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e rimiz e 
Refik Saydam bu sabah geldi ve 

Milli Şefe mnıaki olmak ozere derhal 
" Savorana , yatına gitti 

Iktisad Vekili de geldi 
Dün aıcıam Ankaradan hareket eden B:ışvekll 

Doktor ReC1k Saydam bu sabah 8~ de Ankarıı 
e ·sôlt·cslle .şehrimlze muvasaıat etmL?tlr. Dahiliye 
Ve:tııı !<'nık öztrıık Ba.şvekllimizi Pendikte karşıln
rmş ve Pendikten itibaren Haydarpaşaya kadar 
bldik•e seyııt.at etmi§lerdir. 
Başvekll Doktor Refik Saydam' Haydarpaşa ga. 

rtnd:ı Reisicümhur namına Serynver ceıru ile Mali_ 
'Yr VekUi Fuad A~ralı Parti Müfettişi Fikret Sılay 
Istanbui Valisi Doktor' Lutfl Kırdar şehrlınlzde bu
lunan meb'u:ılnr, İstanbul Polis Müdürü, Üniversi
te Rektörü, Parti, Vilflyet, Belediye erkCını, gazete-

1 
cUer ve kalaba1ık bir halk kütlesi tarafından kar _ 
!.lllanmıştır. 

Ba.şvekil rerakatJerlnde Dahiliye Vekili ve Vali 
o1duğ>:ı halde Acar motörüne binerek Milli Şefe ıniı-
lllki olmak üze.re hareket etmişlerdir. 

IKTISAD VEKILI 

ALMAN AJANSI 
HAKiKATi 

TAHRiF EDiYOR 
ba Ank:ı~a, 2 (A.A.) - Sovyet 
1\1 Şvekılı ve hariciye komiııeri B. 
h klotof tarafından harici siyaset 
le a kında Sovyet Şiirası Birliği ali 
t-~~ııerinin yedinci içtimaında irnd 
all~ nus olo.n nutku, Türkiyeye ta • 
lı k l"der kısımlan da dahil olmak 

l <.' dimku biıltenl rimızdc , eş • 
retıni~tik. 
• Bu ııon kısmı, Sovyet Tl"smi a -
Jan ı 1 ass tarafından fransızca ola
rak bizt" gönderilmiş olan metin • 
den aynen iktihas etmek suretile 
tekrar aşağıya dereediyoruz: 

({Türkiye ilc olan münasebetle -
rimizdc esaslı hiç bir tebeddül vu -
kua gelmemiştir. Yalnız Alman be
Yaz kitabı ile ahiren neşredilmiş o
lan dokümanlar Türkiyede ynpıl • 
rnakta olan faaliyetin bnzı nevi te
zahürntını nahot bir şekilde tenvir 
etmektedir. Bilahare ve Türkiye -
deki Fransa büyük elçisi Massigli 
k~~nfından verilmiş olan izahat do
. ~ınanlann bu mümeyyiz yasıflnrı 
~~ıbarile hiç bir deği,iklik huOJule ge-
ırınl:'mi tir. 

Bu münasebetle So""} ct h ükü • 
~etinin gayri kabili kabı.~l addctti
gı bir vak'a dolayısile daha ge -

<R:ıı.tarnfı 3 üncü s~vfad.ı) 

Frans1z halk1n1n 
. ' Ing i. tereye 

karşı hissiyali 
~ONDRA 2 ( A. A. ) . 
ransız mültecilerini::ı ifadelenne 

hn~atan, Oran hareketi Alman ve 
aYanların ellerine büyük bir pro

Paganda silahı vermiş ise de, F rnn
sı~ mille-tinin Ingiliz h\ssiyatının sn
rnııniyeLi hakkındak krır.antır.i sars-

(Devamı 7 nci ayfıulıı l 

Bulgar - Rumen 
müzakereleri 

. Sofyn, 2 (AA.) - Royter a
Jansı bı"ld"ı · rıyor: 

B··k . u rl:'şten avdet ctmi'l olan Bul-
garıstand k" 1., ,. . l··ı . h .. n ı 'umen serırı ·ı ottı. 
y tıgun Bulgar haneiye 'r.azırını zi
c a~N edecektir. Umumiyetle mevR olan kanaate nazaran, Fılotti. 
c onıanya ile Bulgarı tan arasında 
cl e~ubj Dobricanın t.!rki hususunda 

ogrudan doğruya müzal<ernta ka
~~ l açacak talimatı hiın ilen gelmi~ 

u r~rnaktadır. 
BuıYı ~alıimat alan nıl"hafile göre. 
cl g.:ırıstnn 19 1 6 hududunun vücu-

he getirilmt"ııi hakkındakı metalı
atın . k • l 1 ıp a edecektir. l)obncn me

ve e •. 
1 sının Salzburgda miıukere edi-
Ren . Yegiıne mesele oiJuğu V<' Bul-
arı tanın orada kann.rıtini 6erbest

Çe i:zhar ettiği ilave edılmektc-dir. 
hiçbir taahlıiid ta-

İktisad Vekili Hüsnü Ça.kır bu sabahkl 7,4() Anka
ra trenile şehrlmize muvasalat et.mi.ştır. vekııı ~or_ 
da İktisad VekD.letine ba~lı ~kküller erk~nı kar. 
şılamı~lardır. 

Yozgat ve To katta 
dün yeniden 

·zelzeleler oldu 
Zelzele ınıntakasında 1.000 küsur ev hasara 

uğradı, 1.000 hayvan da telef oldu 
Ank .. r .. , 2 ( t lu:.us ) - H 1..fı

met merkezine gelen malumata na
zaran Yozgat ve ha valisinde fası
lalarla yer sarsıntılan devam et
mektedir. 

Resmi rakamlara göre bu ınınta
kada ölü miktarı 255, ftbrır yaralı 
50, hafif yaralı 250 dir. Hasar gö
ren bina sayısı bindir. 200 ü çift 
hayvanı olmak üzere 1 000 hayYan 
telef olmuştur. 

Sivasın Kangal kazasında 22 ev 
ehemmiyetli, 2 5 ev de ehcmmiyet
siz şekilde çatlamıstır. 

Bugün 'fo katta yeniden zelzele 

olınu d.. h.. l ...... 
İstanbul 2 <AA > - Ko.ndiUl ra 

sadhn.neslnden teblı~ edılmi.Ştlr: 
Saat on sekizi ytrmi daktka Iki sa

niye geçe merkez üstü İst.anbuldıın 
8400 kilomet.re mesafede olmak üzere 
§LddeUi bir zelzele kaydedilmiştir. 

Yunanistanda teessür 
AUna 2 (A.A.) - Atina ajansı b 1-

dirıyor: 

Türkiyede vukubulan yeni zclzeie 
hakkındaki tafstuit Yunan e!kl\rı u_ 
mumlyesinl heyecan:ı düşünnüştUr. 

Gazeteler bu teessür ve heyeoona nıli
kes olmaktadır. ---------------------------

HendeBte demir bu undu 
Mıntakanın merkezi vnz.iyeti do

layısile madenden kolaylıkla istila
de edilecek ve Sakarya nehri de 
bir nakliye yolu olarak kullanıla -
bilecektir. 

Ankara 2 - Hendek civnnnda 
Çamdağ mevkiinde bulunnn demir 
madeni hakkında tctkikler yapılmış 
ve bu civarda daha birçok maden 
sahalan bulunduğu anlaşılmıştır. 

l~t;~ı;~ıd·;··i6···ıiy;ı;~·· 
faa iyet halinde! 

Tuluat aktörleri: "Burhaneddine jübile 
yapılacağına biraz da biz düşünülsek, diyorlar 

Gerek şehrimizdc. gerek Anado
luda çalı an tuliiat tiyatroları sc.tı 
zamanlarda müş 
kül mcvkie düş· 
müş bulunmak· 
tadırlar. Öte· 
denberi her· tür-
lü himayeden 
mahrum olarak 
çalışan ve kendi 
yağlarilc ka' ru~ 
lan halk san·at-
kôrlarının bugun 
içinde bulun
dukları \aziyet 
cidden elinıdir. 

Avrupadaki 
harb 'aziyeti 
halkın d[\ha tu- fstanbulda tenuil-
tumlu {,lması ne ler veren mnruf 
ticesinı doğur - :;ao'atkar Raııid 
muş. bu da bil • Rıza 
hassa Anadoluda çalışınağı adeta 

bir halevplirmis olduğu 
'' Q. ~ • lstanbula 

Artisıler derdierini §Öyle hiılasa 
etmektedirler: 

- He.~ ~~ma_? olduğu gibi bugün 
de her turlu alaka ve- himayeden 
mahrumuz. O kadar ki, bir cenıi
yete bile sahib değiliz. Her esnafın 
cemiyeri var, bizim yok. Bu cemi
yetsizliğin bize ne kadar zararı ol
duğunu anlatmak imkansızdır. Git~ 
tiğimiz yerlerde po);s bizden vesika 
istiyor, elimizde eski Sanayii Ncfise 
Birliğinin, yahud münfe,.ih cenıiyl't
lerin hüviyet varaksları var. Bun
ları kabul ctmiyorlaı . Polis böyle 
bir vesika vermek ~alA hiyetini ken
dinde görmüyor. bu yiızden çok 
müşkülat çekiyoruz. Böyle bir ve
sikayı nereden tedarik edelim. 
Sonra buna mukab•l bar ıırtistleri
ne, tiyatroda çalı m k için \'esika 
veren esnaf cemiyctlt>rı mevcud. 
Bızimkiler açken, bar artistlt ri ic;i 
kitaba uydurarak Liyctrolarda çalıı
mak mü~aadcsi kop r vorlar, son 
kanunla Anadoluda çalışmaktan 
menedilen ecnebi nı tistlcrin pek ço-

ALMANLARlN 
RUMENLERE 
BiR iHTARI 

"Kıhç şakırtllar1 
çıkarmakta 

menfaal yoktur, 

Bir Alman gazetesinin 
dikkate şagan yazısı 

Berlin, 2 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Beriiner Boersen Zeitung gazete
sinin diplomatik muharriri, bazı 
Rumen mehafil ve tahsiyetlerinin, 
Macar - Rumen münasebatının nor
malleşmesi meselesi hakkındaki mü
talealarln<la, kbib bir kahr~an
lık mü§a}ıede edilmekte olduğunu 
i~ret etmektedir. 

Mezkur muharrir, Tuna havzası 
ile Balkanların yeniden teşkilatlan
dırılma\ı hakkında yapılan son mü
zakerat esnasında, mevcud mesel~ 
lere dostane bir hava içinde devam• 
lı bir sureti hal bulmak için, nıantı
ğa, hüsnüniyete ve cesareti mede
niyeye müracaat edilmiş olduğunu 
hatıriatmayı lüzumlu görmektedir, 
muharrir yazısına 7öyle devam et
mektedir: 

Kcyfiyet bütün alakadariara şa.
mildir. Harici tazyik veya tehdidler 
olmaksızın, bunların, itil&fı azami 

(Devamı 3 üncü sayfadru 

ihtikar yapan 
bir tüccar bugün 

adliyeye verilecek 
Bir müddettenbeli Emniyet Mü -

dürr ·unce tahkikatma devam edil
m ı.. bulwtan blr tHtıkt\r hldısesı 
dun Utma! Mllm~Ur. 
İddlaya ve tahkıkat seyrine n:ı.za_ 

ran, Bahçekapıda CeHU bey hanında 
Ipek meMucat taptAncılııtı yapan 
Jak Kohen adında bir tüccarm res
mi faturaların maliyet fiatı lOS ku_ 
ruş olarak tesbit edllen filoşu 145 ku
ruşa sattığı ıınlaşılmı.ştır. 

Jak Kohen, zabıtaca yapılan sor _ 
gusunda bu satı..şların norm!l.I kArin 
cereyan etmiş oldu~unu söylemiştır. 
Suçlunun bu ifadesi fizerine \c:eyfiyet 
Fiat Mürakabe Komisyonundan so~ 

rulmuş, gelen cevabda 105 kuruş ser
maycsi olan bir mala kırk kuruş ua.· 
vesinin ihtikl'lr telô.k.ld edildijfl blldL 
rUmiştır. J'hk Kohen tamnrruanan ev
rakile bugün müddroumumuıı;c tes_ 
lim edilereıttir. 

Balatta iki 
kadın 

yaralandı 
Diın akşam Balatta bir cinayet 

olmuş, Salmatomruk Fai:r.ci 6okakta 
1 nurnarada oturan garson Gelibo
lulu Süleymanın karısı Firdevs 5 
yerinden bıçakla yaralanrnıştır. Ha,. 
dise şudur: 

Garson Süleyman evvelce Edir
nekapıda tesbihci Cavidin evinde 
karısile birlikte kiracı ol.nak oturu
yorlarmış. O sıralarda Cavid Fir
devse karşı alaka gösterrneğe başla
dığından karı koca Balata taşınma~ 
ğa mecbur kalmışlar. 

Cnvid, buna rağmen, kadını ta
kib etmiş ve nihayet dün 'lkşam Sü
leymanın evine gelere'< kapıyı çal
mıştır. Kadın bilmiyc-rl"k kapıyı aç
mıştır. Bu sırada bil:niyerek kapıyı 
açaı;ı kadın birdenbire karşısında 
Cavidi görlince şaşırmış. feryada 
baıolamıştır. Bunun ilzerinc Cavid 
hami! olduğu bıçakla zavallı kadını 
'i yerinden ağır 'JUrt'!tte yaralamış.. 
tır. Cavid, Firdevsin fe•vadına ko
şan komşusu Nimete de bıçakla hü
cum ederek onu da iki yerinden a
ğır yaralamı tır. 

Yaralılar Balat Muııevi h ıııtane
'line kaldırılmışlardır. FirdeHin vı:ı
z.ivetin tehlikelidir. 

EUGÜN---. 
Halıralar Arasında 

YAZAN 
Ostad Halid Ziya Uşaklıgil 

[ "Demir,, şiiebi limanımııda 
11 Türk sularına 

gelineege kadar te 
gemi görmedik, 

o 

Demir şiiebi ile Akdeniz memleketlerinde 
her biri şayanı dikkat bir macera geçirmiş 
olan birkaç Türk vatandaşı yolcu da gel :li 

• 

Demir tileb~ kaptAnı ve getirdiği yolculardan bir k.sM\ 

Bir müddet evvel limanımızdan 
ihracat eşyası yükliyerek Akdenizc 
hareket eden Demir ~ilcbi uzun ve 
maceralı bir seyahatten r.onra dün 

ak§am istanbula donmüştür. 
mir şiiebi 33 kigilik miırettebat 
beraber bir Panama vapurunun 

(Devanıı 3 üncü sayrada) 

································································-····································-
Japonya ve Frans1z 

Hindi Çinisi 
Tokyo 2 (A.A.l - Jııpon hariciye 

nezaretinin söz söylerneğe salAhiyct -
tar blr memuru şu beyanatta bulun
muştur: 

Fransız Hindl Çinisi ve Holanda 
şarki Hlndistanı gibi cenub denizlerı 
mıntakalan, Ja.pon harlciye nazırı 

Matsuoka'nın müşterek refah Tın 
d~rpl.ş et.mlş oldu~u büyük A<;ya ca
mi:ısına d~hU bulunmaktadır. 

Mezk(ır s:ılfıhıyettar memura, 
(Devanıı 3 üncü sayfa1a) 

Frans1z setiri 
Ankaradan ayr1~1 

Ankara, 2 (A.A.) - Ankara
dan ayrılmak üzere bulunnn Frnn
sa büyük elçisi B. 1\?tassigli şerefine 
bu akgam Marmara köşkiinde Ha-
riciye Vekaleti Umumi Katibi bü
yük elçi Nurnan Menemencioğlu 
rafından bir dine verilmiştir, 

Dinede Ankarada bulunan V 
killer, meb"uslar, Fransa bü)ük cl
çiliği ve Hariciye Veknlcti erkanile 
baz.ı güzide misafirler hazır bulun-
muştur. 

·······································································································-
Botnn piyazcı ve kOfteci 
dükkanıarı kaldırılacak 
lstanbulun güzelliği ve halkın sıhhati 

bakımından alınan bu karar 
evvPJa bi~yük caddelerde tatbik edilecek 



2 ;- yfa 

Hergün Yükselten kuvvet, düşüren sebeb 
Sözün kısa5,1 

lktısadi istiklal 
Yazan: Muhittin Birgen 

B ir memleketin siyasi istik
l!li, o memleketin iktısadi 

Jetikiali ile çok yakından alakah 
bir haldir. Bunu, alclitlak bir &iya
eet ve cemiyet kaidesi olarak hep 
bUiriz. Fakat. tahidi colduğumuz bu 
defaki harbin cereydn tarzını takib 1 
edecek olurııak, bu kaidenin ne ka
dar doğru olduğunu bir kere daha 
gÖrürüL Hldiaderin ilmi bir müta
leuı demek olacağı için aşağıdaki 
mülahazalan kaydedi)'·oruz: 

Ayıbdcr-:·diyorlar 
E. Ekrem Talu 

B izden meded uman, mer -
hemimiz dsa kendi kafnınr 

za süreceğimizi hilmiyen okuyucu -
lar yazmaktan usnıımadılar amına. 
hep ayni §ikiiyeti dinlemekten buna 
gına geldi. 

Bir müddettenberidir inhiııarın 
kibrit namı altındn ortaya çıknrdığı 
nesneden, anlaşılıyor ki, hoşnud o
lan tek bir kimse yoktur. 

Bir defa, kibrit çakmak tehlikeli 
bir i oldu. Haniya, nerede ise, si• 
gara içenler ve binnetice sık sık kilY 
rit yakmağa mecbur olanlar, evleri• 
ni, barklarını, arkalarındaki elbısc)'f 
ve hatta yüzlerini, ~özlerini sigorta 
ettirecek ler. 

- Çıtl 
-Ayi 
-Ne oldu~ 

Non·eç, Danimarka, Holnnda "\e 
Belçika bu defaki garbi Avrupa 
muharebe,irlde bitaraf kalmaya çok 
çalıştılar. Fakat, bir türlü muvaffak 
olamadılar ve nagihnni birer bas
kınla istilAya uğradılar. Buna mu
kabil. İsviçre bugüne kadar bitaraf 
kaldı ve galiba 'onun bitaraflığını 
tehdid eden bir tehlike de kalma
mıştır. 

Halbuki. lsviçrenin bir aralık 
bütiin hududları rnuharib memle
ketler hududu olmutlu. Birçok de
falar, İsviçrenin ani bir şekilde iş.
galinden bahsedildi. Hatta Magi
not'yu arkadan çevirmek ıçın en 

Hırs denılcn kuvvet kendini gostermeye b~lachğının ılk gunlerlndc delı
yi akıllı, aptalı zeki yapar. Fakat yürümesi müddeti kısadır, az sonra §Id. 
det artar, o zaman da insanın gözlerine siyah btr perde tner düşmC'slni 
mucib olur. ' 

Hiç denUccck kadar alçakt.ııu başlıyarak tedricen yükselen ınsanı cıı 
son bulunduğu mevkie eri§tırcn kU'VTet., o i.n6arun içinden gelen ateş i..o:e 
bllA.hare kendisini uçununn atan am1l de kendisini lüzumu halinde dur -
duracak kuvvetli bir fiTentn yoklutoour. 

- Gözüml. 
- Affedersinizl •. 
Tramvayda, vapurda, evde •. 

yukarıki muhaverey'! külliyevnıin 
§Rhid oluyoruz. Mübarek, snnki arn· 
yıcı fişeğil Kutunun kenarına sür -
ter sürtmez, çat, pat ederek arndan 
oraya yanat. dnhmele.r saçmadn. hfc 
ile yapılıyor~ Kükürtle fosfor ye -
rine, ucuna barut mu bulaştırılı)'·or• rnüsaid yolun lsviçreden geçtiği 

ııöylenildi. Buna rağmen İsviçre bi
taraf kala bildi, istila~ n uğrarnadı 
da Norveç gibi deniz nşın ve Al

................ ·---·--···------·--··----······· ~~~~~~~k 
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kaldırıldi 
manya için istilfısı en müşkül bir Senelerdenberi JChrin,. en büyük 
saha, kısa bir zamandıı. genişliğine derdierinden birinf te;ıkil eden ııiv
ve yolsuı:luğuna r ğmen istila e- risinck ııalgını, kuvvetli bir rnüca-

Yusuf İzzeddinin intiharı 
Bu, facianın birinci faslı. Bir ikin• 

ci!i daha var: OkuyuculnTJmdaı;ı bi• 
ri bir paket kibrit eatın almış.. ,Bıı 
paketin içindeki kutulardan hiç birl 
dolu çıkrnadıl» dyior. Bunu bizzat 

dildi. dele neticesinde tamamen ortadan Büyük Harbin ilk senesinde Yu- :""""'''" Y A Z AN .......... , 
Şunu da kaydedelim: faviçre, kaldmlmıştır. auf lz.zettinin intih:m feciruıı vukun • U 

nüfuaunun üçte ikisi itibarile Al- Bu rnuvaffakiyet, mücadelenin geldi. Kendisini bizlerle beraber ~ I7. Q [i d ziya 
mandır. laviçrenin en bUyük hayat iyi bir tekilde organize edilmesi ve yakından görüp tnnıyanlar, bu ka- • 
ve eiyaset merkeı:leri, Bern ve Zü- halkın da kendi aağlığını korumak bilden bir neticenin vukuunu istiğ- •• ~ u kl •t 
rig halis birer Alman lehirleridfr. hususunda gösterdiği alaka ile te- :rab ile değil, fakat büyük bir tees - ŞQ 1g1 

min edilmi .. tı'r. sürle öğrendiler, Nasılsa bu oıehzn - : * Sıtma ~ücadele te,kiliitının §eh- denin melekatı dimngiyesin;"' zehir-ı h•••·:·······~···••••••••n•••••••• .. •• .... • 
Neden dolayı laviçre bitaraf ka- rimizdeki faaliyeti bem halkın isti-- liyen ve onu her dakika c-anından 1 ce.~bed.~Imedıkçe, ya hud içtinabı 

labildi ve bir istilanın köprüsü ol- rahatini temin gayesile atvrisinekle- bezdiren J;,ir fikri snbiti bir vehmi mumkun olmıyacak vcsilcler zuhCir 
maktan kurtuldu da ötekiler fela- re ve hem de aivrismeklerln taşıdı- mu'akkıbı vardı. Öyle k~naat etmişti e~medikçe saraya ~itmeğe kibarane 
kete uğradılar} Hi:ı; ,üphesiz, bu ğı ve aşıindığı aıtmaya kaqı teksif ki hükumet lcendisıni veliabdiikten bır ~areket naznrıle bnkrnnzdım. 
ukdeyi bir tek aebeble iznb edeme- edilmektedir. Kadıliöy Ye bavalisi ıskat edecek. Bu kanant nereden gel Aksıne davranmak bana bir nevi 
yiz. lsviçrenin tarihi, (,viçrelilik. fU· ile. Adalar, Florya. Küçükçekmece miştH Hükmol1.1,nabilir ki cinne _ sımaşıklık kabilinden gelirdi. Pey
urunun te~kküfü vesaire vesaire ve civarında hemen hemen hiç siv- tin kenarlannda dolaşan bütün has.- gamberin kendisini iz'aç edecek ka
gibi birçok sebebler talibin ~ veya- risineğe tesadüf edilmemektedir. 1- talar gibi 0 da kendi halini takdir dar sık sık, hemen her gün ziyaret: 
hud, tarihin - bu inkiııafında müe~ kinci cephe bilhassa Beyl:oz, Ömer- ediyor, ve, günden güne daha şid- eden Eb~ Hüreyr~ye uZürnt gub -
airdir. Ancak, bu sebebler arasında li, Koçullu, Bozahane, Poyraz, A~ detle şuurunu iatila eden tehlikeye ben tezdud hubben, buyurmu' ol
bir tanesi vardıT ki bizim yukanda nadolufeneri ve diğer birkaç köyde karjı çırpınarak mücadele içinde 1 d~ğunu hntırlıyarak .. k e".. di inziva 
bahsettiğimiz mexleyi çok yakm- tesadüf edilen aıtmaya karşı yapı- hırpalanıyordu. Nihayet bu müthiş koşemde kalırdım. Hunkar da bu 
dan tenvire yarar. Onu iznb cde- lan mücadeledir. Bu köylerde pek buhrnndan çıkmak için' tek bir ça- ç~kinmeyi tnkdir eder olzı:ohydı ki 
lim: az olarak te,adüf edilen aıtnınya reye, intiliara karar 'ermişti. Bu 1 bırer seb~b bula~ak . ben~ ~ezdine 

Norveç, Danimarka, Holanda kartı doğrudan doğruya a:ı ve ki- maksada vüsul için birçok defalar 1 celbederdı. llatto atıyelennı aldık
ve Belçika dediğimiz memleketler, nin mücadelesi yapılmaktadır. Mü- teteb'öusleri olmuştu. Etrafınd dai- ,

