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e i i un ece 
n ara a au e e i 

Almanua ile imzalanan ticarı anlaşma 
Almanyaya neler 

satacak, mukabilinde 
neler alacağız? i B~ş~~kil ve !f_a~icige Umum~ 
. 1 K~tıbı. de Reısıcumlıurun trenı 

Me~!•s.~nl~şmayl Çarşamba = ıle Istanbuldan ayrıldılar 
gunu m uzakere edecek 

i Ankara, 5 (Telefonla) _ Anlaşmanın hüanü tatbikine Anlaşmaya bağlı üç liste " r-

I Türkiye _ Almanyn arıısında im- nezaret etmek üzere bir muhtelit dır. 
~a d"l · ı • b d 1 L 0 mite te•kil olunacaktır. Memel Birinci listeye göre Almanya-
ı e ı mı§ o an ticarı mü a e e- ~ 7 _ _._ d 1 1 ere rnütedair husuıd anlaşma ile arazisi, Oanzig, tarkt Prusya vi- ya aevıı;e i ecek Türk mallan a-

l 
tedj 1 d"k" h k la"yetleri ve Verteaan ve Katoviç raaında şunlar bulunacaktır: k Ye an aşmasının tas ı ı n - • 

ı Ç
·ındaki kanun Jayihası yarın ve vilayetleri de dahil olmak üzere 1.290.000 liralık arpa, 
~r$amba günü sıra ile Büyük Rayştan ıelen veya oraya ıön- 500.000 liralık darı, 1.500.000 

Mıllet Meclisi harkiye ve iktısad derilen mallar Almanyadan ıe- liralık yağlı tohum, 1.500.000 li-

ı 
enetimenlerinde tetkik edilecek ]en veya oraya gönderilen mal ralık zeytinyağı, 300.000 liralık 
v~ layiha Meclisin Çar§amba addolunacaklardır. prina yağı, 1.000.000 liralık tif-
Runkü umumi heyet toplııntısın- Bohemya ve Moravya protok- tik, 50.000 liralık keçi kılı, 
da rnüstaceliyet karan alınarak terası bundan hariç tutulmuttur. 200.000 liralıok pamuk, 300.000 

i müzakere olunacaktır. Anlaşmanın ticarf mübadele- liralık afyon, 20.000 liralık zım-

. ususı anlaşmaya göre Almanya iki memleketten birinin dahili ~ liralık ipek dökilntiileri, 1.000.000 

1

• h li~nri mübadelelere mütednir ye müteallik hükümlerinin ancak para, 40.000 liralık keten, 30.000 

ıle aramızdaki ticari mühaddele- tihHikine muhassas Ithalata taal- liralık deri, 600.000 liralık pa-
tin hacmi Alman e.r.tiasının Tür- luk eylcdiği aniatmada zikrolun- lamut, 600.000 liralık palamut 1 

j iiyeye müteveccihen ihracı için muştur. Aniatmnlar iki tarafın hülbası. i 1 1 milyon 399 bin 664 Türk li- tasdik keyfiyetini yekdiğerine teb- Bu listenin l:ıymet yekunu t' 
1 ~ası ve Almanyaya Türk ihracatı liğ ettikleri tarihten itibaren bir 9.230.000 liradır. Bu birinci lis-e 
1 ~.in gene ayni yekun ola;ak tes- aene müddetle mer'iyettc kala- teye dahil Türk ınallarının ihracı 1 
\ ıt edilmiıtir. caktır. {Devamı '1 nci sayJad:ı> 

~· ----------.. -~~-.. -·-----------·--------------~~' 
i~kl~ka~d~1n~1 y~a~ra~lly~an~bi~r ~ad~a~~~Harb hi lele~~ 

müddeiumumiliğe tesli~ oldu Alm~~~:~k~f::ddan 

Milli Şel, Baıveirii ve diger uıvatla. oirl"kte Huydurpaıa garında 
Milli Şef lsmet Jnönü yanlann- Saat 9.30 da Başvekil Hefik tay, kolordu komutanı Salih, Aka-

da Başvekil Dr. Refik Saydam '\'e Saydam Maarif Vekili Hasan Ali demi komutanı general Ali Fuad. 
Hariciye Vekaleti Umumi Kntibi Yücel ile birlikte İstanbul ınotörile Vali ve Beledıye Rt>i~i Uıtfi Kırdar 

Suçlu, adaletin yerine gelmesi lazım olduğunu 
düşünerek teslim olmağa g~ldiğini söyledi 

Dün müddeiumumiliğe garib bir J DU n. öğled~? ev;-:el, bir ~da~ 
ll'lüracaat olmuş, bir cnrih kendi müddeıumumılık burosundan .. ıçer~ 
leendisini teslim etmiştir. Hadisenin ye girmiş ve o_rad~ bulu~an muddeı-
lafailatı şudur: umumi muavınlerıne hıtabe~: . 

Bundan d·"rt gün evvel Balatta cı- Ben mnznunum, benı teslim 
teshihci Cavi~ isminde biri Firdevs alınl» demiştir. . 
larnindeki sevdiğ kadınla komşusu Muavinler şuuru m.uhte~ bır a_da
Nirneti ağır surette bıçnkla yatala- ma ben~iye~ .. ~~ ganb zıy~rel~~ye, 
rnıetı. Evvelce de yazdığımız gibi ne suç ışledıgını sormuşlar.' .mura
Va.k'ay Ca "d" S"") •man adında caat sahibi şu izahatı vermıştır: 
h ll, VI tn U C) Ca "dd" s· k •· 

it carsonun kansı olan Firdevse «- Adım .. vı ır. ır aç gun 
ltık 1 k d · bu evvel Balatta ıkı kadını yaraladım. 

o ması, genç n ının Jse, ·· d b · · 
•ıkı r dd . C "d vliz ver- Sonra kaçarak, o gun en erı evım~ e etmesı ve avı e • F k d .. •· d'" ._. 
tnemes· b b 1 t Hadiseyi de aaklandım. a at, utun um ~ı. 

ı le e o muş u. . ı . r o·· 
rnüteakıb, vücudlerinin muhtelif adaletin . yerıne. ge meaı azım. o-
YerJ .. r·ı d v l lan ı'k"ı ka- verler dıye polısten de korkuyor-.._ n en agır yara ar a Jd" H 
dın Balat Musevi hastanesine kaldı- dum. Kalktı~, buraya ge ım. ay-
~lrnı , suçlu· Ca vi d ise firar 'Ctmi~ti. di, beni teslım ah n.») 1 ıvıa:z.nun .. d b r· her tarafta Böylece mesele an a~ı nuo ve esa-
a.r • o gun en e ı d (Devamı 3 uncü sayfa·ta) 
an:ıy:o:r~·-f~a~k~a~t~b~u~]~u~n~nm~ıy~o:r::u:·--~------------~~-------------Serin havalar muvakkattir, gene 
şiddetli sıcaklar başl ıyacak 

Rasathane g eçen senelerin Temmuz ve 
' . .. ı e 

Ağustos aylarında . ~~~a .~e~~ n gun .. er 
tesadüf edildıgını soyluvor 

Üç d ort gündenberi Eyyamı Ba - j 
hurcta olmamıza r;ğmen, hn vaıarı 
fevkalade serin gitmektedir. zamll11 
ıatnan serplştiren yaj;mur ya.:uı en 
sıcak ayında bir Tcşrinlcvvel havası 
:meydana getirmektedir. Bu gayı·i ta. 
bii Vazlyeti dün Rasadhanedcn sor
<iuk. 

nasadhane havalarda hiçb r gayri 
tahtılik b~lmamakta ve şoylc dl•me =
tedir: 

, 
yap1yor.armış .,. ............................................ , 

Ingiliz. ordu ve donanma
ırnda ileri sürülen fikir: 
<CH itler Ingiltereye taarruz. 
i9/n tereddüdde devam 

ederıe belki de 

bulunduğu halde Acar 
Nurnan Menemencioğlu olduğu hal~ Haydarpaşaya gelmiJ, Reisicüm- Haydarpaşaya gelmi~ler, 
de dün ıece saat 10.15 te Riyaseti- h uru burada nhtımda karşılamı~tır. karşılnnmışlıırdır. 
cümhur trenile Ankaraya hareket Milli Şef saat 1 O d• yanlannda or- Riyaseticümhur tren i tam ı O, ı S 
etmişlerdir. du müfettiJi eeneral Fahrettin Al- te hareket etmiştir. 
····························--···· .. ·· ... -···-······-···-······--.... -······················ .. -················-······················--···· 
10 metreden atlıyan [ Nafıa Vekilinin beyanatı J 

hı rsıztn 

mahvolacaktır.>, 
.i~J .. ~:.~ğ!m~!r~!~u~ Trakyadaki imar 

\............... 1 damı ustünde geçen heyecanlı bir ı·şlerı·ne daha bu··yu··k ............................... lürm ta.kfbl hA.disesi, dün adliyeye 
Londra 5 (AA.) - Şimal or - inUkal etmiştir. 

duları karargahı nezdındeki Rovte- S:ıyılamıyacak kadar sabıkası bu-
rin muhabıri ounları yazmaktadı;: lunnn 50 yaşlarında Hablbullah ls - h ı d d • ı k 

Büyük Britanya bir mevkii müs- 'minde biri birkaç gece evvel gece y:ı- ız a e V am e ı e ce 
tahkem olmakla beraber, yalnız bir rısından sonra San•at okulunun da. 
müdafaa hareketi için değıl, bir ta.- mına tırmanarak .kurşun ı:almağa 
arruz hareketi için de müteyakkız başlamıştır, Bu sırada, esnsen ken _ 
bulunmaktadır. Ordu ve donanma dLı;inl takib etmekte olan polis me. 

(Devamı 7 ncı savfada) murlnrı da dama çıkm~. hırsızia 

(Devamı 7 nci sayfad:ıl 

İnşaat programlarının tacil ve tesri edilm 
hususunda yeni karar ve tedbirler alındı 

Amerikanın eski 
Başkuman dan ı 
Ingiltereye 50 

distroyer verilmesini 
istiyor 

General Pershing•in mareşal Petnin 
ile birlikte çekilmiJ bir resmi 
Vaşington 5 (A.A.) - Umumi 

harbde Avrupadaki Amerika kuv -
vetlerinin başkumandanlığını yap -
mı§ olan general Pershing dün ak -
ş.ım rndyoda irnd ettiği nutuktn A
merikanın Ingiltereye eski distro -
yerlerinden en az 50 sini terketmek 
suretile demokrasinin müdofansına 
ve Amerikanın temine 

Uzaksar k , 
• 
Ingiliz filosu 
A.kdenizde ! 

Trakyadaki au ve yC') tetkiklerini 
bitirmi§ olan Nafıa V ekili General 
Ali Fuad Cebeaoy, evvelki gece İa
tanbula dönmüştür. Vekil. bu ak
§amki trenle Ankaraya gidecektir. 
Nafıa Vekili Trakyadaki telkikieri 
etrafında bir muharririmize §unları 
söylemiştir: 

- Nafıa i~lerinin tetkiki için 
Donanm aya teçhizat yüklü Trakyada bir tetkik aeyahati yap-
vapurlar ve tayyar e gemileri tım. Trakya bu sene büyük imar 

relakot ediyor faaliyetine sahne olmuftur. Yol, j1 • 

kele ve su işleri büyük bir hızla de

Kop~nhag, 5 (A.A.) - Tas a~ 
jansı bildiriyor: 

Politilcen gazetesinin bildirdiği
ne göre. Singapurda bulunan Ingi
liz donanması Akdenize gitmekte
dir. Donanma şimdiden Hind Ok .. 
yanusunun garb kısmında bulun
maktadır. Rotasını Kızıldenize tut-
turmuı;tur. 

Donanmanın arkasından silah ve 
techizatln yüklü büyük bir ticaret 
gemileri filotillusı ve bir de tayya
re gimisi filotilliisı gelmektedir. 

--BUGÜN--·
Hatıralar Arasında 

YAZAN' 
Ostad Halid Ziya Uşaklıgil 

vam etmektedir. Bunlar arasında 
yol inşaatı bilhassa kayda şayandır. 

Trakya yol tebekesinin takviye
sine, bozulmuş ve eskimit yolların 
tamirine ve mevcud yollar arasında 
birkaç iltisak yolu ile irtibatlar teai· 
sine bir program dairesinde bıı~
Janmıştır. Bu program ı94 1 aene
sinde ikmal edilecek olmakla bera~ 
ber, bu sene mühim bir kısmı ta
hakkuk ettirilecektir. 

Trakya yol oebekesi: Istanbul ile 
Trakyanın şim al. ort n ve cenub 
ınıntakaları arasında en kısa iı.tika
metlerdcn irtibat lesisini ve Trakya
nın muhtelif aksamının yekdiğerine 
bağlanmasını temin edecek veçhile 
ıslah edilmektedir. 

Istanbuldan Edirne) e gıden as
falt yoldan başka, Istanbuldan 1s
tranca üzerinden Kırklareli ve E-

Nafıa Vekili A li Fuad Cebesoy 

mektedir. Ay;ıca inşa ~dilmekte 
lan Halkalı, Çerkesköyü yolu 
Trakyanın şimal ve cenub 
yollarının ortasında k~)nn köy 
kasabalan lstanbula \ 'e Trn 
diğer mıntakalarına bnğlıyaca 
Istanbul - Edirne asfalt yolunu 
Büyi.ikknrıştıran mevkiinden Tcıı;aı• tll 
dağı istikametine ayrılan yol. 
tarnftan Keşana ve ayrıc da bir 
tisak hattı ile en kısa istikam 
Geliboluya mtintehı 



2 Sayfa 

Hergün 
Beledigem izin 
Yapamadığı 
Bir vazife 
_ Yazan: Muhittin Birıen _ 

D Ünyada pek az ~ehir vardır 
ki İstanbul kadar denizle 

alakadar olsun. Şehrin hududu için
de birkaç isimde deniz ve türlü tür
lü sahil klvrımları vardır. Demek, 
Istanbul bir deniz şebridir; böyle 
olan bir şehir, denizin kendisine te
min edebileceği her nevi faydalar~ 
dan hisse almak lazım gelmez mi~ 

Bununla beraber - denizin İstan-o 
buldan istifade edip etmediğini bil
meyiz - İstanbulun denizden istifa. 
d esi çok şüphelidir. Y egfme İstifa
deyi belediye yapar: Çöpleri mavna
lara doldurur ve denize döker ..• 
Şu halde, deniz İstanbulun çöp te-
nekesidirl 

İstanbulun denizleri de güze-ldir: 
Üstünde türlü türiii renkler uçuşur, 
altında türlü türlü derinlikler ve bu 
derinliklerde güzel brılıklar vardır. 
Suyu çok tuzlu olmadığı için, bil
hassa banyo bakımından, Istanbul 
dünyanın en güzel sahillerine sahib
dir. Acaba, biz lstanbullular bu de
nizden banyo itibarile istifade edi
yor muyuz~ 

Bu euale tereddüdsüzce (•hayır» 
cevabını verebiliriz. Snhili bu ka
dar bol olan bir tdıirde, her sene de
nize girip banyo yapan nüfusa dair 
bir istati3bX yapılsa, elimize geçe
cek nisbetlerin çok hayret verici de
recede düşkün olacağı muhakkak
tır. Halbuki deniz banyosunun sıh
hat bakımından ne kadar büyük bir 
kıymeti olduğunu dünyada öğren
miyen kalmadı. 

* Acaba, lstaribul halkı bu güzel 
denizden niçin hakkile i~tifade ede
miyor? Bu sualin cevabı şuradadır: 
Şehrin bütün hayabnda göze çar
pan tetkilatsız.lık bu i1te de hakim
dir. 

Filhakika, Istanbul Belediyesinin 
telikkisine göre, denizle bir kahve
hanenin veya bir sinemanın hiçbir 
farkı ·yoktur: Deniz hamamlarının 
veya bir zamandanberi plaj namını 
taşıyan yerlerin tarifelerini tetkik 
ve tasdik etmek, sıhhi terait diye 
tesbit edilen bazı prtların ~ sözüm 
ona • kontTolü ile meşgul olmak, 
kahvelerde ve sinemalarda Beledi
yenin yaptığı §ey bundan ibarettir. 
Hayır, Belediyenin vazifesi bu de
ğildir ve eğer Avrupadaki emsali
ne bakacak olursak ~unlar olmalı
drr: 

t - Istanbul halkına mümkün 
olan her yerde denizden istifade 
kolaylıklarını temin etmek. 

2 - Denizden sade zengin veya 
varlıklı İnsaniann değil, kabil cl
duğu kadar geni~ bir nüfus kütlesi
nin bol bol istifade edebilmesini 
mümkün kolncak bir teşkilat vücu-
de getirmek. 

Bu işleri temin için de evvela, 
denizin herkesin malı olduğu pren
sipini koymak ve münasib yerlerde 
halk için banyo yerleri, pHiJlar ve
saire tesisini doğrudan d~ğruya 
kendi eline alarak mütefavit bir ta
rife tesis etmek Belediyenin en bü~ 
ytik vazifesidir. O zaman, bir ta
rafta zenginler Için lüks plajlar vü
cude getirip bunlardan iyi varidat 
almak mukabilinde öte tarafttı fa
kirlere ucuz banyo kolaylıklan ver· 

SON POSTA 

Resimli Jllakale : = Harh mes'uliyetleri 

Tanınmış Fı·ansız n t•b usıan:ıdan biri Fransanm u~radığı Ielt!kC':.cn 
sonıa hulfı.cıatcn şu satırlan yazdı: 

- •Muhnrcbenin önüne geçmek mümkündü İçimizden bazıları bu gflye 
Ue çalıştılar. Kendilerini dlnliyen,. olmadı. Muharebenln Uiinındnn sonra 
daha iyi şckllde sevk ve idaresini jst1yenler görüldü, muracaatlarına ku_ 
lak tıkandı, yazıp çizmek istedik, mi'ml olundu .. :. 

Fransız meb'usu bu satırlarile hakikati ifade etmiş olabilir, fakat son 
dakıkııda yapılan te;ebbfi.s"'.m fayda vermlyeceği noktasını unut _ 
muştur. ............ --... ·-·'--· ....... 

