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Makine ye 
verilirken 
Manş k1y1lar1ndaki 

topçu düellosu 
nas1l cereyan etti ? -
İngiliz tayyarelerinin 

Alman batarya 
mevzilerine taarruzları 

6 saat devam etti 

Uc Dlühim Döuiz 
KBCB8CIIIÜI 

• 

Adliueue IntiMal Etti 
Suçlulardan biri yarım 

milyonluk bir kaçakçılıktan 
dolayı muhakeme ediliyor 

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

ı 

Akdenizde faaliyette bulunan İngiliz ve 
halyan denizaltılan 

fAkdenizde çarpışma] 
··················································-

iNGiLilLERiN 
ALMANYAYA 

AKINLARI 
Londra 24 (A.A.) -Hava ne

zaretinin istihbarat servisi tarafın -
dan bildirildiğine göre, Ingiliz tay
)'are~t.rı, Fransız sahillerinde yer -
lcştirilmiıı olan Alman batnryalnrı 
tarafından Duvr romtakasının bom
bard.manına derhal mukabele et -
n.islt·rdir. Ingiliz tnyyareleri Alman 
lıat.ııynlarının bulundukları muh -
telıf mevzilere muvaffakiyelle hü -
curn l'tmişler ve yüksek infilak ka
biliyetli ve yangın çıkaran bomba -
lar ntmışlardır. 

Istanbul Gümrük Muhnfazn Baş-ı sayesinde suç üstü yakala nmıştır. 
müdürlüğü sıkı bir takib neticesinde Bir cürmüme~hud tertib edilerek, 
bırçok mı.ihim döviz kaçakçılarını bir miktar Amerikan dolaranı harnil 
meydana çıkarmıştır. Adliyeye inti - bir adam Hnçiğe gönderilmiş, Ha -
kal ederek, Asliye 5 inci ceza müd- çik bu paraları J 95 kuruş üzerinden 
deiumumiliği tarafından tahkikntı - Türk parasına tahvil ederken, me -
na başlanan bu hadiseler şunlardır: murlar tarafından yakalanmıştır. 

Beyoğlunda Jstiklal caddesinde Mnznun derhal adliyeye sevk -

Başvekil dün 
Karabükten 

Ankaraya döndü 
Refik Saydamın 
dünkü tetkikleri 

Karabük 23 (A.A.) -Bu ıonbah 
Karabüke teşrif eden Başvckil Dr. 
Ref,k Saydam refakatinde Harici -
ye V ekili Şükrü Sarncoğlu ve lktı
sad Vekili Hüsnü Çakır olduğu hal
de fabrika tesisatını gezmi~erdir. 

ingilizler iki italyan 
denizaltısi ile 
bir muhribi 
tah ri b etti ler 

İtalyanlar da bir 
Ingiliz denizallısını 

batırdılar 

Muhtelif şehirler 
bombalandı 

Londra 23 (A.A.) - Hava ne
zareti tebliği: 

lr.gilız tayyareleri Fransız sahil
lerioe- yaklaştıkları sırada ~iddetli 
bir baraj ateşile knrşılaşmışlardır. 

lııgiliz tayyarderinin tanrruzlan 
Per .. embe geceııi saat 21.30 dan Cu 
nıa sabahı saat 3. 35 e kadar de -
varn etmiştir. 

Odemburg ve Sent lngılevert -
deki Alman bataryalan da bombar
dırrıur. edilmiştir. Bu harekat ya -
Pılrlığı sırada diğer Ingiliz tayyare
leri de Alman işgnli altında bulu -
nan Fransız tayyare meydanlarını 
şidd('tle bombfu·dı"'nn rtmiıılerdir. 

İtalyanlar Kputso'yu 
tamamen işgal ettiler 

I ondra 24 (A.A.) - Kahire -
de-n resmen bildirildığine gore. 1 -
tah an kıt'•lnrı Kaputso'yu tama -
h\('n i gnl etmişlerdir. 

Bı.: kaleye karşı ayın 1 7 sinde 
§iddt'tlı bir bombardıman yapıl -
rnı~tı. 

i hisarlar ve 
Ziraat Vekilieri 

ş Jhrimize geldiler 
Bu sabahki Ankara e~spre..sile 

Cunırük ve İnhisarlnr V ekili Raif 
Knrudeniz ve Ziraat Vekili Muhlis 
Er"ı.rıC'n şehrimize gelmişlerdir 

V (·k iller gnrda Gümrükler. lnhi
sarlar ve Zirant Vektıletleri Müdi -
tnnı ve dostları tarafından kaışı -
lanrnışlardır. 

Her iki Vekil de, şehrimizde- on 
gun kadar kalarak iııtirnhat cde -
cekleı ve bu arnda vekô.letlerine 
bağlı dairelerde bazı tetkiklerde 
bulunacaklardır. 

Ge-ne bu eabahki Ankarn tren -
lerile bir çok meb'uslnr d& gelmiş -
lerd;\', 

ingilt9rede kabine 
değ· şikliği rivayati 

B. Çörçil 

tütün ve piyongo bayiliği yapan Ka- edilt"rek, kaçakçılık ~]erine bakan 
rııbet oğlu Haçik isminde bir gencin 5 ınci ceza mahkemesi tarafından 
geniş ölçüde döviz kaçakçılığı ha • sorguya çekildikten sonra tev~df 
ber alınarak. muhafaza te§kilatı me- edilmiştr. 
murları hadiseyi takibe başlamışlnr- Tnhkikatta Haçiğin bir müddet
dır. Henüz ı 8 yaşında bulunan Ha- tenberi bu şekilde dış memleketlero 
çiğin. birçok i~ler çevirdiği ve bu külliyetli miktarda para kaçırdığı 
arada Merkez Bankasının 155 ku - nnln~ıılmıştır. 

Kahire 23 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetlerı Trablusgarbde Bomba'da 

Dün akşam Manş denizindeki ka
fileye hücum edildikten sonra Fıan
sız sahillerinde Kale ve Bulonyn a-

(Devamı 3 üncu ayfada.) 
Başvekil, tesisatın işlemesi hak -

kınd&. müdür ve: mühendislerden iza
hat aldıktan ve yeni yapılan inşaatı 
gördükten sonra saat ı 7 de Anka -
raya müteveccihen Karabükten ha
reket etmişlerdir. 

(Devamı 3 ün en sayfad.ı) ·············································································· .......................... .. 

ruşn bozduğu Amerikan dolarını Çakmak taşı ve uyuşturucu mad -
195 kuroşa topladığı ö~renlnıiştir. deler kaçakçılığından müteaddid 
Fakat çok kurnaz bir genç olan Ha- sabıkalnrı bulunan Yorgi Papazoğlu 
çik uzun zaman kendini ele verme- isminde birinin de döviz kaçakçılığı 
mi-ı nihayet alınan esaslı tertibat (Devamı 3 Üncü $8yfadR) ··-c····itVlfESlf.[lE.iC!f .. R ... 1 .. 

O na ko a fiat 
ynksek gornınyor 

Korfu ve Girid 
işgal mi edildi? 
Romada bu hususta 

n1alfımat yok 

ltalyanzn Yunanisiana 
üliimatom verdiği 

haberinin aslı yok 
Fiat Mürılknbe Komisyonunca odu.l artmış oldutunu Uerl sürmlişlerdir. 

na konulan azami fiat geçen seneye Buna rn~cn kat'iyat ve nakliye mas 
ıuızarnn hayli yliksck gbrillmcktcdır. rafinnnın beher çektde 100 kuruşa Roma 23 (AA.> - Stcfani ııjansın. 
Geçen sene odun yerinde ı 70 lle 200 yakın bir fark nrzet.mrmesi ltlzım gel dan: 
ktııııŞ nrasında tehalüf etml.ş ve di~ı ileri surülmektedır. İtalyamn Yunanisiana bır uıtıına. 
taptancılar knyıkta en tazla 270 ku- Bundan lbaşkıı. depo sahibieri mev. tom tcvdi ederej{ İngUlz garantiSin _ 
ruşa satmışlardır. sun !başında 180 bin çekiye yakın den vazgeçmesini iStoo.f,ıne dair do-

Bu sene kayıkta konuırın fiat 330 stok mevcud iken bunun hemen he_ laşan şay.ialn.rın ne dereceye kadar 
kuruştur: Geçen seneni flntınn nn _ men tamamen sntılmış oldu~unu ve do~ru olacağını sat'an ecnebi gaze _ 
z3.1"1 dikkate nlınnrnk ve topt.n.ncı mevcud stokların tamamen yeni ge _ tecilerine salt'ı.hlyettar Roma ınnhtel. 
klirı olarak kn.rarla.şa.n çekide 50 k::.. tirilm!Ş bulunduğunu iddıa etmişler- lerınde bu haberin RSlı olmadığı cc • 
ruşun uavcsilc azami 250 kdruşa ve dir. Fiatıann tesbiti sırMında bıttabi vabı verilm~tir. ~ynl mnhfrllcrde 
buna ıoo kuruş perakendecı karının ucuza mal edilen odunlann ne mik. Korfu ve Glridin Inıılliz!er taratın _ 
uavesile odunun en fazla 350 kur~:ı tannın satılmış ve ne kadarının kal_ dan işgal ethldiğine dair malfunat 
satılmllSl U'ızım gelmekte idi. mı.ş oldu~unun tf'.sbitl mumkün ola.. mevcud olmadığı Ull.ve edilmektedir. 

Bı.iyük odun toptaneılan bu sene ~an;ıştır. Maamafih oduna azami sa Atinada mühim toplantılar 
anıele ucretınln ıki miSli fazla oldu. ış ı atı 435 kuruş konulduını halde Atina 2 3 ( A.A.) - D. N. B.: 
ğunu ve guçluklc tedarik edildiğini 400 ~~ruşa. sat1ş yapan depolara dıı ~erşembeyi Cumnyn bağlıyan ge-

. tesaduf edılmektedir. Bu da tiat.ın.rın ce, başvekli Metaksns ile gt"ncl kur-
n.3.ldl vasıtnıannın da ormandan sn- bir miktar ucu:rJatılınası mu"mkU kA d Id k __ , . t _, n o.. may er ·anı arasın a o u çn uzun 
hile gene r~n ucre oudlKlarını ve labileceği mUlft.hazasını takvı t b' k f 1 B bütı.in dığer masranann bu niSbette mektedir. ye e - lır on era~s yapı mıştır.. ~ top -ar.tıya cmnıyet nazırı da ıştırak ey-

Musikimizi kurtarmak 
için kurulan cemiyet 

Cemiyet Reisi nasıl çalışacaklarını ve neler 
yapacaklarını anialıyor 

Türk musikisini koruma ccmi}•eti 
teşekkül ediyormuş •• Bu haberi o -
kucluğum zaman, bütün hamilerini 
kaybederek, sokağa düşüp sefil ol
mu~ bir çocuğun bir hayır sahibi ta
rafından kurtarıldığını görmüş ka -
dar sevindim. Vakıa, ~air, cıyere 
düşmekle cevher snkıt olmaz kadrü 
kıvmettenıı demi~.. Fakat hakiki 
Tiirk musikisinin clbesisini aşırıp, 
sahte hüviyetle ortalıklarda düzme 
bir prens gibi dolaşan bug:.inkü 
miiptezel musikiden kulnklarımızı 
kurtarmak zamanı çoktan ge:miş ve 
geçmşti. Maalesef yere düşen bu 
cevher kadrü kıyınetten sakıt ol -
mcıktaydı. Allah cüml('sinden razı 
olsun. bu müptezel musikinin bizi 
tt"msil etme ine, Vt' bu mısli s;öıi:l -
me:niş musiki infilfısycfuıi'fr" ham
mü! edemiyen birkaç zat h lcte 

h. t . 1\ 
geçmek lüzumun~ . ı:se m~ tn', aş-

Abdülkadir Töre 
rini çepeçevre etrafına toplıyun Cer
rnlıpa ndaki tam mnnasile Klasik bir 
Turk evi tipi olan e-ski mel..tebinde 
zi}atet ettim. Büti.ın b kiki kıymet
ler gibı mütcvazı ve çe-kin ,en mu -
hatabım. bir müdd<·t için konuşma-

lemi~tir. Toplantıdan evvel, Perşem
be günü, Metaksas kral ilc bir gö -
rüşınede bulunmuştur. 

Şoförsüz otobüs 
kendi kendine 

yoluna deva1n etti 
Dün akşam Taksi nı de 

bir otobüs 
kazası atiatıldı 

Dün akşam ~ıko;lmde znmamnpa 
harekete geçilınesı sayesinde buyıık 
bir otobüs kazasının önüne geçllmiş_ 
tır. HadiSe şudur: 

Dün nkşam Enrbiyeden Fntıhc gi. 
den 364 nwnarnlı Çarsamba • MecL 
dıyekciy oto'busiı Taksime gelince, 
müşteri almak mak..oıadil~ bir müd 
det te,•akkuf etmiştir. Bu sırnda o : 
tobüs .şoförü arabadan aşağı inmiş 

ve orada bulunan kon~rolorlerle ko _ 
nuşmağa lba.şlnmışttr. l ıcylllı olan 
yoldn trenterin ıyi sıkı wrıımadı~ı 
anlaşılan otô.:>üs birdenbire kendi 
kendine hnrekrt ederek suraUe ller -
lemeğe b:ı.şlamıştır. Burııın netice. 
sinde otobüste buıunan yolcular bu • 
yük bir tel6.şa knpılmı.,lnr, y, rdım iS-
temi~lerdir. 
Şofor ıız kal ın oto'bü~ kendi ken. 

dıne 15_20 metre kadar ilerlerken 
rivlnda vnzıfe ~· ren k ·ntrölörlcrde~ 

. 
-......'-.. ...... 

iNGitTl~f--
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Fransız salıillerile Alınaniann topa tuttuklan İngiliz topraklanıu 
gösterir resim 

~n men-z-il-li-.1.-:··-···-.... -. B_U_G_Ü_N-.. -... -.... -., 

~r faaliyette ~ Bir aCI ,hikaye ~ 
Almanlar ingiliz, : vAz AN i 

ingilizler Fransız ; na/it~iua 1 
sahillerini · uşaktıgil i i 

topa tUttUlar i IKINCI SAYFAMIZDA ~ ................................................... ., 
Londra 23 (A.A.) - Royter: 
Dün Fransız sahilinden mııvaf -

fakiyetsiz bir surette yüz kadar obüıı 
ata:-ak bir gemi kafilesini bombar
dırnan etmiş olan Almanlar, nkşn -
ma doğru Fransız sahilinden İngil -

terenin cenubu şnrki sahılini bom -
bardımana l?aşlamışlardır. 

Grenwich saatı ile saat yirmiye 
doğru müthiş bir tarraka işitilmit 
ve bunu müteakib birkaç dakika 

(Devamı 3 uııcü ·ayfada) 

y ı 
Geceleri meyhane kapılarında bekleyip çıkan 
sarhoşları soymak Üzere kumpanya kurmuşlar 

Londra 23 (A.A.) - Ro~·terin 
diplomatik muharriri yazıyor:· 

ParlumC'nto, dün öğle-den sonra 
on be- gün sürecek olan bır tatil dev 
re · ba lamıttır. 

larırda Türk musıkı ıne 5, sen le -
rnek vermis. birçok giİİıde- tnle}>e -
IN yeli~tirmiş ola es"ki Gülı;eni m~
siki mektebi mü bJ kadır 
Töre bulunuYor. br n vehwn~c~l~n~ı~~~~~~~~-~~~ 

.. 