1 ç~, yahud resmi vı:silı:lerle ı::z,ı teb
lktısadi hayatlannın kuruluşu itiba- cadele neticesinde s:tma vak"alan ma sıkı bir ihtiyatın tedbirleri a ~ akfıtta bulunmak lazım geldıkçe bu 
rile Ingiltereye çok bağlı idiler. Ba.- pek ziyade azalmıştır. lınmı oik~n bir gün nasılsa bir us - vazif~yi birer arize takdimill'! ifa e-

:alan d n ha az. bazıları daha çok, Erenköy ve havalisinde aıvns:t- t~ra ele geçirerek, ay:nile babruıı gi- l derdırn. 
k ı b d 1 k · · B d b 1 Fakat öyle bir sebeb zuhur etti 

fakat, hepsi de bağlı bulunuyorlar- ne yav:ru arının yaşayabilecekleri ı a~ar.annı esmı ı. u a, i-
b • .r.ı. k k h la 1 '--- 1 h tih k' 1 d 1 ki saraya kadnr gidip iyadette bu-dı. Bunlardan Uç tanesinin yeryü- Üy .... ve Üç~ a~z Ta ~~.ar ass:a. JD .a~ va. n r~n. a gö~ en, lımmak ı· ld' b 

·· d · .. lek 1 • d ra, bot ve halı arazıdeki au bınkın- taklidı sannın bır tesınnden ıba - azım ge ı, unu yalnıı: bir 
zun e genıo mustem e erı var ı; .1 ri d'"k'"l 'lA l ] b l tt' Ga ibd" ,_. b b dbah d vazife kabilinden değil ..taha ~ya-
k - -k 1 k 1 d k" tı e ne o u en ı aç ara un ann re ı. n ır .ıı;a u e t a arnı • v 

uçu mc:m e et er arasın a ım ,_Ah"l 1 1 .. .1 _1_ b"l 1 • t'h k' h" b" de o yuta mühim bir tehlike ge -·· 1 k h"b" 1 1 ·ı KU ı o ma annın önunc geçı mCA- ı en er ın ı ar va BSlnı ıç ır 

il
musbtembc: e ~ .~ ı ~ ursa, hngı dtere tedir. oiiphe ile tdakki etmedikleri halde çirmiş olan hün'<unn aıhhnt ve ha-

e era er yilrumege mee ur ur. C:.-h . b "lh k l b I k k b f • d ·· 1 • . l ı yahna samimi bir alaka ile yap -.. • . ~ rm ı assa en a a a 1 ı- u eeaa an sonra tur u nvayet ere ~ .. .. _ 
Muatemlekesız olan orveçtc ıse 1 t k"l d 0 _. ııe.ı kapılanlar oldu. maıta luzurn gordum. 
h 

'k d• h J ·ı· sım arını eş 1 e en ucyOH u ve • • 
em ı tısa ı aynttn ngı ız serma- İstanbul cihetlerinde toplu aıtmaya Yusuf lzzettinin vehminde elbet- Beşıncı M~hmedin ınesanesinden 

yeai.ninh.~o.~ük bb~yud .. kt~, ~em ~e Nodr- hemen hiç tesadüf edilmemektedir. te bir esas da vardı. Onun hiç kim- pkefk ziynCde ~1 upztıırib ·ıoldbuğuna vd! -
vecın uyu ır. enız. tıca~etı ...:a~ ı. Bu semtlerde siwisinekten ziyade senin dikkatinden kl!çarnıyacak bir ~. t~.":: emı afa ı e una alr 

Bun~ .~u~abıl •• t•vıçrenın harıçle kara•ineğe raslanmııktadır. . raddeye gelen hastalıih makamı goruc:urken onu? ?.me!!Elne?e ta, 
olan .. butun ıktısadı ba~l~rı, muhtıı:ç S1trna görülen y rlerde mücade- saltanata .çıkmasınn bir mfıni'di; var. Mutlak~ bır g~~. ~melıya~ .11-
oldug~ ~ıda maddel~rın~ Ye. bır le reisliği tarafından açılan meccn- bunu herkesten ziyade kendisinin de zı.m gelece~tırı> dedıgını d~ ~)llır -
kısım ıptıdat maddenın ıthalınden ni tedavi yerlerinde hastalara bakıl- anfadığında ;üphe yoktu. Hatta knç dı'?·. ~ek zıyade muhntarn ıhtirnal -
ibarettir. İS"\'İçre iktısndiyatı, bir ta- maktadu. Bozahane ve Kiiçükçl"k- kere, daha bizl!"r snmyda iken, Ce- l~rı lÇ~n.de yap~ll'lcnk olan bu ame • 
raftan otelcilik ve turizm. diğer ta- mecede haftada yalnız bir gUn açık miyetin tasavvurlarına tercüman o- lıyat ıçın Berlınden .meo~~hur. cerrah 
raftan da bir kısım ince sanayi ü- duran bu tedavi yerleri, umumt Pa- lan z~vattan: oNe yapaca V ız~» tnr- !srae·l~ celbo!unmu~ ~e Cemıl Pap 
zerine kurulmuştur: lptidai madde zar günlerine tesadüf ettiği Için da- zında sözler dinlemiştik. Vahidüd- ıle dı~er tahıblerden ıcnb edenler de 
ihtiyacı mahdud, i~çililır tamfı ince ba fcydalı bir ~ekilde c;~~lıtmaktadır. dini padişah yapmakta memleket hazır bulunduklan. halde YLldız aa -
ve binaenaleyh harice. az muhtaç Aynen Kadıköyündeki merkez için büyük bir tehlikt: görmekten rayında muvaffakıyetle erneiyat ya-
bir sanayi. Bundan dolayı lsviçre binasında da haııtalara hergün be- hali kalnuyanlar, bir aralık Sultan pılmı~tı. . A 
kimseye ik tıMden bağlı değildi ve kılarak kendilerine kinin verilmek- Muradın oğlu Salahattİn Efendiyi Bu~u .~abe~ ~lıny 1~ünkar.ın ~ -künsenin nüfuıu nltındn bulucmu- tedir. dü§iinmü~lerdi. Fakat o Yusuf lzzet- tır.ı.nı ıstı sa.~ ıçınd' ı bıza gıtmd ebte 
yordu. ·• tinden e\• el ,,efat edinc:.e n rtık çar- musaraat goslct ı m, eırnuta ao 

ı l•tanbul Adlı"ye··ınd-n hil7l naçnr Vahidüd.dine karar veriliyor- mabeyinci Tevfik BeY.n odasına uğ-
Halbukl. öteki cr, bu nziyette .. ., .... d ·· k ''-- b' S b" 

1 f T 
h. du. Garibdir ki cınun hakkmda da ra ıro, mutea ıoc:n seresva ı a ıt 

değildiler. Her iki taraftan da hi.kim er ter ian emyiz ma fikiderde bir tnhnvvül vukua <>el- Bey oraya geldi: c ı Efendinıiz sizin 
iktısadi tazyik altında bulunuyor- k • t ' d'l ki "' Id V • • • • ·ı k · cl emesıne ay.n e ı ece er rneğe ba lıyordu. Zılhir, ba,ka ya.- ge iginızı 1~ttı er, .pe. zıyn e mem 
lardı. Bu tazyikkıin bünyeleri ve htanbul Adllye$1 ba~MeUişl Rah pılacıık bir iş kalmayınca bu müstak , nun oldular. Kendılerı yetaktıf yar
mahiyetleri ayn, faltat tesirleri kuv- ml, ı Inci a~r ceza. rel.si Ret'Hı: o _ bd hünki.rı mümkün olabilen iyi 1 gun bir haldedirler, fakat mutlaka 
vetli ve hattA kfilli idi. Bundan do- may, ı !nel tıcaret refsf l"ah:, 2 <net U- taraflanndan kabul etmek zarurcti sizi görmek istiyorlar. onun için he
layıdrr ki aiyasetlerinde müştakil earet retm MünOr, 3 üncU hu:!mk Mı. hiısıl olmu tu. men azimet buyurulma~ın lıı dedi. 
olamadı ve nihayet istilaya uğra- kimi İrfan ve daha 1tnzı h!klınlerln Hiç bir şe e k.an,.nuynrak vu _ Biraz sonra tekrar gelereJc.:cı. Sizi ia-
dılar. terrtan rna:hkemei temyfze tavtn e • kuatın cereyanına nefsini teslim e- tiyorlarl .. » dedi. 

lsviçrenln bitaraflığını izah eder- dU ecekleri nnlMllm.alttndır. B11 +.aı:. den be!!inci Mehmeddc.n · ennra su Büyük ma~yind~n hünkann hı; 
Iten en kuvvetli aebebin burada bu- direte münbal Jı::ahn 1 Ind alhrceıa altıncı Mehmedin '\'Ücudü vnton için susi dairesine kadar epeyce urun 
landulunu unutmamak lazomdır. rfyueUne aslive 1 lncl e~ rels! Ce. ne müthi11 bir musibet olncağını ev- bir yol vardır. Sabit Beyk görü•e -

_ //} / m rollin getJJ1)TY'If''l;l mııhtP'TIP)dJt. velde.tı tahmin etmek mümkün Ola.- rek yürüdük. o bana hünkann te-
{A(,tt./titt.in (.;(.)il!'}tln mazdı. ,·ekkülünd~ bıthsetti. Arnelivar ba, 

.................................................... Çöp müteah.hid; ld\iıdl"rın * lamndan evvel k1hleye tevecciih e-
topla~mastna itiraz ~tti Beylerbe.yi <~~arti\'Uida hariçle ih- derek dua etmi'<, lfmemleket ve mil-

Dairelerde ltullı:Lnl1:ı.n tU.'t1'ırın ti.lat etrn,."sizin vncamnktn devam let için muzır ohcak~m Cenabı 
atıımam~ Silmerbanka Ter.ı'lmek iL eden Ahdiilhamidin lma bir ha!!. -,Hak bt-ni bu aml'!liyat mn~m·ından 
zere kutularda toplıınmam b lcUril • talık netice.cıile vd tı vu\-.ıın geldi kaldırmasınin d,..mİ! Ye etrafında 
~tr. Bu karara ~hrin eöpl~ı1nl bır ve bu ur etle Sultan Re..~d hem Sf"-l bulunaninrdan i,tihlali hukuk ey le -
sene müddetle denize dökme~l ta _ lefinin, hem halefinin irtihallcri.rıi dikten ıronra kemali t"esnret ve me
ahhüd eden mü• hhid fUraı: e•mi'". görmüş o.ldu, ve her ikisi hn\(kında ' tanetle yatarak kendisini tnbiblere 
ÇÖpltrdekl munarm kendiortt'C aid cennıe meTMimi l:ıvıkı veçhiJ,. icrn 1 teslim etrni . 
old fdcUıı.smda bulunmu.stur. Mil edildi. ı Saltan Re•ad:n ne kadar müte-
teahhldln lUrazı tetttk ediıır.ekte - * devyin ve mütevekkil old~unu biJ... 

Ben saraydan aynidıktan eonra. diğim için bu hikiiyeyi hiç hayret et-
--------------------------------~-----

rneden dinledim. Benim de Sabit ben de d.efalarla mü•nhede !'yle • 
Beyden bir ricam vardı: d im. Önceleri kabnhati tütüneöde 

HükOmet beni Almanyada bir bularak, dükkan değiştirdim; kutU" 
tetkik seyahatine göndermek isti _ lar gene yarı yarıya boş zuhur ~tti. 
yordu. Hemen hareket edecektim, Devlet elile idare edilen bir işin 
bu seyahat belki sekiz ny kadar sü- böyle laübaliliklere tahammiilil 
reekti. cTekrar ... fcnuimizi '-'ormak yoktur. (( Iki kuruş, bir kutu kibıitirı 

,J •• k . k ı ı ietemem, onun için arzı vedna gel~ sermayesını urtnmmı~orsa,, ut.u ~ 
miyeceğim, aiz bunu münnsib bir <laha da ufnltılır, içlerındekı kıbrıt 
zamanda aöylersiniL.» dedim Ve sayısı azaltılır, yahud ki fiah me -
hünkann yatmakta olduğu ~d aya ı sela yüz paraya çıkarılır. Fakat bun• 
girdik. lnr resmen yapılır ve halka ilan C' 

O, pek yorgun arknüstü yatı _ ı d ilir. Yoksa, herhan~ bir husus! 
yordu. Mutaden k~vvetle çıkan ka- irket tarafından yapıldığı takdirde 
Jın se,i örtülmüııtii. Sabit Bey: (rSiz hükUnıetçe takibi mucib görülecelı 
k6tıdinizi yormayınız, ben başkatib bir fıilin res:ni bir idareden sadurU 
beye aniatırım 1 .. » dedi. • Ben hala &)',bdır .. n dıyorlar. • 
başkatib ünvanile yadediliyordurn. Biz de bu rnütalenvzı. i tirnk edi" 
Ve sabit Bey uzun tafsilat ile ame- yoruz. E:: Elaem Talu 
liyatın sureti icrasını anlattı, Hün ~ 
kih onu dinlerken gülümsüyor, san
ki <c işte bu cesareti ben gösterdim !.n 
demek istiyordu. Sonra bir işatetle 
5abit Beye bir §ey anlattı. Mesane
den çıkan taşiann gösterilmesini is
tiyordu. Sabit Bey bunlıın g~tirdi 
ve bana ıösterdi, birer küçük ku; 
yumurtaeı hacminde iki ta~ ..• Bu n
lan hünklr rnesanesinde yıllaren tn
şımı;h. 

Sonra Sabit Beye bir işnret daha 
yaparak onu yanına c:elbetti ve ya
vaş se,le bir şeyler anlattı: Snbit 
Bey bana: «Almanya imparatoru ls
tanbula gelecekmi;. hatta imparn -
toriçe ile beraber Avusturyn im -
paratoro gelmek istiyormu~. Efendi
miz. vaktile böyle rnisnfirlerden, 
hatta uzun seyahatlerden yorulmaz
lardı; fakat şiindi pek mü;kül ola
cak. Şimdiden bunun ko~usunu 
çekip Uzüliiyorlaro dedi, ben de 
münasib birkaç· cümle ile mukabelc 
ettim. 

Sonra hünklra: «Hükumet ba;
)tatib beyi bir vazife ile Almanyaya 
gönderiyormuş. Kendisine bir em
rini:z var mı} • dedi. Hünkar biraz 
.dü;ündUkten sonra: (tBana oradan 
san şekayik bulabilirse getinne ini 
rica ederim!» dedi. Hürıknrı pek 
yorgun ıöre.rek bir üzüntü ile ya -
nından çıktım. Bundan son'ra be -
şinci Mehmed Iki seneden fazln ya
tadı. 

Halid Ziya U~aklıgil 

·············-····································· 
Lokum yiyen bir ihtiyar 

zehirlendi 
Ku:rttHı.ı,da Ta.raıtmu~ soks~ı.ncla 

9 numaralı evde oturan 66 yaşıarın. 
da 1\fano adında btr Ihtiyar t'vvelki 
alksam dvaT cuınolaxdan birinde 
yedij'l Jokumdnn zeblrlenmt,tir. Te
davi edOmelt üzere Ş\41l hastane31ne 
kaldinlan lhtıyarm hayatı rehl'ke . 
dedlr. 

10 metre vüksekten dü4en b:r 
adam yaralandı 

Şlsllde Bomontı<le Fransız h~rhn... 

ne~In<le oturan Kirkor adında b\ri, 
dün fakirhane penceresinden soka -
tı seyrederl!::err 10 metre trtifa,ım ~
ka~"l. düşmOş, baJlmdan n~ surette 
yaralanm~tır. 

Yaralı baygm blr halde h:ıstane_ 

ye kaldmımıştır 

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

Bir bardak 
limon& ta 

Belediye mut'ettlşlerinln ylye • 
ve içecek maddelerini kon. 

trolc baş adıklan, bir ıfm tçlnde 
re yalnız bir semtte yi:nni esnaf
tan on beşini cezaya çarptıkl:ırı 

ldi. Bir dostum şöyle bir 

Ertesi ~n unuttaıtum bir şe -
alnıU Için tekrar ap:ırtmıana 

un. Sura.hlc1e diiııdcıı 

~imonata ıiniime llişti. 
ısınmlljt .. ıunma ne de ol· 

oldulu lçll\ bararet 
ürür diye bfr yudum alnıalı 

lisıtedim. Aman yaralıbl.. bu dün-
kil limoaala Jlll}'dı. yoksa ıöruo. 

eller onu bopltıp yerine t~ 
:uid Cltrtqae, yoksa bllme· 

bir .klmyevi madde ıni 
doldunnı&Şb.rdı. Herhalde UınoP 
ve limonata De .aülı:asa ohwynn 
blT meıılaı!. ldl lm .. 

Dostuma ben ele f(;yle bir lın -
tuamı anlattun. Blr yaz gıiuü kı
ra giderken meşhur btr p:ı.~tacı

dan sıcak börekler almJ1tık. Ne -
fasetine söz yoktu. Ak~ma dofl"U 
kalan börekie.rden birer tane dll• 
ha yemek istedik. Sfdn Umon:ıt:ı· 
nm tuıt u<ru ile kıuşılqtık. Sıc:ık· 
ken o ll:nda-: nelis kokan bört-lt· 
ler Iğrenç bale rrlmi~Icnfl. 

Hikiiye ve ha.trral:m!an ders: 
erek soğuk ve gerek ıe:ık yiye. 

maddeleri o kadar fenn m:ıl. 
lle yapılıvor ve t:ıor,e tıt-ıe " 

ISTER NA N, i ST ER INANMAt 
('Ok süriilüyor kl e!er be· 
müfettl~cori faal~tlerlrte 

en.m etm~ e~ fırtan1:tul ·balfl1 
ı~mNen umumi bfr wnlde .e . Dün Cümhuriyet ra%ete8int okuyanla.r: Müstakbel Avrupa üzerinde b:ı- ı nın nı~ında Yunlll! Nadl i1D7.ası nrdı. Bu Taziyette hükmedllebillr Id, t-{;et 

21 di.ışiinceler, başl~ını taşıyan ba.pnatı:ale.oırnln nltında Nadir Nadt ımz:ı- ~ b:t~mrıretUbın blr daJgı.'llıtlnduı lleri gel.medise, ma.ltde bir muharrlr 
sını gor4üler. :Fakat makalulin birtnc.i sayfadan tç sayfaya çeçen kısmL tarafından yanlmı4, uteki taratmdan iamamlanmıttır. 

ISTER i NA N, 1 ST ER iNANMAl 

~ ... ____ ,_ dereli tk lıastanelt7e cı;; -



T e Ve Telsiz ·Babe:rle:ri 

·Trenlerde işçi gruplarına ~~e 1 

h 
•ı A ı Hu, sadece 

Zelzele mıntakaslnda 
basad işleri 

soratle basarılacak ınü im tenzı at yapı ıyor ~~~::~::ŞR:::i:~:; 
• Anka ı a 

2 
(H l) B on altısından ıtaıarcn Bundan bn.şka gene ayni tarihten itibaren hmlr 

Iş buimak us~ -:- u ayınd.. k uz·· ere beş klillık Denizli ve Samsun - Sıvas kısımlarında gidi!i dönüş se_ 
veya ış yerınden onme h r cak olcula · - .. 

f;rupiar halınde se ahat eden Işçilere umumi tnrlfe üc.. ya a ı Y~~:ı Y ra yerıne gore yuzde 65 k:>dar 

lYI uhnrrir Nadir Nadinln bir 
yazısı, onu. ü.stad Hiisl:)in 

Cahid Yalcının hücumuna u~rott.ı. Ankara 2 (A.A.) - Yozgaddakı ?.el. 
Bir fikir ve bir mülfthaza serdi nıü- zele dolayısUc ha.s:ıd işlerinin s:iratle 
na.sebetlle yapılan bu hilcumun ljek- b~anlmnsı hususunda hükfiınet ıcab 
le aid haksızlı~ına Işaret edişim be- eden tedbirleri almıştır. Yozgat1a ev
nim de bir hayli Habe mnnız kalma_ velce gönderilmiş olan orak ve har
ma sebeb oldu. man makinelerınden lii?;umu kadar. 

radan Yozgada gönderilmiştir. H. 
sad ve harman işlerini tandm V C' i. 

dare etmek üzere Zıraat VekA.let lk 
zirant mütehnssısını Yo~adıı g{•n • 
dermiştir. Bunlardan manda Kızılay 

retıerln<ie _ Y . ılacak tır. tenzUfıt ~ apııacnktır. ••••• n yuıde yetmiŞ tenzilfı.t i!\P ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AR.~-ıi"i{a~··=··sovyet"-·---··M~cidiye A~rupa müthiş 
muahedesi T ekirdağda bır kıtlık 

tecd "d d"l - Tekird~ 2 (A.A.) - Limanımızdn arifesinde mt"? 1 e 1 m 1 yor bıilWlan Mecldiye kruvazörü dür. ,.a_ ~ • 
li tarafından ziyaret edilmiştir. Mi - Nevyork, 2 (AA.} - «Roytet 

a. Yaşington 2 (A.A.} - Stefani safir bahrlyelilerimlz, ~rob h.brika- ajansındamı: 
ıansından: sını ve şehrin muhtelif yerlerını ge?- New-York-Sun gazetesi 

l Hariciye müsteşarı Sumner \Vel- ml.şt.ir. Varşova mıntaka<;;ında 
-~· Sovyet büyük elçisi Oumaı1sky Bahriyelilerle Teklrda~ sporcuları bin kadar insan açlıktan 

yazıyor: 

hergün 
telef oJ.. 

1 ek 6 Ağustosta müddeti inkiza ede- arasında ynpılan futbol maçı da l-l maktadır. 
Ce olan Sovyet - Amerikan ticaret berobcrllkle netıcelenmiştir. New-York-Post, diyor ki: 
tn~ahedenamesi hakkında görüş - Cenevreden alınan haberlere gö-
tnuştür. , .............................................. , re Petain hükumeti yakında Arne-

t VaDingtonun iyi malCımat almak- Al • rikadan uzun vadeli hedi mukab"-
~olan tnehafilinde B;rleşik Ame - ffiafl ajaDSI linde mahrukat ve .ıahire istiyecek-
t~anın Sovyet Rusya ile ticaret mu- f tir. Almanya tarafından arazileri is-
'ı edesini tecdid etmek niyetinde hakı•katİ tah ri tila edilmit olan bütün milletierin 
0 tnadığı tahmin edilmektedir. Amerikadan yardım talebinde bu-

Ziraat V3kili 
Kütahyada 

d • lunmaları muhtemeldir. Avrupanın : e ıyor tarihin en müthi~ kıtlıklanndan hiri-
: ne maruz kalmak arif~sinde oldu-
: (Bastarafı 1 Ind sal·fadal ğunu gösteren alametle~ doğru ise 

Çen Nisan llldavetinde Türkiye • d.. k' ı i. yenı unyaya va ı o an müracaat· 
: nezdinde te ebbü.-~atta bulunm•ış lar kışın yaklaşması müna~ebetile 
: oldu~umuzu soylemek rnecburlye_ daha ziyade artacaktır. Petain hü-

M kutahya 2 (A.A.) - Zlrııat V ek ıl! : tindeyim. kumeti açlıktan ölen ı:ocuklar vt-
Uhlis Erkmen bu sabah Kilt!l.hyayn V k' idi · g ı . a a şu : kadınlar için erzak İ!lteciigvi 7aman 

e miştir. Zirant Vekili vilô.yeti. partl : Geçen NiSan zarfında Turk 1 1 bl 
\'e beldı ı~ T'caret : onun ngi iz a ukasını kırmamızı 

yeyi ziyaret etm"i ve ı : araziSinden gelen bir tayyare bir i"tediğini anlamamız icab eder. 
ol da.'Unda tüccn.rln bir hasbıhnlde bu- çok petrol tasfivehanelerlni mııh u " - • Bü)·ük Britanyanın bizim yap-

nrnll4tur. tevi bulunan Batum mıntaknsı : 

h.kazalarımızı ve merkezin b11Zl na- üzerinde uçmuştu. Türkiye evvr_ : mamız la~ım gelen harbi yapmakta 
•Yel ı ö ı • ve Adolf Hitlerin ihtiraslarına kar-U er ni gezecek olan Vekil, k Y 11 la me~eıevı kendi arazisi fıı~>rln- : 

h e temasıarda bulunacak ve bUh:ıssa den giıya hiç bir tayyarenln dı_ : 
:ırrnan maktnclerinln çalışmn vazL .şarı çıkmamış oldu~ı selcl:nde : 

Yelini tetkik edecektir. • göstermiş ve fakat bilahare bu i 

halyanlar bir İngiliz 
tah telbabirini 

babrdılar 

nevi uruslar hakkında istikb:ıl _ $ 
de tedbirler alaca~ını da vadet - : 
mW~ ! 
Dokümanların Almanyada In - i 

'i' müdafaalarımızı hazırlamak için 
bize vakit kazandırmakta olduğunu 
hesaba katarak bu müracaatları 
reddetmeliyiz. Aç milletiere karşı 
yardım lehindeki propaganda, çok 
calı.,acak. fakat ,u hakikati sükCıt 
ile geçiştirecek tir: 

İtalyada bir mahat 2 (A.AJ - 1tn1- : 
~~n Ordularının 54 numaralı tebli _ 
ı:; ı: 

t.ı.şarından sonra nasıl blr tayva_ i 
renin mevzuubahs olduğu [tÖ::ül- : 

mekte ve binnetlee Türkiye hü · ı· 
IJı:QmeU nezdinde ya.ptıtımız te . 
febbüsfin tamamile muhik olda_ 

Abluka. İngilterenin yegane te
cavüzi silahıdır. Petain hiikumeti. 
erzakı Hitlerden isteme):dir 

İngilizlerin 
büyük bir 

hava taarruzu 

Geceleyin Ugollno Viroldl torpldo 
lnuhrıbi İonyen denizinin merkezdı -
de Oswald adındaki İngnız tnhtelba
hlrtni yakalamış, torpillcmiş ve bı. _ 
tırmıştır. İngiliz tnhtelbahiri 1500 ton 
hacminde olup 120 mllimetrell~ bir 
top ve 8 torpll kovanını nft.mUrli. 