20 inci asrın harbl bir dokıka içinde kararlaştırılmaz ve ·ekserıya tck 
adnmın eser! olmnz. Hazırlığın eazete, kitab, radyo ne.şriyatı, konferaruı, 
hikaye ve musahabe şekl nde belki aylarca, hattA senelerce süren bir ha
zırlık devresı vnrdır4 son dakiitanır. emrini veren adam da Idare mevkiinin 
başına bu h:ı.zırlık dl.'vreslndı·n çıkan dalganın $CVki ile gelmiştir. Bunun 
içindir kı,son dakikada felnkethı önüne geçmek için yapılan teşebbüs 
daima -.ıkim kalır dlnlenmcz. artık makine harekete gelmiştir, durmaz, 
bu ltibarln fetiıketin mes'uliyrt hududu tek güne Bı~az, tek adama yük
lenmez, uzun bir müddeıln ve cen~ bir cemiyetin ~ridir. 

-··-···----·-----·---·······················-·····························-······················· ... ············••··································· ... 
~ Penle .. kürd.-[ 
J~ Şeaa'a ~i'·-'~ 

Bakiava ve 
Uzakşark meselesi Harb içinde Darülfünun 
Ajansiann verdikleri malumata M emleketin her sahasında görü- Y A Z A N göre, Japonyanın yeni nizarn mınta- 1 ........... • .......... : 

kasına Fransız en şu harb yılianna aid garabet - • 
Hindiçinişi, Fe- lerden birine de Darülfünuo aahne Ha/id Ziya i 
lemenk. Hindis-- olmu§tu. Vatanın en yüksek irfan 1 

merkezi layılan bu müessese bir a- u k •[ tanı da dahil ralık §Urada burada dağınık bir hal.- ŞQ /ıgt 
bulunuyonnut • de sürüklenip durdu, asıl merkezi • 
Ha tti Filipin a- d d d ·ı z b KA ·ı k ... '··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
da lannın da :za- a e ı en eyne arnı onagı as- , 1 d . •. . . . 

keri hastane ittihaz edilmi~ti. Daha ar an b.ır Alm~n mudernsıne. nı .• 
manı gelince de- sonra bu ihtiyacın batka auretle hayet ikı genç ı&abet ed.er mıydı~. 
ve yapılacağını tesviye çaresi bulunp, gene birçok Bunun heaa~ını n~. ~aa.~ıf nezarett 
ayni haberler a-/. tubelerini topLyarak 0 konağa iltica yaptı, ne .~ızle~ duşunduk. Elbette 
rasında okuyo- etti. En fazla talebeye malik olan Alman muderrısler yapmıt ola -
ruz. Almanyanın~~ ve teşkilab bütün diğer şubelerden caklardır .a~ma .onların s~s çıkar -
aylardanberi dö- daha vasi bulunan Tıb Haydarpa~a- dıklarını ışıt~edık. Seslerı çıkardı: 
vüştüğü halde da iken Felsefe, Tarih, E~ebiyat ve ~alnız met.alıbat ~çın·:· Kun~kt.a 
henüz dişe do- o zamanın tabirlerince, lçtimaiyat, bırer mesaı. oda!ı ıst.edıler, verıldı; 
kunur bir men· b 1 1 1 d E Usaniyat şubeleri hep bu me.,hur un. ar ı.amır ve tr. v.ın o un u. . ş-
faati olmadı. İ- " d 1 l d k b d 1 bl 1 konağa sığınmı~ bulunuyordu. ya ıııte ı er, a ın ı , ıta o a arı e, 
talya dereeniz o da daha kaAnnı, za- · k lt ki ·ı 1 · ı K k b k d b ı . ı b' meşın o u au c, yazı masa arı e, 
rarını hesablıyacak vaziyette değil. ona u a ar §U e en o an ır 
Şu halde, Avrupadaki gürültüde müesseseyi ietiaba kafi miydi? lh- peTdele~le, bi~.et m~kemmel ~dalan 
k b ı tiyacı temin edebilecek dershanele- oldu. Turk muderrısler konagın ~u--
ay o an yorganlar Japonyanın e- d b d k' b d 1 ri var mıydı) Bu sunllerin cevabını rasın a urasın a, ı ta et o ası n -

inde.. o harb yıllarında verrneğe imkan d~: ~~~ud daima misafirperver o~an 
Bana bu vaziyeti anlatacagıw m k D 1 d d d tl yo tu. arü fünun bu nnmn istihkak mu urun yanın a ers saa erıne 

hkraya benzetebiliriz gibi geliyor: iddia edebilecek bir halde bulun _ intizar ederek sığınmakta iken bu 
Ermeni, Y .hud i. Iran lı bir seya- saydı her sualden evvel tnlebeııi var yabancı müdenisler her türlü isti -

hate çıkmı!!lar. Gece konakladıkla- rahat esbabile ınücehhez mesai oda-
rı köyde Tanrı misafiri olarak agwır- mıydı diye sorulmak icab ederdi. 1 d l . . l d' 

Harb yıllarının asker ihtivacı ta _ arın a uzun saat er geçırır er ı. 
lanao üç ahbali çn:v,tl§lar, köyün • N 1 1 d Ew 1 b 1 lebenin hiç olmazııa yüzde dok&anını ı ası geçirir er i? ger ta e e o • 
muhtarı tarafından gönderilen bir d 1 1 ) I 1 d 

b kı tahsilden daha mi.ihim olan vatan say ı on ar a me~gu o uyor ar e -
tepsi a avayı, daha evvel çe:idli 1 b 1 d '-' 1 1 1 ki d 

ı ı müdafaasına sevkettf0 için büvük ne i ir i .• ~aın ıne!:gu o aca ar ı} 

lara uirıyan bir müessesede mecli
sin müzakerelerine zemin olabile -
cek neler bulunurdu, bugün bunu 
tahattür etmiyorum. Tahattür ede-
bildiğim bir cihet varsa o da mec -
lis azasının saatlerce türlü nazari -
yat zemininde urun mübahMelere 
fJTSat bulduldan idi. CeM gö7.le -
rimin önüne geliyor: Alman mü -

derrisler, ba§lc.a yapılacak bir i~leı i 
olmadığından meclis müznkerele -
rinde daima kemali udakatle hazır 
bulunurlardı. Riyaset mevkiinin sağ 
tarafında bir yarım halkıı te§kil e -
derler ve susarlardı. Dinlerlerdi el
bette, eğer aralarında söylenenleri 
merak edenler bulunursa blınlar 

ya yakınlarda )isan bilen bir Türk 
refikin lıitfüne, yahud reisin tercu· 
manlığına müracaat ederler; ve eğer 
söz söylerneğe lüzum görürlerse ge
ne reis vasıtasile mütalealannı taf
sil ederlerdi. Bu da epeyce bir za
man sürdü. ı<Eğer bu zevatın ders -
lerini de böyle tercüme oluğundan 
geçirerek katre katre akıtn.nlan icab 
ederse ne kadar zaman israf edile
cek! •. » diye dü~ünmekten hali de -
ğildim, bunu elbette bütün mecli -
sin Türk aza~ı benimle beraber dü. 
oünürlerdi. Dü~ünmiyen maarif ne-
zareti idi. • tat ı ara parmak .aalladıkları ıçın ..,. J L' 1 b'! !'ki · b • 1 y h konak, sessiz. han:ketsi~ dehlizle _ ısanarını ı met ı erı u genç -yıyememiş er. a udi bir tekiifte 1 1 h' b d ki d"' ·ı· Reisin sol tarafında ta kapıya 

bulunmu
.,.. rile, dershanelerile büsbütün booı ere nası ıta e ece er ır a -.. .. 1 yakın bir yerde gözleri meçhul bir 

denebilecek bir halde idi. lebe ile hoca arasında na"~ıl ameli, 
- Hepimiz yatalım uykuya. Sa- k h ) b' noktaya dikilmi~ diniemiyor ıanne-

b hı . h k Buna mukabil müclerrisler, mu - mantı ·i ve ususi e ır zaman i~ra- dı·ı-n, fakat hakı'k•tte mahzı dı'kkat 
a eyın er es rüyıısını anlatsın, f k b b ~ " 

kimin rüyası güzelse, baldava onun allimlcr, muavinler, kütibler öyle ına im an ırakınıyan ir müna - olan Ziya Gökalp, onun yan:ba -

ı . . . ., kabarık bir yekl'ınu buluyordu ki 'kale vasılasını 3rnmadılar ki bunun •ında zeki go"zl•rinı'n kaynaenn cı -
o sun. ıyı mı,... f · b 1 1 z "' '- <JU 

Teklif kabul edilmi~. hepsi ya- maDoO"i nezareti için Darülfünun 8· çaresı u un mu;~ o :ı un. aten aran- vıltılarile F uad Köprü Iii, dudakla • 
taklarına çekilmişler. Fakat lranlı- sıl hikmeti vücudünü teşkil eden ta- saydı da bu çare bulunabilir mjy- rında bir istihza tebessümile Nec _ 
nın gözü baklavada.. lebe noksanına mu kabı! teşkilat iti- di? Bunu bilmiyorum. O zamanın meddin Sadık ''ardı. Daha sonra} 

barile pek mühim bir masrafın al - Darülfünununda geçirilen elim teo-
Sağa dönmüş. sola dönm~ bir bnda ezilmiş bulunuyordu. rübeden sonra bugün Üniversitede Kimler yoktu? Cenab Şehabüddin, 

türlu" gözu"nu" uyku tutmuy D Ali Ekrem, Hüseyin Dani•, Ali Mu-
or. dya- Bu tabiri kullandıktan sonıa ne- de her şubede birçok yabancı mü - .. 

namamlf, usulca kalkarak bir tepsi zaffer ... Belki otuzia kırk arasında * bakiavanın hakkından o el mı'"· darnet ettim, hiç do: ezilmi~e b~nıe- derri~ler var, elbette bunlar için ih- .. d ı·k b' e .. temevvuç e en azaya ma ı ır 
Uzun tafsilit •e teferrüata git- Sabahleyı'n a'lk ru"ysyı Yahudı' miyordu. Her müşküliı bayük bir tiyar edilen azim külfet ve maııraf 1• .. l k .. .. b l 

rnek kabil olur. 

mec ıste soy enece soz mu u urır 
miyeceğim. Yalnız 'bir takım esaPlı } cesaretle, her ı'l~ır ml\~r::ıfı hayret mukabilinde kendilerinden, m~eln 

k 
' 

ı ' k 'f d' an atıyor: cı·ı k b' • t.'{f ·ı k T ·· k .. d . 1 . d b kl b' maz) Fakat netice) Netice bir hiç-
no ta ara ipret e ı ti a e ıyorum. All h • • . d e ı ece ır mı7ac ııl etı e a~ı - 1 ur mu errıs er• n en e ene ı - ten ibaretti. 
Yalnız tunları illve edeyim: Buda- .. -

1
-. • ak eızı ınan ~r~ı?, tam lıyan o zamanın maarif nez.arcti bry.- lecek kadar bir fayaanın pek çok 

pqte oehri, bugünkü Avrupanın goz enmı d ap~m~~ımd ~~mıı . ohu- hude yere para dükmek vesi) ... }erini fevkinde feyiz imkanı ternin edilmek Bir gün müdenislerden birı Al
büyük au tahirlerinden biri olmut- zu~~ vur u.~ a • ;kı, skenallı ab~ hiç bir tasarruf endişesine bağlan -ı esbabı ihzar olunmu, olmalıdır. Bu- man müdenislerini mü~kül bir va-
• bunun .ebebi Tuna tehri değil. redtı dusab çapgırı!or. •. ~d.. ı b rr nıakmzın kabul ediyordu. nu salahivet eshabı JüşünmÜJtürler ziyete sokacak bir mesele çıkardı. 
B d h 

'd' T b" "k a am ı u. eıı sıra yuru um, e- . Ib B d b h d'l Bu zevabn denlerini na111l bir esas u ape§te te n ır. una, uyu , . T . . d M Bu meyanda takım t:ıkıın getıri- e ette. ura a m,.vzuu a s e ı e-
fakat bulanık "e çamur lu bir· sud ur. Jtnı durıMsı~b a k ulslan.ın • ., Y~?ınaNçı- len Alman mühendislerini zikret - cak bir mesele değil. Bu yazılardan ve usul dairesinde •ermek tasav--

ar ı. u are e erını uptum. a-
1
. . H d ı D ··ır·· h h 11 •_ı h la Ju•tf d r lı: ···y] m 1 rı·n· Buna :nıimen, Budape~enin hel' ta-- l b kl b • .., me ıdır: ay arpaşadıı, turac!a bu-- aru ununun aı :-'~ arına a.ıa a- vur nnı e e e 

0 
e e e 

1 

eı a ava enım mı r.. · d ,_ k b' k !l • t d' B t 1 b h ·ı Tu" k' t rafında eıcak veya soğuk hesabsız rada mevcuCI JUbelerde bunlardan yatını tasvır en :oaş a ır mn '!aa ııı e ı . u a e ususı e r ıya 
blınyo tuisab vardır. Bunların için- Sıra Erme?ide: • kaç ki i vardı, bunu ıayin" edemem, 1 beklenemez. müderri!!ine hitab ediliyor gibiydi. 
de tabii sıcak au banyoları bulun- - Efendım,. bendenıze. uyku- muhtelif 4ubeleıi toplamış olan Zey- O taTihte refiklerimin tensibile Türkiyat müderrisi bir Alman i<Jit •• 
duğıı kadar bütün Budapqter.in mu n a:asın?a. bır ses geldıyse,. he- n eb Kamil koneğındn ı.ekizden az müderrisin meclisinin riya~et .vaLi- Türk müdenisinin galibıı Al -
banyo etmesini temine kifayet ede- i men ~oz.ler_ımı aç~ı~ım. f!avanyun değildi. Görülüyor ki ınerııleketin fesi bana verilm~ti. Şerh-i m ütün manlan sıkışbrmak için icad ettiği 
cek kadar da açık banyo t~i .. atı ~fendılerımızden uç tan~ı kar~ım- birçok idarelerinde Alman un!iu- müderrisi Ali E-kreme muavin olan bu meseleye meclis de muvafakat 
bulunur. Bütün bu i~ler, orada ya a: runa geni~ yerler tah!i'l olunduğu Ihrahim Necmı rle meclisin kitabe- gösterince Alman müderrislerinde 
doğrudan doğruya belediyenin eli~ - Haydi Artin Zangoçyan seni ı;ı;ibi Darülfünunda da ha ka türlü tini üzerine almıcıtı. Birçok vAzife - bir isyan harekt-ti belirdi. Türkiyat 
le idare edilir, yahud da iktısadi semavata götürüvoruz, İsa efendi- yanılmamı~tı. (ler biri birkaç Türk lerile beraber ou i;P de görmek için müderrisi, istiklaliyeti tedrisiye eııa
ve itletme kontrolü nltı~da l:ıulu- miz seni istiyor, der.lil,.r. Hemen ya- müderrisinin maacılıı.n yekunu kl\dar fıtri faaliveti vt: pek zengin kabi - sına muhalif olan bu talebe muva
nur. O rneml~kette Allahın yarattı- tağımdan fırlamı:ıım. · B~ş dakika tahı<isat ilıo: celb,•dilen bu efıo:ndıJ,.rin liyeti fazlasile kafi ..olan bu güzide fakat edemiyeceğine dair söz söy
ğı denizde değil, tasfiye edilmöş !!~nra sema.v~tta lsa ef,.ndimizin ta yalnız yüzlerini ~örmek! ... Darülfü- genç ·O :zaman henüz gençti- mec- ledi ve bu mulcabele kabule §ayan 
billur gibi su ile dolmu' banyo yer- karşısında ıdım. nun bir irfan ça~lıyanı halini alacuk li'lin her içtima•na zengin hir miiza- addedilmeyince hışım ile ayağa kal
lerinde bile, eğer lliks yoksa. dühu~ Ermeninin de rüyası bittiktıo:n olsavdı maarif nezaretinin bu fecfa~ 1 kere ruznamesile. dolttun bir zabıt- karak meclisten dı~arıya çıktı ve o
liye bizdekilerin bi! kısmından u- eonra lranlı sa kalını sıvazlıvarak: ı karane semahatine bir mann verile- ı name ile gelirdi. Talebesi yok de - nu takib ederek bütün diğer Alman 
cuzdur. - Baktım ki, demiş Salamon bilirdi. Her ~eyden evvel düsünıne- necek derecede fakir, der!!leri he.- müderrisler de meclisi terkettilt:r. 

lcıtanbul Belediyesinin hövle (DPvamı 4 üncü ayfada) liydi ki talebe yoktu, mevcud olan- men metruk sayılacak kadrn arıza- <Devamı 4 üncü sayfada) 
müsbet meselel•rle doğrudan ~-----------------------

doğruya meşgul olmıyı:ıcağını, r 
onun yalnız ekme~e nark koyup JJi-ı 
yasa şartl!'rına eytnnın bilıo: akıl 
erdiremiyeceği meyvn ve sebze iş
lerile - sırf dostların alışverişte gör
meleri için - uğra,makta devam er 
rieceğini bilmez değilim. Ancak, 
,azmaltta ta elbet bir Jayda olur, 
di,e dü,ünüyorum. 

ISTER i NA N, i ST ER iNANMAl 
Fransız gazetelerinden birinde .şu fıkrayı gördük: / derler. Filhaklka Musul petıroı kuyular~ı.n tmıdcye !radar ~kard~ı 
- Dün Vişidc zarif giyinmiş yaşlı bir adam bütün gün eşe dosta ı _ 

1 b:ıs vurarak 10 lit.re be.'1Zln aramakla vnklt geçirdi. yuz m Iyon ton petrolden 5 milyon tonu onundur. Fakat dün iki tencke 

Bu adamın lsmJ C•iılbcnkian'dır, kendisine bazan petrol Naoplyonu da petrol arıyordu. Amma bulamadı. 

i ST ER i NA N, 

Sözün kısası -
Piyazçıla;··-

Kalkıyormuş! 
E. Ekrem Talu 

i stanbul §ehri artık, ma~allahı 
tertemiz oldu. Esnaf yiyecek 

maddeleri, zabıtai beleeliye talimııt' 
namesine tamamile uygun olar.ılcı 
taze. temiz, kapalı kaplar içeri~ınde, 
sakız gibi beyaz örtüler a)bnda sa• 
lıyorlar ••. 

Mahlut yağlar, eşek etleri, kok " 
mu;ı balıklar, çürümüş meyvalar, 

ı engin ekmekler ortadan knlktı • .l 
Belediye müfettişleri şehri fel • 

lenk fellenk dolaııtıkları halde ceza 
yazncak bir tek esnaf bulnmıyotlnT•· 

1 Lokantalar, gazinolar, en nadide 
1 yemekleri, nezaketle kar§ılndıklaı1 
müşterilere yok pııhasınn ikram edi· 
yorlar .. 

