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Askeri 
Ceza 
Kanunu 

Yeni layiha dün 
Mecliste kabul edildi 

Ankara 21 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Şemsettin Gü
naltayın başkanlığındi\ toplanarak 
bazı devlet alacaklarının tahsil su
reti hakkındaki kanun layihasile zel
zeleden zarara uğrıyan bedeli nakdi 
efrndına ve vakıf memba sulıırı ile 
orman ve zeytinliklcrin işletmesine 
aid kanun hiyihalannın ikinci müza
kerelerini yapıırak kabul eylemiııtir. 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve tandülüne aid kanuna ek 
layihanın birinci müzakeresi yapıl -
mış ve askeri ve mülki teknüd ka -
nununun 66 ncı maddesine bir fıkra 
ilavesine aid kıınun liiyihası dn ta
leb üzc.orine adliye enetimenine tev
di olunmuştur. 

Meclis bundan sonra ruznamede 
bulunan ve Milli Müdnfaa Vekale -
tince: tesis edilecek tay deposuna 
mütedavil sermaye verilmesine aid 
kanun liiyihası ile gelen evrnk ara
lındaki askeri ceza ve askeri muha
keme usulü kanunlarının bazı mad
delerinin değiştirilm~i hıı.kkındaki 
kanun layihalar:nı Milli Müdafaa 
Vekili Saffet Arıkanın talebi üze -
rine müstaceliyet kararı ile müza -
kere ve tasvib eylemiştir. 

Meclis gelecek toplantısını ll 
Eylul Çarşamba günü yapacaktır. 

italyanlar Yunan 
hududuna asker 
tahşid ediyorlar 
General Metaksas 
vaziyet hakkında 
Krala izahat verdi 

Londra 2 1 (A.A.) - Bir ajans 
telgrafına göre, ltalyanlar, Yuna -
nistan - Arnavudluk hududuna kı
taat tahşid etmektedirler. 

Yunan başvekili Metnksasın dün 
akşam geç vakit kral Georges' u ziya 
ret ederek vaziyet hakkında ken -
disine izahat verdiği bildirilmekte-

dir.~·-------------------------------------------

ingiliz ve A.man 
tayyarelerinin 

mütekabil ak1nlar1 
Londra 21 (A.A.) - Hava ne

zareti tebliği: 
Müsaid olmıyan hava şartları yü-

zünden dün gece Almanya üzerin
de hiç bir bombardıman hareketi 
yapılmamıştır. 

(Devamı 7 nci sayfada) 

T roçki bir çekiç 
darbesile baştndan 

ağ1r yaralandi 

Troçki ve refikası 

k"l;llCA/1.1 

Yazı itleri telefonu : 20203 PERŞEMBE 22 AGUSTOS 1940 Idare it)cri telefonu : 20203 Fiab 5 Karut 

Hühômet eMmeh 1iat1nm a~masma 
hiCbir uerde müsamaha etmiueceh 

İımlr 21 (Hususl) - Ticaret Vekili Namıl .ropçu_ 
o~lu bugün şehrlın.izde tetkiklerine devam etmiş -
tir. VekU sabah ve ö~leden sonra fuar sahasına gl. 
derek p:ıvyonları gc.zıniş, izahat almıŞtır. Maarlf, 

:~11:~~~:!~ ~=ı ~~~:~ı~T!ir:un m~!:ud 

Nazmi Topçuo!;lu, halka ucuza mal edllece_k olan 
halk ekme~inin Vekii.letce hazırlan.a~mı, Istan -
bulda hazırlanan numunenin thalkın kesesine el -
verişii olmadığını be~an etmiştir. Hükfunet ekmek 
fiatının hlç blr yerde artımasına müsnmaha etml • 
yecek, finUar muhafaza edilecektir. 

müzelere •TÜccar müzeshı UD.ve edUmesl lQln direk
tifler vermiştir. Tüecnr müzesi 1941 fuanna yetiş -
tırllecek tir. 

Vekil, bilahare Toprak Ofisi Müdürü ile ve di~er 
nlfıknlılnrla bu~day, ekmek ve un meselelerint go • 

Akşam saat 17 de fuar dalıliinde otomobille bir tur 
yapan Vekil müteakiben Alsancak gnrına gitmiştir. 
Ve Nazmi Topçuoğlu geceyi Karabınarda geçirdik -
ten sonra sabah Aydına gidecek, incir istibsal iş
lerini tetkik eyliyecek, piyasnnın açılması hak -

rüşmüştür. 

Ynr no yedi şehrinde 
ye i aslaneler yapılacak 

9 hastane yak1nda bitiyor 
On yedi yıl içinde 1.475 yataktan mürekkeb 
8 hastane yapıldı, mevcudlara 965 yataktan 

müteşekkil 26 pavyon ilave olundu 
Ankara, Ağustos - Sıhhat Ve-

kaleti cümhuriyet devrindeki ç.alııı
malnrını gö teren bir istatistik neş -
retmı§ bulunmaktadır. lstatistikte bu 
müddet içinde inşa edilmiş olan has
taneler, kurulmuJ olan sıhhi mües -
seseler, doktora kavuşturulan vila
yet, knza ve nahiye zikredilmekte, 
ayrıca bu hastanelerin yatak adedi. 
prvyonları vesairesi tndad olunmak
tadır. 

istatistiğin en ,ayanı dikkat ta -
rnfı inşaatı bitmek üzere olı>.n haa
tanelerle, temeli atılan hastaneler, 
projeleri hazırlanan sıhhi müesse -
selerdir. 

lnııaatı bitmek üzere olan hasta
neler §Unlardır: 

Kastamonu memleket hastanesi 
( 45 yatak), Denizli memleket has
tanesi (dahili hahstalıklar pavyonu 
25 yatak), Gümüşane memleket 
hastanesi (25 yatak), Çorum mem
leket hastanesi {sari hastalıklar pav 
yonu 25 yatak), Malatya memle -
ket hastanesi ( 5 O yatak), Aydın 

(Devamı 7 nci sayfada) Sıhhat Vekili Hulüsi Alıı.tat 

···························-···············-···· ... ·························· .. ·········-··············· 
Belediyemizin esnafla 

temizlik mücadelesi nasıl 
cereyan ediyor ? 

Bir teftiş esnasında sıhhat işleri teşkilatına 
mensub memurlara refakat eden 

"Son Po<;ta, muharriri neler gördü ? 
Şüphe yok ki, be

lediyenin bütün dik
katini hibe ederek, 
üzerinde mümkün 

(Devamı '7 nci sayfada> 

-ı a 1neye 
verilirke 

1 
"O rta şark ta çok 
mühim hadiseler 

bekleyin izi, 
Ortti§arktaki Ingiliz baıku
mandanı Londraya gidip 
geldikten •onra böyle dedi 

Lbndra, 22 {A.A.) - Orta şark 
taki Ingiliz kuvvelteri umum ku
mandanı general Waveli dün gece 
matbuat mümessillerine §U beyanat
ta bulunmuııtur: 

- Gizli bir vazife ile gitmi~ ol
duğum Londradan yeni döndüm. 
Pek yakında, Yakınııarkta çok mü
him hadiselerin beklenmesi icab e
der.•• 

General Wavel, tarihin bir dö
nüm noktasında bulunulduğunu ve 
zafer saatinin çalacağını beyanalına 
ilave etmiştir. 

Amerika harbe 
girmek 

Üzere imiş! 
Londra, 22 (A.A.) - Amerika 

gazeteciler kralı Hearst. Amerika
nın Teşrinisaniden evvel h arbe gire
ceğini yazmaktadır. Hearst c.hnrb 
havası bütün memlekete yayılmağa 
başlamı~tır. Emin olabiliriz ki, ya
kında biz de harbe i~tirak edect-ğizn 
demiştir. 

Naf1a Vekili 
bu sabah 

şehrimize geldi 

Ticaret Vekilinin 
nutku piyasada 

nas1l karşiiandi ? 

r········ .. ······· Oç Ihbar VB Istek ···············! 
l 1 - Faturalara hakiki kıyınet yazılmıyor, 
~ dikkat edelim ! 
· 2 --- Fiat mürakabe işinin bir az daha 

sıkılaşbrılması lazımdır ! 
3 - Ithalat taeirierine karşı daha zecri 

tedbirler alınmalıdır. Fiatları tesbit 

... .......... ~~~~-~~!.~~--~~~~-~:~--~~..!!~~--~~.r.~!~~-~ .... ..J 
Ticaret Vekili Nnzmi T opçuoğ -ı 

lunun evvelki ı;ün İzmir fuarını n -
çarken iç ve dış ticari vaziyetimiz 
hakkında söylediF,i mühim nutuk 
şehrimiz iktısadi ve ticari nıeha -
filinde büyük bir aHika uyandırmış
tır. 

Vekilin bilham. altı aylık ihınca
tımızın geçen yıla nazaran 26 mil -
yon lira fazla o!uşu, borçlarımırıo 
ihracatla ödeneeeğıni, yeni döviz 
membaları bulunduğu ve !int mü -
rakabc işinin şiddetlendirileceği hak 
kındaki müjdeleri ahikadarları çok 
memnun etmiştir. 

N azmi T opçuoğhı nutkunda ihti
karla mücadele i,ine de ehemmi -
yetle temas etmiş, bu sahada halkın 
ve tüccarın vazifelerini saymıştır. 

(Devamı 7 ncı sayfada) Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğ1a 

Romanya 
Bulgaristana 2 

vilayet terkediyor 
Bükreş 21 (A.A.) - Royter bil

diriyor: 
Dobruca hakkında, Bulgaristan

la Romanya arasında anlaşma yapıl
mıştır. Craova müzakereleri netice
sinde varılan anlaşma yeni hududu 
1912 hudud hattında tesbit et -

mektedir. 

Eğer A~manlar 
ingiltereye 

ayak basarlarsa ... 
Londra, 22 (A.A.) -Kara em

niyeti nazırı Anderson dün gece rad· 

yo ile söylediği. nutukta demiştir ki: 
- Eğer düşman Ingiltereye ayak 

1 

basmağa muvaffak olursa. düşmaa 

paraşütçüleri ,·eyahud hava yollle 
nakledilen kuvvetler bir aycık baSA
cak yer bulabilirlcrse bunlaT yalnız ' 

Romanya tarafından Bulgaristana 
iki vilayet terkedilmektedir. Bun

lar Durostor, Calircra ve Balchık' - şiddetle ve süratle hücumn maruz , 
dır. Kraliyel saray kilisesinde bu - kalmıyacak, ayni zamanda, kendi • 
lunan kraliçe Marie'nin kalbi başka 
bir yere şimdiden nakledilmiştir. hareketlerini idame ettirmeğe !'ara-

1 

Nihai anlaşma imzalanır imzalan - yacak maddelerden mahrum bıra
maz yeni araziyi işgal etmek üzere kılmaları için insanca mümkün olaa 
Bulgar kıtaatı şimdiden Dobrucn 
hududunda hazır bulunmaktadır. şiddetli tedbirlerle de karşılaşacak-

••••••••••··n~nn··~~sab·Ik!a·ıı··"iiiH'Zilf"""'-
soyguncu sn ile görüştüm! 

Ölülerin altın dişlerini 
söken adam ha.fız imiş! 

Hasan Basri: "'İnsanların ölülerinden değil, 
dirilerinden korkun uz! ,, diyor 

Mülcikatı yapan: Ferdi Omer 

olan hassa~iyetle 
durduğu i lerden bi
risi de gıda madde
lerinin kontroludür. 
Esnaf:n, biinsaf zliın 
resine dahil bulu -
nanlanna karşı açı -
lan temizlik cihadı, 
çetin bir düşmanla 
savaşmayı ıcab et -

Nafıa Vekili general Ali F u ad 
Cebesoy, bu sabah 8,50 trenile 
şehrimize gelmiştir. Vekili garda 
Nafın Müdürü Bedri ve nafıa mü
dürlüğü erkanı ve dostları karşıla
mışlardır. Vekil Pazarlesi gunune 
kadar şehrimiLde kalacak ve nafıa 
işleri etrafıncln tetkikat yapacaktn. 

Bugünkü Ankııra trenile ve Mec-ı 
lisin 20 günlük tatil devresi müna
sebetile birçok m eb' usl:ır da şehri
ınize gelmi•lerdir. 

rarm n, 
bu"" ın~ü 

İngiliz tayyareleri 
160.000 bomba atblar 

Londra, 22 (A.A.) - 10 Mn
yısta 'lbcri lngi\iz tnyynrf'leri, Alman 
ve Alman i gnli altında bulunan 
topraklar Üzerinde 200 akın yap-
mıc;lardır. Bu müddet zarfındn 160 Hufız Ilasno Basri ınuharririmiz.lc koııu~urÜrl'\ 
bi"l bomba atılmıştır ve bunlardnnı Üç gC'ce evvel geç v.:ıkit Knrnctt-' I'uhk;!~at yapıl:.kc• ij,, n B.ı": 
100 bini Alman toptakları üurine ahmed mezarlığında çıkardığı bir ö-' nin dört scnc evvd l"""l• ı:::mı ' !.
dü m ii tür. lnailiz tan ari'INi ay ni }ünün di lerini aökerk~n ) a .:ıl U'1 m d mezarlı w ın d :-ı bir!: ır.: m"• ı a a-
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2 Sayfa 

Hergün 
Romanya
Bulgaristan ve 
Macaristan 
~ Y aAD: Muhit tin Bir1en 

s on haberlere ııöre, Roman· 
ya ile Bulgaristan arasında 

cenubi Dobruca üzeıinde bir anla~
rna tahakkuk etmiştir. Bu nnla~ma
nın bu kadar kısa bir zamanda ta -
hakkuk ettiğini görüp de bunun tim
diye kadar gecikrniJ olmaaından do
layı Ballı:anlar namına teessüf et -
memek kabil değildir. Ne yapalım, 
geç olsun da &iiç olmasın! 

Bulgarİstanın istediği cenubi 
Dobruca, Bulgarlarla meskun ve 
Romanyanın ilk milli hududu tayin 
edilmiş olduğu bir zamanda, l.:en -
disine aid olamıyacağı görülmüş bir 
topraktır. Bilnhnre, Cihan Harbini 
müteakib bu mustatil şeklindeki 
toprak parçası kat'i surette Roman
yaya verildiği zaman, Romanya -
nm burasını Rumenle§tirmesi dü -
~ünülmüştü. Hakilcaten de esas ka -
rakterini kaybetmebizin Roman -
ya bu sahayı bir hayli Rumenleştir
di. Fakat, o bu l~e muvaffak ol -
dukça, Bulgarİstanı kendi"inden u
zaklaştırıyor ve Balkanlarda, Bal -
kan milletlerini tam bir aninşma ile 
birleştirmeği mUmkün kılacak olan 
bir siyasetin kökünü baltalıyordu. 
Bulgaristan, coğrafya bakunından 
Balkanların ltalbidir. Onu kendisine 
kazanarnıyan bir Balkan anlaşması
nın elbet manası olamazdı. 

Bilmiyoruz, acaba bu meselede 
milli Rumen lı:Utleııinin reyi aorul -
mu1 olsaydı küçük bir toprak par -
Ç&Sl Için Romanyanın bu derece ıs
l"arma hüküm verir miydi? Fakat, 
muhakkak olan tudur ki yirmi sene 
içinde gelip giden Rumen hükıl -
metleri, Dobruca meseleaini, ma -
Jmn muahedeleri yapm!$ olan siya
setin bir parçası olarak telakki et -
m~ ve Romanyanın coğrafi bütün
lüğünü büyük Avrupa devletlerinin 
eiyaaet oyunlanna bağlamıştı. Hal
buki, bu usul, Romanyaya hudud 
bütünlüğünü temin etmediği gibi, 
Balkanların anlapna yolunda yü -
rümeai için, yirmi senelik bir zama -
nın daha israf edilmesini mucib ol
du. 

Bugün bu mesde halledilmi<~tir. 

* Romanyanın Macaristanla olan 
ihtilafı daha büyüktür. Orada bahis 
mevzuu, küçük bir toprak parçası 
değildir. Evvelce Macarİstana akl 
olan geni1. zengin ve marnur bir ta
kım vilayetler Romanyaya veril -
miştir. Bu vilayetlerde Rumen ve 
Macar n:..ıfusları yan yana yaşarlar. 
Köyleıdc Rumenl:·, bazı şehirlerde 
bilhassa Macarlar vardır. 

Bugünkü hududa ve karşılıklı 
milli nüfus kütlelerine göre bu ih -
tilnfı halletmek müşküldür. Roman
yada iki milyona yakın Macar bu -
lunuyor. Buna mukabil Macaristan
da yaşıyan Rumen ekalliyeti f:lli, 
altmış bin kı:ı.dar bir teYdir. Şu hal
de ihtiliifı küçük bir hudud tashihi 
ve bir nufus mübadelesi ile hnllet -
rnek kabil olmadığına göre Romon
yanın Macarİstana hayli geniş bir 
toprak parçası vermeği kabul etme
ai lazımdır. Esasen, bazı sahalar da 
\'ardır ki Macaristan, bunlann üze
rinde tarihi ve medeni bir hak id -
dia edebilir. Şu halde ihtilafın halli 
için hem bu bakımdan, hem de her 
iki taraf hesabına da nüfus müba -
delesini mümkün kılma bakımından 
adil bir ölçünün bulunması lazım -
dır. 

Halen, iki memleket müzakere ile 
meşguldürler. T emt-n ni edelim ki bu 
ölçü üzerinde ittifak etsinler ve ha
kem şeklinde dahi olsa, Balkan iş
lerinin hallini Balkan harici kuvvet
lerin müdahale ve kararlarına bırak
masınlar. 

* Romanyanın muahedeleri tadil 

SON POSTA 

Resimli Jllakale 1 

Molla Gürani'nin vaıiyeti 
Molla Gürant lakabı lle meşhur 

Ahmed ~ttın efen<ll Fatih Meh_ 
medln hoealanndıındır. Yük.sek fa _ 
ziletı ile temayüz eden Molla Olirant 
~yhlslA.mlıta kadar yükselmiş idl. 
Ölürken, n!ı4ının, kabrının kenıLnnıı 
kadar yerde sürüklenerek göt.iirürl -
mesini vasiyet etmişti. {'}ıtlsftniln 
dahi, batkalarının sırtına yüklenme. 
sını :ıstememt.ştl. Fa.kat., ta.but içinde 
yerde lrilrüklenme.!l hürmets\z bir ha_ 
re.ket oldu~undan, nA41 bir huır içi
ne lı:onmu.ş, kucakta göUirülerek vas;_ 
yetı yerine getlrtilmişti. 

* Allahtan korlımadın mı? 
~irt Mehmed etendi on yedincı 

asır orlMtrı<lıı, Köpr1llti Mehmed pa_ 
ııa lle oA:Iu Fa.zıl Ahmed paşa zama -
nında mürtillük etmiş etmiş bir zat_ 
tır. .A.'!len Bursalt<hr. Faz.ıı Ahmed 
paşanın yeni 3ai.Jrazam oldulu sıra_ 

lnrda ldl, Mchmed efendi bir mecliS
tc, Köprülü Mehıncd paşanın 

lıa.k5ız yere çok kan dökmüş ol_ 
d$nu söylemişti. Ba.bMının lfitfflnü 
görmO., bir adamın baba.!l hakkın -
daki bu a~ır itharnı s.ıdraza.mın ca. 
nını sık:mı.ş ve ~eyhls1ftma: 

- Babam, Idam ettirdl~l eşhasın 
birçoklannın idam fetvalarını sizden 
almıştı, mademki haksız yere adam 
öldfirtUrdü, yn stz niçin feh'a verir 
din iz? 

Diye BOr<iu. 
Mehmed t"fendl: 
- Mehmed pa.şadnn korkardımı 
Dedi. 
Bunun Ozet'ine Fn7:1l Ahmed p:ı..şa 

ate-1 pfuikürdü: 
- Behey efendi Allaht&n korkma.. 

yı.p da kuldan lı::orkmak olur mu? Bu 
nasıl m!lftOHlktfir? 'tl'mmetl Muham
medln ~!ne ısen nasıl ba'kanıın?. 

Dtve mt'<'li.5i terk etti ve hemen pa_ 
diSah dördüncü Mehmetten Esirl 
Mehmed efendinin tı"Ji fennanını 

aldı. Kendisini memlc'kctl olan Bur

-3-
Dikkat etmemek mümkün değil

di: Çocuğun ıenzinde bir tıkanıklık 
vardı. Nefes almasında bir zorluğa 
sebeb olan bu arıza belki de onun 
cılız kalmasına, serpilememesine 
ba§lıca limildi. Ya bu hali ıntızar 
ile, te' cil ile görmemiş olmak, ya
hud o yaşta, o za' f içinde bir ame
liyeye kann vermek lazımdı; bu 
ikinci şekilde bir karar ihtimal daha 
büyük bir tehlikeye yol açacaktı. 

O tarihte Biiyükadada, iskeleye 
yakın bir yerde ikamet eden ve ek
seriyet üzere ıidiş gelişte aramızda 
bulunan bir tabi b vardı: Dr. Or
manyan. Ermeni katolik partikinin 
biraderi olan bu zat pek iri cüsscli, 
şişman, şekline, haline bakılarak 

hüküm verilecek olsa kaba ı;aba bir 
adam diye telakki edilebilmesine mu 
kabil Ermeni katoliklerinin kendile
rine mahsus icad ve daima kullan
makta ısrar ettikleri türkçeyi pek 
sdasetle söyler, ve neden bahsedil
se o vadide mütalea serdinden çe
kinmez, ekaeriyet üzere ahsile te
zad teşkil edecek derecede inedik
ler gösterirdi. Onunla konuşmaktan 
haneder olmuştum. Bir gÜn nasıl-
sa, sevki kclarn ile çocuktan, onun 
kolay nefes nlnmndığından, hatta 
ağzı yarı açık uyuduğundan bahse
derek tereddüdlerimi söyledim: 
- Onu bugün akşam avdctte bana 
getirin, bir kere göreyiml.. dedi. 

Bu zatın yalnız iyi konuşur bir 
adam değil, meslektaşları 3rasında 
temayüz etmiş bir tabib olduğunu 
söylemi,lerdi; bu teklifini memnu
niyetle kabul dtim, ve o akşam ev
den çocuğu bir arabaya bindirerek 
onun evine götürdiim. Kapının ya
nında küçük bir odnya girdik. Ka
ranlık olmağa bn,lnmıştı. Ortada * masanın üzerirı-de hafif bir ı~ıkla et-

T atarcıklar rafı ten vi re çalışan bir petrol ltim-

sayn sürdü. 

fiçllnetl Selim büyük ıslflh:ıt te~eb- bası vardı ki yavaş yavaş ie çıknn
btwO.ne "'~~mlştl. Devrinin b!ltün yordu. 

ladı. Buna saplamale tAbirinden baş
ka bir kelime bulamam. İ~te o za
man, ancak o dakikada, o vakte 
kadar hiç aesi çıkınıyan çocuk aız
ladı. Ince ve ta içinden gelen bir 
sızlayı~Ia: i. i, i, i ... diyen bir §ika
yetle... Ağlama dı, çekilmed i, yal
nız tek bir telin üzerinde kayan bir 
keman yayından çıkan enine ben
zer bir şikayet ••. 

Çocuğu çektim, Ormanyan: -E
vet, genzi tıkalı; diyordu, daha kim 
bilir neler aöylüyordu. Ben infial 
izharınıı lüzum görmem. Hemen 
veda ettim, ve çocuğu alar.-k ara
baya bindirdim, uı:un bir seyrana 
çıkardım. O yanımda, bana soku
larak, hiç ses çıkarmıyordu, ı;ol ko
lumu uzatarak onun küçücük cılız 
vücudiinii göğsüme dayayarak ı;ıkı 

sıkı, biribirine yapıoık iki vücud 
şeklinde bu seyrnnı yaptık. O hiç 
ses çıkarmıyordu, fakat kulaklarım
dn, yalnız kulaklarımda değil, ru
humun ta içinde hep o i-i-i-i... diye 
sızlayışı vardı. Şimdi fU satırları ya
zarken gene o sesi i~itiyoruın. 