1 
ı 
J 

- ~~~...:. -:-.-~_--
~~- ~-----~------·-.... -· . -

2 Sayfa SON POSTA Ağustos 24 

~~====~~====================================~==~r~~==~~~ 
Hergün Resimli Bakala 1 E§ Pasianan demir - Sözün kısasıl 

Gençliğe ideal 
Ve kuuvet 

Yazan: Muhittin Bircf!n 

~ ransıziann mağlubiyetinden 
.-;; sonra yaptıklan mühim ke

tiflerden biri de, Fransız gençliğinin 
çok yumuşamıf. hayabn kolay ta -
rnflarına çok bağlanmı~ ve ideal ba
kunından çok zayıflamış bir halde 
hulunduğudur. Şimdi, Fran!ayı dü~ 
tüğü yerden ayağa kaldırmak için, 
yeni hükumetin ilk yaptığı şeyler -
den bir de Fransız gençliğine. müş
külüt ile mücadele etmesini bilen ve 
hayatını alnının terile kazanmak ü -
zere kendisini ça1ışmıya hnzırlıyan 
bir gençlik terbiyesi vermek kararı 
olmuştur. Karann tatbikatma baş -
Janmı~ ve bu t~kiliitı yapacak olan 
gençlik rdsleri, ellerine verilen me
selderle Fransanın dört tatafma ya
yılmışlardır. 

Fransızlar diyorlar ki: ~ıBiz.im 
gençlerimiz hayahn kolay tarafından 
yüri.:meğe a1ıştılar; ellerine bir lise 
'eya üniversite gehadetnamesi aldı
lar mı, bununla i~lerinin bittiğine 
kani oluyorlar ve artık bir kapıya 
kapılanmaktan batka bir ~ey düşün

Bır devlet :ıdamı şöyl~:: söyledi: 
- Milletler Jçin sadeec görünen değil, nynl znınandn görünmiyen düş. 

mnnlsrn da ihtiyaç vardır. 

HPr iııs~nda ~z çok biı· kn.bilıyet vardır. Fn.ka.t bu k.a.'bıliyet denıır..! ı ı ı 

zer. tşl('mf'k mecburiyelinde olursa 14ıldar, açılır . .Aksi tn.kdlrde p:lslanır, 
tedr ccn söner. ......................................................................... ·-····-·-········----······--·· .. ·· .. ·· .. ·· ......................... __ .._.. ........... -..........•........................ 

Ta 
fa 

®rnrr::> ~G ·mom~~~lB 
m~yorlardı. 

* Allah, hiç bir millete, böyle bir 
hakikati, bir mağlübiyetten sonra 
lqfettirmesin. Fakat, bu keşif çok 
doğru ve çok yerinde bir ke1iftir. 
Fransa, bilgisinin azlığından ziyade 
mücadele ruhunun zayıflığı yiizün
den mağlüb oldu. Bu zayıflık bir 

1786 da lstanbulu 
tarif eden bir 
ecnebi kadın 

1 (;~~~AN: HaM~tya !cw~ beJ l 
Ve ad ve Bii.lead 

ruh hastalığıdır ki, ancak idcahıiz 1786 dn İstanbula gelerek Fr::ınsa. 
ln!nnlara iirız olur; <lnha iyi bir ifn- elçısı mösyö Şuvazol Gufye'ye ml - - 4 - Bir Mart günü Büyükadadan, o-
de ile söyliyeyim: Bu öyle bir nıh safir olan ve 0 zamanlar Türk lda- Oğlumuz Sa'dun, ondnn eonta rada bulunan ufak tefek c~yanıızla 
hastalığıdır ki, zamanın günden gÜ· resinde bulunan Yunana kadar bir k1zımız Cuzin en acı şernit içinde bütün aile halkı, Yeşilköye göç tük. 
ne mü~külle~en ve ağırla:,an ~'lrtla~ seyahat ynpan Leydi Elizabet. Krn - bizi r.ıteşlere yakıp terkettikten son~ Şimdi aileye Bülendin bir süt anası, 
nna kar11, muvaffakiyeti kendi ka - ven, çok meşhur olan Şark mektub. ra bütün ailenin sevgisi Vedadın ü- Vedadın da kendi çocuklaıma ilti
fasında1 kendi ruhunda ve kendi ko~ l:ı.nnm birinde yazar: zeri:ıde toplanmıştı. O da bu !evgi- hak için bizden ayrılan dadısı Luçi
lundn görmiyen insanları tahrib e • eFratısa elçisi, her akşam, Büyük. ye ne kadar istihkak kt!sbetmek yanın y('rine onun kadar iyi evsafa 
deı. Öyle bir hastalık ki. onun de- deredeki yniısında bize bir musikf mümkünse, sanki onu temine çalı- ıı:alik Veta isminde diğer bi: Rum 

k b . ·ı ziyn.feti veriyordu. Elçi yalısının Ö - •ı.vorcasına, vekarı'le, :-ı'ddı''-etı"le, dadı iltihak etmic:.ti. Vedad Büyiika-
vası anca • yaratıcı ır ga) c ı e ça- nündeki deniz, bu konserleri dinle '" - "' 
lı~n insanların alınlarından dökti • - hele yaşından beklenemiyen talakat da seyıanlarına bedel Yeşilköytin 
len ter damlalannda bulunutl meğe ü,f4ıen rwn kn~lan Ue do • ve dirayetile bütün ev hnlkını, ak- geni~ kırlarını "Ve kö~kün teşekkü) 

luyordu. k Eğer, bir genç, dişini sıkıp, eline cElçinin orkestra takımındaki çal_ raba ve ahbabı kendisine cezbedi- etme Üzere bulunan bahçesini bul· 
bir ,ehadetname almayı düşür.ür, ve gıcılann hcp.si Almandı. Mllsyö Şu _ yordu. n.uş oldu. 
aonrn da bir taraftan bu şehadetna· vnzöl'e VJyanndan gönderilml.şti. İ _ Onu en ziyade seven, ona aşk ile, 1 Onun Büyükadada dostlan var
roeye ve bir taraftan da herhangi talyan ve Alman muslkisinin en gU. bütü:ı yüreğinin kuvvetile meftun 1 dı, babasının dostları ..• B~nları a-
b • t · y g·· • b' bnlt a olnn büyük ann••ı' - anne •naıtı •

1 

rasıra tehattür ederdi, fakat ikide ır avıııye e uvenıp ır (t ay ~el parçalarını muvnlfnkiyetle çalı _ ....... u • 

aap» olmayı hayatın yegane ideali yorlardı. Rumlar da kayık gezinti • idi. Öyle ki ikide birde gözleıi ço- birdtı diline dolaşan en büyük do!
olarak tanusa bundan k.endi.5ine cid- lerinde bir Ur, bir keman ve bir VP.- cuğR in'itaf ettikçe hep giizel, iri t.ı Recaizade Ekrem Beyin refika,ı 
d • b' h 1 ~· " h ı· ] k yeşı"l go""zlerı'nı'n ı·çı'nden baygın bı'r 1 Güzide hanımefendiydi. Onunla Ve ı ır ayır ge ece,gı şup c ı 0 ma - ya iki kttarn alıyorl:ır, bu sazlarln 
tan şöyle dursun bizzat o gençten korkunç bir gürültü çıknnyorlar, şnr. tf'bessürn dalgası ile sevgiler tnşnr- ı c:arl arnsında ya~ farkını ı.ilcn bir 
mensub olduğu millet için şer gele- ın söylfiyorlardı. Pencerelerimizden dı. 1 miinaıwbeti dostane te' essüs etmişti. 
ceği muhakkaktır. Fransa, bu ha - t.n.şan klarnet sesleri onlan çek· flhtar: O iki çocuğumuzun has- Vcdad ondan bahsederken R leri 
lc:ikati, onulması güç pek çok ) ara fakat birkaç dakika dinledikten ~~~ talıldarı ve ölümleri hakkındA bu ı dört beıı kere tekrar eden bir tel&f
aldıktan sonra anlamtş ve Fransı:z ra, kn.fn silkerek be~enmedikler· i yazılarda tafsilat vermiyorum. Bunu fu7.la: - Ekrrrrem Beyin hamm .. 
gençliğine ı:n~cadeleci bir ideal ru-1 nnlatnulk istıyorklr, bizi, sanki nin~: ınf'rak edenleT birincisi iç'n c<SoL- perdi. Hanımefendinin de ht·lki is
hu vermek ıoııne çok geç bn lamıştn. nıır gi:b!, güriiltülü, feci ahenklerine gun demetıı hikaye külliyatında nıinin bu oıuretle teliHfuzundnn * ba.şlıyorlardı. Bizim muslkimfzln ken "Kırık oyuncak n hiki'ıvesine, ikinci-~ hn7Zederek, onunla uzun uzun ko-

Fransntraki bu ibret misalinden dilerininkinden çok n.şa~ı oldu!nın~ si için ('Kırık hayatlanı Liiyük ro- ı u~maları olurdu. 
bizim için ele alınacak der:ıler Vflr - göstermek için yalının önünden rr anın ı- müracant edebi!irler. Bu iki Hanımefendi birkaç de hı Yeşil-
dır. Cençlerimize hepsi de işe ya - za.klaşıyorlardı.. U- kitab eski yazı ile basılmıı; ve ye'li köye kadar gelerek bize nıi1nfir ol-
rnyıp yaramıyacağı çok şüpheli olan * yazıya çevrilmemiştir. 1 du. V cd ad bu güzel konuşan, ken-
bir takım kitnb bilgileri ile birlikte eTürklerin selAmırtı bizim reve * c!i~in: her vakit tebessüm etm~ğe 
bir de şehadetname verip hayatın .nı.nsunızd::m çok manalı buluyo • Adada ikamet sonuna yaklaşı- d<ıvet edecek hikayeler anlatan bii-
içine atıvcriyonız. Bunlar, eks,..ri - rum. Ellerini kalblerinln üstOne ko - rordu. Karlı ve fırtınalı bir havada y:;k dostuna nnıul ikram edeceğin
yeıle hayat mücadelesinde zayıf. a- yuyorbr ve ha.fifce e~lliyorlar. Du Bülend dünyaya geldi. y,.dad ar~ de şa~ırırdı. 
ciz insanlar oluyorlar ve büyük hiı hurmetkA.r seld.ma bir de tebessüm cak liç buçuk yaııında idi, ve dii'imn * 
ekseriyetleri de kendi hayat mesde- ~mtıııyor., annesinin koynunda yatardı. Bülcnd Seneler geçiyor, çocuklar Sf'lpili-
lftrir.i tesmi veya gayri resmi bir * doğunca onun kıskanmnsına intizar yoydu. 
kadroya yerleoıtirmek surrolile hnll"t •Atinn.dn bir kadınlar hamamma elmek tabii idi; buna mukabil pek Mcsrutiyetin ilanına kadar kayda 
menin yo]ıına gidiyorlar. Halbuki gltt"m. Hamamın dışında, soyunulup mühim bir şey söylemek istiyormuş- şavan bir şeyler bulamıyorum. Me~
onlnr& yaratıcı bir ideal ku V\' ,.ti ve gıyınilen kısımda, Gedlrlerln üstünde, ca<~ına. anne<~inin yanına ~ider ve: nıtiyetin iliinı sıralarında Vednda 
çalı•ma askı vermek mecburiy<'tin- kadınların bir kı:>ını saçlarını çözıi __ Sizi n rtık rahatsız etmiy('~ im,, mütenllik bir hatırayı ccKa~::ı Halil•ı 
deyiz. Cençlf'rioniu öğretmcğe mec- yor, bir kısmı saç örüyordu. Bazıları hrn başka yerde yatanm .. , der. serlevhasile bir fıkrada nakh·tmiş.
buyuz ki mensub olduğumuz mil - tuvaJetinf tamrunlamış, bir altın mil Hnkikaten ondan sonra epf'yce za·ı tim. Hatıralar arasında be)·nude u
letten bir ~ey isterneğe hakkıınız ol-ı De rastı~ını çekiyordu. Bir kelime ı_ man kısmen teyzcsinin odas•nda. zurılukldıa sapmamak için bir tek 
mak için ona, onun i ine yarıyacağı le, ben bu hamaında, Türk ve Rum kısmf'n bende misafir old!!. hntır&yı daha kaydetmekle iktifa 
hir ş~y vt:"rmemiz lazımdır. Bövle kadınlarının vücudler!nl eı'ı sat, tn_ Bülende kar~ı her türlü kısknnç· edc·ceğim: 
bir şeyi eldı- etmek de, ne ~ r.Inn bU hallerinden, tuvulet lle derece de_ lık tezahüratmdan da' ima nzade Onun yeri annesile babasının ya
yanlıc bir takım kitab bilgilerine sa- rece derrı~erek nasıl bozuldu~unu ve kalan ve biliıkis onun hakkında tcklarının ortasında idi. Iki vatak
hib olmakla, ne de elinde birkaç dii- en sonunda. ne şekle g..rdi~in! gör _ kendi hııkukundnn feragat göst ren tan birer parça hisse alınarak onıt 
züne ~ehadetname bulunmakla ka - dfun.1 a~abt·ylik vaziyı-ti bu tarihten ili- ikimi2ir. de koynunda den('bilecek 
bildir. Bizim millete bir şey '\'ere - * ban•n başinmış ve sonuna kadar bir küçük yatak vücude ge~irmıştik. 
bilmemiz için hiç olmazsa bir ~,.vi «Men.<:ub olduğum cinsin tn.bl1 duy. her ''t•sile ile böyle df'vam etınicıtir. Biı giin epeyce nezleli idi, onu ya~ 
Iyi bilmemiz ve bildiğimiz şevlerle gusu olarak en ufak bir kıskan~lı~a t::ıf.ındnn gt>ç çıkarınağa kaınr ver
bir eser vücude getirebilmemiz la - kapılmadan d!yebUirim k!, 'l'ı.1rk ka_ hud, hotozun aıtında to'Olarlar. Tiirk aik Sabahleyin gözlerini açınca: 
zımdır. Bu i!e kolay değildir, P.n - dınlarının esvn'bları hnrikulMe lA - 'kadmln.nnın Ç0b'11, yarndılışta C?k - s,.n buglin yatağından mümkün 
cak büyük, zahmet ve mecakkatle tif.• gfueldir. Fakat allı k ve kızııııreı cok 1 mettebco: geç çıkarsını nezlen var.·· 
dolu çalışmalarla mümkündür. •Kaptan CezayirU Hasan paşanın kötü kullanıyorlar. Kaşlar, iki knl.Jn declim. 

f,te, gı-nçlerimlze bunu anlatmak, zevcesi olan sultan, bizi kö.şkünde rastık clzglsinin altmda kaybolmuş_ Gözlerinin anlamayan bir naza-
onlan va ratıcı ve mücadeleci bir kabul ettiği gün zengin sınna ~erne- tur. Dişler de tütünden karnrmış _ rile l:.akıyordu, ilave ettim: - Bir 
ruh ile. techiz etmek bizim için de li saten bir maşlah giymiştt. nu mnş, tır. O!lluzlnr, umumlyetle dfu$tiktür. kaç saat isıirahat et, sonra dü§iinü~ 
çok lazım. Bu lüzumu çoktanbeıi lah, elınaslarla süslenmişti. Altında Ba~da.ş kurup oturma da i·ncakl:ı.rı. rtiz... Gözleri gene anlnmaynrRk 
öğrenmişiz ve söylı-mekten d~ S'!~" ri iki sını mücevher ve incilerle m \i • nın tcnnsübfinO bozmaktadır. Ya • hakıvordu. Ben cevab bekliyordum: 
durmayız. Fakat, ncaba bunlardan zeyyen bir kemer vnzdı. • ba:neılara U k sorduklan şunlardır: - Nf' diyordunuz, baba">.. dedi. 
amı:-li bir netice alabilir miyiz} •BU kıymetli yükün altında, !nsa _ Evli misiniz? Tcktar ettim. Sinirlice: - Ne di-

- /# / fl) na, Iki kat olacakınış gibi geliyordu. Çocuklannız var ıru? yorı-unuz. işitmiyotum, dedi. 
(/1{ uhiftuı. ( /.. Jir.9en Türk kadınları saçlarını ya ınce ın- istanbulu sevdiniz ml?. Biraz yüksek sesle telcTar ettim. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••• ee örüp omuzlarına dö!cerlcr, ya • R. E: Koçu 0 :rtı mn n anladı. - Öyle ise bira7 

dnha uyumağa çalışayım, dedi. 
Bende birden bir merak doğ

muştu. Çocuğun kulakları tıkanmış
h. Kendi kendime bir kotku içindro: 
- .Sakın)... diyordum. Bir tecrü
be daha yapmak istedim; bir şeyler 
daha söyledim. Hep öyle sinirlene· 
rek: - Şaka mı yapıyorsunuz ba
b<i? ... Bir şeyler söylüyormuş gibi 
yapıyorsunuz, sesiniz çıkmıyor ... 

Eyvahl ••• dedim. Çocuk şağır 
oluyoı. 

Derhal komşumuz Dr. Fuada ha
ber 11öndererek bize uğranıasını ti
ca ettim. Celdi, çocuğu uzun uzun 
muayene etti ve gülerek: - Bir Şf'Y 
yo~:; dedi, nezleden bademcikleri 
şi,miş, kulakların tıkanıklığı ondan 
gel:yor. Üç beş gün içind-: nezlc 
hafifleyince bir şeyler kalmaz. Ço -
CURU sıcak tutmalı, soma ZRır.anı 
gelince bir miiteha!5Sısın rey;ı.i ala
rak b!!.demcikleri aldırmalı ... 

Müıtterih oldum, fakat •ar.ınmile 
de8il. Bu Arıza geçineeye kadar he: 
gGıı sabah akşam, oıeoıinıin muhtelif 
perdelerile tecriibeler rapıyordum. 
Ve günden gÜne kulakların arıldı
ğın~ şahid olmakla beraber: -"Co
cuğun kulaklarında velev küçiik ·ol
sun bir fmza kalır mı, acaoa ... diye 
diiı;ıürıüyordum. Herhalde önümüz
de ufak bir arneliye-i cerrahiye 
vardı. 

Meşrutiyetin ilanı, 31 Mar' isya
nı, Abdülhamidin hal'i, Sultan Re
şa· 1ın Beşinci Mehmed ünvanil(' cü
lusu, benim mabeyn bnşkitabetine 
tayini m ... Bu vukuat kısa fagıhtlar
ln trnkub ederken biz hep y cşil
ki'yde idik. Bülend çok küçüktü, fa
kat Vedadın zekl\sile beraber tcccs
siis melekiitı uyanıyor, her hiı.diseyi 
aninmak için bana muttasıl sunller 
irnd ediyordu. 

Halid Ziya Uşaklıgil .................................................... 
Üç ihtikar suçlusu 

tevkif edildi 
Saya bedellerini arttırarak, ihti ~ 

klir yapan üç sayacı adliyeye veril -
m işlerdir. 

Çarşıkopıda mii~terek bir dükkan 
işleten Aliiettin, lhsan ve Hamayak 
isimlerindeki bu ilç muhtekirin. kun
duıa tela dikişlerini 5 kuruştan 12 
kuruşa çıkardıkları tesbit edilmiştir. 
Mazmmların duruşmalarına asliye 
8 inci cezada dün başlanmış; mah
kemece şahid olarak dinlenen kon
duracılar cemfyeti reisi Abdull!\h da 
ifadesinde suçlular aleyhindeki id -
diavı teyid etmi~tir. 

Mahkeme Uç suçluyu da tevkif 
etmiş ve duruşmayı başka güne bı
Takmı~tır. 
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ISTER i NA N, i ST ER iNANMAt 
Bir a.rkannş a~attı: 
- cAnadolu semtindı! bir ev yaptınnı:ı.k hevesine du.,tüın. Bir arsa ara

dım. Bir scmtte C:önümiınf' 4000, bir başkasında 6000, bir Uçün<:Usllnd 
6000 Ura istediler. S:ıhıle ineyim dedim. DönümünUn fia.ti 9000 llr:ıya 

çıktı. Va.?J{:tç:m, fakat bu münasebetJe ~enmlş oldum ki: 
Bu semtte trprnkların ~u daha kı.c;a bir ı;runan evvel dönümü 200, 

nihııvet soo !ıraya satılmış, bir kısmı da müba.dlliere verilmiştir. 
.ınr Fiat Miirakabe Kom!BjOnumuı: var. Tüccann malını ldloda veya 

mcu-edc yiızde beş, on, yahud 25 kuruş fazlaya aa.tıp satma.dijpna ba. 
't~r. Halbukı bu sahada &pt'k1Utısyon yüzde 25 ddU, yüzde bin, Iki bin Ue 
yapılır. 

Bu vaz1yette bir kanunla, idnrl bir tedblre 1htlyac1J1112 oldu~unu düşü_ 
:ıüyonon. 

Kanun şudur: 
Hiçbir vatarıda.ş nt('!ıken yapılacak tnprn~ alıp 2 seneden fazla snldıya. 

m az. 
Belediye geniş mlkya.sta toprak aırr. Ura.z ederek t;a.k8itle satar, kAr te

min eder ternın etti~i kP.rlıı da imar if1 yapa.r.• 

Tedblr ~udur: 
B~ bu rto.."tun anlattıklannda mühlrn bir bakikat lh.i3sosl olduğuna ina. 

ncıyonız, fakat ey okuyucu sen: 

1 ST ER 1 NA N, i ST ER INANMAl 

-····-
Garsonluğa talib 
Olan şair _j - E. Ekrem Talu 

G alata yolcu salonu için Romnn
yndan getlrtUen mütehassıs 

(1} ga.rsonlar meselesi, henüz hlid 
ma.hiyetini muha.fnza ediyor. Gaze -
telerde hergün leh ve aleyhte birçok 
müt.aıea, asıllı asılsız bir yıgm ha .. 
her oltuyoruz. Bu yüzden işi sa.ded 
baricine çıkımp tn mahkemelere dü
şen arkadaşlar bile gördük. Bir gn. -
zınoya, kafamızı dinlendirmege gıt -
tik. ml, gazeteci olduğumuzu .ı;czen 

bizim yerli sursonlar et.ra.funızı sa .. 
rıyor, acı n.cı derd ya.nıyorlar. 
Şu yolcu salonuna henüz ayak bas

madım. LA.kin lbasaca.k olsam, emi -
nim ki ben de sinirlenecek, çileden 
çıkaca~ım. Zira. öt.edenberı ihtısas 

işinin bu tiırlıi ipt.izale u~ratılması -
nın aleyhindeylm. Basit hizmetler 
için Avrupadan mütehassıs cclbıni, 
haksız, sebebsiz yere uczlmizı ıkrar 

mahiyetinde görüyorum da gücuma 
gidiyor. Tanzimattanberi garbltya kar 
şı her nedezıse bızcie bir ma.dun.yct 
kompleksi zrunan zanuı.n harekete 
gelir. Garblıyı her hususta kendi .. 
mizden üstün götmeğe, onun her 
yaptığım ~enme~e. tnbıi bir mey
liınlz vıı.rdır. Anln§ılıyor ki bu gar -
son meselesinde de o madnniyct 
kompleksi rol oyn.amış. 

Oldu oln.ca.k, bari bu kırmızı bnl • 
mumu lle dnvet ettiğimiz adamlar 
anle~lı olscler, lbizim müştcr nin 
mizacını, fı.detlerlni, zevklerini çabu.. 
cak kavrayıp ona göre hizmet c~e -
ler di. 
~er, yolcu salonu lokantasında 

yabancı hizmet WlSUiları buluruna • 
smda ısmr ed.Uecekscı ben de kırk 
yılda bir birisini tavsiye edece~lm. 

İzmirde çıkan (Halkın sesi) rc1ik1-
nmde okuduğuma göre bundan bil -
mem knç yıl evvel şôhretln evcı bA... 
lflsma çıkan İngiliz ~:il.rlerinden Kar
lin, dünyanın her tarafında mcslek
da.şl::ınna mukndder olan fakır ve 
zarurete düşmüş ve bugün garson • 
luk, bulaşıkçılık veya bekçillk gibi 
bir geçiın medarı anyormu.ş. 

Yolcu salonu lokantasının patronu 
ben olsam, Karline haber salar ve 
derhal ga.rsonluğa. alırdım. 

Niçin mi? Düşünün bir kere .. önü
nüze manzum bir liste gelecek, ye -
rnekler karşınıza katiye gibi dizlle .. 
cek, siz iınnmbayıldı yerken kula -
g-ınızın dibinde seytin ya#ının, pat ~ 