Abdülhamid, devlet mekanizma· 
sını ıslah için Tunustan Baclıazaıtl 
getirtti idi .• modern beiediyemiz de 
bizde gazinoculuğu ıslah için Ho ' 
manyadan garson getirtiyor. Artılı 
rahat edebiliriz; keyiflcnebiliri7l 

Halkın da, gitgide refahı artı • 
yor. Yukarıda dediğim gibi, lokan• 
talar fiatlan ucuzlattıktan eonra pr 
yazcıya, köfteciye lüzum mu kalır? 
Ayda kırk lira Rylığı olnn bir ufalc 
memur, günde yanın papel doğrul· 
tan bir müvezzi, üç Jirn haftalık a· 
lan bir dükkancı çırağı ne diye git" 
sin de fasulye piyazı ilc, biberli do· 
mates salatasile, iki şiş köfte ile ıni· 
desini bozsun? Ona biftek, istako:ı 
salatası, şeftali kompostosu yaraşır• 
Laf değil: Sabahtan akşama kndııt 
kafa yoruyor, taban tepiyor, tezgiıh 
başmda ayakta duruyorlar.. her Ü' 
çünün de yorgunluğunu, piynz de 
nilen adi nesne hiç telafi edebilif 
mi? 

Hem, monşer, Avrupanın hiç bit 
şehrinde bu piyazcı ve köfteci de • 
nilen ignoble dükkiinlar yoktur; bitr 
de neden ol~un? 

Bu pis dükkanlar, §ehrimizin mal'l 
zarasını da bozuyor, tiiristik kıy • 
metini de aşağılatıyor. Bunlar ol .. 
masa, köstebek yuvası gibi eokalc• 

larımızın, kocakarı ağızındaki di~ 
leri andıran yamn yumru, irili u· 

faklı evlerimizin, kübik apartımı:ırt• 
larımızın,' otobüslerimizin, meydan' 
larımızın manzarası ne kadar da ca· 
zib olacak? 

Onun için b:.ı p~azcıları ortndat1 
kaldırma1ıyız 1 

Kaldıralım.. iyi amma. piyazcı • 
lığı da beraber kalduabilecek mi • 
yiz? Mesel e orada 1 

C. Ckl!ellı rCa.lu 

Ruh hastalar• 
Beden zafiyetı tehlikelidir. VÜ

cud her hastalığa hazırdır. Fıı. 
kat ru'h zafı bir faaladır. insan 
kuru bir vebim atnına ya::nız 

maddi varlı!ını de!il gururunu 
da tehlikeye sürükler. 

Zaylf rohlu Insanlar bllha~ 
kendilerini uzaktan, yakında n 
alikadar eden v_eya etmlyeıı her 
mübim hidiseden mütee<JSir o..o 
lurtar. Günlerce aza.kta kopan 
bir kasırpnın baberi De sinirle-
ri bozulnr. İçtnde bulunmadık • 
lan bir tren kaz&51 onlan '"·uıl 
~a.rıl aflatır. Canü..rt cıa pek tat
bdır. Maılulledekl fınn bir Jiin 
elanelt: ~ ıkarmasa teı:qa d iter, 
a:mı.artannı, Jdlerlerfril makar .. 
na, plrinçle doldarurlar. 

Ba kabil insanlar Ihtimal do. 
tu.ta, Jbtlma.~ masal, tandıma~ 
me ci bl veblm kumkuması ~,·

lerle büyümekten rahan zayif 
kalmışlardır. Cemiyet Içinde, 
alraınızda daima t~iif ettitl
miz ba tip in\anla.rın tababeti 
rublyede yerleri vardır. Dype • 
eondriaque'den ba velıiM ve Jıa
yal müsabları dalml bir endi~~ 
Jıalincledfrler. Devamlı bir korkU 
lçindedlrl~. Şüphe klerinde ('Ö. 

reklenmlstlr. Çözülme1.. 
Bunlar ruhlanndaki ba df a 

kendi alemlerinde yaşıırhır~ 

kimseye zararlan olmaz. Fakat 
zaman, tesadüf, tallh on•ara bir 
cemiyetin fiktr, san'at ve polit L 
ka hayatında yer verir 'fe ontar 
müptela oldukları bu rulıi r.if 
ve onnn tabii neticesi olan fik-
ri dalalet·e o cemlyete müe««lr 
olmn·a kalkarlarsa o zaman 
yal~z suur ve müva7.ene salıibi 
akli selim erbabı delil bıı llltotfıı 
mütebassıc;larına vaztre dü"er 
Böylele-tne ka~ı cemiYet! ltor•ı. 

mak v~•~., v:o .. tfesldlr. 

___ 1J .. I'han CatiJ 



Şi ma~i fri k da 
hava muharebeleri 

şiddetlendi 

• 

Banu 

• 

STA 

Al::atıcı sükunet 

S iyasi hava birdenbire tıiiklın 
bulur gibi oldu. Dünyanın İtalyanlar 10 İngiliz 

tayyaresini düşürdük-
lerini bildiriyorlar 

h 
• • f d ••tt l h •b • büyük davaları için büyük bir mü -Tapu artCl e avu er e sa l l cadele cereyan ederken bu gibi EÜ-

kunetlerin daha büyük fırtınalara 

deg..,ı·şo.n gayri menkuller ·kat'i delalet ettiğini takdir etmiyen yok-
- tur, sanırız. Bundan ötüriıdür ki 

lt ftalyada bir mahal, 5 (A.A.) -
....... a Yan umumi karargahının 5 7 nu
··•ar~Iı tebliği: 

• • b ""/ k muharibler arasındaki kavganın tek bir rejıme ag anaca tük deniz knrşılaşmnbrın;ı, tayyare 