Oswald'ın 56 kişiden mürekkf'b o -
lan müretteb:ıtında.n İtalyanlar 50 
kişiyi kurtarmışlar ve esir almışlar
dır Bunların arasında kumandan 
korvet kapta~ıı David Frazer var -
dır~ 

liepsi de sd ve s:ılimdir. 

Alman tayyareleri 
Ingiltereye 

risaleler atlılar 
Londra 2 (AA.) - Alman tay 

Yarderi, ilk defa olarak, evvelki ge-

ıt"u tebarüz etmektedir.• 1 

Diter taraftan Alman resmt ıı_ 1 
Jaruıı olan D. N. B. de B. ~olo•.of i 
un bu nutkunu tcıgrana her ta- f 
rnfn ynymış ve fakat Tiirkiyeye : 
aid olan kısımları aııaftıdaki şe • 1 
kflde dercetmlştlr: 1 

eBundan oonra B. Molotof S:lv_ 
yetler Blrli~lnln Türkiye ile ohı• ! 
münasebatından b:ıhsetmiş vo bu i 
mfina.sebetlerln son zamanhıd:ı. f 
esaslı bir surette tebl'ddüı rtmP. - ! 
dlltinl söylemiştir. Yalnız <ıl:l:r,.n ; 
Almnn beyaz kitabı 11e nf'şr!"ctıı_ i 
m1$ olan do"kümanlar bazı Türk : 
rlcalini gayri miis3id bir s~>~llde 
mcydı:ına cıkarmaktııdır. .t.lm:ın 
beynz kitllbının ffşaatı Fran!ll'\ _ 
nın Ankara büyük eleisi B 1\f:ıco_ 
s!gll tarafından yaıolan bevar.:ıt 

ile kuvvetten dfismemlstir. Buıı
dan sonra B. Molotof Sovyet hi:. 
kfunetlnln gecen NiSan ayı ZPr-

ce e·· ''k . 1 ı 1 uyu Sritanyaya nsa e er atmıJ- • 
ardır. Bu risaleler. Hillerin son 

nutkundan bazı parçalan ihtiva et
tektedir. Bilhassa «Hiderin aklise
Brne son tnüracaatiıı fıkrası vardır. 

fında gayrikablll knbul addetti!!l 
as:ıi.!:ıdakl m eva d ha kitında Tür
kiye hükfimetinin naz:ırı dlkk:ı. L 
ni celbetmiş oldu~unu sövl!verek 
o tarihte blrook ecnebt tnyyart'!l!_ 
rın Türkiyeden gelrnek Sll"Prı;" 
Sovyet hududunu geçtlklerfıı.i ve 
Batum mmtııkn~ı inPriıırle uç 
ttiklarını ve Türk hfi.klım~>t.iı:-!n ı 
evvelce hAdiseyl InkAr etmekle : 
beraber b!A.hare avni hAdlc;el.! -
rln tekerrürline manl olmalt tL 
zere ıcab eden tedbirleri Alaca -
tına dair müteaddid vAdierde 
bulundultunu tahattür ettlrrr.:". 
tır. Bugün Alman bOlrOmeti ta -
rafandan ne!t'Olunan dokümn"'l"" 
ıc:ııvecıinde bu taVV1'rmrln hak'-

.u risalelerden binlereesi Ingiltere
~~~ cenubu garbisinde bir §ehre 
U§rnüştür. 

Ablukanın Almanya 
Üzerinde tesirleri 

b Londra 2 (A.A.) _Ingiliz mat• 
Uatı 1 ·ı· bl k . . • ç' ngı ız a ukasının tı!ı vıyesı ı-
ın alına t db' 1 • . . b" l'lik b' n e ır erın netıcesıne u-

B ır Yer ayırmıştır. 
lt I u YÜzden Almanyanın bakır, 
ti~ ay, Yağ ve petrol tedarikinde git-
~Çe dah b' · · ... Ita. d . a zor ır vazıyete gırecegı 
y edılınektedir. 

Sıhhat V ekaletinde 
ıc·~nkara 2 (Hususi) - Sıhhat Ve -
y~ et ı, laşra ktldrosunda gen i$ mik_ 
<hr ta bir nakil listesi hazırlamakta -

Japonya ve Fransız 
Hinrli Çinisi 

~hı <Ba tarafı ı inci sayfada) 
hıl •Pı>ines'lcrin de bu camiaya ~a -
ın olup olmadı~ı sorulmuştur. Mu_ 
aııeyh şu cevabı vermi,ı.ir: 

lu ~Oerplş edılen camiaya dahU bu -
ı.:an memleketleri saymak nazik bir 

ır Buna cevab vermek miışkhl -
r Cevabımızı ancak bllahare vcre-

i ht! hakkında tam bir karar vPr-
mek lkabllcflr • 

:.1 savanı dlkkatf.lr ki Taas a !an_ 
m tarafından «Yalmz ahirPn AL 

~ J1lan bevnz kitabı il~ nesredl!ml~ 
: olnn dokümanlar Tlir'klvede \"a. 

: ıoılmaktn olan faalfvetln b~ıı 
ııPvl tezahiiratını nlihoŞ bir ı:e -
kUde tenvlr etmektedir.. S)ırc -
tınde verilm~Ji olcın cümle D. N. 
B tarafından .Ya1nn: ahiren .A.l
man bevaz kitabı lle nP<~re•'tilıni" 
ol.sn dokümanlar bazı Türk ric:ı. 
ıını gayri müsnid bir şekilde 
mevdana çıkarmaktadır" ~rk -
line konularak neşredllmiştlr. 

oııter taraftan B Molutof 
.. Tiirk nrı:ızisindcn ırelen bir ec -
nebi tayyarea den bahsetti~! hal
de D. N. B .• Türklveden gele!l bir 
cok ecnebt byYnreler• şeklini da
h:ı mu va tık bulmuştur. 

Londra, 2 (A.A.) - Ingiliz 
hava nezaretinin tebliği: 

Dün sahil kumandanlığına men
sub kuvvetli bir hava filosu Alman
ların işgali altında bulunan Cher
bourg tayyare meydanına muvaf
fakiyetic neticeleneıı bir gündüz hü.
cumu yapmı !ardır. Tayyare dafi 
bataryalarının şiddetli ate!!ine rağ
men hücum t-.snasında istihdaf edl
len gaye elde edilmiştiı. Bombardı
man tayyarekrimizden üçü üssiine 
dönmemiştir. 

Abıan uyiatı 

Londra, 2 (A.A.) - Ingiliz ha
va nezaretiı i'l bir tebliğine göre, 
Temmuz ayı zarfında, Ingiliz hava 
ordusuna mensub tayyarder ile 
tayyare dafi bataryaları tarafından 
asgari olarak 240 Alınan tAyyaresi 
düşürülmüştiir. Dolayısile. asgari 
600 Alman tayyare zabiti ve er öl
müo veya eııir dü~ırnüı:;tür. Yukarıki 
rakamlara yalnız tahrib t-dildikleri 
kat'iyetle bilinen tayyart"ler dahil
dir. 

Akdenizde 
Londra 2 (A.A.I - İngiliz amiral

lı~ından tebll~ edilmiştir: 
İngiliz donanmasına men-s ıh Iki 

cGladiator• dt>niz t11yyaresi Paı:artesi 
günü Akdenlrde Savola S 79 +fpinde 
3 İtalyan tayyaresinin yolun!.l kes -
miştir. İtalyan U'\'VB relerfnin b!ri 
alevler lr.inde düsiirülmüs. iki'leisi a_ 
~ır surt>tte hasara uA:ratılmıııtır. Bu 
tkinci tayyarenln üssünt> döneb!ldt _ 
ıtıne pek ihtimal verilmemektecl!r. Ta~· 
yarelerimlzden blri dentze lr.me~e 
mecbur olmuştur. Zarar görmemiş o. 
lan ryllot kıırt-trılmıotı,. 

inoi'i7 YA Alm=ln 

tayyare imalatı 
Londra 2 (A.A.) - Aeroplane 

mecmuasında çıkan bir makalede 
Al~anyan.en aylık tnyyare imalatı 
yekunu muhtelif tiplerden 1800 o
larak tahmin edilmektedir. Makale, 
bu rakkanı üzerinde herkesin mu -
tabık. olduğunu bildiriyor ve diyor 

ki: 
lngiliz ve Amerikan verımının 

Almao verimini fazlasite geçtiiint 

Bay Hüseyin Cahtd Yalçının fikir derhal Akdağmadeni zelzele mı'ltakn
ve kalem hayntında büyük te<-!'ii be~! sına tahsiS edilmiştir. İhtiyaten ayrı
leri old~u muhakkaktır. M•ıarızın ca müteaddid orak makinesi Anka _ 

derhal iki yüz baJ} çift hayv nı mü
bayan edip bu ınıntakaya gönd"re _ 
cek tir. 

mnksudu olmıy:ın şeyleri ona ısnad -----·-------------------------

~~~kti:~;~~:~eb~u~~~~n~d:~~~ ~~- ı·stanbulda 16 tı·yatro 
duğu eski bir ltiynddır. Bu ı;P.hcble 

bizim olmıvan fikirleri bize mal et _ 

memelerini ha'l'ro.ten rica erierken f ı• h ı d ' 
kendileri gibi bu memleketin, ana aa ıyet a ı·n e. 
hatları çi7!1ml.ş matOm ve rnu:ıyyen 

milli bir sh•nsetl oldu!;undan hnber-
dar bulunriulhımuzu kavdetmeyl lü
zumlu görüyoruz Bu siyaseti ye..p:ın

lar milletin kendilerine emnlvP.t et
tl~! mes'ul kiJncelerdir. Şimdiye ka
dar sarsıntmz idare edilen ~ slys_ 
cıeUn bundan bövle de ayni kifny·tıc 
devam ettirilece~inden süphrmiz 
voktur. Fakat zamanın n~>-.n.keıl 
mev-zuub:ıhs edilerek her il,.n ı;ürii _ 
len fikre. o fikri be~enmdl~iml~ için 
itiraz ve t-ii~um etmek. asla kıtbul e_ 
denıiyeccğ!mlz bir tAbivedlr. TJ<;tadın 

bizzat kendisinin uzun scnelı>r hu 
zihnlyetle müc.adelc etmiş oldu~ıınu 

iftiharla !tl rtı r etmes:l de, dünkii tar
.., harekPtfiP buf,!iinltii zlhnlv~tı ara_ 
cıındaki farlcıı havırtanarak lııaret et
mPmiz de bizi haklı çıkarmaleta du: 
Şu halde: Nadir Nadinin :vazdı~ı 

söyle bir yazıdan dolayı kendi.<ıine 

bövle bir sekilde t.ariz elmek doi!ru 
değildir demek, neden bir ırü!'illtü 
mevzuu olsun. 

Bay Hü.,eyin Cahid Yalçın sene _ 
nin üc; vüz altmL' be~ günün i\ yaz_ 
dığı yaz•Jorın mevzuunu muttarld bir 
surette harici siyaset Işlerine tahsis 
etmektedir. 

(Ba~tarafı 1 Inci sayfada) 
fırsatını bulmuştur. 

En büyük derdlerinıizden biri de, 
polisin çıkardığı mü~külattır. Bir 
memur, oyunu tatil etmek, hakkını 
kendinde buluyor. Geçen ak;:am 
her türlü formalite tamam olduğu 
halde Karagümrükte çolışan bir he
yetin temsillerine polis hiçhir sebeb 
yokken mani olmuştur. Bu arka
daşlar üç gündür a; ve işsizlerdir. 
Ne dirimize, ne ölümüze ko~abili
yor, • hasta, ihtiyar arkndaşlarımıza 
bir limon dahi götiiremiyoruz. 

Cemiyetimiz olmomasının bir za
rarı da, her önüne gelenin tiyatro
cuyum diye ne idiğü belirsiz kadın
lan toplayıp Anadoluya yayılma
sıdır. Meslekimizi mübt~zel bir 
hale getiriyorlar. Bu vüzden de tat
ralarda herkese ayni muamele edi
liyor. Bizler sıkıntı çekiyoruz. Za
ten taşrada çalışahilrnek çok güç 
bir iştir. İçimizde 40 yıl bu san'ata 
emek vermiş olanlaı var. Aiz de in· 
sanız, biz de himaye, alaka görmek 

isteriz, hiçbir san' at kıymeti olma
dığı meydana çıkan aktör Bürha
nettine jübile yapacakianna hiraz 
da bizi düşünseler .. 

İki akşamda bir elli kuruşluk i1 
bulan en değerli arkadaş, kendini 
bahtiyar sayıyor. Partinin mÜ§fik 
himayeai altına girdiğimiz, bir ce
miyete sahib ve her yerde insao 
muamelesi yapılan bir hale geldiği
miz gÜn bayram yapacağız.» 

Öğrendiğimize göre, bugün 1 .. 
tanbulda Naşid, Raşid Hıza, Dün
büllü, Sad i Tek başta ll lmak, Şev
ki, Komedi Zafer, Eti, Ege, Sümer, 
Sus, Muammer Oktay, Kenan Gü
ler, Cemal Sahir, Şentürk sahnesi. 
Lale bahçe, Nizarn Karakaya he
yetleri hali faaliyetledir. Bunun iki 
misli de Anadoluda çalışmaktadır, 
Bütün tuluat ityatroları müşterileri 
de (ı 000) i aşmuktadır. Yalnız 
san' at aşkile çalışan bu feragatkar 
insanları daha fazla ihmal etnıeğe 
hakkımız yoktur, =ıanıyorum. 

Nu. - Sa. - Co. 

Fakat bu • mevzuları te,şrlh etti~! 

rnman kullandı~ı lisan." maaleser, ek_ "Dam ir 
" 

şil_ebi limanım1zda 
er ahvalde bizim de hosumt1za gı -

den bir şev olmamıştır. Bllhıtssa lie_ 
ri sürülı>n fiklrlerin tesrlh ve ir'lhın

d'l o derece sert. hattA a~ır v~> h:ıka
retamiz bir üslub hflrnal edllmlstir 
ır~ samımt bir vurdda$ sı!atile bu 
hale itiraz etmemek Jçln ners'mizl 
sıkı bir rnerhurlvet altına almıı.va lü-
"-Um hiccpttııırımiz rok olmıı<~tur. Fa. 
kat fikir hürrl'ret~ne hiirme>:imiz. 
bizi. bu.v3dlde herhanırl akndemll: 1-
lrtı7da bulunmaktan dahi alıkoynıuş_ 
tur. 

Bizim bu hususta göstermiş oldu
ihımuz tıı ~ammül karsısında kendi _ 
lerinin sıırlece şekle aid bir ıtirazımız 
öniinde b•• dı>rece lı:> sasivet göster'
meleri. ,.~~undn c'l-t1ndlklerlni be _ 
vıın ett1k1Prl dnvıufıın. slmdl. roktan 
fıı,.i!!; oi!T1ııs bulun<'lıılrlnrının bir de
lilidir. Bhııı~>nalevh kendil~>rlnden rL 
ca ederiz Bize. hlzim olmıvan flkl:- _ 
ler ı~nad etf"'ec;lnler ve vııkt!Ie ynp _ 
t•lrlıınnı hvdettikleri cldnlin ruhlle 
arıılıı,.ın'"a hic bir J>"iin<ısebPt kal -
mııd•l!ını fl'in evliv~>rel( huıı.rlıın böv. 
'" hfısıl o1ıı h 1ieeek suitcrehhfimlerin 
ı;..,iinP gP~inler. 

Afrikada hava 
taarruzları 

Kahire, 2 (A.A.) - Royter: 
İngiliz hava kuvvetleri tarafın

dan bugün "'erilen tebliğe nazaran 
dün, Bardia civarındaki bi.iyü~ cep
hane deposuna kar,ı Ingiliz hava 
kuvvetlerine menl!ub bombardıman 
tayyareleri tarafından büyük ve 
muvaffakiyetti biı:, lıücum yapılnu!j

tır. Bu depolarda vukuhulan infila
kın tarraka ve sad...-esi Üç bin met
re yükseklikten hiı•cdilmi!ltir. Çı
kan alev ve duman ~ütunları tayya
relerio dönüş seferlerinde 64 ~ilo
metre uzağa varıncıya kadar görül
müştür. Ingilizierin zayiatı yoktur. 

oPort Soudann i.'zerine İt:ılyan 
bombardıman tayyarelerinin yap
tı~ları hücum akim k11lmıştır. 

İspartada bir kişiye 
yıldırım isabet etti 
İsparta 2 (A.A.l - Son üç gün i _ 

çinde şehrimlze 2 yıldırım düşmüş ve 
bunlardan ilki blr kişinin ölümüne 

2 kişinin yaralanınasına sebebi _ 
vermiştir. 

(Baştarafı ı Inci sayfada> 

kinci süvarisi olan bir Türk kapta
nını, kazaya uğnyarak batan bir 
Panama vapurunun dört 'i ürk tay
fasını ve Türk tabiiyelinde 7 Muse
vi vatandaşı da beraber getirmiştir. 

Şilep !!Üvarisi Salahatlin Sıırıoğlu 
maceralı seyahati hakkında şunları 
anlatmıştır: 

- Mayısın 31 inde İstanbuldan 
mal yükliyerek ayrıldık, l\lıırsilya
ya kadar olan seyahatimiz çok gü
zel geçti. Marsilyaya vardığımız sı-

rada Almanlar F'ran~ız topraklan
na girmiş ve ilerlemeğe başlamış-
lardı. Marsilyada gerçi panik yok
tu. Fakat malımızı çıkartmak im
kanını bulamadık. 12 gün kaldık
tan sonra vaziyetİn dcha 7jyade bo
zulması üzerine Barselona hareket 
ettik ve malları trnnsit deposuna 
çıkardık. Barselonda evvelce Mar
silyadan aldığımız bir Türk talebe
'ine ilaveten bir Panama gemisinin 
Türk kaptanını, dört Türk tayfsı
nı ve yedi nüfuslu bir vatandaş ka-
filesini aldık, dönüşte de seyahati
miz fena d.eğildi. Barselondan 1 .. 
tanbula gelinciye kadar bir tek ne 
denizaltı, ne deni7Üstü harb ~emi
sine ve tayyareye rnsgelmedik. Bir 
ticaret gemisine de tesarlüf etme
dik. Akdeniz tamamen bizlere, Bar
barosun varisierine kalmıştı.)) 

Demir şilebile gelen Am11rilis 
Panama vapurunun ikinci kaptanı 
Zeki de şunları söylemiştir: 

- Gemile İspanyanın Huveh·a 
limanında bulunuyordum. Bir ak
~am radyo dinlerken lıalyanın da 
harbe girdiğini duydum. Hf'mt-n 
vapurumu terkettim. Barselona ge
lerek Demi re bindim. t• 

Ayni şileble Marı.il.,-ad"n ((f'lt'n 
ve Pariste tahsilde bulunan talebe 
lerimizden Orhan da şunları anlat
mıştır: 

- Paristen, Alman kıt' alarının 
şiınalden ·şehre altı kilometre yak
laştığı sırada yaya olarak çıktım. 
Pasaport vi7eııinde tam sıra bana 
geldiği sırada kar ınıda gi"ede otu
ran memurun birden fırlayıp kaçtı
ğını gördü.m. Bu ~ekilde pasaport
suz yola çıktım ve bi.itiin seyahati 
pMaport~uz, biletsiz yaptım. 

Paristen ayrılınaz.dım. Fokat ııe
hirde bütün dükkanlar knoanmıştı . 
Yiyecek bulunmuyordu. Marsilya
ya geldiğimiz zaman burasını sakin 
bulduk. f'akat yollar kaçan insan
larla dolu idi. Parisin dört milyon 

Marsilyadan Demir §ilebi ile 
Barselona gittim. 

İspanyada vaziyet çok fen:ıdır. 
Gıda maddeleri vesika ile veriliyor. 
Ekmek ve şeker ancak ~açak teda
rik olunuyor. Bütün binnlar harab 
ve ~ehirler boştur. Bir sigarayı 7S 
franga alabildik. 

Barselondan Türk konsolosluğu
nun yardımile lstanbula gelehilcn 
Musevi vatandaş Salamon da: 

- Ben Şi~hanede Yazıcı soka
ğında meyhanecilik yaparken 1 O 
sene evvel karım v~ iki çocuğumla 
J!lpanyaya gitmiştim. Orada seyyar 
satıcılık yapıyordum. s'b bin peçeta 
biriktirmiştim. Fakat idare değişin
ce paranın kıymeti kalmadı. Her
gün cıah Türkiyeıı diye feryad edi
yordum. Çok şükür bizim konsolo1 
imdadımıza yetişti de »atana gele
bildik. Yoksa orada gün aoırı 7 nü
fusa verilen siyah ekmekle pe ya
pardıkıı demiştir. 

Demir şiiebi ile gelen Panama 
vapurunun tayfalarından Asım, Hii-
seyin, Şaban ve Ali de vapurun 
Tanierde batmasile ı 2 gün deniz-
de kaldıktan sonra kurtulduklarıru 
anlatmışlardır. 

A, manlarm Rumeniere 
bir ihtarı 

(ISa~arafı 1 Inci sayfada) 

adaletle temin etmek için ltarl\rla
rını tam bir serbest~ ile vermeleri 
lazım g~lir. Kimsenin, pıopaganda 
maksadlarile mukavemet ederek. 
kılıç şakırtıları çıkarınakla ve kab
ramanane lisanlar kullanarı beyan
nameler atmakta hiçh:r menfaati 
yoktur. Bu nevi tarzı hareketler, 
ancak sukutı~ hayaller tevlid ede
bilir. 

Macaristana, 1 918 de kaldığın 
verde duracaksan demek ne kadar 
imkansız olursa, Romanyaya da 

Harbi Umumide s~vki tali ilc ~a
zandığı muazzam ve haksız men
faatler üzerinde durmasını tevsiye 

etmek te o kadar gayri varid bir 
şey olur. Acele verilmiş kararlara 
davanan aziınlerle yola çıkarak. 
itil~f ve samirniyet işlerini bozanlar. 
ka~di mahsus ile hareket ederek 
her şeyi uzatanlar da dahil olma~ 
üzere. herhalde memleketlerine hiz.. 
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[ 
üniversite kamp1n1n 1 

noksanlari 
tamamlanacak 

Evvelki gün Ankaradan şehri

roize gelen Maarif V ekili Hasan Ali 

Yücel dün Vali ve Belediye Reisi 
Dr. Lutfi Kırdan ziyaret etmiş ve 

kendi ile maarif işleri hakkında gö
rüşmüştür. 

Vetlil bilahare Üniversite Rek-

törü Cemil Bilsel ve Maarif Müdü
rilc görü .. müş, kendilerinden muh

telif meseleler hakkında izahat ni
mıştır. Hasan Ali Yücel ;chrimizde 
bilhassa Üniversite kampı işi ile 

meşgul olmu, ve kamptaki rıoha~ 
lann ikinci devre kampma kador 

ikmal edilmesini alakadariarn em

retmiştir. 

Üni"·ersite Rektörü Cemıl Bilsel 
kamp yerindeki npksanlan mahal
linde tesbit ederek, ie&h eden ted

birleri alacaktır. 

Seyyar köy kad1n 
kurslari aç acak 
Maarif VekfLleti, köy kndın~nrına 

biçki _ dlklş gibi köylunun ihtl aç _ 

lnrma uygun !şler üzerinde tn'ir1sat_ 
ta. bulunmak üzere onümüzdPkı ders 
yılı ~mdan Uibaren ko:>lrriınlzde 
seyym- .kôy kadın kurslanıı aç·Jmn-
.sma karar verml.ş. ve bu husucı~ ha. 

zırlıldara baŞanmıştır 

Bu kurs bir köyde tedrisatı ikm~J 
ettikten .sonra d~l'r bir koye geçe -
cek ve bu .sureUe seyyar olarak mE"""l
lelı:et dahilindrkl köylerde fa lıyerlnc 

• ar 
60 bin liralık r . 

suiistimal meselesinin 
tahkikab yapılıyor 

Mülga Uyuşturucu Maddeler In
hisannda vukua gelen bir suiistimal 
hadisesi etrafında ~ıc:Uiyece tahkikat 
yapılmaktadır. 

İddiaya nazaran, Nesim Taranto 
isminde bir tüccar ile inhisar ida
resi araında bir iş münaebetile mu
kavele yapılmış ve mukavele muci
bince tüccar 60 bin lira teminat yh
tırmıştır. 