lıcanm, sann~m lO.tif bir medhi • 
yesi okunncak, ihesa.'b pusla.sı ncıkil 
bir mersiye Ue sunulanıık ve slz ora .. 
dan haz ile sermoot olarak ayrılııcak
sınızı 

(Devamı 7 nci sayfad:t) 

Bir yol aran1yorl 
Çok ziynn verici, hnrab edici 

bir muharcbe devanı ediyor. 
Olgun mcdeniyetJn Iki büyiik 
tımsali birbiri üzerine atılmış • 
tır. Kuvvetler hemen hemen mii. 
s:ıvidlr. Biri genç biri her dem 
taze ve tecrübell Iki büyük mil. 
let ça.rpışıyor. Birinin cnerjlı.l 

ötekinin ağır tecrübelerle pl,.nıfş 
lnad ve nıuk:ıvemetlnl yenrneğe 
çalışıyor. \'c bütün moral cep _ 
henin önünde ıharb rnateryeJ • 
nin hesabsız kıymetleri yığılrru", 
oriyfp gidiyor. 

İki millet. dün blrlktlrdltfııl ve 
bugün gıdasından kestl~lnl bir 
aç dev gibi silip süpüreıı harb 
Için boşaltıyor. 

Enerji çetindir. in:ul metin • 
dir. Masraf çok aj;'ll'dır. 

Geçen Büyük llnrbln bllanço. 
sıınu yapan btr .\merlkah o 
harbde Insan öldürmek için har
canan sJiii.h, cephane masrafı ı. 

le dünyadaki bütün cvslzlere dö. 
teli dayatı birer köşk yapıldık _ 
tan sonra gene dünyanın bii -
tün fakir çocuklarını okuf.up Iş 
sahibi yapınak, dünyanın bütün 
yetlm, aı.ll ve fakirlerini refaha 
ve lstfrahate gazketrnek lmk3nı 
olduğunu meydana çıkarmıştı. 

İlk yılının tamarn olm'lo;ına bir 
knç gün kalan yeni barb dün • 
künden daha ması-a!!ıdır. Hazi_ 
nelf!r boşalıyor, servetler tüke • 
nlyor. Kim blllr bu par:ılarla 
dünyada Insanlığı mes'ud ede _ 
cek daha nele'r yapılabilirdi? 

Garibdlr kt harbi idare edenler 
de dünyaya saadet getirmek 1 _ 
çin çalıştıkla.nnı iddia. eder ve 
bu Iddia lle kan ve para döker • 
ler. 

Eski devirlerde de Insanları 
gruplara ayırıp blrblrlerlle bcı _ 
ğu tunnanuşlar mıydı? l\levııcl 
bfr şaadet yolu otacak amm::ı 

111san"ık bu yolun hı-niiı: Izini bi. 
le bulmuş de~lldlr. 

~ur.han CalıuL 
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ö V re me ni terfi etti 

Sulh sever Amerika 
hakikaten harbe 

girebilir mi? 

Hatayda asfalt 
madeni bulundu 

Yüksek derecede maaşlara geçenler arasında 
40 sene öğretmenlik etmiş olanlar ·var · 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
Ş imdiye kadar Amerikayı 

Avrupa harbniden uzak 

Antakya 23 (A.A.) - Antak
yanın Şenköy mınta!Ca~ında bir as
falt madeni bulunmuştur. Yapılan 
tahlil neticesinde bu asfaltın kalite 
itibarile Lazkiye asfaltındaıı bir de
rec~ üstün olduğu anlaşılmıştır. 

Zengin olduğu tahmin edilen ae
falt ınıntakasında tetkikat yapı! .. 
maktadır. Vilayetin asfalt yollarınıq 
tamır ve ~ehirler içindeki fOsderin 
asfaltlanması müteahhide ihale rdil· 
mi~tir. Bu asfalt yollar yüz bin lira· 
ya malolacaktır. 

Ankara ~3 (A.A.) - Manrif Vekfı.letince kıdem mucl 
detıerıul b.tircı~ ve vazHelerinde muvaffak olan 4;)0 crta 
7.e:irl.sat b~retmeninln terfileri yapılmıştır. 

dnn sonra vekillikçe icrıı. olunnıuştur. Başnrılarımzı 
!'andan tebrik ederlm. 

Terrıı, fazla blr miktar para almayı temı .. manasına 
telfıkkı et.me:ı,.iP memleket. evladlıı.rmın lllCe teroiye 
sonra o~retun bakımlıı.rındnn yet.i.ştlrmckte gcisteril:ni~ 
mu raffakiye tin bir mukfıfatı addetmekte buhınduğunu 
sarih olar:l.k <.izlere bildirmek isterim. 

b.ıra~makta müessir olan amiller, 
şı~d':. onu, bu harbe, dikkat•: değer 
b~r suraıle yaklaştırır görülmekte
d~:Ier. ~!lvaki Amerikada kesif halk 
lc.u:lelerınin zihniyeti fa-1 ;ı d w• . d "'Id" ;r.ı egışmı~ 
eg~·. ır. Serbest meslek eıbabı, stt-

nayıcı, muallim. amele, hatta me
ıı;urun ~·üzde sekseni dün olduğu g~ 

• 

Izmirin turistik yolları 
Yüksek derecelerdeki manşlara geçenler nrnsında 37 

ve JO f.ene oğretmenllk etmiş öğretmenler mevcuddur. 1 
Mll.'lrif Yeldlı ter!ıleri münasebetile bu oeretmcnlere 

bı b~gun de Amerikanın Avrupa 1 harLı k zmir 2 3 (A.A.) Vilayet bu yollardan ı"n.,ası yarıın ı.alan ı'l'-
ne anşmamasına tauı.ftıı.rdır. d · • .. ~ .., B~ynelnıilel fikir mu··rakab~ b'u'ro•u- aımı encümeni turistik yolların k Al k p 1 k 1 - " inşa işini yeniden deruhde etmek is- ısını sanca . - ara ı ·öprü yo unu 

n~n açtığı anketler bu hakikati te- tiyen Reji Jeneral "irketinin bu mu··- ba~ka bir müteahhide ihale etmiş -şu tnmtmı yapmıştır. 
Mudtırlerjnlzln verdiği siciller ve veki!llk mütcttişle. 

Öniımüzdeki senelerde sicil ve tertı., ışıerini do.ha mun. 
taıam ve daha sıkı tutmak kararında old!l~ ıın Için ar 
kad:ı,:zlnrımm va.zıfelerinde daha fazla ikdaııı ve gayret 
snrretmı:!cri lü:zumunu da .,ı.mdlden h!ltırlntırım. 

riuin rnpotlnrına nazaran bulundu~nuz m~a.ş derece. 
sinden yukarı dereceye terfiiniz 1'702 nu:nnr:ı.lı k:ı.nun 
hulcumlerinc göre ve müdürler encümenimizln karann. 

yıd .et.mektedirler. İktıdar mevkı'ı'nı'n ,. Y 
h b 1 

racaatını reddetmiş ve mukavelenin tir. olların yağmur mevtıimi baş -

ııa ~ : o .. an demokrat partinin tek f h h 
k b h 

. eı.o i akkında verdigwi karann to>b- lamadan evvel tamamlanması ı",."ın 

B 1 1 A! ı '' ı ra ı ı .cum urıyetçi parti de, azası- d 1 .. 

U gar ar man . 
IIIP!Ir111ı l'iftS~ ·:'•····················· .. ························\ k · i ine lüzum görmemiştir. Vilayet, azami gayret sarfolunacakt1r. ,u; fıU'JI,A, Pll n!n aı~m e:serıyeti itibarile bu fi- -----------------

askerlerin& sigara ~;turtuıu~unu 1 Egede b·enzin ! ~~~;:::~~;;~;:;;:;~!;::::~~E: ingilterenin istilası General Dö Gol' e 
hediye etti ar Ingi tereden 1 f, tl ! :ı::r::~ hk·::.ii,:~:~~:ek,ı:hıı~~: yakın mı? Arneri k- dan yard~m 

: ~ t) ~ri : daıma uzak kalacağını bildirrni:Jtir 
b' S_ofya 23 (A.A.) - O. N. B. bekle iyor " .~ ~U U 1 .:E. l\banıafih bu znt ta. Mister Roo ~ Londra 23 <A.A.) -Yarı resml bir Nevyork 23 <A.A.) _ General de •ldmyon velı •;b; ticuel yap•lm.,ma ve·~- m~badan bUdirlliyor: Gaulle•a maneri ve mali yn,d,ml <da 

. Plovidv şehrinde ihtiyat zabitleri Fransız Harı"c"ıye Nazırmın; :Ticaret Vekili lzmirde ==· •• c!"re~ )apılırken bunun tabii bir ne- .Führerin garbdekl umuml knrıır- bulunmak maksadile burnd.ı uAmC-bK•diğinden bi< heyet, emekli albay <•m• ola<ak lngilte<eye yn<d•m • gahıno hareket et.meslni. Alınan hU. "kodaki Fnınmd"'m hUnıyetl gro. 
uandschier'in riyaseti d Al ' ., • B k"l" cevaba : i l . k J.l . ı di!me•ırıe §iddetle taraftardır. V =-ı kumetinin para.şütçiilere ya~ılacak PU» nam ne bir teşekkül vi.ıcudc geti -

ya buyük elçioi V~n R~oh7hafe:·;;: ngı IZ aşve ı ıne i pe ro ştr e, erı i <iyet böyle olduğu halde i\me<ik•- ::'"kn.mfuncıe. hakkındn fiUiyatta ısviçre rilm~tir. 
Yaret ederek 10,000 kutu lüks Bul- •• ~ müdürleri fe gÖrÜşfÜ .~ n! n har be yaklaşmak değil, bilakis u h''k;.~ne. fakat ha'<lkatte İnı;ilte- Bu teşekki.ılün şefı, Hnrbl Umumi ~"' oiga"" ve<miıl« ve bunlann Viehy 23 (A.AJ - Ham bUdid • : 

1 
uzaklaomakıa olduğu neıiee•i ç•k•· " •. ".~ .. etme bk ve.ıka ı.evdl eyle. muhariblO<Inden olup Am.,lkan tA-

rar. anın i'\eully şehrine ilk giren yor: : M : rılınak lazım gelirken onun t hl'k.e mesını, Almnn matbuatının tonunu bilyetlne geçmiş olan Paul f:egu.n _ 

Alman aokede<ine hediye edi! d i;;i· Ha"clY< nazın Ba udouln. "'dyo ile i ah S U J be ra k et J j l m mtaka "na dik k ale değe< b~; ~ü- ve Bremen yollle '""'" b k "'~"'j ya. di<. 
"' h•ldhmiıle.di<. Bu lga<lann 19 1 9 yapt•R• b" gö<üşmedo. Çö<çil"m oon ! ! '"ıle yakla,ma kıa olduğunun n m· ptlmasm• "~"'" d•k>ate alma..... ------------
<nuahede.•i Neuil!y"de im>aland•ii• nutkuna eevab vennı.ur. i hm" 23 (Husus!> :. Aydon<an ı d<n i"ih<aç edildiğini ao<abileeek· İn!"'."ede • ..ınonm .,. ... geelkmi.· Ing l"lt" zlere al· d 1. k.l 
<n•lümdu<. -be. ne ana vatan cephesinden. i dönen Tieruet Vekili ""mi Top. i lm v«ilecek cevab tudun yecet• kanaatine varrtmaktador. 

Ruman kabinesinde 
tadi.at yapLacak 

. Bükre~ 23 (A.A.) - Stefani a
Jansından: 

d D.ünkü nazırlar meelisi içtimaına 
enıır muhafızlar teşkilalına men -

•u!:ı iki nazır iştirak etmemiş ve pro
P~ganda nazırı Crainiç de istifa et
trıış olduğundan kabinede tadilat ya
pılması muhtemel görülmektedir. 

Ak denizde 
çarpışma 
(Bıstarafı 1 In"' sayfad") 

İtalyanların 2 deniznltısı, ı torptdo 
:rnuprlbint ve ı denızaltı ıaşe gemi • 
sını imha etmişlerdir. 

halyan tebliği 
! halyada bir mahal 2 3 (A.A.) -
htalyaıı kuv\·etleri umumi kararga -
ının 76 numaralı tebliği: 

1
. Dünkü tebliğde zikredilen Agna
fıf denizaltısı Tapa torpidosu tara-
ından batırılmıştır. Denizaltı üç 

ne d~ dış cephed•m dP.vam olunaınaz- : çu~lu bugün -hrinılıd h : lktıgadi endişe. Bazı ma.hfellerde. Alman hava kuv. ~ U" d d ı.i g'b' bu"'Ün : vv e mu - 1 '1 1 U · d A • k dL Eter Ç!"< m e '• ' ' • : teli! i.et.klklerde bulunm... bU ı "·'Um olduğu üwe lngilım ve '"nin düçu oldulu a~or zayiatm a a m arı aya 
2 milyon Ingili?.: askeri . mü.cadeleye i ha.~~a petrol şirketleri mudıirleri: i !1umı ~iddetli bir h arbe ~iri$mi~ {u~ bi~1 süku1" net getirip getirmedi~! düşü_ ..J hazırsa, Haziranda ı;o bın k~ yanı- i nın uzun süren blr toplantısına : unar. Mihver devletlerinin bir iddi- nu rnek e beraber. iyi haber alan mah k" 1 ~...ı· h••• edi>'" ... elde meveud i ""'"'' el.m '"'". Vekil. telklkled i ... da yeni b i' A v.upa ni%0m• ku,. fener. her saat bir istilA t .. ebblısOnU ıra an m ı ş 
Ingiliz hava kuvvetıerlııın yalnız ~n. i h.aklcnda bana a.ııa!.tıdaki bcya- i mh aktır. Bu nizarnı kurabilmek için, bek_ı_em_e_k_ted_ı_r. _______ _ 

da biri gittikçe ds ha ziyude ı;enlşlı - ! natta bulunmuştur: i · er. ~:yden evvel, iktısadi i~tiklal Uzun menzilli 
toplar faaliyette 

yen muharebe meyd!llll üzerinde çolt : B i cıahıbı bulunmak şarttır. 1 lalb k' 

f 1 ı ı Yo du 

1 

•- u sene her mahsn! müs • d'' 1 ıı ı 
uzun ası a ar a '.IÇ U r · ta."'··ı· il .. ü - . .. : un ya a tınını d .. tt ·· .. 1 

Baudouln billha.re sözlerine şöyle '""1 ın Y zun gül<iııre<·ek kadar : n or e uçunü e inde d tm: tir bereketli old~ halde y:ı.lnıı u : tııtan biı Amerika karşısında Avru-

e~c;:. ~urt~u~unu ~ıltereden • züm rekol~ noksandır. Bu nok: ~ par.ın iktıııadi istiklali laftan ibart't 
beklemiyor. J se.nlı.tı iyi fıatla tellifiye çal~aca. i kalır. ~1ihver devletleri, maksadiA-

Ba.udouin, bunu mUteakıb, Çôr _ : ifızu. Zey~in .. mahsulü~iin iyi oldu. i rına ermek için her şeyden evv,.,l 
çU'in nutkunda açlık getirecek olan 

1
• ~ nu gördum. Nakl:ynt z.>rlu~u i say karşılığı olarak şinıdiy~ kadar rıat üzerlnde menfi tes·rıe • t:ınınan. altın kıymeti kaldırıp bu-

deniz ablukasını oa'hls mevzuu eden 1 • 
1 

r Yel • : kısmı tebarüz ettirerek şöyle demi~_ i pamıyacakt.ır. ~ nun yerıne mübadeleyi ikame etmek 
tir" 1 Aydın seyahat.imdc, temasla - i istt"mıoktedirler. Bunun bir manası 

i.ımanya, müstemlel:elerden gele 1 rımda, bir benzin d:ıvasJe kar.şı. ! da . .\vrupada. Mihver devletlerinin 
cek erzakın yalnız Fran.uzl::ırıı. tah - 1 la.ştım. Benzin fiatinn Egede : nazımlığı altında bir fedc:Mvon vii
... edUece~lni vAdettı Bu vlld ü<e • j yüksekti<. Flatıu• zo.m yapan- i eud• geli<ilm.,i demek•h .. lkh,.di 
rlne, 2 A(tustos tarlhinde Londraya. 1 lar kanun müva.cehe.~lnde cürüm : menfaatleri bir olan böyle bir kıt"a
sıı.rlh t~kliOorde bulundum. Alınan i l.şlemi.ş sa.yıhrlar. Belediyelerin E r.ın An~erikaya ka;ııı nasıl büyük bir 
ceva.b, bir red cevabıdır. 1 de~hal ha.re;ı:ete geçmelerini bek. : ,.al<ib olabileceği ise izahtan vare!!-

Bu red, belki de Mer.i.el.kebir sui- ! lerım.. 
1 

: tt·dir Amerika. Mihver devletleri-
kasdinden daha fenn bir muhasemat \. " i nin hergün bir parça daha te7Ahiir 
hareketidir. HükOmet, bu reddln kar. •••••••••••·•·····::····••••••• .. ••••••; .... -' eden ihtira'!ları önünde hAkikati 
şısında boyun e~ıniyecektir. Hük(i - Fuar munasebetıle <ıezmeye ba.,Jamıştır. Amerilcayı fn-

met, bu açlı.k dikta.Wrl~ftı\~ü Insani _ teatİ edı.}en t } fJ ~ilt,.,renin yanında harbe sevket-
yete mugayır, gnyn mUC.'I.'Ilr Ve nlha. e gra ar l""'dCt<. olan esas amiJ işte budur. 
yet tesis edenler ıçin teliketamiz te- İzmir 23 - Fuarın açılması mü _ Ba~!:a bir şey değil. Fakat f11zla geç 
Hı.kki etti~i için. bu vnifesini bir kat nasebetile esin Yunan iktısdd nazırı ~almamak işln muvaffakiyatinin e-
daha azimle yanacaktır. ve Türk - Yunan ticaret ofisi reisi sa• ~r:ıdır. 

Peııma:zoğlu ile belediye ve fuar ko- <) f · m C 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

fasıla ile uzun menzilli merrnilerin 
uğu!tuları ve arkasından patlamaları 
duyulmağa başlanmı,tır. bombar -
dırnan üç çeyrek kadar sütmÜ~ ve 
bir düzüneden fazla mermi, Ingiliz 
topraklarına düşmüştür • 

Nevyork 23. (A.A.) -D. N. B.: 
Assoc!ated Press'in Londradan bil. 

dirdiğine nnzaran Birleşik Amerika_ 
tenubi Pasifik denizinde bulunan 
Canton ve Enderbury ndalarını 51 
senelik muvakkat bir müddet için kl
ralamıştır. Bu adnlara hnva üsleri ko 
rulacaktır. 

Nev-York Sun gazetesi. yenı itılfıfın 
askeri üsleri lstihdaf ettiğınl tahmiG 
etmektedir. 

Ingilizierin Almanyayı 
akıniara 

(Baştarafı 1 Inci sayfada) 

rasında bulunan topçu mevzileri In
giliz hava kuvvetleri tarafından 
süıatle bombardıman edilmiştir. 

Tayyarelerimiz. düşman tayyare 
dnfi bataryalarınin kf'..sif ateşine ma
ruz :C.almışlarsa da saatlerce hücuın
larına devam etmişlerdir. 

t~rpilini torpidoya atmış, fakat ne -
tıce alamamıştır. Süratli bir manev-r~ sayesinde torpido denizaltının üs- Ameri.ka.da 
t~ne hücum ederek müteaddid de - ' hı7::.ltı bombası atmıstır. Bitkaç isa- eC bU '!'İ 

·ı . . . D B h '-"e u•ı ( /Gaal '·lı ~,n.;oç mı esı reısı P, e çet Uz arasında ır ~ 
telgraflar teati edilmiştir: lng='terede k"ıb:na 

deg;şik ikieri r;vayetleri 

Bu esnada Fransız sahilleri üze -
rinde birdenbire bir beyaz ı~ık pey
da olmuş ve beş dakika kadar ya -
nık kalmı~tır. Almanlar, bu esraren
giz ışığı söndiirmeğe çalıtmıt ve ı~ı
ğın bulundu~u cihete yüzlerce kur
şun atılmıştır. Sanıldığına göre Ca -
lais de veyahud Calais civarında bü
yük bir muharebe \'ukua gelmiştir. 
Calais civarından şiddetli tarraka -
lar ve topçu ate"i sesleri i~itilmiş .
tir. Birçok aydınlatıl!ı fi1ekler atıl -
mıştır. Ve Fransız sa h ili nydınlatıl
mı~t:r. Ingiliz tayyareleri, dün bir 
gemi kafilesini ve ak~am Kent eya
Jetinin cenubu şarki ınıntakasını bom 
bardırnan etmiş olon Alman ağır 
top tataryalarını tahrib için, muhte
mel olan fişeklerle aydınlatılmış 
olan Calais ınıntakasını $iddetle 
bombardıman etmişlerdir. 

Gece Almanyada boınbardımaıı 
edilcıı askeri hedc~r şunlardır: Rot 
tro;:ı sınai petrol tesisl\lı, Frank -
furtttı bir tayyare fabrikası, Poton
ya ci,·arında T ropsokda ~lektrik 
fdbrikası, Frankfurt civarında Gri -
efhuimde infiliık maddeleri fabri -
kası, Ren hav:rasındn Duısburv ]i -
manı dokları. Muhaim, Kuble~s de
nizyolu iltisak hatlan Ham ve Saet 
emtia garajları ve yolları mutad vcç 
hile bombardıman edilmiştir. 

et Yiyen denizaltı evvelii denizin Oç milhim döviz kaçakçıhg"'t 
&athına çıkmı • sonra batmı.,tır. as""""er lik . <Baştnrarı 1 Inci •sayfad:ı) 

Almanya ve Almanlarm işgali al-

• 

. Diğer bir tayyare filomuz iki tor- V~int;ton 23 (AA) - RUZ\'elt, adliyeye int: ka 
1 

etti 
P!•o muhribi refaknt;nde seyreden .,,.,ı..~nn mecburl hizmetin "elcrek se. <B t r llır kafi · ·· f b' b ,....,...,.. b aş .. r:ı ı 1 inci :m.yf:\Clı) 
ba d ı eyı gormüş ve kcsi ır om neye kadıı.r tecil edtlmcstne k:ı.t'iyctle 

h 
p ımana tabt tutmu•tur. Bu iki halif oldu,..,•nu matb•ıata bildir ''up.Lığı tesbit olunmuş; suçlu avni 

arekf't . ı· k d' 1 . mu ~>" - !'.ek•ld b' .. .. h . . e ış ıra e en ta yy& re en - ı·r Ruzvelt askeri mcvcudlyetin ~ . e ır curmu m eş uel te ı tibile 
rnızın h ... 1 . d" .. 1 d' mış ı . • cürü .. t" ı k 1 [ll eps.ı usl'e-rıne. onnlluş e;_ ır. ı şimdi artırılması icab etti!linı ve as- . m us uno c ya a anmıştı~. Y or-
d" ' emmıvet ı ne-tıc, a am:ıscı",Zln 1 kere aıınnc:ı.kl:ırın modPrn silii.hların gı hakkındaki tahkikat da. kendi -

uıı"'n h k 1 · · ı· Af · · tika••a n .. ava ·uv,:et Arı. ,ımn ı - kull:ı.n•şını öğrenmeleri için bunun sımn uzt•n zamandanberi harice pa-
n hucum etmışlerdır. lf'ı"ıın oldu~unu söyl verPk kongre • r.ı kaçırdığını meydana çiknr t 

lntihab dairelerine giden meb' _ 
u~ltır: B. Çörc;ili~ son nutkunun ken
dılerJI'Ie ilhn:n ettiği itimad hisııini 
beraberlerinde götürmektcdider ve 
bu itimad hi'lsini bütün mcmlekcte 
yaymaktan hali kalmıyacııklardır. Zi 
ra, meb'uslar, milleti daha hiiyük 
ga} retler s:ırfına teşı. ik eden nutuk
la son dı-rece cesaret almış bulun -
maktadırlar. Denebilir ki bugün 
harb, milli bir haçlı sefer haline in
kılab etmi~tir. Çünkü bütün İngiliz 
'atnnda-:ları şu ciheti gittikçe daha 
z'yadc anlamaktadırlar ki son altı 
ay ıçind hnrh m~kanizmasını, bü -
tü;ı milletin kitl~ halindekı gayreti 
tem•il eylemek te ve bu ga} retin 
mÜt.'ssirEği teker teker bütün vatan-

İngiliz bombardıman tan·arele -
rinin gayretleri herhalde nwvnffa -
kiyetle tetevvüç ,•tm iş ola cı• k tn. 
Çünkii Alman bataryaları sükuta 

geçıni~tir. 
İngilizlerin mukabel~'i 

Berlin 23 (A.A.) - Stefani a
jıın!mdan: 

tında bulunan mnh:ıllerin tayyare 
mt'yJanlarına da hücum edilnli~tir. 
Bıı lıarekat esnasında düşmanla mü
sademe yapan kuvvetli bir bombar
dıman filomuz. anlime-n üssüne dön
mü~tür. Yalnız bunlardaıı bir tay
ya•e mecburi iniş yapmış ve müret-