* Bu Ada iknmeti yaz, kış iki s~ne 
devam etti. O sıralarda beni pek zi
yade i gal eden vıızifelerimin ica
bile Adada daha ziyade kalmak im
kanını bulamadığımdan Yeşilköy
de refikamın tahtı tasarrufunda olan 
ars:ıda bir köşk inşasına teşebbüs 
etmi tik, öyle ki Vedad henüz üç 
buçuk yaŞ!nı ikmal edince 1905 ııe
nesinin Mnrtuıda Adııda n Yeşil-

Zafer Piyangosu 
büyük bir rağbet 

gördü 
Milli piyangonun 30 Ağuııtos lz

mir fuarında çekilmek üzere tertib 
ettiği Zafer piyangosu memleketin 
her tarafında fevkalAde rağbet gör
mektedir. 

600,000 liralık 300,000 numara
dan ibaret olan bu keşidenin bilet
lerinden yalnız Anadoluda 481,566 
lıralık bilet satılmıştır. Istanbul sa
tışı bundan hariçtir. 

Şehrimizdeki bilet satışı 100,000 
lırayı tecavüz etmiştir. 

ricallnden, kumandanlarından, üle - - Her teyden evvel çocuğu bir 
mıı.ııından, ış adamlanndan, kendi muayene edelim 1 diye başlıyan ev 
mc.~elt ve ihtısaı;lan rtahnlnde ısHL sahibi Iimhanın isini kesrnek ıçın 
hat nı.poTlan J&tedi. Bu, arada, kiY- birkaç kere muvaffak olamıyarak 
metıl tuemadan Ta.tareık Abdullah uğrattı. Çocuğu bir iskemlenin üz~
Molla da, bo?mlmuş, bin bir ,,ull.stimnl ri ne bindirerek muayene t-tti: 
kaynaitı m~that dalN'~I lle flmlve - Şimdi burnu na bakalım 1 .. dedi. 
me.sle~lnln ıslfıhı hakkında kıymetli Çocuk. sabur ve miitevekkil hiç ~es 
bir rapor ver.ın.ıstı. Padl~'\h raporu çıkarmıyarak bir kukla' halile her i~- T' V kAl • .. 

tem'len ~z'iyetı' alıyor, hı'ç muka- ıcaret e a etı musteıarJ 
eok bckeool. Abdullah Mollaya tatbi. •u k 
ki imkAnlarını sordu. MeselA: •Ev..-ela vernet etmiyordu. tift ik ~,ini tah ik etmiyor 
QOk Ihtiyar olan ııeyhisltunı azletmek, İşte bu sırnda hiç beklenıniyen Birkaı;, gündenberi ş~hrlmizde bu -
yerine genç, çal)4kan bir adam ge _ bir eeye, itiraz etmeğe vakit ve kuv- Iunmakta. olan Ticaret VcklUeti mil.ıı
tınnek U.znndırh dedi padi,ah bu vet bulamıyarak, şahid oldum. Or- tP..$nrı Hnlld Nazml, yazıldı~ gibl tır_ 
teklifi makul gördQ ve ~yhl.sl!mlı~ı manyan f'llerini yıkamadan, hiçbir tik ihracatı Ptratında alAk:ıdarlarla 
tendf&lne :teklif etti. Tr-tarcık Abdul- ihtiyat tı-dhirine miiracaat etmeden temas etmiş dei'Y\ldir. Mü.steşar ay ba
lah :Molla lka.bul eylP.medi: c Rapor elini uzattı, bir 'ey aldı. Bu ,ey ne cıına kadar _,ehriml?ıde ıstırahat ede
bentmdlr, 4Crh18llmlı~a gı-çmek Için idi~ ... Rir oiş mi idi, bir tel nı i idi, cek ve bu tarihten Mn ra '!' iraret Ve_ 

bir anlaşma hayatı tesis edebilme - yazdılttmı sanırlar·" muka.beleslnde bir tığ mı idi~ Bilmiyonım, yalnız ktllrtine bn~lı teşckkü!lerde ınzum 
lerindedir. bulundu. Bunun nzerine ihtiyar ~e:v. bir hakikat vardı ki onu görmemek, gördiı~ü takdirde tetklkat yapacak -

Bu memleketler bu haldkati bu - tılslA.m Meltki efendi aüedlldl. Nlsbe- bilmernek mümkün olmadı. O evi tır. 

aleyhindeki siyaseti de, Macari<~ta -
nın -veya Bulgaristanın- tadil iddia
Jan siyaseti de şimdiye kadar, dai
ma kuvvetlerini •haricden» almı~ si
yasetlerdir. Macaristanla birlikte, 
bütün Balkanların milli istiklal ve 
inkişaf menfaatleri ise. her davayı 
kendi aralarında halledip samimt 

güne kadar anla:madılar. Avrupa- ten da'ha genç, flltmışlık Menmed muzaddı ta'affiin bir mahlulle yık~- Şehrimlzc geldl~i ve müst~arla bir_ 
nın bugünkü hali ve alınan dersler, Kl\mD efendi mtıfttı oldu. mağa lüzum görmedi. Petrol hula- !lkW ayni mevzu etrafında tahkikat 
belki bundan sonrası için ümid ve - Me.k.tt efendi, mQtevazı, kanaatkAr şık parmaklarile tutarak iskemlenin ı yapt.ı#ı ynzılnn Tlcn.ret Veltdletf tef • 
rir, ümid edelim. halim ve eeltın bir adamdı. Rumellhl~ üzerinde ayakta bekliyen çocuğun tış heyeti rctsl de Ankaradadır ve 

= lgi hekim 

köyün yeni kö,küne geçmek müm
kün oldu. 

Vedadın bu iki aenelik Ada ika
meti eanasında hikaye edilebilecek 
birçok hatıraları var, Bunlardan bir 
kaçını burada kaydedeceğim: 

Onda en ziyade dikkate çarpan, 
kibre yakın vakarı, yaşilc nisbet 
kabul etmiyen ciddiyeti, hususile te
kellüme başlar başlamaz hiçbir ço
cuğumuzda görmediğimiz fesahati 
idi. Türkçeden başka kendisile her 
vakit rumca söyleşen dadısındaıı 
öğrendiği rumcayı tamamile diıı:
gün ve hiç bozmadan konu,ur ve 
adeta insanı yaşından şüphe ettire
cek derecede şaşırtırdı. 

Temi:.diğe pek ı-rken alıatı ve bu 
giizel A.deti annesini, dadı<~ını 
yormadan edindi. Bu zeminde bir 
tuhaf hatıra var: Bir gün nasılsa do
nunu ıalatır. Onu hiç dövmek itiya
dında olmayan annesi bu defa bir 
ders vermiş olmak için iki ellerini 
tutar ve yavaşça küçiik şam:ırcık

larla onlara vurur. Vedad kibrin
den hatta ağlamaz; fakat 
birkaç gün geçtikten sonra bir gün 
gene bir kaza yaparak annesine ge
lir, iki ellerini uzatarak pek büyük 
bir mahcubiyet ve cebri ndsle: Ka
za ... der. 

Annesi tekrar kendisine uzanan 
bu elleri gene şamarinmış mı bilmi
yorum, yalnız ondan eonra kazanın 
tekerrür etmediğini biliyoruz. 

Halid Ziya U§aklıgil 

Eğlence yerlerinin 
tarifeleri için 

yeni bir karar verildi 
Belediye, lokanta, gazino \'esair 

eğlence yerlerinin tarifesi için 
bir karar vermiştir. Eekiden 
kaymakam, kazası dahilindeki lo -
kanta, gazino vesair eğlı!ncc yerle -
rinin tarifelerini kendi tesbit ve tas
dik etmekte idi. Badt>ma tarifeler 
kaymakamlıklarca değil, belediye 
iktısad işleri müdürlüğü tarafından 
tasdik edilecektir. Bu suretle tarife
lerin birbirini tutınıyan vaziyetleri -
nin ve kantıklıiın lSnüne geçilecek -
tir. 

Barbaroaun türbesi 
Belediye, Barbaros türbesinin de • 

nize nrtzı.r cephesini tamir ve ö'lünü 
aQmab knrar vermiştir. Bunun için 
de bazı lstlmlA.kler yapılacaktır. Bar. 
barosun kızının me:r.arı da ayni ş~ _ 
kilde düzettilecek tır. Baba k•zın bıı s_ 
ucunda bulunan i!ül fidanı sembolü 
olduini glbl bırakılacaktır. Öteden _ 
beri limana giren gemiler bu oüyfık 
denizcinin meznn önün~e te,•:ıkkuf 

etmekte ve selft.mlaın:ıktatlırlnr. Bu 
suretle muntazam bir {'ekli alacak o. 
lan denl:z cephesl daha ziyade nazn
rı dlkltatı celbcdecektlr. _ IIJ 1 •.n! ID. CDenmı 1 nel •:rtadA) burnuna, yan karanlık içinde, sap- mü.~~ara vek~et etmektedir. 

(A{.,ulııı.u.n CDU!fi'!'H ~---------------___;,__ ---------------

Dün· Kalitarya köyünde bir 
ev yandı 

Dün ö~leden .~nm saat 15,20 de 
Kalltarya köyünde Avcılar sok$nda 
Hasan o~ltı Abdullah isminde birine 
ald Iki taUı aıı.,a.b blr binada yangın 
Cı.km.._ Bakırköy lUalye.oıinin bütün 

1 ST ER 'i NA N , i S T E R iNANM At 
Fransız gazeteleri Vi~i'de ottll'an aııe reisi bir kadının belcd'yc reislne gön
dermiş oldu~u bir mcktubdan bahsediyorlar. Bu mektubda yazılan ,udur: 
etki ay var ki, bütün gazetele· F'ransada yapılacak r;eniş bir temizlik 

ameHyc.c;ini dUlerine doladılar. Allah versin, inşallah muvaffak olursunuz, 

fakat ben bu sabah erzak vcslka.sı lle bakkala müracaat ettı~lm zamarı 
bir ayda nüfus b~ına ancak 125 gram sa.bun alabllece~lmi o~rendim. 
l!em temizlik yapmak istcnillr, hem de adam başına 125 aram sabun \'e
rllir, herhalde bu i.şde bir yanlı~k olacaktır, diyorum.• 

lST ER 1 NA N i ST R INANMAl 

,. 
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Sözün kısas ı 
! ane peşi~deüç Çin -"i 

E. Ela.n Talu 

Ş ehrimize Avrupa yolile ÜO 
Çinli selmiş. Çinden dewL 

Avrupanın batlıca payitaht ve tr. 
birlerini dolatarak gelmitler. Şimdi 
de buradan, yol bulurlarsa mernl~ 
ketlerine döneceklermiş. 

Bu üç sayın misafirimize gıpta 
ettim. Çünkü bunlar, bu zamaod• 
nikbinliğin ve begeriyet hakkında 
hüsnü nazarın canlı birer timsnl:dit• 
ler. Evetl, Orta imparatorluğun b\1 
güzide evladlnrı, aylarca evvel .Ak• 
sayı şarktan Aksııyı garba, mağdut 
ülkeleri ve makhur milletleri naıtl 
ve hesabına, medeni ve insaniyet• 
perver Avrupalılardan inne topla• 
mağa çıkmışlar. 

Ve kendileri pek eöylemiyorlaf 
amma, benim kuvvetle zanneylcdl• 
ğime göre, zavallılar, yol masrafla• 
nnı da üetelik sineye çekerek yurd· 
]anna elleri paradan- yana bomboto 
lakin gönülleri meraretle dopdolıl 
olarak dönüyorlar. 

Vaktile, bir aralık, bazı Avrupa 
memleketlerjnde tuzlar kuru, orta• 
lık ~üt liman ve gül, gülistnn iken. 
yufka yüreklerinden taşan merha· 
met ve şefkat fazlasını, guya gerl 
kalmış ve o yüzden zaruret ve st' 

falete düşmü~ milletiere tahsis edeıJ 
ihtiyar kadınlar, arnelden sakıt mil· 
yonerler, ahiret tasası çeken dalıı• 
vereci eskileri bulunurdu. Ve böyle
lerinden, hassasiyetlerini tahrik e
derek para çekmek zor değildi. 

Avrupa, vakit vakit zulmürıe 
kurban eylediği, medenileştirmelt 
iddia~ile binbir vahşete maruz bı• 

(Devamı 7 Inci sayfada) 

Bursa 
sey ahati 

İki üç ıün dlnlenmek Için !Pt
tlkfm Bursayı mevt~lnıln l'f'Ç • 

meslne rağmen hata yerrıyeşLl 

buldum. l\lemlekethı bo en cö • 
merd su şehrinin yarın Için lıi:ıe 
d&ba zenıln Tlidler hazırtadığı
na şüphe etmlyf"llm. YaJnız Rıır
sayı uyandıracak mahalli teşki. 
latın takviyesi lizundı!r. 1\luıt~n
ya-Bursa asfalt yolu lle Deniz. 
yollannın yenı vapuf'loQn Dı:ırsn.. 

ya olan aliikayı çok kuvvetlr.n • 
dlnnlştır. Bursanın da bo sıl& • 
kaya Jiıyık modem bir teşkil:itJ 
olması liizım. Bu noktadan nur
sayı çok zayıf buldum. Blr mü _ 
ş:ı.hedcmi anlatayım: 

Puar günü sabahı Çellkpnlas. 
tan Çekl!'geye dol'ru bir gezinti 
yaptım. Çt$.1rgeden Havuzln -
bahçeye Inen asfalt yoc kapan • 
m ış. Sordum: - Tnzc katran 
döşeııecek dediler. Şu aydınlık 

gecelerde bun\1 ynpmn.k Imkanı 

vardı. Gündüz, (hele Pazar giinü 
buna ne Jüzum vardı. Bunu dü. 
şünürken bir kalaba!ıl1, elierin -
de koval:ır, siipürgclc.'" sökün et. 
tller. Kntrn.nlnnıa runellvesl bn~. 
lıyordu. Ben de seyirclıer arn -
sına katıldım. Ayakları çıı,l:-lc 

dört adam, lklsl bahçe ular gf. 
bl kovalarin yola katran dökii _ 
Y~. ikisi iıpürge lle yaym:ıb 
çalışıyor. Başlarında çnvu lar, 
miidürler, fen memurları hep ~f'
ferber. Fnkat tnm kadrova ml!'. 
men teknik noksanı derhal fal
so verdi. Blrl bnfırdı: 

- Yahu, adnm'arın c;ıplak a
yaklan katrandan hal"ab otıı • 
yor. 

Ahali de toplanmıştı. Bir a _ 
fızdan: 

- Öyle ya, öyle ya, dedtlf"r. 
Birer taknnye bulmah. 

Takunyf'ler ıetechırsun bir s~ 
daha: 

- Peki bu katranh ayaklar 
na.cıtl temh:lenf'Cek! 

Acf'le bir emir: 
- Elmas•ç.avnş kOli yarım te_ 

neke ben:dn bul! 
Taze katranın balık cıtrtı yo _ 

lun Iki tarafına lraTuatı da n _ 
Telce hesa.planmamış olacak. Bl
rf ııesl.-ndl: 

- Yahu asfalt d~rı ta!Jı~·or. 
Bir taıhta r;elberf olmalı ki ceke 
lim. · -

Pazar ~ünü keresteeller kapa_ 
lı . Nlhant kahwlerfn btrln!Je 
tahta bulundu, grı"])erf yapıldı. 
Kenara koyan L.~alt çekllme~e 
basla.ndı. Bu gıuib asfalt amrli
yeslnl Çeklrı:-eJIIer gibi bir miicl 
det ben de ~eyretUm Te otı-1~ 
döndüm. 

Edindilim kanaat ~ o!du: 
Büsnünlyri n.r. Fakat bllrl yok, 
teknik yok. nuntar olmayınca 

da Bursa ıtbi bir su ~ehrfnl yaL 
nı1: hii<Cıniinlvetlf' modernize et _ 
mefe imkan yok, 

__231U11ıan. 
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elgraf', Te e e e ls iz 

Parti Grupunda bizi 
alakadar eden dünya 
hô.diseleri görüşüldü 

Abi u ka, tesirini hala 
muhafaza eden 

mühim bir silahtır 
Yazan: Selim P..agıp Emeç 
A lman top:aklarındnn Jngiliz 

adalarınn nıüessir ve knt'i 
bir taarruzun yapılmas: ihtimallerı 
hergiı ·ı geçtikçe zr.vıfl&rkcn harbin 
uzama'ı imkanları da artıyor. Çünkü 
!:.ir ha\ bin sona crme:ıı iç.iı : taraf -
lardar b_irinin mnV,liıb olması la -

Çift tedrisat nsnınne 
daha uzun mnddet 
devam olunacak .. 

Ankara 2 I (Hususi) - Manrif 
Vekiiletinin çift tedrisat usulüne ni· 
hayet vereceği hakkında yapılan 
neşriyat üzerine saliihiyetli makam
larla temaslarda bulundum. Çift 

tedrisat usulünün muallimsizlik yü
zünden değil, binasızlık yüzünden 
hlisıl olduğunu, bu usule daha uzun 
müddet devam olunacağını öğren -
di m. 

Haric·ye, 
Vek.lleri 

··nakalat 
u undu ar zımdır. lngilteren .n mağliıb edile- u sa bahki 

miyeccc-ği tahakku!c evle) ince Al - •••••••••••••• 

Ankara 21 (AA.) - c. H. Partisi Meclis Grup u bu • 
ğün -21/ 8/ 1940. saat ıo da Reis vekili Seyhan Mebusu 
liUmı Uran'ın reısllğtnde toplandı. 

etmiş ve soz alan mütcaddid hatibiere cevıı.blar •;ermiş • 
tir. Harıcıye Vektlinin beyanatı umumi hcyetçe tasvlb 
olunmu~tur. Müzakerenin intikal etti~l ba~ı mevzulara 
Mılli Müdafaa, Dahiliye ve Münakalrı.t Vekilieri de all. 
kadar olarak beyanatta ıbulunmuşlardır. Vaktin geç ol. 
ması hnseblle grup ruznamesindeki takrirlerln konu _ 
şulma.sı ileriki Içtimaa bırakılarak riyasetçe sao.t 13 de 
celseye nihayet verilmiŞtir. 

ınnnyo.nın zamanlct çökeceğini ka -
bul etn,ek lazımdır. Fakat kara J.u,·
veti i•ibarile Almı~rıyı kolay kolay 
mağlul~ edilebilecl!k J,ır haloe de -
eildir. Bu ku ·vetin arnana düşürü -
ıebilmesi ve Ç rütıilnıc·~: ''" sonra ~i
H.h kuvvetile yenılebilmesi için ev -
vela onu yiyecek ve ıptidai madde 
den mahrum bırakacak olan abluka 
"ilahının son derec-: iyi i~lcmesi la
zımdır. Nitekim lngili,Jcr de buna 
kr.ni oldukları için, bir taraftan mü
dafaa ve taarruz kuvvetlerini mütc
madiy~n üretıniye çalışıı k en, diğer 
taraftaıı da alılukayı en sı,n kemal 
.lerecesine getirmiytı uira~ıyorlar. 
Böylere, Almanyanın stokları yeni
lt:"nemı,recek, gıda maddeleri hergün 
:>iraz daha azaltılaral... maneviyatı 
bozulduktan sonra sıra, onu silah 
huvveıile mat etmiye gelecektir. In
giliz başvekili Mister Çörçil, son 
rutkunda işte bu kanaat le olacak; 
m em lt ketinin daha şimdiden 1941 
\-"e 1942 yıllarında cereyan edecek 
muhaıebeler için hazırlandığını söy
lemiştir. Demek oluyor ki böyle u -
:.run bir mücadele ihtimalini nazarı 
dikkate. alarak onli gÖre haıırlıkla -
rını yapan memleketler son derece 
durendişane hareket etmiş oluyor -
lar. Esasen mücadelenin merkezde 
tekasüf edip orada nihayet bulacağı 
mülahazasiledir ki nisbeten tali olan 
harb sahalarına fazla kuvvet ve gay
ret tahsis edilmiye de lüzum görül
müyor Şarki Afrikadakl Somali 
müstemlekesinin faik İtalyan kuv -
vetleri karşısında tahliye edilmesi -
nin baslıca sebebi de budur. 

Telgraflar 

Bir ingiliz vapuruna 
tayyare hücumu 

yap1ld1 

iki ingiliz Naztr1n1n 
radyo da 

türkçe hitabe.eri 
Ankara 21 (A.A.) - Londra 

rad)·osunun dün akşamki türkçe 
neşriyntında Ingiltere müstemlekat 
nazırı Lord Lloyd \'e Hindistan na• 

Celsenin açılmasını müteakib kürsüye gelen hariciye 

Vekili Sükrü snraçoğlu, harici siyasetimiz bakımından 
blıı nlli.kadD.r eden son dünya hadiselerini ve bu hi -
diseıer hakkındtıki hükiımetlmizın noktaı na?.arını izah 
'lt:::: 

Halifaks harbe 
devam etmek 

vazifemizdir, diyor 
Londra 21 ıAA.) - Lordltır Karna

tasında Lord HalifakS, harJciye neza. 
teti !4lerl htıkkındaki müzakeratta 
&orulmuş olan lbnı suallere cevaben 

Qu beyanatta bulunm~tur: 
Birleşik Arnerikaya kira es:ısı üze

l'ine verilecek olan üslere mütedair 

tarsuat tki hükumet arasında yapı -
lacak müzakeratıa tesbit edilecektir. 

~ üzerinde mutabık kaldık ve e _ 
hlinim lci tııfsllllt müzakerelerinde 
lnühlm müşküliit zuhur etmiyer.Pk -
tir. 

1 
Almanya tarafından ilan edilen ab. 

Uka hakkında Lord şunları söyle • 
hli4Ur: 
. keyfiyet tıcaret! bahriyemizin va 

itıyetınde hiç blr tebeddül husule ge. 
titnıemiştir. 

htord Halifaks, İngiliz ha vacılığına 
llurmeuerinl bfldirdikten sonra şöyle 
devam etmiştir. 

Bugün medeniyetln ft.kibetı, vasa • 
tl Yaşları yirmi üçü geçrolyen ve fa
lcat meharet ve cesaretleri belki dün
l-an kurtaracak olan ve bı: dünyanın 
~aYranh~ını celbetml.ş bulunan bir • 
aç bin pilottın ellnde bulunmakta -

dır. -Al kışlar _ 
lJ. HnliCaks sözlerini şöyle bitlrmlş

tir: 
kimse harbln lüzumundan bir gün 

fazıa devam etmesini arzu etmt>z. 
ltimse Almanyayı dünyadaki meşru 
~Vkiinden mahrum etmek istemez. 

akat Almaovanın bizim hür hükfı. 
llıet sistcmlmlzl Ylkmasınn mfıni ol -
~ak istemiyen de klmse ·•oktur. Mil
etıerin sulh içinde yn.şama~a ve ra. 
~t bir surette ömür geclrmelie ol:ı.n 

at'i haklarını tanımatta Almanya 

:ınade bulunmalıdır. Fakat ııimdlye 
adar Almanyayı idnre e:tenlerin ar

~~l~~ının ıbu yolda olduğuna dair en 
U<:uk bir emare dahi görmedim. 
lJüyük Britanyanın •Tnzlfc arzusu 

harbe devam etmektir. Bunları ikna 
etıne~e muktedir bulundul;umuzdın 
Cia hic siinhemiz bultınmamaktadır. 

Bir Alman tavva"esi 
İrlanda topr;klarına 

düştü 
Dublln 21 (A.AJ - Hükümet tstih. 

barat bürosu dün a.şağıdaki dekla -
t'asyoııu ne.şretmiştir: 

B r Alman tayyaresi dün öğleden 
Sonra Kerry kontesindekı <.:loghane 

~varında Faha dağına düşmüştür. 
ayYare ;parçalanmıştır. Altı kiŞiden 

hlürekkeb müretlebatı enterne edll -
~iş, bunlardan ağır yaralı bulunan 
ki.-ıi hastımeye knldırılnııştır. 