t Şımali Afrikada h\icum ve avcı 
llYYarelerinden mürekkeb bir filo-
ınuz n· k h 

1
• ıngazi hududunda hare ·et 

a ı nde bulunan Libynlı kıt' alnrı
~~~~ taarruza teşebbiis eden kuv
b~t 1 bir düşman filosu ilt! şiddetli 
~j ~uharebeye girişmiştir. Tayyare

c~ ~tımizin son derecede şiddetle 
~~ıştikleri bu muharebe esnnsıı.~d~ 
Bı Vınanın yedisi Gloster ve uçu 

enh · · d ... eırn olmak üzere on. tayyaresı 
ll§urülmüştür. Bundan ba~ka dü~ 

lllanın on kadar nakliye otomobıli
beJ mermiler isabet etmi~ ve bu ara-

a a~?a yangınlar çıknııetır. • 
M Dıger bir İngiliz Rvcı tl\yynresı 

arsa-MatTah civarını müessir su-
rett b d ta e o~~alayan bomba~. '.~.~n 
~Yarelenmız tarafından du~urul

~Uştür, Bütün tayyarelerimiz üsle
:tıne dönmüşlerdir. 
1 ~~rki Afrikada düşman kuvvet~ 
e.~ının Yukarı Sudanda kiiin Rodolf 

golünün sahilinde uNamarnputı• 8 

Yaptıklan bir taarnıı: halkın )'ardı
ını ile geri püskiirtülmüştür. 
b Hava filolarımı7dan biri c Ber-
eraıı limanını bombaıdınıan etmiş 

Ve bir gemiye tam isabet vaki ol
muştur. 

Düşmanın ((Massauahıı iizerine 
f.8Ptığı bir hava akını neticesinde 
ıman ehemmiyet•iz hasarn uğr~-
~ıştır. Bu akın neticesinde dört kı
§ı ölmüş ve on biri askeri olmak ü
~ere otuz kişi kaclRr yaralnnmı~tır. 
k Düşmanın iki tayyaresi I?u~ak
d~k .. surette biri de nğlebi ıhtımnl 
uşurüJrn·· t •• uş ur. 

t Knsabada hava dnfi bataryalnrı 
d~:~~ından bir düşman tayyaresi 

liŞtırü) ....... t"" - ... uıı ur. 

lııgiliz-Japon 
gergin li ği 

Japon gazete~eri İngil
tere ile münasebatın 
kesilmesini istiyorlar 

Ingilierede iki Japon tebaası 
daha tevkif edildi -

Tokyo 5 (A.A.) - Stefant: 
.. •Miyakoa gazetesinin blldlrd.ı~lne 

eore, Japonya ingiltereefe tevkıf c
dilen Japonla;ın derhal tnhUyesinl 
1atiyecek, ayni zamanda styasl mU
tnessıııerle konsolosiuk mem~rlal'l 
barıç olmak üzere hrulhazırda Inı;U
tered.e bulunan bütün Jn.pon tebaa -
sını b!r an evvel mernlekete dönme. 
~e davet edecektir. 
i dioshı. gazetesi ise, Japonya ll 
nglltere arasındaki siyo.sl mün:ı -

Sebeuerin kesilmesini ve Londrada
kı JaPOn sefirinin derhal geri çekO
ntesını istemektedir. 

Tokyo 5 (A.AJ _ nomel ajansının 
!alditdi~lne göre, ingilterede diğer 2 

I>on tebaa.sı daha tevkif etillmi<~tlr. 
liunıar Formose bankalarınd~n bi -
flncte Çalışan Takyukl Eguchi ilc as
en Alınan olan bavan MillY Yoshfl 
adında bir re.ıısam karısıdır. 
b Gene aynı Japon njansınıı göre, 
tı~nlnr da tevkif edildikleri cuma gji. 
is u bildirilen Makihnrn ve Tanaseye 

l1act edilen cürllmle töhmet altına 
alın m E ış bulunrnaktadırlar. 

Ankara. 5 t'I'elefonlal - Hukiıme1~ ~hüyuk .rı.:illet Meclisıne bedsır. tapulama 
lıiylhası scvkctnılşti::. Bu ayı a esa.s arına gore sen ız olarak 

kanunu ı f "k I il t d vül- •• •• ı tasarruf edılen ve tf,pudan gnyr tnsarru vesı a ~ e e a gormuş o an 
n rimenkuller bu kanun ciai::cs!~d~ tapuya tesçıl olunacak ve IJu suretle 
~~u harici tedaviillerle sahibi cegışen gayrımenkullerın kat'i bir rejim.-: 

bağlanması temin olunacaktır. ----------------------------------
Amerika- Sovyet 1 

ticaret muahedesi 
Bulgar- Rum en 
görüşmeleri 

baş:ad1 yenileniyor 
va..,ıngton 5 (A.A.) - Haricly: ne_ Sofya 5 CA.A.l - Romnnyanın Bel 

zaretl müst~arı Vel.s, yarın m~dde- grad seflrlle Bulgar b~vekıli ve ha. 
ti biten Sovyetıerle mcvcud ~icarı an. rlciye nazırı arasında yapılan bir te. 
Jaşmanın yerine yakında bır yeni 
lnln aktedllmeslnin muhtemel bu _ mnsla Dobruca meselesinin hall1 lr;in 
~undu~unu beyan etmL,tir. Rurnen ve Bulgar hükümetleri ara -

veıs sovyetlerle cari olan ve Sov- sında ilk müzakereler başlımuş bu
yetlerln Amerikadan senevi 4:; mil- ıurunaktadır. 
yon dolar muadili mal al~asıııdılldtr-, Görüşmeler mütekabll bir anlaşma 

· den anlaşmanın temdıd e e:ce. 1 
pı.ş e tm lştlr havası içinde cereyan etmiştir. 
ğlni ifşa e em . 
veıs vaşingtonda ve ayni zaman. 

da M~kovada imza edildiği btldlrl 
ıecek olan anlaşmayı beklemek lll. 
wn olduğunu Ilave etm!.ştlr. 

Moskova 5 (A.AJ - Bugün olire 
nildiğine nazaran Sovyetıerle :\me • 
dka arasındaki tıcAri anll\şmanın 
tecdldi Için yapUan müzakert>l~;: he
men hemen bitmek üzeredir. 

15 yaş1nda bir çocuk 
8 yaştndaki arkada
şıni boğaraköldürdü 

İzmir 5 (Hususi) Bucada 
bağ ar sında oynamakta olım ço -
cuklardan 15 yaşındaki Hiıseyin, 8 
ya~ındııki Fethiyi bir kavga sonun
da boğazından ınkarak öldüımüş -
tür. 

Katil tutulmuştur. 

Iki kadmı yaralıyan 
bir adam müddeiumumilige 

teslim oldu 
(~tarafı ı lncl sayfada) 

en suçunu ikrar eden Cavid, vak"a 
:ahkikatına el koymuş bu.lunan .il?

t ,.efi ve muavin FC'thı Sezaının 
ma " I · · F h' S h zuruna sevkedi mıştır. ·et ı e-
~ ınaznun hakK-ındaki zabıta tah-

zaı, t..• • M .. 
lcikatının ikmali içi~, .ı:;.mnıyet u-
dürlüğüne göndermı~tır. 

Cavid, bugün tekrar adliyeye 

k ı llcak \'e sorgusu yapıldık-
sev o un . 
tan sonra, hakkında tevkıf kararı 
verilecek~_::ti:::r·:..,_ _____ _ 

Kanadada yen i le h 
müfrezeleri kuru·uyor 

ı.ondra 5 (A.A.) - Kanadada ye -

\d 
Polonya müfrezeleri teşekltül 

n en ~ 1 A. .k 
etmektedir. Bu mufreze ere merı a_ 

k. Polonyalı muhacirler alınmak-da ı . - 11 . 
d 

B'r çok kimseler gonu u ya -
tn ır. ı b tl . 
z:ıım ktadır Mı.Hrezelerln za. ı ~rı 
şimd~den Kanadaya gelmişlerdir. 

inanliınıyacak 
bir kurtuluş 

! ............................. ~ ............... , 
20 metreden düfen arnele ~ 
yarı yolda bir •aativ zin- ~ 

cirlerini yakalıyarak ~ 
ölümden kurtuldu ~ 

\ ................................................ ! 
Dün Beyoğlu semtindeki büyük 

binalardan birinde garib ve tüyler 
ürpertici bir ınıkut hadisesi olmu1, 
bir arnele cidden şayanı hayret çe
vikliği sayesinde muhakkak bir ö-
lümden kurtulmuştur. 

Mezkur binanın üst katındaki aı
vaları tamir etmekte olan nıneleler
den Artin Makasyan 20 metre yük
sekliğinde kurduğu iskelede i~ile 
meşgul olurken birdenbire muvaze-
nesini kaybetmiıt Vf! bu müthiş yük
seklikten düşmüştür. 

O sırada orada bulunanlar, bu 

feci kazayı heyecan ve teessürle sey

rederlerken, sukut halinde bulunan 
kazazedenin pyanı hayret bir ma
hnret ve çeviklikle binanın ikinci ka

tında asılı bulunan büyük saatin 

zincirlerine tutunarak havada sol
landığını görmüşlerdir. 

Bir müddet bu Vdziyette kalan 

Atrin Makuyan eelbolunan itfaiye 
merdivenilı- kurtarılmıştır. 

Kazayı müteakıb crgec;mi;ı olsun» 
diyenlere kazazedc şunları söyle
mişti~-: 

«- Ben küçükken cambazlık 

yapardım. Babam da bu hareketi
me kızar, sen adam t>lmazsın derdi. 

Halbuki Makasın cambazlığı niha
yet para etti. Cambazlığa heves 
duymasaydım belki de şimdi öbür 

dünyayı boylamı;ı olurdum.ı• 

Bu sabah Hasekide 
altı ev yandı 

Yang1na 
bir 

büyük 
at:att• 

mücavir ahşab saha 
yang1n tehlikesi 

tn guchl 10 Temmuzdan, bııyan Yos. 
f>ı Ise 13 Temmuzdanberi Londrad'l 
tı ent<'ttıville ~is nesinde mevkuf 
tn Ulun.maktadırlar. Japo!l sefııreti 
gıı~teşarı Okamatn tarafındım İn -

1 ıı hartclye nezareti nezdinde bun. 
arın tahliyest hakkında yapılan tf'-
r.bbüsıer şimdiye kadar hiç bır ne- k"d 
•ce verrnernıştır. Bu sabah s at 3,2 7 de Haııe ·ı ~ 

yılı evlere de sirayet ettiğini gör -
mü1 ve derhal söndürme faaliyetine 
geçmiştir. H b r m ahalle9inde GüzelsC'bzecı 

* 
0 ya d "d ·k· " - k V d 1 O sayılı Ah me e aı ı ı 

• ......,ndra 5 (AA ) _ Japon se fare- so agın a kmı" ve 
"ine d~ . . k tl ahşab evden yangın çı y 

d.er un gelen yenı bir telgra!ta son a 1 k b" zamanda tevessü ede-
~~ ~ tevkif edllen İngilizlerden 4 ki- çok .ı~a·v·ırd k" 12 14 ve 16 sa~ 

n n daha serbest bırakıld~ı bildi- rek bıtışıgın e •1 
' ' • t' 

tUrnektedir yılı evlere de sırayet etmış ır. k 
. Ç k süratle büyüyen bu ate ar-

RUZVP.If milrl mUıfafaa şısında yanan evlere mücavi~-~~~~ 
• t klarından fırlamışlar, uyu 

hfaiyenin bütün gayretlerin ... rağ
men altı ev tamamen yannıı~tır. 

Semtteki bütü•t evler ahsab ol -
duklanndan. Haseki civarı büyük 
bir yangın t .. h)ikesi atlatmıştır. 

akıniarına inhi~ar etmesinin kimseyi 
aldatmaması ve bizi, yarın için her 
zamankinden daha dikkatli v~ te -
tikte bulmnsı gene kendi menfaati~ 
mizin icabıdır. 

llemen herke3e yarın acaba ne 
olacak dedirten bu süt liman havada 
dünyanın en muazzam bir taarruzıı
nun ve bunun müdafaasının hazır -
landığından şüphe etmeıneliyiz. 
Bundan birkaç gün evvel bir İtal
yan gazetesinde çıkan bir bendde Al 
manya ile ltalyanın şimdilik Ingiliz 
adalarına taarruzdan vazgeçtikleri 
ve ingiltereyi bir yıpratma mü
cadC'Iesile mağlub etmi)' e çalı§acak
ları yazılıyord:ı. Bugünkü şartlar 
içinde bu gibi yazılar da bir maııa 
ifade etmez. Çünkü Fransa harbine 
müncer olan Hclanda ve Belçika 
taarruzundan birkaç gün evvel, g~ 
ne bir takım gazeteler, böyle bir 
taarruz ihtimalinin külliyen yeısiz 
olduğunu perv:l.stzca ve büyük bir 
saliihiyet sahibi imi, gibi iddia et -
mişlerdi. Fakat üç gün sonra başlı
yan yıldırımfısa hücum bu iki mem
leketi kısa bir ?.amanda harb harici 
bıraktığı gibi Fransanın da silahlı 
mücadeleden vazgeçmesini intaç 
etti. • 

Demek oluyor ki arazi üzerinde 
dü~manın hareketsiz durmasına, ba
karak kımıldamıyacağını sanmak 
hata olduğu gibi.eiyasi havanın dur
gunluğunu görerek de a!!keri hare
katın artık gevşedi~ine hükmetmek 
büyük bir tehlikedir. Hatta, bunun 
aksini iddia edip mesela Manş sa
hillerinde gösterilen hummalı !aa -
liyetle müva.zi olarak garbi Akde-

niz kapılarına kadar harbin yayı) -
masını intaç ~decek bazı hazırlık -
ların yapılelığını iddia etmek müm
kündür. Bunun ba~lıcn delilini, son 
zamana kadar bitaraf kalan lspan -
yanın ortada esaslı bir vesile yok -
ken bu bitaraflıktan ayrılıp tıpkı 
ltalynın harbe giımeden evvelki va
ziyeti gibi gayri muharib hale geç--
mesinde görebiliriz. Ispanyanın bu 
tarzı hareket ile iııthdaf ettiği mem
leket İngiltereden başkası olamaz. 
Göz diktiği hedef ise sadece Cebe-
lüttarıktır. Bir liman, iktısadi bir 
toprak parçası olarak C ebelüttarıkın 
İspanyaya kat'i bir lüzumu yoktur. 
Bu meselenin münhasıran ve yalnız 
manevi bir mahiyetı vardır. Son za
manda müdafaa vasıtaları ııon de -
rece arttırılan ve deniz sathınclan 
muazzam bir yalçın ka}'alık halinde 
400 küsur metreye yükııelen Cebe
lüttarıkıo denizden hücurna müsaa
desizliğine mukabil havadan ve ka
radan tecavüz edilebilir halde ol -
duğunu iddia etmek ya,nlış sayıla -
maıo:. İspanyay:ı ~ti-i hi· toprak par
·asının yabencı bir elde bulunınaııı, 
Ispanya dahili haıb;nde İngilterenin 
bitaraflık şeklinden Frankonun 
memnun kalmaması ve bugünkii İn
giliz ablukasının bir kısım lııpanyol 
menafiine uygun dii ,memesi, harbi 
garbi Akdeniz kapılarına kadar ge-
tirmek tehlikesim gösteren başlıca 
amillerdir. Fakat bu işi İspanyanın 
yalnız başına baoammıyacağı mu
hakkak olduğuna göre bir defa o -
raya yerleş.-cck yabancı kuvvetler
le bilahare Ispanyanın na!tıl 1\nlaşa· 
bileceğini diişünmek, bu dava göz
den geçirilirken, meraklı bir menu 
oluyor. 

Şu hale göre ufukta miiıınhedt. e
dilen sükunet aldatıcı bir IJeydir ve 
bunun neticesinele doğacak fırtına
nın bundan evvelkiler-: taş çıkara -
bileceğini kabul ('!rnek hatalı bir 
tahmin addolun:ınH\Z, 

i Z WJ. i R 
E 11ternac;yonal 

FU.A tiNA 
iştirak ve Fuarı ziyarete üslerini teftiş edecek ~~r ~elilş ve beyceana dü~erı-k k~y -

V fiyC'tten itfaiyeyi haberdar ~tmış -

ıl ~lngton 5 (A.A.l - Ruzvel~ mll-

Fatih itfaiye grupundan başka 
Beyoğlu itfııiye grupu ve diğer it -
faiyc teşekkülleri de yangın saha -
sına gelmişlerdir. Ateşin örılenme-
ııini müteakib ıtfaiye mahallinde bir hazırlanınız. 
müfreze bırakarak avd~t dm iştir., 20 AGustos - 20 r y u ı 1940 lllUd r \ıU ıe~ ]erdir. . U a o.a fislerile harb ima ı - B' ··ddet sC\nrA yangın yerıne 

hlarını teftiş etmek üzere Cuma ır .n;u. ate in bu dört evden 
~.unu Hydepark'tan hareket edecek.. gelen Jt aıye. k' 21 ve 23 sa-
'4t, başka arka sokakta ı 

7..abıta yangının sebebı etrafında ., , 
tahkikat yapmaktadır. 

Swf 

Memleketimizin 
elektriklendirilmesi 

Bircok yerlerde büyük 
kurulacak san tr all ar 

En küçük köylere kadar her taraf ışığa ve 
enerjiye kavuşacak. Bu sayede her yer~e 

süratli bir endüstri ink:şafı bekleniyor 

Hükümetin, uzun müddettenbcrı 

üzerinde durmakta oldu~u büyük e
lektrikleşme işleri bir plim hallnde 
hazırlanma~a başlanmıştır. Bu Işle 
tavzif edilmiş olan elektrik isle'"i etiıd 
dairesi, nehlrlerden ziyade, toprak al_ 
tı servetlerinden istifade ederek ter
mik santrallar kurmayı münııs:b gor 
mfuj ve tesis programına göre en el
verı.,Ii buldu~u sahalar üzerınde:<! 
etüdlerini ikmal etmıştır. Bunlardan 
birincisi Çataıav.ı santralıdır. Eti -
bankn havale edilmiş olan Çatalıığn 
termik elektrik santralının Inşaatı, 

müteahhide Ihale olunmuştur. Bu 
santral rnemlekette kuruinn ilk rnın
tnka elektrik santralı olacak, böylece 
Türkiyenin elektrlkleodlrllmes nin Uk 
adımını teşkil edecektir. 
Di~er taraftan Kütahyadan başlı_ 

yarak müh!m bir endüstri merkezi 
haline gelmiş olan İ7.mlt ~P civarı 
mıntnkasını da içine alarak İstanbu. 
la uzanan mıntakanın, ihtiyacını 

karşılamak Için Kütahyada mevcurl 
ve ancak yerinde kıymetıendlrilmeı:i 

kabil olan Seyidörner llnyitlP.rinl ya_ 
kacak bir santral kuruLması, rnem _ 
leket ekonomisi bakımından en mu
varık .şekil olar~k rnfitalea edllmls _ 
tir. Etüdleri bitlrllen bu santral, e -
lektri~i her talebi karşılıyabilecck boı 
lukta ve her Ihtiyaç şeklinı tatmin 
edebilecek ucuılukta müstehliklere 
arzedecek tir. 

Ankara ve civarının elektrik lhtı • 
yanının da en muvarık olarak yukan 
Sakarya azerinde kurulacak bir hid
roelektrik santraldan ternin edilebi_ 
leceğı kararlaştırılmış 'Ve burada icab 
eden etüdler bltlrllml~tlr. Suyu regle 
etmek ıçın· Polatlının 3!l kilometre 
kadar garb şimallnde Ça~layık bo _ 
ğazındn bir baraj lnşnsı llizım gele_ 
cektir. Bu santral senede azami 75 
milyon kilovat saat ıstıhsal edebile
cektir. 

ÇaAlayık hidroelektrik sa:ıtralın _ 

dan elektrik 100 000 volUuk t.:ıkrib'" 

95 kilometre uzunlu~unda bir lıav 
hattı lle Ankaraya ve Ankaradan 1 
tıbaren de takriben 60 kilometre u 
zunluğunda bir hava hattı lle elvarı 
yürütülecektır 

Santrala ald etüdler bit!rllmiştli 
projeler de bitirllmek üzeredir. Hu 
hattının güzergfıhının da arnzl üze 
rinde tesbıtı i lne b!Uilanmı.,tır. 

Bundan başka memleketimizin ço• 
zengin ve mühim bir köşesi olan Eg 
rnıntaknsında linyit kömürleri vai'S' 
da, bu rnıntakanın ilk lhtlyaçlannu 
hidrolik kaynaklardan karşılnnm a 
düşünülmüş ve Gediz ile Büyük Men 
deres ve kollan rızerinde etüdlere &1 
rişllrn!stlr. Birincı rnerhale olarak sı 
kuvvetinden istifartesi t:arnrla.,aı 
Gediz nehri üzerinde Adala elvann 
da seçilen baraj yerinde topo!!rafı' 
etiidier bltlrilmlş, jeolojik etüdlerı 
geçilmiştir. 

Adalada kurulacak bu santraldaı 
enerji, yüksek voltaUı hava l>atla. 
rlle, bir taraftan Akhisar - Soma 
Edremld, blr taraftan Turgııdlu - fz 
mlr, bir tnrnftan da Ödemiş _ Nıızil 
ll _ Avdın ve Tire - Bayındır isUial 
metlerlne götürülecektır. 

Memleketin dl~er bir zengır köşe! 
olan Adana _ Kayseri rnıntakasınd 
dn, ~ede olduğu gibi bugünkü ener 
Ji istihlak vaziyetHe müııtaıctıeı ih 
tiyacın tesbiti Için yerinde ctüdlt! 
yapılmıştır. Bu romtakada ynlnv. s· 
kuvvetlerinden lstifnde edlleblleceT 
görülmüştür. Esasen ınıntakanın To 
reslardan akan suları, milhtm hidro 
lik kuvvet Ifade etm!!ktedlrler. B:ı su 
lardan en elvı>rişll olanı da S<>yhanı 
Zamnak koludur. 

Bunlardan başkn, orta ve şark ~ 

nadolunun lnkL,afa çok mü.~nid " 
mu h tae ol n n m ın tn ltns:nı1a, Kızılır 

mak. Yeşllırmnk. Kelklt. Fırat, 1\fura 
ve Tortum ~ibi nt-hlrlerlmiz uzerind 
elektrik işleri etüd idaresi wütı>ma 
di bir çalışma halincledir. 

Nafıa Vekilinin beyanatı 
(Baştarafı ı Inci sayfada) 

Trakyanın şimal, cenub istikametin~ 
deki (Edirne - Hnvsa - Uzunköp
rü - Keşan - Gelibolu - Eceabad) 
yolu inşaatı büyük bir faaliyetle d~ 
vam etmektedir. 

Bu esas yolları; iskeieiere bağ
lantısını temin ed eeC' k o!an ( Ereğ
li - • Seğmen). (Şarköy - Gölcük) 
gibi iltisak yollan ile, esas yollar a
rasındaki müteaddid arzani yollar 
şebekeyi tamamlıyacaktır. 

Trakya halkının yol in~aatına 
göstermekte oldukları alaka çok 
büyüktür. Ziraat i~lerini bir derece
ye kadar ikmal erten köyHiler, ka~ 
dın, erkek en ziycıde kendilerinin 
refahına ve iktısadcn yiikselmeleri
ne amil olacak bu yollar in!lnatında 
istekle ve sevinçle çalı mağa ge-l
mektedirler. 

Trakyada suyu holla,tırmak için 
arteziyen araştırmalarına program 
dairesinde faaliyetle devam edil
mektedir. Edirııe civarındaki Ros-
na köyü mıntakası!"'ın ı~u istiliısın
dan kurtulma~ı için bir sed in•asına 
t~:~bit edilmictir. Proieleri ikmal e
dilmiıt ve inşaat ebiltnıey~ çıkaul-
mı tır. 

Trakyada Marmara sahillerinde 
muhtelif yerlerdeki i~keld~rin teni 
ve ıslahına baQlanmı~lır. Bu iskele-

Am~rikada 
m"cburi asker.ik 
Vaşington, 5 (1\.A.) -Ayan 

meclisi ordu encüm~ni 3 rcye kar~ı 
12 reyle iki milyon a~kerin sililh al
tına davetine daır olan ~anun pro

jesini sevketmeği karar altına al
mıştır. 

Harbiye nezareti sözcüsü bu 
projenin birinci sene zarfında talı

minen 21 ve 30 yaş ar sındaki 1,5 
milyon ki~inin taliminı istihdaf etti

ğini beyan etmiştir. 

lerin Trakyanın iktısadi hayatında 
yapacağı tesirleri izaha hacet yok· 
tur. 

Trakyanın imar faaliyeti bir ta 
raftan iş sahasını bülo;.\iltmek sure 
tile Trakya halkının kazanç imkin
larını tezyid etmiş olduğu gibi, bt1 
vaıııta yapacağı ll"sirlerle de mill 
iktısadiyatın inki~fında en mühin 
bir amil olacaktır. Trakya imar fa 
aliyetine daha büyük bir hızla de 
vam edilmesi ve in aat programla 
rının tacil ve te ri edilm,.~i hnsu 
sunda yeni kararlar ve tedbirler 
lınmıştır. Trakyada ki inşaat fa alı 
yetinin veriminden Ve'! intiznrnınclaıı 
memnuniyetimi de bilhassa knydo 
d(·rim. ll 

Bir kahve kavgasmda 
kişi yaralanarak öldü 

il 

Ankara 5 (Husuııi) - Gazile· 
mahallesinde Ahmedin kahvesind 
manasız bir münaka a neticesind 
kahvedekiiC'r arasında bir ıtrbed 
olmuş, kasab Ahmed ve Sıtkı is 
minde iki kişi tabanca ile yaralana 

rak ölmü~lerdir. , 
Suçlular tutulmuştur. 

Japonya ve Frans1z 
Hindi Çinisi 

Nevyork 5 (A A.l - Nevyorl< Ti 
mes gazetesinin Şanghay ınuhabin 
ne göre, Japonya Fransıı Hlndi ÇI 
nislnın fiili kontrolünü ~:ıgı yu 
karı tamamen elde etmı., Ye cenu1ı 
Çın! sıkı.,tırmakt.:ı bulunmuııtur. 

Muhnbir Utl.ve ·ediyor: 
Japonyanın Ilanot'deki Frnnsızlar 

dan gizli taleblerde bulunduAtı ve b 
arnda Çin ordusu Yu an hududund 
görüldü~iı takdirde Hındl Çini yoll 
le kıtaat naklini de Istediklerı bUdl 
rllmekledir. 



.. ,.:Naı•• 

( ~ 
Bir ihtikar suçlusu 
muhakeme edildi 
Calatada Fermenecilerde tica

rethanesi olan Prodromos isminde 
Liri, ihtikir mçundan adliyeye ve
rilmi~ ve tevkif olunarak, Asliye 
7 nci ceza mahkemesind,• dün du-

TUtmasına balı:ılmıştır. Ma<'.rıun, a
leyhindeki iddiaya nazaran 35 ku
ruş lı:ıymetindeki iki kalorifet fırça-

sını SO kuru~ satmak uretile ihti
kir yapmıştır. Hakkında milli ko
runma kanununun 32 ve 59 ncu 
maddelerinin tatbiki istenilmekte
dir. 

Ancak, Prodromos mahkemede 
yapılan iıticvabında hadisede bir 
ihtildir mevzuubahs olmadığını ~öy-
liyerek, demiştir ki: • 

((- Ben, bu fırçnları 40 dan sa
tın al·nıştım. 1 O kuru' bir karla 50 
kur•J~ sattımsa, bu ihtildir ~ııyıla
mıı.» 

Mıntaka lıcaret Müdürlüğü ta
rafından mahkemeye verilen cevab
da ise, mevcu<l tahkikata nazaran, 
hadisede ihtikrır rnevcud olması la

zım geldiği bildirilmiitir. 
Dünkü celsede, auçlu vekili bazı 

tüccarlann miidafaa phidi sıfatı ile 
dinlenilmelerini ;ı;temi~. mahkeme 
bu tal bi kabul ederek, duruşmayı 
ta lik e tm ittir. 

Türk Hava Kurumuna 
teberrüler bas:adı 

' 
Milli havacılığımıı:ın geniş mik-

yasta inkişaf ettirilmesi için verilen 
karariann tatbikatma geçilmiştir. 

Türk Hava Kurumu vilayet şu
besi toplu bir halde te,ekküllerin 
ve ferdierin aza kaydına ba lamış-

tır. Ilk olarak sigorta irketleri kay
dedilmiş ve bu tirketler 2270 Jira 
teberrüde bulunrnuşlardır. 

Milli Reasürans 500, An~dolu 
Sigorta 300, Helvetye 150, istan
bul Umum Sigorta 150, Ankara 
Sigorta ı SO, Ahen ve Münih 120, 
Şark 100. Baluaz 1 00, Asi Kurez
yoni Generali 100, Ünyon 100, Gü 
ven 100, tüccar Tevfik Yılmaz ı 00, 
Federal 75, Riünyonc Adriyatika 

75, Oanup 50, Nordiçter 50, Nas
ronal 25, Fönika 25. 

Ga~son ve aşçı 
mektebleri açılacak 
Taksim bahçesindeki Belediye 

gazinosu yarın akşamdan itibaren 
halka açılacaktır. Vali ve Belediye 
Reisi Dr. Lutfi Kırdar gn:zino dahi-
lindeki dairelerden birinde garson 
mektebi ve agçı yetiştirme mekteb-
leri açacak, garsonlar gnzinoda stnj 
görecek, nşçı namudleri y~ekhn-

nede yemek pişirme öğrenecekler-
dir. 
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Istanbulun nüfus 
sayımı hazırlıkları 

Vilayet hududlan dahilinde sayım 
20 bin memur kullanılacak 

. . . . 
ışı ıçın 

Teşrinievvelin yirminci günü ya- iki§er, Eminönünün beı. Beyoğlu
pılacak nüfu!! sayımı t-trafındaki nun altı nahiyesi bulunmaktadır. 
hazırlıklara her tarafta büyük bir Fatih lca.Lasınlh nahiyeleri ile be
faaliyd1e devam edilmektedir. fs- raber mahalle sayıSJ 6 >, Eyübün 
tanbuldaki çalışmııların baı:ı.na Vali ı ı, Adaların 4, Be ·ikta ın 14, Ba· 
Muavini Haluk Pep.-yi getirilmiş, kırköyün 7, Beykozun i. Kadıkö
vilayet mektubcusu Osman Ergin. yün 17, Ü!!küdarın 49, Eminönünün 
Nüfus Müdürü Faik, Belediye Mua- 46, Beyoğlunun 55, Sarıyerin 9 dur. 
melfıt Müdürü Zühtü Çubukçu oğlu, Ayrıca Sarıyerin 2 3, Ü"küdarın 4. 
harita §ubesi Müdürü Galib Bilgin Beykozun 23. Bakırköyün 18 k3yü 
sayım bürosundaki faaliyete iııtirak 1 bulunmaktadır. 
ettirilmi tir. Vilayctte husuııi bir 1 19 35 senesinde yapılan nüfus 
büro ihdas edilmiş, ııeki-" daktilo ve sayımından sonra vilayet dahilin
on beş numarataj memuru bu ı;e deki mekteblerin taleb~ adedi bir 
tahsis olunmuştur. misli artmış, bilhassa orta tahsil ve 

Nüfus sayımına 20 Teşrinievvel yüksek tahsil yapanların sayısı his-
günü vilayet belediye hududlan da- solunacak derecede tezayüd etmi~
hilindeki kazalarda virmi bin me- tir. Bugün oehrimizdt!ki fabrikala
rnur tahsis edilecek, .her memur on rın mesai şekli 19 35 senesindekin
beş evin sayımını üzerine alacaktır. den farklıdır. Fabrikaların istih•a
Memurlara sayacaklan evlerin ha- latı arttırılmış, teşkıH\t tcvsi edil
ritalan, oeayım cetvelleri daha ev- ıpiş, i~i adedi çoğaltılım tır. 
velden tevzi edileee!;, saat sek.izde Alakadarların ~öylediklerine gö
başlanılacak sayım işinin raat on re bilhassa ilk tahsil çağındaki ço
ikide bitirilmesine p,ayret gösterile- cuk aayı!lının 1935 senesine nazaran 