nom~ ve Dern d b' "1" b . . S . . mıı; ır. :Varal . e ;, ır o u. eş nin 20 Htı., randanb"ri kura llEUlU - ıncı ceza müddeiumumiliğine 
noh .. / 'a,r?ır. H~nnıl de Massa - nun kabu'iı me'«!le~ n 'n mJıakerc et_ se\'kolunan mnznun. isticvabı sıra _ 
to ·b~e ıçınde dort ka:nyon ve o- tlf!lni ve şaved bu knnıın projeı;i b.r sındu hadiseyi ı'nkn· 1 • w 

ll"o ı b ı "k" h . b r e mesıne rag 
Vak: ı u unan ı ·ı. ııııgnrn ı-m et ve\"a iki hnft ya ksdnr •.asdik edU - men, mahken•ece tevkifine k · 
Yok: olmu•lu<. 7.ay••• ve ha,.,aı mo=. ıni\daloa p•ooınunmm haki • vedlmişıô<. ''"' 

ur. katen gecj~P<'ı?IY·n ıl~vP e•n,lc;tir. B 1 d . un a~. ~n b~şka, yarını milyon 
lıralık muhım bır kaçakçılık dah 

Isk en ,ıe-... i u eve bir hava adliyeye intikal etmiş bulunmakta~ 
' dır. 

a 
-..ondra 23 (A.A.)- Hava ve h"" .....,.U 'rapı},.!ı navaın t' . hl'W' ucu -!1 " . ~ Son zamanlarda cenub bududia-

Londranın bombardımanı 

n ne'lare ının te ıgı: I Cc:-ce zarfında dü~man tnyyare _ Kah i re 2 3 ( ~\.;\.) - Bahriye rımızdnn Sııryeye hayvan ihracı s~-
erı l~&giltere üzerinde faaliyet g;;-. -: rr.akamntı tebli~ ediyor: retile dövi:ı: kaçakçılığı yapıld:ğı öğ
~er~: ierdir. Alman tnyyarel~ri mün ı Sabnh snı:ıt bir,., do:':nı lskcnderi- rt'ı.ilmiş ve muhafaza teşkilf\tı der
herıJ,._n veyn küçük grupbr halirode yeye kar"ı bir' aç ıayya"enin i li - hal faaliyete f!eçmi~tir. Bu 

8
,.nda 

ıırı-ket etmiglerdir. Jngiltenn"n ve rakile bir hava h' urpu >ap lmı,tır. Nndiı isminde birinin bir Amerikan 
ce, ·.bı Gnllc:-cı eyaJetinin muhtcl'f 1 Iir. Lir hasar vuku.ı gelnıe ~:ği zan- acentnsı nnmı a Suriyeye yarım 
noll ları ve t:imali lskoc;ynnın bir :ı d:ImekteJir., milyon liralık "nyvnn ihra,. ettı'gwı·. 
§eh i .. · b' .. la ,.ı uzerıne ırkaç bomba atmı-l - b k rr a!'cak hayvan

1 
rın bedelinin mem -

tnk '. ~~nd.rn civarındnki bazı mm- Stlför"Ü! oto iiS enı ı l·kt-le sokulm ı-lığı ve Amerikada 
, 1T 4ZCTint' de bomb:ılor o tılmış- !ton ..t:ne ~~oluna de van etti t::ıp],\ndığı anJ l ı)mıştır. 

!~: t ler

1
\'e bir sint"rna hasara uğ - - 1 lad;se, ya ... • lan tetkik ve tah _ 

ır. rsanca zavint azdır. C::j - (Ra ta..:ıfı 1 Inci :'1}:f:ıd;ı) k'kl d b ın 1 1 I , ~ t k b .. ı . cr en sor ra an it sörülerek 
a ngi ten•nin iki Rehri:ıdc bir hu- derl ıl nrabaya n ııyarn oto lliiLI f b" .. 1 ' . 

8 

• • 
1 

b maru ır tuccnr o an Nadir dövız" 
Usı ı ·amt't ~h hn :ırn uw•runw•tır. dUI'O• rmo~ rnUY;lffak O n•uş. U SU. ~ffeı~· ' i IN~iltererin iki ·h rinde ha- ret:e b •Yl k bl" t<"!.l'ken u o.n ne ı;eç. kaçakçılığı idd"nsile 5 inci ceza müd-ı ı S deiuınuıniliğine verilmiştir. Bu h~-

o mu~tur. air Mıntal.;n- mişUr. ~ }-' -ı~nt ve- in anca 
23 

_ BU h 'ıd c yuıiinden H .rb!ycdrn O- d: t"nin duruşmn!lına bir müddetten-
r. Bir miktur ölü kay _ b tlm 35 dıı.k;Jtada beri 5 inci ceza mahkcmesin-

İngilizlerin ağır topları dün ak -
şam Knleyi bombardıman etmi.,fer
se de hasara sebebiyet vereıne~i~
lerdir. 

Berlin 23 (AA' - Alman ajansı u. 
zun menzilli İng!llı toplarının dün 
akşam Ga.lni mıntakac:ım Lombardı 
man ettiğini bildlr:nektet1ir. -

daçlıınn hattı hnreketine bağ!ı bu _ Alman njonsın.n haber verdl~ine 
lunmaktadır. göre, hiçbir hasar olmanıı.ı,•ır. 

Huki'ımette yakında bir tebedd"- Hasarat 
lat yapı.Iacağı hakkında deveran ~- Lon<lrn 23 ı A.A.ı - Fransız sahil-
den şayıaları, bu va:.!İ}•eti ~öz riniin- lerine yer'e~tırnmış ol::m Almnn b:ı. 
dt! tı..tarak nazım dil·kate almalıdır ı tarynlnrının Douvres civarında yııp. 
Çörçilın son rahatsızlığı. bu tarzda: mış oldukları hnr aratın sahp.sı ol • 
ki teklifle-re bir derece kuvvet ver- dukça vfısidlr. M!ı'UTlaflh yap.ıan 
mi,ti~ .• ~ira Çörçilin sıhhi vaziyeti bombnrdımamn ş d deline rafrmcn in
kendısını tekaüdlüğünü talebe mec- sanca zay n• şaynnı ınvı'Ct derecede 

bur ederse, hiikumette bazı deği _ n.z bulunm ktadır. 
şiklikler yapmak için bu münase ~ Bir merıni bir kılb"yl tahrib et _ 
betten istifade edi~ı-bileceği pek m~tir. Bir kc.ç ev de y:.kılm''i L.c;e de 
muhtemeldir. Maamnfıh bugün yal- ancak b1rkuÇ kişi zayi "dtlm ııtlr. Ge. 
nız ı;ı.. cihet mnlıimdur kı Çörçilin ce yarısı mermııerin düşmekte oldu. 
dostları kendisinin çok sevkli ve i _ ğu ınıntakada kadınların I'Vl rini 
şi.ne. başla m~ ';a ~ahi•kur olduğunu terkettikleri görülmti.ştür. Sı~ın:ıklar
bıldormektedır. Şımdilik hükumette da veya bombardımana maru?. kal _ 
bu gibi değişiklikler yapılacağı muh mıyan mahallelerde geceyi geçirmek 

tebatı ölnıiiştiir. _ 
Londra 23 (A.A.l - Havn ve d:ı.hill 

emniyet nezareti tebliği· 
S:ı.at 17 ye kndor alın'ln raporlara 

nıızaran İngiltere üzcrinrJP bugün dilf 
manın faaliyPti az miktarda müte:ıd
did tayynrelcrin btrb•rındcn çok uzak 
mınt':lknlnrdakl harekfı.tıno inh :ar 
etmiştir. 

Üç düşman t!ıyyaresindeıı iklsi aveı 
tayyarelerimlz. biri ele tayyare daft 
b:ıtaryalarımız t:ırafından düşü ·üı • 
müı; ve bu Furetle bU5Üll imha edilen 
dU<-nın:n tayy:ırel<"r nin ndcdl dtırdil 
bulmu tur. 

Alıntın tcbli&i 
U~1uml k:ı.rar. Berlin 23 \A.A ) 

gôh tebliği: 
Almıu'l tayyareleri Berwlk ve D lWil.S 

sul:ı.rın"a. k file halınde rr.den 4 tı _ 
caret gemisine hu<'um rtmir;ll.'rd r. 

ın n ton tayyare mr" rt:mı b1m _ 
b!lrdımnn ec' 1 ri tır Kor ıvey ve ~'ll
la s tayyare meydanları, ı:ıochr • r ıL 
manı vesa.ir n keri hednfler bombar
dıman edilm ııtir. İn,.·ıt., ımani ıına 
yt-niden m'lyn dıfkülm ı ::tür. 

Di.işman, ll t.ayynre, 2 balon kav -
betmiştir. 2 Alman tayyaresi üsleruıe 

. 
' 



i 
( 

s 
r 

(1 

b 

r 
li 
F 

c 
ll 

b 
b 

Alman ticare 
an:aşmas1 ın 

ta biluna baş nd1 
İlk parti oİarak 550 

bin liralık tütün 
gönderilecek 

Alakadariara tebliğ edilen Al -
man t!cnret anlaşmasının tatbikatı
na dün bilfiil ba~lanmı~ bulunmak -
taci ır. 
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1 ikirler, ~stekler 

Eminönü meydanının tanzimi tamanllandığın
dan Evkaf caminin tamirini taeile karar verdi 

i . 

Evkaf İcb.resi Eminôn!l meydanının ye 'lmdar ltmaJ edilecek, mermerlcr İ 
tnnzlmi Işinin bitmesi 1lzer~ne Yeni. üzerindeki yağlıboya -ve ki:eçler te - i 
caminin ta.mtrntn1ı t.a.cll etmeRe ka. mizlenecek ve cami gelecek yıl bU - i 
ra.r vermf.1 ve faaliyete gcçmt.,tır. tün tezyinl ve mıma.rt k.ıymetııe mey_ 1 

Yenicamının tamiri Için geçen yıl dana çıkanla.ca.ktlr. ı 

Boğaziçini nasıl 
kurtarmalı ? 

Oku}'lıcularımızda.n M. Zeltl 
Adam bize gönderdiği ve <İstıı.n
bulu sevenler ccmiyet.ı> ne Ithat 
ett!~i bir yazıdÇ.ı imar hakkında 
bazı ynnlış tel(ıkkllertn hl\klbn 
sürmesi dolayıslle Boıtaztçlnin gt\
zell~ine birçok na.kte..lardan fecl 
d3rbeler indirildi~! ni neri stır
meıctedjrler. 

Okuyucwnuz yapı1lan tahrib&_ 
tm önlim~ geçmek ve tP.kerrürftne 
mfml olmnk Için hatırına gelen 
çareleri /3Öyle sıralama.lttndır: 

ı - Yapılan tahrlbe.tın dere _ 

Reıimli hikaye 

Kömürleri alıp 
götüren adam 

• r 

Anlaşmıya bağlı 2 numrlıa iste -
deki maddeler dahil 7 milyon lira
lık tütünden dün ilk olarak S 5 O bin 
liralık bir parti• için lisans verilmiş -
tir. 

Diğer taraftan arpa ihracatçıları 
aras:nda buyük bir {aaliye t göze 
çarpmaktadır. Gene anlaşmıya bağ
lı 1 numarnb listede ı ,290,0CO lira
lık ıırpa mevcud olduğundan, ihra
catçılar pay tevzintında stok vazi -
yetinin nazan dikkate ..alınacağını 
dü~ünerek mevcud stoklarını nrttır
mak için geni~ mübayaala bısşln -
mışlardır. Son birkaç gün zarfında 
Anndolu mallarından t 500 ton Snm 
aundan, 500 ton 1\Ierııinden, 300 
ton hazır ve alivre satı olar olmu•tur. 
Faaliyetin artı!Jl fiatiara da tesir ct
miş, ihraç tipi Anndolu arpaları 5 
kuru~ 25 panı)'a, Mersin malları 4 
kuru otuz paraya yükselmiştir. 

~ bin lira kadar bir para sarfedU _ Caminin umuml 1n.mirat masrah ye ! 
mi.şti. Bu yıl da u.mwn mtldurHığün 'k<lnunun 80 bin lirayı oulacagı zan- i 
ayırdı~ı 25 tıın Uraya yakın bir tah _ nedUmektedir. ' i 
si.satJa caminin tamıro.t.ına devam o_ Evka.f İdaresi Süleyml\olye, Sul - 1: 
lunmakta.dır. ŞLmdiye lta.dar caminin tnna.hıncd, Şemslpaşa., Az.:ı.btapı ve 
Mısırçarşısına miitevooclh olan mer- Sokullu camilerinin de tamirine de. 
divenlerinin tAmirile kurşun Işleri vam etmektedir. Bunların t.ımlrt de 
yapılmıştır. gelecek seneye kadar ikinal edilecek_ 

ceslnl lAyıklle anla.ma.k. bu yolda Bay Temel oda oda kiraya veri
devam edilmemesi Ç4\relerlni ara- len büyük bir evin bir odasındA o-
m ak fizere bir e.J.bnm hazıt·lana. t d K"' ·· ı · · d · ı 

Yenicaminin tamiratJ retecek sene- tir. • k 
nA;ıı. • ı-• bllh uruyor u. omur erını e evın a -rn nuı:;azıç wn ve B.SS':\ onun 

mutena sayılan mevkilerinin asn •• tında kendine gösterilmij olan ufak ············································-········-··········································--··· 
10 ftrln 

cazala d1r1,d1 
1hhat Veki i 

Ya!ova a itti 

nez n nk senelerindeki ve şlmdlk1 :ı bir kömürlüie koyard ı. 
'hallertni gfutımeıı fotA:l~rafilerlnt i Bay Temelin kömürlerine biri 
mukayPse ma.ks:ıdlle toplamak. 1 musallat olmuş, azar azar alıyordu; 

2 - Boğazicl sahllteri ve cl- B T 1 vannda fabrika. lnsa ednm~lne ay erne : 

dün belediye hekimleıi ve belediye gelen Bthhat ve İç'.Jmaı Muavenet husustı:ı CN!s) belediye;,! niz:ım _ rim. 
İstanbulun muhtelif aemtlerinde Dfin aa.ba.h Ankaradan şehrlmlze kat'lven nı'ilsaade edilmemesi Cbu ı -Ben onu pi§man etmeyi bili-

zabıtası tarafından yapılan te!tiıı - Vekili Dr. HulOsi ~latnş di\n ö~leye ntıme.c;fnden !Stlfa.de edileblllrl. Dedi. 
lerde 554 kilo noksan ekmek müsa- doğru Yalova.ya ha.rckı-t etmiştır Bu nrorla mfivellifitllhAşarat vt 

Bundnn başka yağlı tuhumlar sa
tı*larında da bariz bir faaliyet şcöze 
çarpmaktadır. --------

dere edilmi~. ı 0 fınn hakkında ceza Vekil Yalovachı. bir kaç snn kalarak tl1lvavı telVIs eden tn.ek ahırlan 
zaptı yapılmıştır. Bundan ba1ka 2 Sıhhat VekAletlne baAlı Yalova kap_ da zlkre deter. 
n~çı, t bakknl, J iııkembeci, ı kah - Iıeela.rında tet.klklerde bulunacak • 3 - Botaziçlnin muhafar.ı.~ 
veci, 1 buzcu, 1 eucu, t •ckerci, 1 

1 
tır. t-JZMn olan bed i! ve t:1,h! mevki. 

mannvın da belediye nizamnaınele- Dünkü ekspresle Ankaradan gelen lerini, binalannı te<!blt ve tMnlf 
rine aykın hareket ettikleri görül -1 Büyük Millet Meclisi Reısı Abdülhnllk t>tmelt Için belediye t>rk'A.nı , arti<ıt- 1 
müıı ve haklarında zabıt tutulmu'- 1 Rcnda lle Adiiye Vekili Ft?thl Okyar, ler, "muhanirlor. tıı.rthriJPrden ı 
tur. Maliye Vekili Fuad Aiİfah dün husn- i'ba.ret blr hevet lntıhıı\b edilm~!. 

lnuiliz banknotlart'llTl Ayni zamanda 2 ooför ehliyetBiz, .sı ~lerile meşgul o'muı:ındır. Bu gibi mevkiler JX'k ÇQ)t L<ıe de 

teb "' ı"lı"ne bac- a'" .J ı 6 .. oför karne•iz çalı~tıklarından, 2 ~imdilik ezcümle hatıra gelen 1 
~ · .ı sofe r gözlükle çalı•maları iktızll et- Z b } k şunlardır: 

Ahiren İngiliz bükflmeti tıı.mfın·. tiği halde gözlük kullanmadıklann'- a ı ta i d işi yi 1\ - Kiiçüksu çayın. b - Bal-I 
dan verilen bir karar llıerinc ecnt>bi dan, 2 !Oför eıhhi muayene cüzdanı sovan meçhul t.nllmarl· C'l'\"1n c - Kanlıca Jı:ör_ i Bay Temel, kömürlüğün k.Qpıaı 
memleketlerde bulunan İngiliz bank- olmadığından, 3 otobüıı ,oförü ve f~t. d - Kımlmada Iskele mey_ ! 

b 
• 1 d t • arkasına yere bir değnek dikti. Bu 

not.ıa.rı 24 ,Aiustos Cumartesi gfınü b:letçisi fazla yolcu aldıklarından ve lY a ""l am ı anvor am fle ~kt>n.de-roı.m cami n i 
saat ll e kadar tebdQ edllecel;lerdir . bunlara bilet k~me.diklerinden ce- tt\rbe->1, e - EmlrgAnWı Çınar _ : değnek esniyor, fakat kolay kolay 

· Slrkeci 'oteııer!nden binnde misali- 4
• ı lt • k ı d Bu müna.sebctJe dunden itibaren zalandınlmışlardır. 46 ki,i hllkkın- arn ı. : ırı mıyor u. 

Merkez B:ı.nknsında cllerınd~ İngiliz da dn tre.mvaya atiadıkiarı için za- reten bulunmakta olan .E.>kl.sehirli \. ...................................... : ...... ~ - Şimdi kömür almaya gelsin 
oonk.notu bulunanlanp tebdll mun _ ı bıt tutulm~tur. Melımed ve Mustafa a<Ucınnd:ı iki ar_ 
meles!ne başlanmıştır. Merkez Bnn. Ayın 21 inde yapılan kontroldo. kada.ş evvelki gece eğlenm~k Uzcre 
ka& bulunınıyan yerlerde İş Bankası 

1 
1 O eanaflıı., tramvaya atlıyan 30 kiı.ıi 

1 

Beyoğluna gitınL.']ler ve bu m aksadla 
~ Ziraat Bankalan tahslJ ve teb1il cezalandırılmıJ ve 9 dilenciye ceza İ.cıtiklAI cadde.sind~ gezerken t"'nıma-
~lerine balmmktadırlar. zaptı yapılmış, 56 kilo ekmek mü- dıkları bir adamla k 

Bankn.ca tnh:ill olunan banltnotıara sadete edilmi• 2 •oför karneııiz ra- arşı1B$Illl'Jlardır. 
v• " .. ~Bu meçhul h Meh dt 

mukabil sahfblerine bir tahsU bor. lr f'tıklıırından haklarında zabıt ya - .. fll 13 mc e Mu.s -
<1rosu verilmektedir. BllA.hare bono- ı tafı:yı hurmetJe selfunlarr.~ vo: 

pı ını~tır. 

A ~berlih isieri: 

Harb Okuluna kaytd 
müddeti uzabld1 

görür. 
Dedi. O giln Bay Temel orado.n 

uzaklaştıktan biraz sonra kömürle
re musaHat olan adam da kapıya 
gelmi~ti. Yavaoça kapıyı itti. Kapı 

açılmadı: 

- Kapı kilidli değil, kapının al-
ların m u'ca.bill ödenecektll'. ~------- •- Siz 'benl tnnımnzamız amma, ne.,.l!ıtta.ş A~ke:llk Şubestnrten: 

B. e ka t u ll de ben h ''-'nl . ı tına bir kömür, yahud da bit taş ııı-r g nç, f" In y l n n er ...,.., zı de çok ynkınd:ın bl - 1 - Olgunluk imtihanlarında Jlnna_ 
Met esini öldüren k'b" . ! d lirlm~ dem~. mUnls ve samımı ha - le kalıp da, ikmale muvatıalt olacak- kışmış olacak, biraz kuvvetli iter-

a~am yakalandı ra 1 Ini yara a 1 ~ketl~rile üzerlerinde alaka uyan_ lar da Harb okuluna kayıd ve ka_ aem açılır. 
Evvelki akşam geç vakit Beyoğ _ dınnı.şbr. bul olacaklardır. Bunun için Ha..>-b Diye düşündü ve kapıyı kuvvet-

Ycnl.şehlrde Ta_ 
hlr isnılnde bir 

lunda kadın yüzünden bir ııenç ra • Her üç nrlaı.dtul blr gazinoya gldc. okuluna kayıd ve kabul nıuamele~i lice itti. 
kibini tabanca ile ağır surette yara - rek gecenin geç sa.atl.ne kıı.da h 940 Eylfll nihayeUne kadar uzntılmıt. 
Jamı~tır. teli! Içkiler içml.şlerdir. r nıu • tır. Mezk~r okula Istekli olanlar yu_ genç metre'li Pem 

beyi tabanca. ne 
öldürdükten son_ 
m kaçmıştı. 

KD.tU, evvell\.ı 

gece z:ı.bıtaca ya_ 
alanmış ve hak-· 

kında.tJ hazırlıt' 

tnhkıkatı ikmal 
edildıinen sonra. adliyeye sevkolun -
muştur. 

Mudde nmmnllik, maznun Tnhirl 
Suloonahrood 3 tlncfi .sulh ceza haki
mının huzuruna çıka.rmış, yapılan 

rorgumı•ıda §Unları nnlatmıştır : 

- Pcm'beyl kasden ö!dürm~ de • 
~illm, o bir lronya kurb:ın gitti. E _ 
llmde ol.<>a, bunu yapar mıydım? Ta. 
buıca.mı kar1.1}tırırken, .'JIJilh birden
bire boşaldL Kuıçunlar, Pembenin 
be:ynlne isabet ederek, r.ıva.lh öl _ 
dü.~ 

lUıkim, Tahlrin tevkifine karar ver 
ml.şttr. 

( KüçUk haberler) 
f'oto!Taf sergisi - Yakmda Emin 4 

öntl Halkevinde İstn.."-tbulun tarihi e. 
serlerinf gösteren foto(;raflardan mu_ 
teşekkil bır sergi açılacnktır. 

Knyserl -ve Nltde Pnrtl müfcUicıll • 
tt - Aydın meb'usu Aglüı Sırrı Le -
vend Kayseri ve NI~ de Par~! m l\fet _ 
ttşll~ine tayin olunmu.,tıır. 

kanda aosterflen tarihe 'karlar mua. 
Beyoğlunda Abdülhak Hamid Bu aralık yeni n.hba.olnrı ortadan melcleri~i tekemmi.U ettırmeleri lA _ 

caddesinde Bilal apartımanında o - luı.ybolm~. içlerine şüphe gıren Meh_ Zl'n geld~i okul ltomutanl~ırun lS/ 

turan Mustafa adında bir delikanlı medle Mııstınta ceblerinl araştırdıkları 8 ' 940 gün ve 2/ 6335 _ 20133 snyılı ya. 
bir müddettenberi Ane isminde ı zaman mcvcud 14{1 liradan 110 llr zılarından anl~ılmL<stır. 
genç ve güzd bir kadınla tanı-mış. sının noksa.n oJdu~'UllU nnf.ıya k da_ 2 - Tallmnt eube<le meveuddur. 
T a"simde Elmadağında bekçilik ya- hal polise müra.caat etmi~lı.>r~~r er İstekli olanlar ~eraiti ~rımmck üze
pan 

1
ve Musta!anın arkade.,ı bulu - ı Zabıta bu meçhul ş:ı..hsı ~ar~~ta re oubeye müracnatlan llA.n olunur. 

nan brahim adında bir genç de bu dır - * 
apartımana ~ide gele Aneye karşı · - Gönüllü ha&tab.~'kıcı 
bir alakn besterneğe ~a~lamı,tır. B'r bz · f ., kayded>lecek 

Geçenlerde lbrahimin kadına .r110 llnlUZ Op ~ra 
k"r:ı olan _bu ~lii~ası Mustaf~ ta - tahsili için tekrar BerJine 
rafından hıssedılmı~ ve bu yuzd•n .. • • 
iki arkada~ arasında bir münnkaşn gondarılıyor 
ce·eyan etmi~tir. O gündenberi bir
birleııne karşı dargın bulunan iki ar
kada .. dün Abdülhak Hamid cad -
desinde birbirlerine tesadilf rtmlş -
ler ve kuıa bir münaka~ayı mütea -
kıb sokak ortasında dövüomeğe baş
lAmışlardır. 

Bu esnada Ihrahim tabıtncasını 
çekerek Mustafanın üzerine bir el 
at<'~ etmiş. çıkan kurşun delikanlı • 
nın boynuna iııabet ederek ağır su
rette yl\ralanmasına sebeb olmu~tur. 
Y a r nlı Beyoğlu hastonesine kaldı -
ulmı~tır. 

Vak'ayı rnüteakıb kaçan Ihrahim 
yakolanmış ve Sultanahmed 3 üncü 
sulh hiikimliği kararile tevkif edi\ -
mi tir. 

Belediye t.ara .. 
rındn.n Almanya. 
ya. opera tnlıslli ı. 
cin ıı:öndci·nen ba 
rlton İhsan Bal -
kır, hnrb dolayı: 
slle memlekete 
avdet etmişti. Bu 
rnda bulund~u 
miidd~t zarfmda 
üç muvaffaklyet_ 
ll konser veren 
İh.oıan B:ılkır tek. 
mr Almanyaya göıu!erill:'rek .sitajı _ 
nın tnmamlanmn.'lllla knrnr verilm iş_ 

tir. İhsruı Balkır opera t'lll.'!ilinl lk _ 
mnl etmek üzere j-n,Jtındn Beriine gi_ 
dc .. ektir 

F:ıtıh A.:k~rllk Şubestndetı: 

1 - 15 Eylfl1 940 tarihinden ttlba. 