Fakat, bilahare Nesim Taranto 
mukavele ahkamına riayet etmedi
ğinden, yntırılan teminat akçesi de 
hazine hesabına irad kaydedilmiş-

V esaiti nakliyenin 
sürati kontrol 

edilecek 
Emniyet Müdürlüğü seyrüsefer 

işlerile çok yakından aliıkadar ol
makta ve yeniden bazı esaslı ted
birler almaktadır. 

Bilhnssa son günlerde bazı şoför
]erin müşterilerinden rr.unyyen tak
si ücretlerinden fazla pnra istemeye 
kalkışmalanna .kat'ıycn meydan 
verilmiyecek, bu tarzda hareket e
denler sivil memurla:: tarafından 
takib edilerek cürmUmeşhud halin
de yakalanmalan temin oh.ınacak
tır. 

Diğer taraftan vesniti nakli~ e 
kazalannn belli başlı amil savılan 
fazla sürat me5elesinin kontrolü i
mnde de gene sivil memurlardan is
tifade edilecektir. 

tir. Bir müddet sonra l..a~kn hir 
muamele mÜnasebetile devletin pa
rası olan bu 60 bin lir•ı Nesim Ta
rantoya tekrar iade edilmiştir. 

Bu yolsuz hareketten dolayı U
mum Müdür Ali Sami, meclisi ada~ 
re reisi Ziya, Taner, aza I lüsnü 
Zadil. .§ef Şdik Feyzi ve muakkıb 
Hacı Hüsnü aleyhlerınde miiddciu
mumilikçe tahkikat aç.lmışlır. Bun
ların vazifelerini suiistimal ettikleri 
iddia olunmnkta ve tahlcikata 4 n
cü sorgu Mikimliğince devam edil
mektedir. 

J Radyo abone 
ücretlerinin yüzde 95 i 

tahsil e-Iii :H 
Radyo abone ücretlerinın tediy{'si 

için verilen müddet bitnma erdiğin -

den, ücretını oderniyenler için son 
olarak 15 günlük b'r muh!et ver ı -
miştir. Bu müddet zar!lT'da para y:ı._ 

tırmıyanlnr yüzde 20 tnz!:ı1Ue borç -
lannı ödemek mecbu'iye+•ncedir!Pr 
Aksi halde kendilerı mnh!tPmeye sev_ 
kolunacaklnrdır. 

Ancak: İstanbul dahilindeki nbo _ 
nelerin yüzde 95 den fazlası taah -
hudlerini yerine getirmı~ıerı:hr. Ver
mlyenler, pek az bır yekun tutmak -

tadır. 

Cami avlusunda bulunan bir 
adam hPstanede öldü 

devam edecektir. Dün Süleymaniye camısı avl-ıısun-
Kımı her 'i}tıye•te tesbit erlHet'ck Bas,.a yolu ile ihracat da orta yaşlı bir adamın bavgırı 

iki köyden her birinde dört -ıy l<'d- 1 hnldc ""ttı~ı görülerek hadiseden za. 
Yapı ıyor J~ " 

r!snt yapacak ve bu luretle h"r ders b:ta haberdar cdllmlştlr. 
yılmda iki devre faaliyette balun:ı_ Aledenizle muvnsalnrun güçleş- Gelen memurlar, bu meçhul şah. 
caktır. me i üzerine şark memleketlerile s1 imdadı sıhhi otomob mc Cerrn'l1 -

Bu kurslara her yaşta genç k- ""• ticnı.i münn ehetin Süvcyş - lsken- pnsa hastanesine naklederek t:ıhkl -
köylu kadınlar al:nacaktır. Y:ılnız derun ve Basrn - B ğdad yollarile ltata bac:laiJlı!;lardır. Bir müddet son
ük mckk-b'erl bulunan koylel'ie tah- temini için yapılan t«'şebbüslcr fU-ı Tn ~rrahpnşa :tra.stancsındc öldiiğü 
sil ça~ındakl kızlar bu kursa kabul fiyat aha ına intiknl etmektedir. anla ılan bu adamın kım oldu}W ve 
ed!lmJyecektlr. Dün Holanda Hirdiçinisinde Ba- bu akıbete ne suretle uğradı~ araş _ 

Maarif Ve'k!tlcti kurslann tecrlsat tavyaya Basra yolile 129.600 lirn- tmlmaktadır. HAdiseye el ltDyan ad. 
eşynsını bir Evlftle kadar alfıkadar- lı'< 8000 kilo afyon gönderilmi.,tir. .......

1
d 

1 
ı· 

- ' liye cesedin Morgn ...... ın masına •J-
lnra gonder~ktir. Süveyş yolile gelen ve Portsaid- zum görmüşUi,. 

tera ve iflaC) kilnununun 
muaddel şekli tebliğ edildi 

lcra ,.e iflas ka:ıununun tadil e
dilmi~ :0 eni şekli Istanbul adliyesine 
tebliğ olunmu tur. Önümüzdeki ay
dan itibaren mer'i)"t:te girecek olan 
yeni kanunda evvelce de yazmış ol
duğwnuz gibı merd aaliıhiyetleri 
genişletilmistir. Bun:lnn başka yf'ni 
kanunda borçların tahsilini nJcaklı 
lehine kol yla tırncak yeni l•üküm~ 
ler de bulunmaktadır. 

Bir kahvecive otomobil 
çarpti 

de biriken ithalat emtiAsının da ,---------

nakline ha lanacnktır. Deniz Kücük Nakliye Cemi-
Kara yolile orta Avrupa ile de yeti senelik kongresini yaptı 

ticari münasebatın devamına çalışıl~ 
makta ve tren ücretlerinin yüksek- Deniz Küçük Nakllyat Em:ıf Ce -
lii:i dolavıS11e bu ınünase'bet daha mlyeti senelik lrongreslni dün -yap -
zi~ ade hacmi az ve tut:ın çok eşyn- mış ve yenı Idare heyeti azalarını ııeç 
ya inhi ar etmektedir. miştir. Önfimiizdekl baftn Cum:ı gü-

Dün lsviçreye ı SOO ktio ı 19 bin nü idare heyet! nzaları toplamırak 
tiralık barsak ve \'ugoslavyaya içlerinden rels. kfıtibl umumt ve mü.. 
5000 kilo bn1mumu gönderilmiştir. raklb scçceklerdlr. 

llalk daneti nümunes'l - Yeııiden 
~krarlanan halk ekm~ ~nfsin _ 
den bir çuvaı undan 9'7 ekmek elde 

HAlen şehrim1zd1! çalışmakta olan 
kayıkQl]arm adedi 1750 arasındadır. 

Halbukt 2 sene evvel bunlann 
den fnzla oldu~ ve vnziyeU hazıra 

dolavısile bazılannm tcbdill meslek 
ettikleri öğrenllmlştır. 

e .. 
Pathyan b _r buhar 
borusu iki kad1n1 

öldürdü 
Beyoğlunda kuduz. hastanesinde 

çamaşiT yıkama dairesinde çalışan 
Nimetullah ve Ruhiye adlarında iki 
kadın evvelki akşam çama~ırhane 
kazanının yanında i,lerile mr..şgul 
olurlurken buhar borusu birdenbire 
patlamış ve intişar eden kesif bu
har kadınların her ikisinin mUhtelif 
yerlerinden yaralanmaianna sebe
biyet .vermi tir. Kazazede kadınlar 
derhal 81hhi imdad otomobilile 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmışlar
sa da bir müddet sonra aldıklan 
yaralann tesirile ölmüşlerdir. 

İki kadının ölümile netirf lenen 
kaza etrafında zabıta ve adiiye tah
kikat yapmaktadırlar. 

Dahiliye Vekilinin 
dünkü tetkikleri 

Dahiliye Vekili Faik Ö.ztrak dün 
öğleden evvel vilayette m~gul ol
muş, öğleden sonra Kadık~yüne ge-
çerek tetkiklerde bulunmuştur. Va
li ve Kadıköy kayrnnkamı Vekile 
refakat etmi lerdir. 

Maaş bag·anan döhi'iye 
tekaüd ve yetimleri 

Monoloğ: 

Operatör 

Ben operatörüm. 
Inanmadınız mı? Neye inan mı -

yorsunuz~ Operatör olamaz mıyım? 
Bunu, ilk defa evde de söyleiğim 
zaman gene kimse inanrrıamıştı. Fa~ 
kat hen isbat ettim. Evet operatör 
olduğumu ishat ettim nmma, isbat 
ettiğime, edeceğime bin defa pi~ -
man oldum. 

Operatörün 
I ir misiniz) 

-Biliriz. 
Oiyen1erın seslerini duydum. 
-Bilmeyiz. 
Diyenierin de sesleri:ıi duydum. 
- Biliriz diyenler, bilmeyiz; di

yenlere öğretsin, diyerek. isin için~ 
den yağdan çekilen kıl gibi çıkıver
medim amma, haydi ne ise, bilmi
yeniere ben öğreteyim. 

Ben de operatörüm. dedimdi yn .. 
Operatör amcası olan çocuk elbet-

Dahiliye Vekfıletine merlıut olan - te operatör olur, hele operatörlük: 
lardan bir kısım telmüd ve yetlmlere kol kesmek. bacak kesrnek gibi ko
maaş bagl:ınm!Ş bulPnmnktndır. Bun ]ay şey olduktan sonra .•• 
ların isimlerini yazıy(lruz: Operatörlüğe mernk ettiğim gün 

İpsala bususi muho.c;ebe memur - kız kardeşime: 
Iuğundan Vekft.!et emrinde Mustafa - Seninle ;aperatörlük oymyn ~ 
Yclmen, BayrnnıJç tnhrirat t:ıUpli _ Jım. 
tınden muteknid Süleyman Özkan, . De:ni.~im. Kız kardeşim, w kendi
Re di e tahrl.r.ıt kfıtibi ölü Ali, Er. sıle bırlıkte oyun oynıyncngımdan 

$3. Y pek memnun olmuştu: 
zurum nurus l{fitlblH~inden nnıtek:ı_ H d' 1 . _ - av ı oynıya ım. 

id Bekir Yav! Hasbirin nahıyesı mil. o· b w d 
ıye ngu ı. 

dürli Mebmed Srtkı 1\rda, Adıkar ta- - Oynıyalım amma, opPratör -
bakktık şubesi tnhatkuk memur mu. lük Qyunu oynamak için senin be
avinl Nuri Aksoy, Bü'lran k:\yma. - beğini get,irmen lazım. 
kamlığından müt!'knid Mchmecl Şük- Kız kardeşim hemen koştı.t. Be
rü Basat, C~şme kazası kaymakam - beğini alıp getirdi. Ben de koştum, 
lı~ından miltekald ölll Must:tfn Nuri mutfaktan ekmek bıçağını nldım. 
Giinşar, Ordu vi11\yeti huı:n~~i muha. - Sen hastahakıcısın, dedim, 
sebe varldat mf!muru olii Kı\zım Ya. bebeği kucağında tut. 
zıcı. VIranşehir nahlyesl müdürü Kız kardeşim bebeği kucağında 
İlısan inanır. Haymana husıısl mu. tuttu, ben dt-, yani operntör hen, e
hasebe tabsil memuru ölfı Zeki Alp- Jimdeki ekmek bıçağile bebeğin kol 
sal, Dördüncü Umumı MüfeWşlik hu larını, bacaklarını kestim: 
susı kalem müdiirfi &ıim Altınok, - IŞte, dedim, operatörlük oyu-
Çarşı Mczad Idaresi b:ı.demeli~lndcn nu budur. 

- Bebeğimi kestin. mütekald örn~ Saydut, Sertaç na • 
- Operatörlük yaptım. 

blyesi müdürü İbrah!m Dlnr.{'r, Kilis Tam o sırada kapı çnlındı. Ba ~ 
busust muhasebe es\1 memuru Mus- bam gelmişti. Kız knrde .. im baba
tara Aldf, eski Siverek val si Meh - ma kolsU7.. hacaksız heheğini gös
me.d HUmi Tükyo, Sular idare.~i ko - terdi. 
rucusu Hasan. F.lfızı~ bususl muha - - Ağabeyim bebeğimi bu hale 
sebc katibi ölü 1\fıısU\fa '!'\url Yalçın, getirdi. 
Tokat hususl muhasebe bn..şk:Wbll - Şey şey. diyebildiın. opera 
~nden mütekaid ölü Abdullah Er _ törlük oynadık da. 

dlnç, Anamur kazası eski kayma -
kamı İhsan Selim A.nkay, Saruhnn 
tabrirat müdürlüğünden miitekaid 
Mehmed Neş'et Gökgftl, f?nmh nn _ 
h1yesl müdürlii~ünden mliteka!d ölfı 

Münlr Müstee8J)]ı. Ci~e bususl mu
hasebe memuru ölü Rcşid Ergün, Ka-

rahisarı şarki e.ski mutasnrrıfı ölü 

K~ki oynamasaydık, k~ki o -
peratörlüğe merak etnıeseydim. Ba
bam· ceza olarak o gece bnnn ye -
mis v,. .. .-- ** 

Ördekler 

Yeni bilmecemiz 
Sekiz harfli lıir kelimeyiın. 
Baştan bes barfirne mü ~ 

rekkeb koya)'lar. 
Son iki harfirn <<çok» un 

zıdddır. 
Sekiz harfimle birlikte sün~ 

net düğünlerinde çocukinn cğ
lendiririm. 

- Ben neyim biliniz .• 
Doğru bilenlerden bir kişiye 

maroken kaplı ve fevknlade 
lcağıdlı biiyük bir hntıra def • 
teri, bir kişiye gene marok"n 
kaplı bir muhtıra defteri, "e 
diğer otuz beş kişiye de ayrı 
ayn güzel ve lıymetli hedi ~ 
yeler vereceğiz. Bilmeceye ce· 
vnb verme müddeti on beş 
gündür. Bilmece ce,•nbını bize 
gönderdiğiniz zarfın Ü7.erine 
r<Bilmeceıı kelimesini ve bil ~ 
mecenin cazetede çıktığı tarihi 

Hokkabazlık 

Hokkabazlık, hakkabazlığa !J. r 
ladıkları zaman: 1 

- Ne sihirdir ne kerrunet, hir t 
çabukluğu matifet. 

Derler. H:ı.kikaten onların hıi· 

nerieri ne sihirdir, ne keramct· •' 
Bütün hünerlcri, kullnndıkbrı ılle~ 
lerin hilelerinde ve kendılerinde '! 
el çabukluğundadır. Şimdi size b~. 
hokkahazlık öğretelim. Elin dt ki lı~ 
le ve el çabuklıığile bu hokkabnzlı~ 
kolayca yapabileceksinız. 

Bir bardağa su doldurursıı.rıılı. 
bardağın iç kısmın da barda~ın 1-b 
narlarına dokunncak surette- f!>'ll b 
bir kağıd koyarsınız. Yalnız sıYıı.1• kağıdın boyası çıkınıyacak kfığıd 0 

masına dikkat edini7.. 
Haz;rlndığınız bu bardağı bir J1111' 

sanın üzerine koynrsınız ve: .. , 
- Işte, dersiniz, içi siyah fl'l

0 

rekkeb dolu bir bardnk. . ., 
Cebinizden evvelden kendinııı 

1 
hazırladığını:~: bir iskarnbil ktığıcJ;ıı. 
çıkarırsınız, bu iskarnbil kağıdı l.ı1111 
lettayin bir kartonun iki tarafı~.! 
mesela bir ka ro biriisi çizilmi ~ l· 
haldedir. Ynlnız bir tarnfını eV''e 
den siyah mürekkeble l:arartnııc: o• 
lacaksınız. Siz. siz.i seyredenlere bO" 
yasız tarafı gösterirsiniz. . 

. . ıJı 
- Işte iskarnbil ktığıdı, 'iırı 

mürekkebe batınyorum. . 
Bardağa hatırınr-a bardağı c;e't. 

rirsiniz, iskarnbil kağıdının bo>;. 
tarafı onlardarı yana döner ve çı 

rırsınız. "ı• 

- · l;ıte mürekkeb !5kambil kli~ıl 
dını siyah boyndı. hıkat ben 
mürekkebi su haline gctirehilıriı:ı~ 

Bir mendil alır ve bardağın uı 
rine kaparsınız. 

_ Şimdi su olacak. . e 
FaUhtc Em nivet Amirllği bina.;1 

eivaı,nda kahl·eellik yapan Ramaı n 

ed bn\ş, bu ekmeklerden blrl amb:ı-
1fıl cd Jerek Tienre• Vcklletinc ~;ön_ 
derOmi,tır. 

r·-~-----~---...... , Mchrned Rifat Kitabcıoflu, Beğr 
"- yeni neşriyat ) rus mcmurluğundan mütekafd İbra -

Girmi~ler erken erken; 
Dereye balı: ördekler; 
Bağırırlar yüzerken 

Mendiü alırken bardağın i !'Jı 
evvelden koyduğunuz iyah k~ 1 

da. mendilin içindev çekip .nlı:sın~~ .. 
lste kolay ve eglencdı bır h 

Yak vak vnk vak ördekler. adında b ri, dun Fatlh cadd s•nden 
geçerken .şof<rr H 1!1 n·n klare51nde_ 
ti 1 '155 .sayılı ot.om b l'n Ç&l'Jl"=S.S!Ie 
vücudünün muteaddld yerlerinden 
ağır surette yanılamn!ştır. 

him IJızal. hukuk i$lerl müdürlfıı;ü 
"Esnaf tı kkmda bfr memno'!'t - Devlet Denizyolları ve Ltm:ıııl:ırı dava vekili Şerif 1smnll Fem Yüksel, 

Mahm\ı~.".Y.L-~ esnaf~m m' • .. Ileri nıecmnası - Devlet Den1zyollan ve 
kollarından tutnralt dükkf\nlanna limanlan ~letmelerfnln bu meslek 
çekmelcri, dnvet.kl'ır sö~er söyleme - mecmuasının 2 nci sayısı dolgun 
leri belediye relsli~ tarafmdan me _ :mündcreentla ve nerıs bir kapnk i -

Kimi büyük yaram.."\Z, 
Kimi küçük bir palaz. 
Tüyleri kardan bevaı: 

ikabnzlık.. -

Yaralı ıfade veremiyecek bir hal -
de Cerrahpaşa hastanesine kafdırıl. 
mış, kazaya sebeb olan şoför ya -
knlan:ı.rak hakltında takibata 'b:ıı;lan 

m~. 

nedilmi~tlr. çinde lntlşar etmiştir. 

Stpra luitMlı liüıalitı - İnhlsar 
İdaresl İt.nlynya ,sigara klığıdı siJ.;a -
rlşi ve.nnişUr. Klı.ğıdlar kara yoınc 

Halkevinde 1kmal kursları ithal edilecektir. 
EminonU Halkevinden: Evimlzde A \TU pa 'e posta nıünak:ıllıh - Av.-

. ! rupa ne memleketimiz an.~nda haro lise sınıfları ıçın rıyaz!ye, fizik, k .n. i ,; kt b 
ya -ve nlmanen 'kursları açılacaktır~ dolnyı.s!le Ink taa ne;rıynn cme u ve 
Kaydolmak fstıyeruerln uç ıı:n to- telgraf muhaberelerı y~nidt'n yol~a 
~flle Evim~ burosuna m\lra _ girmiştir. Ancak, heni\z Paris ıle 
eantları. muhabere temin edilemem~:~tır. 

Büyük Aiam olmak - Yazan: CC
mil .sena. Olgun, Dlnç nıblu Türk 

gençlerine ithat edilmiş ol:ın bu e.~er. 

büyüklüğün hakiki lrnynaklD.rını Afo-
rız.malar şeltli.n<le ve edebi bir Ifade 
ile tahlil etmektedir. 

Büyük Adam ohnak lsUyen her 
genç ibu eserde JstediklerinJ bulacat

Ne.şreden: İnkılAb Kltabc:vi Fiatı: 
50 :kuruş 

Pazar Hasan B~Y. Divor ki: 

.. Xurtuluştn o~urnıı 

bir vatandaş ... 
.... Gazinoda yediği ıo

kumdan çıldırmış... Lo -
kum adamı Çlldırtır mı? 

Hn.snn ibey - Ne §aııı
yorsun, adam g:usonn bu 
lokumun parasını sor -

Üstiikrnn nahtvesl eski pıüdii!' vekili 
Resld ol!:lu Ali Özer, Ba.zlki nahlveosi 
müdürlüğünden mütekatd Hasan BiL 
gen, Çırçır nahiyesi mtidfir.ü ö1ü HÜ
seyin, Anadoluhisarı ~ubel ldarlyest 
ikinet ımnf zabltai belediye memur -

Bastıbacak ördekler. 
Dünyada nekadar a]m var? 

Amerika- , • 
Kimiob başı yeşil, nın Kristof Ko - ' 

' 1 , , 

~ 

"' Sırtlannda birkaç çil.. lomp tarafından 
)~undan kadro htırici Süleyman A _ Gözleri çipil çipil . keşfinden bugü -
va, Elbfstan nüfruı memurhı~unt!an Ufak ufak ördekler.. ne kadar istihsal 
mütekald ölli Mehmed Cemn Ö'lder, edilen alhn her 
Edlr.ne hususl muhnsebe bırıncı delre Su içerler kır kır kır. dıl'1 1 3 metre o-

Yem yerler pıtJT pıtır; 1 b' ·•-·b 
tahsUdarı Mehrned Çetinel, mülga e_ nn ır mıs:n 

Sagw a !!ola kı rı tır k ) d k k d d manet ~hrir ve tnbmlni musnkkafat teş i e ece. ıo ar ır. , 
Paytak paytak ördekler. 1 .. 92 · a b "" lromlsyonu nzalı~ından mütekaid AU * * ., senesın en u seneyt> ı ll 

Rıza İçel, Hayrabolu huııust rnul.ıı.~bc a J 1 dar bütün diinyndn istih al ed d ~r· 
....._, ____________ _, altın miktan i!e •>tu •• 7. •.•• b •• e•s•••b•i•n•••t•o••tl···~··· menmrluğundan miitetald ölü Mus - .... .........................•............... , .. ···································· tnfa lşıldar, Hozat Imzası maliye va~ 

rldat memurluğundan miiteknld Ova_ 
cık hllSllSi muhasebe r.skl memuru İb. 
rabim Ayknn, mii.lga emanet ml.it'.s -
sesatı iktısa.diye müdiirl~ilndcn mll
teknid Mehmcd Nbrettkı. 

70 y&fında bir ihtiyar cam 
parçalarile yaralandı 

Ramlde oturan 10 ya.şlnnnd:ı Azlı 
adında bir ihtiyar, dün .odada dola~ 
şırkcn müvnzene.sini kaybederek pen. 
cereye düşmiiştür. 

Bu sukut .neticesinde cam kınl -
mış, !kırılan parçalar da llti hıl bl _ 
teklerine iSabet edCTek ctamarlannı 
kesmiş tir . 