cektir. Alakadarlar Istanbuldaki ııa- pele çok çoğalmış olması doğum 
yı m işinin dört saatte ik mal oluna- vak' alarının eskisine nisbetle art
bileçeği kanaatini beslı·mektedir. masına atfedilmektedir. Bu ve bun-

Vilayet belediye hududlan da.- lara benzer sebeblerden dolayı 
hilindeki kll<'.alarda 29 na h iye, 28 7 ı940 senesi nüfus 3ayımında İstan
ma ha lle, 69 köy mevcuddur. Fati- bul nüfusunun 800.000 i kolay
hin beş, Eyübün ve Adaların ikişer, ca aşacağı gene mütehnssıq alaka
Be,iktaş, Bakırköy ve Sanyerin bi- darlar tarafından ileri aürülmekte
ıer, Bcykoz. Kadıköy, Üsküdann dir. 

Yağ sahşlan borsa':la 
yapılacak 

Yağ fiatlarının :zaman zaman 
gösterdiği deği iklikler üzerine yağ 
satı§lannın fiat mürakabe komisyo
nu taranndan tetkik ve bunların 
toptan ve perakende satıcıianna da 

muayyen birer kar nisbeti bırakıl
ması kıuarla~mı~tn. 

Dün ~chrimizdeki yağ toptancı
lan Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde 
toplanarak yağ sacışlannın tanzimi 
ve fiatların mürnkabeSI etrafında 
görüşülmüştür. 

Toplantıda yağ satışlarının da J,._ 
tanbul zahire boraasının iştigal mev
zuu rneyanına alınması ve satışların 
borsaca tesbit edilmesi kararlaş-
mı~tır. 

Büyücü bir kadın 
yakalandı 

Emniyet Müdürlüğii memurları 
dün Eyüb mezarlığında üfürükçülük 
yapan bir kadıru cürmümeşhud ha
linde yakalamıJlardır. 

Beyoğlunda Bayram ııokağmda 
oturan Aı:ime isminde olan bu ka
dın o dvar sakinlerinden lhsan a
dında diğer bir kadına beraber ya
şadığı erkeğe «tirin görünmekıı için 
par.a mukabilinde büyü yapınağa 
kalkışmı1tır. 

Bu makaadla Jhsandan bir hayli 
para alan açıkgöz büyiici.!, dün ü
zerlerine bir takım yazılar yazdığı 
iki tahta katığı Eyüb mezarlığına 
gömerken kendisini kollıyan m~ 
murlar tarafından yakalrmmıttır. 

Azime müddeiumumiliğe teslim 
edilmiştir. 

Bir sandal devrildi, 
sandalcı bÔğuldu 
Dün Beykoz açıklarından Anado

lukavağına gitmekte olan meçhul 
bii sandal 1uların cereyanına kapı
larak devriimiş ve içindeki aandalcı 
denize düşmüştür. 

Kazayı gören diğer aandalcılar, 
sandalın devrildiği yere •iiratle cit~ 
tikleri halde meçhul kazazedeyi 
kurtaramamı~lardır. Hadise etra
fında z~bıta tahkikat yapmakta ve 
cesed araştırılmaktadır. 

Dün Kumkapı sahill~rinde de do
kuz ya~Iarında bir erkek çocuk ce-
sedi bulunmuştur. Henüı: hüviyeti 
anlaşılamıyan mağrukun bir kazaya 
kurban gittiği tahmin olunmaktadır. -
Münaka'aı Vekili 
Ankaraya gitti 

İki haftadanberi şehrimizde tet
kiklerde bulunan Münakalat Ve
kili Ali Çetinkaya. dün akşam An
karaya hareket etmiştir. Vekil ha
reket etmeden evvel garda devlet 
demiryollarına aid işlerle m~şgul 

olarak bazı izahat almı~tır. Müna
kalat Vekilinin Meclisin Çar::amba 
günkü içtimatndan sonra letkikleri
ne devam etmek Ü7.ere fehrimize 
geleceği zannedilmcktedir. .................................................... 

Perde kurdum sam'a 
' yakt1m .. 

(Baştarafı 2 nci sayfada) 
T urisinaya Musasına gitmiş, ~en de 
lsanın davetile gökyüzüne çıkmı~ 
sın, gelmeniz uı:un sürecek, bakla
va bozulacak, ben de ziyan olma
sın diye oturup yedim 1 

Harbin külfetlerini çeken fikir 
ve antant arkadaşları, harbin ni
metlerini Japonyanın toplaması 

karşısında şayed bir sual soracak 
olurlarsa, ooun da vereceği cevab 
aynidir: 

- Baktım biriniz Britanya . im
paratorluğuna hücuma gitmişti. Oi-

gennız Akdenizde fazla meşgul, 
işiniz uzun sürecek. Ben de ziyan 
olmasın diye müstemlekelerin ü:z&
rine oturdum. 

Nusret Sefa Co,kun 

Hatıralar arasmda 
(Ba~taralı 2 nci sayrada) 

Eminönü cinayetinin faili 
dün tevk· f edildi 

Meclis bu harekete kıuşı ses çı -
Romanyaya gönderilecek tif- karmıyarak, yalnız P.ek manidar bir 
tik ve yapaklar hazırlanıvar gülümseme ile iktifa etti. 

Romanyaya ihraç edilecek 3000 İşte bu esnada idi ki zaten Da -

.;_ _____ _ 

Evvelki giin Eminöniinde vuku
bulan cinayetin faili Kazım dün ad
liyeye verilmiş ve müddeiumumilik
çe hakkında muvakkat tevkif mü
zekkere~i kesilerek, tevkifhaneye 
sevkolunmuştur. 

Maktul Mahmudun cesedi morga 
nakledilrniştir. 

Morg raporu ahnır alınr.:ıll%. ka
til meşhud uçlar kanununa göre 
muhakeme edilmek üzere. 2 nci 
Ağırceza mahkemesine scvkedile
cektir. Tahkikatı, müddeiumumi 
muavinlerinden Atilla Yurdakul i-

dare etmckt~dtr. 

( Küçijk haberler J 
Profesör Vitmar reldi - Ayasofya 

mo.zayıklarını meydana ç!k-ırmakuı 

olan profesör Vitmn.r, dün sabahld 
eltspresle Avrupadan ~hrlmlze g:!l
miştir. 

Dünkü ihracat - Kara yolUe dün 
Çek~'ll. balık ve barsak, İtaly:ıya. 
tıftilt gönderUmi~tlr. Dünkü ihracat 
tutarı :ro bin llradır. 

ton yapıı~ın 1500 tonu blrli.k ve 4CO rülfünunda ·beni alakoyacak bir se
tonu da Zlra.at Banknsı tarafından beb kalmadığından hükunıetçe tek
hazırlanmıştır. Önümüzd!!ki hafta - lif edilen Almanya seyahatine çık. -
ınr fçlnde 1100 ton dnha hazırlana - mak üzere tatil mevsimini de fır -
caktır. aat addederek mezuniyet aldım ve 

Rumen bandıralı Savana vapnr•ı _ yola çıktım. 
nun Ikinci parti tiftıklerl ytiklt•mek Halid Ziya Upklıgil 
üzere Umanımıza muvasalatı beklen. 
mektedlr. Birinci parti ihracatın be_ 
delierintın yüzde 80 inin verilmesine 
ba.~arunı..ştır. Alıkonan yfizde 20 lh
racatfn tamamen a.rhıffi. aluıdıkt::ın 
sonra teqivr edilecektir. 

Kumar ovnanan bir ev ha~tldı 
Cihangir<!e Havyar sotm~ında 24 

savıda oturan Niyazi adında blr şah. 
sm evinde kumar oynandığı zabıta
ca tesbit edilerek evvelki gece bu ev 
basılmıştır. 

İcerlye giren memurlar, Osman, Ah 
med. Cevdet ve NurJ ncllannda dört 
kişinin kumar oynadıklarını Rönnii~
ler ve l:endUerlnt cür.mü meşhud ha. 
llllde ynkalamı.şlardır. 

Bu esnada masada bulunan 624 lL 
ra 1nıımı.r para.o;ile fişler milsadere o_ 
lunarak ikumarba?Jar adliyeye ;erit_ 
mlşlerdlr. 

(TIYATROLAR) 

Bu 
Raşid Rıza tiyatrosu 
akşam Bakırköy Mlltıyadi 

bahçesinde 
JIABİBt; TEYZE 

vodvn 3 perde 

ERTU~RUJ, SADi TEK 

tiyatrosu 
Bu gece Heybelide iskele 

gazinosunda 
SUT KARDEŞLER 

vodvil 3 perde 

Ankara borsas1 

Pazar Ola. Hasan Bey Divor ki· 
5 ~ustos 940 açıl!§ ve kapanı., 

fiatlan 

- Tıcaret mıntak:ı he_ 
yetının ist:ıUsUğlnc gör<' .. 

. . . D.ğer şehirlerin boy n 
sarfiya tmn nazaran ... 

... İstanbul en çok boy ;ı. 
harcanan yermiş •. 

Hasan bey - Tabii bi
rader, !bütün memleketin 
yed~l yumurtalı gıda 
maddeleriie içti~! renkli 
içkiler "burada kıoyaruyor. 

ÇF~ 

Açılı., ve kalJ'illllj 
ndra ı Bterll.n 5.24 

Sew-York 100 Dolar 136.- 134. 
~enene lOO i.nJç. Fr. 29:.25 
\tına 100 Drahml o 9975 
.otya 100 IAn 1.68 

'dadrtd 100 Peçeta 13.90 
BudapetttlOO Penrll 27.9475 
Bükret 100 Ley 0.625 
Beltrrad 100 Dlnar 3.3175 
"olı:ohamalOO Ye-n 32.23 

:;tokholm 100 t.,nç Kr 31.005 

F..aham ve tah-rilat 

Ergani 
Sıvas-Erzurum 2 
Anndolu demiryolu ı 
ve 2 peşin 

19.35 
20.-
37.~0 

20 Temmuz tarihli 
bilmecemizde kazananlar 
21 Temmuz ~~ bllmecenılz<le 

kazananJan a:r.ığıya yazıyoruz: İs _ 
tanbulda bulunan olruyuculanmum 
Pazarte~i. Perşembe ~ünleri öfleden 
.sonra hediyeJerfnJ bizzat Idarehane
mizden almaları (i:umclır. Taşra oku. 
Yll('ularnnızın bediyeleri posta Ue 
adreslerine K"Önderilir. 

Bir büyük Maroken hatıra 
defteri 

İstanbul Beşj.kt:ış 20 nci okuldan 
499 Tahsin. 

Bir küçük Maroken hatıra 
defteri 

İstanbttl Beşiktaş orta okulu 
2-A da Muhittin tJstüner. 

Muhtıra defteri 
(Son Posta hatıralı) 

.sınır 

Tokat defter<ıarlık evrak memunı 
Te"ffit Jnzı Gönül ~mia~l. Karaman 
Gazi M. Kemal Ilk okulundan 45 nu. 
maral1 b-ahım Gürtgör, Saırunın 
Bağdnd pazarı 4 nnmarada doktor 
Sırrı oitıu Akdo~an. 

Mürekkepli kalem 
(Son Posta batıralp 

Tcsviklve Göknar soltak 59 da Av. 
ten, İstanbul 49 uncu Ilk okul sı._ 
n•f 3 - A da 147 Sclma, İstanbul kız 
ll~esi smıf 2 talebesinden 1433 Nü1 
het, İstanbul Pertevniyal lisesi bi : 
rinrl devre talebesinden Ayhan Ak -
san. 

Ku.-sun dolm" kalem 
(Son Posta hatıralı) 

istanbul Nm umııranlye ca.ddesı 7 
nurnarada Tnba. Fatih 40 ncı ılk o _ 
kul sınıf 4 ten Hilrnlet Bilgin, İstan. 
bul kız lise.ıii sınıf 2-A da 381 Güzin 
İstanbul Kadıköy Altıyola~zı 24 nu~ 
marada Şermin Olcynnus. 

Kokulu sabun 
CSon Posta batıralı) 

İstanbul İc;Uklrtl lisesi sınıf 2 tale
besinden SeiA.ml Sonat. İstanbul Ga. 
latasaray lloıesinden 705 Vednd İs 
1ıanbul Ba.lrıl'kÖ\V BaR'Iarba,ı İncirll 
yolu 57 numnrada Süzan, İstanbul 
H:cyda.rp~ ~Isesi sınıf 4-E de 683 
Sruni Aytetin. 

Diı fırçası 

mir sokak ! numarada Güzin, s:ı~ 
sun Sahil cadd~l ildnel tısıın Gl 
nurnarada Receb Karacan, istıınb 
Laleli Gençtürk caddesi 13 nuınıırııı!J 
Sabahat Ertem. 

Di§ macunu 
Ankara Yenişehir Demirtepe tc~ 

Çakmak sokak 6.A da Gfınay, S1~ 
emniyet müdürlütfinde komıser v:; 
.kir Çevik yeğeni Fikrlye, istaııb 
Üskü<tlr Marur solm'k: 8 numnr:ıd• 
Öney. 

Yuvarlak dünya kalemtraf 
CSon Posta hatıralı) 

İstanbul Pertevnlyal Usesı sınıf 3 de 
575 İhsan, İstanbul Mercan yotıı~ 
57 numarada Fa?Jı Gö.ral, fstan1ı 
Kadıköy Moda caddesi Della.Jzade sO' 
kat ll nurnarada Türk~n. • 

Boya kalemi 
Adapazarı Kiaraa!nçdibl Kr ırl~ 

caddesi 107 nurnarnda Hadiye, lı ıt~ 
-bur~az Kica Sinan mahallesi ııcı~~ 
mekteb arkası solCak 17 nunuır9 

Hikmet, Çanakk~le Cevndpaşa nı!l ' 
hallesi Rıhtım caddesi 146 numarttd' 

Fuad Azat. 

Albüm 
<Son Posta hatıralı) 

Anlmra Işt'klaır cnddesi TralO._ 
apartımanı altında Ercümend Br1 ' 
han, Sinob hükümet karşısı 170 n'J.o 
maralı Yazıbnnede Hüseyin Kalkıt ' 

van, Tekirda~ Yavuz mahallesi çeşut' 
sokak 53 nurnarada Mediha. , 

Ayna 
<Son Posta hatıra.lıl 

İstanbul Küçükaya.sofya Kaleel !IJ• 
kak 19 nurnarada Nlınet, İstanbul ~~~ 
llsesi 9 uncu sınıf talebesinden ~eC· 
1~. 

Ki tab 
Balı'k:esir ihtl,Y:ıt ~tasyon ~efi o111~ 

Necdet Çevlker, Çarşamba ceza bfıtt•• 
(il• 

ml o~lu Enver Güven, Diyarbakır ıl 

han eczanesi Ragıp Güney ~ıu :ser 
Güney, Babaeski avukat Bahnettl11 <Son Posta hatıralı) 

Esklşehir Paşa mahalle8l Cande • o~lu Besan. 
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SON POSl"A 

anlaşmalar 

C ziRA~ T :1 liiKADIN jrJ 
Merinoslaştırma faaliyeti Hem yazlık hem 

r 

Piyaza veda 
MerU.L geldi: ı Bu sefer de ben meralc etmi~tini. 

.:-~--:...:.._ y i ..... AZAR .............. .. 

ı 
Emekli gerierDI i 

H. Emir Erki/et i 
•Son n..~- • ..... • '-'ö&.Oıl»nın nücri mnharrirl : ····------............................. ..: 
'I' ürk - Yunnn dostluğu ~p-

Yüksek kalitedeki yün ihtiyacımı:u yurdJan ta.in etmek 
yolundaki gayretler yıldali yıla daha iyi bir suretle inki
pıl amelrtetlir: Bu sayede rimdi o/o SO merinosiQfnllf 

. lıoyım mrülerine rcutlmıahiliyor. 

Yazan: Tanmman 
llaJlt he Yok ki, .en muvaffak bir 

an •~ta~ h. d' . . Yun·· )ü dokuma aanayüınizin lecek yıllarda Bamdırmn tara"laıtDa 
tııes" d .--• ~ma a ısesının en ı 
için ~ bır_ neticesi olmuflu. Bunun muhtaç oJduğu yüksek kalitedeki da tqmili rneiinol!llaştırmamn \'e -
loz e Turklerin ve Yonnnlıların, yapağıyı içeride:ı temin ctmdt için .rimiıü bir kat dah!'l. arttıracaktır. Bil 
ları ~n ~uahedesinin çizdiği hudud- Bunaada bir (yün iplik ~ab~ı). ku ddeki bütün i:nHnlann tabii to _ 
aı l at 1 a(Jdederek mübndt:Je esa- rulduğunu, ve tJU /abrika nın işlıye- humlamayı her tarafta mümkün kı
Re~~j a~ul etmeleri lazun 'lre ~fj ceği jyj yapağıyı verecek olan ~e- lacak tedbirlere yöneltilme!ini me-

Ke~tır. rinoa k~yunl~~~n . !.u~dumu~~ u - r:inoBÇUluğun etisi tç;n çok hayırlı 
Jık ç ::lik, Bulgaristnnın yarım asır- retilmesme gırişi}dıwııı hep bılıyo - buluyor ve bu yotdaki her hareketi 
"ası e ın ve kanlı Makeelanya da - TUZ. biiyük bir memnuniyet!~ takib edi -
ıtıed:d~n Vaz.geçmek gibi yükselt hir Son yıllard:ı. ~ı.z.lan~~n.~~ ~1~ yoruz. 
~osla:yı cesaret göstermesi ona Yu~ bu merinos yetBaıştıJr~ıe .ı.ı ıçm hu~u: Okuyuculara cevab)ar: 
ın anın dostluğun:ı kazandır - met Bursa - ı :esır QC'L':P~ını 
k lf~ır. Fakat bu iki dostluk Bal - (Merinos üretme mıntak~ı) olarak Ekinler neden çal k olar? 

r ak~-~rda devamlı bir sulh ve te _ ele almış ve bu havalıni:ı bütün kı- Karacabeyli biı ok.n)·ncum bu y1l 
il lU • • 1 • k J ., fj d '- ı_ 1 ırtı ıçın azım olan umumi anJa .. r vırcık l:oyunlarınt ınennos oç arı e o tara ar atti e.'lin erin çahk oldu-

...: ayı hasıl edemedi . .-ünlcü Bulgn _ melezJ-tiıınıy' e tabi tutmuş bulu - ğund.an bahisle bana böyle bir su al 
·~tan R ' y ' ~ 
da ın oman_va ve Yunanistaıı - nuyor. sordu. 

n araz· • kl • d b b" '- ··d· r.ı_ 1 1 ie 
1 

ı ıste en var ı ve u, ır Bu maksadla yiiksex para o ıye- ı.:..~in erin ça ık olma~ı. yani tane 
>'o~~ u. Balkan iuifakına mani olu - rek önce Macari5tandan. sonta Al- tut.mayı~ı ıyıuhtdif seb~blerden 1le-

l l manyada n getirtilen damızlık koç- ri gelebilirse de bu sebebierin en çok 
biiy··kkJı. veya haksız hiç bir devlet. lardan ezaml istifade etmek çıırele- bilinenleri :tuıılardır: 
lXIedu bır tazyik ve mecburiyet gör- rinin araşhnlma~ ilk ~ olmuştur. 1 _ Tam çiçek menimine rı.st
ltıad en, vey~ bir harbde rnağlub pl: Bunun için koçlar doğrudan do:;ru- lıyan devamlı ycı.ğı~ ve aisler, ekin-

. "er an arazı terketmez veya gen ya koyun sürülerine sa1tnmıyanık, lerin telkih i~iue mani olduğundan 

sonbahadık eşarp - Merak ettim. - Maddeteni anlıyorum. F• _ 
Dedi. ~üldüm: _ kat piy~n insanlan ın:'nen nası\ 
- Senin meralc: etmediğin günü doyurdugunu merak ettım. 

görmedim \i. - Meralc benden sana mı geç .. 

- Bu hadise hakikaten meraka ti~ 
değer. - Bilmem •. ga1ibal. 

- Dur dur, aklıma geldi me 
- Neclir söyle') rak ettim. 
- Belediye, .Piyazcı dültkanla - - Merak bir an iı;in bana eel • 

nnı lr.apatmak kararını vermiş.. mi§ti amma, anlaııılan gene sana 
- Evet öyle, piyazcı dükkan geçti. 

ın §ehrin güzelliğini bozuyormuş. - Evet evet. marıevi piynzlar 
1 - Maak ettim. r.hrin gü:ıel(i... meselesini merak ediyorum. 

iini yalnız piyazcı dültkinları mı - 11!1-ll 
bozuyoıına§) - Mera'le ettim, bundan böyle 

- Hem piyazcılar pismi~o rastgelene, aynen keramet buyur • 
-Merak ettim, pia olan yalnız dunuz demiyecek miyiz'} 

pi)'azcılar mı imi§) - 1111-11 
- mJ-!! - Merak ettim, ht-rkese, dün -
- Merak ettim, piyazdan başka den bugün bir kat daha güzelsiniz. 

bir tey yiyemiyen1er bundan böyle demiyecek miyiz) 
Bu eşarp ince yiinden örüleeek o.. aç mı ya ıyacaklar? - 1111-11 

lursa zonbahara, yünden ba.§'ka bir' - IIIJ-11 - Merak ettim, bütün kadınla:-a .. 
llU'.l.zemeden ôrülürse yaza son dere- - Merak ettim, a1e1funum pi _ aman ne güzel giyiniyorsunuz.. Ne 
ce uyar. yazcılar kaldınlacak mı) giyerııeniz ~ize yakı~ır, demiyeedi 

Renkleri çok f]rlndLr: ıs gr:ım m_ - Tabii kaldınlacak> miyiz? 
mır.ı. ıs gram yefi]. :ıo gram .sarı, bir -Yazık. - llll-ll 
kaç gram siyah. ft birkaç :gram da - Demdt piyazı o kadar ac:vi _ - Merak ettim bu nevi piyazlar 
gri rün 'ft7a flot "feSalre alınacak - yorsun?. da kaldırılıyor mu) •• 
tır. - Maddeten v~ manen insan - ,...---ı /1 

lan doyurur da. • J ..r11ıet .:f-.1--ufJi<Ji. 
Örgü bluzlar nasıl 
temizlenmelidir? no trıe:ı. Onun için, Bı!lgaristanın sun'i surette menilerini almak, ge-- ba .. aktaki birçok taneler bu .. d 

. lllanya v y . 1 1 'h 1 h. ' yuz en lılatı B- .. k e unanıstan_ ;ı 0 an 1 - ne run'i rurette ~oyun ann rn ım l bo~ kalırlar. Ve bu hale maruz olan Örgü bluz vesaire su ile yıkanınca 
lile hal~ctle f!ıırbd~nberı barış yo- lerine koymaktan ıbllret .. ola~ bır ~- ekinlerden de harman 7amnnı bit- ekseriya keçe gibi sertleşir ve küçü _ 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
F'ak R mıyordu. sule baş vurulmuııtur. Boyletık!e bır tabi tane yerine kavuz alınır. (Ka_ tür. Giyilmez bir hal alır. Bu kaba -

ristan)antd w~rn-ıy~nın yal~ız :ulga- B!!lmda her koçun koyurı...ı bıra~tığı racabeyli okuyucum 140 demetten hat ne suyun. ne de sabunundur. YI- 8 saatte 2400 metre yaza Te'sizin telefona rapta 
tabyada e~ı •1 ay n S zaman Ra e~~- meniyi bölüştürer('k. asgari on l.:o- be~ buçuk kil e tane almı~). .kayanındır. A m e r i- T e 1 s i z- --............... JIII 

\'e Trann·ı o ayı ovy~lt ~~.1wya. ı e yuna zerketmek gayesi gözeti1mi~ - 2- Gene baa"k mevsim'nd Bir df'.Ia her yün suya sokulmaz •·alı bı'r me - den ı'rti"fadc ta sı vanyn sebebı e ,.. ncnrıs - •• h 1 d ·ı b • v- 1 e ya- - l · b .. ü .,. ~ 
nlıı ihtilafı vardı Romanya bu tir. Sun ı ikto um a)ma er,kı eikn • u u- ğı~lar devam t"dip te, Üstelik sıcak Bn.zıöyunnle~ sukya g rı:;ft gırmezl ~~ .. - raklı, kardeşi ederek, tele-

ııuıetle - k · f d' ·· sul fılhnkı ·a ş.·ut tırının e ·sı ııız ye- da olur«a bu hal telk.i._ ·- 1ı·· ·· ila- Jür. rg yu yı anma\llln cvve yu nu- olan bı'r ıııu - fon la ikonuc -
t uç om,.usu tnra ın an uç ' -ıd·-· nJ d 'd · • run usnu ~ ğ y 
araftan h'· ' _ı O rine getirilebı IS!I zarna ar a cı - sına engel olduktan b L K nun suya dayanıp dayanmıyacn ıru h~rr'ır"ın her muk ı'çı'n bı'r 

t ı· ucu mn mııruzou. ç cep- . ı· b" 1 '1- R d aşj(a ı na - k lfı. 1' B k kol ~ ~ rıe 1 ta · l den verım 1 ır usu aur. us~a a k p ı_ t 1 - d h anlama zım ge ır. u. pc ay - ·.·l·'t kec:fet _ 
arnız tehlikelerini kam a - d'l .• cı -= as nas d ıgının a zu uruna . i gün knç mel . ~ .. 

rtıale içi R . " . muvaffakiyeıle tatbik f ı en ırun ı bcb' t . K w t 1 Ja dır. Herhangi bir yerınden ufacık br - mi• olan hir 
hüYiik ~) .. domanyanın dış &fıyal~ctı, tohumlamadan çok iyi neticeler a- sek. ıye k\l'erır •. uıacıgda lu u kn e - sao koparıp ılık bir suya daldırınız. re yazı yazdı- .. 

.. o çu e diravet ve aa ıyet k k ın yapra an, r.ısnsta c..ı t".-ne va- - ğ . 1 ,_ ğını hesab _ alim .aletin 
Rosterrn k • B lınmış az masrafla, az oçtan ço Eğer yun oldu u glbı ka ır. sudan ve.. bel 
teb ıı e me;churiyetinde idi. u , , ' ld t 1.: kabil olmu~tur. zifesini layıkile göre:nediklr-..rinden amma pek az renk alırsa örgünfizü lamale metakmn düşmüş. ve !kale - tecrü erini yapmıştır. Bu alet bir 

eoeon-b , .. L }n\rueeeme ~ b''J ı.,ı· ı· . . L~~dd ·d·- 'ü··ı tels· lb . . kü''"k 'k ı· hist . • ue:saıa ya mese esını e- b' dek' 1 b oy e eKin enn tane en yarı yarı- yıkaynbilirsiniz. SUdnn borolmıva _ mm -.aı,'1 a çu ıgı çızg en oç - ız a c nın · çu mı yasta uır 
l<ii.-~~- ı1ttifakile, Macar ilehlike!.ini Fak.n~ ız 1 ı ~~~t ~n.n or~~ad hen ya bo~ ve eılız olu~. Ayni fl'.ıretle cak oemektır. A'ksi takdirde onu tP müş ve bu çizgılenn ne kadftr müd- Örneğidir. Uzak mesafeden telefon 
fa,.....~ tilafla (R ya Yugos-- zemeyı~ı. mem es:etımızın ÇOK a a h l ki k' • - d k 'Id w• h b hattilc hiç birine ihtiyaç göstermeo-

vya _ Ç ı. l ~~ıan .- ·f~'-'l ) L-~L- ~rtlara malik bulunu u bu u- arman zamanı ·macı ı e ·mın miılemek icin su ve sabundnn başka ette aç metre çizı igıni C$tl et- den bagwlanmakta, ve tel•fon h~th-
lle rıih eBKo~ ovıuy:ı ıttıbilji;Dı cb ~1 .. b' d k ' ff k' t d' mahsulü görünmez biT el tarafuı- bir care nrastırmalısınız mİ§. .. .. 

ayet ulgari.ıt.anın eenu i o ııu un ız e ı muva a ·ıye erece- d 1 "b' ksik yk ı'l 1 bl na bağlıı.ıdıktan !!onra. avnen tele ~ 
juca iateğini de Balkan ittifakile ön- sini eksiltmiştir. Hatta biz yılba - an 11.Şınl mk ı~lgt ı yan yanya e ı a_m:ı an .e;;e uzunuZlın ya - Bir dakiknda yaulan yazı beş fonla konuşuluyormU§ cibi konu 
enı~ıt 1 dak' h' . zJ ·• d. e çıkar, ça ı o ur. hud suve1erın,.,.,.., bov. en. vaka. kol, metre imiş. Bir saatte üç yüz metre 1 k d i 

Bu ~o unu tu nıuştu. ıf lcınd ·ı 1 ır se.rıt' Y~%1mıb~ ,.ı~ k_!. Çalı k lığa 'karşı yapılacak sey. her be -ve~tre.,ini ölçiip b!r tarafa yazı - şu ma ta ır. -' 
So"Yeta.ıRyaset Almanyn?.ın. Z:Yd 've ı·~ alin~ adınki~ .~e ıceı~Cd' a~~ t oy şeyden önce kınacı~a rnuka~·e~etli n17 Yıkandılctan sonra işinize yarı - ve sekiz saatte 2400 metre :yazı yo- Tehlfk-g ihbar müzig"i 
hı d ~ usyanın tqetıut JÇın e ou~ u e e· KO}'lln ar n swa ı o - . • . ., : . . • kt zılırmı§. 
F n 11Ru müddetçe iyi ve tesirli idi. humlamanın muvaffak olamadığım ve çıçek mev!tımı 0 muhıtın ıC'a'blan- vncıı ır. . ~ T f d k k 1 n g i 1 -
y·~kat Almanyanın kuvvetlenip bü - ve umulan neticeyi &lamadığıınızı te- na uydurulmuş tohum kullanmaktan _n~~n~~ i(~nlı'le 1ıt:ıiraz s:~nu :ıo- ayyare er e SICa yeme teredeki mu-

"uınesi, Üstelik Berlin - Rom mih- barüz ettirerek bunun yerine tabii ibarettir. Böyle bir tohumu, tabii as.- ~''T uk \I'Z. em_ız e~ n,::evt•P. • 1 nr-._.;- V a p u r- aikili ~lcnce 
eri · ,_ 1 So R • _k ... aç ·ere suyunu u e.~<•" ,r.n z. .. .,,..a l d . l l 

nın ~tunı maa! ve vyet us - tohumlamanın konulması lazım gel- lah müesseııderindE>n elde etlı ·ten "'un hımalamı:ımıya dikkat Pdlnlz ar a, yemı-ı<: s a 0 n a -
Yilnın knlkınmaıııle orta ve d w d'w· · ·· 1 · ik 1 ki V d · b 0

'" 1 1 t d 1 A -· • ogu ıgını soy emılt • sonra. ça ı ıgı mey ana gelır~ u İv\ce temi'7lenlnce J!Cne ılık suda sa on an, ren nn a, ça gı 
rtvrupada her fey degı,mış ve Ro- B ·· · 1 - ~ d'L k.a k" 'k' '--bd ·ı · · ·· - 1 d y rnek çalıı la ı ı: e . . ugun memnunıyet e o~ren ı.: yu n 1 1 ı seuc crı ga)' rı erını on ca1kalnvımz. Bu snyıı herhalelP üç dP-- er c e n r n · 
~anyanın .dış. sı}a~t temcllen mr- k! alakadar.lar kanaa~erim.izi tak ~ lemdt ~ola>:_l.a!'ltt. Ç.alılr.lıim. il~ ha- fll dc!'dstfnnPlisiniz kt yıltndığınız şey Vl'lgonlan, yol m il e s ıı c-
ılınıştı. Nıtekım, 'reko-Siovu~yanın vıye ve teyıd eden bır netıceye va- tıra g.etirecegı çare, JSiah edılmı~ to- sahıınlu ~;ıımnsm cularm yolda seyi idare edenlerin arasında hazır• 
~~~çalanması Küç;~k lıiltıfı Y?k. ~t~ rarak her ne pahasına olursa olsun huıri tedariki ohn11.lıdu. Örgünii"n vılta~anm nsıl mühlm sıcak ~c mun- lanmış bir parola musiki parçası 
tigJ ~ gibi Lehı tanm ıstılası tabii tohumlamayı geni~letmek ka- ramnma kısmı buradan sonra haslar Ve cok tazam yemek yemelerine imkim 'lre- mcvcuddur. Bu parça müessesede' 
da ~omanyanın Sovyetlere ka:~ rannı vermişlerdir. Bildirildiğine gö- de!n bundan sonraSını ihmal yüzün _ riyor. Yakın zam~r.3 kadaı tayynre çalışanlara yangın ve buna benzer 
~ı cepheşini boz~u!t~. • Nı- re bu yıl bö!gftcni.n Burs~- tarafında- 'zml'tte ma"kQm edl"fen dP.n zh·an olon gtder1er. Terni-ı bPy:ız yolcuları için bu mümkün olamıyor- bir tehlikeyi ihbar etmek içindir. Bir 
J llYct, Fransanın maglubJyctı ve ki koyunlar "amılen tabıı tohumla- 1 U nlr 1-;ıv]ovn "'l'~.,.,m fl7.PrhıP VS>Vt_,,.. du. Fakat son yapılan yolcu tayya- tehlike vukuunda müzik bu parça-
talyanın Almanyanın yRnında har- maya tabi tutulınuslardır. Bu mak - kaliller Yılrrnan nTY'vii ü .. ,.,.;.,e Sl'riniz. Ev_ reterinde yolcuinm 51cnk yemek ve yı çalar. Müesl'lesede çnlı~anlar teh-rc .~irmesile, Roınanya .hakkındaki sadla çalıştı?~an ~oç. ncledi bin .e- velt'e aldl~Jft17' rl!'ii]P.- bı~'lrıır.ılr Pni- çay ve kahve v~rilmektedir. fay - like olduğunu derhnl a"\lıular. içe-