rı.>n Oillhane, GiimU.şsuyu ve flaydftr. 
pnşa hastanelerinde açıhıc:ı.k gönrulü 
yardımcı hPm!'ireler kursu ıçın ,ım. 

1 

dlden kayda bıışlanncaktır. 

2 - 20.40 yacları ora_oıındnk i okur 
vıı?Jru' olan bayanlar t~rrlh cdllecek-
• .,rdir. 

3 - Kurs mUcldetı 2 bııç•ılc avdır. 
Devam ıo:n atlPTi ö leden sonra 14 den 
17 ye ka.dardrr. 

-4 - isteklllerin 5 Eylfll 940 gfinfl _ 
ne kadar (Cmnartc.sl gllnlr"i harlc) 
hergün ö~ledı>n sonra MltPrl!k şnbe.<ıl 
binasında kaVld ~ kabul mııarnPif' _ 
!eTi vapılaca~ından Url ;nt'a veslka 

foto~ra rıı,. nfiftL<t cfi7.danlan beraber 
mi\mcantJ3rı IUı.n olunur. 

Tam ehliyetliler çağ r•hyor 

Pazar Ola. J-;iasan Diyor ki: 

Sarı er Acıkrrltk Şulıesinı'l,.ıı : Şu _ 

bcmi-ıde mnknvvl'd ta.m ehl 'vetna . 
mell kısa hlr.metlllrı1n ı Ey1{H 940 

~ Ha:;ıı.n bey ehr in 
6lhhaLlle uğ~anlar ... 

• 

.. . Yaz mevsimİerinde 
gilzcl İ.stanbulumuzun b:ı.. 
~ınn belA olan. 

... 8lvrisinck derdini 
pek yn.kıoon tamamen 
kökünden temizliyecek -
lerıniş ... 

Hasan bey - Peki am. 
ma. o zrunnn. BUadlyeye, 
Erenköyüne ~lde:-ılcr say • 
1!yeye uı.,ındlklarını soy_ 
lemek 191n nıv;ıl bir vcsi
ie bulncaklar? 

tarihinde Ycclelt Süooy okıılnna sev. 
ked:l.lmek ve 29 A~ust.os 94Q Perşembe 
günlinde do~um k~ıdlnr11P beraber 
~ubt-ye gelmf'lt'ri. -

Ba~f'kalet müsteşarı - Bnwı-kAict 

müstMarı Vehbi dün akşam Ankara_ 
ya dön."lliı'Jtür. 

TESEKKÜR .. 
Zevcim esbak valilerden Mnz -

hıu Payzın'ın vefatı dolayıııile gerek 
bizzat . cenaze merasiminde bufun -
mak; gerek mektub, telgrnf vt: çe -
lenk göndermek suretile tet:saürle -
rimize iştirak eden arkada, ve dost
larımı te~ekkürlerimin ibiağını di -
ler im. 

Mcrbumun zevccsi 
Münire Pnyzm 

Kapı açılını~tı. Fakat değnek te 

yere yatmıotı. Kömür almaya gelen 
kapıyı biraz daha itince kapı duva

ra dayandı, değneğin ucu da kapı
nın altından kurtulmuştu, 

Değnek birdenbire doğruldu ve 
kömür almaya gelenin bumuna hız

la çarptı. Adamın burnu yamyassı 

olmuş, kanamıştı. 

Bir dnha başkasınin malına el 

ııürmiyeceğine yemin etti: Bay Te
mel de kömürlerini alıp götüren bu 
~damdan kurtulmuş oldu. • 

Sekiz harfli bir kelimeyim: 
Ba~tan üç harfim Sanmak 

masdanndan emri hazırdır. 
Dördüncil, beşinci, ııltıncı 

harflerim ağaçlarda bulunur. 
Baştan altı hnrfim bir ara

da denizde yolcu taoır. 
Sekiz hnrfime birden otu

rurlar. 
Doğru bilenlerden bir kişi

ye maroken kaplı, revkalade 

c Faydah bilgiler] 
Pul .bir tesadüften 

doğmuştur 
Bundan yüz sene ev

vel mektublann ücretini 
gönderenler değil, alan
lar verirdi. Çünkü henüz 
daha pul meydann çık
mamıştı. İtte o zaman
larda bir gün fskoçyada 
f<lkiı biı köyde müvezzi bir il.tiyat 
kadına mektub getiriyor, ve ıcücr~ 
tini ver de mektubunu vercyinıl1 

diyor. ihtiyar kadın mektubıı alıP 
zn rf ı muayene ettikten sonru: ((Üc-
retini verecek param yok, götürÜ" 
nGzn cevabını veriyor, 

Bu vE<.k'aya Powland Hill ismin· 
de biri şah id . oluyor. Mektubun üc-
r .::tini veriyor ve mektubu alan ka" 
dının müvezzi gittiği halde :zorfı 
yırtıp mektubu okuyacağı yerde bit 
köşeye attığını görünce ııa~arak bu~ 
nun sebebini soruyor. Kadın ~eva~ 
ben: «Içinde bir 1ey yok ki: o ;:lurn 
lııkoçyada evlendi. Iki çoc~ğu vat• 
Bunların her biri birer zarfn 1clref 
yazarnk gönderirler ve ben btı 
suretle sağ ve salim olduklıw an• 
larının diyor. 

Du hileyi gören Hill mecli nÜ" 
racaat edip sabit ve tek Ucret Knbu• 

lünii \"e bunu da mektubu vcre:ı ta• 
ro.fından ödenmesinin kabulünii is• 
tenıi tir. J~te bu suretle poeta pulla• 

rı keşfedilmiş oldu. 

Sütten neler yapıhr? 

Sütt~:n neler yapılabileceğim 
kere düşünün: 

İçilir, 
Yağ yapılır, 
Kaymak yapdır, 
Peynir yapılır, 
Yoğurt' yapılır. 
Sütten muhnllebi gibi ııütliiç 

birçok nevi yiyecekle~ yapılır. 

ı 
Fakat bunl.ıı dnn ba~kc: sütten 

ker de istih:ıal edilmesi mümkündü 
Gerçi aiitten çıkarıinn şf"kt>r çok fa 
la değildir. Ancak yüzde b~ş mi 
tarındadır. Fakat bıı şekere ç o k 
hemmiyet verilir, çünkii birçok ha 
talıkların redavisinde kullanılmak 
tadır. 

Bir damla suda birbirini 
y~yenler 

Ilmin terakkiei 
oimdiye kadar ta
mamen meçhul ye
ni bir atenn herke
sin gözü önüne koy ~ı 
du. $imdiye kadar ~L 
yalnız alimierin 
mikrottkop üzerine eğılcrek gördü 
leri b.:ı alemin şimdi mikro sin ctrl 
to~rnl denilen alet vasılasil~ p C'T 
\:zerindeki sinemada olduğu gi 
abini herkes seyredebiliyor. 

Bu suıetlc bir damla suda 
dr:ımlnrt şahid olmuyoruz. D nı 
tam•mıile vah i orman knn n1 
hakimdir. Bu küçiicuk alemde 
Lmız büyük diğer küçilğü i ta 
yivor \'e daha henüz hıızmctmed 
d~ha büyük tarafından yutulu o 

Btı l.üçiik mahluklann çoğııl 
Inn rlu p,ıfl;ct b asit ve çabuk ş< kil 
c lııyor. Hemen ekserisi biraz b ü 
vü nc .. ~ H.iy~ bölünmek ~uret;lf' ço 
lıyc rlnr. Eğer bu suret] .. birbi•lf'T 
rr.nlıvt·tme~eler ve çoKaimai . rı 
\•it l askı yap mAsalar bütün r .: n 
v ck cnbuk mikrob ve bnktcr k 
dolardı. 

kiığıdlı büyük bir hatırn d .. f
teri, bir kic.iyc büyük bir Şirlcy 
albümü, diğer otuz beş ki ı ·e 
de ayrı ayrı güzel ve kıymoli 
hediyeler vereceğiz. Bil m ec >e 
ce vab verme müddeti on b"'ş 
gündür. Bilmece cevabını l: i
ze gönderdiğiniz z.arfın üzeri
ne ((Bilmeccn kelim~ini '\ C 

bilmecenin gazetede çıktığı : -
rihi yazınız. 



Sulh timidierini 
yok eden 

bazı acı hakikatler 
•••••••••••••••• YAZAN •••••••••••••••• 

Emekli general 1 
H. Emir Erklle i 1 

•Son Posta.nın askeri muharrlrl 1 ················································ 
ay Çörçilin demirden ]eb .
lebi kadar sert olan sözle

rini, Halifaksın, umumiyetle yumu
tıık bulunan, yeni diyevi takib ct~i 
'te gönüllerde bazı yeni .sulh ümid
le.ri uyandırmaktan geri durmadı. 
fdhakika Bay Hitler, son nutkunda 
harbe devam için bir sebeb olmadı
fını ve JngilteJeyi yıkmak ni)'·etin -
de bulunmadığını söylemil!ti. Şim
di de Bay Halifaks Almanyayı, eğer 
iyi niyetleri varan bunları fiilen gö~
termeğe davet eımeğe benzer bir 
Jfadede bulunmuttur. Eğer muha -
rib taraflar sulhu harbe tercih et -
lrlekte 11amimi iscler, yani makul bir 
aulhde harbe devamdan fazla men· 
lanıler görüyorlarsa, o zaınaı. barış 
ihtimnli hakikaten mevcud oiur. 
Yoksa top Sl"sleri Ye bombn tarrn -
lteleri ara~nda sulh düşünceleri tat
L bir rüya görmek veya bir 1eıab 
nıüşahede etmekten farkınzdır. 

O halde, henüz bir hayal olan 
aulh ihtimallerini bir tarafa bıraka
rak hnkikate dönecek olursak gö
rlirüı. .ki F rnnsanın mağlub olması 
,.e Ingilizierin adalnrına çekilmele -
rlle harb, AvTupanın itarnJa .. ında 
bitmi~ veya susmuştur. Gerçi bir ta
raftan körüklenen Tuna ve Balkan 
lhtilanarı hı::niiz tamamile hallcdil -
nıi~ olmamakla bernber bu bedbaht 
Yarımndanın batı cenublarında da 
bazı ihtiıaslı t"meller yol alnıak is -
temektedirler. Ancak bu yüzden bu
ıalarda büyiık mukavemetler beli -
rec~ği Ye hnrbler çıkacırğı pek u -
nıulmaz: Çünkü, maalesef kuvv~t 
ırıüvazenesi, tesanüd ve birlik inı -
ltiinları, gene mahza Balkanlıl:ırm 
lı:endi anlıışamazlıkları yüzünden 
bu ıoemtte o kadar bozulmuştur ki 
neticede hep büyük kuvvetiere sa
hib olanların dedikleri ve i~tedik -
leri olmaktadır. 

Manşta, Akdl"'nizde ve 1imal do
~u Afrikııda dahi kat'i harb lıe.te -
l:etler: olmıımaktadır. İ11gıltı-reyi ;,_ 
tila hareketi de gittikçr gedhnekte 
,.e gf'ciktikce güçlesmckte ve mu -
""Hakiyt-t ihtimalinden uzaklu~mak
lııdır. Umumiv .. ıle zannolunuyoı ve 
Yahud mafttıki bulunuyordu ki Mih
\ter deYietl~ri Fran!a ile mütaıeke 
altdinden sonra, nihavet bır ay için
de, Ingiltere 11dasını i!tilil taarıuzu -
na girlşeceklerdir. Ayni zamanda. 
lepllnya ile birlikte. Cebdüttankın 
Zaptı ve ltalya tarnfından Mı!!tTJn is
tilaaı bu devletlerin yakın muhn -
rehe hedefleri olarak görünüyoıdu. 
Fakat Fransa ile mütarl"'ke aktediJ ... 
libl"ri, bir değil, iki ay geçti ve hala 
Ingilterenin istilaınna teşebbü! e<lil
nıediği gibi Cebelüttank ve Mım 
h-1reketleri bir emri vaki olamadılar. 
Akdenizde de harb bir saklambnç 
oy•nu halini almı§tır. Buna mukabil 
Atlas Okynnusunun öte tarafındaki 
Amerikanın Ingiltereye )'ardımı git
tikçe artmakta ve ehemmiyetli ol -
nıaktadır. Işte bu vnziyet karljı•ında 
herkuin oimdi haklı olarak ııordu~u 
bi: sun) vardır) .. Nereye gidiliyor: 
Sulhe doğru mu, yokan yeni bir har
he mn ı .. 

Muhariblerin silahlım bırakarak 
eulh ma11a81 etrafına oturmnk iste -
rneleri için harbe devam tınyesinde 
kat'i bir zafer elde etmek ve) ah u d 
daha faydalı ve daha müsnid §art
Jnrla bir 8 ulh ynpabilmek ümidini 
ka, betmic olmalnn lazımdır. Hal -
huh lngiJizler tarafından böyle bir 
a!iımet sezilmemektedir. Bilukis. on
lar değil yalnız Ytıkındoğudaki top
raklarına. hattS. kendi adalarına bile 
Vaki olohiJecdt bir istila har~ketini 
teMretl~ karşılnmaktRdırlar. 

Ingilizierin güvendikleri ve dn -
Yandıklan bir Birle,ik Amerika var
dır O Birlc,..ik Amerika ki. heı ~eyi 
İrıı;:ilizlere altınin aatıyor. Fakat ay
ni zamanda Ingilterenin zaf ve za
rureılerinden istifade ederek Ame • 
rikn sulannda ve bu kıt':ının yakın 
"e uzak dolavlnnnda bulunan In • 
giJi; adalarını - kira U"'ui:Je -. luıbu
le, IÇenadayı da himave ve müda -
lııa bahaneııile kendine birN iis yap
J'J"ııyıı çalı•ı ·or. Bununla beraber In
giltereye uçak, hattn pilot veriyor: 
hem de manen yaıdım edi)'or. Biz
zat lngilterenin, ehemmiyetli bir had 
de vardığı eöylenen, itendi uçak 
imalatı da ·vardır. 

Uçak ve pilot Ingiltere için eu an~ 
da en hnyati unsurlardır. Çünkü In
gilterenin i tiln!ı hareleeti geri ''Ur
dukça artmakta olan lngilız uçak 
filolarının kuvveti nihayet bir gUn 

tnrvamı 7 nci sayfadA) 

SON 

BQyük adam r 

m 
hangi ya 
ş ur olu r • 

Insanlar, daha doğru bir ifode He ı elli yaşında iken mukaddes Roma 
büyük §Bhsiyetler, hangi yaşta daha 1mpnratorluğuna, -.ıspnnyayn, Ho
fazla §Öhret sahibi olmuşlardır) E- landa ve Ingiltereye karşı harbet
limizde bunu kesip atacak kat'i bir ınekte idi. Beş yaşında iken F rnnaa 
ölçü olmamakla beraber, bazı bü- leralı olmuştu. 29 yaşında ise Flan
yük ,ahsiyctlcrin, daha henüz eliiye drı i!tila eylemi~ti. 
varmadan bütün dünyaya parmak Büyüh Fredı·ik 
ısırtan işler gördüklerini. bazılannın Alman imparato b'' ··1c F d 

A h" d v h 1 nı uyu re -
ise adeta ıç tanınma ıgını a ter- rik bu ya!lta '-'eni Prusya t ı· 

·· 1 • d 1 ,.. J nın erne ı-
cume enn en an ıyoruz. ni henüz atını• Silezyıı. 1 ... yı a mıt ve 

50 (en SOnra meşhur ~ran.sızları mağlub eylemişti. Fakat 
ülkesini üçte bir nisbetinde geniş-

.o'anJar letmemit. Polenyayı pnrçalamamış. 

Kri&tol Kolomb 
Mesela büyük ktışif Kri!tof Ko

lomb eJlisine vardığı zaman daha 
meşhur olmamı~tı. O sıralarda dün
yasını kapkaranlık görmekte idi. 
Zira hiç kimseyi kendi fikrine man
dırnmıyor, Hindiııtana garbdan bir 
)'Ol bulup gidilebi~eceğine kandıra
mıyordu. Her ne kpdar l!panya kra
lı F erdinand ile İııııbeJln ilk seferin
de kendisine paraca yardımda bu
lunmuş iseler de. Kristof Kolomb 
ancak 1498 de, ve tam 51 yatında 
iken Amerikayı keşfetmişti. Fakat 
o zamanlar, .ne kendi!i, ne de baş
kaları onun bilinmiyen bir ülke-ye 
çıktığından haberleri yoktu. Kri.stof 
Kolomb, büyük keşiflerinin mükiı
fatını gÖTemeden 59 yatında iken 
öldil. 

PasteUT 

bütün Pomerainayı zapteylememiş
ti. Büyük Fredrik 74 yaşında iken 
ölmüştü. 

N apoiyon 
Napolyon elli yaşında iken, ya

vaş yavaş Sent Helen adasında aön
mekte idi. Napolyon 46 ya!llannda 
bulunduğu sıralarda, kendisi'le yaşıt 
Wellington tarafından Vaterlo mu
harebesind,. büyük bir hezimete uğ
ratılmıştı. Bu 4 sene zarfında Na
polyon ııanki 20 yaş kadar ihtiyar
lamı~tı. 

1 6 aında teğmen, 2 6 1ında yüz
başı idi. 26 yaşında iken Belçileayı 
Franııaya ilhak etmi~. Mısın zaptey
lemi!lti. 36 .sında Frnnsa imparatoru 
ve ltalya kralı olmuştu. 3 7 sinde bu
lunduğu sıralarda Husterlitz muha
rebesini kazanmış, Beriine girmi~ 
ve Prusya imparatorluğunu parçala
mıttı. 

Edison 

Tino Rossinin 
. dava ettiği 
tstanbullu benzeri 

Tmo Roui Miki 
Bir zaman<ianberi tatlı sesile bütün 

dünyada büyük olA.lm uyandıran Ti. 
no Rossi'nin, şehrtmlzde kendisini 
ta.klld eden .blr ~ Ineıyı da va etti~! 
bUdirilmektedir. Da'Y'S. edUen ~arlocı 
bir müddet evvel Halk Bahçesi Ismi. 
nJ ıa.,ıyan blr bahçede nno Rossl Ci
bl tonngolar söyllyen Mikael Isimli bir 
tenördür. GQya Mlkl sahnede Tino 
Rl.ssi'nin ~ını, ednsım taklid etti~! 
gibi kendiBini onun imnUe de tanıyor. 
m~. Elyevm İtalyn.da bulunan Tlno 
Ro&Si'nln bunu nasıl duydu~ mesele
sini blr tarafa bıro]ı;ar:ı.k mesclenln 
ne suretle cereyan etti~nl anlata _ 
lım: 

Tino Rossl Eesli Mlki bir tıuçuk ay 
kadar evvel H:ı.lk Bahçesi ta ra tından 
angaje edilmiş ve ı~ gün evveline ka
dar ~an bu bahçede ~rkılar 
okıımu~ıur. Mikt &ahneye çıktı~ı za. 
mıın halk tarafın<.ian Tlno Rossi di. 
ye ça!!:ırılmaktadır. 

Pasteur elli ya,larında iken, bir 
mekteb hoca!ı. fen profeııörü, ve 
Fran!ıZ akademi•i azn~ından bulun
makta idi. O malarda daha henüz 
meşhur kuduz ac:ısını diinyaya ilAn 
etmiş değildi. 

Bnhc:entn müzik Ş('f'l olan tlregor da 
bamn Mikt'yi .fsten'bulun Tino Ros. 
sh si diye takdim etmt.şttr. Halk ta_ 
:mfındıın bu 8Uretle ta.nı!an ve bejte. 
nllcn şarkıcı bittııbi verilen tsml red. 
detmemlşt!r. Fakat vazfyet bu şekll

de ktılmamı.,. Tlno Ro.~'nln pl~l:laM. 
nt satan Mtınıel Hlümentru MOe.<ısese. 

Asrımızın en büy iik kAşiflerinden sı T ino Ro.ssi'nln ısmı l,tl.mıs.r edU!_ 
Edison elli yaşlannda iken, telefon, yor l~ia.sile HnHt Bahçes.l sahibi 
gramofon, ampul gibi k~if ve icad- cıKoeo Petridfs.., ı prof~ etmiştir. 
larile dünyayı hayretler içinde bı- Bahoe ss.hfbinln lfadesine Röre Mi 

Jül Sezar rakmıştı .. 34 ya~ında bulunduğu aı- ki hlç:bfr 7.aman Tlno R~ imı!l; 
ralarda bır sene znrfında tam 1 04 reklAm edilm•-ı• ve bu ,_._ ı 'h · b ...... "'i uu.ıu ya nız 
tane ı tıra erıııtı eatmıth. Cocuk- h:ılk tarafından ona verilm'$tl 
luğun~a. mü~ezzilik, aya~~~bı bo- Öjp"end~imlze göre Ml~l r~lmdi 
yac~lıg.ı, de~ı'!olu amd~lıgı, ~ü- Gregorh b irUırte h:mirde ruaroa bu. 
rettıblık t-t-mı tı fhrahlm Hoyı lunmakta ve şa.rıkllar söylemektedir. 

"lale, sinemasi mevsimi açıyor! ..• 

Jül_ Sezar 50 ya .. ında Iken, her
kesçe tanılan Romalı bir general, 
Gollerin frıtihi ve Ispanya vali!i idi. 
O sırelnrda aenatoya ültimatomu 
vermemiş ve Roma üzerine yürü
memiı.ıti. Ptolemy'i devirmiş, Kleo
paırayı tahta çıkarmamış. Mıaın 
fethelmemiş ve tek diktntör olma
mıştı. Sezar 66 yaşında ikeD kntle
dilmişti. 

------

Cromwell 
Oliver Cromwell elli yaşlarında 

iken, muasır tarihin ilk diktatörü 
olmuş, birinci Şar1i pençei kahrına 
almıştı. Fn'kat bu çağında henüz 
parlamentoyu lağvetmemi1. lskoç
rada, Irianda ve Holandada daha 
muzaffer olmamış, Lon<lranın bao 
hamisi tayin olunmamı$tı. Cromwell 
1658 de, 59 }a"ında iken öldü. 

Va,:ngto:ı 

Amerikanın i1k Cümhurreisi Core 
Vaşington, elli yaşında iken Ameri
kan istiklnl harbinde. Amerikan or
dusunun baokumandanı bulunmakta 
idi. Aslı Ingiliz olan Vaşington, In
giliz hükumetile müstemlekeleri a
rasında i1k ihtil&f bat göaterdiği za
man Amerikadaki ma1ik6ne!inde o
turmakta idi. 

5o den evvel meşhur 
olanlar 

14 üncü Louu 
Fran~a kralı on dördüncü Louia. 

Bundan evvelki aenelerde oldu
ğu gibi bu sene dahi şehrimiz sine
ma mevsimi al.ilel) tarafından ~tçıl
maktadır ..• 

Avrupayı kasıp kavuran haıbe 
rağmen <'Liıleıı bu sene halkımıza 
aunacağı filmleri tedarik eylenıeğe 
mu,·affak olmuştur: 

Bu filmler Amerikan ve Avrupa 
proJüksiyonları içinde pek seçme 
bir yer tutmaktadır. 

Bunlardan bazılarını uSoıı Po1taı~ 
okuyuc;ulanna bildiriyoruz: 

Renkli filmler: 
1 - Tayfun. Dorothy l..amour 

tauıfından. 
2 - Gülh•erin seyahati. 
3 - Doktor Siklopia. 
4 - Ormanlar hakimi. 
Hepsi de miikemmel filmlerdir. 
Türkçeleştirilmi~ filmler: 
Gönüllü kahramanlar. ( Gary 

Coopeı tarafından), Dağların Ka -
zabı, Hcrkül, Yıldırım alayı, Atlas 
ekapresi, Vatan kurtaran aalan, Em
priyal oteli. 

Diğer büyük filmlerı 
Memnu aşk. Dü,es Petrovna 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
B .. •ü olduğunu anlarnı~tı. Çıkını ı olduğu tarafta dolnşır hep, Senin 
• u.} hem memnun, hem de na- kıldırdığın namaz fasiddir. Koca 

nçtıgına Jd ü k .. ko molla ın y i de b 1 aenı'n 
dim oldu. Memnun o u, ~. d u b : k r er n w enb o s~m, 
cafiının, bir hofta, on aun en erı o oca~an1 sar~~ını a§ın an he-

• d gıw • •tir en mu ammanın a• mencecı n ıverırım. 
rnızncını e .. . N d' S b h b h .. h .. 
nahtannı eline geçirmi§ti• 8 ım - a a lA B guna a aırıyor-
o}du, çünkü bu basit kafalı kadın sun, haStunı. b bl S . 
b"' .. 1 sürmenin netarneli oldu- - enıım 1e e enın yanında 
V uyuyke •eJd' ya§ayan insanın işi gücü aünaha gir• 
guna aı ı. k· 

Çıkını tekrar bağlayıp ta yerli me tır.Y ö 1 . 

Y rJ
·ne koymayı düşünürken, kocası - Ea Y e mı, 

e 1 ·· - vet. 
üstüne geldi. Onu 0 vaz yette aor- Hocanın ne zamandır bozulmuş 
dü· kiynmetleri kopardı: olan babı büsbütün gerildi; kan 

.:_ Bre ha tu n 1 Bre lfıin 1 Menhua } ba~ınıı çıktı. Elinde tuttuıu mi!vak-
el1erinle ne kanştırırsın onu la peşkiri fırlattı, attı. Titreyen du-

Büyünün kendisine taal1tlk etti- daklarının arasından, Hldürücü bir 