Fnzln kan zn yi eden ihtiyar bay
gm bir halde CCTrahP!l4tl hastnnesL 

- Beş dakika son- Bizim filler 
ra pantalonunuz ütü- memleketinde iitü ü -
lenmi~ olacaktır bay. tülemek çok kolaydır. 

~~~m~t-fi~ 
Fil, yere 

pantalonun 
senimiş 

üzerinde 

. -
Pantalım r~vkala -

de güzd utüler.miş -

fıl 

- 1 t,., ı;imdi üt i ""' 
lerniye ba!!lıyoruJ'Il• 
Bakın fil geldi. 

, ıbİ• Pantalonun sa;:ı · 
. .. unıJ pantatonunun utus 

k be 



Almanya ile Ingiltere 
ar ında sulh 

bekle ebilir mi ? 
:············•••• YAZAN ••••••• , •••••••• 

1
: Emekli general ~ 
H. Emir Erhilet ~ 

: •So i 
• ...... ~.~~~n nın nskeri m uhnrrıri i 

································· o 
t ar1 
güzel ol 

n a.rı J or u 
·niz? 

Alominyomdan elbise 
yapılabilir mi? 

Yeni bir usul
ı'! tn hafif mo. -
den oldn alo -
nıınyomu iplik 
~e.kline getiıe -

ransayı mağllıb edince, A~ 
yi i n· manyanın hemen İngiltere- lstabul at yarışlarının en süzel 
F'ras ı adedece.ği sanıldı; fakat toplar kısmı olan dördüncü t~rtib koşulan kilo. 

- Tomurcuk (Gündüz) 66 b i 1 m e k t e -
dirl~r. Bunlar -

haı:ra n susalı b~ hafta olduğu da Pazar günü Bakırköyde y_apıla: . 2 - Yüksel (Asım Çırpan) 6) 
Ye . L. Avrupada sükunu ihlal eden ak tır. Gerek mesafe ve ikmmıyelen kıl o. 
d' "h ır harb hadisesi olm.ıdı. Şim- ~e gerekse ko~an tların vaziyetleri l . 3 - K.araku~ (H. Mutlu) 50 
ri~· edrkes, bu durgunluğun sebeble- dalayısile çok güzel olacak olan bu ı kilo. 

ı, aha dogv b ··k•t k haftakı' yarı larda ,.ifte bahis üçüncü 4- Yaman (th an) 47 kilo. 
ııınd . rusu u su u un ar a- "' B 
rtı k 8 . n~lerın gizli olduğunu öğren- Ye b~inci ko~ular beyninde, . i~ili irin_ci yarışta ko ~az,.a. bu ko· 

e ıstıyorl. bahis beşinci yan«tn, üçlü .ba.hıs ıse ş';'ya. gırecek ol n Yukselle, za)',f 

dan çanta ve kadın şapkn,.ı ya,ıJıl -
maktadır. Bu gid:şle alomin~om ip
likleri dokumak sureti!~ alomil"'yom 
kuma lar "e h u kumaşlardan clbi$e 
yapılmasına da başiunacağı tahmin 
edilmektedir. 

Romalılarda tıb 
tıı.dAcaba, Almıınvn Ye Ingiltere, ye ·· ··ncü dördüncü ve beşıncı ko - kılo ıle ko,.an Knral:uş bu yanşın 

e .-- uçu ' fa ·ı "d' M f'h B . L Ve ~-· \"Uruşacak yerde, Avrupanın lar arasındadır. vorı en ır. aama ı gene en az ugünı.in tı • 
rtı . unyanın pek nıuhtoç olduğu, şu Birinci koşu: Dört ve daha yu- ağırlıkla yarışa girecek olan Ya - b ında yılr.n ze -

d
ea ud ve devamlı bir barış temin karı ya~ta halis knn Arab atiarına man da -birinci koşuya giTTnez.se- lıirinin yeri Yar-

e ecek 1 lk · · ı"hnıal edı"lmemelı'd'ır. d F k k" 
11 1

• surette anla~mazlar mı? 1 mahsus satış koşu uc ur. rnmıyesı ır. " at es ·ı 
ua 1 de ihtiyorsız zihinleri me~gul : !90 lira, mesafesi 2000 mdredir. Be<~inci koşu: Dort ve daha yu- P omnLıa~ do yı-

hhnekte ve•birçok ümid ve emelleri 1 _ Yüksel (A"ım Çırpan) 65
1 
kan yaşta yerli yarım kan Ingiliz lan zehırinden 

H~;ckete getirmektedir. N;tckim kilo. . . atianna m~hs~ Çam!ıca koşusu - tıbda istifnde e -
ler, nutkunda 

6
ulhten bahsetmiş 2 _ Ünlü ( Alımed Celı~) 5 6 dur. lkramıyesı 51 O lıra. me"afesı derlerdi Romalı ".h Halifaks cevabında sulhü pren~ k"lo 2400 metredir. hekimler, yıl n zehirine bazı mad -

81 itibarilc' reddetmemı tir. Bab- ı 3. _ \!ural (Ferid~n) 56 kilo. 1 -Al Ceylan {Ahmed Cdiş). deler ka~ı U':mak suretilc bu zph"rle 
•etf"• • • · ib ıgı sulhün şartlannın nelerden 4 _ Yaman (lhsan) 56 kılo. 2 - Povraz (Prens HP.lim). yaraları i) i f'diyo·l rdı. 
ı <ı ret olduklarının Hitlerden soru!- Geçen haftnki kosularda buyük 3 in ana (Ka tn OQman). Roma h .. kimleri el•·ktriğin ke•fin.-
ll'ı~sı hakkıoda fngiltc•ede ehem- bir sürpriz1e ikinciliği alabilen Ya.- 4 - Bercest" (Prem Halim). den evvel, elektriklc tedavi usulünü 
~ıyı;tli bir cercynn hi\ sıl olduğu ve man bu koşu~ a knydedildiiH gibi, 5 -·- Frufru (Vnı::annf). ı kesfetmi!!lerdi. Bazı hastaları canlı 
-u ışe Loid Corcuo karıştığı veya dördünciı yarış için de yazılmıstu. 6 ·- Önkes (Arif). to•pil balığın .ı bastırmak sun·tıle bu 
0~ ayak olduğu hakkında bir şa - Dördüncü yarış ta da 4 7 kilo alacağı 7 - Cesur (TaHit) · 1 balığın n~retti~i elektrik le iyi e -
Yla hile duyulmuştur. için birinci yarışa i~tirnk etmemesi G5n""n en. ço~ tl• bu son ·an<~ı 1 derle .. di. 

. Alınanların beş haftadanberi In- kuvvetle muhtemeldır. Bu koşunun muhakkak kı 1!U7.el oıa .. aktır. S(\n Gacal"ri odal~ra n·çın 
~~~tereyc bir ihraç hareketine te~cb- favorisi yüksektir. Portanın favo•i<~; Prcnshı nhırıdır. 
leus et.ı:neıneleri, hau~. Lnzı rivayet-! ikinci k~u: l~i v~:ında ve k~~u Manmafih Nir,,~.,an~n. güz:I !'ir ko- Çiçek koy mc zJ r? 
d re gore, birçok tünıcnleri Fransa- kazanmamıoı yerlı halıs kan lngıhz şu vnoıırak rnkıble•ını rrını::lub et - Geceleri odjllarda yaprak, soksı 

an geriye, Almaovanın doğu ve taylara mahsu tur. lkramiyesi 400 m~si. Frufrunun da plasc olmMı ve çiçek bırakmaı.lar. Sebebi, gün-
kcnuh taraflarına ılaklettik leri dik - lira, me afe i 1 1 O metre. muhtemeldir. düzleri asid karbon ik alıp ok'iijen 

ate lınıncn sulh ihtimaline ya va 1 - Um ncı (Fikret Atlı)' AtlPtizm hakf.'mleri çıı~nhyor bırakan nebatatın geet-leri ise 'O ksi-
Yavaş alışmamak kabil olnmaz. 2 - Ro i ( Mükerrcm) · · ı' en alıp hamızı karbon bır~kma~ı -
Ş. y · (K ırk) Istanbul atletizm n "aniığırdan: -1 " 

r 
. ıındikine benzer bir sükfm de'V'- 3 - etı va? 1 

• 0 p 1 k dır. Bö.,·le olmasına ra~men nk -esı L h 4 A f (F h Atlı) .A~usto" 94 a'lar gi=nii '\RI')' aca o1 o 
.. .. e i tan harb"ınd•n soo .. a da - Y er a rı · . 1 sılann vatftk odnla·.ına konulması g 1 ... I b k b olan starıbul atletizm birinc"lilderini o~ w .. 

oru ınüştü. O zaman do.hi birçok Genç at arın u o~usunun ır (Devamı 8 fnri .ın·fadn) pek o kadar fazla zararlı qayılamaz, 
sulh .ve h tb nutuklan teati edilmi sürprizlc: nericele~mesı ~uhtem!."l .................................................... çünkü bü) ükçe bir -.nksı ıçindeki 

en n"Lhi 1 . . U d li 1~ n en haylı a\-utnıu1tut macı ır. yandığı zaman neşredeceği asid kar 

Hadiseler Karşısında 

• • ve nı 
T epeba,ından, Tozkoporann 1 T epcbaşındnn, Tozkop::ırana merdl· 

merdiven yapılacak, cad - ve n yapılacağını gazetede 9kud u"' 
eleden c?ddeye geçmek isliyenler zaman şu mısraı söylcmistir. 1 
bu merdıvcnlerden inip çıkucaklar - rıMerdiven devri geçti, §ircıdi o• 
mış. sansör dcvrid:r.)) 

Istanbul belediyesinin yaptığı iş.- * 
ler ekseriyetlc başka vilüyetlerde, 
kasabalarda taklid edilir. 

Parklar gibi, ,ehir pl:ınlnrı gibi •.. 
Bakalım merdivenler de tııklid e -
dilecek mi? Ve taklid edilirse nasıl 
olncak} •. 

Bir tarihte bir göl genanndaki bir 
kasahaya uğramı~tım. Göle nazır 
bir kahveele oturuyordum. Kahve -
nin biraz ötesinde ve göle çok ya -
kın bir haYuz vardı. Lüzumsuz gör~ 
düğüm bu hnvuz hakkmd ötekine, 
bcrikine sunller sordum. Şu cevabı 
aldım: 

- Havuz bu bey'im, hütün me
deni şehirlerde bulunur. Istanbul
da dn Beyazıdda bir tane yaptır -
rnadılar mı? 

Günün birinde ıene bir kas::ıba-
ya uğrndığım zaman biri diğerinden 
farkedilir edilmez derecede aşağıda 
bulunan iki cadde nmaında üç dört 
ayaklı bir merdive,ı, görür de: 

- Bu merdiı:eni buravn neden 
yaptılar~ ~ 

Diye sorarsam her h3lde şöy]e 
bir cevnb olacağım: 

- Iki cadde birbirine merdi -
vcnle bağlanır, nıtckim 1 tnnbulda 
da T ozkoparandan, Tepeba,ı cad
desine merdiven yapmamı~lar mı -
dır? 

* A!nnsörlü apartımand oturrın 

Merdivenden ınecek çiftler eskl 
bir oarkıyı bir kelimesini dciistire 
rek söyliyeceklerdiı: 

ccMerdiYenden tıkır da mıkır 
inerken 

ccEşaıpı bo)tllumn delanıyor &e • 

verken.». 

* Belediyey~ mürncıınt va.k:i o-o 
lacaktır: 

- Merdiven ayaklannın gcni:ııU
ği en az bir buçuk metre olmal c:!ır. 

Soracaklardır: 

- Siz merdiven miitehnssısı 
sınız~ 

Cevab Yerecektir ~ 
- Mcrdiven mütehassısı 

Jim amma. seyyar 60Ucıyım. Mer • 
diven ayaklarının genişliği bir bu
çuk metreden az olursn i portala • 
rımızı koyamnyız d::ı. 

Yüksekkaldınmdan Tünt-1 başı
na çıkan, Tünel meydanındaki mer
clivenlerden Şi ho neye ve Tepe ba
şındaki merdivenlerden de T ozko
pnraha inen şehrin yabancısı sorn• 
caktır: 

- fstnnbulda Merdivenköyü de
dikleri yer burası mıd~r? 

r:J efinet jjuLU..,i. ......................................................................................................... 

SBrvel saad3ti temin edebilir mi? .. "ı e. bır takım ulh ihumal ve ümid- ise de bizce favorı addedılı•cek lay c ) bir nebat ancak bir gece kandili 

em de harb fasılaııı o vakit 6:7 Üçüncü koşu: Dört ve daha yu - bonik kadar n~id karbonik bırakır. ıı:v k ad... .. . ~ E~ d k k d V "k "veler Okuyueulnrımdan ö::ı.yan R T. ba-ı n rtık bcdbnht olmtıŞ demektir. 
. ...r uzun unnu u. ~ger e- arı ya ta ve aza.1 ıgı ' rnmı_ Yemeklor ·ıılsanları .. ~~~~altı. rnnyn ve h ,

8 
muhnre-be- yeklınu 200 lirayı doldurmayan hii- Şapka modeli "J na yazdığı mektubda birçok ~enç kız Bir erkeği hakiki serveti; enerji.. 

t~rı devam etmeseytli '\C elenil üs- lis knn Ingiliz atlarına nınhsustur. deg"is, tirir mi ? okuyucularımı alakadar eden bir me. si, çalışmak ve muvafıak olmak kn-
lr.u a~ınlara çıkan ba'!ı Plmnn hatb lkramiyesi 15S lira, mesafesi 1800 seleye temas ediyor: b"Hyetlerldir. Çabşma.smı bUcn, tut. 
c:~ılerilc Ingiliz filolnrının hcyc- metredir. Danimark:ılı bir fı.)imin idllınsına Bayan R. T. cvlenecek çnfdndır. tu~ t.şi bnşnran erkek hakild sc·vc-
tı.ı tı 1 rtıüsadem!."leri olmasa idi Av- 1 - Komisarj (Aıum Çırpan) göre insanların karakterlıari, yedik - Kend!slne talib oJ::ınl:ır vnr. Bayan te s::ı.hib erkekt1r. ÇUnkfı o hiçbır za. 
cak~da hnrb oldu~u bile unu tu la- 62 kilo. leti yemekler tesirinde değiııiımiıo..l R. T. biz zcvç intihnbında mütered. man eli bö~ürilnde kalmaz. Her 

ı. 2 _ D audi (Snlim Temel) 62 Enzlt\ patnt .. s yiyeoh·r: ntnlı-t imz di<!dlr. Tereddudıınün sebebi servc~ olsa nilesini geçindirecek taızo.ncı tc-
t _F'aknt, bitnraflnrın ve haıttı müt- kilo. olurmuf. Fa:ı.la faıoulye yiyenler n • mcselcsldir. ScrveU olmıyan, kaznn. min edebilir. 

delıkierin durgunluk ,·c:ya tercddudl 3 -Romans (Prenıt )-!alim) sabi olurlarmış. Enginar ise ınsan -
evresi anndıklan f sıla Alm nlar 56, S kilo. da cesaret, kendi kendir>e ,.mniyet cı :ız bir erkekle evlenmeyi. 0 erkeı. Şu dn var k.l: Bir kadın, yalnız ""r 

Için yarnon bir harb h11uYiığı safhn- 4 _ Yatağıın (Karn Osmrm) 54 '-.islerini kuvvetlendirirmiş. ne kadar tab'ına muvafık ols:ı, ev - vct.l Için evlcndl~l er~e ne k!ldnr 
&ı olmu~tur. Lehistan sderi, Alman- kilo. Kaç gu··n aç durab"ıl;r"ız ? Jend!kten sonra tahaddüs edecek ge_ az ba~lamrs:ı, bir erkek de nnd uc 
lara, a•ıl Fransa muhı:ırebelcri için 5 - Abime pnur eux (Prens " • .. çim zorlu~ yüzünden muvafık bul- yalnız serveti ıçın gelen kadını te • 
bir tecrübe harbi hiznıetini gördii. Hnlim) 4 7 kilo. Bazı in nlar " muyor. Faltat serveti ol:uı talıbl('rlnl ntm.styemez. Bu hal de servet !çın .. 
vundan gnli1 olan müttdilder, Nor- 6- Mis (Nihai Atlı) 45.5 kilo. 1: 
Veı;, Holanda, Belçika ve Fransadn Hemen hemen ayni kuYvette olan _ Ku~ k dar de pek be~enmıyor. Bana da~ıyor. dcyken sudete kaVll(iamamayı tev .. 
tiddetle cez.alnndıl r, dii!er bitn- halis İngiliı atinrının bu ko usu bü- )-'ıli tletler. * Hd eder. İzdivacda arımnn ye •:ınc 
rarlnr da hayretlere di:ştuler. kaldı-ı\ i.ık bir alaka ilc takib ,.diJeeektir. Hnki!tatte bir İzdivae.d3 bir erkekten pek çOk şey ~ey saadet olduğuM göre böyle blr 
l&r. Çünkü Almanlar. L~histan re- Birçok güzel yarı In~ Y~Pm_ı~ olan cihetten bütiin beklenebllir. O erke~ln temiz nhlfık- lzdiva9: kadnr manasıt bir ~ey ola. -
f~ıinin bütün tecriibelerinden i t~ Mi bu defn da az ~.ılosıle -ılk an - insanların k lı olması, evlenmek arzu et.tilU genç mnz. 
fnd ederek 6:7 ny içinde ordula- )arda- ileri fırlıyabılırse muhakkak kadar znyıf oldukları tesbit edilmiş.- kizln tahsU ve görgü bakımından kU- Okuyucularımdan bayan R T. ye 
tı1 nı. tank n uçnk te ekküllerini ıs- ki birinci alacaktır: . . . d tir. füvvü olmnsı vesaire •. fakat serve~ bu cevabım bundan lbn.rett.lr. İzdı\·acın 

• h, t•n ·L ••e tez"ı"d e• ..... ek "e :~-- Bundan aonra bınncılığe nomze Bir ku• ancak sekiz nün n,.]ığu • .. .ıt • ., .... • .... - " l "' '" gıbl şartlar arasına giremez. Çünkiı saadetini servett.c değil, tı'Illtı.çaco.~ı 
~elik F ranmlann mane\ijyatmı ~lt- Romans ve Dandidı0·;. d h tahammül etmektedır. -ı•nn da pek 
• ll rak onla n Jngiliz.lerden ayırmak Dördüncü ko=JU: ç ".eı· n In yu- Bu güzel tok ufnk !lyongalnr ha - fazla değil, ancak on iki giın. Hal- servetin haddi zatında ~uk ;: dfıe_ scvecef;i insanda bula cektır. 
ıçirı ·· 'k bT kan İngı ız at arına linde knbartılmış muhtelif kordelA _ buki, köpek yirmi gün, kurbağa üç ~iŞmiyen blr de~erl yo r. ug ın Yeter ki bu msanın bugün için 
l"_.1.ın1uınkün olanı )::ıpmnkta ı ·en kan ya~ta lku ıs · 
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• 850 lira, me- ı rd ıbn t d a.ı servet sahibi olan bir adam &Prvetini kendini ve knnsını geçindirebUccct '"t;ı ~ ıle Fr nsızlar Alm nların mah"ustur. ramıye - :a a an ya.p ış ır Kor cl nnn renk yiiz altmı~ gün, kllplumbağu beş yüz 

rıe Yaptı larından bih~ber derin bir safesi 2400 metre olan günun yeg - leri koyu kırmızı, açık mavi ve soluk gün Ye balık bin gün aç ja~ıyabil - blr anda kaybedebilir .. Ve serveti i- bl.r kazancı ve istlkbal<lcn ilmidi oL 
ılaJJ t · h b h d"k b arı••dır yeştldir. me.ktedı'rler. çln bu adamla evlenmiş genç kız sun. TEY7.E 

~ ~inde sadece çene nr i ya- nn;e~e~n~ı~a~;Y;;;~~~·==~~--==~~====~================z==cm.•~;;~~;;~==================~~~~==~==========~~~~==~=:====~~~~~~~~===:~~ 
l>ıyorlnrdı, -= 5 1 h C 1 B <ı Son Postaıı edebi telrika•ı: ı nutmam. Tann, biricik evr dını ı odası, misafir odası ve a:ındık odası. t~ları eski mal sa ibind~~: cı ü e 
Q u acbeble müttefiklerin propa- bağış]asınl Hepsi ferah, aydınlık, gıcır gı - gule otuTunuzin temennısıle tesel-
vi'nd lan, Alrn n lan işl.-.rinden çe- IL - Amin 1 Cemi cümlcninkini de cır temiz, güler yüzlü. munis odalar. lüm ettikten sonra, Şehime Ha mm 
b'rtnek_ ıtöyle dursun, yalnız bazı beraber.. Sonra, onları döşiycn, süsliyen e~ - kapısının önünde bir kurban kes • 
~taraflarin bizzat kendi kendileri- Müjgiln, bu muhavere esnasında ya: Ceviz iacından, oym?lı, knd~ tirmeden içeriye girmemiıiti. 
k· 1f tmak ncticı:sini Yerdi. Nite- aşağıya rnutfnğa inmiş, ev sa· fe yüzlü mısafir takımı •• bır kendı- Aklı sıra, menner basamakln'1n 
t un ngiliz.ler uçnk ve tnnk imala- hibeaile kendi hanımına kah- nin, bir de kızının sarı pirinç kar - üzerinde, gözü bağlı cnn veren o 
~~\.daha tirndiden bilmem k,ıç ve pışımuştı. Bunlar dn lçildi; yolnlnn .. üzeri mermer konsol.. A- masum hayvancık, ~vi de, ev sıı -
ı/ ını: çıkardıklarını V Frnnsada· Yazan: Ercümend Ekrem Talu Miite kiben, Besime Hanım: cem eccadeleri .• çiçekler.. ç.içekli hiblerin.i de muhtemel her türlü mu-
d~,· 

3
fe:
0 

i kuvvetlerİnı ilkbnb ra ka- Haydi artık rnhat edin 1 di _ çini aoba... Süleymaniye mangolı sibette.n ölümile koruyacaktı_. . • 

t _ _.h. tlirn ... ~e 1"L]a· g~ ..-ın bütün 1 hnb d''er Kadınc• V d" 1 • b k b k Ş h H t ç gıt "U ırlı: . . ...... ] u ·ır ·ı - Önce yan '' er ver u • .. gız mer ıYen erm yan - yerek mis fırlerine odnl rını gös - Ye irço n ır. e ıme anım, o seın e nı ın • 
larJ rm ındıkl •mı, mı yon- hanım teyz.e. Neden ... sonr :...Yan~~k- sına kadrır indi; Şchime Hnnunı kar- t~rdi. Bu ~· nın her bidne bir hatıra ~i } '? evi ned~ ~tın almıştı? Bu 
dil; k~erin1_.L ilah altındasıltalimA" e- nın siı.in semttc oldugunu l~gdr~ ı • §ı1ladı. KOrnda, iki kadın kucak la§- _ 3 _ bağlı idi; Ye her birini eriten, yutnn cıhetlenn uzun bırer ız.nhı vardı .. 
rika • o quklanru elh me- Yoksa ben dııh evvel ge ır un_ ve U ar. ısmen otaha ürden, kısmen nteş 0 hauralarıı dokuıımamış, hep- Fntma Şehime, Sultan Abdüla -
fınd el llnparatorlu -;un her tara- belki de bir eyler kuıtarmak munı- de bu teltıkiye Yesile olan mı.;sibet- Yatakta, Şehime Hanımı bir tür- sini de olduğu cibi bırnkmı~tı. zizin saı.ylılarındo.n Izniyar kalfa-
gib· ~ ngiltereye ve Frnn aya s:l ten her iki taraf da birer parça göz lü uyku tutmuyordu. Sinirleri fena Şimdi. Şcbime Hanım, hnngi ve- nın kw idi. Saraya çok küçük y-.ı tn 

ko. 1 d \1 Vetler aktığını hergün bır kü~li:~~ yok. sib böyl~ imıA·~1 • yaşı döktü. halde bozulmu tu. Ağlamak isti - yi hayalinde tecessüm ettir!e, ona gelen Izniyarın güzelliği. ~~dam te-
t~ d~fa Öylüyor, aZl}Ot '\"e mü- Gene de insııniy t ettin, geldın. - Şehime Hanım bir yandan ih - yor, fakat ağhyanııyordu. Karanlı- aid hatııa da hafızasırıda cnnlanı _ nasübü ve b.asıntan musıkıye olan 

f." ı tekrarb,yorlardı. l malini affettitmeğe çalışıyor, bir ğa bakan gözleri biber sürülmiiş gi- veriyor. hüznünü, ıztırabını artırı - meyil ve istidadı içeride, dı~arıda 
y aka.t l-.oc:n Ingilterenin Fnı.nsa- )ahArka:.:r::"· gelı:lişlerdi •. Va_lide yandan da, kendisine gösterdiği a- bi yanmaktn idi. Şnkaklarını meç - yordu. dillere destan olmu,tc. 
hdceın D n on fırkad n ·~ 20 bin .,_ o1 

1 
d ~ k .. o.,eyı don - ı•ı.adan dolayı uhbnbına tc"ekkür- hul bir el sanki mengeneye koymuş On b-. on altı yoşına kadar, 

.. t • • b n ugu ,. aA :r Yanan evi. Bnbıseroskeri mü - ....., d Ib 
Vet .. rnuhuribden) !azla ir ku.v- t~~lbesınınba: ~akll'lşmıştı. Uzaktan, ler ediyordu. da sıkıyordu. mcyyizlerinden Hacı Kaşif Efendi Pertevniyal Va1ide Sulııın bu i ,.r 
lrı ·ı gondcremediği ve Fransa ıle du ekr, sagını bağırmaktan vazgeç - Şuradan, buradan, yangından, Burnu na mütemadiyen yangın adında bir znttan, beş yüz altmış ve zeki Çerkes kızını kendi d i re -
tik~ \~rcnirı, birlikte olarak, Anıe- ar!• byn;. . boı:.uk kaldınmlımn iki yıllık ufak tefek hadiselerden kokusu geliyordu. Bir aralık, gözle- altına satın almı~tı. O zamnn, bu sinde diı.leıinin dibinde büyüttii. 
1~ a~b sanayiinin. u kadar rek- mış e çının. . eli - bahsettikten eoora, Besime Hanım: ri nin önünde yanan evin hayali be- fiatı heıkes ucuz bulmuştu. Ev yep- Ona, • bir yandan kıın•:.ı ıneşk ~tti ri-
Al edıle.n, yardımların rağmen üzerinde tıkırdı~an B_?Pndses\~ k-- - B k, karde•l dedi,· curacıkta !irdi. Filizi boyalı cephesi, çift ı.> ka- liyor, bir yanda dn alafranga pıyano 

rtı nv d d Bı"r sokagın agzın an ı ı 0 :r " yeni, kız aibi idi, Hacı Efendi, içi - cl V )"d S 1 1 
hile .. anın malik olduğu ka ar yokr ufı.l d Ynbancıyı hissetmişlcr, bir oda yar. Hiç birimiz onu kul - nadlı kapısı, mermcr merdiYeni, kır- ni, dışını y"" agvlı boya boyatıılı bir yıl öğretiliyar u a ı e u tanın, z • 
tıı h~~k .ve tank çıkıuamndıklar~- Şpehi r aHıa.nımla evlldlığının üzer~ lanmayız. E.sasen misafir odası diye mızı tuğladan aYiusu, ufacık de - bile olmamıştı. Odalar, sofnlar, tnş niynrı, hünkann firn"ınu hazırla 
l:at) tun nlem hir takım ncı hakı- 1 e. medo;m, ... eliyorbrdı. Bir iki ayırdı idik. Ukin, gelenimiz. gide- ğirmi bahçesi, kapının üzerinde sa.- gibi mucnmba döseli idi. Birçok ev- maktı:.: olduğu aşikar idi. 
rft,.._ıe.r .. Ve facialnr serisi halinde öğ- erıne .,.- ~ d n vaz- nı"mız" ohnadıgıv 1.çın· o"'ylec• duru _ rı çerçeYeli eıMaşall hn ı ile ev, sa- ..- Derken, bir gün, sarayda bir • '-•"<.lıcn b I d kt son m taarruz a .. .. )erin, yüklükten bozma, çinko d öşe- d b" b" b. d" 1 K"" ··k 
1··-ı ~ zaman acaba o oş hava ı en • .