İspanyada askerlik 
müddeti iki sene 

Madrid 21 (A.A.ı -D. N. B. 
ajansı bildiri)·or: ' 

Resmi gazete mecburi askerlik 
hizmeti hakkında yeni bir kanun neş 
tetrni tir. Cümhuriyet Tamanında as
kerlik müddeti bir ny olduğu hıılde 
bu müddet şimdi iki sene ı•larak tes
bit edilmektedir. 

Tarihi Türk temaşa 
hafta c; ı 

• 
11/ngiltere 
Muharebesi,, 

ita1ya da abluka 
ilan ettiğini 
bildiriyor Sovyetler Almanlarm 

maruz ka!dık'art 
muşkulaltan bahserliyor:ar 

Moskova 21 (A.A.) -- C!İngil
tere muharebesi)) Sovyet gazetele -
rinde uzun makalelere mevzu teo -
kil etmektedir. Bütün gazeteler, ln
giliz hava kuvvetlerinin mukave -
metile donanmanın faikiyetinin Al -
manlara çıkarmakta olduğu mü~kü
hittan bahsetmektedir. 

. halyada bir mahal 21 (A.A.) -
Italya hükumeti, deniz ticareti yn -
pan bitaraf devletlerin hükumelle -
rine aşağıdaki notayı tevdi etmiş -
tr: 

((İtalya hükumeti deniz ticareti 
yapan bitaraf devletlerin hükumet
lerine 15 .Hazirandcı tevdi ettiği bir 
nota ile ltalyaya karşı düşmanları 

Flotte Rouge gazetesi harbin 
kat'i safhasını yakın görmekte ve 
§Unu ilave etmektedi.-. 

Eğer Almanlar lngiltereyi istila 
ya karar verdilerse bunu önümüz -
deki aylar zarfında yapmalıdırlar. 
Zira sonbaharın fırtına ve sisleri ha
va kuvvetlerinin faaliyetine mani o
lacaktır 

Etoile Rouge gazetesinde Zhu -
ravliov, Almanların i~gal ettikleri 
memleketlerde birçok tayyare mey
danlanna sahib bulunduklarını işa
ret etmekle beraber, Ingiliz hava 
kuvvetlerinin, müdafaa vasıtalarının 
diğer unsurtarla çok takviye edil -
mekte olduğunu yazıyor Mezkur ga
zete, ilk büyük çarpışmaların gös
termi~ olduklarına nazaran, Alman
ların Ingiliz mukavemetini kolaylılt
la kıramıyacağını ilave etmektedir. 

Alman şehirlerinin 
bombardimanı 

Berlin 21 (A.A.l - o. N. B. aJansı 
bildiriyor: 

ingiliz tayyareteri dün gece Alman-
ya üzerinde uçnrak ezcümle Ruhr'da. 

ki mühim ~ehlrlerden birinde me! -

kenlerin bulundul:u bir mahalleye ın. 
arruz etmişlerdir. 4 ev tAmamen yı -
kılmıştır. itfaiye teşkUfı.t.ı enknz al _ 
tından 6 ölü çıkarm•~tır. Şinıdlye ka. 

dar 25 yaralı çıkarılabilmiştir. 
Batı Almanyasının 30 bin nüfuslu 

bir ı:ehrine İngUiı tayyareleri bir çok 
bomba atarak bir sokaktaki bütün 

evleri tahrib etmişlerdir. 
Bu şehirde birçok kimseler n~ır su. 

rette yn.ralanmışsl da Olu yoktur. 
Qrt.a Alınanyada bir bomba bir 

hangarı hasJ.ra uğratmıştır. 

Romanya Butgaristana 
2 vi'ayet terked:yor 
eSastarafı 1 In ri cıavfn•h l 

Yeni hududlann takib ettif,i 1912 
hattı. Siliııtrenin imal ınıntakasın
dan T una boyunca Karad('niz sa -
hilinde bulunan Mangalia cenubu
na kadar gitmektedir. 

Alnuın ajansına ı;öre 

Sofya 21 (A.AJ - O. N. B. bildi -

riyor· 
İyi Mber alan bır kaynaktan öğ 

renildll~ıne göre Royter tarafından 
cenubi Oobrucn hakkında Bulgnns _ 
t:ı.nla Romanya arasında bir anlaş _ 
maya varıldı~ı hakkında neşredilen 
h::ıbrre muhalif ol:ı.rnk mezklır mah. 
teller böyle bir anlaşmadan haberdar 

de~ ldirler. 

Zarada zelze!e o'du 
7ara 21 (A.A.) - Bu sabah 

'!aat üçte on snni)•e devnın ed en ol· 
dukc:l iddetli bir ve saat :içii otuz
d 

8 
iz aniye devaın eden orta şid 

tarafından abluka tedbirleri tatbik 
edilmesi üzerine ltalyanın, düşman 
limaniarına giden ticaret geıt' ileri -
nin düşman sahillerine '30 mil me
safede bulundukları zaman uğrıya
cakları akibetlerden mütevellid 
mes'uliyetleri kabul etmiyeceğini 
bildirmişti . 

ltalya hükumeti, şimdi bu ihtarı 
teyid ederken müstemlekelere, hi -

maye ve manda altında bulunan 
memleketlere ve Ingiliz askeri deniz 
ve hava kuvvetlerinin bulunduğu 
Mısır gibi memlekctlerl! aid sahille
rin, har b hareketleı inin mütemadi -
yen birbirini takib etmesi dolayısile, 
daimi harekat mıntakas: haline gel
dikleri noktasına mezkiır hiik\ımet
lerin nazarı dikkatini celbeder. Ak-
denizde, Kızıldenizde ''e Aden kör
fezindeki İngiliz sahillerile Ingiliz 
müstemlekelerinin s.ııhilleri, Mısır ve 
Sudan sahilleri, bilhııssa bu vaziyet
te bulunmaktadır. Bu itibaıla bu 
ınıntaksiarda sefer eden herkes 
maynle ve harbde kullanılan diğer 
vesaitle tahrib edilmek tehlikesine 
maruzdur. 

Bir hafta içinde 50 
Amerikan distroyeri 
Ingiltereye gidecek 
Yaşington 21 (AA.) - Bah -

riyeye mensub yüksek bir memur, 
kongre B. Çörçil'in talebini kabul 
ettiği takdirde SO Amerikan dist -
royerinin bir hafta zarfında Ingil -
tereye hareket edebileceğini bildir -
miştir. 

Bu şahsiyet 123 eski distroyı:-rin 
100 den fazla•unın tı!krar teslim ed il 
diğini, geri kalanların rln yakıoda 
hizmete konulacağını iliive eylemiş -
tir. 

Trork' bir cP.kiç darhos:ıe 
başından ag1r yaralandı 

CB:ı.t~raft 1 Ind <ıa"'"d~l 
Ueyhin kafatası yarılmıştır. Doktor_ 
lar, hast.anın nnbean ölmesi muhte. 
mel olduğunu sövlemektedirler. B. 
Troçki've arkasından ve karatasına 
çekic indlrilmek sureti!,. tnarruz e _ 
dilmlştir. Omll?:unda ve bacağınd 

yaralar bulunması, kı>ndlslnin yere 
yuvarlanıp yatt:~ı halö,. dahi taar _ 
ruzun devam rtmiş olduğunu göster_ 
mekt.edir. 
Mütearrız, F ıınk Johnson adında 

bir Fransız y:ı.rudlsidlr. Kendisi Troç 
ki tarafından rıyıı daVPt edilmiş idi. 
Johnson, tanrrnzunu yap•ıktan sonra 
Troc;kinln mut> fızları tarafından ba. 
yılıncıyil kada" dövülmüştür. Şimdi 
polis komiserli'~ nde bulıınmaktadır. 
Ztıbıta, Troçkinln ikamet<>!\hında tah 
kikata başlamış ve ilmraya glrllme.st 
men ed ilmiştir. 

Troçki, bundan iki ay evvel de c _ 
vinde ya!Pnur r.lbi ya~rtn mitralyaz 
ateıJine tutulmuş ve fakat yarıılan _ 

Binaenaleyh bütün bu hesab ,,.e 
ihtimaliere bakarak harbin uzıyaca
ğını kabul etmek yanlış bir muha
keme olmaz. Fakat zaman denilen 
mefhumun lehte cereyan etme!i için 
behemehal ablukanın iyi işlemesi Ja. 
Lımdır. Ingilterenin son zamanda A
merika ile yapmak istediği anlaş -
maların hikmetini i,te bu noktada a
ramak lazımdır. U:tak denizlerdeki 
1<:ontrol kuvvetlerinden azami ta -
'!arruf edecek İngiltere, merkezdeki 
mücadelesinde o nisbette kuvvet -
lenmiş olacaktır. 

5elim &af!lf1- C,,n~ç 

Almanlarin 
büyük menzilli 

toplari 
İngiliz topraklarında 

Fransadan atılan 
o büs parçaları bulundu 

Londra, 22 (A.A.) - Ingiltere 
ile Irianda arasında işiernekte olan 
§imendifer kumpanyasına aid Saint 
Patrick vapuru \\'ex Ford sahili &

çıklarında üç Alman bombardıman 
tayyaresinin hücumuna maruz kal
mıştır. Vapurun topları fa ali) ete 
geçmiştir. Birkaç gün içinde bu va
pur ikinci defa olarak hücuma ma
ruz kalmıştır. 

Zayiat ve hasar yol.tur. Gemi el
li yolcu nakletmekte idi. SO kişil:k. 
te mürettebat vardı. 

Deniz üsleri k"ralanmasl 
ve d : stroy ~r·erin devri 
me se· eler i te tki k edildi 
Vaşington, 22 (A.A.) - Bah

riye, harbiye, hariciye ve adiiye ne
zaretleri şube müdürleri toplanarak 
Atlantikte İngiliz denız ve hava üs
lerinin Amerika tarafından kiralan
ması meselesinin doğurduğu huku
ki meseleleri görüşmüşlerdir. 

Adiiye nezareti narnma söz söy
lemeye mezun bir zat kanun müd
detini dolduran distroyerlerin Jngil· 
tereye deVTedilmesinden doi;an me
selenin de görüşülmüş bulunduğunu 
beyan etmiştir. 

Fakat bu iddia toplantıya iştirak 
edenler tarafından teyid edilmemi:t· 
tir. 

Troçk:n:n s1hhi vaz'y1ti 
vehamet kesbetti 

Nevyork, 22 (A.A.) - Troçki
nin sıhhi vaziyeti çok düşmüştür. 
Katibinin telefonu üzerıne, konsul
tasyon yapmak ıçın Nevyorktan 
Mek!ıikaya iki Amerikalı mütehassıs 
tayyare ile hareket etmektedir. 

Paris Lüna parkı açıldı 
Paris, 22 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Paristeki Lüna park tekrar nçıl-

mıştır. 
Binlerce Parisli Maillot kapısında 

randevu vermekte ve •ulh zama
nındaki gibi vakitlerini geçirmckte-

dirler. 

zırı Amery tarafından lzmir fu11rı -
nın açılması münasebetile türkçe o
larak yapılan hitabelerin matbunt u
mum müdürlüğü radyo dinleme ser
visince zaptedilmiş metinler aşağı -
dadır: 

Lord Lloyd şunları söylemiştir: 
Bu harb senesi içinde. İzmir fua

rının açılışını, biz Büylik Britanya -
lılar büyük bir memnuniyet ve se -
vinçle karşılıyoruz. 

Britanya hükumeti, deniz a~rı ti
caret işlerine verdiği büyük ehem -
miyet münasebetile, lzmir fuarı~ 
geniş mikya!lta iştirak etmiştir. Bi-

zim bu hareketimize Hindi!tan hü -
kumetinin de iştirakini Büyük Bri
tanya hükumeti memnuniyetle ka -
bul etmiştir. 

Büyük Türkiye cümhuriyetinin 
bu sene ve gelecek senelerde mu -
vaffak olmasını temenni eder, he -
pinize uygılarımı bildiririm.ll 

Hindistan nazırı Mister Amery 
de şu hitabede bulunmuştur: 

ı• Kırk seneden ziyade oluyor, ben 

de dostum Lloyd gibi Türkiyenin 
her tarafını dolaştım. Eski lstanbu
lu, yeşil Bursayı, güzd lzmiri. ı:irin 
Anadoluyu pek iyi bilirim. Türkiye
de, her sınıf halk arasında, hususile 
askerler ve köylüler arasında pek 
iyi dostlar kazandım. Türk ırkı, te-

miz. necib ve asildir. 
Eskiden, sadık. temiz yürekli, na

muslu ve çalı5an Türk miiieti ken -
disine kıyınet verilmediğinı. hürmet 
edilmediğini hiss('diyordu. Bunu es
ki devirlerde gördiim. Büyük Ata
türkün o güzel memleketı yeni baı
tan yapmak için, Türk milletini kur
tarmak için giriştiği mücadeleyi 
memnuniyetle, merakla yakından 
takib ettik. Atatürk, 'tiirk milletini 
nasıl bir yola se\'kedeceğini, milleti
nin selameti \'e saad('ti için nasıl ça
lışacağını pekala biliyordu. Bugün
kü Türkiye, büyük Atatürkün ba, -
ladığı ve l!lmet lnönünün büyük bir 
kudretle takib ettiği işin güzel ne
ticesidir. 

Şimdi Hindistan işlerine bakmak 
üzere Hindistanda bulunmaktayım. 
Bütün Hindistanlılar ve Büyük Sri-
tanyalılar kazanacağımıza emin o
duğumuz zaferimizi, dostluk ve ra -
bıtalarımıza sadık olarak bekle • 

mekteyiz. Şimdilik Allaha ısınorla -
dık.ıı 

Londra 21 (AA.) - Verilen ma _ 
liımnta göre birkaç gün ı•vvel İngi • 
llz salllllerinde bulunan maden par
çalarını tetkık eden mlitehassıslar 
bunların Fransız sahl1le:-lnden do _ 
ğu • cenub sahili üzeline bfıyük men
zilli toplarta atılan obüs parçaları ol. 
duğu neticesine varmı.şl9'"dır. 150 ki
lometreye atan bir top imalinde tek. 
nik zorluk mevcud değildir, fakat bu 
top pek pahalıya mal olur. Bundan 
başka endaht isabeti daima kararsız 
olacaktır. Bu menzilde bir topun sı _ 
kmtı tevlid etmekten başka bir neti
ce vermiyeceği kanaali mevcuddur. 

Çörçilin nutkunun 
Amerika ve 

Almanyada akis~eri 
Londra 21 ( A.A.) - İngiliz gazete

lerı B Çörçil'in nutkunu hararetle 
methederek. nutku cııçıkD, .:tam mu_ 
vazeneli. ve .emnlyetbahşft olaralt 
tavsır etmektedir. 

Almanyada 52 nci 
defa bombardıman 

e~ilen yer 
Londra 21 (A.A.) -Hava n&. 

zaretinin istihbarat servisinden bil
dirilmiştir: 

Bu toplar askeri blr netice veremez. 
Merminin atılacağı yer tayyare He 
tesbit edilebilirse de bu keşif tayya. 
re!eri daima dü~ürülecek, yahud da 
hasarn uğratılacııktır. Atış menzlli 
ne kadar büyük olursa olsun isabet. 
teki yanlışlık dn o derece büyük o _ 
lacaktır. 

Londra bu menzilde topların hedef 
tutulduğu tnkdırde, atılan obüslerln 
tesadüfi olarak şehre düşmesi lmka. 
nı daima mevcuddur. 

Amerikada 
Nevyork 21 (A.A.I - ıÇörçU'in itf. 

madı. brujlığı altında ne~rettiğl bir 
makalede B. Çörçil'in nutku hakkın
da mütalea yürüten Nev _ York Ti -
m es gazetesi diyor ki: 

Böyle bir zamanda, ve ~imdıki gibi 
böyle bir znmandn verilinr.e, bu lti _ 
mad mi.iessir olur. 

Almanların mukatu•Jrqf 
Berlin 21 (A.A.l - Sterani: 

Harnın demiryolu deposu ~vveı.. 
ki gün 52 nci defa olarak Ingiliz tay
yarderi tarafından bombıı.tdıman e
dilmiştir. Büyük çapta bir sıra bom
banın deponun merkezine düşttiği 
görülmüştür. Bu hedefin diğer kı -
sımlarmda yangın bombalarile 20 
kı>.dar yangın çıkarılmıştır. 

Fransız mültf'cileri i~gal 
alt'ndaki araziye 

dönüyorlar 

Hatırlardadır ki, Umumi Harb es. 
nasında Almanlar mu~zzam topların 
Parisi bombardıman etmiş, 115 na 
130 kilometreden ateş açarnk 251) Pn
ri.';livi öldünnüşlerdi. Topların ma _ 

B Çörçil'in nutku etrs fında mü ta. 
tea yürüten Df'utsche All~cmcrinc 
Zeitung gazetesi, B. Çörçil'ln !':ı mü. 
him meseleye yani İnglltz toprakları
nın müdatansına te11ıns etmekten 
çckindi~ini fakat efkfı.n umumlyeyi 
uyutmak Için ynpılan bu tc~l'bbüse 
rağmen nutkunda yakın b\r istıkbal. 
deki harb hakkında terctıdüd ema _ 
releri eksik olmadı~ını yazmaktadır 
n:ğer taraftan, nutnk hakkında 

mütale:ı. yiirüten Alman siyasi mah _ 
fellerl bunun bir cümle ile tnrif edl. 
lebUece{tine işaret etmektedirler. 

Vichy 2 I (A.A.) - 10 Ağus
tosta işgal altındaki oraziye 800 biıı 
mülteci dönmüştür. Nakliynt kolay
lığı idame edildiği takdirde sonbahar 
nihayetinde mülteciterin ekseri,inia 
yurdlanna döneceği limid edilebi -
lir. Ayni tarihte bir milyon ask• 

ı 

) 
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(.~~~· ________ l_e~·---·~) 
Merdivenköy cinayeti 

failine cinayet mahallinde 

o ı ve z mı 
fiat tayin e ·ıecek 

m üsteşannın 
telkikieri 

Bira i•tihıal ve i•tihUiki geçen 
•enelerJen /azla 

Jki haftadanberi vehrimizde bu -
lunan gümrük ve inhisarlnr müste -
,arı Mahmud Nedim Giindüzalp, in
hisarlar umum müdürlüğile gümrük 
ve muhafaza başmüdürlüklerindeki 
tetkiklerine devam etmektedir. Müs
teşar dün öğleden evvel gümrük baş
ınüdürlüğünde ve öğleden sonra dn 
muhafaza başmüdürlüğünde meşgul 
olmu1 ve itler hakkında malumat 
almıştır. Bu tetkikler esnasında kl'n
disile goruoen bir muharririınize 
müsteşar şehrimizdeki tetkikleri hak
kında ounları ııöylemi!ltir: 

- Iki haftadanberi Vekaleti alu
kadar eden bazı işler ii:ıerinde ge
rek inhisarlar umum müdürlüğünde 
ve gerekse gümrük ve muhafaza b ~ 
müdürlüklerinde me~gul oldum. Bu 
arada inhisar fabrikalannı gezdim 
ve bunların çalıtmalarını tetkik et
tim. Bilhassa bira fabrikamız de -
vanılı bir faaliyet halindedir. Birn 
lstihsal ve istihlakinin geçen eene -
kilerden ziyade olduğunu tahmin e
diyorum. Gümrüklerde de faaliyet 
normal tekilde devam etmektedir. 
Aynca gümrük satıeı bürosunda da 
tetkiklerde bulundum. Buradaki 
et}'a hiç bekletilmeden antılığa çıka
nlmakla ve pyed tatibi zuhur et -
meue hayır müesseselerine hibe e· 
dilmektedir. Bundan batka yazıl -
dığı gibi gümrüklerde eşyaların faz
la bekletilmesine hiç bir surette mü
saade edilmemektedir. Gümrüğe 
gelen bütün mallar muayyen za -
man zarfında sahibieri t&rafından 
çekilmektedir. Buradaki tetkiklerim 
bütün çalışmaların muvaffak bir su
rette neticelendirildiği kanaatine var 
mıştır.ıı • 

Mahmud Nedim Gündüzalp bu 
akşam Ankaraya hareket r.decektir. 

Kahve tevziab ve 
depolardaki kahveler 

Kahve tevzi i~lerinde de bazı yol
euzluklar olduğu yolunda bazı ne; -
ıiyata tesadüf edilmektedir. Dün bu 
mevzu etrafında yaptığımız tahki 
lr.atta salahiyettar bir zat şunlan söy 
lerniştir: . 
•- Bir müddet evvel Sadanko fır 

muı 2000 çuval kahve getirtınit ve 
bunları yüksek fiatla malettiği için 
Vekaletin tesbit ettiği fiatn satft -
mıyacağı için piya~ya çıkarmam:ş
tır. BilAhare bunların maımsfının ar
tacağını düşünere1t çıkarmıştır. Son
radan birliğe gi:-e:ı bu firma kendi 
vesaitile getirttiği malları dilediği 
gibi aatmış ve ba;ka1nrına devret -
miştir. Çünkü ancak hükiimetin yar
dımile getirilen mallar birlik a:Lala -
nna bir nisbet dahilinde tevzi edi -
lir. 

Depolardaki 25,000 çuval kah -
veye gelince bunlar Brezilya kahve 
prketi tarafından getirtilmiş ve bir
liğin tqekkülünden evvel de muh
telif ellere aatılmı,tır. 

Bu mallar çıkarılması için dolar 
ödenme sırasını beklemektedir.> 

Yeni Siird valisi bugün 
hareket edecek 

Silrd ValUi~ine tayin c<!ilen vali 
muavini Jialftk Nihad Pepeyl, bu nk
oamkl Ankara ekspresile l}ehrımtzden 
ayrılaeaktır. Haliik Nihad, bir kaç 
gün Ankarada kaldıktan sonra ma _ 
halli memuriyetlne hareket edecek -
tır. 

Di!er taraft.<ln Halük Nihadın ye -
rıne vaıı muavinliğine tayin edilen 
Beyoğlu kaymakamı Ahmed. Bakır _ 
köy Jtaymnkaml$na nakledilen Knr _ 
t.al kaymakamı Bahlr Öttrnk dün va
zifelerlne b:ışlnmışlardır. Beyoğlu kay 
makaml~ma gettrllen Bakırköy k::ıy _ 
makamı Gafur Pazartesi günü işine 
baslıyncaktır. 

suçu itiraf ettirildi 
Katil bıçağı sakladığı 

müddeiumumiye 
yerden 
teslim 

çıkararak 
etti 

Bir miiddet evvol Merdivenköyi- na taarruz etmek istedi, meydan 
le Sahrayicedid arasında Mevlud a- vermedim. Namusumu korumak ve 
dında bir temizlik amelcsi para•ına kurtarmak için onu öldürdüm.ı. 
tarnaan ba§ı cesedinden ayrılmak au Demek suretile bu tüyler ürpertici 
retile feci bir oekilde öldürülmüttü. cinayetini tevilen ikrar etmiştir. 

O zamandanberi hadisenin tah - Diğer suçlu Şükrü de; euçunu 
kikntile meşgul olan Üsküdar müd- tiddetle inkar ederek: 
de.iumumiliği bu tüyler ürpertici ve cı- Gerçi evvelce Mevludle hep 
o nisbette de esrarengiz cinayetin beraber gezer ve yatardık amma bu 
mahiyetini geçenlerde aydınlntmı~ işlerle benim alakanı yoktur. Onu 
ve Mevludün katillerini teabit et - belki de Mustafa öldüımüştürn de-
miştir. miotir. 