• ngı!ız garantisi de pratikte sıfıra kiz yüze iblag edılmış ve - ~andı;~ İzmit nıusust) - Burada Bah~e _ nı bovnnn 0 n'Mılrre uvdu....,•va cn1ı _ y~nelere .. e~l~rde :kullanı.lan buz do- ride bulunanların bir an evvel çı ~ 
•nını1ti. ına tarafı miistesna - Bur~a bolgesm c11t nuhiyesinde blr alaea'k mesele _ Ş1mz. İt'<>~ ...., .. _., htM~• ~ .. "'"iv.. lapları bıçımındı: dektnklc çalışan, kıp kurtulmaları için )aum v len 

Ifte tam hu sırada, Sovyetler d l ·· sun'i tohumlama istas - sinden All Keskini katil'ikasUlc yara- sıcaklık dolablan konulmaktadır. tedbiri olırlar. Ve mües~cse mü -
Bir)·'"· h k R .ı B e ya nız uç 800 '- • "A-ftktan :suçlu Zihni Yılmaz Ağırce_ H_. 1k• _ı ı- ~:1~,.1: ·ı,·..,.. T · hn eket ettiği tnvyare dürü sakin bir sesle tehlikeyi ihbar 
•a ıbgı ü lımeti omn~rno~n Ae - ionu nçılmı tır. 1 ~oç. ihasg~~~ 4'U.üA n ., ayyd·arenıdn r ki k d 1 b . L 

ra ~anın indesini ve ustelık - bl 72 b ' koyunı:n tdk e .ır;ı- m mahkemesinde 8, Kandıranın Çl!t.. Fıırplp"""" lmrtıılmıık ı..ın· mey anın an :o~ıca ı o a ma !KO- eder 
"11sturyadıın aldığı. simali B~kovi- ~aC.S:t ;deceO.i~~ göıe, romtakanın 80 Hk köyünden 65 yaşında Emlnl, bir Fare delilflPrll"l { TF'"P"rn•lıinc ' e, nulan yemek munyyen zamanda bu Müzikle tehlikenin .. müesııesede 
11~Yı istemi ti. Müttefiksiz ve hii - b.Y -ı 'b "l ko<"..-Jtı koyun mevcu- kavga esnasında bıçakla öldüren ııy- batınlm'~ ~P,le t,qmn,ıdır. Bn 11~ dolablardan çıkımlıp yolct•lara ve- çalışanlara ihbarı, hem gürühüsüz 
.... • k d' ınoen ı are • ____ ı ı ...:::.yd 15 .. Ba Akm ._ 1 ·ı k d' K h d y ek b' ı·hbar klı' "'luyor hem de mu-.... .;·• !ıl kalan Romanya ·en ı d b .... k kısnu bu US~Ue maz- n ......, en y8,4ınua yram e- rın "uvvr• i ~uı:m ook ..,_,..P"'"'Tl n me te ır. a ve, çay a, em ır ·-~ • ,. 
ıtuvvetile Sovyet RusÜn}n karşı du- hunund'l u~ demektir. ~de 6 ~ene Jıa:pse ve 1000 llm tazmL "a'l'f'1Pri -n>T ve yuva de~t~tirmr~e gibi sıcaklık dolnhında muhafaza terilerin heyecana kapılıp tehlike -
tarak B f _ _] ar e ı m ış ı·· .. ta mahki'ım -.olhnı'ctı.. mPftbtlr ,. d')' den kaçmalarının önünii alıyormu._ 