1 
ak u- hibesinin yüzüne gülüyordu. en ıre ır a ıse o muştu. u~u 

0<.ıerın f d I tur t"ler ve birbırlen e oyn r yor. MüJ'g&.nla oraya yeri irsiniz. lı' Ye akar susuz gusiıllınnele.rinc be- J k d" t b"y s"ıne rn!."mur .ı·1y . ne ay 851 o muş gee; ı Sa" • t D k k •ı .. • k d h" saray ı, en ı er ı c '~ e 1 lh.:mal ki ımı anı - Yu""ku""n ı"çen"sinde "ilte, yoronn, '-'a&- et en apının ır.t ana ı ır - .ıel, pek meraklı bir Z<'\t olan Hocı d . ,..,_ ın .anın dü .. ünüp hayıflama- zaklaştı ar. •• " .. - " d I · . · .. .. .. d u kalEaya karşı n eta isyan etmı , ıs-
··oq ı ... tık dn bulursun. Oiledigvin k dar, en açı ıyor, eYın ıçı gerunuyor u. Efendi, bahçeye kurnalı, mermer ze- 1 · · · 
d' rnurnkün olamıyor· ve znnne- rnışlardL • 't:.l ı· Hemen orncıkta alçacık, mermcr bi- rarla, çırak edi mesinı i temı tı. 

lY or ı· h ' k 1 H mın evı. ~..a ~ ı h 1 B 1 b mı"nli ve ufacık külhnnlı, şip ir in bir M ) b"d V l'd S lt ll. nın bir h ıu u, tekrarlanmı) nca o an Besinıe anı ~ safayı abr a otur. af1m a er - lez.ikli bir kuyu, sağ tarafta mutfak, ese e ı ayette n ı e u • 
B ata olmuştur. camisinin alt ta.rafındbai ~e cadt:ru= bersin. lnşa1lah, Allnhü Taala Haz- solda, bahçeye ve sokağa bakan hamam yaptıTTnıştı Erbabı, sade bu kulağına nkııettirilmiycrek, kızn rı:r 

}':' lt Ugün mi.ittefikler kalmamıştır. . d idi. Saım ce n en ç retleri, sana yeniden bir ev verir, o çifte pencereli ufak oda .• Iç sofnyı hamama iki yüz alun paha biçiyor- sihnt vermek ıruretil,. ürt has ed"). 
a at Norveç, Holanda, Belçika de~n k e aman anohtntla kapıyı açtı zaman oraya taşınırsm. Hi; mkılma, avludan ayıran camlı bölme .. Şe}ü.. lardı. Ve Şehime Hanımı da. görür rneğe çalışılmış ıse de, onu kı~knnıp 

mevamı 7 nci ytada) v:ı mı:fuJ.eri içeriye alıp, yukarıya tasalanma. Hn benim evim, ha •e- me Hanımın, serin olduğu için 81 _ görmez, bu eYe ısındırnn, pa m ları da çekemiyen snir sıırnvlılar h ün -
seslendi: • nln evin. cak mevsimde daimtı tercih ettiği derhal saydıran bu hamam olmu~ kar ımasını birer suretle haberdar 

_ Annel Biz. cclclikl 
1 

_Sağ ol, var ol, ka.rdeşiml So- aTkn odn .. yatık merdiven •. yukarı tu. etmi lerdi. 
_ T eyz.en beraber ml nin bu Micennblığını bir vakit u - so fa.. kendi y tak odnsı, Müjgnnın Defterhanede tnkrir nlıp, 
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Ceyhanda 1Kô1ıtada tütii.ncülük 1 Şikayetler 1 

Mekieb inşaatına İ ~~~~~~:!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ht• 1 Ycaan: Ha•an Adnan Gu 

süratle devanı ediliyor Her yıl biraz daha inkişaf eden tütünlerin ıyac ar y 
Ceyhan (Hususi) _ Sundon ön- yeni rekoJtesi 100.000 kiloyu bulacaktır Gön:d~.:::~nd~~:=:;;:;nm u rd düşman 1 

ce inşa ına başlanan gerek merkez- ... 
de ve gerekse köylerdekı ilk rnek- Kahta (HtJıSUSt) - Tiltfincülük her lçilme~e salih olup olmadıklarını an. Gönenden yn.ıılıyor: 
teb binası inşaatları bir guna ak _ yıl biraı daha ilerlemekte ve inklşaf lamak üzere, pınar ve kuyu suları Buradaki bazı a,cı dük -
saklığa meydan verilmeksizin iler - seyrini takib etmektedir. Bu yıl tü - örnekleri Ankaroda zıraat Enstitü. kanları bir sıraya dizilmi~ ve 
!ernekte ve bu mekteblerin müm - tün ekietlerinin sayısı :ıoo e varmış sü toprak ofl~ ıne gönderilm!ştır. arka lcapılarını, şehrin umu-
kün mertebe 940-941 ders yılından ve yapılan tahminlere nazaran rckol. Umumi Meclis bu toplantı devre - mi helası bulunan dar bir so-
evvel ikmal ve itmllmı hususunda tenin 100 000 kiloyu bıılacagı anla • sinde Kahtndıt modern bir Ilk o:{ul kağa açmıştır. Bu dükkanlar-
alakadarlarca azami gnyret ve fe • şılmı.ştır. Diin denecek kadar yakın için 12 bin lira tahslsat ayırmıştı . da yemek yiyenler, hela ko-
ragatla çalışılmaktadır. Keza ge - bir mazlde, Kdhta yalnız arpa bu~ - Bütçe tasdikden gelmediği için henüz kusu ile karşılaşmakta, kap 
çenlerde temelleri atılan diğer köy day ekerdl. Bugün, tüt!in, pirinç, hiç bir faaliyet devresine glrilme - yıkanan yerler de pek pis ol~ 
mektebi inşaatları da hızla devam ba~. sebzecillk, meyvacıhk, köylünün miştir. Ancak, bu paranın, Be~nfde. dl!ğundan bir kaç sinek yut-
ettirilmektedir. Köylüler ve ihtiyar refahını hazırlıyan ve temin eden ki inşaata tahsis olunaca~ı ve bu ço6 madan karın doyurmanın 
heyetleri bu işe dört elle sarılmışlar- mahsullerden blr kaçıdır. havırlı fşin geri kalacngı haber alın- mümkün olmadığını gör -
dır. Köy halkı, uhdesine tahmil olu- Tütiincülü~e yeni başlıyan K:\hta mış, bu haber bütün kaza halkını mektedir. 
nan bu milli ve kudsi vazifeyi bi.- köylüsü, K~htada ambar ve depo ol. mUteesslr etmı.,tir. Çünkü kaza ilk o- Hele bu dük':anların ma-
hakkin ifaya çalışıyor. mamasından 40 kilometre uza~:ı A _ kulu altı dam gibi tek katlı gayri sıh. saları altında gezinen pia ke-

Beden terbiyesi genel 
direktörü Yozgadda 

Yozgııd <Hususi) - Beden terbiye. 
sı genel direktörü Cemll Tanerle. atı. 
cılık federnsyonu reisi Harndi Yozga. 
d::ı gt>lmişlerdlr Yozgadda beden ter. 
b yesi nizamnnmesl tatbikatı hakkın
da vUayet !stişare heyeti ile görüş • 
meler yapmış ve gençler klübil teşki
line kııro.r verilmlşt.lr. 

Federasyon reisi gençleri toplıya -
rak muhtellf atı.şlnr yaptırmıştır. Atı. 
cılıkta bura gençJI~Inin muvaffak ol. 
d~unu memnuniyetle müşahade et. 
miştir Spora karşı Yozgad gençli~i
nln alakosını gören Cemi! Taner ba. 
zı direktifler vermiş ve gf'nçli~ln spo. 
ra hevesini daha fazla arttırmak 
mak . .cıadıle yapılan ricaları yerine ge. 
tirece~ini vndetmiştir. 

Yozgadda yüzme havuzları ve atış 
poligonu yaptırılmnk üzere yerler in. 
tıhab edilmiş olup bUlibare buranın 
lnş:ıatına baslanacaktır. 

Bir arnele arkadaşını 
yaraladı 

Kızıteahamam (Hususll - Kızıl _ 
eahamnmla Gerede arıısınde yapıl -
ınakta olan .Avndan şose&lnd" çalıŞ

makta olan Çamlıdere nahlyeslnde o. 
turan yirmi yaşl1119.nda Tallb Çetin 
isminde b ir yol nmelesi, çadırın ka. 
PL'n önünde çifte tüfe~lni temizler -
ten tüfek birdenbire ateş almış ve 
çıkan saçmalar Kızılcav!ra.n köyün • 
den çndıra ylrml otuz hatve kadar 
ileride bir a{taç altında uvumakte. o. 
Inn Durali oA-Iu Hüseyin Şahlının vü
cudünün blr çok muhtellf yerlerint 
Wıbet ederek ynralamıştır. Yaralı 
hemen kaza disapnserine nakledU _ 
mt.ş ve müdavatı iptldalve.sl yapıJ • 
dıktan sonra Ankara NUmune h~t.a
ınesine sevkedllmiştir. carth hakkuı. 
dn tahkiknta başlanmıştır. 

Mardinde akreple 
mücadeleye devam ediliyor 

Mardin (Husus!) - Şehrımtz Akrep 
Imha cemiyet!, mevsimi dolayısUe ak_ 
replerle mücadeleye başlamıştır. Ge -
çen sene yapılan şiddetli mücadele sa. 
yesinde üç ay içlnde 23 binden fazla 
akrep imha cdildi~inden bu yıl o.krep
Je.rin çok: azald~ı memnunlyeUe gö -
rUlmektedir. 

dıyaman kazasma gitmekte ve sattı~ı hi bir binaya sııtınmı-, bulunmakta _ dileri görenler, büsbütün §&-

tütünün parasından bir kısmını han. dır. Gerek ö~retmenlerin ve gerekse şırmaktadır. 
larda, yollarda harcamakta ve eline cocuklann kış günlerinde lztırab çek Buradaki bir kısım han o -
geçen paradan geniş ölçilde fayda - tıkleri bir binada, çalışma lmUn!arı daları, han avluları da te -
lanamamaktadır. Bundan ba.,ka, münsellb olmuş bir durumdadır. fn_ mizlikten mahrumdur. 
Kl\htada paranın tedavUlUnden fay_ $aat malzPmesinin bol miktarda bu. Odalar, haftalarca süpü • 
da temin edememektedir. lundutttı KAhta Için vaılaocak ls, bir rülmez, avlular aylarca ııü ~ 

Tütünler cinslerine ve kallti'lerine 
göre 10.100 kuru, arasında fiat bul • 
maktadır. Tütün ekietleri alikadar 
ma'ka.mlara başvurmuslar ve kazada 
esn<:en inhi.sar dairesi bulundu~un _ 
dan ve depo ıttıhazına, ambar olıırak 
kullanılmasına müsaid binn mevcud 
oldu~ ndan geçen yı111\rda husul bul 
mıyan bu ambar açılması teşebbfıs . 
lerinin kuvveden fUle çıkmR.Sını tf! _ 
menni etmektedirler. Hnkikati hıılrlc, 

buna slddetıe ihti~·nç da vardır. cnn
kU. Kahta halkı da bu sayede I~ sa
hrbl olacaklar ve kazanın inklşafı da 
bunun ~yrine tdbl bulıınnc'llttır. 

Tütünlerin Klı.htada satın alınma_ 
sı, tnrtısı. VI" buna munzam olarak 
d1l i~lenllmes! halinde. hem malive
ten köylü aleyhine hasıl ol:ın Adın. 
mıına gitme _ dönme fıırkı ortadan 
kalkacak hem de köylünün eline da
ha çok para geçe~ek ve bu hal K:\h. 
tanın kalkınma~;ına hizmet etmiş o -

an önce tnşa!ltın b~laması olacak pürge görme-c, bu hanların 
tır. helalanna da ,Jtirmek müm • 

KÖJ enst.ltüsünf" !!'iden Klht:ıh kün değildir. Iki bin hanelik 
köylüler koca ,ehrin, :ki tekerlel<.li, u-

Akcada,tda kurulan köy enstitüsü. fak ve üstleri nçılc, yalnız 
ne KAhtadan dört köy!H knbul ediL dört çöp arabası vardır. Ma~ 
ml!j ve Akcada~a gitmislerdlr. Kah • halleler arasına nylarca tan-
tanın köy ditmen ve ö~retmenine o. :zifat arabası uğrl\madığı va -
lan şlddeU! lhtlvacını kar~ılıvncnk n- kidir. 
la.n bu köylü davası da hükıimetlml- Kaplıcaları 'münasebetile 
7.in yiik~ek ve yaratıcı eli ile bir turist şehri demek olan 
dilmiş bulunmaktadır. Köyiii kasabayı bu fena manzara -
sevin~ içindedir. lardan kurtarmak, temizle -

Blna1ann dışı boy:ı.ndı. 

Çalı.şkan kaymakamımız Re.şad At. 
h ve Belediye Reisi Vehhi Onurun 
hlmmetıerlle kazada mevcud 
binahrın dı~ı bovatılm•~tır. 

Muradhda bir samanlık 
veahır yandı 

rnek lazımdır. 

* Adıyamanla Kahta arasında 
barab bir köprü 

lacaktır. Malatva İnhisarlar Başmil. Muradlı {Huauai) - Muradlının 
dürlU~ü ve Adıvarnan lnhı.,arlar mü. Inanlı köyünden çıkan yangında 
dürlü~fi lle beraber yüksek altıkadar Ahmet oğlu Hasan Şahinin bir aa
mercilerln Kdhta köylti.<ıünden bu bfi manlıiı ve ahırı yandıktan sonra 
yük yardımı e.cılrgemlyeceklerl mu - etraftan yetioen köyliilerin yardımı 

Kahtadan yazılıyor: Adı -' 
yamanla Kahta arasındaki 
yolda, selierin tahribatı netl
eesinde basit tahta köprü yı ~ 
kılmıttır. Uzun bir müddet
tir bu köprünün yapılmaması 
kazaya gelen kamyon ve o
tomobiller için tehlike te~kil 
etmektedir. Adıyaman hudu
dunda olan bu köprünün bir 
an önce ve kış ba.::..:.:::..:J 

~~ekleniyor. hakkaktır. sayesin{le ateo s~ndürülmüotür. 
Kahta sulan tab'U rdiliyor Böylece harman vakti köy tanıa-

Kaza ve töylerin mevcud .sulımnın mile yanmaktan kurtulmu,tur. 

( Orgübde K1ztlaym seyiApzedelere yardım• ) 
~~--~--~----~--J 

Artanada Halkevi 
gençlerinin köy gazileri 

Ürgfih (Huausi) - Haziran ayı 
içinde kazamızda vuku bulan dolu 
ve aeylabdan iki köyle kaza merk.
zinde fazla zarar görüp de muhtacı 
muavenet olan yurddatlarımıza yar
dım yapılmak ilzere Kızılay genel 

Adana (Huausi) -Adana Hal
kevi gençleri her pazar muhtelif kö
yleri ziyaret etmekte ve köylüye 
mü1amereler vermektedir. Ayni za~ 
manda gençler yanlarına aldıkları 
nümune paratütlerle pıuaşüt Ye pa-
ra,ütlü düşmanlar hakicmd köy)üye 
izahat• vermektedir. 

Şimdiye kadar gençler yirmi ka
dar köy gezmiış, bu mevzularda 
köylü ile me~gul olmuştur. 

Adanada gençlik kWpleri 
merkezi derhal bet bin lira ııönder- Adana (1 {usuai) - Adanada 
miştir. Bu paranın muhtaciara tevzii kurulacak gençlik klüblerine kay-

dedilecek olanların sayısı 3000 i 
irin kazamız kaymakamı İhsan Ece-

y geçmittir. Pazar günü ~ehir stadın-
mitin riyaaetinde teşekkül eden ko
mite köylere gitmi§tir. 

da bir toplantı yapılmı' ve kayıd 
i1ine baJianmıotır. 

- ·Vay alçal.t, yurd dii~manı vay! 
Baybars da yerinden oymyarak 

köpürdü. 

bi ikiye ayrılarak karşılıklı ııraiRndlı" 
lar. Çadırın nihayetinde bir kapı a• 
çıldı ve dört :u: hadımın taşıdıJa 
bir sedye iizerind~ çok ~ 
giyinmiJ bir kadın içeri girdi. Fa .. 
thyddinin kalbi yerinden oynaını,. 
onun atet saçan gözlerini görünce 
bu tatlı rüyanın feci bir hakikatf' 
döndüğünü anlayıvermi~tl. Namu • 
suna tecavüz ettiği kadın. Baybar .. 
sın kanaıydı o 1 

- Sen hala konufuyor~u~ hal. 
Senden büyük alçak mı olur ırz düş
manı köpek! 

Az daha kendini tutamıyarak ııa
musunu kiı:btc:ı adamı orada hoğu~ 
verecekti. !lk köp:irmcsi ~ıeçince ha
linden utanınıJ gibi yüzünü buruıı -
turarak: 

- Az daha elimden bir kaza çı~ 
kacaktı -diye haykırdı· Alın gÖtli 
rün şu herifi, yüıünii görmek iste -
miyorum, o erkeklerin elinde ölmi
ye layık değildir. 

Gayet mannlı bir tebeaümle ba"' 
ş ını eğerek: 

- Safa geld;niz Gerek sultatıl 
-dedi- zevkin:zi ve kadınları\ dür 
kün bir ihtiyar olduğunu7u bildiğitil 
için l'lize eğl~nceli bir gece hazırla • 
dım. Haydi kızlar muhterem aultanl 
eğlendirin 1 

Artık bir leş 1ihi yatan Gerek 
hakimini sürükliyerek çıkardılar. O 
çıktıktan sonra Bavban tekrar ~ec
mettinle konuşmıy~ devam etti, 

- Şimdi artık son bir işimiz kal~ 
dı Necmettin. Tabii kaleyi teslim 
almadan dönecek değiliz. 

Kalenin teslimi artık bir gün n•e
selesidir sultanım. Ne halkta, ne as
kerde takat kalmadı. 

Fatihüddinin kellesini aöııteımek 
bütün kapıların açılmasına kafi ge-
lir. 

- Ben de hövle cliişünüyorum 
Necmettin. Buna . da muvaffak ola
lım. Her ne dilersen ver~ceKim. 

. Necmettin boynunu büktü. 
- Evvelcı.: de tahriren arzetmiş

tim su !tanım. Y egantı arzum u bili
yorııunuz. 

- Biliyorum, Fatihüddinin kızı
nı istiyorsun. Onu cebinde say. Fa
kat iyi bir aşk için iyi bir servet de 
ister. Sana onu da temin edeceğim. 
Kız nerede şimdi) 

- Kalede bir ail~ yanına ı;akla
dık. 

Pekala! Sizi kavutturmak için, 
bir an evvel kaley•· gırıneli. Sen 
şimdi soyun ve iııt i:ahat et Sorıra 
gene görü~ürüz. 

Sevincinden ağ71 kulaklarıııa va
ran sinsi genci hafif b:r ba, i~are
tile selamlıyar.ık ç.:ıdırdan çıktı. 

* F atihüddini soydulnr, üstüne te-
miz bir e<1vab giydirerek gayet bü
yük bir çadırdan içeri aoktular. Ha
la "'dehşet ve heyecandan titriyen 
Gerek hakimi çadıra girer girmez 
bir darnan çallamı, gibi olduğu yer~ 
de mıhlandı kaldı. Bu sefer korku -
dan değil, hayretten bu hale uğra
mıştı. Gözlerini ııçabildiği kadar a
çarak adeli mi uld'Jm, yoksa öl -
düm mü? ıı diye düşündü. I 1ayır gö
rüyor, ve işitiyord•ı. Çadırda yarı 
çıplak ve melekler kadar ~üzel en 
aşağı elli kız vardı. Elli cennet hu .. 
risi, yıllarca heldenen bir sı·vgiliyi 
karşılar gipi gayt:t ld.tif bir gülüşle, 
((gel bize, gel bize•> diyetck çıplak 
kollarını ona doğru uzatıyoılardı. 
Hayır bu muhteşem çadırda ve st'h· 
har kızların davetkar b'lkışlurındm 
ne tehdid edici bir mana, ne dr Ö• 

lümü hatırlatan bir iz vardı. Mevzun 
adımlarla .:>na doğru yürÜ} en kız • 
lar birden latif bir bulut parçası gi· 

Latif kızlar ıtyaklarındald takun· 
yaları çıkardılar ve bir au gibi kar 
naşarak Gerek hakiminin başınil 
üstüler. Kendisine eman~t eden bed 
baht bir kadına ellerini bağlatarak 
tecavüz eden ve mislllirlik hukuku· 
nu en reı:il bir ,ekilde lcirl~ten ı~ 
düşmanı, ipcili takunvo.lann darbe • 
leri altında ~başına . vurula vurula 
ezilen- korbınç bir yılan gihi c-:ıD 
vermişti. 
PERIŞANLIKLARlN GA YF..St 

<< Perişanlıklanmızın gayesi gö • 
nülleri birleştirmek içindi• 

(( Yavuz Sultan Selimıı 
Fatihüddin cezasını bıulduktaıt 

sonra Gerek kalesi de te.lim oldu· 
Sabah güne!Şi çıplak kayalan bitl~t 
taşlar gibi cilalarken Bayhan ya· 
nında karısı sarayın en. mürtefi bit 
noktasında kazandığı şehrin pano " 
ramasını seyrediyordu. Gözleri dll" 
manlı ufuklara dalan Bayhan kendJ 
kendine: 

- Gerek, Gereki -diye mırılda• 
nıyordu- ümid~izlik ve kederle çılcı
tığım kapılarından bir hükümdar ~ 
larak gireceğimi dü,ünmüt müy " 
dum? 

Genç kadın yüzün,!len taşan bit 
can sıkıntısı ile kocasına yaklaştı. 

- Sıkılıyorum Sayhartl Artık 
bu mağmum şehirde bir gün dah• 
kal~ak istemiyorum. 

O şefkatle karısını kucakladı. 

- Hakkın var Fatmal Bu uzull 
sefer !!eni Ç_ok sıkh. Şurada bir ;td 
günlük işimiz kaldı. Şehre bir enıff 
tayin ettikten sonra hareket ede • 
rız. 

Genç kadının saçlarını olctıyarall 
- Aşağı, yukarı küçük bir sal· 

sözüne devam etti: 
tanat yıktık. Halkı memnun etmek• 
iyi bir idare kurmak lazım. SonTil 
bu sarayda tasfiye edilecek bazı ir 
ler var. Saray halkının bir kısmını • 
azad edip, bir kı!'lmını Kahirey"e gÖtl 

dereceğim. Sonra Fatihüddinb kr 
zı var, onu da. 

Demindenberi dalgın duran ka• 
dın hayretle ba1ını kaldırdı. 

- O hiç aklıma gelmemiıti. Ze'Y"' 
ne b nerede, yaşıyor mu) 

vazgeçip bütün meseleyi poliajf 
ihbar ederdi. 

- Ya, demek ki onun teyze
sinin evinde çalıştınız. Bunun için 
ne Mehpare, ne de Murtaza isim
leri bana yabancı gelmiyordu. 
Amcamın evine gittiğim zaman 
bazan Handanın teyzeslnin ço -
cukları da oraya gelirlerdi. Bel~ 
ki de sizi görmüşümdür. 

GARiB BiR iZDiVA 
Bu korku Mehpare Hanımıli 

içine müthiş bir korku verdi ve 
hemen yerinden fırlayıp eu-ala • 
rını toplamağa ba,ladı. Ne. olut 
ne olmaz. buradan sıvıtıp gitme• 
ve bir daha bu aile efradındall 
hiç birile karşılaşmamak muvafıll 
olurdu. 

Farkında değilim, olabilir. 
- Ne ise, devam edin ..• 
- Ona rastladığım gün ce -

bimdt: beo param yoktu. Du müt
kül vaziyelimden istifade ederek 
bana para teklif etti ve onun cilr
müne şerik olmaldığımı istedi. 