Çok kurnazca hareketlerle adiiye Dün müddeiumumi Ratib Seliç 
ve :r:nbıtayı ıünlerce oyalamağa mu- beraberinde zabıta memurlan ve 
vaffak olan katillerin nihayet Mus- her iki suçlu olduğu halde cinaye -
tafa ile dayısı Şükrü olduklan an- tin vukubulduiu Sugeliği çukuru ba
laşılmı, her ikisi de Kastamonuda yırına gitmiş ve mahallen tetkikde 
yakalanarak evvelki ııün ıehrimize bulunmuştur. 
getirilmişlerdir. Tahkikatı muvaffa-
kiyeıle idare eden müddeiumumt Bu tetkik sırasında Mustafa bu -
Ratib Seliç, dün Mustafa ilc Şük _ rada Mevludü naıııl öldürdüğünü 
rünün sorgulnrını yapmıştır. anlatmış ve aleti katil olan bıçağı 

Bunlardan Mustafa, aleyhinde sakladığı yerden alarak müddeiu -
toplanan deliller kartilında suçunu mumiye teslim etmiotir. 
itirafa mecbur kalmıt ve: O.lı:üdar müddeiumumiliği cina-

(!- Mevludün benim namuaum- yet h&diııesi etrafındaki telkikierini 
d .. .. d V k' esi de ba nihayetlendirmek üzeredir. 

a gozu var ı. a a .g •• ec •••••••••••••••• :.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................................ 

iki f1r1nda 132 
noksan ekmek 

bulundu 
Tramvaya atlıyan 64 ki§!den 

cezayı nakdi alındı 

Fiat mürakabe komisyonu bugün mahrukat 
işini tetkike başlıyarak taptancıları dinliyecek 

Odun ve mangal kömürü fiatların ı miktar odun satıldığını, bu •eneld 
daki gayri tabii yüheliş üzerine be- fiat fazlalığının sebeblerini kesilib 
lediye iktısad i~leri müdürlüğü ta - de İstanbula getirilemiyen odun mik· 
rafından yapılan tetkikat devam et- tarını sormu~tur. 

Emniyet MüdürHi-tü merke~ te~ - mektedir. Belediye iktısad işleri mü- Odun tacirleri fiatlarda tereffüÜ 
kilfıtına men.mb Belediye zabıtası dürlüğü, ilk tahkikatta, fiatlarda ,u dört arnille izah etmektedirler: 
memurlan dün de şehrin muhtelif gayri tabii bir yükseliş müşahedr ı - Benzin fiatına yapılan zam· 
semUerinde kontrol ekipleri halinde etmemiş, fiatların bir miktar artışını Bu nakliye masraflarını mahsus de· 
rnürakabelerlne devam etmişlerdir. naldiye mruıraflarının çoğalmasına recede çoğaltmıştır. 

Bu me3al net1ceslnde, durak harici atfetmişti. Halbuki, odun ve man- 2 - Eskiden olduğu gibi §imdi 
ve haddi istiabislnden fazln. yolcu a. gal kömürü fiatları, tetkikat sırala - odunlar ııigorta ettirilmiyor, dökü • 
lan ve yolcularn bilet kesmeyen dört rında da bir miktar yükselmiş, nak- len, fırtınalarda ziyaa uğrıyanların 
otobüs şoför ve biletelsine ceza ke - liye mnsraflarının fazlalığından mü- masrafını odun fiatınn zammetmek 
sllmlş, lkarncslz kamyonet. kullandı - tevellid olduğu iddia edilen paha - lazım geliyor. Yanı bu suretle husıl 
ğından lbazı kamyon sahlb ve Şlıfôr- lılık ithazı mucib olmuştu. Bilhassa olan zararı halk ödemit olmakta -
leri hakkında takibata başlanmıştır. odunun çeki başına ihtikar denile - dır. 

Di~er taraftan Beyo~ln clhetindC! bilecek derecede artması, yeniden 3 - Bu sene bilhassa, geçen se-
iki fırından birinde !)3 di~erlnde 39 esaslı tetkikatı icab ettirmiş, iktısad nelere nisbetle daha fazla arnele 
kilo veznl noksan ekmek bulunmu§ işleri müdürlüğü, odun tacirlerile te- buhranı mevcuddur. Mevcud ame -
ve müsadPre edUerek fınncılnra ceza masa geçerek yeniden esaslı tedbir- lenin de yevrniyesi artmıştır. 
yazılm"', İstnn'bul clhctfnd~kl beş fı. ler almak lüzumunu hissetmi~tir. 4 - Nakliye vasıtaları çok azal· 
rının da temlzll.,~e rlayet.cılzll~l görtı_ Bugün toplanacak olan fiat mü - mıştır. Nakliyat müı;külatla icra e • 
!erek mal .~ahib1eri hakkında zabıt rakabe komisyonu, odun piyasasın - dilebilmektedir. 
varaka~;ı tutulmu~tur. da mühim mevkileri olan, Çerkes - Fiat mürakabe komisyonunun bu· 

74 pasta ile 208 ·"lrnidin açıkta sa - köylü Mehmed, Kandıralı Niyazi ve günkü toplantısından sonra, odun ve 
tıldıjtı görülmüş ve bunlar Imha edll. Iğneadalı Haydan dinliyecektir. kömür meselesinde esaslı tedbiıler 
mi.'}tlr. Diğer taraftan iktısad işleri mü - ittihaz edilecektir. 

Hareket halinde bulunan tr:unvay. dürlüğü odun tacirleri araRında bir Gerek oduna, gerek kömüre n ~ 
lardan atlıvan M ki§iden de nakdi anket açmı,, kendilerine, İstanbulun zami fiat tayin edilmesi mukarrer • 
ceza alınmıştır. eenelik odun ihtiyacını, senede ne dir. 
Zabıta kontTo1 ve takiblerine e - ----------------------------

hemmiyetle devıım edecP.ktlr. 

A.therllk Işleri: Devlet demiryollari ve limanlari 
işletmesi umum idaresi ilanlari 

Harb Okuluna 
Amerika firmaları VapurJarm agır kaytd müddeti Muhammen bedelt 87500 ( Seksen yedi bin be,ıı yüz) lira olan 25(1 ton 

tu••tu•·n sı"parişleri S8yrefm818ri hakkmda Uzataldi sürııof ya~ı 7/10/940 Pazartesi günü saat 16 de -kapalı zarf usulü ile Ankıı4 
ra'da idare binasında satın aıınncaktlr. 

veriyorlar bir karar Y8rilmedi Beşiktaş Askerlik Şube<dnden. Bu l~e girmek i.st!yenlerin 5625 {Beş bin altı yüz yirmi beş) llralık mu -
ı - Olgunluk ımtihanlarında lk _ kkat teminat ile kanunun taylıı ettl~i vesikaları ve tekliflerini ayni gün 

Arnerikaya tütün aatıtları yapı - Dün bazı gazeteler devlet Deniz- male kalıp da, lkinale muvaffak ola _ 14 de ka(\ar komisyon relsllğlne vermeleri lfı.zıındır. 
lacağı haberleri piyasada memnu yolları idaresinin Haydarpa~a - cak'lu da Harb okuluna tayıd ve ka- Şartnarneler 435 {Dört "üz otuz beş) kuru.şa Ankara ve Haydarpaş~ 
niyetle kartılannııştır. Ceçen sene Köprü arasında i~liyen vapurların bul olacaklardır. Bunun Için Harb o. lnde satılmnlttadır. (7660) 
bilhassa Amerika pazatlarında Türk süratli aeyretmeleri yüzünden fazla kuluna lroyıd ve kabul muamr.lesl -;;;;;;;;:;;:;;:;;:;;:;:;:;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;~~ 
tütünlerine rekabet eden Yunan ve kömür yaktıklarını nazarı dikkate 940 Eylftl nihayetine kadar uzntıl - f 
Bulgar tütünlerinin bu seneki rekol- alarak Haydarpaşa - Köprü sefer~ mıştır. Mezkür okula Istekli olanlar Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu IAnlari 
teleri tütünlerinıize rekabet edecek lerini 1 3 dakikadan ı 1 dakikaya çı- vukar:ı.da gösterilen tarihe kadar mu-
vaziyette değildir. Tütünlerimiz A- kardığını ve vapurların ağır sf'yret- nmelelerini tekemmül ettinneleri 1~- Xullanılmııt bir yol sUindlri alınacak 
men'kada ı938 de en büyük aatıt melerini kararla,tırdığını yazıyorlar- .. ım oeldl,.i okul komut.anh~ının ,. 

.. .. .. <> Takrıben on uınlulı: iyl kullanılmış bir yol sillndlri alınacaktır. Satma"' 
rakamına batiğ olmu~ ve bu rakam dı. ~ 13/81940 gİin ve 2/6335 - 20133 sayılı i-."1;.fyenlerln bir !stida ile Umurn Müdürlü~ümüze müracaat et.mesl ve .sllln· 
harbı·n ba .. langıç yılı olan 939 da Alakadarlardan aldığımız malu- '-'azılarındıın anlaşılmıştır. ed 

y ' dirln mufnMal evsafUe halihazu durumunun ve Ankara veya Kırıkkal c 
b'ır mı'ktar du"•mu"'e.tür. Fakat bu •e- mata göre bu haberlerin a lı yoktur 2 - T.alı.mat şubcde meveuddur. 

y " teslim iıatının da bu meyanda bildirilmesi. (7521) 
neki vaziyet tamamen lehimizde gö- ve içinde yaşadığımız sütat aarında tc:tekli olanlar ~raiti ö~renmek üzere 
ıülmektedir. Yııpılan temaslar neti- bu şekilde hareketin gülünç olacağı c:uheye m!irar-aııtlan 111\n olunur. 
cesinde birçok fırmalar timdiden ileri sürülmektedir. S!!beve davet Beyoğlu Akşam Kız San'at Okulu Müba

yaat Komisyonundan : mühim miktarda ve iyi fiatla tütün. d"l Üskfidar Ac:kerlilt Ş•ıbesl Ba~kan -
sipariş etmi~lerdir. Geçen seneye na Mısır çarşısınm ta ı ı·~ndan: Üskiidarda Açıktfırbc Ah -
zaran tütün fiatlarında da farklar lA h · d medeelebi mııhallesl 1'ahririve sokak 1 - Kız .B:nstitüıU tıtlhaz edilecek olan NişantaJjındaki Baltp~a korıa • 
mevcuddur. Anıerikaya bu sene ya- p. nt aztr.an 1 9 savılı banevl ikamet~Ah adre~l ver- ~ının tamiratı 1940 yılı Eylülünim 2 inci Pazartesi günü anat 15 de ihale 
pılacak ihracatın belli bavlı kısmını Hil haline Hrağ edilecek olan nıış .olan yenek topçu Tltm 32?. do - kıJınma~ üzere &çık euiltmeye konulmuştur. 
tütün teşkil etmektedir. Bu sene A- Mısırçarşısının tadil planı hazırlan- ~umlu ve 419!13 knvtd numaralı Meh_ 2 - Ihale Cı>~alo~lun.!a yült.l;ek rnektebler binasında toplanan komi'>yoll 
merikaya 1 milyon kiloya yakın tü- mış, belediye iktısad i~ıeri r.ıüdürü med Emin o~lu Abdullah Rü-rt.U btın. tarafından yapılacl\ktır. 
tün aatılacağı zannedilmektedir. Saffet, dün bu hususta vali ve bele- r-a yanılan aratıtır.malara raltmP.n bu- S -,K~_şlf bedel1 2842,83, ,muvakkat teminat 214 liradır. 

Yeniden birçok 
esnaf cezalandırıldı 
Belediye, lokanta, gazino, otel ve 

sair yerlerin kontroluna sıkı bir su
rette devam etmektedir. 

8 Ağustostan 19 Ağustoııa kadar, 
1 4 fırın, 2 6 gazi no, 6 otel, 6 !okan
ta, 6 berber. 3 kahve, 3 ekmekçi, 2 
kasab, ı bakkal, 1 mahallebici, 2 
sebzeci, 3 aoçı, ı aütçü, 2 manav. 
bir tütüncil, ı yağcı. 3 plaj, S bira
hane, ı aucu, 2 imal;ıthane ve 9 
garson cezalnndırılmıştır. 

Dün gece de Ekspres birnhanesi 
tarife bulundunnadığı, Ankcın bi
rahanesi de meze.,iı: içki verdiğind~n 
cezaya çarp!ırılmıtlardır. 

diye reisi doktor Ll'ıtfi Kırdara iza- hınn.mamı,. olduihından ltendLcıl :t, _ f - Munakaaaya ift.lıak edeceklerın. mukavele, e~U~e bayındırlık iş.: 
hat vermiştir. llal bu tadil ile adeta tanbıılda f.c!e derhnl .Rube~ mfirnr.aat lerı genel, hııst'..'!! ve fennt §ıırtnamelerı proje ve keşıf hüUsaslle buna ~u~ 
şehrin arnbatı vaziyetine s?kulmak- ~'İmı>~! ve bura.d:ı de{tll.~P. hiUen bu _ teferri <ii#er eV!'alon birer suretlerini almak için Pazartesi ve Perşembe gnn. 
ta, halkın her türlü ihıjyacını bir çır- lundulhı verin sarlh adre.sile birlikte leri ılkul lrl~resine mürac.aat etmelerı ve ihale için tayin edilen gün ve sa

telerana bildirmesi ve aksi takdirde atte de en az bir _ıa~h~iıt!{l 2000 liralık bu Işe ben_zer iŞ .yaptıklarına dair 
pıda temin edecek bir hale getiril - lıakkmda kanuni takihat yapılacajtı. Istanbul Nafia MudurluAiınden alm"' oldukları ves~aya ıstinnden İstrın • 
mektedir. Çnrşıda halen 8 7 dükkan H\n olunıır. bul ViiA.yetıne rnüracaaUa eksiitme tarihinden 8 gün. evvel alınmış ehllyet 
bulunmaktadır. Yeni şekilde d ük - u 

1
" 

11 
"k • ve 940 yılına ald Tkarct Odası veslkalarile gelmelerı. «7277.t 

kimlar azalmış ve muntnzam bir ha- J,..,. •• t>Te ı raınıve 
le sokulmuş olacaktır. Soğuk hava BP~iktn~ Ao;;kerllk Şubesinden: 
tesisatı yapılacak olnn yeni yardımcı 1 - Şubemlzde kayıdlı olan maıtH 
halde, manavlar, aebzeciler, balık - sübnv ve erlerln 94{) ~«>ne~ bP.Vive 1k
çılar, tavukçular, kasablar, bakallnr ramiye tevıiatı sona ermııı gibidir. 
bulunabilecektir. Belediye Mısır - 2- Şehid vettmleri malCl sübay ve 
çarşısının tarihi attnrlarından birka- Prlerdf'n de kar~ık olmak üzere ta _ 
çını da burada bırakmak tasavvu - rlh1 flfı.n<Jnn itibaren 4 ny mUddetıe 
rundadır. devam edece~ine nazaran her Salı, :..:..:-=----------- Cnrsamba ve Cuma gtinleri saat 9 
ı.ıman hizmet et.'l rei~l ·- Münaka_ 

ıttt Veka.letı liman hi?;mctıeri reisi 
Zeki şehrimize gelmiştir. Zeki 
burada bulundu~u müddet zar-

dan 12 ve kRdar ikrnmlye tevzlntma 
devam e-rlilecı>ktir. 

3 - MüraNıotlar Beşiktıuı kaza~ı 
ltavmakamlı~ındn mütesekkil tevz1 

Karacabey Merinos 
Müdürlüğünden: 

CitıBI Miktarı 

kilo 

Yetiştirme 

Beher kilosu 
Kur~ S. 

Çiftliği 

Tutarı 

Lira Kuruş 

Yulat 9~0 ooo es 67.000 oo 
Arpa 100.000 4 50 4.500 00 
Mısır 43.000 f 1.935 00 
Bakla 40.000 6 2.000 00 

Denizde bir cesed bulundu !ında liman işlerlle meşgul olacak -

5 fabrlkft•ı _tı_r·----------------------------
komlcıvonıınrı (!~>lmPlerı ll\7ımdır. 

MUes.•c.<.emiz hayvanatı ihtiyacı Için yukarıda müfredatı yazılı dı.>rt kn~ 
lem hayvan y~mı Itapalı nır! usullle eksutmeye konmu§tur. 

Eksilt.me 11/Eylfil/940 tarıhine tesadüf eden Çarşamb:ı gtinü saat 15 de 
Çiftlik Merkez bin.e_,ında yapılacaktır. Muvakktıt teminat (4j22) Uradıf· 

Dfınkn l"h..nc>at - Dfin Romnnynva J.stekiilere ~artnam&si (f.ı lira mukabilinde Çiftllk muhasebesinden verilir· 
ıoo bin kll'Xlan fazla ze:vtin ihrnr. e. 

Dün Bi.iyükderede tu!>ıa ..., 
Iskelesi civarında denizde bir erkek 
cesedi bulunarak sahUe alınmıştır. 
Yapılan ta.hklkat netleesinde mağru. 
kun Büyükdere fabrikası işeilerinden 
Zeki olduğu anla.,ılm~tır. 

ötedenberi sar'a hastnlı~ma müp
telfı. old~u tesbit edilen kazazede _ 
nin bu hastalı~ı yüzünden denize dü. 
ıterek ~uld~u anla.şılıımk gömü1 
meslne ruhsat verilmiştir. 

Heybelide sün-ıet 
düğünü ve mevlüd 
Çocuk Esirgeme Kurumu Heybelia. 

da ~ubesi tarafından bugün ISafak 
bahçesinde obir sünnet dil~iinu ter _ 
tlb edilmiştir. Bu munıısebPtle de bu_ 
gün Heybeli camisinde mcvlfıd okuL 
turulacaktır. 

rı Teminat ve teklif ?.artları eksiltme saatinden bir saat evvel komisyona 
dllmlc:tlr. Bıın ıın ba.,ka bir miktar verılmesı ve po.st.a ne gönderllecek zarfların postada vaki geçlknıesi knbuJ 
:. tuzlu sardalva bal~ı göndt'rllml•- ed:lınlyecell ıllin olunur. <7514) 

Yıınani~tana 200 bi:ı ltiJo kenek. 
Rııll!arlo;t.nna ?evtin ve Macarıstana 

hurda ıncir ootılmıstır. 
A~ık arttınna ilanı 

Ac!apazarı İcra Memurluğundnn: 
Bir borçtan dolayı tahtı ho.cze alınan ve tapunun 18.'5,(140 tarih ve 46 

Müessif bir vefat No. kayıdh kazanın Yo.hyalar mahallesinde kfı.ln §arkan Ohannes bahçesi 
. . . . ve yol garben '!'ahir ve Hahl i!ılu Ahmed Muhtnr, Ohannes ve nalban~ 

Pazar Ola. Ha.san ~ey Diyor ki· A~a Kltabevı sahıblerınden Bıilil Ahmed tarlası ,·e ~ı.malen Azar o~u bahçesi, cenuben yol ilc mn.hdud 508 
ve .omer, Mu.statn. ve En verin .. anne.: lira 67 kuruş nınhammen bcdı!lli bahçenin 64 de 28 hissesi ve gene ta;ıunull 
lerı ve Akbanın Istanbu~ m~.mcssılı ayni tarih ve 47 numarasında knyıdh ve şarkan Ho.r.ı Salih bnhçe~i ne 
Aritin halası Bayan Razıye dun An- kahvesı ve solu Omer o~lu vcrı•sesı bahçesUe ka.hvesi arkası Zekcriyya tar
karnda kalb sektcslnden vefnt e~lş_ lası on[ı yol ile mahdud 230\ de 130 hisseli ve 223 lira f30 kuruş rnuhanımei1 
tir. Merhıuneye All o. h tan mn,!ıret bedelli kahvehane s:ı tıla~"aıüır. Birinci arttırması 30fE:y1ül •940 Paz:ırtcsi 
diler, gazeteci arkndaşl~rımız olan ıfıniı snat 14.15 de ')hıp :,~'l 'IJ40 tarihinden itibaren şartnameleri dairedO 
ailesi efrndına br.ynnı tazıyet ederiz. herkesln görebileedi ~ı!ki!ue nçıktır. Arttırmıya ıştirak ede~eklerln mu ~ 

- Hasan Bey, ga:zr.
teJcrde dün bir hava -

• • • Haydarpaşa ile 
Köprü arasında i§liyen 

••• Kömürden iktısnd 
olsun diye gayet a~ır 

Hasan Bey - Deae
ne kömür yerine io n -
damlannın vakitleri 

""' 

LALE 
1940 - 41 senesi filmlerile 

sonau.z bir şeref... Parlak 
bir zafer kazanacaktır. 

hammen dc~erin % yı>di buçuk nisbetinde pey veya Milli bir banka mek
tub':ı vermesi lfızundır. IJellhliye resmi ile tescil ve teslim masranarı ve 
ihalr. pulları ı:ıiıştcrıye ı·i<!dır. Satış bedeli pc.şlndir. Muayyen l!.lnde arttır-

bt:cle!i gayri mcnkuıiın muhammen de~erinden % 15 şin: hulmadı;;ı 
takrlirde en çok arttıranın taahhüd!i baki kalmak şartlle ikınci arttırması 
lfi 'JOIIMO Salı günü ayni ma hal ve saatte ıcra kılınacaktır. MUşteri dcrh:ıl 
veya verHen müddet Içinde parnyı vermediği takdirde ;hale kararı fr.hhe~ 
dilerek madde (133) ahkfunı tatbik olunur. İşbu gayrimenkul üzerinde bir 
hak iddia edenlerin ntın tnrıhınden Itibaren 20 gfin içinde İcra dairesine 
evrakı müsbltelerile miıracaat etmelerı ve aksi takdirde h:ıkları bpu sir.ılli 
ne sal:ılt olmadıkça satış hedPlinln payiaşmasından hariç kalırlnr. D:ıhtı 
taiİa lznhat almak isLiyenıerin 940/1224 numara Ue memurluğıımuza mü-



22 Ağuatos 

Çörçilin nutku ve 
Ingiliz harb planı 

I··~:-·1:V~ ~;;;;~:~··ı •Son Po.oıtaı~nm asker! muhıırrlrl f 
················································ C örçilin yeni nutku, resmi 

' İngilterenin ~imdiki harbin 

hal ve iatikbalini nasıl gördüğünü 
az çok göstermek itibarile pek e
hemmiyetlidir. Çörçil, bazı teferrü
attan aarfınazar, İngilterenin umumi 
durumunu pek fena görmüyor ve 
sözlerinden, bilakia, hale ümidle ve 
istikbalc emniyetle baktığı seziliyor. 

ÇörçiJ, mütalea ve tahminlerine 
esas teşkil eden İngilterenin askeri 
kuvvetleri bahsinde, lngilterenin, 
anavatanda ııdörtte üçü muntazam 
askeri teşekküller içinde çalışan iki 
milyonluk bir ordusu>> olduğunu 
söylemiştir. Bu rakamdn en ufak bir 
mübaliiğnnın bile mevcud olduğun
da oüphe edilemez. Çünkü 5 O mil
yon nüfuslu bir Ingiltere kendini 
fazla sıkmadan değil iki milyon 5 :6 
milyon bile asker çıkarabilir ve çı
karmalıydı da. 

Fakat ordular yalnız askerden 
terekküb etmezler. Eğer Ingilterenin 
•dörtte üçü muntazam teşekküller 
içinde» yani aübay ve üssübayları 
tamam, silah ve techizatı noksan
aıı., talim ve terbiyesi velhasıl her 
teyi yerinde ve yolunda iki milyon
luk bir ordusu olsa idi onun başına 
Belçikada, Flandrlarda ve Dön -
lcerkte büyük fellıketler gelmez ve 
İngilterenin uzak müdafaası bu ka
dar çabuk düşüp parçalanmazdı. 
Bu aebeblerle, iki ay evvel yalnız 
on on iki tümenlik yani topu 1 20 
bin muharibden müteşekkil munta
zam bir harb ve hareket ordusu bu
lunan ve üstelik bu küçük ordunun 
bütün top, tank ve anlbalarını has· 

·m ın elinde bımktıracak derecede 
büyük bir hezimete uğramış bulu
nan bir devletin iki ay sonra işe ya
rar büyük bir kara ordusu olabile
ceğini dü~ünmek hayal hududlannı 
bile aşar ve sadece bir zühuldür. 
Bunun en basit sebebi iki Üç ayda, 
hiç yoktan, tümenler ve ordular 
vücude getirmenin mümkünııüz olu
tudur. 