. esnrabyayı müda aR c.oe - T: b'. tohumlama usu unun ge - na """' v ~- • P "'~' · e ı ır. ,... 
trı~ ~ ] . d' ::2~a~ı~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~======~===z~====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~::=:::~~==~~~~==================== v C1:egi için istenen yer en ver 1 = 8 ıısc:vdndan vazgeç. Böyle eylerin so-ı Halbuki, kendi kendıne aradığı' - Evet • 
• _e bununla di gw er memleketleri kur - Posta)) rı ın e.debi t.elrikası: 1 k '- B b d k 1 k · · octr~nlt isteCli. . nu gelmez. Ne olursa sana olur. Ka- hnlas çnresini, sevg~ isim~ avu.şm~a: - en ura a a ma. ıstem!yo-

.,., ı_ hırl_anır, Allah verm('.sin, ince has- yolunu arıyan lznıyann halı ~ın rum.. tıı_nara çıka.nn. benı, demn. 
<lıtat Mncarı·st.an ve Bulganstnn J ulu 1 d D 1 D 1 1 k ... art k ta ıga tut nun. Yazık değil mi günden fena aşıyoı u. urgu n ugu, - ın er er mı 1 ~ 

ı duTamazlardı. Onlnrın da Ro- sana~ hüznü nazan dikkau celbeder ol - - He1bet ki clinlerler. Ilkin bel· 
:~nYadan istekleri vardı: Roınuny~t Bu son lfÖzle«: J:rnivar hiç ce _ mu tu. ki biraz eziyet ederler n m mn, d n ya-
ik~ ara .da venneli id.i. Y:ıl.nu; ~nlar vab vermemiş ve 0 giinkii miikiı.le- _ Nen var? diyenlere: nacaksın. inadım inad diyecek .. 
k • erı unutuyorla•dı: Bmn<"ısı as • me de bu kadarla kalmıştı. _ Hiç! cev11.bını "Veriyor, ynhua sin. Nihayet bııkncakl:ır ki yola ı;e-
y11 1cudretlerinin Romanyayı tnz- Yazan ·. [rcümend Ekrem Talu Kız. her Cuma pencerdere ko u~ ki cevab dahi vermeksizin omuz sil- lir takımdan değilsin~ hakaretic seni 
b~ b kafi gelemi}•ecP.ğini, ikincisi .de, yor, genç 'pahiyi. meftun na:zarln- kiyordu. kovacaklar buradan. 

Ususta her şeyden e,-vel Mılı - powlişah lıaremi olacalwn. rile doyn doya aeyr~diyor, kalbinin Hassatan yeisli olduğu bir gün, - Hakarete de razıyım, dayn -
Ver devletlerinin nzal.mnı ıahsil jzniyar irkildi: • _ Benim mülazimime ()n tane ateŞini bu suzetle tazcl~dikten :sonra gidip Tiıyal kaHayı buldu. ğa dn. 
bruriyetinde oldukları. Bu se ~ - Hangi efendı? padişah kurban olsanl bütün bir haft:ıyı riıhiğ buhran içeri - KnUacığ,ml dedi; arhk dayn~ -O hnlde. h,.men kafn tutmıya 
Ael le, RU&}·anın Bulgru:i tnnn "·e - Yusuf Efendi. . · Tir)·al kalfa korku jle etrafına sinde geçiriyordu. namıyncağım. Bu gece sabaha ka - ba.v!a. Fakat sakın ebeb göster -

llıanya M · d ın e K w ~i,..unü ekşıttı. n d N dec ~. h nın ncanstnnıı yar ı : ızca5.gı~ot~ni ı:örseniz. knlfnml bakındı. oir dcfaSlnda fırsat huhnu!l, sev-, dat göz kırpma nn. e yapıp ya- me. Bu snrnyda her şeye knil olur • 
~ cgı akkında vaki olan umumı - ız d-· .,. _ Susl Nder .,öylüyorsun"> Du - gilismi Tiryal \..-nliayn da göstermiş- pıp kendimi öldüreceğim. lar, ille bir saraylının bir erkekle, is-
ıın hi laFı na olarak onlar ben'u'z bir 1 o··tdü de tgınl:' li 1 h k • d h • O 1 1· '- d " Sa b 1 k h - Kim, ayo • L~ •f yarlarsa, a 'mala , i 1mızi e ma - h. - nası aır.ır tr na en: ter uznktan olsun. n lı ·tısma tn am .. 

§ey e)d d ·ı • . da gu s a- 1 d B e e emedı er. • 0 -zaman, 1znıy.ar, ara ~ • _ vederler. _ Snniden güzc11 Bira fırancn- ııSakm böyle kötü ~ey er ü~ünmehı mülleri yoktur. Hem kendi bncım 
~· alkanlarda zirai •e 1lctısndı va- d · in knlfn iızew1de ne test yap _ Duynrlarsn duyaun1ar. Niha • !ası gibi. Allah devh·te. miUete ha- diye tenbih etmeJiın ma nnrll yakarsın, hem de zavallı mn-
ıyeti 1 .. d' 1 b' ._ b esın -_ı.. • • nazariarını o- b 

d n tust e ecek o an ır nat - tttYJnı anlamıu-__ ırçın,k tfederek a- yct öldürürler. değil mn Canıma ğı:]asın- Sözlerile, ]Z!liyarın zevki - Evet, k lfam amma, &en e - sum adamcağızı perişan edersin. 
"en ~iyade burada bilakis buğdayı yüzüne usuıcacı n : minnet 1 Kurtulurum. se1imini tasdik -eden ve onun h u de- ni m neler çektiği mi bilmiyorsun. - A, yapar mıyrrn, hiç~ 1 

esair h ' b ·ı h" ben·ı·n dnun b'le henuz·· bı'lnıedı'"i gen'" pn.- o d k s·t· k 1 ~k· b-uuu ati e zn n~ ve ... 101 1 .. • •• Y <nnın - Desene: a arnı ç.o ımu likanlıya sev.dalnnmas:na hak veren - ı ıyorum, ızım. ,_... ın sa _ lşte, bilmem urtık. Ben "ann 
·ı~ahsu11erini arttımctık olan su1hü - 1 vurulduğunu. yuıc:..,-. · "' J k - .ı t k 1 ··- · k B ·..: ı lııa d hıye na5t _ u. her bır 8evıyorsun.. saray ı, nrtı o guncen sonra genç re ncıdım, n ı ogr<'ltım ·ı21m. u sıı• 

k• 1 rn e en Almanya ve onun pey- ne türlü ~~~P ktul:aw;;ur~ kese hi- _ Ddi ~lncağım, kalfacığunl kızın büşbütün dostu ve sırı1ac:ı ol- - Sabredeccğim de ne ol. cak) yüzüne gözüne Lulaştırnından bn -
~~ talya, gaıbde ve Akdenizde In- kdimeyi hY'ırt · T _ Bilseydi, bari. Senin gıbi dün- muş'tu. Bu isin çıkar yolu var mı) §armak senin elinde. · 
n thre ile uğm'jttk!arı bir sıradn. ikiye etti. ın1 bir ya güzelinin gönıünü 'kazanmak bir İçi pek fazla ıkıldı mı, izniyar lh.tiyar saraylı, izniyarın kulağı- - Allah rnzı olsun. kalfaC'Ii,otm, 

t§ p e Yok ki hi.- bir v~i gaile is - O ·ı desini tatna ayınca. erkek "1çı'n ne 'büyük dev1ctl 'd' T' 1 k lf b 1 w 'Id' d · 1 em 1 .., · R · ı a d ,:rini derin bir sükiit gı ıp ırya a ayı u uyor, ona na geı ı: sizden .• ne mum ınız \'arsa versın 
tn eı. ~rdi. Bunun için Maı:Rr. u~ ··ddet o anın .,.---- d·kt • • Jzniyar derin derin iç çekti. Bir içini döküyordu. İhtiyar saraylının - Vnr! lzniynr, Tiryal kalfaoın iki "line 

en "e Bulgar .,n ... riarını çağırdılar mu d -r.: aJ kaliıı. dinle ı erını '!1 d d J f 1 ' 1... k .. Ve ... kapla ı. ı ITY uhak tmek le aırdaş hulabilaiğjn en o ayı e - nüvnzişkar söz eri onun yüreğine az - ası r sarıldı, göz :,·aşlarile ıslntnr:ı öptu. 
ler. onlara imdilik harhi m~netti - kendi dk~te mhakeı:~n :eticesi rnblamıştL Ancak bu ferahlı\ tam çok bir meihem teıılri yapıyordu. - Hırçınlık et. Ve almış olduğu dersin tatb'katına 

B roqgul u. u mu dcğ;ldi; içine, hafif bir endi~ ve O vakte kadar, Valide Sultan, - Döverlcr. geçmek üzere dışanya çıktı. 
u, bittabi Romanyanın pek i ine o··nce -enf.i çıktı. • . . . b"ır azıc.ık dft ne • .. ~et kan.,yordu. k li h \ w d . L· " -· 'kl'k - Bir -ycik yapamazlar. k eel l ... b l h .. a...... v• ıymet 1 a ayıgın n oır oegı§l ı r- 0 ak•am, '"'rt\Y haJl,.,nıı rı~ı 

mi tir. Ancak Romnnyn naz.ır a- L'--ınl d- _ı;., senin gı ı. ta ı .. ı d L• t.. _ be b kad _ Çeşminuru dövdüler. Daha " .... • lııı y d ~ cu Ya, ihtiyar saraylı sözünü ttıtmnı: a senneır.te ~ra r una o ar e ter•, tı'tı'•, isyankar bir tavır tnkın· 
ı a ukarı :Z.alsburrrd:ı v~ Roma n, -. ı'der ele bö)ie brr mu- di . " y b ho- f • b b' . -n " .. ltiJv 1 ~> 'b' açık ınsan, g .. ül" verir mi> botiboğazlık e ·vcnrııer a o~ hemm'iyet at etmemıto st e ını n geçen ıgu · • dı. Knlfnlar hep hayrcıte idiler. O. 
lt Vet i tavsiyede bulunulduğu gı ı çasma gon gwnzlıg-ın neticesinde şevgıliıılnc hir ra rnnağa tüzımı görmemişti. Pi. - - O başka. Sana da belki bir iki h b d ki .. ib'l • 
~ndi] · d b·1· 1 k' T d n ve lazim par k r .. hillik •• • to'-at atan bul•ınur. Muradına er - na n n sıl i ta e cce crını 1 

t'r.tl· n 1 en e ı ır Ct 1, una Bunlar çoeııklu ••• \..U zarar gclirsd .• yano, yahud Id kanun ustası onun ~ • la d 

Ola kanlarda ııükib, muvakkat dnhi - c_ • .:yorum, onu. •. .. • d , . çal~, adW.ndan .ilı;;ayct ettikleri :r.a- rnek istiyorsı:m o kndarınn kntlanır- yor r ı. • l k ..:1<"•• 1 _ .,. 7!hninden bu üşünceıerı:ı geç - ,.,... ..,. r- B h 1 b- 1 ·· 1 de,·am ı a, nihav~t Roınanyanı:oı mut a n def u-~:0ü gordun .ııı;l r • .,... t.. sın. u 8 • oy e, gun erce . 
llaı_ f Ka,. a .> ..... • mekte oldugu" nu Tiryal kalfa nis ııni man~ 1 D h d • F k V 1'..!. S lt k ymetlı ı edakarhMonda bulunmasına - -. .. w~ k:ıdaı elverır. -Bu :raFak1 kıdar böyle Jev- - Kaılanırrum, kn faml n a aıettı. aat a ıu,.e u arı ı . • 

(J)(>vamı 7 ııci aıyfadaJ - Gördugunı • . ~ .. dan üstiin etmişti? ~~__ •. 1 -1-r g,...;n"r·, .. Gnın ..,o._. ı'Ieride ge- fazlasına katlanınm. Lakin ne çıknr? sinin bu derece i!ıi az.ıttığını bılnu • ·· da benim açın _. _ Cicirol dedi; bana au soy e- "· ~ -ır· LU ~ L 
[)unya • o-~~ aöıllüııı. -canım 

1 
.ıı - 1 ne hcve51• artar, -lııar. _ Senden b\l asiliğin sebebini lyordu. 

kimse olamaL ~ .. diklerin bencJe ka ır~ o naan ~m o . -v- • (AmA var) 

bile fecla ohıUiı oGL 
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lAYlArlS Konyada 

Doğum evi ıslah edildi 
ve faydalı bir hale 

getirildi 
Konya (Husus1) - Konya doğum 

~vi yeni b~hekimi Dr. Süleymanın 
çalışmaları ile çok yeni ve güzel bir 
devreye girml.ş bulunmaktadır. Ev 
kısa bir zamanda fnkişaf etmiş, iki 
sene evvel gelip de bir sandık içinde 
kalan kftab ve mecmualar dağıtılını
ya başlanmış, litil bulunan buz dala
bının ıslahı yoluna gidUmiş, tedaviye 
muhtaç çocuklar ve kadınlara büyük 
bir şefkat gösterilmiye başlanmıştır. 

Bugün 660 çocuğa bakılmaktadır. 
Süt takim odası intfzama sokul -

muş, ameliyat ve doğum yerile poli
klinik, mutfak ıslft.h olunmuş, bura
da şimdi 400 _ 450 hastaya bakılmıya 
ibaşlnnmı..ştır. Pencereler aivrlsineğe, 

tatarcı~n karşı çok ince tel lle ka -
panmıştır. Ameliyat netleesinde elde 
edilen birçok uzuv parçaları itina. lle 
saklanmaktadır. 

Ebe mektebi talebeleri çok büyük 
bir dikkatle ders görmektedirler. Bun. 
ların imtihanları bugünlerde yapıla
cak ve mezunlara diplamaları verile
cektir. 

Bursada bir otomobil 
kazasında 1 kişi ö!dU, 

üç kişi yaralandı 
Bursa, (Hususi) - Bu sabah 

Tirilye yolunda İzzetin idaresindeki 
otomobilin idroliği patlamı,, oto-
• nobil yolcularından kasab İska öl
mü , diğer üç yolcu yaralanmı§ttr. 

Tekirdağ ve Mürefte 
bagları bozuldu 

Muratıı (Hususi) - Tekirdağ ve 
ıı.türe!te bağiarına arız olan hastalık 
dalayısile bu sene üzüm mahsulü be. 
reketsizdlr. 

lzmit şehir klUbü açıldı 
İzmit (Husus1) - Şehrim1z.de nlÜ-

Yardda mahsul fŞikAYetı.;;1 
! ~, 

bol/uğu ve bereket ,:: ~~~~~.~.~b~:. : Yazan: Hcuan Adnan G~ 

Zeynebin aşk1 
Trakyada zirai mahsullerden başka hayvan 

sürülerinin fazlalığı da göze çarpıyor, 
Çukurovada hasadın yüzde yetmişi yapıldı 

Trakyada hannan makinelerinden biri çalışırken 

veren bir dönemeç ..• 
~ Konyadan yazılıyor: İs -

tasyon civarından Meram 
t bağiarına uzanan kestirme 
t ııosenin istasyonun demirha

nesine yakın ve Devlet De -
miryollarına aid evlerin do -

t ğusunda tam kö§ede döne -
t meç bir yer vardır. 

Şoseden Mernma gelen a
t raba, otomobil ve otobüsler 
~ bu yerde birbirlerini görmez
t ler. Bazan istasyona gelen ve
~ saiti nakliye ile çnrpışml\lcu 

~ olur. 

t 
t 
t 
t 

• 
~ 

• 

Bu vaziyet belediye tara
fından da tesbit edildiği hal
de, D. D. Y d ai resi henüz bir 
kavisli duvar yapiırarak ka· 
zaları önliyememi~tir. Bu her 
an bir kazaya sebebiyet ver~ 
mesi muhtemel olan döne -
mecin ıslah edilmesini bekli· 

~ yoruz. 

* 
Edirne (Husust> - Bütün Trakya Pa.ncann 100.000 ton i§iemesi 

zlraa.t ve relrolte Işleri tam bir düzen niyor. 
altında neş'eli ve hararetli bir çalış. 

~ Eski İzmit mutasarrıfı Sırrı 
bekle- ' Pqaya bir makher 

t yaptınJmalıdU' 
Çukurovada t lzmitten yazılıyor: lzmite 

1 -

~ - Zeynebi gülçiikle bulduk., hevesinde bulunanlar varsa 0 nlal'f 
t Bab~s~nın akibetini haber alınca nasıl bir akibete uğnyacakları111 
t kendını öldürmek istedi. Şimdi mu- tasvir etmekte her halde güçluk 

\ hafaza altında yaşıyor. çekmezsin. 

1 Fatma büyük bir alaka ile ko - - Şüphe mi var ııultanım"? Ak· 
t casının elini tuttu. . rabalarım arasında hal.\ oyle bir 

- Ah ben de ne unuıkan bır ka- meczubun ya adığına ihtimal ver " 
1 dınım Baybars. O kızı çok sever - miyorum. Onlara yurdumuzun n• 
1 dim. Hiç babasına benzemiyen bir asil ve kıyınettar bir el tarafındali 
~ çocuktu. Yavrucağım kederli gün- idare olunduğunu anlatmakta kusııı 
t lerimde beni ne kadar avutmak is- etmiyeceğim. 
t temişti. -Pekala Necmettin ı Seni fa:d• 
t Baybars, lakayıd, dudak büktü. ayakta tutmıyayı:n. Aşağıda hef 

- Bırak canım 1 O herifin kızı şey hazır, git Biliği gÖr müknfatıll 
değil mi? olan kıza, paraya ve kölelere derhJ 

t - Böyle söyleme Raybars. Kız nail olacaksın. 
t hiç ona ben~e~ez, görseıl .se~ de Delikanlı ışıldıyan gözleri ve til· 
t bayılırsın. İyı kı aklıma getırdın. 0- riyen dudaklarile sordu. 
t nu h emel) yanıma almak isterim, - Zeyneb hazır mı sultanım "? 