- Anla~ıldı... Sonra} 
- O her oeyi evvelc~den ta-

sarlamı~ hazırlamı§tt. O gün be
ni evine götürdü, yedirdi, içirdi, 
giydirdi ve bir hafta kadar her 
gün bana dersimi ö~retti. Çocu -
ğun ne zaman doğduğunu, baba -
sının kim olduğunu, hangi tarih-
te Darülacezeye bırakılmıt oldu
ğunu birer birer bana okuttu ve 
tekrarlattı. Ben de abdal bir ka
dın değilim ya! Onun aöyledi~e
rini iyice knvradım, hatta onu 
h =ı ran bile ettim 1 Maamafih, 
şeytan kız, beni müşkül vaziyete 
düşürebilecek her noktayı evvel~ 
ceden düşünmüş ve ona göre bir 
program çizmişti. Bunu inkar e
demem. Binaenalcyh, benim işirn 
pek kolaydı. Sizin ııcyahatte bu
lunmanızdan istifade ederek evi
nize gittim, Zeynebe karşı bir an .. 
ne. rolü oyıwnağa başladım. Her 

den, bir taraftan Handandan bol 
para alıyordum. Kazandıkça it
tiham arttı. Yavao yavao Han -
danı tehdid etmeie batlıyarak 
ondan aylıilm haricinde de para 
kopardım. 

- All, mükemmel bir tica ~ 
ret yolunu tutmuşsunuz. Bu yap
tığımza hiç utanmadınız mı} 
Zeyneb gibi temiz kalbii bir kızı 
aldatmaktan çekinmediniz mn 

- Söyliyeceğim söze i!'lter ina-
nın, ister inanmayın. Bugün ar
tık urourumda bile değil. .. Fakat 
zavallı Zeynebciğe çok acıyor -
dum. Kendisini bilmiyerek bir 
kaplanın pençeleri arasına at -
mıotı. Niyetim, biraz para birik-
tirdikten sonra size müracaat et
mek ve Handanın yüzündeki 
maskeyi yırtmaktı. 

- Tabii buna mukabil hen ~ 
den de para istiyecektiniz. 

- Siz çolt alicenab bir adam
sınız. Bu iyiliğimi r.lbette mülca
fatlandıracalttınız. 

- Batka eöyliyoceiiniz var 

Hayır, benim oynadığım 
oyun bu kadardı. 

- Çok tehlilc~li ve ·alçakça 
bir oyun. 

- Doğru ... Yalnız şuna ~atı
yorum: Siz: nasıl oldu da kendi 
kendinize bunu ke,fetmeğe mu
vaffak oldunuz. Halbuki ben si
zi bu oyuna cidden inanmış sanı
yordum. Kayınvalidenizi hiç bir 
'eyden mahrum etmiyor, ona is
tediği kadar para veriyordunuz. 

- Ipin ucunu yakalamak için 
aize emniyet vermek lazım dı ... 
Neyse, bunları geçelim, olan ol-
du ... Şimdi siz bu kağıdın altı
na imzanızı koyunuz bakalım ... 

Şi,man kadın titrerneğe baış ~ 

la dı. 
- Bu ka.ğıdı mahkemeye ver

miyeceksi~ ya} 
-Hayır. 

- Bana söz veriniz. Siz na -
mualu ve iyi kalbii bir çocuktu
nuz. Size inarurım. 

- Söz veriyorum. 
- Peki, öyleyse kağıdı verin .• 

:im:za1ınt. atliık.taa 

Nakleden: Muaz:z.e:z. Tah•in Serkana 
sonra birdenbire gözlerinde kur
naz bir ışık yandı. 

- Handan duyarsa derimi yü
zer Şimdi o, fare gibi kapana gir
di. 

- Sakın ona bir teY söyle -
me yın. 

- Ben ağzımı açmam amma 
•lz onun maskesini yırtmıyacak 
mıaınız~ 

- Şimdilik hayır... Şayed 
benden izinaiz ona bir 'ey aöyle
miyeceğinize ve bir müddet için 
daha Zeynebin annesi imişsiniz 
gibi hareket edeceğinize dair söz 
verireeniz, vakti gelince, evvela 
aiıi emin bir yere g~nderir, on -
dan sonra Handanın oyununu a
çığa vururum. 

Mehpare Hanımın gözleri ya
prdı, dudaldarı tltriyerek Hala~ 
~un ellerine sarıldı: 

- Ben her zaman sizin ıyı 
kalbii bir insan olduğunuzu aöy -
le m ez miydim... Ah, n~ ettim de 
daha evvelden kendim gelip size 
f.aber vermedlm. Handanın mak
~ade lizi yMe vurmaktı. Sizin 

ı ondan yüz çevirınenw ve Zeyne· 
bi sevmenizi hazmedemiyor, 
bundan baoka kocasının da Zey
nebi. sevrncaine tahammUI ede -
miyor, kıakançhkla aklını kay -
bediyordu. Onun fikrince, aiz 
benim gibi bir· kayınvalideyi gö~ 
rünce Zeynehi terlcedeeektiniz, 
bu sayede Turhan da onu artık 
görmiyecek ve maksad hbıl ola
caktı, 

- Evet anlıyorum... Allaha 
ıarrlarladık. 

Haluk, Zeyneble Turhanın 
münasebetleri mevzuuhahs olur 
olmaz birdenbire de~tmi!f, bu 
namussuz "kadınla daha fazla ko
nuşmamak için derhal tapkasını 
alıp kapıdan çı.kmı~tt. 

O gittikten sonra Mehpare 
Hanım bir iki saniye olduğu yer
de kalıp dü,ünnieKe daldı: 

Haluk, sahte doktor mesele -
sinde oynadı~ rolden hiç bah ~ 
aetmemiş, ioin o safhasını meskut 
geçmişti. Kim bilir, belki de bir 
gün tekrar o mevzua ıwdet eder, 
manadan mana çıkarmala kalkı
§lr ve neticede, verdili aözden 

Entrikacı kadın bu kararını he
men mevkii tatbika koydu •e e .. 
saaen kendisinin olmıyan e• et .. 
yasını olduğu gibi hırak•p aade 
yükte hfif, pahada ağır CfYalart 
çantalara yerleştirdi, hizmetçinin 
evde olmamasından i•tifade ede
rek derhal valiziarini bir otomo .. 
bile koydurup bir scmti meçhul• 
doğru hareket etti. 

XVII 
Halukun öğle yemeğine eve 

gelmediğini görünce Zeynehin t.,... 
laş ve üz:üntüsü büsbütün artrnıf' 
tı. Onun çok sinirli olduğu ve e'f• 
den uzak kalmağı :ercih ettiği a .. 
şikardı. 

Bu düşünce genç kızı bedbaht 
etmeie kafi geldi. Artık yerind.e 
duramıyor, bir i~ göremiyor, bıf 
kitab okuyamıyor, kafese hkılnı~f 
bir kuş gibi bir pencereden diğer ... 

ı . . . ııt 
ne giderek onun ge ıneaıne ıntt7 
ediyordu. 

Demek ki Halukun ona itint~d: 
kalmamıştı, aralanndaki aamıll1 

dostluk ve karşılıklı emniyet bo • 
zulmu§, yerine müthit bir piphcı 
kaim olmuttu. ( Arkall .,.. ) 

.. 
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7.30: Program. ve memleket saa~ 
7 35. Müzik: Valsler lPl.) 8. avan. · 

Ajans haberlerı 810: Ev knd•nı - Ye 
mek l~tes1. S.20 • 8 30: Müzik: PJ!lno 
ile caz p::ı.rçalnn <PlJ 12.30: Prog -
mm. ve memleket snnt 9:yan. 12.3!1: 
Mfrzlk: Mnhtellf snrlı:ılnr <Pl.l 12.50: 
AJans htıbf>rlerl 13 05: Müzik: Plak -
tarla mulrtPlif şarkılar programının 
devtımı. 13 20 - 14: Mfizik: ~nfonlk 
proımım (Pl ) 18: Proın-am, v: ~ıem
leket saat ayarı 1805: Müzık. enz 
mfi'Tll'Yi CPll 18 30' Çocuk san tl. 19' 

Muzlk: Qocukhr Için. 19 ıs: Müzik· 
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dare eden. Mes'ud Cem il 21 15: ser~ 
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ve esi l 21.4.5: Müzik: Radyo S::ı.lon 
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rı. Ai:ıns haberleri, Ziraat, Esham -
T31:-v'lfıt. Knırlblvo - Nulnıd Borsası 
rFınt) 22.45: Müzik: Radyo Salo-ı 

0,.kec;trnsı nroarammın devamı. 23: 
Mtizik: Cuba~ (Pl) 23.25 - 23.30: 
Yarınki program, ve kapa~. 

(Arkası vıtr) 

e.y"l'!rJ: 'Pro a'tl, ve memleket .::ı:ıt 
Cll}arı. 7 35: "il-..!k• H:ıfıf S)lolar 
flın~) B: Afans hnberıf'rı a ıo· Ev ka
ılk· - 'YE-I'l'('k ' cı• e ı 8 20 _ 8.30: .M:u
Pr · Mıızet orke~trn ı CPi ) 12.30: 
ı 2:.arn .. ve memleket saat ayarı. 
det · M ızli( - Sarkılar Qalnnlar: Cev 
Oku ç~ n. Fnhrt Kopuz, 'Hasan Gür. 
Ja Yan· Muıtafa Ça~Iar. 12 50: A -
ıe:ı-'c haberleri. 13 OS: Miizlk: Tıirk ı -
ı320 Okuvan: Mefhnret Yıldınm.l 
CP)) • 14· MüzJk: Karl.$lk program 1 
~a 18

= Program, ve memleket saat Fransız ha'kmm ngiltereye 
18 ;,ı: 18 05: Müz'k: Aryalar fPl ) h' . t 
(İb · ;M·nik· Radyo c:ız orkcstra.tu karşı ISStya 1 
~~hi.ın Özgür idaresinde) 1910: (Ba.s':ırafı 1 mrl sayfaCf!al 
tan k. Calanln.r: Vcclhe, cevdf't Ko-
at~ Ruşen Kam. 1D..4S: Memleket sa: rnağ~v muvaffak olmamı,tır. 
ılk· Yarı, ve Ajans haberleri. 2!)· Mü. Oıger taraftan Oaily ~prus 
~ 4 Paını heyeti. 20.30: Konuşma. gazetesi, fransızca ol~ralc bır gaze: 
~ü S: 'Mü7~k: Dinleyici dılcklerl. 21.10: te ne,redebilme.leri lçın Londradakı 
nu!k: Sinema 'flC. i (Pl) 21.30: Ko - Fransızlam t~ilôt.: )(l,Pı~llfll ~
..... a ltıadyo gau:t('sl.) 21 45: Mü _ leb etmektedır. 

··i;·····;;···yegi;-~···;·erecıe·p······· 

SON POSTA Sayfa 7 

1 G3neral diyor ki 1 MOLOTOFÜN 1 Bütün piyazcı ve köfteci 
dükkaniari kaldirilacak Almanya ile Ingiltere 

arasında sulh 
beklenebilir mi ? 

NUTKUNDAN 
PARÇALAR 

ta, Jokantalarda knhıre yerine fçll • 
mestni kabul etmktedir. Yr>k nd:ı. şa
rab satışı da serbest bırakılacak, t.f. 
ra ve ş~ab satan lokantalar içkisiz 
lokantalardaiı addedilecektir. Bu ka
rar, umumi hnlk lokantnlannın ço ~ 
ğalmnsma yardım etmiş olacaktır. 

(Sa§ taralı S inci sayfada) 
"Kazandığımız 

muvaffakiyetlerle 
ikti fa etmemeliyiz, 

ve Fransa muharebelerinden evvel 
ve bu muharebelcr · esnasında ki ay
ni çene ve yazı gayre;:tlerinin Lon
drada devam ettiğini ~örüyoruz. 
İşte birkaç nümune: ulngiltereye Moskova, 2 (A.A.) - <ıMolo-
1 840 yeni Amerikan tayyaresi ge- tofun nu ık unun devamı»: 
liyor», ((Ingiliz nava ouJusuna ya- İsveç ve Norveçle olan münase
zılan Amerik~n pilotları hayrete betlerimiz, zaruri olarak İskandj... 
şayan derecede artıııı, dahkimat navyada hadis olan vnz.iyete tilbi
sahasında da muazzam işler yap- dir. Norveç hakkında henüz bir şey 
tık», <cuçnklarımıza gelince onlar söylenemez. Zira bu memleketin 
da düşmanın yalnız bombardıman vaziyelinde hususiyet vardır. İsveçe 
filolanna mukabele ile kalmamak- gelince, iki hükumetin iktısadi ve 
ta ayni zamanda ll 1. » Vt! il h. Bir ticari münasebetlerin ehemmiyetli 
devletin tedarik edeceği ve ettiği bir surette inki~fında menfaalleri 
harb silahlarının miktarlan vesaire olduğunu teslim etmek icab eder. 
harb hazırlıkları fcvkal;1de mah- Halen cereynn eden iktısadi görÜ§
rem şeylerdir. Eğer bunlar hakikat melerin iki tarafın biiyük nd'ine o-
iseler yazmak fayda değil, zarar larak neticclenmesi lazımdır. 
verir. Eğer hakikat değilseler 0 hal- Balkan memleketleri 
de boş yere öğünülmü~ ve Ingiltere Balkan memleketlerile olan mü-
daha ziyade kendi kendini aldat- nasebetlerimizde, Yugoslavya ile 
mış oluyor demektir. diplomatik münaııebetlerin tekrar 

Bununla beraber gözden kaçma- tesis edildiğini kaydetmeliyim. Iki 
ması icab eden mühim bir nokta memleket arasında timdi)·e kadar 
vardır ki o da İngilıerenin, Fransa- bu münasebeılerin nıevcud olma
nın mağlubiyetindenberi, bir Al- masından dolayı Sovyetler Birliği
man ihrncını kat'iyen hayal telakki nin mes'ul olmadığı muhakkak ol
etmiyerek buna ciddi ve sahj su- makla beraber Yugoslavya hükii
rette inanması ve intizar etmesidir. metinin bu husustaki teklifi tarafı
lşte Taymisin en yeni bir yazısı da mızdan memnuniyetle karŞllanmış.
bunu gösteriyor: aBalkanlardıı.ki tır. İki memleket arasındaki iktıııa
son hadise ( Besarabya ile~ şimali di münasebetlerin tedricen inki~af 
Bukovinanın Ruslar tarafından i~ edeceği ümid olunmaktadır. 
gali) ve ternayüllerin Hitler Için Bulgariııtanla olan münasebetle
sıkıntıya sebeb olduğunu ve buna rimiz normal olarak telakki edile
binaen de Ingilterenin istilası tehli- bilir. Iki memleket arasında bu mü
kesinin zail olduğunu zannetmek nasebetlerin bundan sonraki sala~ 
delilik olur.» İşte bu görü§, tngilte- hına mini olabilecek niçbir taaruz 
renin en kuvvetli tarafıdır; ancak mevcud olmadığı müşahede ve tes
layıkı surette silahlanmak ve hazır- bit edilebilir. 
lanmak şartile. Sovyet Rusya - fran 

Filhaldka Balkanlardaki vaziyet Iran hakkında kayda değer hiç 
Hitler için bu aralık ho§ olmıyan bir mühim hadise yoktur. Bununla 
bir meşgale teşkil ederııe de, bazı beraber kabulü imkansız olan bir 
kimselerin zannettiklen gibi ,tmdi- vakıayı sükutla geçiştirrnek imkanı 
lik bir hedef olamaz. Hedef Ingil - yoktur. Mart sonunda, Baku ve 
t~redirl biraz sonra da Batum bölgeleri Iran 

(Baştarafı 1 md sa:vradıı l 
nuşulmııştur. Beledtye relsli~inden 

kazalarn gönderilen b1r tamımc!e sı
nıflara ayrılan fçklll loknntnlar.n bir 
kere daha tetkik edilmesi lstenmı~
tir. 

İst.anbul lokantnları, dünyanın hiç 
bir tarafında olmıyan bir hıısusiyet 

arzetmektedır. Lııks caddede ır.~ bir Bir doktorun giinlük 
lokantnnın yanında veya kar ısınd:ı 
ufak bir plyazcı, köftecl bulma!': ka- notlarmdan 

bil olduğu gibi en sapa ve bı('}msiz l===============l 
bir sokakta lıiks b!r lotantaya tE~- G / 
düf etmek de müm..kündur. ebelerin umumiyel e 

Her önüne gelen bir kaç kurıış te- l dikkat etme/eri zcab 
d~rik ettlkt,en sonra 1-ti loknntacılığa 
dökebilm.lıj, ik. masa ne bir sandalye eden bazı fedabir 
bularak bir pi~azrı veya körter' dük_ 
kl\.nı veyn ufak bir loknntn <ırıver • - 2 -
mlstır. Şehiimi dt> bu knbil lokant·.. Eğer her türlu tedbtılerc ~it -
piyazcı ve köftec'lerin adedi sayıla _! men idrarda ase~on tezayüd e -
mıyacnk kadar çoktur. derse ve ahvali umumıye de git-

Hem şehrin turistik bakımdan vn- g!de blr tesemıntim hnll göste -
ziyetinl çirklnlecstıren ve hem de h:ıL rirse o zaman hamli Jelome ettir. 
kın midesini bozan ve ndedlı>ri ~ t _ mek caiz değildir. Maamnfıh bu 
tıkce çoğaldı~ı Için kontrolurda t lı:> tamamen nadır bir haldir. Pek nz 
g{iclfik ~ekllen küçfık plvnzcı. köctecl tesadüf edilfr. Boylece aylar yük.. 
ve lokantıı adı \'ernen, fakat badclı selince bilh'assa be' ncı aydan 
zatında hiçbir şeye benzcmlv~>n bu sonra. her ay ldrnr tnhlUı yap • 
a.şh-ınelerin i.c:tnnbulun giizell!~i VC'I tırmak H'ızımdır. İdrarda bu z:ı _ 
halkın şıhhati bakımından kaldırıl _ manlarda aranacak mııddelerin 
ması kararlnşmıştır. Bu nmellveyc başmda CalbQınlQ..) gcl'r. Ondan 
derhal başlamak birçok ı::üc fiklerJ sonra nadiren ~eker ve kum da 
do~uracnğı Için evvf'lA. büviik radde_ gorülur. Eğer hamU esnasında al-
lı>rde, tşlek sokaklarda bulunan Pi _ bom n mevcud fs(' ve devam e _ 
vazcı, köftf'ci ve küçük lokantal:ırın derse bıttabl has•:ı.yı çok sıkı per-
burolardan k~:~lc'ırılmalnrile 15., baş_ hfze koymak liizımdır. Tuz ve et 
!anacak, ye!'ıdeıı bu r.lmı dültk!\nln_ verilmez. Daha ziyade sut ve süt. 
nn açılmasına müsaade edilmlyrcclr- lU şeyler. meyvalıır, meyva sula. 
tir. rı ve kısmen de .ıebzeıer \·erile -
Avrupanın bir çok şehlrlerlnd~ aı bilir. Gebe!erln ellf'ri ve b!lhnssn 

ayakları .şlşer.. b•ı da her vakit 
!eler hiç olmazsa haftanın bir r,Urıfi vakl deıo;ıldir. Eqe~ idrarda albo. 
lotantada yemek yemek it.ıvnd,nı al-

min yoksa yüksek aylarda cbe _ 
mıştır. Bu Isı> büyük ]okantalordn kn-

lerin ayaklarının ş mcsl bir de-
bil olmaktodır. Bizde bfiyük adı ve_ receve kadar. tab• ıdir Tazylkten 
rilen lokantalar pek nz ıre pahtl•dır. mütevellld mihaniı.J b!r deveran 
Lokantalann halk müessesec;i halin•• 1 ~ d V • ... Ilden s"nra zor uı:;u ur. az ı ı •nm .. 
kona.b!lme.cıl Için ucuz yemek pişlr • tabii kaybolur gid,.r. Karnı gev _ 
melcrl temin edilecek, TQkslm bt>le- şek olanlarda ve -.,ırkaç defa do-
diye gazlnosu, Galata yolcu s:ılonıı ~um yapan kndın'arda karın pek 
lotantası gibi mür~elerin ç >jÇal _ ileriye doğru şişkin bir hal ni ır. 
tılma.sına çnhşılacnktır. Sermayesi az Böyle ırak'niarda ı~tık korse ls-
olon köftecl, plyazcı ve kfıçük loknn- umal etmek pek muvnfıktır. Ge. 
ta sahlblerin! b!rlestlrmek suretne bü be kadınlarda yüksek aylarda ve 
YÜk aşhaneler açılması tasnvvurn dn bilhassa doğum zamanlarında 
beslenmektedlr. cvrnmı bnsurlye de görülfır. Ve 10-

İstanbuldn lüks lokanta vedl, bi- husaları o'dukça ıv.·ac eder. Th _ 
rincf sınıf lokanta on iki, ikincı sı - kat bunlar b!.lfıharc bars:ıklann 
nıflar iki yüz elli, üçüncü smır lo - :vaziyeti 1:\yıkile takıb edilirse 
kankılar dört yüz elli kndnrdl''. KaL süraUe zall olur. 
dıı'ılmnsı lc:ımrla.şa.n plynzı kbfte
cl ve küçük lokant.alar üçüncü sıruf:ı 
ithal edilerniyecek müesseseler de 
dördüncü bir sımf mevcud ol,..ındıjtı 

için mecburen üçüncü sınıf-a Ithal 

t. 7.. ö 

ed I.J.m.lşlerdir. 
Hükümet. birayı Içkiden saymıım:ık 

Cevab tstlyen okuyurularımm 

posta ,PUhı yollamalarını rica. e -
derim. Ak 1 takdirde i tekleri mu
kabel~ kalabilir. 

' J 

Mihver devletleri fransa ile ~ile tarafından gelen iki yabancı tayya
sulh akteımedüer ve etmek isteme- re tarafından ziyaret edilmiştir. 1-
dıler; çünkü onlar bilirler ki lngi]- ran hükumeti bu iki hôdiııevi inkar 
tere ile kat't hesableı~madan ne etmi~tir. Fakat bu vak'a da, Tür
Avrupada ve ne de Asya, Afrika kiye vak'asında olduğu gibi, Alman 
veyahud dünyanın diğeı yerlerinde beyaz kitabındaki vesikalarla kafi 
kat'i anla~malara va.rnı{\k haıı. h.a~ derecede aydınlanmaktadır. Ş~rası
lerde mümkün olsa da fnydasızdır; nı kaydetmek muvafık olur ki, i~ 
bilakis eğer Ingiltere mağliib edile- tikşaf için mükerreren yabancı tay
cek olursa, ancak 0 zaman, Mihver yareler gönderilmesi kom;u mem
devletlerinin Avrupa, Asya, Afrika leketlerle olan müna.sebetlerirrlizl 
vesair kıt'nlardaki gayeleri ferah işkalden ba~ka bir şeye ynrayamaz,
ferah ve kolaylıkla tahakkuk ede-- dı. BakQ ve Batuma yapılan ,.e ar
bilecektir. Onun için Hitlerle Mus- zuya pyan olmıyan bu tnyyare zi
solininin ~imdnik Ballca.nlarda al- yaretleri, bizi cenub hududlanmız 
dıklan tedbı'rlere muvakkat vasfını fizerindeki teya.kkuzumuzu istikbal-

d h k · • yolsuz hareketlerin mes'uliyeti ken-ı açılıyor. Çünku Amcrıkada dn em. 
Vermek doX-· olur. e te§did Uizumuna ü mettırmı§-

ll>•u dilerine aid olduğunu hntırlntınz. peryalist planlarını abatl yan kure-
Eihasıl şimdiki sükun devresini, tir. ik Beynelmı161 vaziyct ı sının menfantlerı endlşesb perc!r ne 

Avam Karnamsının aon gizli aiyasi Japonya ve Amer a k'ı Şimdi beynelmılel ht\diseler~ekt in- glzll'ttıek ıstiyen amatörler az değll. 
eelsesinin umumiyede zannettfrdlği Japonyaya gelince, denilebilir kişatın umumi manznrası hakkında dir. 
gibi, İngiltere ile Almanya arasın- son zamanlarda münasebetlerimiz bir kaç kelime söylemek kalıyor. Bütün bunlar harbi, dünya empcr. 
daki sulh müzakeeılerini mümkün muayyen bir nisbet dahilinde norw BUyük Alman muvaffnldyctlerı Ü- ynııst harbl haline çevirerek ıılovlen. 
ve kolay kılan bir fasıla addetrnek malleşrneğe doğru gitmektedir. zerine Avrupada vukubulruı de~!~lk- dirrnek tehlikesi göstl!rmekted'r. Bu 
bir hatadır. Bu devre, Almanyanın Amerika ile olan münasebetleri- llleler harbin sürnUc tasfiyesine im_ ~rtlar Içinde, Sovyetler ri l dış 
Ingiltereye hazırladığı ölüm taarru- miz fizerinde durmıyacnğım. Bu kdn verecek mahiyette teH'ı.kki edile- emniyeti bahsinde teyakku unu artır_ 
zunun bütün teferrüatile taurlana- hususta iyi bir tey söylemek müm- mez. Muharib taraflardan blri, Al _ mak ve dahili ve harlcJ bütun ,mev -
rak işlendiği bir zamandır. Eğer In- kün değildir. Sovyetler Birliğinin m:ınya, askeri muvaf!akiyetıerlndcn zilerf takviye etmek Icab eder. Bu -
gilizler, Eylul 1939 _ Mayıs 1940 Baltıktaki muvaffakiyelinin Ameri- sonra pek ziyade JruvveUenmtş. dJ _ na b naen günde 7 saat ç lı.şma •ısu
fasılnsında olduğu gibi. gene geçen kada bazı kimselerin hoşuna gitme- ger taraf ı.se mütecan~ bir kül teş - lunden 8 saat çalışma usulüne ge~ -
hergün ve her saatten istifade et- diğini öğrendik. Fakat hakikat t1Öy~ kD etmekten çıktı~ gibi, İrıgiltere t.ik ve müdafan kudretımizl artınnn.k 
meği bilemiyerek &adece !afla va- lenmek icab ederse bu vaziyet bizi harbe devam 1çdn yeniden büyük .zor- tçln di~er tedbirler aldık. 