Eğer harbin ilanındıın yani geçen 
Eylul ayındanberi, İngiltere bütün 
takatierini aarfederek, noksansız, 
büyük bir kara ordusu vücude getir
rneğe çalışsa idi Belçika ve Fransa 
ınuharebele• ne hiç olmazsa, on a
dedi zırhlı ve motörlü olmak üze
re, 40:50 tümenle i~tirak edebile
c:ekti. Bu kuvvet ona, Belçika ve 
Fransız ordularile birlikte ve makul 
ve müttehid bir 1evk ve idare sa
yesinde harbin talibini Avrupa 
karalarında müttefiklerin lehine çe
virmek imkanını verebilecekti. In
giltere iııe karada muharebe islerini, 
daha ziyade Fransnya bırakmıştı. 
Hatta, hayretle görüyoruz ki Soma
linin rnüdafaası işinde bile, İngiltere 
Frnnaız Somalisindeki Fransız aske
ri kuvvetlerine güvenmekte idi. 

Fransa dahi Majinoya ve Belçika 
tahkimatma fazla güvenerek bu de
fa 19 1 4 dekinden bile sayıca az ve 
hazırlıkça daha geri bir ordu ile 
harhe girmek gafletinde bulundu. 
Onun için Ingiltere, Fransa ile bir
likte Avrupanın karnlarında magllıb 
oldular ve bu yüzden, İngiltereni.n 
1leri müdafaa sistemi bozulı:ırak. hıç 
akılda olmayan, bizzat adanın mü· 
dafaa işi birdenbire hayati bir e
hemmiyet kazandı. Halbuki eğer 
Ingiltere bir iki yıl evvel davnına
tak kendini hiç olmazaa bugünkü 
ltadar sıkabiise idi, hiç şüphesiz, 
hem müttefikini kaybetmiyecek idi. 
hem de kendisi bugünkü sıkışık ve 
tehlikeli duruma düşmiyect"kti. 

Bununla beraber Ingilterenin bu
günkü hali Dönkerk ric'ati anındaki 
vaziyetten çok daha iyidir. Alman
yanın kaybettiği \i küsur ayda, a
danın müdafaası i\in c;ok şeyler ya
pılabilir ve yftpılmı~tır da. Fakat 
iyice bilmelidir ki bugün Almanları 
Ingiltere adasına derhal bir taar
nızdan çekindiren şey iki milyonluk 
ordu değildir. 

Ingiltere adftsına taarruz bahsin
de, Alman bnşkumnndnnlığına iki 
aydan fazla bir zaman kaybettiren 
ve daha kaybettirmesi ve belki d~ 
taarruzu büsbütün tehir etmesı 
muhtemel olan Amil ve unsurlar, 
fÜphesiz, Ingiliz donanınası ile hava 
filolarıdır. Alman ordularının. de
niz ve hava aşırı yapacaklan bir ta
anuzdan evvel denizle havaya ha
Itim olmak istiyecekleri de pek ta
biidir. 

Ingiliz donanınası pek kuvvetl~
dir. Fakat Bay Çörçil de itiraf (d~
vor ki Alman hava kuvvetleri lngı

(Devamı 7 ind sayfada) 

SON POSTA 

ı ·yemiz" es fa 1 AD 1 11 

temizlik mücadelesi nasılşık bir örgü modeli. 

c ereyan ediyor ? 
Bir teftiş esnasında sıhhat işleri teşkilalına 

mensub memurlara refakat eden 
"Son Posta, muharriri neler gördü ? 

Teftiı edilen dükkaniardan bir balıkçı düldüuıı 
USaştarafı ı inci sayfada) 

Şayed, siz de benim gibi bu aual
lere arneli karşılıklar almak isterse
niz, belediyenin ' bir teftişinde bulu
nur, güneşin altında sokak tokak, 
dükkan, dükklin dolaşmağı göze a
lırsınız. 

Belediye aıhhat işleri müdürü 
doktor Osman Saide, bir teftit es • 
nasında, alakadarların yanına be -
ni de katmasını rica ettiğim zaman, 
bu arzumun hemen is'af edileceğini 
ummadığıını söylemeliyim. Fakat 
halkın aıhhatile alakadar bir mev -
zuu ve bunu karşılayıcı tedbirleri a
çık olarak bir gazetecinin gözünün 
önüne koymakta hiç bir mahzur gör
miyen muhatabım hemen: 

- Peki, ne zaman istersenizi 
Dedi. 

* Şimdi Eminönü kazası belediye 
başdoktoru Remzi Ak'ın karşısın -
dayız. Doktor Remzi Ak: 

- Arkadaşlarla biraz aonra gıda 
maddelerinin kontroluna çıkacak -
sınız, diyor. Size bu it hakkında 
biraz izahat vermem faydalı ola -
en k: Haftada dört gün gıda ma d -
dderini kontrol ederiz. Bu umumi 
teftişlerden maduddur. Dükkanlar-
da görülen kusurlar, cezayı müııtel
z.im hareketler, kirlilikler, nokaanlar 
esaslı surette takib edilir. Evvela 
tenbih edilir, sonra ihtar ederiz, 
tenbih ile mütenebbih olmıyanı 
tekdir etmek rnec.buriyetinde kalı -
rız. İt nihayet para cezaaına da -
yanır. Mıntakamız hakikaten ente -
ıesandır. Eminönü kazıısı adeta ııı -
da maddelerinin meoheridir. Bu iti
barla çok dikkatli olmak lazım ge -
Jiyoı. Hem halkı, hem esnafı siya -
net. hem de belediye tJllimatname
ainin tatbikini mümkün kılmak ga -
yedir. 

Bunun içindir ki, tecziyeden çok 
ihtar ederiz, yol gösteririz. Bilhassa, 

kaymakam bu ialerde pek hataat -
tır. Açıkta ıııda maddeleri sattır -
mayız. Esnafı hıfzıssıhha kanunu hu
dudları içinde harekete alı~tırmıya 
çalıtırız. 

Bu kısa izahatı müteakib baş 
doktor, beraber dolaşacağımız dok
tor Reşadı takdim ediyor v~ yanı -
mıza bir zabıtai belediye memuru 
ve bir haderne alarak esnafın kon
troluna çıkıyoruz. 

T eftişe, Sirkeciden, asfalt cadde
nin iki tarafındaki dükkaniarda baş
ladık. Ilk girdiğimiz bir kasab dük
kanıydı. Bizi görünce gayri ihtiyari, 
eli havada geniş kavisler yaparak 
et doğrıyan knaabın rengi attı; kolu 
etin üzerinde aaplı kaldı. Sol elile 
bir temenna etti. Çıraklar birer kö
şeye sindiler. Halbuki hiç de fena 
bir niyetimiz yoktu. Bilhassa doktor 
Reşad hiç de ürkülecek bir adam 
değil. Herkese gayet nazik hitab e
diyor. Etierin tel dolablaıda durup 
durmadığına baktık. Cinsini RÖste -
ren etiketlerinin yerli yerinde olup 
olmadığını gözden geçirdik. Çırak -
ların muayene cüzdanlarını tetltik 
ettik. Esnaf iki ayda bir muayene 
olmak mecburiyelinde imiş. Elle -
rindeki ddterde sıraaile muayene 
tarihleri gösteriliyor. Çırakların tifo 
işleri de tamamdı. Kasab ucuz kur
tuldu, çıktık. 

Bizi polisli filan görünce, cebrt 
icraya giden memurlar gibi, herke• 
pirelenmiyar da değildi hani .• 

Doktor Retad: 
- Bir de otel görelim, ister mi-

siniz) 
Diye sordu: 
- Nasıl ister•eni:ı.. dedim, 
Kasabın biti;ıiğinde bir de otel 

var, girdik. 
Otelin müdürü önümüze düştü, 

tek yataklı odalardan, banyolara, 
helnlara kadar girip çıkmadığımız 

Yazan : Ercümend Ekrem Talu 
Ağzında kalan acı kahvenin son 

yudumu gırtlağından aşağı inmi -
yordu. Tek mil vücudu uyuşmuş, 
sanki felce uğramıştı. Bin zahmetle 
kendini toplıya rak: 

_ Kimden duydu n? diyebildn 
_ Evde, çocuklar söyledile~. 
_ Yalandır. O kadın o ihtıyar 

herifi ne yapsın) 
_ Kan kısmının işine .ıkıl mı e-

rer be hoca m) 
İmam o aralık hacıbabayı değil 

kendini. benliğinın hitabını dinli -
yordu. Hay, knfir dedel. Dünyada~ 
el etek çekmiı;ı. ibadetınden gayrı 
bir oeY düşünmez görunürken. ha -
k ındı ne dolablar çeviriyordu) Böy
le bır vakıanın -eğer aslı varsa
mutlaka önüne geçmeliydi. Fakut 
nasın. Alınncak tedbiri burada, bu 
kahve meydanında fikir selameti i· 
1 düşünrneğe imkiın yoktu. Ebül · 
heayır efendi kahvecini.n elin~. ~n~~: 
ğu tokaladı. H~l!nde~ı ydegışı~lıgı 
belli etmemek ıçın agı~ agır .. y~rı~ • 
den kalktı. ca::niye dogru yurudu. 

Zihninden bi.o türiii şey geçiyor• 
du.-Birincisi, dedcye bir iftira atıp, 
bu auretle onun vücudüniı uzaklaş -
tırmak. Fakat he rif pyed kendin-

tedbirin hocanın kendi aleyhine dön 
meai mümkündü. Kerli fcrli tavrı i
le, Hüsnü dede, ileri gelen devlet 
ricalinden bir çokları ile herhalde 
temaata bulunuyordu. 

O tarihlerde mevlevilik moda 
hükmünde idi. Şehzade ve damad
ların bazıları başta olmak üzere bir 
çok devlet ricali, menasıbı divaniye 
aııhabı Yeni Kapı, Bahariye, Gala -
ta mevlevihanelerine intisab etmiş 
bulunuyorlardı. Ebülluıyır efendi, 
rakibini gaınmazlıyacak olsa, herif, 
§eyhinin bir şefaaıi ile hem kurtu -
lur, hem de halırlı tarikdaşlannın 
nüfuzu sayesinde imama mukabil 
kötülük de edebilirdi. 

Gene en eslem yol Şehime ha -
nımın kendisini tahzir cylcmekti. 
Bunu da hemen, iş işten geçme -
den ya,Pmnk, demiri tavında iken 
dövmek gerekti. 

Önce bir mektııb yazmayı ve ka
pıdan bırakınayı düşündü. Sonra 
bunun tt"hlikeli olacağını, okuma 
bilmediği takdird" kadının bunu 
dedeye akutturması ihtimalini aklı -
na getirdi, vazgeçri. Şu halde, doğ
rudan doğruya kendi gidecekti. 

Merkezefendiye kadar cenaze ar-

Plrinç örgü lle düz örgünün en şık 
§ekilde blrle§t.I~i hoş bir model Ge -
nl.ş roba klSJllı uzunlukuna örtilüdür. 
Yalnız ceb kenarlan (S) santim e -
nlne çlzglll. Kollar uzunl\lkunn, ro
ba ~~ısı enine çlzglll." Kol altız}a.rı 
kapak veya .bUezik yerine geri ıov _ 
rılmak suretile 6fulenmlştir. Ya.ka da 
fermova.r var. 

Pratik güzellik bilgileri 
Ellerinlrln kıza.n,p bozulmama.,ını 

temin etmek ellni7Jdedir. Kızartının 

yegane sebebi ellerın nemli kalması, 

tamamlle 1lmrutulmamnsıdır. Havlu 
kurutma i§lnl llyıkile göremez. Oörse 
bile biz ondan tam mannsile istifade 
etmek sabnnı gMtercmeylz. Elleri _ 
miz de ister istemez haflf nemli ka
lır. Bunun için her yı.k:ımadan sonra 
değilse bile Slk sık bir el kreml .sürün 
melidlr. Bu krem.ln en lyJ.cıl limon su_ 
yu ile yapılandır. Krem sayesinde el
de hiç l.'!laklık kalmaz. Ve cild dalına 
güzel rengini muhafaza f'Jder. 

yer, yatak çarşaflarından, şiitelerin 
uçlarına, ha vlulara, teriikiere kadar 
muayene etmediğimiz eşya kalma
dı. Otel cidden temizdi. Hatta bir 
tahtakuruııu misafiri dahi yoktu. Bir 
aded pire olsun, otel sahibine aziz
lik yapıp da başını uzatıvermedi. 

Üçüncü girdi~imiz dülckii.n bir 
berberdi. 

Doktor Reşad, fırçaları, ustura -
ları muayene ederken: 

- Berberlerde en ziyade takım
ların temizliğine dikkat ederiz, di
yor.. Hastalığın alrayeti için başlıca 
vasıta bunlardır. 

- Usturaları kullanmadan ev -
ve] ne yapıyorsunuz? 

K alfa cevab verdi: 
- Ümona batırıyoruz efendim. 
- Anlamadım, Jimona mı batın-

yorsunuz) 
Ustası tashih etti: 
- Dili dönmüyor efendim, li -

sol diyeceğine limon, dedi. 
Toplanan saçlann kapaklı bir te

n ek eye konması tenbihi ile herher 
dükkanından aynldık. 

Sıra bir aşçı dükkinındaydı. 
Doktor Reşad, mutfağı, tencere -

(Devamı 6 ncı ~ayfada) 

!heyetle, sevdiği kadının karşısına 
çıkmayı münasib görmedi. Evvela 
evine gitti, süprüldü, y•kandı, ça -
maşır değiştı, kılığına kıyafetine c;e· 
ki düzen verdi. Ondan sonra Şeker
ci sakağına vardı. Bakkalın önün • 
den geçerken yan şrözlc baktı. Hü•
nü dede kapının önünde duruyor -
du; selam laştılar. 

Dede: 
- Uğur ola. imam efendil Ne -

reye) diye sordu. 
- Sizin mal sahibesine.. bır nÜ· 

fuıı işi var da •• 
An~ızın aklına gelen yalan bu 

olmuştu. Dede, fazla konuşmadan 
dükkandan içeriye girdi. Ebülhayır 
efendi de Şehime hanımın kapısını 
çaldı. 

Imarnın gene geldiğini ve kendi
sini görmek istediğim evladlığından 
haber alan Şehime hanım ı;in.rlendi. 

- Herif musallat oldu, Ne i~ti
yor) 

Diye söylenerek onu içeriye al
dırdı. Asık bir çehre ile, ne söyliye
ceğini bekledi. 

İmam söze nereden başlıyacağı
nı bilemiyordu. Kendi kendini tc.şci 
maksndilc, bol bir enfiyc çekti. Sa
kalının üzerine dökülen taneleri bir 
iki fiske ile yere düşürdükten sonra: 

- Hanım sultanımi dedi; ha
yırlı bir havı:ıdis i~ittim. Aslı var mı~ 

Kadının aklı Müjgfınla Saimin 
musammem olan izdivaçlannn gitti. 
Cevab verdi: 

- Evet, Hocafendil Vnr. 
Imarnın boğazına lıir . şeyler tıkfl

nır gibi oldu. Gözleri knrardı; başı 

1 Hadiseler Karşısında 
1 

8ğ1d k1tl1ğ1nda 
Yerde bir kağıd buldum. 
Nt! dedin kağıd mı buldun) 
Evei. bir knğıd lira. 

- Ben de Jaalettayin beyaz bir 
kağıd buldun zunnetmi~tim de •. ya
rı yarıya pay ederiz, diye tormuJ-
tum. 

* Merak ediyorum: 
Kiğıd fiatlarının tereffüı.i Üzeri

ne kağıd helvaları fiatlarına da bir 
miktar zam yapılmış mıdır) 

* Ayakkabıcıda: 
- Bu ayakkabların derilerini 

beğenmedim, sakın kağıd olmasın. 
- Kağıdın ne kadar kıymetli 

olduğunu bilmiyorsunuz galiba ba
yım... Deri yerine kAğıd kullanmış 
olsaydım, bir çift ayakkabıyı on 
beş liraya değil, yirmi beş liraya bi
le veremezdim. 

* Gazete çıkarmaya miiptela bir 
zat düşündü: 

- Çıkaracağım gazeteyi kağıda 

mı bassarn ucuz!l mal ederim, yoli 
aa Bursa ip eklisine mi'} .. 

.Jf 
Acaba bugünü de görecek miyj.ı 
Elinde bir kağıd parçası olan bf 

ri bir gazete idarehanesine girecek 
- Kağıdı ben getirdim, üzerin• 

bir ğazete basıp bana verir misiniz; 

* Yaşlı kadın içini çekti: 
- Bende talih olsaydı, dedi, bt 

ki.ğıd kıtlığı vimdi olacağına bizin 
rahmetli efendinin sağlığında olut 
ikide bir <<~imdi boıı kağıdını yaza 
rım» diye beni korkutamazdı. 

* Çocuk babasına söyledi: 
- Baba, bana kağıddnn bir e, 

yapar mısın) 
Babası boynun u bük tü: 
- Ne diyorsun çocuğum, ev,·er 

den aklıma gelseydi de biraz knğıc 
alıp bir yana koysnydım, şimdi e, 
değil, beş on opartırnan yapardım 

0 ""ıet lJuL«..rt 

[ Bunları biliyor mu idiniz ? J 
Kaplan ne derdi ? 

Bir tarihte Ha
beş imparato -
runun Londrada 
bulunan çocuk -
ları, mürebbi -
lerile birlikte, 
hayvanat b<ıh -
çetini geziyorlarmış. Bir 
lunduğu kafes önünde 
Negüs'ün çocuğu: 

- Ne güzel kaplan, 
olta kim bilir ne derdi) 

parsın bu
durmuşlar, 

demiş, dili 

Mürebbisi cevab vermiş: 

- Ben kaplan değilim, pars'ım: 
derdi. 

lmdad fişeği 
Kocra me••k· ~~ 

lı!_arının kazaya ~~ ~ 
ugramaları, ses - -- •·" 
lerini duyura - r 
madan deniz or- ~ 
ta!nnda kaybolmaları tehlikt>sint 
karşı yeni bir imdıd fişeği keşfe
dilmi~tir. Bu imdad fi~eği tabancı 
ile atılmaktadır. Fişek yüz m('trc 
kadar bir irtifada patlamaktn ve 
parlayan çok uzaktan cörülr.ıes 
mümkün bir ışık bir pntaşüt terti • 
batina bağlı olduğundan yava~ ya• 
vaş denize inmekte, civardaki ge • 
milerden ve sahilden kolaylıkle 
görülebilmektedir. 

··············---·········· .................. .-............ -·-······································· 

lfi,an ile nikah 
Ankarada Baynn uCec» e: 
- "Şimdi nişanlnnmak, harbden 

sonra evlenmek teklifindedir» di
yorsunuz. 

Mektubunuzu okurken bu mevzu 
ile hiç münaııebeti olmayan bir alış
verio meı~elesini hatırladım. 

Senelerce evvel adaların birinde 
bir ev tutacaktık. Beğendik, fiatın
da mutabık kaldık. Sahibi pey is-
tedi. • 

uGelecek Cuma geldiğiniz zaman 
üst tarafını verirsiniz, mukaveleyi 
yaparız>~ dedi, verdik, fakat öbür 
Cuma gittiğimiz zaman adam bizi 
müteessir bir aima ile karşıladı. Evi
ni kiralamaktan vazgeçmek zarure
tinde kaldığını 1öylüyordu, peyi ge
ri verdi, 1onra öğrendik. Elli lira 
fazlasına•bir başka mÜ§teri bulmuş, 
ona vermiş. 

Her ev sahibi bir olmaz. verilen 
aözü tutanlar çoktur, bilirim. Fakat 
evvelden bugün, biz ailece herhan-

gi bir feyde pey vermeyiz, düşünü· 
rüz ki, peyi veren kendi kendini 
bağlamı;ıtır, karşısındaki ise serbest· ' 
tir, akid ise daima kar§ılıklı ta h- l 

hüdü istilzam etmelidir. 
Şimdi bu hikfıyeyi neden hatırla- ' 

dım~ Bakınız, ni~an bahsinde kız1a · 
erkek müsavi vaziyette değildirler, 
nişanın bozulması halinde kız mu
hitinin gözünde biraz lekelenmia 
vaziyete düşebilir, erkek ise serbest- ' 
tir, nihayet biraz gönlünü eğlendir
diği 1Öylenir. Bunu bir muvaffaki
yel addedenler dahi bulunur. Ha .. 
yır, nitanın bir hafta, on gün, niha
yet bir ayı geçeninin asla tnrnftan 
değilim. Nişıını bttakıp nikiihı yapı
nız, düğünü tehir edersiniz, ilerde 
hiç yapmasanız bile olur. 

* Bay cıN. N.» o: 
Size hususi mektubla cevab ver· 

meyi tercih ediyorum, adres yolla-
yınız. TEYZE 

- Demek, böyle) ı tine kıyas eder görünce iğfal tnri-
- Böyle, Hocafendil Ayağımı- kini ihtiyar eyliyeceklerdir, tabii. 

za gelen bir kısmeti tepmedik. Ancak, dainizin gnribimc giden d-
- Lakin.. iyice düoündünüz het, bu makule insanlaıla mcyane-

mü) nizde otuz senelik bir hukukun te-
- Uzun uzun dii~ünmeğe hacet essüs ve devam eylemiş olmasıdır. 

görmedik. Durdu; bir tutanı enfiye daha 
- Şey .. o zat hakkında •. iyicene çekti. 

sorup aoruşturdunuz mu) - Af buyurun, hemşire hanımi 
- Ne lü:ıum var) Senelerden- Cennetmekan pederiniz paşa haz

beri tanışıp görüşüriiz. Adamcağı- retleri tarikatten mi idiler~ ı 
zın bir kusuru olsaydı, oimdi> e ka- Bilmiyorum. Ben pek küçük ı 
dar göze görünürdü. yetim kaldım. Ne için sordunuz}, t 

-Ya) 1 Tnnı;ııklığınız .. pek eski Hiç! 
midir) Evet. Paşa babnmı hatırla-

- Şöyle böyle otuz sencdt"n zi- mıyorum, fakat annem namaza du-
yade. rurken başına daima arakiye giyer-

- Otuz !!enedir, hu izdivnç bu- di. 
gün mü aklınıza geldi) _ Ya) Makamı cennet olsun! 

- Tabii. Her şeyin mukadder Şehime hanım bu m~layani mu- • 
bir vakti, saati vardır. havereden bir şey :.nlamıyor, sıkılı-

- Tuhaf şeyi yordu. Imam dct ağzından baklayı 
İmamın esrarengiı tavrı, ağzındft 

h ı f bir türlü c.ıkaramıyordu. Muhatahı-
boyuna gevcleyip te, aarn at c.· i a- · 
de edemediği Jakırdılar kadının gn- nın ifüdesindeki kat'iyet şevkini de, 

c~aretini de kırmıştı. Böyle bir a
ribine gidiyordu. 

_ Sorması cıyıb olmasın amm~. zim ve kararın karşısında kendi his- • 
Hocafendi, dedi; demindenberi bir siyatından, kendi aşkından ve i:ti
şeyler söylemek istiyorsunllL ea)iba, yakından bahis açtığı tnkdirde ffili

Söy)eyin: Nedir tuhafır.ızn giden} hakkak bir hezimete uğnyacnk, bir 
- Amon, hanım sultanım 1 Na- daha avdet ederniyecek mevkie dü

sıl tuhafıma gitmesin} Bir kere o şecekti. İyisi mi) O günlük bu l.a-
herif evli. darla iktifa etmeye ve kısa bir müd-

- Kim~ 1 

ı det sonra tekrar hücuma geçrneğe 
- şte, güveyliğe münıısib gör karar verdi. 

düğünüz zat. Sizi iğfal ve iziiii et-
mişler. Ne de olsa, l:adının içine ufacı 

Şehime hanım taaccüb etti. bjr kurd düşürmüşti.i. Bu kurdun, 
Na~ıl olur} sinsi sinsi, Şehimc hanımı kemirme- 1 

- Bashayağı olur, hnnım hem- ilerideki rnülaknthrn mü1. "d 

-

ı 

. 
' 
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[..__ __ e_ı_n_l_e_k_e_t_ .... _a_~_b_e _ _ ~i_..] Belediyeınİzin esnafla 
temizlik mücadelesi Edirnede 

Buz fabrikası tesisatı 
için y eni münakasa 

açzlıyor 

Trakya (Hususi) -· Edirne Be
lediyesinin tt>-Sisini kara ıla$tırdığı 
m ezbaha, soğuk hava deposu ile buz 
fabrikasının bir senedir ikmali müm 
kün olmamıştır. Filhakika bina ak • 
sarnındaki inşaat ve tadiliıt işini ü -
zerine alan müteahhid taahhüdünü 
y erine getirmiş ise de fnbrikaya aid 
makine ve aliitı verecek ve tesisatı 
meydana getirecek müteahhid Av • 
rupanın harb vaziyetini ileri süre -
rek bir türlü taahhüdünü ifa etme -
miş ve bu yüzden tesisatın muka\'e
lede tayin kılınarı müddet zarfında 
meydana getirilmesi mümkiin ola -
ma mıştır. 