ğindcn kat"iyetle emin olan kadın kurşun gibi fU ke1imeler çıktı: 
d n özür dileyecek ~erde iııyan etti: - Defol, aeuzc 1 Seni talakı 

_ Koca göbeğin, ak aakalınlt 1&-
liise ile tatlik ettim

büYü yaptırmaktan utanmıyor mu-
sun} diye bağırdı. 

-Senin ne üstüne elzem, acuze} 
_ Acuze, hiç değilimi Sen ken

di haline bak, bir kere, papaz kılık-
lı herlfl • • 

_ Vay, benim g{bi muaa~lı, müt-
teki, sUnnet ehline papaz dıyonun, 
ha? Zindikl 

Kan önce sapsan kesildi. Fakat 
birdenbire toplandı; müzeyiffane 
bir kahkaha kopardı: ellerini kal~ 
çalarına dayayarak: 

- Yağma yok, yobaz 1 dedi: be
ni lSyle kolay kolay bo,ayamaz.lln 1 

Ebülhayır efendi afalladı. 
- Neden hotayamıyormurum) 

Emile Zola. A~k Serenadı. Bakir 
adam. Mesalin. Ölmiyen aşk. Kral 
atkı. Gel barıtalım. Hakikati an -
yan adam. Bekl\rlar ldübü. Sönen 
ıtık. Denizler ~ahini. llolivud oteli. 
Karaböcek. O gecenin rüy~tsı. Ca
euto aııklar. Kadın parmağı. Kollej
liler revüsü. 

Bu filmlerde rol almıo olan bü -
yiik san'atkrulardan bazıları şun -
lıırdır: 

Charles B<Jyer, Dorothy Lamour, 
Cr11ce Moore, Paul Muni. Viviane 
Romance. Errol Flyun, Dick Powel, 
Sacha Guitry, Raimu, muvaffakiyet
ler dileriz. 

Kemerburgaz hayvan sergiai 
açıldı 

Ü.,kfidar -ve Eyüb kazale.rının sene. 
Uk hayvan sergisi dim ~emerbur;taz_ 
da açılmıştır. I>Met.lller Eyı.ibdcn bu. 
su.si otobüslerle Kf'.metburgaza ğıt -
mişler, açılış töreni BBat 15 te Eyüb 
kaymnlmmı Sakl All Yücel tarafın -
dan ya:pıınn,, kaza.nnn bayvnnl!ırın 
sahl.blerlne mükft.fatla.r te\7.1 olun _ 
muştur. 

- Peki! Sen bilirsin. Büyü ya
paraktan canıma ka.stetmekten!e, 
helbet ki böylesi daha iyi. Lakin .. 

-. Ukin ne olurmuş) 
- Bu evden ben çıkmaın.. sen 

çıknrsın. . 
- Acayibl Neden ben çıkıyor

muıum) 

- Burada senin neyin var? 
İmamın aklı ba,ına geldi. Evet: 

Ev gerçi caminin meşrutaın idi. Fa-
kat içinde menkul eşya nınmna ne 
varsa, iki yıl evvel bu kanamın üs
tüne etmişti. Hem !ade bunları de
ğil, hariçteki bir iki parça mülkünil 
de, mütemadiy~n alıp bo .. adığı baş-
ka kadınlar.a nafaka ödemeğe m,.o
bur olmamak içrn, gene bu karısına 
devir ve ferağ etmek ganetinde bu
lunmuştu. 

Şimdi bunu hatırlayınca, hareke
tinden 1on derece nadim oldu. U-
kin, meş'um formül bir defa ağzın
drın çık mı' bulunuyordu. V nkıa ka
rıı!lndan gayri bu sözleri duyan ol
mar:ıotır. Ancak talak aahiydi. Hem 
ce üçlü talak ki, nikfthı tecdid ede
bilmek mutlaka araya bir üçüncü 
şahsın girip, hülle ynpmasın:ı bnğlı 
idi. 

Ebülhayır efendi dereengievel 
yelkenleri suya indirmek mecburi
yelini hissetti. Başını ~en e iki . ta
rafa sallayft aallaya: 

- Ilahi, hntunl dedi. Ne vardı, 
sabah aabah, sana aid olmıyon bir 

,n•u~ııo.ı::.,,&) Durup dururken 

1 Hadiseler l(arf1Binda f 

DUYIDU.KLAROM 
B irkaç arkndaıı konuşuyorlar-ı O, ancak benden iki tane alab'ld' 

dı. İçJerinden biri bir vak'a Küçüğü de babasına: 
1 

ı. 

1 nnlattı. Bir diğeri: - Baba, dedi, :apzıp oyunun ı 
- Inanmam. ağabeyimin yirmi zıpzıpını yuttu~~ 
Dedi, vak'ayı anlatan cevab ver- o, ancak benden iki tane alabildi. 

ı di: Baba, her ikisine .i e döndü: 
- Inanmıyorsan Aliye sor, Sa- - Bundan böyle bc:n rndyodı. 

bahattine sor. ecnebi ajanslan dinlerken, ikiniz de 

1 
odaya girmiyeceksiniz. 

nnnmam diyen güldü. Ben de 

* güldüm. Çünkü Aliyi de tnnırdım, 
Sahahattini de ... Jnanmam diyen 
vak'ayı anlatana bir teY söylemeye 
hazırlanmıştı: 

- Bozacıdan şahid iııtemi~ler, 
meyhaneciyi gÖ!termif. 

Darbı meselini aöyliyecek zıın
netmiştim. Nitekim de söyledi, f.ı
kat darbı meaelede ufak bir tadil 
yapmıştı: 

- Ecnebi ajanstan tahid 
mişler, bitaraf müşahidlcri 
miş. 

* 

iste
göster-

Iki kardeş :zıpzıp oynaı:nışlardı. 
Evlerine döndükleri zaman büyüğü 
babasına: ' .... 

- Baba, dedi, zıpzıp oyununda 
kardeııimin yirmi zıpzıpını yuttum. 

ıki arkadaş arasında: 
- Dünyada neler olup bitiyo: •.• 
- Hiç farkında değilim .• 
- Yahu aen, hergün muntaza-

man aazetelerde çıkan ba§Tllaknle
leri okursun. 

·- İ§te bu yüzot:ıı rlünyada olup 
bitenlerin farkına \-nramıyorum yni 

* Bir sene uyku hastalığı çektikten 
sonra pyanana dünyada olup biten
leri anlattılar, ııoııırdı: 

- Ya ben uyuyalı bir seneden 
çok fazla oldu. Ynhud da ••• 

Yahud da) .•• 
Siz yalan söylüyorsunuz. 

r:J "~net .J.IuLitti. 

[ nlan bi iyor mu idiniz ? :J 
Mendiller 

Fransa kra 
lı on altıncı 
Lüni Zllma -
nma gelinci
ye .kadar, 
müstatil, dni 
re gibi tekil -
lerde de men 

niçin 

diller yapılırdı . On altıncı Lüinin ko.
nsı Mari Antuanet murabba şekil-

bu şekildedir? 
1 de olan mendilleri tercih ederdi. V4 

herkesin de böyle mendil kullan • 
masını arzu etmitti, Kocası on altın
cı Lüiye ısrar ederek, bir kanunla 
murabba mendil kullnnmıya herke-
si mecbur etmişti. O zamandanberi 
bütün dünya da kanunla yıııpılnuı 
Fransız modasına uymuş oldu. Ve 
mendiller murabba ~ekilde yapıldı. 

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

Zorla güzeHik... Olabilir 
AJsancal,da Bayan cıV. V. » ye: 
- Çok ııert tabiatli olduğu peşin

den anlaşılan müstakbel bir kayın
valiae ile geçinmenin çareei nedir), 
diy~ soruyorsunuz. 

Düşüncemi söylemeden evvel ha
ber vere)im: Mektubunuzun yazı -
1ını bir genç kız yazı1ından ziyade 
yar. ııan'atkar bir erkek yazı~:na 
benzetlim, nihayet yanılmı§ da ola
bilirim endişesile 1öylüyorum: 

Doktorlar: 
HaStalık yok, hasti var, derler. 

Tahlilciler de dünyada ne kadar in
san varsa o kadar da karakter oldu-
ğu kanaatindedirler. Insanları muh
telif karcıkterlere ayırıp her l.arak -
ter~ düşen milyonlar için ayni reçe
teyi tertib etmek mümkün değildir. 
Tavsiye muhakkak az çok farklar la 
diğetlerinden aynlıııcaktır. Yalnız e
henımiyetle kaydedeyim: 

T eşhia tedavinin başlangıcı ve e
SI'Isıdır, mademki hastalık keı;Cedil
miştir, devası da bulunmak laz.ım
dır. Ne olabilir, n~ şekilde tatbik e
dilmeli) Bunu ancak siz ve yeriııde 

Karı, kazandığı zaferin gururunu 
tııda ta da: 

Söyle bakayım, diye sordu; 
kimin için taptırdın büyüyü) 

Ne vazifen? 
Ehlin değil miyim) Bilmek 

istiyorum. 
Erkeğin i~lerine kadın karış-

• 
mıu. 

Pekala karışırım. 
Ebiilhayır efendi, mevcud malta

rını bu kanya bağışlatan gafletine 
için için lanet ediyordu. 

Ne yapacaksın, öğrenip) de-
di. 

• Beni hasta döşekleri:v: düsü-
rüp, öldiirmelc, kurtı,ılmak için ynp
hiı, d~ğiJ mn 

-· Hatunl Bak: Abdestimi ~im
di tıızeledim. Sana yemini billah 
ederim ki bu işin sona, ııenin ıınhsı
na kat'iyen taalluku yok. 

lnnnmnm. Yalan ~öylüyor-
sun. 

Frsüphunallahl Sen rr.üslü
man değil misin) Sana, j .. mi cd:ll 
üzerint. knsem eden bir din hadi
mine n n için inanmP..z.!ın) 

- Senin ne nınlolduğunu bilirim 
de, ondan. 

- lnnallahe masıısabirini Adamı 
sen deli edf'rsin, alimallah 1 

- Ne desen, nafile. Muımfı yut~ 
san, beni yolaniarına inandır..ı:ııa:z· 

te!bit edebilirsiniz, ben aize yalnıı 
iki ü~ noktayı hatırlatayım: 

1 - Kayınvalide mi.safirdir, va 
ikıtmet müddeti mahdud bir misaH
tİn beklemekte haklı olduğu bütün 
hürmeti görmclidir, ne kadar hırçın 1 

olursa olsun. 
2 - Kayınvalide kı.skançtır, dU

şünüı ki, oğlunun bütün a~kı, nıtr 
hnbbeti, itinası yabancı bir kadına 
gidiyor. Düşüncesinde haklı da ola
bilir. O halde aizin için vazife bu 
kıskıınçlığa meydan vermemek, ikin 
ci planda kalmıya razı olmu~ görün
mektir. 

3 - Kayınvalidc yüzde doksan 
gelinini ııevmez, sizin için azi :-n ve 
irade mehengi bu muhabbetsizlife 
gnlcbc çalmnktır. Kendinizi :zorla 
sevdiıeceksiniz, o derecede ki ka • 
yınvalidc; .sizi oğluna tercih edecek. 
mümkün "'e muhtemel bir münnka.
§ada ııizin tarafanızı tutacak. 

Ben bu mücadelede galebe eden 
çok kadın gördüm. Bunlardım blrl 
olınak sizin elinizdedir. 

TEYZE 

çivide asılı başörtüsünii kaplı Hr• 
tündü •• 

-Hem, sahil Ne dunıyorum ser
nin karşın d!' baş açık) Biribirimiıze 
nnmnhrem olduk, artık, Haydi, git, 
,uracıktan bir ııırık araba!ı gönder. 
Ben cşyamı toplayıp karde~imin e
\'in~ tn•ınacağım. 

Ebülhnyır efendi sıkıntılı , .azi
yette idi . 

- Vazgeç! dedi. Benim nğzım· 
dan, öfke ile öyle bir laf çıktı nm· 
ma, kimse duymndı. Keenne dt'm&
miş olayım. 

- A. olmazi Evin içindeki me
l5ikelcr. iyi saatte olsunlar du~ du 
ya, yeter. Sonra bizi taciz cd rı ler. 
Evt' uğursuzluk çöker. 

- Bir şeycik olmn::. Otur otur-
duğun yerde. 

- Yok sc. gene \i!tÜme mi <'' 1&
n('cek .. in? E.ğcrlcyim öyle ise, be
nim io:ılmenı daha iyi .. haz.ır, senin 
~>kml"'ğine yağ sürülür. 

BunR, imnm cevah veremedi, 
sn .. tu. Karı elini uzattı .• 

- Nikah ımı say bakayım. Dun• 
yada ''azgeçmem 1 

- Sonra düşünürüz. Sen imdi 
beni bırak tn gidcyim. Bağdad kapı 
kiıhynsı Ni7.nmettin efendinin Ku
lei zemin komisyonunda bir işi • nrı 
on be~ gündür gidemedinı. 

- Ondan hann ne) 
- Sana ne olur mu) N:7tın.e~ 

tin ,.fendi eli nçık adamdır. hi ıı bi
tirecek olur•am, en azı be' nl1 ını 
alırım . 

.. 

• , 
~ , 
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e b eri • 

Kocaelinde 
B u yıl pancar ve mısır 

mahsulü de çok 
bereketli 

Adapazarı, (Hususi) - Bir haf
tadanberi Adapazan ve havaliain
de pancar çıkarma ameli:re&ine baş
lanmıştır. İstasyondan hergiln Eski
tehir şeker fabrikasına 900 ila 1 000 
ton pancar sevkolunmaktadır. 

Bu sene mahsul pek bol ve bere
ketlidir, pancarın kiloauna da biT 
kuru:ı fiat verilmiştir. Çiftçi mem
nundur. 

İzmit. (Husuai) - Bu yıl, vili
yetimiz dahilinde mısır pek boldur. 
Yeni istihsal edilen mahsul Yugoa
lavyaya sntılmıştır. Rumen bandı
ralı Apsek vapuru limanımızda mı
sır yüklemektedir. 

Geyvede de pancar iatihsnlntına 
bıı.şlanılmıştır. Bu sene pancann ge
çen yıla nisbetle 1 O para daha fazla 
satılacağı haber verilmektedir. Vi
lılyetimizde hasad işleri de aona er
mek üzeredir. 

Kandıra, (Hususi) - Kocaeli 
viluyctinin gerek ziraat ve gerek 
rençpcrlik bakımından en ileri ka-
7. • rındı:m biri olan Kandıra yeni 
sene mahsulünü istihsale ba~lamıl
tır. Mısır mahaulü bariz bir bolluk 
arzetmektedir. Halk bu mahsul bol
luğu dotayısile sevinç duymaktadır. 
Rençper harmanlarını dövm~ğe 
başlamıştır. 

Malkarada bir genç kız 
safhgma kurban gitti 

-Malkara, (Hususj) - Kasabanın 
Hacıveled mahallesinde oturmakta 
ol:ın 1 6 yaolannda bir kız saflığı -
na kurban gitmiştir. Bu kız bir müd
d ettenberi bir gençle seviştiği için, 
bir gün Bektaş isminde biri kendi
sine gelmiş. sevgilisine kaçma!lını, 
evlenmelerinde kendilerine yardım 
edeceğini söylemiştir. Bunun üzeri
ne kız razı olmuş, Bekta~ kıZl ala
rak kasaba kenarında bir dereye 
götürmüş, orada birdenbire üzerine 
h ücum ederek zavaUıyı herbad et
miştir. 

Bekta:ı bununla iktifa etmiyerek 

Çankın Halkevi _ çaltşıyor 
Faydalı köy gezileri yapılıyor, temsil şubesi 
Zonguldak ve Kastamonuda . temsiller verdi 

Çankın B&!l•evıue!i b:ır manda köylü Ue beraber 

Qa.nltın, (Husus1) - Halkevimiz ber alınca hamuı.n yerine kadar 
son aylar Içinde kendinden beklenl- diyor, orada. Oll,ların hıı.stalarile, 
ıen çalşnala.rn ibaşl:ımıştır. leklerile al&kadar oluyor. 

Bu çal~aln.r arasında bllhassa Di.ş doktonı tarn.!ındo.n köylünün 
köycülüt şubeslle, sosyal yardım şu_ $ıyan diŞleri ve diŞ köklerı çek:JL 
besinin faydalı köy gezilerı gelmek_ mesl de onların ıztırabına en bUyük 
tedir. teskini göstcıımı., oluyor ve köylü 

Geçen ha.rta Knrgun köyüne gidl- minnet dolu sözlerle Halkevlileri u
lerek köylünün derdlerl dinlenUmiş, ~luyor. 

pek çok h.-ıstasına doktor tarafından Halkevi tcmsU kolu da beklenilen 
bakılmış, lbnzılarınn il11.çlar verilmiş_ faaliyeti göstermiŞtir. Yalnız temen
tir. ni edelim ki bu faaliyetın arkası ke. 

Bu hatta da Yapraklı nnhl.<ıeyine silmesln .. 
giden HalkcvlUer YilklU, Yenlce, Do. İki grupta ç.al14an gençlerin 
~nbey, Sazcık, Buluca köylerine de grupu •Hisseişayia. komedisini Zon_ 
uttramışlar ve yüzlere varan hasta gulda~a giderek oynamış ve Çankı
köylüye doktor tarafından reçete ya_ rıda da tekrarlamı.ştır. 

zılmış, ilA.çla.r ver~. tedavlleri ya- Diğer grup gençler aKn.nun adamı. 
pılmı.ştır. piyeslle cŞcr'iye mahkemes1" kome. 

Köylüye cidden çok faydalı olan dtslnl Kastamonuda muvaffak!ygtle 
bu gezllerde Halke:vlUer her köyde oynamıştır. 
90k derin bir alA.ka ile kıırşılanmak_ Kast.a.monuda derin bir intıba bı_ 
tadırlar. ra!<mış olan gençlerimlz, karde-' Kll$-
Dl~er tarartan Halkevliler bu mev. tamonu Halkevi taratından Zom:ul

slmde köyde kimseyi bulamayıp, bü.. dakta oldu~u gibi allka ne karşılan_ 
tün köylünUn hannnna gittl~ıni ha- mamıştır diyebiliriz. 

Samsunda Kızılay 
haftası 

1 Havsa ve Muradhda 
be'ediye teşkilAti ya pılıyor 

b u iş~ n lcızın sevgilisi t~rafı.n~an ya- Samsun, ( Hususi) - Kızılay 
pıldıgına zabıta ve adlıyeyı ınandır- haftasının başlaması münasebetile 
mak istemiş, fakat hadisenin mah i-, Cumartesi günü parlak bir tören ya
yeti meydana çıktığı için derhal tev- pılmı~tır. Kızılay Kurumu binasında 
kif edilmiştir. toplanan memleketin ileri gelenleri 

Edirne (Hu.s\13!) - Edirnenin Hav
sa, Tekirda~ın Muradh nah!ye m er. 
kezlerinde teşldli kararlaşan Bele _ 
diyeler !çin hazırlıklar yapılmakta -
dır. Bugüne kadar köy kanunu tat_ 
blk edilmekte olan bu köylerde yeni 
teşkil edUecek olan Belediyeler içln 
Mecıı, azası sc:çlml yapılarak m:ı.hal

Samsu:1 Valisi kazaları 
dolaşıyor 

Samsun, (Husus!> - Samsun Vali. 
sı Avni Dö~an. son iki hatta zarfında. 
Çarşamba, Kavak, Bafra gibi vil~ye_ 
Un muhtcli! kazalarını zivnret ederek 
devairi te!ti.Ş etınLş ve alAkadarlarla, 
vıhiyetin mühlm ihtiyacları üzernde 
r .. •htehf ha.c;bıluıllerde 'bulunmuştur. 

Her g itti~i kaznda vnll.mlz, halkın ca, 
kun tezahürlcrilc karşıla.nmı'} ve 
h:ı.lklıı teması çok Iyi tesirler bı -
mkmı.ştır. -----------

Oüzce -Adap1zar ı maçı 
Duzce, (Hususl) - Adapazarı Deta 

klubü futbolculan buraya gelerek 
Düzce spor gücü ile karşılaşmışlar, 

neticede 3.0 ma{;lüb olmuşlardır. 

Kırk basamak mermer mer
c!iven ile çıkılan bu kral kasrı
nın kapısından girer girmez karşıya 
gelen duvarına altın yaldızlı bir çer
çeve içinde bir levha · asılmıştı. Bu 
levhada, Kanuni Sultan Süleyma
nın deri üzerine kendi elile yazdığı 
fU güzel beyit okunuyordu: 

ve büyük bir halk kütlesi, önlerinde 
a~keri bando bulunduğu halde Ata
türk heylieline giderek bir tazim çe-' 
lengi koymuolardır. Çelenk Kızılay 
Samsun oubesi reisi D r. Alat-ttin 
Gündem tarafından yerine konul -
muş, bunu üteakıb öğretmen Sup
hiye Varol, Kızılayın ehemmiyetli 
başarılarını, yaptığı büyük hizmet
leri ve Kızılay Kurumuna aza olma
nın nasıl milli bir vazife olduğunu 
tebarüz ettiren güzel bir nutuk ver
miotir. 
Kızılay haftnsı münasebetile ge

niş bir program hazırlanmıştır. Ku
ruma aza kaydı i~ine hız verilmekle 
beraber miiteaddid konferanslar ve
rilmesi, propagandalar yapılması, 
eğlenceler tertibi bu meyandadır. 
Cumar.tesi akşamı büyük bir gar
den garti de verilmi~tir. 

U bütceler hazırlanacaktır. 

Lüleburgaz halk spor 
klUbü seçimi 

Lüleburgaz (Hususn -
IInlkspor kllibil yenı 
çimini yaptı. 

Seçim neticesinde Reisli~e tüccar. 
dan Bahnettin Eker, Mtibli~e c. H. 
Parti'li kAV.bl Nail Kalyoncuo~lu, ve?. 
nedarlığa İnhlsarlo.r satış memuru 
Şeflk SUher, aza.Iılilara sıhhat me _ 
muru Mehmed Öcal lle İsmnll Akı _ 
nay, mftrakiblite Kemal Erkan, Rem 
zi İpekçi seçilmişlerdir. 

Yenl heyete muvat!nkiyetıer dile
riz. 

Dahiliye ve Maliye 
V ekaletinc.!en haklı 

bir dilek 
Samsundan ynzılıyor: 

«Büyü.k zelzelenin zararlarını 

çeken mıntakalardan biri de 
şüph~ Samsun ve havallsidir. 
Samsunda duvarları çntııyan ve 
tamir lçin birQOk parNar sarfı 
l!zım gelen ibinaların ve zarar 
gören yurdda.şlann sayısı çok~ 

tur. Bunu gözönli.nde tutan hü
kümetimiz 4773 numaralı ka_ 
nunla Samsunu da zclzcle mın. 
OO.ka.c;ı ara.c;ına almakla çok L<Ja_ 
betli blr harekette bulunmu~ ve 
burada zarar gören nıemurlara 
iki maM nisbetinde avan.~ da~ı
tılarak çok d$u bir harekette 
bulunulmuştur. Yalnız, vilayet 
muhasebe memurları bu avaruıı 
henili! al!:ım~ardır. Sebebi 
de, bu hu.susta matlub istikrazın 
henUz gönderlimemiş bulunma_ 
sıdır. Bu memurların zararları 
ve vazlyetleri muhtacı muave_ 
net görülmüş ve vllfıyet idare 
heyetince bu hu.c;usta tetkikat 
yapılarak lO.Zım gelen karar ve
rllmLştir. Umumt müvazeneden 
avaruı almak suretne yardım gö
ren memurların, yanında, hu
swıi muhasebe memurlarının da 
bir an önce nva"'S almalarının 

temini çıok do~ru olacaktır. Bu 
cihetin Dahiliye ve Maliye Ve. 
khletlerlnce bir an evvel tesrl 
edilmek sureiile, zelzeleden za_ 
rardide olan husust 'muhasebe 
memurlarının ter!lhlnl çok isti
yoruz. Bunun thnınl edllmlyece
~inden tamamile eminiz. 

Bandırma - Ec'incik fOSesi 
geçHemiyecek bir 

hale geldi 
B'lndırmadan yazılıyor: 

pılalı beri, hiç tamir yüzü 
meyen Bandırma, Edincik 
yolu, son zamanla.rd!l çok bo
zulmuş, adeta geçHemiyecek bir 
hale gelmiŞtir. 

Tamir için lA.zım olan binler_ 
ce metre murabbaı moloz taşı, 

yıllardanberi yolun kenarına ge. 
tirlllp yı~ılınış oldu~u halde mü_ 
kelle! arnele ile olsun bunlar 
kırdırılm:ımakta ve yola döşen
memekted!r. 

Gönen _ Edlnclk arası da pek 
ziyade harab olmuş, yolcular 
haddinden fazla zahmet çekme. 
~e başlamıştır. Halkın fakir kıs. 