1 'h __ , d-''-! • ango ....ı..:t:..Len az alakadar eder. Zira biz vazife- Juklarla karşıla.şırken harbden çı _ Şimdı...e kadar knzandı~Ul'!''l: mu_ 

itf "'"ClllKUı •-----~ hesabı sahibieri arasın ~ pıy ~- •r kit geçirirlerse neticenin onlar ve b l '" ı; 
uuaTTUI ,. evvelki sene ·' er 1 mizi bu gayri memnun ay arın yar- kan Fransa da hezimeUnden sonra e- vaf!aktyetlerle iktifa et.memell•"". •~bı lıan ... n... ku,.,ik .ft..,..rruf he _ daki bu ıozcııbız • - onlara güvenen er için büyiik bir B 1 ""' - •--nın ,.-- ~-"' i, """'.,....., f .. ..-renkö dımı o1madıw yapıyoruz. unun n Uro bir buhrnn ge"1rmekte bult•nmutı Sovyetler BırW'irie uenl muvaffnkl _ 8ahlb d f divenköyünde m J~- ,.- - felaketten başka bir ,ey olıımrya- .,... t:> " 

tertJb lerı arnmnda senede 4 e n yu"nde ml oldutil pek belli otmıyan cagwı aşikardır. Fakat Ingilizler de- beraber Amerika makamlannın tur. Muharlb .ıarnflıırdn.n birinin tak yeUet ternın epnek için, Stalin'in şu 
:Jan11_ etuıu pıyangonun evvelki gü:ı · lınnrak gb devlet bankamız tarafından ahiren vlyesf ve d~er taratın z:ıyıflamllSl sözlerini daima hatırlamaklı~mı~ 1 

.. ~n k ı ll 1 k ennesl tarafından gerı a - _; ... , hava ve kara "uvvetlArı'le tah- E b ı;ı I 
bU h eş desinde 1ki bin rn ı· -· -· "' de AnadOlunun • ._ ... " Litvanya, Letonyrı ve stonya an- yalnız Avrppada de~U. ayni znm'ln. çab eder: ırBütün mUletfmlzt, asker 

YUk 'k türülmÜŞ. Na;{ol1ll l'ey ' kı'matlarına gu"venı'yorlar ve bu ,•u- k 1 d Id x. 1 1 ' 
h,.,_ " raıntyeonrn iİskUdnrda 728 h -'isinde alöı~ı bir "' a arın an satın a ı.sı a tın nrı nı- da dünyanın dl~er tni'aflarındn da taarruz tebl(keslne karşı kdym!lgn ft. 
-b uaUbn KQnya avı.u retle Almanların bı'r ı'hracını m•ne- b l ·d ' .. ~"-• nu.nıaralı bayan Yc;oganeye i ~ "' ı. •• _,..... •· zamaız ir surette tu,tm~ arı en ~ı - clddt aklsler yapmaktadır. Fransa ~ mnde olması, hiç 'bir tesadufün ve 

-""· tt memnrjveı.c gı~.....,. · demesel er -;ah·ı ge rı' ~tacakl~nnı u- d 1 1 b b 1 h te "'-
'(l ilinJ ..dfin yazmıştık. Şim d~ gazeterller bir taraftan .?a.?- 0 

- a et İ protesto anmıza St' e O mu~- dan başka ezime U ı;• '.Y"n ::nemi e_ dış düşmanlarunızın hiÇ b!r mıtnev. 
tlün bu taı ı k Id tn buyuk muyorlar, tur. Amerika hükGmeti ayni yolu ketlerfn, Belçika ve Holandnnın, nr _ rasının bizi gafll avlamnması f""n 'tJ..,.ü lhU bayanı görmek ıç n ka dl"'er tarartan e~ en ..... 

k:ı..,.. dara giden gazeteeller banka ikram~vesini kazanan (YegMe) yt a. Hiçbi• ınılh ümidi olmadığına takib eden Ingiliz hükümetine bu tı'k evvelki kadar kuvvetle mfidafna seferber halde bulundurmak IAzun _ 
Yldtarınd ' ramak;"dırlnr. Kecoidenln yegAne bD_~ ~<'re, Almanlar için de Ingiltereye edemedik:lrf biiyük m(iştemlekf'Jerf dır.11 1llllını an aldıkları adresle !a - .r.k ı·..':mJycsl (ı~YegMe) f.slmll bır -çıkarak İngilizleri orada mağlüb kat'i hesabla~ma, ancak lngilterede mevcuddur. Bunun netıccsı olarak Hepimiz bu mukaddes vazt!eyl dn. 

.. n oturdujtu A~abamamındn 41 ;u ıu.. ı.. k b' ~~~- ki 1 b 1 E b 1 ,._.A_, kel ı ~-·ı 1 .. uına 6 Y te eSinde dolaşıyor ve ha- etmekten ua a ır çare yonıır. va · o a i id ğer u o mazsa, u- rnu.:>ı.o:uue er n K:v-LJ mese esi gıt - lma ha.tırladığnnı~ mkd'irde, hiç 
llı.f4ı l11lı eve gltmJ.tler, fakat OO.ş don ıt:zca~ızm tıp denecek kadar az ras. Belki, ayni zamandn, Cebelüttank zun sürecek olan harbi Almanya t1kçe bM bir şekil almaktadır. Em - bir hadise bizi hazırlıksız bıılmıyıı -
llı.a e.t'dir, Nazmı bey :Lmılnde bir .kikaten Y.eg nn:abe!Je konacatı .b~ı ve Süveşye dahi taarruz edilir: fa- hesabına Şmdiden kaybolmuş ad- peryallst tşUbalar uza:k Japonyada cak ve yeniden daha şerefli muvnfflı-Old: lllemurunun evllı.dı maııcvl.si gelinir bır g kat Almanya ile Ingiltere arasında detmek kabildir. de~n. avni zamanda Amerikada da klyetıer kazanaca~z.ıı 
~rennen on, on beş yaşların- arıyor. -------

- llı.ı hraııı.. 'TAM bıteı aıırsanız TAM 
ıkrarnıye BIR ltıalık YARIM bıtet atır· 
&anız YARIM ıkramıye kazanacaksınıı 
bavorn ı 

- Bır aey anlamadım amma sen bana 
"<:u.zunoan ve ı :ııyanım u olsun ı .• 

-Buyurun 20,000 lıra t.. Eter 
biletınız Iki Jrtalık TA M bılet ol58ydı 
o4 0,000 lira alacaktınız ı.. SızJn 

bıletınlz YARIMf 
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Telefon : 8054 7 

KIZ ŞiŞLi TERAKKi LiSESi ERKEK (TIYATROLAR) 

ANA - İLK - ORTA - U SE. Yobancı dıliere bilhassa itina edili r. 
Rqtd Raza ttyati'0511 

ı - Eski talebe, EylUle kadar kayıdlannı yenllemelidlr. Kayıd için valilerin mektebe bl:z:za.t müracaatları Bu aqam 

BUytıkdere aile bn:hçesinde gerekt-ir. 
2 - Eski ve yeni taıebe kayıd.ları Pazaı'ltesi, P~mbe günleri (saat 9 - ın ye kadar yapılır. YUMURCAK 

• - - Y- A_ T_ I_L_ I..... 3 - Bütünlernelere 27 Afu,sto..--ta b:ı.şlanaca.k.tır. .-~~"""""ı-z•L•U-.. 
1.~-!~~~!.~ ......... N~an~ Rwm.U " çuwz~~c~&d~dti~erln~~d~e~~~~~~~~~~~~~~------~v~oo~vu~· ~~~~~ro~e ______ _ 

Devlet Denizyolları 

MUdüriU(iü 
Işletme Umum 
Ilanlar 1 

ı -- Kınnlıo.dn Lskelesi:ıin tahkim ve tamir ~leri açık ek.slltmeye kouuı_ 
muş olup resmi ve feımi tartnamtsi esasıarı dahillnıde yapılacak olan Lşle. 

ı-in keşfl 2664,96 !Ira ve muvakkat teminatı 199,87 liradır. 

2 -- Ebllt.me 5 A#wıtoe Pazartesi ııünü saat ll de alım satım komı. • 
yonunda yaıplacaktır. 

3 - Şartnarneyi görmek ıstlyenlerin her gün ve eksiltıneye Iştirak etmek 
istıyenlerln de yazılı gün \"e saattekomisyona gelmeleri, c6233• 

Kony~ C. Milddelummiliğin
den: 
ı - Konya C~aevlnln 10 aylık elenet ihtiyo.eı 25/7/ 940 günllnden 19/ 8/ 940 

gününe kada.r 2!1 gün müddetle kapalı zarf usulile ekslltıneye konulmuştur. 

2 - 19/ 8/ 940 tarihine denk olan Pazartesi günu sa.a.t 1!1 de Konya C. 
Müddeiumumlllk Dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Tallbler tek.llfnamelerlni o gün saat ı4 den evvel KoınJ.c;yon Rlyase. 
tine vennıt bulunacaktır. 

4 - Ekmek Ikincı nevi yerli unundan has olacak ve talibler bedeli mu
hammenenin yüzde yedi buçtııu ole.n 1360 Ura 80 kuruşluk teminatı mu -
vak.katelerini teklinerlle blrltkte Komlsyona verıni.q bulunacaktır. 

5 - 4 Uncü maddede yazılı nevi gösterilen h.a.a ekmeğin ldlosu glmdiki 
na.rkı lle 10,5 lturuştUT. 

~-,.. 4 Ağustos yarınki Pazar günü 

TAKSiM GAZiNOSU 
AÇILIY R 

Parlak ve muhteşem bir resmi küşad 
LOKANTA - BIRAHANE - MOZIKHOL - BAR 
Fmsalsiz e~lencelerlerll' fe..-kal&.ıle artistik bir grogram 

Meşhur Caz KOLORA.DO 
Fiatlar mutedildir. 

Devlet demiryolları ve limanlari 
işletmesi umum idaresi ilanlar• 

D. D. Y. 4. ünrü fvetme Müdürtö.tünden: 
İhalesl te'tlir fXiiltn: Kumaş, astar ve telA-s idarece verllmek. üzere tab. 

mlnen 1373 takım elbise ve 1371 aded palto ile 758 aded re.mı1 tasketin diı
Urilme.sl kapalı zarf usul.Ue yeniden eksiltıneye konulnu1§tur. 

Ek.siltme 15t 8/ IKO Perşembe günü saat 15 de Kayserlde 4 t~ıet.me Müdiir• 
lüğü binasında yapılacaktır. 

6 - İlAn vesair masraflar miıteahhide alddir. 
Bir takım elbisenin mubanunen bedell 5 ve bir aded paltonun 1 bir pati' 

7 - Fazla izaııat almak ve ~artna.meyi gormek iatiyenlertn Konya Ceza_ tatonun 2 lira ve bir aded resml ltasketln 150 kuru.ştur. 

evi Dfrek:tbrlıi~Une müracaat.ları llA.n olunur. •6572• Bu işe girmek ıstiyenlerin .1218• liralık teminat Termeleri Te oartnaıı:tt
------------------ ----------nin 4 üncü maddc-.'!inln G fı.kra...ında yazılı vesik.alarUe bil'Uitte teklif rrıeı· 

Ekzemantn lllcadır. 
çıbanlarda kullamlır. Her Eczaneda kutusu 5!l krş. 

ı İstanbul Belediyesi hanlan ı 
Da.rullceze miiessMeslnin yıllık ıht.ıyaoı için liisumu ol.a.n 17,500 kilo pi

ı-inç, 1~,000 kilo kurn tası:I:re. 0000 tiJo merdmet, ıooo tıl.lo nohud, 
8000 kilo bulgur, 8000 kilo "r;adeyatı ve 1500 kilo· beyaıt peynlr eatın atmmak 
üzere kapalı zarf usullle ebiltıneye to.nuhnuştu:r. Mecmuunun '.ahmin 
bedeli 20,520 lira ve ilk lernınatı 1539 liradır. Şartname zabıt ve m11amelAt 
müdurhi~u kaleminde ;örülecektir. İlıale 6/ 8/ 940 Salı günü saat 15 de 
daimi enetimende yaıpla.caktır. Tatibierin ilk teminıı.t makbUJI veya met . 
tubları ve 940 yılına a id 'l'ıcarct odası veıslkalarlle 2490 numaralı kanunun 
tarirntı çevresinde hnzırlı,l-acaklan .tek1lt me.tt.ubla.rını 1ıuıa. günü saat 
14 de kadar daimi encümene vermelerı Ilzımdır. c6224-• 

Dokuma Posta Şefi Aran1vor <----. 

lzmir Şark Sanayi Kumpanyasi 
Türk Anonim Şirketinden : 

Fabrikamıı ıçın boyalı, fantaz.i Te kaput bezleri imalAtını idare ede
cek bllglli bir dokuma post.a şefine ihtiyacımız vtı.rdır. Şeraitimi:.; aJaiiı
da yazılıyor. 

ı - Fabnkıunızda çaıı,acak posta ,en Türk olacak ve Türk tabiiya
tini haiz bulunacaktır. 

2 - Y~ı. otu?.daıı aşa~. kırktan yukan olmıyacaktır. 
S - Mutl:ılc surett,. tiirtçe okuması, yıızma.sı olacak ve dokuma işle. 

rile alAkadar ho.o;ab işlerint bilecektir. 
4 - Fabrikaınızın imalAtını yapan mıinuısll bir imalô.thane vey'l fab. 

rlkada ınuhteı = r dok ııma 14Ierinl bilglll bir urette lfa ettiğine dair bon
servia ibraz lde cektil. 

5 - Hilsn•ihal varaı.asile birlllete ne miktar aylık almakta olduıtunn 
dair veslka ibı:ı.z edecektir. · 

6 - Talib oıanlar ljırketimizin İzmlrdclti merkezine mUrac:ı:ıt edebi. 
llrler. 

tublarını eksiltm~ Rftntl saat 14 de komisyon reisll~1ne Termeleri llzıtndıt· 
Postada ohıc&k gt"clkmeler kabul edilmez. Bu ışe ald f&l't;name Te n,u~ 
vele projeleıi Ankara ve Raydarpaşa garlarından ve ııcarseride 4 hlets~" 
Mtidürlü~ilnden parasız olarak dagıtılmaktadır. caMO• 

.... 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanlar• 
.... 

Kapalı zarf usulile ilan 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Baş
kanlığından : , __ ... 

Sırketlcr, İzın!r _ Pü.>ta kutusu 55 

1 - Avcı Koru vakıf ormanlarının Dıırlık, Kabaağaç, Karadere, oard~ 
~an ağıh Tepeceören, Obruk \C Firavundere mevkllerindelı:i ormandan yş· 
pılacak fl6000. metre mikAbı gnyrı mamul meşe kereste.!lile c2000a ınetrı 
mlkA.bı kayın kerestest ve keresteli~e yararnıyan kısımlarile dallarından 1,_ 

•••••-' pılacak 20.000 kental kömür kopalı zarf usullle arttırmaya konulmuştur. 
2 - Meşe kerestesinin gayri mrımuı beher metre mik!bı 2,5 ve \tayın ıe' 

Cinsi Miktan 
İlle t~:ninat 

P'itaı : lira Tutan: llra Lira kuruş 

~ektrık kaynak makınesı ı adet komlpe 1028 77.12 
Odun 50.000 Jdlo 1,50 750 56.25 

Yıldızda bulunan Okulumuz n·.ttyac.ı olan yukanda ei..na ve miktarı, tl. 
atı ve Uk ternınatı yazılı lki kAlem mallıe.me ild ayn şartnarnede 2017t940 
tarıhine ı·nstııyan Pt>rşembe gftnü ısaat ı~ ve 14,30 da Gümn.,euyun:lo. Yüt
I'Jek l\tiihC'ndis Mektebinde toplanacak o1ruı Satınalma mm1.tyonumuzda 
Ihalesi yapılmak: üzere açık ek.\lltmeye k.onulm~. 

İstekliler şartnamelerı gôrmek ve ilk teminatı yatırmak üzere eks!Itme. 
den b ır gün evveline kadar Yıldızdaki o'kulumuza ve ekailt.me glinü de Yüt. 
sek Muhendis Mekteblne gelmeleri. (6835) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ t arihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira s• 
Şube ve ajaıu adedi: 265 

Zira! ve ticari , her "evi banka muamel~lert 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zırrat B:ınk.asındıı kumbaralı ve lhbarsız tasarruf hesabiarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue 8,fa~ı _ 
daki plana göre ikramiye da~ıtılacaktır. 

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

500 ·" 2,000 
" 

4 " 
250 " 

1,000 , 
4 0 " 

100 . 
" 

4 ,00{) 
" 

100 " 
50 " 5,030 

" 
120 

" 
4.0 , 4,900 

" 1 o. 
" 20 " 

3 ,20J u 
Ht>sablarındaki paralar bir serre ıçınde 50 Uradan aşagı 

lı::ram ye çıktı~ı takdırde 20 !azlaslle verilecektır. 
nde 4 defa, ı Eylul, ı Birine kt\nun, ı Mart ve ı Hazi. 
de çek lecektır 

resL~~nin gayri mamul beher metre mikdbı c h lira ve kömürün beher ıtell' 

Istanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 taline c25 o kuru~ kıyınet tahmin edilm iştir. 
3 - Arttınna P/ 8/ !140 Cuma gün{\ saat 15 de Kadıköy Vakınar Mlldilr ' 

._K.ıym .. e•t·i--•P•e•y-ak•ç•cs--ı ----------------------------.. lüğünde yapılacaktır. 
Llra Kr. Lira Kl'. 4 - Arttırmaya girecekler 1650 lira muvakkat teminat vereceklerdir. 

5 - Bu arttırmaya aid §nrtnamcyl istekliler Vakıfiar Müdürliltüne rrıO ' 
270 10 

'164 20 

20 60 - Kumkapı Mtihslnehatun Mah. Nlşnncı Ha • 
mıınu sokak esk.! ll, yeni 15 No. lu evvelce 
kltgir dUkkt\n şimdi hanenın taınnm1 (00711l. 

56 Sa - Şehzndeba~ı Coıncıalı> Mah. Ordu Qıd. eski 
92, yenı 90.92 No lu 24 met.re arsa {59241. 

Y:Jkarıda yazılı ikl parça emliik 2517 940 tarihinden Itibaren blı· av 
Içinde apzarhkla salıl.lcaktır. Lcıtcklılertn Çemberlitnşta Vakıflar Başmfi_ 
dürlü~n MahliıHit kalemine miiracnat.ln. (6856) 

P. T. T. Umum IV1ü ~'ürJüvünden: 
ı - İdare ihtıyacı i ı:i n mübayaa edılecek 17 kalem akkil malzemesi acık 

ekstltmt>ye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel .,5000 lira ~ muvakknt teminat c375 .. Ura olup ek. 
siltme-!11 27 A~ustos 1140 S:ılı gunit saat r 16~ da Ankara Evkaf apartımanının 
3 üncü kapı ı inci katında Sntınalnt9. Komisyonunda ya.ıplacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teMınn t, makbuz veya banka teminat mektublle 
kafunt veslknlnrını hfım ılrn ınezkiır gün ve 8:'\atte o komlsyona miiracnat 
edeceklerdir. 

4 - Ş.ırtnamcler, Ankara P. T T Levuzım. İstanbul Va! !de h<> n ının 
2 nci katında P. T. T. Levazun nynlyat mudürlüklerinden bedelsiz olarak 
\'erllecektır. c3613ı· cı3613ıı 

Atletizm hake r.leri r ~J1.WJ-~-----~ 
çagır ılıyor 

(Bat tarafı S inci sayfada) 
idare etmek için aşağıda isimleri ya
zılı hakem arkadaşların 14,30 da 
Fenerbahçe stadında hazır bulunma
ları rica o lunur. 

1 Adil Ci ray. Fürüzan Tek il. Semih 
1 Türkdoğa n, Tevfik Bökey, Mufah
ham Elmen, Haluk '-lckimoğlu, Sa
dık, Ragıb, Dayoni is, 1. Bakır. Ali 
Gümrükcü, Çerasi Bnqaran, Sndık 
Hitay, Gernil Venç. Ali Bessim, s:
nasi Sahinbaq, Mufahhnm, Receh 0-
ğan, Hilmi A lemdar. Ya<ıumi Skin
diris. Cemi! Uzunoğlu, Sadık Ceyla· 
ni, Bilek, Garbisandonynn, Fethi 
Dincer, R. Semerciyan. 

Ankara - İstanbul bo~& maçlan 

Beden T erbiyesi Genel Direktör
lüğü tarafından neşredilcn senelik 
programda Ankara - Istanbul :ehir
leri arasında Birincire~rin ayı zarfın
da tem!!ili bokıı maçları yapıineağı 
zikredilmektedir. 

J tanbul takımının seçmesi gaye- 1 
sile aianlık 1 7/ 6 / 940 tnrihine müsa- ı 
dif Cumartf'.,i günti ak,.amı l·hı),. si~ 
nf'mıuında b ir müsabaka tı•rtib f"t
miştir. Resmi m Rhiveti hai.l ohn bu 
maçlar bize: yeni elemanların mey
dana cıkm~t~ınıt "ebt>h teskil edf"ce~i 
gibi f!!tanbul ,.i(ibinin kuvveti hnk
lcın.:ıada bir fikir ver,.ccktir. 

,._ .. DOKTO ........ _ı~ 

ÇİP RUT 
Cıldive .. e Zuhrcv ye m\i~ehaıııı ıı 
lcyo~lu Yerli t. • lar Peznrı knr
~ ııııda PoJta ııokoirı lcöşı-sind • 1 N cv.nc-ıe• npıı.rtım nı T I 41 85'1 

Sn~l.~ın kıymetini takdir eden 
Bayanlara Adet zamnnlarında 

seve seve kullano.ca~ı mlkropsuz, 
ufak, yumuşak ve sıhhi en birinci 
m:ıhrem t uvalet bezlcrfdir. En 
ince elbl eler altında bile belll ol 

FEMiL ve SAGI 
Her ec.z:anode, kadın bcrberlerin. 
de ve tuvaJet ma~azalnrında bu
lunur. 

Tek sütun :.antimi .......................... 
mak tu soo . sahile 400 ncı )) 

ncı sahil e 250 )) 

ncü sahile 200 )) 

ncü sahile 100 )) 

sahile 60 )) 

sah"le so )) 

'Muayyen bır müddet zarfında 
fazlaca miktarda ilO.n yaptıra

caklar ayrıca tenztlAUı tarlfe. 
mızden istı fade edeceklerdir. 
Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir tarife der
pış edilmiştir. 

Son P<>sto.nın tıcarı iltınlarına 
aid Işler içın şu adrese müra. 
caat edilmelidir. 

ilancılık Kollektif Şirketi 
Kahramanzade Ilan 

Ankara cadde 1 

racaatıa görebll lrler. ıe 
ı; - Bu arttırmaya !4tlrak edecekler kereste ve körnUr ve odun tıcaret 

iştigal ettiklerine dair Ticaret Odasından alacakları vesikayı dı4 zarfa ıo
yacaklardır. t 

7 - Tcklif mcıktubları Ucuncü maddede yazılı s:ınttcn blr saat evvel ııe 
kadar Kactıköy Vakıflar MUcturluCündekt Arttırma Komt.o;yonu ReL .. li~111 

makbuz mukabll1nde verilecektir Posta ile gönderllecek mektubların ni ; 
hayet üçüncü maddede yazılı saatten b ir saat evveline kadar KomısrD 
ReJ.c;li_#lne ·gelmlf olmaat ,.. dış zarfın milht\r mumile Iyice kapatıltll~ 
olması Iltzımdır. Postada vaki gecikmeler makbul de~ildir r825!i' 

---------------------------
1940 IKRAMİY ELERI 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

C a ri H esaplar 

IKRAMiYE PLANI 

ı aded 2000 llra.l.ık - 2000.- Jltl 
3 • 1000 • - 3000.- • 
8 • 600 • - 3000.- • 

12 • 250 • - 3000.- • 
40 • 100 • - 4000.- • 
75 • 60 • - 31SO.- ' 

d o • 25 • - 6UO.- ' 

K~ldeler: ı Şuba&1 ı Ma1ılt 
ı Atu.s~. 1 İk.wı.:&Lc:;jrııı ıarıla • 
ıcrıııele yapı.Ur. 

·················································-··········· ··································· ·····' Son Posta M3tbaası: Ncııri)'at Müdürü: Selim Hagıp Emeç 