Belediye işin ehemmiyeti dolayı· 
sile müteahhidi bir çok defalar sı -
kıştırmış ise de hiç bir netice elde 
edilmemiştir. 

Bu defa öğrenildiğine göre ışın 
sürüncemeden kurtarılması ve tesi -
satın yapılması hususunun tesrii için 
yeniden münakasa açılmak üzere, 
Belediye ile müteahhid arasındaki 
m uvakkat mukavelenin feshi ciheti
ne gidilmiştir. - -------
Bir meb'usumuz Bursada 
fakir çocuklari sunnet 

ettirdi 
Bursa (Hususi) - Meb'usumuz 

M uhittin Baba Parıt, Havuzlu park
t a 28 fakir çocuk sünnet ettirmiştir. 
Maiyetinde çalışan bir nınele ailesi -
nin çocuğunu siinnet ettirmeğe te -
tehbüs etmiş daha bazı fakir kom -
tuları da mürncaatta bulunmuşlar, 
b u suretle çocuk adedi yirmi sekizi 
bulmuş ve geçıni~tir. Bundan dolayı 
M uhittin Baha ikinci bir sünnet da
ha tertib edecektir. 

Dün sünnet edilen çocuklar meb
usumuz tarafından giydirilmiş ve 
H avuzlu parkta muhteşem bir gün 
geçirilmiştir. İstanbuldan eelbedilen 
san'atkarlar tarafından hokkabaz. 
lı: aragöz, kukla oyunları, gölde da -
v ul zurna ile Kağıdhane safaları, 
o rta oyunları gösterilmiş, g,.ce geç 
vakte kadar çocuklar eğlendirilmiıı
ti r. Havuzlu park müdürü bay İs -
mailin de hayli yardımları olmu!!tur. 
Yapılacak diğer sünnette pehlivan 
güreşleri de olacak, Dinarlı Mehme
din güre§e iştiraki temin edilecek • 
ti r. 

Hatay endüstr isi rşıı;a-:y;tıe;--~ 
~. / (Bq tarafı 5 inci lllyfada) ı ken bir birahaneye ceza yazdık. Mt-
~ :l:h t iyaclar ~ leri, yağla rı, çatalları, kaşıkları dik- sırçarşısı kapısında bir attara açık· 

Zeytincilik ve kozacılık her yıl biraz daha 
inkişaf ediyor, balıkçılığın inkişafı için 

bir konserve fabrikasına şiddetle ihtiyaç var 

.. 
'Y 

.• 

, , kat le gözden geçirdi. Yalnız bar - la bıraktığı sinarnek i, hatmi, pa pat· 
/ \ dakların konulduğu yer matluba ya çiçeğini kapalı bir yere koymasını 
, Bingöl vilayet ve kazala- \ muvafık değildi. Lokantacıya bu tavsiye ettik, Balıkpazanna gelmiı 

. ~ rında hükumet tabibi yok ~, nokta ihtar edildi. bulunuyorduk. 
) • İ~in tuhafı. ben not aldıkça, be- Büyük bir yagv mag~azasına '!'ir • 

, 1 Bingölden yazılıyor~ \cBin ·· '' ) ' lediye memuru zannedildiğiın ic;in. dik. Doktor Reşad, yağlan birer bi· 
4 göl vilayet merk~zi dahil ol - \ ceza yazıyorum, zannediyorlıır, ta - rer muayene etti. İki çeşid yağ na • 
~ mak üzere B.ingöle ba~.lı _dört ~. zallümü hale baslıyorlardı. Daha ga- zarı dikkatini çekti. Bunlardan ı 2S 

kaza merkezındc de hukunıet ' 
k 

') ribi ötede heride tanıdıklam rasge- şer gram nümunelik alındı. Zabıtal 
do ·toru yoktur. , j • !iyoruz, yeni vazifemi tebrik edi - belediye memuru ikı nümuneyi de 

ı Evlenmek istiyen vatanda~ / yorlar. Bunun en enteresanı bir bak- mühürledi. Birini doktor, diğerini 
\ kaza merkezlerinden ve uzak ~ kal dükkimında oldu. mal sahibi imza etti. Ne olur, no 

14 köylerden günlerce işinden ay- Kontrol ediyorduk. Tezgahın ar- olmaz, belki adam bu benim ma -
ı ~ rılarak muayeM için merkeze ~ kasından çıkan bakkal bir aralık lım değil, diyebilirdi. Alınan yaf 

4 sıhhat müdürlüğiine gelmekte- 1 yanıma geldi, usulca: nümuneleri tahlilhaneye gönderil • 
• ~ dir. Bu yüzden bir çok evlen - 4 - Aşkolsun zatınıza derim. Co~- rnek üzere haclerneye tı!slim edildi. 

meler yapılamadığı için gayri ~ kun Bey, dedi.. daha hızdık yaıı - Şimdi, yağcıyı bir erıdişedir, almış • 
j meşru birleşıne-lere sebebiyet j tan tanırım zatınızı. Belediye me - tı. Yağ boyalı mı, değil mi~ Buna 

veriliyor. Vatandaşların dok - ~ muru olur olmaz hıp deyi bizim bir türlü hatırlıyamırordu. 
l torsuzluk yüzünd~n muayene dükkana geleorsun. Eminönü meydanında aimidciler 

ve tedavi görmediği gibi şüp- ~ Dikkatli bakınca tanıdım. Çok bizimle saklambaç oynamağa baş • 
heli ölüleri de u7.un müddet - eskiden bizim köşede dükkanı var- lamıştılar. 
ten sonra sıhhat müdürünün 4 dı, derd anlatıncıya kadar akla ka- Doktor Reşa d: 

t haftalarca merkezden ayrılarak rayı seçtim. - Kaç defa diyordu, bunlara a • 
t gitmesile veyahud da tesadü • Sıra büyük bir gazinonun tef- çıkta satmamaları, camekanın ic;in· 

. 4 fün lutfile civar vilayetlere ge- 4 tişine gelmiı!ti. Kahveler, ~ekerler, de bırakmaları için ihtar ettik, ina-
t çecek doktorlara adli muaye- şuruplar temiz ve temiz yerdeydi dına camekanın üze~ine koyuyorlar. 

neler yaptırılmaktadır. amma, garsonların beyaz önliıkleri Kaç kt're mallarını imha ettik. ge -
Antakyııdan cüzel bir ı;örünü, Nüfusu c;oj'!altma siyaseti \ yoktu, kahveeinin de üstü başı pek ne bildiklerini yapmaktan p~ıyor-

Antakya (Hususl) _ Hııtuy endiıs-,Faknt, Hatay balıkçıh~ının en mühim t yukarıda anlattığım şekil ile ta- \ temiz sayılmazdı. Bir ihtarda, uğ - lar. Ş.ı toı.a bakın:ı, açıkta kalaa 
trisinin belkeml~lnl sabun ve ı,;_,zacı. kısmını tatlı su balıkçılı~ı ve bunun ban tabana zıddır.)ı ı-ayıp, istenilen şekilde görmek kay- sirnitten hayır mı kalır} 
lık te,kil eyledi~! ciheUe romtakada da başlıca cinsini vılan balığı teşkil Manisada kahve kıtlığı ~ dile, buraya sarkıttık. Bu dolaşış benim için pek fay • 
zeytın, ve dut ~ııçlarının ziyadeleş. etmektedir. HIHen 150.(ıOO kilo radde. t Manisadan yazılıyor: 4 Bir mezeci patlıcan dolmasını dalı oldu. Fakat zararını da söyle-

m 
· d .... A llk d · ı d h ı · d ı ist hs ıa 111 B d k h k 1 ~ h'' meydanda bırakmı .. tı. Cam~kana meliyim. Şimdi ne zamaa daima esme, aıw evır.c .. e usus sın e o an · i a utı ~v ~~k eri ~lah 

4 
•• <c u~~ a a ~e ıt ıgı u - 4 " 

bir ehemmi.yet verilmlştir. Şiipheslzki, ve Amuk kenarında bır rumeri tesısa. kum surmektedır. Bakkallar ~ koymasını söyledik. Zira üzerine yolumun üzerinde olan Sirkecideki 
bunda toprak ve iklim vaziyetlerlnln tı yapılmak suı·etnc yük$eltmek peki-

1 
kahveyi tamamen mostrala _ , a.yrı ayrı Heinkel tipi bombardıman dükktınların önünden geçsem, es • 

de 
•ft~ r ve dahil ard B u Ha ıa k bildi d ' tayyaresine benzer sinekler konu - naf benden pirelerıecek. -=• V tr. ltg n • "' a r. rın an kaldırmı~ bulunuyor - ~ 

tayda 1.120.000 zeytin ağacı mevcud Dokwnacılık, ~~ tezgahiarına !sti. 4 lar. Ancak tanıdıklarcı veya ' yordu. Sokağa kova kova pis su dö- Nusret Safa Cotkun 
olup randımanın düşük ve asit mik- nad ve inhisar etmekle beraber Hata. fazla fiat verenlere satılmak -
tarının yüksek olmasına ra~mcn .;e. yın ~~ eski ve en kArlı bir endüstri J tadır. Belediyenin tedbir alma- ) 
nede 12.000 ton zeytin tanesi ve bun. şubesıdır. MamulAtın taşlıcaları: Ser. sı beklenir.ıı ~ 
dan 3.500 ton zeytin y!\~ı. 1.200 ton gllerde büyük bir takdir kazanan ga-~ 

General Kazım Dirik tetkik 
sayahalinden döndü 

sa'bun istihsal edilmektedir. Zeytin yet zarif yün perrlı>likler, yastık üst. 
tdsirine mahsus olmak üırere 200 ka. leri, sırmalı ab!llar, t'lbiselikler, peş. 
dar prese mevcuclsa da zeytın ve pri. kir, masa ve yatak örtüleri ve hamam 
na yatlan lle sabun imal edecek mo. takımları lle kiliın, kıl çuval, tO.Sir 
dern bir fabrika açıldı~ı takdirde torbaları ve dövme yün krçelerdir. Edirne ( H ususi) - Bölge da -
hem kalite, hem de randıman b:ıkı. HAlen 82 tezgfıh fa11liyette olup bu bilinde yeni bir tetkik ve teftiş se-
mındnn büyük farklar kaydedllecelU tezgA.hlarda çalış'inların sayısı da h t' kt ~ b'ld ' d·~· 
ta.blidir. 160 Q bali~ olmalctadır. ya a me çı ıgını ı ır ıgım umu-

İpek kozacılı~ına gelince; Umııml Mobilya ve d')~ama işleri Hatayda mi müfetti, General K. Dirik Edir-
Harbden önce vasati olarak senr::le büyük bir inkiş:ıf göstermektedir. neye avdet etmiştir. 
bir milyon kilo yaş koza elde edilirken Muhtelif sergilerde teşhir edilen çe. U. Müfettişimizin bu seyahati U
bu miktar şimdi 250.000 kiloya düş • .şidll ta)ımlar ve hassnten kabartma zunköprü ve Keşan havalisile G eli
müştür. Fiatların mütemadi surette tezyinatlı masa ve sehpalar biiyük 
tenezzülü ve sun'l ipe~e karşı göste. büyfık bir ra~betle karşılanmış Ye 
rllen rai:":tet halltı dutlukluı bozınıva yük.~ek rıat.ıa birço!c siparişler alın • 

boluya kadar devam etmiş, hummalı 
bir faaliyetle ilerlemekte olan yol 

ve bunların yerine meyva bahçt'l;ri mıştır. Vücuda ~etirilen mefruşat.ın inşaatı i~lerini görmüştür. 
meydana getinnlye sı:ıvketmlştir. zarafet ve metanPtl, Istanbul ve İz. 
Maamafih, Hatayın 1\Mvntana k:ı - m ir mamulatma dahi rekabet edebi- Bursada sokagw a atiimış 
vuşmasındanberi fiatlarda mahsus lecek miikemmellyettedir. 
derecede tereumer kaydedildiği cı _ 

8
. Id bir çocuk daha bulundu 

hetıe bozulan dutluklar yeniden te. tnQÖ 9 zelze'e Bursa, ( H ususi) _ Cuma gü-

Bir haftalik radyo programanin sonu 
PERŞEMBE 2Z/8/ 194D 

7.30: Program. ve memleket saat 
ayarı. 7.35: Müzik : CPU 8: Ajans ha.. 
berlerl. 8.10: Ev kadını. 8.20 . 3.30: 
Müzik: (Pl.) 12.30: Program ve mem
lket saat ayarı. 12 35: Müzik: Müşte
rek şarkı ve semailer. 12.50: Ajans 
haberleri. 13.05: Müzik: Saz Eserleri. 
13.20 • 14: Müzik: Piano ve Org lle 
daru parçaları CPU 18: Program, ve 
memleket saat ayarı. 18.05: MüLlk: 

Ajans haberleri. 20: Müzik: Fasıl Hey 
eti. 20.30: Konuşma. 20.50: Mliılk. 
21.15: Konuşma. <İktlsad saati.) 
21.30: Konı.ışma (Radyo gazetesi.) 
21.45 : Müzik: Radyo Salon Orkestra.. 
sı. 22.30: Memleket saat ayan, Ajans 
haberleri, Ziraat, Esham - Tahvilü. 
Kambiyo _ Nukud Borsası (Fiat.) 
22.45 : Müzik: Cazband (PI.) 2:U5-
23.30: Yarınki program ve tapan~. 

CU~IARTESİ 2411/ltlt 
7.30: Program, ve memleket saat. &.. 

yarı. '1.35: Müzik: CPU 8: Ajans ha.. 
berlerl. 8.10: Ev kadını. 8.10 - 8.341: 
Müzik: 13.30: Program, n memle • 
ket saat ayan. 13.35: Müzik: Pllt 
ne.şriyatı. 13.50: Ajans haberlerL 
14.05: Müzlk: Plak neşriyatının de -
vamı. 14 20: Müzik: Bando pHl.klarL 
15 _ 15.30: Müzik: Cazband (Pl.) ıa: 

essüs etmiye ba..,lamış ve 940 rekoltesi f IAk 1 d 1 • • Halk Bankası Deniziide mernnunıyete .şayan bir artı~ arzet- e cı e ze e erine yem nü sabah saat 4 de ~ürek-
mı,ur. senede 2 000.000 kilo koza işli. yar di m kepçi mahalleı~i Karaikış sokağında 

Oda müzi~l CPU 18.4D: Müzlk: Fad. 
yo Caz Orkestrası <İbrahim Gzgür i. 
daresinde.) 19.10: Müzik: Fa.<;ıl Hey. 
eti. 19.45: Memleket saat ayarı, ve A
jans haberleri. 20: Müzik. 20.30: Ko. 
nuşma. 20.45: Müzik: Dinleyici dilek. 
leri. 21.15: Konuşma (Sihhat sant.i.) 
21.30: Konuşma <Radyo gazetesi.l 
2145: Müzik: Büyük Bestektirlar se • 
risi _ No. 4: Lıszt. 22.30: Memleket 
saat ayarı, Ajans haberleri, Ziraat, 
E.~ham _ Tahvilat, Ko.mbiyo - Nukud 
Borsıu;ı (Fiat.) 22.45: Müzik: Caz _ 
band CPU 23.25 • 23.30: Yarınki prog 

Program. ve memleket saat ayan. 
18.05: Müzik: Arjantın Tangolan 
CPU 18.30: Müzik: B:ıhar seslerı • 
Strauss (Pl.) 18.45: Mü-ıtlt: Radyo 
Caz Orkestrası. 19.15: Müz.lt. 19.45: 
Memleket saat ayarı, ve Ajans ha. -
berleri. 20: Müzik. 20.30: Konuşma 
<Günün meselelrl.) 20.50: Müzik: ı.~a_ 
sıl Heyeti. 21.15 : Müzik: Slret Tay _ 
fur _ Havaiyen Gitar Solotan. 21.30: 

bir şube açii yebllecek yüz mancınıklı bir flntiir meçhul bir şahıs tarafından yanında 
Bingöl <Hususn - Zelzeleden ev _ 

D enizli (Hususi) _ Halk han- fabrikası tesisi halinde Hatay ipek. süt şişesi olduğu ha lde 40 günlük 
h 

. . lerı yıkılan köylü vatandaşiara mer_ 
kası Denizli şubesi törenle açılmı•· çillğinin arb tımiıldCn daha bir erkek çocuğu bırakılmı~lır. "' mes'ud ve daha muhteşem bir dev kezden gönderilen e2575ıı lira tevzı 
tı .- Törende Vali Parti, Belediye edilmiştir. Bir müddet sonra çocuğun fer -
e. kanı ve tüccar, birlikler, esnaf, =:::ee:ela~:~:~ii;.l tererldildsüz kabul --------- yadını işiten ayni sokakta ı O No. lu 
halk bulunmuştur. Ad;:.pazarmda bir genç evde oturan bayan Hayriye çocu~u 

Halk bankası mümessiliyle Partı· Balıkçılık mühlm bir ihraç ve gelir I k k f' · b h b membaıdır. İskenderun.Süveydiye a - 1 k 'k d a ara ey ıyetı za ıtaya a er ver-

ram. ve kapanış. 
CUl\lA 231811940 

7.30: Program, ve memleket saat 
ayarı. 7.35: Müzik: (P}.) A: Ajans ha. 
berleri. 8.10: Ev kadını. 8.20 • e.30: 
Müzik: !Pl.l 12.30: Program. ve mem 
leket saat ayarı . 12.35: Müzik. 12.50: 
Ajans haberleri. 13.05: Müzik. 
13.20 - 14: Müzik: Kanşık program 

Konuşma <Radyo gazetesi.) 21.45: 
Radyo Salon Orkestrası. 22.30: Mem. 
leket saat ayarı. Ajans haberleri, ZL 
raat, Esham _ Tahvilat, Kambiyo _ 
Nukud Borsası !Fiat.) 22.30: Milzilı: : R eisi tarafından nutuklar söylen - rasında avlanan ve Filistin ve Suriye_ e e trı Ç8rp11aSIO an öldü miştir. Çocuk halen H ayriyenin e • 

miştir. Kordela Vali Osman Nurı' ı · d d' ye ihraç olun:ın vüz binlerce kilo ba. Adapazarı (Hususi) - Şehrimizin ın e ır. 
T ek eli tarafından kesilerek banka l · b' d k H lıktan büyük lstitl\deler temin edilir. Semerciler mahallesinde kunduracı şın gari ı şu ur i ayriyenin 
m uameleye açılmı5tır. · 'f d · b d 6 - di. Iskenderunde kurulacak bir kon. cemilin o~lu 17 yaşında Fethi çalış_ ı a esme nazaran, un an sene 

Şehrimiz esnaf kooperatifi tara - serve fabrikası saye.oinde körfezin tıtı bir evde ı;eyynr bir kablodaki evvel gene bir erkek çocuğu bırakıl
lından bankaya 2000 lira tevdiatta barbunya ve Avasın sardalyalarını elektrik cereyanına kapılarak ölmüş. mı~ ve kendisi tarafından alınarak 

CPU 18: Program, ve memleket saat Radyo Salon Orkestrasının devarnı 
ayarı. 18.05: Müzik: Muhtellf mem - (Yalnız uzun dalga ile.l 22 50: Ko -
lekeUerin Halk havaları (Pl.) 18.30: nuşma lEcnebi Dillerde _ Yalnız KL 
Müzik: Anadolu halk havaları. 18.50: sa • Dalga po.sta:ılle.l 23.10: Müzik: 

b=u=lu=n=u=l=m=u=ş=t=u=r·=========.::;,;P,;;iyas;;,;;;a;;la;;r;a~s=ti;rm;,;e;k~k;,;,a~b;u;l ~o;;I;ıı;ca;;;k;;;t;;ır;;.~tiı;' r;,;,. = = ==- - büyütülmüştür. 
Müzik: Radyo ,swing, Trio'.>u. 19.45: Cazband (Pl) 23.25 . 23.30: Yarınki 
Müzik. 19.45: Memleket saat ayarı . program, ve kapanış. 

tir, nesimi Ruph~ insana can bağı.
lar, bütün halkı devedi,i buğday 
ekmeği yer, ılıcalar da pak ve paki
ze olur, bundan öti.ırü çartımız dük· 
kanları ciğerku~e dilberieric dolu
dur ... 

<Merhaba ı> lar ile bütün kahve 
halkı ile tekrar selamlaştıktan son· 
ra, kahve, terbet, meyva ve bakla
va ikramları ba~ladı. 

KIZILELMA SARA YI 

Sudinin iıyan oğulinn ile E!ter
g on gazilerinin kanları, birbirlerine 
p ek çabuk ısınmı~tı. Serhad, palan
ga, cenk, akın, esir, dövü,, merdlik, 
tehbazlık, gaz.ilik, şehidlik derken, 
delikanlılar. sözü, evırıp çevırıp 
çengi ve köc;;eğe, saz ve söze, saki 
ve şerhete getirivcrmişlerdi. 

Samii Çelebioğlu Narin Ahmed 
Budinin sayılı hovarda ve !&yılı 
zenginlerinden idi. Altınlarını an· 
cak kürek ile sayabilen bir babanın 
biricik oğlu, biricik varisı idi. Saz 
ve söz bilir yiğitti. Yerine göre yum
ru ğu na ve kılıcına dP gÜvenebilen 
tehbaz delikanlıydı: 

- Bre benim E.8tergonlu karın
daşlarım ... Bugün bu gece benim 
m isafirimsiz, dedi, bu ı:;ece ılıcadn 
çengi ve köçek meclisi kursak ge· 
rektir .•. 

Ynndım Ali: 
- Benim Narin ,\hmd Bey kn

rın 'a,ım .. vallah biz de Rudin şeh
bazlurının' ılıca safasın ve çengi kö
çek meclisin görmek ister idik.. bre 

m beyim meclisinize val-
billah sıklet olınayız. cnn soh

lt'ri bilir aşıkanı sadıkan garib 
aerhadli yiğitlerızı 

Dedi. Sarı Balahan da: 

tarihi tel rikaaı: 9 

~~Budin _ :;;;~ ~=-~ 

................ PaşaStnln k1z1~ 
Yazan: Re§ad Ekrem 

beğine ııarı sarı altıncıklar yapıştı-1 oğlancık söyle o kahyaya.. meclisi
np yüz aklı ğı ederiz ... Ç. ngi köçek m izde kuş sütü ve bülbül dili eksik 
meclisimiz emindir.. olmaSln .•• G öreyim seni Hoprat 

Diye ilave etti. Budinli. Mr.mi oğlancı kı .. 
Zaim oğlu A li Zaim adındaki ayan H oprat köle Narin Ahmedin a-
oğlu: yağını öperek : 

- Gazileri Biz sizden pek hoş- - Vallah billah uçarım ağacı-
landık, sizi bir aydan bırakmayız ... ğım ı ... 
Yarınki gün ve gece benim misafi- Dedi ve ok gibi fırladı. 
rimsiz . . . Kra l bağı korusundaki açık Bu sırada Miho Si pa hi oğlu aya-
ı lıcada çengi ve köçek fasılları ve ğa kalkarak: 
cambaz seyri et9ek gerektir... - Bre Budinli aran oğulları .•. 