mı, geçen sene Balya yolunda 
oldu~u glbl bu yoldn da' bede
nen çatı.,m~ı arzu etmekte, bu 
hi.mmetl Balıkesırın değerli 

li.~inden beklemektcdlrler. 

Edirne muzesinin tanıimi 
Edirne (Hususl> - Edirne Miize _ 

sinin tanzim ve tasnif! l.şi lle meş _ 
gul olmak ii.zere Maarif Vekllll~l ta. 
ra!ından F.d ırneye gönderıldi~ini biL 
dirdi~lm müteha.c;sLcı Rüstem DU)'ll _ 

ran nıüzede çalışmalarına devam 
etmektedir. Tanzim ve tasnif işi da
ha bir miiddPt devam edecektir. 

Saltlık Cam Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi . Da day Revir 

Amirliğinden : 
ı -· Daday merkez deposunda istlfte mevcud (814) aded muadili ({00): 

metre mik'ab (778) desimetre mik'ab çam .... tomruğu açık arttırma Ue 
satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıCa baş kesme payları mevcud ve kabuklan soy~ 
muş olup hacim kabuk.suz orta kutur üzerinden hesablan11U4tır. 

3 - Tomruklara ald sat14 şartnamesi Ankarada Onnan Umum Müdllr -
lü~ünde, İstanbul ve Kastamonu Orman Çevirge Müdürlüklerlle Dadal 
Devlet Orman 4letmesi Revir Amirli~inde görülebUir. 

4 - ;romrukların beher m3 muhaınmen bedeli (12) lira (-) kuruştur. 

5 - I.steklilerin % 7,5 muvakkat pey akçeslle 2/9/ 1940 <Paartest> iUnl 
saat (14) de Daday Revır merkezine müracaatıarı. (7564.) 

Fiyat Murakabe Komisyonundan : 
12 numaralı nan - 29 numarnlı millt korunma kara.rn:ıme.slnln üçütıcl 

maddesinin verd1~1 s:ılfıhiyete ıstınaden istanbulda odun sat14lıırm:ı t~bll 
edilen azaml fiatlar aşa~ıda gösterll~tir. 

1 - Kayıktan salıJ!deki depolara kantar üstü teslim toptan sstış fi&U 
aza.nıl 330 kuruştur. Dc:.(D'udan do~ruya. kayıktan alan mUstebllke dahi ba 
fiat üzerinden 6atılacaktır. 

2 - Çeki ile t=atan peral':endecilerle depolarda evlere te61tm vo yerine ı.~. 
tir şartlle odur.un çeki.ı,l azami olarak 435 kuruştur. 

:ı - Kılo ile odun tıatan dükkft.nlarda odunun azamı natı tııosn iki ıı.u.. 
ru~tur. ' • 

13 numaralı nan - 29 numaralı milli korunma karı:ı.rnnmeatnin IJ nCI 
maddesinin nrdi~t salflhiyete istinaden İstanbuldaki teneke mevcudünftıl 
bilinmesine lUzum goriıldü~ünden ellerinde levha ve s:ındık halfnde teneke 
bulunanların bu tl'nekelerııı nevilerini ve miktarlannı ve nerelerde bulun
d~ğunu gösteren birer bC)·anname yapıp en son 29 AtustQs Pertembe g1L 
nune kadar Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne getirmeleri ıırm lllunur. ıı7733• 

1_ Istanbul Belediyesi Ilinları 1 
L;tlmlCıkinın umumt nıenfaatlere uygunluğu tasdik edllip knnunon 1072 ııra 

50 kuruş kıyınet takdir edl]fniş bulunan Yenicami Çelebi o~lu Atlettın ma. 
hallesinin Yenicami avlusunda kadMtronun 384 ncü a.dlliJında 149 parsel ve 
eski 134 yeni 8 k&pı No. lu dtikkünın tapudan alınan tasarruf ur.tında la/ 31 
hLc;.c;eslne sahib Dimitri" kızı VasilA, 4/32 hlsısesine sahlb bulunan znıaro 
4/32 ~ıi.ssesine sahlb Tirope, 3.'32 hissesine sahlb bulunan JlrLc;t{)l.: 
l/!l2 hissesine .sahib bulunan Tana ve 4/32 hissesine sa.htb bulunan Ki~ort 
o~ıu Naum'un ikametgAhı tesbit ed llcmedi~i zabıtaca yapılan tahkikattan 
n.nlaşılmış olmakla 3710 l'layılı b~Jcdiye istimlA.k knununun 10 ncu maddeşi.. 
ne tevlıkan icab eden tebl!.ğ varakalarile haritalarından birer adedinin bu 
diikkfı.na tii~erlerinln belediye dairMine ve üçünciisünün de ıımuma mnhJJUI 
malınlle 20 gün mtiddetle ~allk edildiği ilil.n olunur. (7765) 

İstinılakln ln umumi menfaaUere uygunlu~u tasdik edilip kanıınen !072 lira 
50 kuruş kıyınet takdir edilmiş buluni!.n Yenicamide Çelebi o~lu Allettin ma.. 
halles\nln Yenicami avl\13unda kadasıronun 384 ncü adasında 145 parsel n 
e.'lki 130 yNıi 12 kapı No. lı dükkfının tapudan alınan :ta.<mrru! ltaydın:!a 16/1J 
hissc:.;ne ~ahlb bulunan Dimitri kızı VasllA., 4/32 hissesine sahlb bulunan 
Zahnm, 4138 hissesine .se.hib bulunan Tlrope, 3132 hisse.odne .sahtb bulunan 
Hristola, 1/ 32 hissesine aa.hih bulunan Tana ve 4;/32. htsse..c;ine ~hlb bulunan 
Ki~ork o~ln Naum'un ikamctı;~hları teSbit edllemedi~i zabıtaca yapılan tah.. 
kıka.ttan anla~ılmı~ (llmakla 3710 .~yılı belediye ist!ml~k katıununun 10 nca 
maddesine tevfikan icab eden tebll~ varakalarlle haritalardan birer adedinın 
bu dükkrma dl~erlerlnin belediye dalr~ine ve 3 ~cü nüsha.,ınm da umuma 
mahsus mahalle 20 gUn müddetlt> talik edildi~! UA.n Uunur. (17581 

,.,.,., 
Beyoğn.ı kaymakaın;ı~ıudan: 20 lira üeretıe temizlik amelelitfnde çalışmal 

istiy~n erkek V'e kadınların ınüracaatlan. (7761) 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninden: 
ı - zonguldak V!liyetı içinde, Beycuma - Çaycuma _ K.ot.akabu -

Bartın yolunun Beycuma • Çaycuma arasında yapılacak (53721) u.. 
ra l73> kuruş keşif bedelli Km. 2ı + 500 - 26 + 000 arasında te.sviyel 
turab!ye işlle Km. ıs+ 000 _ 26 + 000 arasında yapılacak rraVV. 
.şose vahidl fiat ve muhammen bedel üzerinden ve kapalı zarf u3tı
llle 16/819i0 tarihinden itibaren on beş gün müddetle ebiltıneye 

konulmu~tur. 
2 - Eksiltml's! 31!8/940 Cumartesi günü saat 12 de Zonguldatda Vlll .. 

yet Da.lmt E:ncUmer.. oda.,ında. yapılacaktır. 

3 - Eksiitme ~nrtnamMI ve buna müteferrl evrak ZOnguldak Dalıni 
- Encümen kalemtnde ve Zonguldak Nafia Müdürlü~ünde eörülebUir. 

4 - Muvakkat. teminat 3936 lira 9 kuruştur. 
5 - işın bl'deli Zoııculc"ak Husust Muhasebe vezqeslnden vertlece!ctir. 
6 - Eksiltıneye girmek ıstiyenlerln ihale gününden en az aetis rüıf eT

vel Zon~uldak viiAyetine müracaat ederek vilAyet mak&mında.n a
lmmı!J müteahhldlik ehliyet ve.sikasile Ticaret Odasından bu yıl 
için alınmı.ş muvakltat te.'llinıı.tlarını yatırd.ıkla.rına dair makbal 
ve tel:llf mektubunu muhtevi kanunun tarifl vechile hazırlanJJUf 
kapalı zarflarını ıb~le saatinden bir saat evvel Zonguldak VlUyeta 
Daim! Endimenine vermeleri UAn olunur. C7412l 

Şah ıı lakabını takınmıJtı. Rumca 
gemici türküleri söylemekte v~ ge
m1ci oyunları oynamakta uo;tun• 
yoktu. Kömür gibi siyah BCçlarınl. 

kızlar gibi omuzlarına kadar ur.at • 
mıştı. Telli Yusuf Şahın in .. 
cecik, sülün gibi vllcudü, in-

Gaziler meskenid.ir, bunda be
ğim gayr otnwz, 

Bunda zulüm eyleyenin abbeti 
hayr olmaz: 

............. au i-n 
.......____.---Paşas1n1 

Yazan: Reşad Ekrem 

san yapısının bir kaplan ı bile imren
direcek kadar çalak olduğunu isbat 
eden muhte~em bir eser idi. Çıplalı: 
bir eyağın bir tek ba~ parmağı üze-

Bu levhanın karşısında duran 
Budinli ve Estergonlu serhad gazi
lerinin gözleri yaşardı. 

Y ndım Ali: 
- Hey kaca Sultan Sül,.yman 1.. 
Dedi. Karagöz Bey ı<aragözcüğe 

dönerek: 
- Benim Karagözcüğüm tiz sazı 

veri ... 
Diyerek elini uzattı. Biraz sonra, 

Kızılelma sarayının içinde davudi 
bir ses yükseldi. Sazın hazin nağ
mel ri arasında Rumeli ağzı ile Sa
kinin Sultan Süleyman mersiyesiui 
okl.!yordu: 

Gü '1 doğdu Şa1ıı cihan uyamnaz 
mı haptan 

K 1 ma"' mı eilt:e 1ıa!l;rıei ger
du n - tırıaptan. 

Yol artla k4ldı gözlerimiz gel-
~ mcdi haber ... 

..................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S ·m~·r g bi ru•ti zcmhıP taraf 

- taraf, 
7 u aklı pehliran· 

Aldın hczar bütgedeyi meseid ı - Benim ağacığım .• bu gece ılı-ı na çepçevre atlas şilteler, atlas yas
eyledi n, cada gazilerin, şehbaz yiğitterin çen- tıklar koydurtarak Üzerine çıplak 

Nakus yerlerinde okuttıım ezan- gi ve köçek safası var .• ola ki bıçak vücudleri serin tutsun diye ipekli ve 
lan. oyunu çıka... ola ki kan döküle, sır ma işlemeli havlular serdirtmişti. 

Ahır çalındı kt'lsi rahil ettin baskın ola ... Amma ayanzadeler- Havuzun içine, billur kaselerle, her 
irtHıal, dir, söz dinlemezler, ola ki aüba~ı tanesi ceviz gibi vişneler dizilmigti. 

Evvel konağın oldu ciııan bos- baskın ed e ... Rencide olursuz. Gü- Fuıkiyeden savrulan serin "tu lar, 
· . tanlar.ı. nahsız iken tabaQınız.a sübaşı değ- durmadan bu billur kaseterin üze-

Minnet Hiidaya iki ci1ıanJa kt- nekcikleri yer.. buyurun ağacığım, rine serpiliyordu. Şarab testileri de 
lup sait, oda parası bizden ve harnal paraaı bu havuzun içine yatırılmı~tı. 

Nanıı şerifin eyledi hem qazi, bizden ve aşçı ve ba~çı ve çorbacı Soyunma sedlerine birer kat in-
7ıem ~~hid r ve ciğerci' ve baklavacı parası biz- ce Mısır hasırı, onun li zerine ince 

BUDININ ILlCA SAF ALARI 

O gün Budine gelen gnrib yolcu
lardan Ye~ldirekli ılıcnyn konmak 
İstiyenleri ılı ca kapıcıları: 

- Bre benim ağncığım bu gece 
Y eşitdirekli ılıcnmız iiyanzadelerin
dir.. kirnmı:rı almış, elimizi yumuş, 
bu gece onların hizmetkerıyız .. vni
lah müşteri alnmayız, billah müşte
ri olamayız • 

Diye karoılnmışlnr, içeriye kim
seyi almamı§lardı. Estergonlu gazi
ler<len batka ılıca odalarında yatan 

den .. seni bu akşam heybe ve egya Macar kilimieri döşenmivti. Kilimie
ile llısu ılıcaııına götürürüz... Var ri n üzerine de ipek seecad eler, kuş
orada üstad teliaklara yıkanıp sıh- tüyli yastıklar, sırmalı ipek hnvlu a
Qat ve aafn bul ... Yarınki gene biz- tılmış, serilmiş, konmuı;;tu. 
desin •. başımız tacısın ağacı lım... Ilıcanın içine gelince, evvela ha-

Demişler, adamcnğızlan, heybe- vuzun üzerindeki bUyük kubbeye 
leri, torbabn ile llısu ıltensına nak- beş yüz çanaklı bir muhteşem avi
l l"tmişlerdi. ze asılmıştı. Kırmızı, sarı, mor, ye-

Narin Ah ed Beyin knhyn ağası, §il.. rengarenk camlardan yapılmııı 
ılıcanın bütün döşemelerini kaldır- bu kandil çanaklannın diblerinden 
tarak, dtllını ve içini Sarnit Çelebi inci püsküller sallanıyordu. 
sarayından getirdiği nadide takım- Kapıdan girilince, tam karşıya 
lıula döşetmio. donatmıştı. Birinc.l gelen, havuzun öbUr yakasındaki 
ve ikinci kısmın kubbelerinc, billO.r aslan a~Zlnın ilstündekl mermer sed, 
nvizelor takılmıetı . Birinci kısmın köçek ve çcngilerle saz takımına 

olarak üç çingene kızı getirtmiııti. 
Üçünün de vücudü, bir delikanlı 
vücudü gibi idi, memeleri yok gibi, 
küçücük, kalçaları tıkız. elleri ayak
ları büyük idi, çevik, kıvrak dal gi
bi kızlardı. D erilerinin renl{i, pürüz
süz, lekesiz, temiz bir açık abanoz 
rengi idi. Alınlarında, kilküllerinin 
üstüne birer sıra altın takmı,lardı. 
Arkalarma en azdan kırkar, ellişer 
örgü olarak saldıklan ve topukhl
rına kadar inen kömür gibi saçları, 
tınkır şakır altın pullarla donatıl
mıştı. 

Bellerine. biri mavi. biri beyaz 
üstüne gelincik lşlcmeli, hiri c!e al 
üstüne sarı çubuklu Ipek pe~temel
lar bağlamışlıırdı. Ayalclaıının ince
cik bileklerinde altın halkalar, kol
larında altın bilezikler ve hepsinin 
de bir parmağında bit gul yüzüğü 
vardı. • 1 

Köçeklerden biri, Muslu Beşenin 
ayan kahvehanesi için lstımbuldan 
yiiz altın sarfederek getirttiği T elli 
Yusuf Şah idi. Yirmi yatlnrında ka
dar nslen Sakız adalı bi-r Rum genci 

uY 

rinde, rüzgar gibi dönerken, (nsana. 
znman zaman, ayağı yerden tama.
mrm kesiliyormuş, uçuyormuş cibf 
gelir di. T elli Y ~ıısuf, hayranlarının 

önünde vücudUnU iki ayağının it.
türıde geriye kırıp ta alııını uzattı~ 

zaman yalnız alnına değil, yaıuıkla
rına. dudaklarına, göğsüne. göbe
ğıne, dizlerine, hatta syaklarının 
üstiint' varıncıya kada-r altınlar yır 
pıştırılırdı. Hovarda mirasycdilor. 
ağzının ıçme altın doldururl~ırdı. 
Yusuf Şah için Sultan Murad huzu
ıunda oynnmı~ köçektir derlerdi. 

Nnrin Ahmed Bey. Muslu B«"şs
nin bt. usta köçeğe izin ald•ktan 
sonra başka rakkasa lüzum eörmc
mişti. }çki ve yemek hizmetini S{ÖI'

mek üzere, babasının sanıyından 
yirıni kadar nadide Çerkes ve Aba
za köleleri getirtmişti. Gümüş lıc
dcnlerine al ibrişim futalıır sarınmıt 
olan bu köleler, Estergon gazileri 
ile ayanzadeterin önünde, zümrüd. 
yoktu, zeberced, mercan kakmalı al.
tın tepsiler dolnştmyorlarda. 

(Arba nr 



24 Ağuatoa 

Musikimizi 
kurtarmak için 
(Ba.ştarııfı 1 Inci ııayfıı.da) 

de, bağn yanıkiann derdierini deş
meğe has olan tedbirler bu muka -
Yemeti kırmnkta da tesirim göster
dı. Nihayet: 

- Evet, dedi.. Türk rnusikisini 
~urtarma cemiyeti te§kil ediyoruz. 
Tam 44 kişiyiz. Faaliyetimiz tama -
mile ilmi mahiyette olacaktır. Ce -
miyete, musikinin on ~ubesine d~ 
vakıf olanı almak lazım amma, 
nıaalcsef nerede §imdi böyle aan'at
ltarlar •. biz mecburen bir şubeye va
kıf bulunanları da kabule mecbur 
l:nldık. 

- On şubeden bahsettiniz, rnu
~ıikinin on tane şubesi mi var} 

- Ne zannettiniz yni Saya}ım: 
Usulle hnnendelik, sazendelik, rna -
kamatın seyirlerine bihakkin aşina 
olmak, beııteknrlık, makamatın se
yirlerine riayet etmek şnı til e gerek 
ağıı ve gerek aazla taksim edebil -
rnek, nazariyalı musiki, usul ve ma
kamına göre nstırın notalıırını yaza
bilnıck, sauız bir eserin notasını u
sulü ile okuyup diğerine meşkede -
bilmek, birisinin okuduğu eJeri saz
sız olarak usul ve kaidesine te,. fi -
kan notaya almak ve tarihi musiki .. 
Ağızım açık knlmı§tı: 

-Aman üstadım. bu adeta dok
tora verrnekten daha müşkül ı. 

- Elbette.. bütün bu şubelerin 
de ılk, orta, yüksek ve üniversite kı
sımları vardır. 

- Peki musiki san'atkarlarımız 
bunları biliyorlar mı} •. 

Tereddüd etti, fakat cevab da 
''erdi:• 

--- Maalesef hiç biri bilmez. 
Maattecssüf maknmatın seyrini bi -
len bile kalmadı. Bugünkü hanen -

, deler arasında usul bilen yoktur. 
70.80 usul vardır halbuki .. 

- Yeni cemiyette kimler var} 
- Nizamnamemizde bu on şu -

benin en az 7 sine vakıf olan reis o
labilir, diye bir madde vaıdı, mu -
aikimizin inkıraza sürüklendiği bu 
devirde bu adam nerede} Beni reis 
Yapmak lutfünde bulundular. Fa -
kat ölürsem, reissiz kalınz endişe -
'ilf', 7 şubeyc vakıf olmak kaydı 
kaldırıldı. 

Ben şurasını antiparantez nrze -
deyim ki, Abdülkadir Töre, musi -
kinir. ı o şubesine de vakıftır. 

Şimdi kendisini dinlerneğe devam 
edelim: 

- Eyüblü Hafız Ahmed de he
Yeti ilmiyenin reisidir. Ayrıca 9 ki -
~ilik bir heyeti idaremiz vardır. Eski 
maarif müdürü Bay Saffet bu heyf'
tin başında bulunuyor. Reis Vekili 
de Hakkı Sühadır. Tanınmış musi -
lı.i•inaslardan Zeki Arif, Mustafa 
Nezih, Fahri, Refik Talat, Leon 
Hancıyan, Eyiiblü Ali Rıza, Bakır
köylü lhııan, Ihrahim Sabir vesaire 
vı:ır. 

Heyeti ilmiyemiz musikimizde ya 
Pılmış ve yapılmakta olnn yanlış -
lıkları önlemek. hakikati meydana 
koymak, halkı tenvir etmek için gay 
rettt ve ncşriyatta bulunacaktır. Gn
Yemiz. cümhuriyetin terakkiyatile 
mütena ib bir surette musikimizi in -
kırnzdan kurtarıp tekcmmiıl ettir -
nıek, sırası geldikçe musikinin her 
~ub ı.ik akt!amını tedris ederek öğ
tt"trr.en yetiştirmf'k ve cemiyetin ni
:ı>amnamesine tevfikan Kızılay, Ha
Va, Çocuk Esirgeme Kurumu men -
fantlerine muazzam konserler ver
rnek suret'le, menafii amıneye hiz -
met etmektir. Rf'smi ve ilıni bir en
c:ümeni muııiki teşkil ederek musi -
kirr.izin terakkisi için bir ataka gös
t~rilmf'si ve encümen tarafından da 
l'ürk musikisine mahsus esaslı bir 
rnekteb açılması için biikumetin mü
ı>ahPretini bekliyoruz. 

Pek yakında açılış töreni yapıla
cak olan ((Türk rnusikisini koruma 
c:~'rnivetin nin birinci rnüessisine mu-
Vnff k' ı k a ıyet temenni ederek ayrı ır -

.,.rı, Lan!tıki f'vden Türk musikisi di
Ye şu fervad yükseliyordu. 

Aman aman Hürmüz, 
y Gel bize gündüz. 

kü]·· alrıı~ bu ııarkı, cemiyetin te!i:ek
tındeki i!labı-ti aniatmağa kafidir. 

....____ Nusret Safa Coıkun _ 
ltoı.tı. llo ır A«llye Ma.hkem~lnden: 

'kı~ı ?kıt- KIL<-4'\bruıında muklm Hasan 
~n l<ıtanbııllu 51\1 yü"'bnııı Subbl Ke
~üıı~ 'bl"Sl Sabrlvf> Varlık kocası Ab-

•,?.17: oli] "n • . yüzb ~ı s b ' u ...,o doj!umlu ölü n. 
lıınd~ hi Kenan Bo7J:ırdn yüzbaşı bu
lta.ın u sırnda kendi.~ ne eski nh -
11!1\] a tevfiklin evlend\klerlnl ve ev -
t~- erı 2230 ""'Vfika numaralı nf kanununa 
'ıtına 'n ntifus:t tescil edild'!Unl ve 
ttıura tnü.stenldt>n maaş tabsisi için 
llıen' ~t etrnısse de ntklı.hın bük -
ttıadıın vsfk f>':IDmedlkce mümkün cıla
l'ihnesı n~ an bu husu.<:tn bir karar we. 
te'lıın aklrınd'R açtı~ı davanın ce -

Ölü ~en ntuha~emesinde: 
lerı ın Z~ı Sııbhl Renanın vnris -
1 llraııael't:ud Ise açıinn fçbu davayn 
1tarnr ~ 

1
°1up olma1ı~ının flfınına 

~e ftfin(ir lrn~ oldulhındnn muhnke -
olan 12191940 gününe ka -

SON POSTA 

General 
diyor ki 

-. 
Uç soyguncu 

yakalandi 
(Bat tarafı S inci sayfada) Ke.rngÜlill'ükte oturdukları teabit 

SPO - -
Lig maç~ar1 

fikstürü 
Alınanlarınkilerile bir teadül halini edilen Neeat4, Meluncd ve Cemal ad. 
almaları mümkün görünmektedir. larmda üç kafadar, aralannda bir 
Ingiliz sahillerini ve topraklarını ha- kump:mya vücude get.ırcrek Aksaray 
vadan ve denizden gelebilecek. her ve Yenika,pı elvarındaki rne~hane ve 
türiii tııar:ruzlara kar~ı koruyabıle - gn.zinolarclan geceleri geç vakit çı 
cek türlü toplar, bağlı baraj balon- tan sa.rhoşlara musa.llnt olma~a v; latanbul mıntak~sı birinci küme 
lan ve askerleri de vardır. Elhası1 birer bahane ne bunların para ve t~kı.ml.ım arasında~ı ~_9.~0-~ 1_ me~
Fliinderler, Dönkerk ve Fransa he- santJerini a.şımıağa başlamışlardır. sımı lıg maçları faksturu ıç~~ dun 
zirnetlerini gören Ingiltere ~imdi hay Bu cür'etkll.r ~ebeke. e!radı evvelki ak~~m 1mıntaka ~erke;nde k lup mu
li kuvvetlenmi~ ve onun rn:ınen ve gece de geç vakit ayni mnksadla Ye. ral 

8~ arı arasın a bır toplantı ya-
maddeten müdafa vasıla ve imkan- Dikapı <:ivarında dolaşıp yeni bir av pı mış ~r. .. 