Dedi. Bu ikinci daveti de, biribi- Bre bu kahvehanede oturduk kal
ri a,rkasından, Sudinin Karun malı- dık . .. Serhadli knrındnşlarımız.ı Kı
na sahib hanedan7.adelt-ıinden Sipa- zılelma ıoarayımıza götürelim .• an
hi Macar oğlunun, Yu van oğlunun, dan Y eşildireğe Nıninin dnvetine 
Ebru Bey oğlunun, Gazi Zaim oğlu- varırız ... 
nun, Miho sipnhi oğlunun Sudinin Dedi. Budinli deliknnlılar: 
şöhreti cihanı tutmu~ ılıcalarında - Bu Miho Sipahi oğlu doğru 
çcngi köçek iiiemi dRvetleri takib söyler ... Bre kalkalım .. bre Kızılel-
etti. ma sarayımı3>l. \'ara lım ... 

Narin Ahmed Bey Muslu Beşe- - Serhadli gnzilerimize Sultan 
nin kınalı oğlnııcıklarından birini Süleyman Gazi hattını gösterelim .•• 
çağırdı: - Tüfek ve ok ve yay ve kılıç 

- Bre Hoprat oğlancık.. . Bre hazinderimizi gösterelim ••• 
tiz bizim saraya uç. . Bre kahyaya - Neft ve katran ve zift hazi-
söyle bu aktam St'rhadli gaziler mi· nelerimizi göstNelim •.. 

kö- - V 

Dediler. 1 çekerek seyrediyorlar, iıyanzade
Kahveden. ayni merasb&le, ihti- lerle göz göze gelince, giiliim~iye

ya~ların elleri öpülerek çakı ldı. rek selamla~ıyordu. Esnaf çırakla· 
Merdivenin ı lt başında yemeni, pa· rına gelince, bazan dalarak, bu si
buç, serhadli çizmesi ve çarık giy- lahşorlar kafilesinin peşine takıla
rnek epeyce uzun ı.ür~ü . Yandım rak ve bir müddet yürüyorlar, ha
Ali, ayaklarına ve hacaklarına ipek- ı:ılarının kafasına, hemen ertesi gün, 
li şaliarını kendi el ile sardı, bir Ma- anasın ı , babasını. us tasını, · kalfasını 
car kölenin uzattığı kaplan derisi bırakarak, yalın ayak baoı kabııık 
çarığını geçirdikten sonra d:ı çarık Sudinden Estergona kaçmak, bir at 
sırımlarını. şalın Üzerine serhadli oğlanı olmak için Estergonlu b ir ga
usulünde k ~ndi elile dolayıp bağ- zinin ayaklarına kapanmak kararı 
!adı. yerleşiyordu. J 

Karakuş kanadlı gazilerle sarnur Budiııin baldavaları meşhurdu. 
kalpakıar, kopçalı c;akşırlar, gücleri Sudinin en me,şhur baklav<ıcısı Beh
Macar çakşırları. atlas bağır yelek- lul usta idi, :ıltmııı k11t yufkc.dan 
leri, sırmalı filarlar giymiş Bııdinin yaptı~ı baklavalar, ağııda kav gibi 
ayan oğulları. çarşı içinde salına sa- dağılır, erirdi. Tam Behlul uc;tanın 
lma, şakalaı:l\ gülüşe, yüksek St'SJe dükkanı ÖnÜnde idi ki, ayan kdhve
konuşarnk yürüderken iki sıralı hanesinden çıkalıberi etrafını dik
dükkanlar halkı, usta!lile, çı!aklari- katle gözden geçiren Karagöz Bey, 
le. müşterilerile kaldırırnlara dökü- gözlerini Budin ayanzadelerinin yüz-
lüyordu. İhtiyartat: lerinde dolaştırarak: 

- Allah nazardnn sakla~ın .. yü- - Bre ayan oğulları .•• Bu sizin 
zümüzün akı yiğitler .. şehbaz dilfı- Budin çarşınız, esnaf güzelleri ile 
verlerdir ma~allah ı.. donanmış bir hü,ün pazarıdırl.. 

Diye dua ediyordu. Esnaf yiğit- Dedi. Sipahi Macar oğlu güldü: 
biraz da kuıkanarak, bu - Beli öyledir b eyim, d ed i, Bu-

Bunun Üzerine Gül Mehmed ga· 
zi durdu ve arkasına dönerek: 

- Bre benim Mehmedcik.. tiz 
sazı ••. 

Diye bağırdı. At oğlanı. sırtında 
ta~ıdığı ağasının sazını Gül Mehmed 
gaziye uzattı, Estergonlu, Rumeli 
şairlerinden Edirneli Nazminin biraz 
laübali. şakacı, fakat cidden ?arif 
bir gazelinden ü; bey it okudu: 

Gönlüm c~ğ!enstin dcr isen lıef' 
giizcl oJa"a bak~ 

fmdi şu güzel kıza bıık, ştı güzel 
oğln,ıa l..ıak. 

Gönlün ister.>tı ki Çt)k çr.ık güzel
:er göresin, 

Şehriçin gez sn{ilı sollu dtıntı4 
Jın dükl«inıı bak. 

Laal dııdaihnflmı aunı gözlerin-: 
elen Nazmitıin. 

Kan yaşıyle dane dun:: dökiiZ.:.n 
mercann bak! 

Dükkanı kapısının önünd~ duran 
Behlul usta 'ttıldı: 

- Bre meded gazileri Vollalı 
billah kendimi ciğnetip gcçirtmeın
bu>•urun bakiava cengine!.. 

Diye bağırdı. 
- Vallah biz bu cenkter. yüz 

çevirmeyiz ... 
- Kıyıdan 

cevizli göbek 
fethederiz ••• 

kıyıdan siper kazıp 
kalesin b üznillab 
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Tarihten 
fıkralar 

(Ba.ştua.fı ı n d sayfada) 
tannda'ki eski yalısına çekildi. Di~in. 
4ten tımatmdan arttırdılı paralarla 
tlııUde bir ömür aürmlye b~ladı. Fa
ht az.ıı darbesinin nereden geldltlnl 
b iliyordu Tatarcık Abdullah Molla
Ja da kalben k.ınlm.ı.§tı. Abdullah 
l4ollanın da ~hlsl!ma şııhSt bir Jtlnl 
)'ok:tu. Ziyaretine giderek gön
lünü almak istedi. Mekld efendi tara
tından tatlı ibir yfızle karşılandı. Mek. 
l i efendinin elini öptü. ve hal, ıuı.tır 
lOrd u: 

- Yalıda nasıl vakıt geçiriliyor 

1 

Ticaret Vekilinin nutku 
piyasada nasıl karşıtandı ? 
(B~• ı tncl nyfada) 

Bu münasebetlc. d ün tüccarlaıımı
zın d üt üncelerini öğrenmek istedilr. 
Aldığımız cevabiarı a,ağıya yazı -

rim izin piyasalarına müdahale1i bun 
ların önüne geçmi, ve h ele milli ko
runma kanununun tatbikine geçil -
mesi yüzde 200-300 kar etmek is -
tiyenleri sukutu hayale uğratmıetır. 

efendimiz? 

yo* zJsmail Özkan (Bııhçekapı Cer• Ancak hükumetin büyük bir haa
manya han) _ Hükumetimiz, har- sasiyetle almış olduğu tedbirlerle 
bin başındanberi geıek dahili ve ge- memlekette ihtikar meselesi tama -
rckae harici ticaretimizin sekteye mile halledilmi§ değildir. Bi1haua 
uğıamnması, müstııhsil v~ .m~stehli- faturalara hakiki kıymetlerin yazı) -
kin muta:ınrrır olrr.aması ıçın ıcab e- maması gene ihtikara sebeb olmak
den bütün tedbirleri almaktadır. tadır. Sayın Ticaret Vekili nutkun

Diye sordu. Mckkl efendi gulwnsedl : Türkiye dünyanın bu buhranlı aıra- da bunun da önüne geçileceğini bil-
- Kitnh okuyorum .. Biraz bir şey. larında iktısade:ı ileri vaziyette bu- dirmiştir. 

ler yazıyorum . . Yalnız, yalı kohne . lunan memleketlel orasında bulun - Vekilin ynkında dövi;ı: borçlarını 
Tatarcıklar çok, rahntsu ediyorlar! maktadır. kapıyacağımız hakkındaki sözleri de 
Cevabını 'Verdi. KJüb kırgınh~ını Ticaret Vekuletinin aldığı ted - çok mühimdir. Hükümetin aldığı 

llek zari! tir n üktc ile nnl:ıtmı'? oldu. birler kötü niyetli kimselerin 1914 tedbirler sayesinde yakın bir :istik-
R~:ıd Eı.rem harbinde olduğu gibi büyük mik - halde memleketimize genio kazanç-

---------- yasta ihtikar yapmalarının kat'iyen lar temin edeceğine imanım vardır. 

Sözün kısası 
önüne geçmiştir. Bugün piyasada u- Yeter ki müstahsil, mÜPtehlik, tüc
mumiyetle ihtikur mev.ı.uu olduğu car, komis~.oı;.cu, .hülasa ~er ar;ııf 
iddia edilen mııllarııı fiatı tacirler vatanda~ h~kumetın tav~ıyelerıne 

cnaştarafı 2 nci sayfada) k db ı t t tarafından fazla kar temini için yü · ı v_e te ır erıne amamen rıayet e -
taktığı, soyup soğnna çevirdiğ: A e- seltilmiş değildir, bazı maddelerde sın.>ı .. .. ..v.. .. . . . 
Ya ve Afrika kavimleri ne. o yufkn görülen fiat yükseklikleıi sırf bu ma- * c

1 
oruş.~ugl u~ u~ dıaer bır tac.ır 

YÜrekli ve bol paralı bunaklar va- lın bulunmama'ından ve harbden de şun an soy emıştır: 
aıtasile insaniyet, merhamd ve mü- fht'kl! 1 .. nd 1 • ı' d 1 onra evvelki fiatınn nazaıan yüz- ı ur ıı muc e e ı~ n e n ın -
riivvetinden nümune göstermek ga- ~e 20_30 fiat farkile ithal edilme _ makta olan tedbirlerin büyük lay
tabetinden de çekinmezdi. inden ileri gelmektedir. daııı görülmekle beraber daha zec-

Gel zaman, git znmıın feleğin 8 
Hükumetin muhtelif maddelere ri tedbirlere ihtiyaç vardır. Hala va

Çarkı ter ine dönrneğe başladı. Çin azami kar nisbeti tayin etmesi kit vakit piyasada ikt1s~di menfaat
'\'e Maçini, Hind ve Sindi pa:-çala- k isabetli olmuştur. Yalnız müra- lerimizi baltalamak istıyen tçşeb -
ınak, istismar etmek, köle yapmak kçob ı'•ini biraz daha sıkıla•tınlma- büsler kendini gösterrneğe yelten -
ınevzuubahs oldukta birleşmesini 8ı~e "dır ki bu da Ticare; Vekili- mektedir. Ben bir perakendeciyim. 

k ı b 
sı azım • 11 b ı· · k 

Pe ala bilen garb mil etleri u ta- . tkunda söylediği gibi çarşı ve Satbğım ma ar ana ge ıncıye a -
hakküm aı'yaııetlerini Avrupa aah- nın nu ı d b' 'k' Id kt b pazarlarda kurulacak olan mür nka- ar ır dı.lı ? enh gel~mk~ e ve ukn-
nesine de intikal ettirince biribirle- b b" larının teşl<iJinden •onra yo- lar ken ı erıne ay ı ar ayırma -
tini yemeğe koyuldulnr. l e ur~ ektı'r ıı tadırlar. Yüksek fiatla o da ııüçlük-

una gırec . I b'ld'v' b' 1 f k b' L~ 
O vııkit Çin de, Çinliler de unu- * Naci Kurttepe (Komisyon - le aa ı ıgım ır ma~ u a . ır ı~.ar-

hıldu. Merhamet mecra değiştirdi. cu) - Harbden sonra her memle- la satışım halkda benım eskı malla
Hisler körlendi. Milvonerler birer k t )d gu· gibi memleketimizde rımın fiatını pahalılaştırdığım zan -

• et e o u d F' 1 b' ed' 
tarafa savuştu. Ihtiyar, bunak ve de vaziyetİn icabiarına göre yepye- nın ı uyad~ lny~ •. ~a~ arıktls ıt d'V ı-
:tengin kocakanlar ha'\'a bombonlı- ni bir ticari zihniyeti.-ı tees iisü za - len ma e er .. ar1ıcın1. e1 a an b'ıger 
ınanları esnasında korkudan öldü- • ' d' Bir kısım tııcirler hükume- malların da surat e ınt an tes ıt e
ler. Dalavereciler dünya derdinden ~:ı t:k'ib ettiği siyasetin samimi bir dilmelidir: Bir kısım toptancıl~r Av-
•hiret tasaı~ını unuttular. t tb'katçısı olarak bu yeni zihniyete rupada hatların nrtınış oldugu ve 

A d · a 
1 1 b ' kısım tacirler de kö- bu yüzden pahalıya mal vermek mec 

Asy vrupa, n ere e kıse ve u tanmasa ut~.m~hşt?ra,slaırrını meydana vurmağa buriyetinde knldıklannı iddia edi -
aya avuç açaca • u ı ır H lb k' 11 • d h bd 

1 bb" t · 1 d' Fakat ticaret yoılar. a u ı e erın e ar en 
Bu vaziyette, bizim üç sayın mi- ! t~ş~ u: .e mış er '· • .. k b evvel getirdikleri mallar vardır. Bun 

aafirimiz yolda kendilerinden fid- bırlıklerının kuruhışu, fıat mura a e 1 d f 1 k- tn k . f 1 r ' · · · f b 'y t' milli korun- ar an az a ar e te ıs ıyoı a • 
Y~i necat aranmndığına ~ükretsın- ışı, atura mec un e 1

' B ı · ·· .. 'lm l' 
ler. Sağ ve salim buraya kadar gele- ma kanununun tıdbiki. ve hükume- ~nun tamam ıe onune geçı e ı -

b
') · 1 b' "dd h t . h t tin lüzumunda muhtelıf ...:m=ah~s:..:u~H:..:e_-_d_ır_.» ____________ _ 
ı mış er.. ır mu et, ra a ra a, __ _ 

Boğaz kıyılımnda oturup her cihet- Yur,Jun yedi şehrinde ı Ingiliz ve Alman tayy"'re-
ten temiz havnmızla ciğerlerinin pn-

General 
diyor ki 

(Bat tarah 8 inci taJfada) 
lizlerinkine nazaran sayıca henüz 
•çok faik» tir. Ancak Alman deniz 
kuvvetlerinin pek zayıf olmaları do
layısile, Alman hava kuvvetleri, sa
yıca azlık olmalaona mukabil vasıf 
ve kıymetleri yüksek olan Ingiliz av 
ve muharebe uçak filolarından maa
da bir de Ingiliz donanmaaile uğ
raşmaları ve Ingiltere adasına hava
dan ve denizden nakledilecek olan 
kuvvetleri İngiliz hava ve deniz 
kuvvetlerine karşı ayni zamonda hi
maye etmeleri )azımdır. Alman ha
va kuvvetlerinin i~i. i~te bu çifte 
sebeblerle pek zordur. 

Bununla beraber Bay Çörçil, In
gilterenin istila olunmıık tehlikesinin 
hertaraf edilmiş olduğunu temin gi
bi pek hafifçe bir hüküm vermekten 
çekinmi~ ve sadece <ıhaftalar geç
tikçe İngilterenin istilası projesi da
ha büyük müşkiililt ile karşılaşmak
tadını demiştir. Filvaki böyle bir 
projenin tatbiki, gerek Ingiliz ima
latı ve gerek Amerikanın yardımı 
ile büyük bir hızla arttığı Bay Cör
çilin nutkundan anlaşılan, İngiliz 
hava kuvvetlerinin büyümesile büs
bütün mümkünsüz bir hale gelebi
lir, çünkü Bay Çörçil temin ediyor 
ki «bugünkü Ingiliz uçak imalatı 
Alman imalatının çok üstündedir.ıı 

Eğer bu üstünlük ımf vasıfta kal
mıyaralt adede dahi şamil ise ve İn
giliz birinci nazınnın hesab ve tah
mini haddi zatında doğru ise, bu 
takdirde, Ingiliz ve Alman hava 
kuvvetlerinin teadül edecekleri gUn 
pek uzak değil demektir. Ayni za
manda bilmelidir ki böyle bir gün 
harbin bütün talihinin döndüğü bir 
gün olacaktır. Çünkü o günden iti
baren Ingilterenin hava ve kara 
kuvvetleri, bir gün taarruza geçebi
lecek kadar, artabileceklerdir. 

Çörçilin nutkunun diğer ehemmi
yetli bir noktası da anavatanı mü
dafaa eden kuvvetlerin gittikçe art
masile « Ingiltereni n, kuvvetlerini 
daima artan bir nisbette Akdenize 
ve halyaya tevcih edebilmekn im
kanında bulunmaaıdır. Bununla be
raber Bay Çörçil, Somalinin ziyaile 
~arkta «İngiliz mevkiinin esaslı au
rette rahnedarıt olduğunu ve ((daha 
çok ehemmiyetli a1kert hareketlere 

Say fa 1 

Dün sabıkalı mezar 
soyguncusu ile uornştnml 

(Ba.şta.Tafı ı inci o;ayfa da) 
)anmış ve mahkemeye verilerek bir 
ııene yed i ay hapse mahkum edil -
miş olduğu tesbit edilmiştir. 

Buna rağmen Hasan Basrinin hi
la bu i§den vazgeçmemiş olması, ölü 
soyuculuğunu her halde karlı bir iş 
telakki ettiğine ve meslek haline ge
tirdiğine delalet etmektedir. Gece
nin geç ve karanlık anatlerinde taze 
mezarları eş~liyeıek insan cesedie
rini kucaklıyan aabıkalı mezarlıklar 
kahramanını bularak bu korkunç su
çu nasıl işlediğini öğrenmek ;stedik. 
Sözü kendisine bu işi verdiğimiz ar
kadaşımıza bırakalım, 

Hasan Basriyi bulmak ve kendi -
ııile görüşmek bir hayli güç oldu. Fa
kat itiraf ederim ki onu karşımda 
görünce bütün yorgunluklarımı u -
nuttum. 

İri yarı korkunç bir adam ... Na
zan dikkati eelbedecek kadar uzun 
kolları var. 40 yaşında .•• İstanbul 
tivesile konuşuyor. Kalın bir ~esle 

takdim etti: 
- Ben Hafız Hasan Banil 
Bu takdim şekli bana yaptığı iş

den daha garib, dahn hnz.in geldi. 
- Hakikaten hafız mıaın, yok

sa bu, arkadaşların taktığı bir la -
kab mı~ 

Hiç de ho~ olmıyan bir tebes -
sümle gülümsedi ve cevab verdi: 

- Hakikaten hafızım ı 
- Camilerde mi çalı~ırsın ~ 
- Hayır mezarlıklarda. lskatçı-

yım. 

- Üaküdarda mı oturursun Ha
fız? 

- Evet, küçiik yftştanberi bura
da Karncaahmed mezarlığı civarın
da otururuz. Alı,tık bu muhite, bir 
türlü ayrılamıyoruz. 

- Sen mezarlan aoyuyormuşsun 1 
Anlat bakalım bu işif 

I...akayıd bir edıı ile mukabele et
ti: 

ğildir. Hafızım ve mükemmel bah -
çıvanım. Fakat bundan dört sene ev
vel bir gece şeytana uyduk, b irkaç 
mezar açarak bir ikı altın d iş ııök -
tük, ve bu yüzdr.n mahkum olduk. 

Meşhur meseldir; insanın adı çı
kacağına canı çıksın derler, bir de
fa lekelendik. Şimdi nerede bir me
zar açılsa (gel bakalım ölü soyucu) 
diye yakalanıyoru~. 

Bu seneki yaknlanış tn o eski şey
tana uyuşumuzun bir neticesi i~te. ı 

Sıra mülakatın en şayanı dikkat 
su aline gelmişti: 

- Hafız dedim, mezarları açıp 
ölüleri kucaklamaktan. onların dış
lerini sökmekten korkmaz mısın? 
Korkmadığını kabul edelim, içinde 
hiç bir heyecan. bir ürperti dahi his-
setliğin olmaz mı ~ · 

Gene güldü. Fakat bu seferki gü
liişü tebessümden fazla ıztırnbı can
landırıyordu. Ağzında acı bir mad
de varmış gibi yüzünü buruşturarak: 

- Ağabey, dedi, sen insanların 
ölüsünden değil, asıl diıisinclcn 
kork! 

Verdiği hükme ne canlı. ne kor
kunç bir misal teşkil todiyordu ı 

Ferdi Öner 

HükQmet ekmek fiatmm 
artrrasma hiçbir yerde 
musamaha atmiyecek 

(Bn.şta.rafı 1 lnri snyfad:ı) 

kında mfıstahSil ne temaslarda bu -
ıunacaktır. 

Vekll Perşembe günü iıı:mtre döne
cek ve cumartesi günü Tırhan vapu. 
rile İstanbula gidecektir. 

Halk Ekmcll 
Ankara 21 (Hususi) - Ankara B-'. 

ledlycsi halk ekmeği içln ynptıA'ı tec
rübelerin neticesini alftkalı makam -
lara blldinniştır. Fennl testsat noksa. 
nı yüzünden böyle bir ekmek ımaline 
bugün için imknn görülnıemektedir. 

«- Hakkımda söylendiği gibi 
mesleğim mezar ııoygunculuğu de --------------------------------

lkbsad Fakültesi Dekanhğından : 
.Fakiııte kaleminde 20 ııra aSit maaşlı blr kfttipllk açı.kbr. Memurin tn. 

nununun dördüncü maddrsind::- gösterilen şartları haiz talipler arasında 
29/VIII/940 Perşembe giinü saat 10 da müsabaka imtihanı yapılaraktır. 
İstekl\lerin 28 Çarşamba ak.ş::ı.mına kad::ı.r vcsikalarile Fakülte kalemıne 
miıracaatları. (7611) 

ııını gidersinler. V<-. memleketlerine yeni hastaneler yap1lac2k ler~nin mutekabil akanlari 
avdette, k~ndilerindPn, •eynhatleri- (Bndarafı 1 Inci sa,•fada l 

k 1 1 
(Ba arafı 1 Inci ayradal -ı• ' 

nin netice ini orııca o an nra şu Du"ormanın '•gali altında bulunan ..,. k b 1 · memleket hastanesi ( entant hasta- .. -.. 
ı ürk darbımeselile mu n e e etsnı- B d mahallerdekı' tavvnre meydanlanna 

yakında şahid olunacağını» açıkça 
eöylemiş ve bu suretle Sudan ile 
Mısıra karşı. havaların biraz seorin
lemeııi halinde, yapılması beklenen 
taarruzlara telmihte bulunmak iste-
mi~tir. 

Elhasıl Ingiltere bugün, büyük 
tehlikeler karşısında ürkerek ba~ını 
saklamak istiyen bir adam manza
rasından ziyade gözlerini hasmına 
dikerek tehlikeyi cüret ve cesaretle 
karşılamak azminde bulunan bir yi
ğitin mehabetini göstermektedir kt 
onun bu tavn ve hareket tarzı ayni 
vaziyette bulunan her millet ve her 
devlet için bir örnek teşkil eder. 

Bandırma Belediyesi Elektrik Fabrikasına 
birinci makinist alınacakbr. 

ler: lıklar pavyonu 25 yııtak), ur ur u 

memleket hastanesi ( 40 yatak). dün ve bugün gündüz hücumları ya-
- Kt"lin merhemi olsa, kendi 

ha sına sürerdi 1 

C. C kl'~"'· rC.alu 

R~yolthı nt·hıcl Sulh Hukuk Ila -
klnıllğindrıı: 

Ne-ama Kohcnin Kns1mp c;nda Bed_ 
re•t '1 m ah allc'i nde' Ya mab ıvır .• n 
f'o l aır.ındn 5G. N. lu hant'de Danvcl 
vr- Vlda Viktory'\ alt'vhlı>r nde- aç•ı"ı 
~ • .,~'\ · M• ddf':ılı> hl""ı:' ıı Dam·el 
}{ 'hp!' '>ı ıcnmetnrth n•r 'l!leçhul VE' -
t ·r.E' ,..,,.".,. kE' r va"'ıld ~·nd n vE' r::ı.-
1>"\ '\i('r ı~ ır ndE'n b lı ıp Iki av müd
(1,.+](' IH'ınen tr! V n knr •rı 'ttbl ~ nı> 
karar verilmi~ o'd•ıll-und'\n muhake -
lll\p giimi ol-ın 2" 10 !W) saat ll de 
:TnuhnkE'nırvp bl~'>nt , "V'l bUvf'k~le ~"'1 
ıncn ı., muameıeıı :nvr P kararı ma -
kamınn knlm olmak üzere ılAn olu -
nur. 940 ' 16411 

Çankırı memlı>ket hastanesi ( 40 ya- pılmıştır. 
tak), Erzurum cild ve zührevi has - Dün Şimnl denizinde sahil mu -
ta lıklar hastanesi ( 40 yatak). hafaza te~kilatınn mensub tayya -

Bu 9 hastanedeki yatak yekunu reler tarafından iki dütman distyo-
31 O u bulmaktadır. yeri üzerine h ücum edilmio ve birisi-

Cümhuriyet devrinde temeli atı - ne hasar verdirilmiştir. Bu harekat 
lan ve ingantı devam eden hastane- esnasında hiç bir zayiatımız yoktur. 

ler de şunlardır: Alman tebliği 
Giresun memleket hnstıınesi (50 Berlin 21 (A.A.) - Alman or-

rntak) İzmir çocuk hastanesi < 1 o o duları başkumandanlığı tebliği: 
r a tak) : EHizığ memleket hastanesi Ingilterenin merkez v e cenubun-
(80 yatak) , Bolu mtomle~et has daki aııkeri hedeflere ~o~ hava 
tanesi ( 50 yatak), Afy on memleket 
hastanesi ( 100 yatak). hücumları yapılmıştır. Suffolk kont-

B
u h astanelerin yataklarının ye- luğunda. Aldeburgh cephane fab -

k d 
rikııst, Southwales civannda bir de

kunu 380 i bulma ta ır. 
miryolu merkezi, Gred Farmouth 

limanı ve harb gemisi bombardı -
man edilmiştir. 

Cümhuriyet devrinde inşaat pro
jeleri bazıılanan sıhhat mürssesele
ri de şunlardır: 

Chems Ford civarında bir fabrika

da şiddetli infiliiklar olmu~. Fe -

versham, Burry ve Pembroke li -

Sııltanahnıecl 
klmJiğlnclC'Il: 

Adana memleket hastonesi ( 120 
yatak), Erzincan memleket hasta -
nesi (50 yatak), Kars memleket 

5 Inci S. Hukuk Hii. hastanesi (pavyon il~wesi 50 ya : 
tak), Kayseri memleket h.astanesı 
( 5 0 yatak), Ak şehir beledıye has-

manlan ve tezgahları hasara uğra -

tılmıştır. Bazı kayıklar batırılmı~ -
tır. Petrol depolan yakılmıştır. Şi-Akıl hastalı~ınn müptela oldu~u 

tabib raporlle anlaşılan ve hfllen em
razı akliye hastanesinde teda•;l al -
tında bulunan Rauifi ojlu Kadrinin 
hacrııe kendisine İstanbul Barosu n
"Ukatıanndan Muhiddln Talaym va. 
81 tayın edildi~! ilan olunur. 

Ankara borsa91 

tanesi (25 yııtnk). Mes'udiye mem-

leket hastonesi ( 2 5 yatak), lstan-

bul belediye hastanesi ( 1 000 ya -

tak). 

mali Iriandada 12 bin tonluk bir 
nakliye gemisi batınlmıştır. 

Düşman tayyarderi gece Fransa 
ve Holandn üzerinde uçmudardır. 
Gece Almanya üzerinde düşman tay 

Ancak bu hııst~n;lerin .~~şaatı 
koordinasyon heyetının verdıgı ka-
rar dalayısile geri bırakılmıştır. yareleri uçmuşlardır. 

Bu sevindirici rakamlan havi bu- Düşman on tayyaresıni kaybet -
l nan sıhhiye istatistiğinde cümhu - miştir, 
u 1 .. d 

riyet devrinin ynpılmıd!l eııd ~r ehr!].ı 
1
e Üç Alman tayyaresi üsleıine dön-

21/ 8 1940 AÇl.J.4 ve kapanış fiatları kısaca göstermek fay n an a ı o- mcmi lerdir. 

ÇEKLER 
Açı!L' ve kn·J'l 

ı 8t~rlln 5.24 
100 Dolar 132.- 132 
ı oo t,,..,lç. rr. 29.605 
lOO Drahml 0.9975 
100 IAn. 1.6225 

13 90 
2:3 5325 
C.625 
3 175 

81.1375 
31.005 

E~hem .,. 1ahvf1At 

Türk borcu 2 peşin 18.35 
Slvns.Erzurum 2 19 93 

» 1 3 
• 1 5 
• • e 

mıyacaktır. 
B devir içinde Sıhhat Vekiile

. 8 hastane veya sıhhat mÜt:ssesesi 
tı V 

inşa etmiştir, bunların 1475 yatagı 
olduğu anlaşılmıştır. 

Vilayetlerde yapıinn hastane, 
hhi mÜe!!seselerin veya mevcud 

:üesseselere pavyon ilaveleri de 56 
yı bulmaktadır. Bunlarda yatak a -

dedi 965 dir. 

···················································· 
TAK V I M 

AGUSTOS 
Rumi ' .ıcı 22 Arabi aeue 

1Sb6 1859 - Rt:amlı~ene -Atustoıı Hız.ır 

9 1940 1U9 

( T IV ATR O LAR) ıı~..:.-ııı 
lta!i!id Hıza tiyatrosu 

Bu akşam Kadıköy Süreyya 
bahçesinde 

«Kr.ndi inin Gölgesi, 

işbu makinlste verilecek aylık ilcret miktarı .so. liradır. Talıb olac::ı.kla.r 
timdiye kadar çalıştıklan müesseselerden almış olduklan bonserv s ile 
ehllyetnamelerini bir lstidaya rnpten 27/ 8/ 940 S:ılı günune kadar l!Jektrik 

···················································· 
Sat1hk Değirmen 

Ezinede kurulu 70 beygir kuvvetin.. 
de Gazocan motörü ne 5 Tals 2 Pi -
ıançlster l:lvn.ş takımları banko ves31r 
takımlan fle beraber. Tallb olanlar 
mahallinde görmesi, pa:orlık Için İs. 
tanbul Galata Nceatıbey cad. No: 109. 

İstanbul lklnrl tnlis memurluğun -
dan: 

Mahkemece 19/ 6/ 940 tarihinde if-
11\mna karnr vertlen ve İsta.nbulda 
A.ştrefend i caddesinde Baker hanın • 
da tıcaretle Iştigal eden GaHb Sina. 
lbın mahkemecE' 19/6/910 tarihinde if
IA..~ı açılmış olup tasfiyenin Adi su • 
rette yapılmasına karar verilmiş ol
du~undan: 

ı - Müflisöe alara~ı olanıarın ve 
ic;tihkak Iddiasında bnhınanların ala
caklanm ve tstlhkaklıırını tıflndan 
bir ay lcinde i<Jtaooul Ikincı ıtl!is da. 
lreslne gelerek kaydcttlrmelcri ve de
lntertni (sened ve defter hillAsalan 
vec:airl Mll veva musaddnk suretini 
tevdl ev1emP.lert. 

2 - BiH\fına harel(et rP.zat me.<-u _ 
liveti miietelzlm olmak üzl're miifli
sin bnrelularının avnl miiddet ıcınde 
kl'ndilerın; ve borclqrını blldirır.cterı 

3 - Mliflis ln mnllnrını her ne sı _ 
fntl:ı olursa olsıın ellerinde bnlnndu_ 
nlnların o mnıınr üzerindeki hakları 
mııhfuz kalmak t~nrtlle btmlan nynl 
miiddet içindE' Daire emrı.,E' tevdl eL 
melerl ve etme-zlerse mnkbu~ mnze _ 
"~"t"tlerl olmadıkr'l cezat mesulivde 
ui!rnyacaklılrı ve ruchan haklarındon 
mahrum kalacnkları. 

4 - 2 1!) 1940 Pazartesi !:llnü saat 
15 de alacaklıların Ilk lctim9n gel _ 
meleri ve müfll.s ne müşterek borclu 
olıınlnr ve kefillerinin ve borcunu te
keffül eden salr tim"E'lerln tımlan _ 
mada buhınmıı&a hakları olduğu ilAn 
olunur. (287051 

···················································· 

Işletme İdaresine göndermeleri nrı.n olunur. (7385) 

T. iŞ. BANKASI 
1940 K ü ç ü k 

Cari Hesaplar 

1940 IKRAMIYELERJ 

ı aded 2000 liralık - 2000.- ıı.:a 
S • 1000 • - SDOO.- • 
8 • 600 • - 3000.- • 

ı2 • ıso • - sooo.- • 
40 • l80 • - 4000.- • 
75 • 61) • - :1750.- • 

:tıo • ~ • ... :,.ı.w.- • 

Kqideleı : 1 ~ubaı, ı MAIU. 
l A.luaWıı, 1 &r.uM;a~aa ..,.. • 

. 
• 
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Telefon: 80547 1\lüais Sa.tta Seyahat Şirketi ina 

KIZ ŞiŞli TERAKKi liSESi ERKEK İdar~lnden: 

Müflise a.ld yazıhane ve koltuk ka 
nape vesa.ır mefruşat açık arttırın 

ANA - İLK - ORTA - LISE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. suretile 24/8/940 Cumartesi günü saa 

Tedris ve terbiye&lndeltl ciddiyet Devlet Imtihanlan neticelerlle sabittir. 10 da Bey~lunda Galatasaray kar 
fiBinda Tiyatro sakatındaki yazıha ı - Talebe kaydına başlanmıştır. Eski ta.ıebe, ı BylOle kadar kayıtlannı yenUeınelldlr. Bu tarihten sonra yer-

leri yeni mürncaatlara verllecektir. KAyıt için velilerin mettebe bizzat gelmeleri geretttr. nede satıla.catı UA.n olunur. 
inu idalre azatan avukat lsak 

YATILI 
2 - Io.skı ve yeni taJebe t:a11t1arı herttün (Sa.a.t ll - 181 e kadar Halil 

GÜNDÜZLÜ R.ifatpaşa konatında yapılır. Nitant.a.oı Rumeli ve Çınar caddelerinde. S~es n Na.fls Ek~men 

J;r;~ Yeni Kolej Nit:rt 
ILK- ORTA- LISE 

Taksirnde Sıraselvilerde YENI AÇlLDI. 
lUüdiirü - E.<ıkl şı.,u Terakki Direktörü. M. All Raşmet Kırca 

Hususiyetıerl: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE Kent, mlkyast.a 
ehemmlyet vermek sınıflarını az mevocudla te4kU ederek talebesinin 
çalışma ve inklşafı, sıhhat ve inzibatlle yakından allkadar olmaktır. 
Mektebln denize ıılzır talöriferll teneffüshane ve Jlmnastlkhan..,i 
vardır. Hergün saat <9 ne 13> ara.sında talebe kayıd ve ka.bul olunur. 

Telefon: 41159 

Türkiye 

Zi AAT BANKASI 
Kurulu' tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajani adM!: 265 

Zira! vP ticart her ~evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat B3nkasında tumbaralı ve thbarsu tasarruf hesabiarında 
en az 50 ltra.sı bulunanlara aenede 4 defa çeltilecek kur'a ile a.,alı
daki pllna göre itramiye dalıtılacattır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 Lira 
4 " 

500 
" 

2,000 " 4 " 
250 " 

1,000 " 
40 " 

100 " 
4,000 " 

100 " 
50 ., 5,000 

" 
120 " 

40 " 
4,800 " 

160 " 
20 " 

3,200 " 
DiKKAT: Re&ablarındati paralar blr sene içinde 50 Uradan 14&11 

düşmiycn!ere ik.ramlye çıktıtı takdirde 'r. :W tazlasUe verilecektir. 
Kur'alar sende 4 defa, ı EylUl, ı BlrlncikD.nun. 1 Mart ve 1 Haıl. 

ran tarihlerinde çeldlecektir. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
AK Tl F 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 71.721.480 
B:ınknot . 
Ufaklık . 

Dablldeki mohabirter: 
Türk Lirası . 

Hariçteki mubablr1er: 
Altın: Safl kilogram 5.005 .1113 
Altına tahvill kabil serbest dö -
vizler 
nıı:er dövizler ve borçlu Kilring 
bakiyeleri 

Hazine tahvlllerf: 
Deruhte edilen evrııkı nakdlye 
karşıh~ı 
Kanunun 6-8 ıncı maddelerine 
tevrikan Hazine tarafından vll.ld 
tediyat 

SenedıLt Cüzdanı: 

A 

B 

Ticart Senetler 
Esbam ve tahvllat cüzdanı: 

Deruhte edilen cvrakı nakdi_ 
yenin knrsılı~ı cshtım ve 
tahvilll.t (itlbarl kıymctle' .. 
Serbest Esham ve Tahvilat.: 

Avanshı.r: 

Altın ve dovlz üzerıne avans 
Tı:ıhv lrlt üzerine avan~; . 
H z·ne <' k a ı;fıdcll avans 
Hazine,ı;e 33~0 No lu kanun:ı. ~öre 
nçılnn altın karşılıklı avans 

H d:ırhr: 

Mıh rr: . 

7.041.216.74 

38.821.10 

47 831 
8.277 

Lira 

25.691.254.1 

PU 
GAZOZLU MÜSHİL 

LİMONATASI 
Kat'iyen i!A.ç hissini vermez. Bir gazoz 

veya tampanya kadar lezlz ve hoş ko
kuludur. Miishll ilıl.çlarının şlhı olan 
PÜROOLİN'l haftada. bir defa içmek
le hem baı:sakları temızlemiş ve hem 
de vncudde birikmiŞ mikropları defct
mi4 olursunus. 
PÜRGOLİN 16 senelilc bir tecrübenın 

mah3ulüdür. 
Emin olmak i~n eczanelerden PÜR -

OOLİN markasını L~rarla isteylniz. _______________, 
----------------------------------------
istanbul M1ntaka Ticaret Müdürlüğünden: 
Halı, Balmumu, Keten, Paçavra, Peynir, Balık ve Konservesi ve deri ihra. 

catçılnnnın lh:-aç rur.ııntn:ımt:leri numaraları ile l5tok mevı.:udlarını ve bu 
~tokların ne:-c!crde bı.;!;.ndu~unu 24 Atustos 940 Cumnrte!ll gi\nü saat 13 e 
kadar Bahçekapıda Durdünefi Vakıf hanında Mınt.aka Ticaret Müdürhi -
~üne bıldlrnıelrrı liızumu il!n olunur. 

Nişantaşında Karakol karşısında 

(Yatıll) 1 Ş 1 K L i S E S i (Yatısız) 
ı Eski Feyziye) 

ANA - İLK - ORTA - LISE (Kız - Erkek) 
ı - Türkiyenin en f.Ski hl!husi llsesldir. Lısa.n t.cdrisatına ilk sınıf • 

lardan bn.'}lanır ve husus! clıemmiyet verilir. Kayıd Için hergUn mhrnca_ 
a.t olunabilir. Tarifname isteyiniz. Telefon: 80879 
2 - Eski talebenin ıs EylOl'e ıkadar kayıdlarını yenHemesi lazımdır. 1 

Aydın Daimi Encümeninden : 

Kapah Zarf usulile münakasa 
ı - Ekslltmeye konulan iş: Aydın _ Mu~la yolunun 61 -f-213~6 t- 076 kl

lnmetrelert arasında 15217 lira 40 ku~ keşif bedelli adi kaldırım inşaa_ 
tıdır. 

2 - Bu Işe aid şartname ve evrak ~unlardır: 
a - Ekslltme şartname.~ı. 
b - Mukavele :projesi. 
c - Bayındırlık i~leri genel ~rt.name&l. 
d - Te.sviyei türabiy~ şose ve kArgir ln~aatınn ald fennı şart-

name. 
e - Keşif hüHisa cetveli ve sllsllei fiat 
t - Ta., ve kum gra!ık cetvelleri. 
İstiyenler bu şartname ve evra.kı Aydın Nafia MüdUrlil~Unde gö
rebilirler. 

3 - Eksiitme 29.8.1l40 tarihinde Perşembe glinü saat 16 da. vllil.yet daiml 
encfimenlnde yapılacaktır. 

4 - Eksutme kapalı zarf wıulilE:dir. 
5 - Eksiltıneye girebilmek için lı;teklUerin 1141.30 liralık muvnkkat teml. 

nat vermesi ve Aydın vilayetinden bu i4 Için aıınm~ müteahhidlllc vesikası 
ve Ticaret Odası vesika.ı;ı bulunması ve lbkal 5000 liralık: kaldırım lşi yap_ 
mış olması lAzımdır. 

8 - Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar vilAyet. encümenine geltrilerek encümen reısııtıne makbu2 mukabi -
linde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektub1arın nihayet liçünrü mad
dede yuılı saate kadar gelmiş olma,.,ı ve dı4 zarfın mühür mumlle iyice 
kapatılmış olması lbımdır. Po&tada olacak geetioneler kabul edilmez. 

c7217• 

Edirne Belediye Riyasetinden : 
Belediyeınizin 260 lira ayhklı ınühendlsli~i rnünhal bulundu~undan talib

lerin veııaikl ile birlikte Edirne Belediye Riyasetlne müracaat eylemeleri 
ilAn olunur. a7516• 

Bankası 17 1 8 1 1940 vaziyeti 
PAS 1 F 

Sennaye 
bıtlyat akçesl: 

Adl ve fevkalA.de • 
Hususı . 

TedaYüldekt Banknotlar: 
Deruhte edUen evrakı nakdlye 
Kanunun 8 _ 8 inci maddelerine 
tevflkan Hazine tarafından vald 
tedlyat . 
Deruhte edilen evrakı nakdlye 

.bakiyesi . 
Karşılı~ı tamamen altın olarak 
UD.veten teda vüle vazedU en 
Ree.ııkont mukablll IlAveten te _ 
davüle va:ıedllen 

M"E\'DUAT: 
Türk Llra.-.a 
Altın: aan kilogram 18.826.47:ı 

3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan avans mukabill tevdl olu
nan altınlar: 
san kilogram 30.715.458 

Döviz TııabhüdıLtı: 
Altına tahvill kabU dövizler . • 
Dl~er dövizler ve alacaklı KU _ 
ring bakiyelert 
Mubtcllft • 

Lira 
15.000.000.-

ı2.188.666.15 

359.938.367.-

9 1.614.5!H .5'3 

51.643.228 22 

28.132.200.75 

112.104.700.40 

~~-::;·--,...,.---.-· ---------
- - ! 

Ağustos 22 

Zafer 30 Ağuatoatadır. Milli Piyango da İzmir Fua· 
randa çekilmek üzere bir Zafer Piyangoau tertib etmit· 
tir. Türkiyenin her tarafında aahhğa çıkanimat olan bu 
fevkalade piyangoda mevcud 300.000 biletten 63·345 
tanesi mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler (1) liraya 
satılmaktadır. Zafer Piyangoauna aiz de bir bilet alarak 
ittirak ediniz. Vereceğiniz paralar ebedi Tilrk zaferini 
temin edecek vaaıtalardan biri olan hava kuvvetleri· 
mize aarfedilecektir. 

90 Ağustos Zafer Bayramına 
mahsus fevkalade piyangonun planı 

fkramiye 
lkramiye 

lkramiye tutan miktan 
adedi Lira Lira 

ı 60.000 o. o 
ı 20.000 2 .o o 
ı 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

lO 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3.000 lO 30.000 

30.000 3 90.000 
30.000 2 6 .000 
63~345 Yekiln 360.000 

----= 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna Ait 
Bazı lzahat Ve Okula Kayıd ve Kabul Şartlan 
ı - Hastabakıcı helllfl.rtı yetl.ştlrmek üzere Ankarada M. M. VetAletı 

tarafından rordu hastabal\ıcı hemşireler okuluna bu sene de S8 taleD8 
alınacaktır. 

2 - 3433 .sayılı kanun mucibinee bu okuldan mezun olaca.tıa.r, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı st-nellk mecburi hizmetlerin! ordu haetaneıerlnde 
yapacaklar: ondan .sonra a.rzu ederlerse memleketteki bütün ıuhbt teıek· 
küller kendilerine açı~ ola<.'aktır. 

4 - Tah.<Ul müddet! Oç sene olup, bu müddet içinde olturla.ra. ayda beJ 
lira harçlık vertıecek ve ta~ ve ilba.sları tamamen okula. ald o1aeaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira 8A1l maa..tdan 
başlamak üzere maaş alacaklar va bu miktar gittikçe ç~Iaca.ttır. Bu za.. 
man dahi ia..şe, glydirml ve barındırma orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15/EyJQl/1940 da tedrtsata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul ~artları şunlardır. 

a - Tllrlclye Cüınhwlyf.tl tebaasından Oılmak w Türk .. tından 
bulunmak. 

b - Sıhhatl yerinde olmak ve durumu her ikllmde vazife görme~e 
miisald bulunmak. CBunu her hangi bir hastane heyeti raporu Be tevsik 
ettırmek ve evraka bdlamalt IA.zımdır). 

c - Y~ı on altıdan aşakı v~ yirmi ltdden yukarı olmamat. 
s - Kendi.si, ana ve baba;;ı iffet ehlinden olmak. (Bu nstyet po • 

lisçe tevsik ettlrllerek evraka ba~lanac.aktır). 
e - En az orta okul tah.o;1.11nt bltlrmi.ş olmak veya bu derecede tah

sil gördil~nü ı.,ba.t &tmek (Tasdlkname suretleri musaddalt olarak 
eklenecektir). 

t - Evli veya. nişanlı bulunmamak. (Evvelce evlenip bofl,nmalarla 
koca.sı ölmli~ olanlar kabul edllirl (buna ald medent hall bildirir mfutbıt 
evrak keza eklenecektir). 

g - Sıl'ıh1 sebebler cbşınd.a o'kulu kendUI~nden teııkettıtt., yahuc! 
evlenmek suretne veya difer inzlbaU sebeblerle okuldan çıkanldı~. yahud 
altı senelik mecburl hizmetini yapm.adıb veya tamamla.m.a.dıtı, yahud 
sıhhl sebebler dı.şında okulrum çlkarıldıkt takdirde ta.haklrut ettrlllecet 
mekteb masraflarını tamamen ödiyeceline ve gösterdili vestkal.ann ta • 
mamen dojtru oldu~a dair noterden tasdileli ve ketilli bir taa.hQdname 
vermek. 

8 - Du evrak sahibieri okula imtıhansız olarak kabul edllecetttr. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı tamamlıyanlar bunları AntaradP.kilcr 

M. M . Vekaletl Rlhhat !şleri dairesine. dller vllA.yet merkezlerindekller va. 
llliklerine, kazada.kUer k:aymakamlıklara takdim edecekler ve bu yol lle M. 
M. V. sıhhat .14lerı dalresine yollanacaktır. Müracaatların 10 EylOl 1940 da 
sJnu nlınmış olacaktır. 

10 -- Tnliblerln kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri ayni mıı -
karnlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 Kabul edileceklerln okulun bulundu~ Ankaraya kadar ve sıhhl 
muayene neticesi hastalıkları tcbeyyün edenler memleketlerlne gidtp gel
mek için sarfedecekleri yol parası kendilerine ald olacak ve (M. M. V. sıhhat 
'ııleri dairesi retsıı~n ne hltabm yazacakları dllekçcde bunu tasrfh ede • 
ceklerdir. (606_7154) 

İLA N 

İktlst'lt Vekll.leti Maden U. Müdürlü~ünden: 