l.lrı artmıştır. Bu sebeblerle onun beklerler.ken, Süley:mnniyede ot.U'l'rul 2 ı \Efer,~llenp karar!~'.~ Fgorebmhaçlara 

k lh 1 1
. . Mehmed ~ .. ında blr .'"C"'Ynr satıcının yu azar gunu ener a çe ve 

bugün ü su şart arı tes ımıye~ ve- u.u ,, " Şe h 1 d b sarhoş ve iki tarafına. yalpa bir ı ref sa a ann a nşlanacak, 5 ve 
....

8 
testirniyete yakın olmıyııcak ve vurur 6 B' · ·ı · d I 1 

B lk " :hnldc bulunduklan yere d Tr el ınncı e rın e yapı aca.ı.. a an 
çok şeyler vererek kendini kurtar- Oı;ru g - ) h f ·ı 20 B' · · · d mekte olduğunu görmüşlerdir. ?yun a~ a tası _e. ırıncıteşrın e 
mak yoluna dü~miyecektir. Çünkü Bu tesaduften derhal ist 'f d ed ıcıa edılecek nufus sayımına tC'.sa -
kendini buna mecbur görmemekte-

1 
a e en d" f d h E d )' 1 1 soyguncular, seyyar satıcının yanına u e en n ta a ıg maç an yapı -

dir. sokulmuşlar ve çok kısa bir zamandn rnıyııcaktı~. . .... 
Mihver devletlerine gelince, on- kendlsile a.h'bablık tesisine muvaffak . • ~ maçlan fikaturu 

ların bu hnrb neticesinde 'varmak is- obırak beraberce yiirümcge baş! Bırıncı hafta: Beykoz, Knsımpa-
tedikleri coğrafi, siyasi, askeri ve }ardır. amış. şa - Fenerbahçe, Beşiktaş - Galnta-
iktıs:ıdi hedefler ancak İngilizlerin Bu vaziyette yo1culult bir müddet saray, Istanbulspor - Süleymaniye, 
ayeterıı demelerile vli11ıl olunabile- devam etmiş, fakat yolun tenha b" Vefa - Topkapı, Beyoğluspor. 
cek ~eylerdir. İngilizler Ise, Avrupa yel'inde iş tamamen deeişcrek üç s ır İkinci hafta: Galatasaray, Fener
karalarında mağllıb olmalarına rnğ- guncu seyyar sntıcmın ceblndekt p~~ bahçe - Süleymaniye, Beyo~luspor -
men, şimdi kendi adalarında, har be rasını zorla almaA-n knlkışmışlardlr. Beşiktaş, Kasımpaşa - V efa, Top-
devamdan çekinıniyecek kadar, ken Bu ibeklenmlyen tecavüz karşlSlnda kapı - Beykoz. Jstanbulspor. 
d ilerini kuvvetli, destekli ve n eti - sarhoşlul;ımn m !;men müteamzlarln Üçüncü hafta: Vefa, Beyoğlu -
ceden ümidli buluyorlar. Bu tartlar ~ayı göze alan Mehmed, bir spor - Süleymaniye, Topkapı - Fc
nltında, tabii seyrini takib eden şim- müddet mücadele etmişse de aoygun nerbahçe, Beykoz - Galatasaray, 
dilci harb, günlerini bilirmiş ve öm- cula.r Mehmedt yere yatı~ışlar ve Beşiktaş - lstanbulspor, Ka,ımpa~a. 
rünün sonuna gel mi$ sayılamaz ve bağırmamıı.sı için de altzını men d Die Dördüncü hafta: B eşik ta,, Vefa -
sulhe de olgun gözile bakılamaz. tıkamı.,lar, cebindeki 750 kuru.şla sa. İstanbulspor, Topkapı - Beykoz. 

a.ttni a.Iarıı.k kaçmı.şlarclır. Beyoğluspor - Fenerbahçe, Kasım-
Onun için Bay Çörçil yeni nut - HAdiseden haberdar edilen zabıta paşa _ Galatasaray, Süleymaniye. 

ku nde «düşmanın, her halde daha dÖTt saat gfbl kısa bir zaman lçlnd~ Beşinci hafta ı Jstanbulspor, Bey
büyilk gayretler sarfedeceğine inl:l- soygunmılann t\çünü de yakalamı,ı _ oğluspor - Vefa, Kasımpaşa - Ga-
rulması icab ettiğinin söylediği gibi tD'. )atasaray, Topkapı - Fenerbahçe. 
((Yakındoğuda çok ehemmiyetli as- Dün Emniyet Müdürln~ıne getiri Süleymaniye - Beşikta,, Beykoz. 
keri hareketlere pek yakında ~ahid len hu-sızl'ann mütea.ddtd yerlerde~ Altınıcı hafta: Vefa, Beykoz 
olunacağınl)) ilave eylemiştr. Bun- muhtelif e.,yalnr ça.id1kları anla~ıl Beşikta~. Süleymaniye - Kasımpata. 
dan başka Londradan karargahına mıştır. Suçlulnr bugün adliyey~ te& : Topkapı - Fenerbahçe, Istanbul -
dönen Yakındoğu İngiliz kuvvetleri Ilm edilcceklerdir. spor - Galatasaray, Beyoğtuspor. 
kumandanı General Vavel de «bu- Yedinci hafta: Süleymaniye, Ka-
rnlnrda, pek yakında çok ehemmi- Sözün ktSaSI sımpaşa- Fenerbahçe, Beyoğluspor-
yetti hlıdiselere intizar edilmek ı'cab Galatasaray, Vefa - Beykoz, Top -CBaştarnfı 2 nl'l snvfacla\ 1 edeceğini~> kendini kar~ılıyan Mı - ve bund!ı.n başkn, ~Ure heves eden kapı - Beşikta,, ııtanbulspor. 
sır matbuatı rnümessillerine ııöylf'! - .vr.ı Sekizinci hafta: Galatasa,.ay. Ka-- "6-'unuz varsa, onu da o loka.nta.ya miştir. l!'lte şu anda, bütün tatlı sulh götürüp şAlrll~ln tı.ldbeti hakionda sımpa~a - Süleymaniye, Beykoz -
hayallerni hertaraf edecek olar. acı kendisine güzel ve oo.n1ı btr tbret Fenerbahçe, Topkapı - V e! n, lstan-
hakikatlerin neler oldu,'Unu bu söz- dersi voerecelaı!niz... bulspor - Beşiktaş, Beyoğluspor. 
ler dahi gösterrneğe kafidirler. Fena mı?l Dokuzuncu hafta: Fenerbahçe, 

Vefa - Beşiktaş, Topkapı - Kasım-

Istanbul Defterdarlığından: 
D~fterdarlık Merkez İdare.'>ıle Mülha.k Müdiriyet ve Şuabatının 940 yılı 

ihtiyac: Için 73500 kılo sobalık Jı:ııru gürgen odunu aç.ık eksiltme lle mıl.b:ı. 
yaa olunacaktır. El:siltme 2Gt 8/940 Pazartesi günü saat 14 de Mllll Emlfık 
M5düılu~ünde toplanacak olan Komısyonda ya.pılacnktır. Odunun mahal
lerine teslim bchcr 250 kıHsuntL"l muh.:ı.mmcn fiatı 375 :ıru~ ve muvaltkat 
tcmln:ıtı 73 liradır. t;:ııtııume. Mill' EmilUt MüdürlilA'ü 4 fuıeü blemlnden 
aJuıabılır. isteklllerin el;..«iltmt' gıinü muayyen saatte muvakkat. tenıınaUa 
Kc..misyona :miı:arnntlnrı. (7087) 

Türkiye 
• 
1 AAT BANKASI 

Kuruluş tarihi: 1888 

pa~a. Beyoğluspor - Süleymaniye, 
Istanbulspor - Galatasaray, BeykoL 

Pazara yap1lacak kUrek 
şampiyonasi 

İstanbul kürek ~plyonası Pazar 
ırtınü Yenl'ka,pı ile Sı:ı.matyn arıısında
ki 2000 mct.rellk bir mesafe dahilinde 
yapılacaktır. 

Bundan evvel yapılan Iki teşvik 
müsnb:ı.k.asındn.n blrlnl ann~. 1kln _ 
cislnl de Galata.sa.ncy ekibi kazan -
tıı.IŞtı. 

Kürek ::rarışlo.nndA en ileri tıılrnn. 
1a.rdan blrl olan Beykoz, teşvik mU -
sab3.kala.rmda hemen hemen ciddi 
bir va.rlık gastereınedl. 

KENDiN 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Car1 Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

Sıhhat 
Merkez 

ve İçtimai 
hıfzıssıhha 

komisyon undan : 

Sayfl'\ 7 

BiR.KTiR 
1940IKRAMİYELERI 

ı aded 2000 Uralık - 2000.- J.1.ıt 
1 • 1000 • - '1000.- • 
• • i()() J - 1000.- • 
ı2 J 250 J - 3000.- • 
40 • 100 J - ,000.- • 
75 J 60 • - 1750.- • 

210 J u • - 6250.- ' 

Kqldeler: 1 6ubat, ı l\1-'.tu, 
1 Atıı.atos, ı hincıtqriıı ıuaıa • 
u:rwc1o yıı.puu. 

Muavenet .. . 
muessesesı 

Vekaleti 
sa h n alma 

Ad ed Cinsi Mu.ha.nunen bedel İlk teminat 
Lira Kuruş 

Nasıl a.Iınaca~ 

Lira 

262 50 Açık eksiitme 100 Dana 3500 

20 Merk eb sıpası ,,., 
10 Koyun 80 
20 Keçi 100 

soo 22 50 Pazarlık 

ı - Müessesemiz çiçek ~ısı şubesi lçln cins, miktar, muhammen bt>deJ, 
ll:k ternınatları yukarıda yazılı hayvanlar iki grup halinde açık cksıltmc ve 
pazarlık sıırctlle .satın nlınacnktır. 

2 - l:!ksUtmP. ve pazarlık 2 9 940 tarihinde Pazartesi günü saat 11 de An_ 
karada Merkez Hıfz.ıssıhha müessesesi Satm Alına Komisyonunda yapıla
caktır . 

S - Şartnamelerini gönnek lstlyenlcr müessese Satın Alma Komisyonuna 
müracaat E-derler. 

4 - Tnllblerin muvakkat ternınatı y.ıı.tmnnk üzere blr gün evvel ve ka.. 
nunı ves•kalnrıle birlikte belli gün ve saatte koml.syona gelmeleri. 

c4675~ c7385a 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 

Bu hafta ya.pıla.ea1t ı,amplyonadn 
mutlaka. tıraya ka.t1lacak olan Bey -
kozu da hcsn.'b edecek olursak, Onla- ----------------------------

Şube ve ajans adedi: 265 
Zira! vP. ticnrl her ~evi banka munmeleleri -

tasarny, Güneş ve Bcvkoz eklbleri n. 
ra.smda'kt muhtelif ynrı~lardıı denız 
sporlanmn en bilyük heyecanı duyu]. 
muş olacs.ktır. 
İstnntıul lrllrek blrin('U\kll'rl, milp -

tedl ve kıdemlllcre mf!mus olmak tl. 
!ere iki ayn müsarottdnn lb::trett!r. 

Her binnin büyük birer husnşlyet 
ta.şıd$ bu müsabaktllrırdnn lndemll 
tek çltte içtn Galn.tı~sarnyla Güneşin 
yenı futa yn.pbrmış olmn1arı bütün 
mızarlan bllha..~ bu yarL'} Uzerine 
oelanekt.edlr. 

Kürek ~mptyona.sma saat 13 de 
başlanncaktır. -

Yeni neşrivat "" 
-----------------~) 1\leınur suçlan hakkınde-ı ta.hkikat 

Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu Ilanları .... 
Kull:ıııılmış blr yol sllindirl almacak 

Takt1bcn on tonluk iyi kullanumı.ş bir yol .silindirl alınacaktır. Satmak 
ı.,ı;tyeulerin bir lslıdıı Jlc lJmum Mudürlüğümüze müracaat etmesi ve sllln
dlrln mufnssal evsaflle halihazır durumunun ve Ankııra veya Kırıkknlede 
teslim fıntının dn tu meyandn bildll'ılmesı. (7521) 

Istanbul Defterdarlığından : 

Nev'i 

Türk a.ntra,lti 

Marinlave 

:Mikdnrı 
Ton 

303 

73 

Mıiha.mmen 
ton fiatı 

Lira 

Muva.kk:ı.t 

tcm nat 
Llrn 

662 

rdlıbert - İnhlsarlar teftiş heyetin. 17 

24> 
) 

17 ) 
) 

18 ) 
den All Faik Kunt ve AtA Pelin tnra- Krlple 
fındtuı telif edilen bu eserin tahkikat Veft(;rC.:arlık ıncr:kez dalresile :mülhak müdüriyet \'C şunbatını-ı 040 yılı lh. 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zıraat B9.nkıı.sında kumbaralı ve ihbarsız warruf hesablarmda 
en az 50 ıırası bulunanlara .senede 4 defa çekılecek kur'a ile nşa~ı _ 
dald pJ{ına göre ik.ramlye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirai•k 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 , 
4 .~ 250 " 1,000 

40 " 100 " 4,000 
, 
" 
" 100 " 50 ., 5,000 

120 n 40 , 4,800 , 
160 " 20 , 3,2DO , 

ıKKAT: Hesnblarındaki paralar bir sene içınde 50 llradnn a.şatı 
d~miyenlere ıkramiye çıırtıiı takdirde S"o 20 fazlwle verilecektir. 

ıtur'alnr sende 4 defa. lı· Eylül, 1 Blrlncikluıun, ı Mart ve 1 Hazl. 

tarıhler nde çekilecek ır. 
ran 

işlerile aHikadar olan müfettışler, Uy~ı Için yukarıda ncv'i ve miktan ynzılı kömürler hlzn.larında g.JStcrılen 
mütehıuımslnr ve idare memurlnrDe muhammcn f:ntlnr tizer!nden ve mahallertnc teslim e<llmek şartn~ knp31ı 
hukuk mensublannn büyük yardımı zarfltı bılmünakasa mılbayaa ed.leccktir. Eksiitme 26/ 8/940 Pazutesı günü 
olacutır. Cihan kütüphanesi tara - saat 15 de Milli Emllık :MüdliılüR:üne toplanacak olan komisyonda ynpılnc:ık
tından basıl~. ısnt~ çıkarılm~tır. tır. İsteklilerln ınuvnkknt tE>m.ııat mnkbuzu ve 9-W yılı Ticaret Odası veı:lka. 

sını nıuhtevi t.eklifnnmelerıni ırıiihurlü zarf derununda eksiitme günü faat 
Koca e li 14 de kadar mnkbu~ muka~.Uınde kom"~on :ew:g-ıne ~vd! etmelerı l[ızım~:r . 

Husw.ı şnrtnnmc Milli Emluk Mudurlulffi 4 uncu knleminden ahnabllırtr. 

Viiayetinden: \708!!) 

İzmit - Kandım ve İzmit - Derınce 
yollan mebdclcrlne Bekirdere ve Ta. 
bakhane ocaklanndan nakledilecek 
cem'an •2740• metre mlkA.b taş ışi 
Eyl\ılün ikinci Pazarlesi gfinü saat on 
birde Ihalesi yapılmak üzere nçık ı:k. 
.slltımeye konulmuştur. Keşif bedeli 
c564h lira 4{) kuruş.t.ur. 

Bu işe ald şartnamc, mukııvcle pro
jesi, keşif vcsnlr evrak vlldyet nafta 
müdlir1ü~ü lll' encfimen kaleminde 
görüleblllr. İsteklilcrın ıhnle tarihin
den bir hn!tn evvel mürncnntla n~fıa 
müdürlüıtfinden nlncnkları vcslkaya 
ıstinaden yenı yıla ald Tic:ırct Odası 
vesikası ve 423 buçuk Urnlık: muvak. 
kllt teminat mektubu veya makbuz~ 
ile blrl!kte o gün 7.lkredilen sante ka. 
YU· l'.~~mt ftUn:"'i:T4.w-'k'oMf'•Jı."QDD 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninden: 
ı -- Zongııldak vılfıyetı Içinde Zonguldak • KUlmil i'Olunda ya.pılaca.lı: 

09!194) lira f441 kuruş keşif bedcJ.!i lhzar edılmiş balasiarın .siUn _ 
d1raj Işi ve bir sekizlik koprünfL, lkmalile bir tamirat barakası ınşa_ 
sı ı~lert vahidi fiat ve muha.mmen bedel üzerinden ve kapalı znrr u.. 
sullle 16/H, 940 tarihinden itibaren 15 gün rnüddetle eksiltıneye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltınesi Sl/ll/94.0 Cumartesi günü saat 12 de Zonguldak ViH\yet 
Daimi Encümı:.nl odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiitme ~artnamesl ve buna. müteferri evrak Zonguldak Daimi En.. 
cümen kaleminde ve Zonguldak Nafin Mudürlü~ündc görüleb llr. 

4 - Muvakknt temınnt 1499 Hrn 58 kuruştur. 
5 - işın bedeli Zongu!dak Hususi Muhıısebc vczncslnden verilecektir. 
6 - Eksilimeye girmek istlyenlertn ihale gününden en az sekiz gün 

C\ yP} Zonguldak Vllfıyetıne müracaat ederek vlll\yct. makamından 
alınmı., nıüt('ahhldlık ehllyet veslkasile Tiraret Odasından bu )ıl 
içlnrlc ahnmış vesıkll. \'C muvakkat teminatlarını yatırdıklarına dalr 
makbuzları \'e teklıf mektubunu muhtevl kanunun tarifi H•çhlle __ .. _, 

• 

. 
' 



8 Sayfa 

V k it, Nakittir ! .. 
5 porsiyonluk bir komprlıne De <Su ve a~ten &'ayri haricden hl.çbir 
madde Jlil.ve etmeyi d~ünmekslzin) ~ 1rurtıt mukabUlnde 15 da.kita 
gibi kı.ı;:ı bir zamanda zengin ve ittihalı bir eofra hazırlıya.bUlrsl.nts. 

Maru! ve meşhur lokantalanm~a dahl bu derece ne.ıta bir 
çorbayı her zaman bula.maamıa. 

Büyük ynrdun ve taydası Aşlkıir olan çorbalık sebze komprlrnelerlmi
zın senelcrce ne!aset ve tazell~lnl muhafaza etti~lne şahld olacaksınız 

A RKA 
l'ılERCİ'\IEK, BEZELYA, NOHUD vesalr hububat sebze n çorbalıt 

komprlrnelerlni kilerinizde bulundurmayı ihmal etmcyinlz. 

Yedek erzak : Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za
manda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler !çın olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her uıman ve 
her yerdP. sıcak bır yemek temini kabUdlr. Baktallarınızda.n 50 gram

lık bb· komprlme 9/ 100 gramlık bı.r komprlmeyi 15 kuruştan 
alabilirsiniz. 

BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA Taribi te!ıbi: 1915 

. 
Modayı takib eden her asri kadın için kıymetli taıılar)a ve nefis 

işlemesite hnkiknten nnzarı dikkati eelbeden böyle bir barikulade 
(SINCER) saate sahib olmak adeta bir saadettir. Fevkaliıde güı:el 
ve zarif olan bu (SINCER) saatleri en müokül pesendieri dahı tat
min edebilir ve bütün bu meziyetlerinden maada saatlerimizin on 
beş senelik bir müddet için velev müşterilerinin mesuliyetinden ol.
sun her türlü fırızalnrın müessesemiz tarafından hiç bir ücret alın -
maksızın tamir olunncaklan garanti edilmiştir. 

No. 82/ A 180 Elmas ve ı ı pırlantalı SOO lira. 
- Emaalleri gibi on beı sene ga~antilidir. -

Adrese dikkat: Sİ N GER SAAT Mağazası - İstanbul Eminönü 

SON POSTA 

1 

aaaııaın kıymetini taıı:aı.r ede 
Ba.yanla.ra A.det zam.e.n.la.rınd 

aeve aeTe lrullana.catı mikropsuz, 
ufa.k, yumu.p.k: ve .sıhht en birinci 
ma.hrem tuva.ıet bezletidir. En 
ince elbiseler a.ltında bile belli ol
mu. 

FEMIL ve BAGI 
Her eeıanede, kadın berberlerln. 
de Te tuvaJet m~azalnrında bu
lunur. 

TÜ~RIYE , • _ 
KÖYLÜvti$ÇI ELBISELEI/~ 

TöPTAN SATIŞ YERI 

iSTANSU~: , 
SULTAN HAMAM)RFANiYE ÇARŞISI-18-19 

SELAHE.TTiN KARAKA~LI 

~----11:'21!:~-----•c• --/10' Eaki Feyziati ~ 

Vatı lı Boğaziçi Liseleri Vatısız .................................................... 
Son Posta. !11atbaası: 

KIZ ve ı:RKEK TALEBE AYRI llÖLUKLERDE 

:Seşrlyat 1\luduru: Selım Ragıp Emeç 

SAlllni.I'.Rİ: s. Ragıp EMEÇ 

Ana, ilk, orta ve lise sınırıarı Için eski talebenin ka.yıdlarmı tecditle ve yenıdon talebc kaydına başlanmı.ş. 
tır.Butunleme tmtih:ınhrı 27 Ağustostan itibaren b:ışhya.ca.ktır.İstiycnlerc tarifname gonderUir. Telefon 36-210 

A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Devlet demiryollar• ve liman ar1 
işletmesi umum idaresi ilanlara 

Muhnmmen bedeh 87500 ı Sek. en ycdı bin beş yüz• ı ra ol ın 2 ... u t n 
sürşor ya~ı 7/10 940 Pazartesı günü saat ıs de kapalı zarr u.sulu le ı\nk.ı.. 

ra'da idare bin:ısındn satın aıınacaktır. 
Bu Lşe ı;ırmek ıst yenlerın 56:!5 ıBeş bın altı yüz yıımi bc!Şl liralık mu _ 

vakknt teminat ilc kanunun tayııı etti~ı vesikaları ve tekllfl~r nı uy:ıi gun 
saat H. de kadar komısyon rei.slıttıne vermeleri lO.zımdır 

Şartna:neler 435 1D0rt 'üz otuz beş) ktı.r~ Ankara ve lhydarp;ı_ 3 

\'Pmelerınde ~:ntılmaUnctır. (7660) 

· Ehshaı·atör Operatörü Arantyor 
Tokrt' ta Kazov ı Rul<ımusı inşaatırıda mUteahhid Öıntır U c 

adresine c1erha mUrnC'lltt edıl·nesi. ~r,l!f!llli:Z::iii!! 
ı--

l Edremid Belediye Ri yasetinden: 
Belı•dıyemiz hastanesi Için 35 !ıra ocrctıı bır hastab..ıkıcıya ıuTum vard r. 

Taliblerın hastanelerde hızmet ettl!derine nıd veslka ve bonserv slerıl<ı oir -
lıkte Helcdıye .itıyasetıne ınıirncant etmeleri ilCın olunur. l7083) 

Elazığ Beledi~resinden: 
PaF.Sif işiertnde ı<ullnmlmak ü<erc açık eksiitme suret.ıle .satı:ı nlınacalt 1 

.ıe~ adcd :1atıf itfaıyc ukıı.ıtr; •" vıd emme basma tulümbaları.1 ıhaıc gu
rı•ı ~u/8 940 dan 1Lıb.ueıı c.ı v.iıı> t.emdıd edilmiŞtir. Şartnamr~inı görnıı'K 

.stıyerlt': adre<;!erını bılcı .. ·.ıc.kle bırer nusha gönderilir. Tulümbalar • a~
ıam olarak beledlyemize tt•.-,lıniı.dt' bedelı hemen tedlye oluuuca~ıntlm 

tal blerın bP.edıyenııze rm.rnc:ı.ıtJnıı·mı.n olunur. ..7775ıı 

Arnavudköy _ Çlttesar.ıyla.r ~ 

Leyli 
~ Erkek y 

ILK- ORTA

Taksirnde Sırasalviierde 

Nehari 
Kız 

1\tüdiiru - E.'>kl Şişli Terakki Direktörü. l\1. Ali lla.şmet Kırea 
Hu usıyeUerl: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE gent., mlkyasta 

ehcnımıyet vermek.. sınıflarını nz mcvcudln teşkU ederek talebesınln 

çalışma ve lnklşarı, aıhhat ve inzibatıle yakından alA.kadar olmaktır. 

Mektcbln denize ıırızır kalorıferli tenefrüshane ve Jimnastikhanesi 
vnrdı.r. Hergün saat <9 ile 13' arasındu talebe kayıd ve kabul olunur. 

Telefon: 411!>9 

Traş bıçaklarmın satışı ~o 50 ya düşmüştür. 
Çü.ıkü: 

O R T 1~ KLARI 
ile evvPlcc 10 d~'fa Lra~ olunabillrken son tekemmülu saye~lnde şimdi 

"tllitl!!;;t;il;!~• rahat rahat 20 defa traş olmak kabil oluyor. ••.a•~ 

1 
iÇiN 

ı 