şimdi nerede bulunuyor> Baybars bir kahkaha atb: 
• - Sarayın bir odasında kapalı, - Tabii canım. Zatea bütiiil 
1 birkaç saate kadar gidiyor. arzun ve ernelin o değil mH Fak•1 

- Gidiyor mu, nereyd dur, melike yanına gitmiıti. Habe' 
~- _Necmettine veriyo~um. Yap - yollıyalım. Elini çırparak gelen kÖ" 

tıgı hızınetiere mukabıl benden leye emretti. 
yalnız onu istedi. ' - Bana baki Melike hazretled 

ma halinde devam ediyor gibidir. 
Her yerde iyi verimi, iyi fiaL takib 
etmı.,tır. Her tarafta orak işlerinin 

arkası alınmış pek çok yerlerde har_ 

Adana <Hususi> - Evvelce de yaz_ 1 yıllarca faydalı olmuş ve bu- j 

dı~unız veçhile bu seneki zirai istıh.. 1 jl rada birçok kıymetli eserler 
salA.t~ız geçen senelerle kıyas ka~ · 11 vücude getirmi~ olan ve Orta 
bul etmlyecek derecede yüksektir. camide gömülü bulunan me~ 

Bu sene hasnd randımanının yük_ j hur lzmit mutasarrıfı Snrı 
sek olına.cıı, gerek toprak mahsulleri ~~ Paşaya bir milkber yaptırıl-

Genç kadın güzel cözlerini açtı: aşağıda muhafaza altında buluna• 
- Ne kadar lakayıd adamsın kızın yanına inmişlerdi. Git söyl• 

Baybars, böyle kendi başına işler artık müsaade etsinler de kız hazır~ 

4 
g_örüyorsun da bana haber vermi- lansın Necmettin gidiyormuı der 
y'Orsun. Bakalım kız Necmetııiııi is- ' 1 m~ 
tiyor mu"> Köle çıktı. Baybars çapltın bif manlar başlamıştır. Ziraat VekD.leti

nin verdl.ti orak makinelerini köyiü
lerlmlz çok tutmuş ve daha çok ma_ 
Jtine verilmesini :lstemişlerdlr. He _ 

men her kazada ml.ktarı az bU~ olsa 
mevcud traktörler harman Işlerini 
kolaylaştıracaktır. A~tos sonlarına 

kadar harmanlar tamamen kalka _ 
caktır. Zahlre bolluğu lle beraber 
hayvanat sürüleri de iyidir. Hele 

yağmurların vaktinde ve 1Y1 ~ar~lar 

altında düşmesi mer'aları yeşertmi' 

oldujfu için bütün hayvan sürüleri 
pek Iyi şartlar altında büyüyüp yetiş
mektedlr. 

Adana ajanlıgını ve gerek hükftme- ması İzmit belediyesinden 
mizln emirlerile ziraat bankasının da • beklenmektedir • 
yer mahstıllerimlzi normal fiatlarla j t zmitin imnr ve ümranın-
mübalyaa etmeleri çiftçıterimizln da çok çalışmış olan Sırrı 
neş'e.~lnl bir kat daha arttırmıştır. ~ Paşanın saltanat zamanında 

Karalsalı, Feke, Saimbeyll kaznlnrL ~ kıymeti bilinrnemiş, bir kö~e-
m!Zda hasad işinin yüzde yet.ınlşl lk- d b k 1 K Id ~ k 
mal edilmiştir. Dl~er kaznlara b:ıg•lı ~ e ıra 1 mıştır. a ıgı ö.-

6 şe lzmit olan Sırrı Paşa, şe -
köylerde merkez köylerinde harman. ~ hirde bilhaıısa ağaca ehem -
lar hemen hemen tamamen kaldırıl- ~~ , miyet vermiştir. Bugiin dört 
mıştır. \ tarafı göklere yükselmiş olan 

Mu, ve havaliainde 4 çınar ağaçlaıı ilc uzanan de-
Muş fHususil - Bu sene, Nisan so_ ~ miryolu ve Tekeli caddeleri 

nunda yaıplan ekin, tohumların atı_ ~ onun eserleıidir. Hülasa kos-
lupndan sonra ya~murların ke.~llme: t koca bir köyü, büvük ve ma

• - Tabii canım, ötedenberi bir- gülüşle sordu. 
j birlerini seviyorlarmı~. Babaları ev- - Demek delikanlı Zeynebi h• 
4 lenmelerine man i olm u~. kadar seviyorsun ha? 
• Genç kadın daha fazla durmadı. Soluk yüzlü genç. kıpkırmızı o " 
\ d(( Şimdi beln lonu~lad konukşacağım» larak ellerini oğuşturdu: 
1 edi ve te aş a oaa an çı tı. J \ * - Bütün tahminierin fevkino' 
~. Yarım !;aat sorıra Necmettin u- Sultanım. Onsuz yaşayamam. 
\ zun bir seyahate hazırinnmış bir kı- - Pekala! Şimcİi:re kadar ni1

1 

\ yafette Baybar!!ın eteklerine kapa- evlenmediniz? l 
( nıyordu. - Bizim birbirimizi §iddet • 
~ - Eğer mü!laade buyunırsanız sevrnemize rağmen o habis vernıi
, sultanım, on dakikaya kadar Ce - yordu. Siz olma\aydınız ebediyetl 
., rekten ayrılacağım. bu saadete nail olamıyacaktım. 
\ Baybars, soluk yüzlü cencin ri- Deminki köle kapıda gözüke • 

yanın son haddine varmış gülünç re k: c• M elik hazretleri 1 » dedi. 

nevver zümrenin okuyup ıstırahat Bu sene neb:ı.tı yaA"Iar mahsuller! 
cdece~i bir mahfel ve yer yoktu. Bu 

si lle az olacagı tahmin ediliyor. Bu t mur bir şehir haline getiren \_ 
yüzdetı bu~~ny fiatı blr mi.'ili artmış, t Sırrı Paşa için bir makberi e- ( 

jestlerine bıyık altından gülerek a- - Ne o, kız hazır mı) 
yağa kalktı: - Hayır M elik hazretleri, ha .. 

münevverler dağınık bir halde bulıı- daha boldur. Ayçiçe~i mahsulii Trak_ 
nuyordu. Bu vazJyet nazarı dikkat~ ya ovalarını doldurmuş ve süslemiş. 

halk ve koylO. endişeye dilşmü~tü. şirgemiyelim. ~· 
Faltat Haziranın ilk hartasından son- 1 _ _ -. .-. _ - ~ 

- Artık gidebilirsin Necmettin. zırlanmıyor. 
Hizmetlerinden memnunuro ve se~ - Niçin? 

tir. alınarak şehrimlzde İzmit Şehir klü_ ra birdenbire faydalı yn~murların - ._. - - - - - - - - -
yatmıyıı başıam~ı. ekinlerı derhal Istatistik umum mudur 

ni iyi bir hisle serbest bırakıyorum. - Melike hazretleri öyle ernit 
bü ismUe bir klüb teessüs etmiş ve Trakyada küçlik fabrikalar 12 yi Sana bu serbestiyi verirken bana buyurdular. . 
evvelki gün k~d resmi vali ve ko_ bulmn4tur. Mısır, susam, darı gibi 
mutanlarımızın hazır bulunduA-u gü_ yaz mahsulleri Ise pek bol görünüyor. 
zel bir meraslmle yapılmıştır. Klübün Yulaf her yıldan kat itat fazladır. 

ihya etmiş ve on senedenberi görül. 
memi.ş teyız ve bereket hasıl olmuş_ muavininin Trakyadaki 

karşı daima ayni sadakati göstere- Necmettinin benzi bir acayıb 
ceg~inden eminim. renk aldı. Baybars hiddetle kapı~ 

Delikanlı, tekrar yer~ kapanarak yürüdü: 
relsliğine Ağırceza mahkemesi reisi 

tur. Çiftçi çok memnundur. tatkikieri 
yüzünü muzaffer hükümdarın etek- - O da vaziyeti bilmeden het 

Nail Töre seçll.mlştlr. • 
Klubün maksad ve gayelerı etra -

fındn Nail Töre bana şunları söyle _ c . K ÜÇÜK HABERLER ' ) 
miştir.: .. . Babaeski sporculan Tekirdalda -1 Başvekalet istatlstlk U. müdür 

«-:- Klub medeni~ bir ihtiyacın ıfa_ l'ekirdat Halk spor klübünün daveti muavini Edirnede - Başvekfllet ista
desı olarak teşekkul et.ını.,,tır. Tama- üzerine geçen Pazar günü ba.,ta be. tistik U. müdür muavini Selim Sabit 
men içtimal gaye taJ}ıyan Izmlt şehir ledlye reLcıl saım Ökmen oldu~u Ankaradan ~ehrimlze gelmLştir. Mu
ki ':ıüne ~ültürel her vatandaş kay. halde elli kişllik bir .sporcu kafilesi mailcyh umumi müfettişli~e giderek 
dolabilir. Izmltteki rüesayi mem•ırJn: Teklrda~ına git.mlştir. Büyük bir :;a_ başmüşavir Sabri Öney'i ziyaret Pt _ 
doktorlar; avukatlar, tüccarlar, mu~ mimlyeL içinde yapılan futbol maçı miş numarnta.j işleri etrafında görüş~ 

allimler, eczacılar klfibümüze k.aydol- Babae.cıki takımı lehine ikiye karşı müştür. 

lerine sürdü. şeye karışıyor. Git benden şöyle 
- Kullarına ihsan buyurduğu ~ çabuk hazırlansın. 

nuz bu emniyet hayatıının yegane - Acele etmeyin Melik bazre!~ 
istinadgahı olacaktır. Bir nebze te- leri, sizinle bir lahza görü~mek istt" 

tlstik bürosu şefi Raut Okay, lstatis~ veccühünüze nail olmak için tered - yorum. 
tik memuru Fethi Türkmen olduğu düdsüz canımı veririm. Esasen öm~ Melike ondan daha hlddetli içe" 

Edirne (Hususl) - Blr'haftn evvel 
~hrimize geldiğini bUdirdiğim lsta~ 

tıstlk umum müdür muavini Selim 
Sabit Aykut retakatinde Edirne fsta-

rümün son günlerini de tekrar hiz- ri girmişti. Köle ve Necmettin cil~ 
metinizde bulunmak hayalile geçi- }erek dışarı çıktılar. Kadın kapı)" 
receğim. hızla onların yüzüne çarpıp, koca~ 

- Sana ihtiyacım olursa muhak- sına ters ters bak h: 
kak çağırınm. Şimdi nereye gidi - - Az daha bilmiJerek bir rio•• 

alınmıştır. yorsun "? yet işliyordun Baybant 
-Ta Yemene kadar gitmek ni- - Bir cinayet mi itliyordum~ 

halde Edirne ve mülhakatındaki nu_ 
marataj Işlerini kontrol etmişler ve 
ra.<ıtlanan bazı ufak tefek noksanla. 
rm ikmali için icab eden tedbirler 

Selim Babit Aykut Edirnedeki ter- t~ 

muşlnrdır. Ht\len mütevazı bir binada dörL golle neticelenmlştir. Muşta Iki tayin - Muş hükumet 
ve '!lütevazı şeralt içinde bulunuyo_ Muş emniyet amirUfl - Açık bulu- doktoru Tahsin TulA Manyas hüku _ 
ruz. Ileride bu klübün inklşafına lja- nan Muş emniyet Amirli~lne terfian met doktorlutuna tahvll etml.ıi ve 
hid olaca.bınız. Burada balo, dügün tayin lolındı~ı halde, bir senedenberi yeni vazifesi ba§ına hareket etmiş 
ve telTISiller vereceğiz. HıUen 54 mu _ Ankarada polis enstUüsünde t:ıhsilde tir. 

- t~ıerini bltirerek Kırklareli ve Teldr. 
dağ vilayetlerinin numarataj işlerini 

de gözden geçirdJkten sonra istanbu_ 
la geçmiştir. 

kayyed azamız vardır. Klüb gençUk bulunan Hasan Basri Güç tahsil ve Memleket ha.<ıtaneslne tayin edi _ 
üzerinde ld'lım gelen nlft.kn ve vazife_ staJ müddetını ikmal ederek Muş'a len operatör Ne~ad Balkır da Muşa 
sini yapacaktır.• gelmiş ve vazifesine başlamı~tır. gelmlş ve vazifeye başlamıştır. 

yetindeyim, biliyorsunuz ki orada - Evet. Zeyneb Necmettine 
akrabalarımız var. lim olunduğu dakilcada )'ÜZÜk ta.' 

- Güzel, ahabalarına benden şında gizlediği bir ;tehirle kendıoJ 
selam eöyle; eğer içlerinde hala öldürecekti. 
Eyyübilerin tahtını istirdad etmek (Arkası var) 

Haluk bir adım ilerledi ve geni~ 
bir koltuğa gömülmü~ oturan an
nesini göremiyecek kadar teli,lı, 
lteyecanlı bir sesle karısına hitab 
etti: 

«Son Posta)) nın edebi tefrikaaı: 9~ 
beni utandırıyor, senin ııamın• 
benim yüzüm kızarıyor. Yazık ol .. 
sun sana! 

- Handanı getirdim Zeyneb, 
aize söyliyecekleri varmıt. 

Genç kız yerinden fırladı. Bir 
hissi kablelvuku ona gene fevka -
laC:Ie bir teyler geçeceğini bildir
mişti. Maamafih, iradesine ha -
kim olarak kocasına annesini a:örı
terdi. 

- Annenizi görmüyor musu -

n~z Haluk> 
Ihtiyar hanımefendi yerinden 

doğrulmuştu. Haluk muhabbetle 
·ona kotUP elini öptü. 

- Ho1 geldiniz ar.neciğim, af
federsiniz, sizi görememittim. 

Saffet Hanım oğlunu tefkatle 
kucakladıktan sonra kulağına lU 
sözleri fııııldadı: 
-Oğlum, Yakacıktaki vak'a

dan dolayı çok müteessir olduğu
mu karına söyledim. 

Haluk kalbinin h~lecanla çarp
tıö•nı hissetti. annesine cevab 
'\'ermeden onun başını elleri ara
sına alarak kırı§lk yanaklarını öp
tü: ııonra derin ve istifhamkar na
z.arlarınt karısına çevirdi. 

- Söylenecek sözleri annemin 
de işitmesinin muvafık olacağını 
zannediyorum. Bazı vakayii onun 
pek iyi anlamadığına kaniim. Her 
teYi işitııin ve artık aramızdaki 
esrar perdesi tamamilr kalk•ınl 

gibi idi. Batını Handana çevire
rek: 

- Oturmaz mısın} dedi. 
Genç kadın cevab vermeden a -
yakta durdu. Zarıf vücudü bir 
heykel gibi dimdik ciuruyor, elile 
kalbinin heyecanını t~akin etmek 
için göğsünü bastırıyordu. 

Saffet Hanım, Handan ve Zey
neb hayretle Haluka bakıyorlar
dı. Genç adam müteheyyiç ve a
sabi idi. Karısına doğru bir adım 
atarak önünde durdu. 

- Mehpare Hanım sizin an -
n'eniz değildir Zeyneb. c~bimde 
bunu isbat eden imzalı bir vesi
ka var. 

Saffet Hanım sevinçle oğluna 
koştu. 

- Haluk, doğru mu söylüyor-
sun çocuğum} 

- F.vet anne, kendisini bizzat 
gördüm ve bana her veyi itiraf 
etti... Ne oluyorsun Zeyneb} 

Genç kız serseml~miş gibi ha
reketsiz duruyor, a:özlerini bir 
noktadan ayıramıyordu. En bü -

GARil BiR iZDi·v A 
olması birdenbire ona garib bir 
sükunet vermişti. Hayret etmiyor
du. Yalnız, ilk dakikadan itiba -
ren kalbinin isyanla, itimadsızlık
la kabul etmeğe mecbur olduğu 
bir yükün birdenbire göğsünün ü
zerinden kalkmasile hafiflemiı. 
rahat bir nefes alabilmitti. 

- Ne oluyorsun Zerneb) Bir 
oey söyleaene ... 

Ağır ağır gözlerini çevirdi, ko· 
casına bak h, titre k bi.- sesle: 

- Haluk .. çok .. çok memnu -
num ... dedi. 

Haluk gülümsedi. 

- Bu, ikimizin aleyhine ha -
zırtanmış bir oyunmuş meğer ... 

- Niçin) Ne maksad la) 
- Nefret ve kin yüzünden .•. 
- Kin mi) .Mehpare Hanı -

mın bana karoı düşmanlık besle
mesine sebeb ne olabilir? Ben o
nu hiç görmemittim, onun mev -
cudiyetinden bile haberim yoktu. 

- Siz tabii bilemezsiniz; çün
~ü o Handanın elinde bir alet -
ten batka bir ~y deiildi. 

Nalrleden : Muazzez Tah•in Be: kana 
dehtetle büyüdü ve hiddetle ba- ceği cevaba ehemmiyet vermiyor 
ğırdı. gibiydi. Üç kitiniıl endite ve me-

- Handan mı} Nasıl"? Onun rak la kendi.ini tetkik ettiklerini 
bu işle alakası mı var"? görünce gülümsed i ve li.kayd bir 

Bunlar konutulut k en Handan tavırla: 
her zamandan dahıı mağrur bir - Mademki bu me.ele sizi bu 
tavırla başını yu"lcart kaldırmı1, derece alakadar ediyor, söy liye-
müstehzi gözlerle ~trafına bakı - yim ... dedi. Bana lazım olan ma-
yordu. Yalnız elinin titremesin - tumatın hepsini Naciyeden aldım. 
den asabi olduğu görülüyordu. Zeyneb dehoetle haykırdı: 

Zeyneb tekrar sordu: - Nadye mi"? Ne diyorsunuz} 
- Handanın bu mesele ile ne - Evet ... Fakat tunu da bl-

münasebeti var? Nasıl bir rol oy- liniz ki Naclye kendi arzusite de-
nadı "? ğil, benim tetvlkimle aöyledi. 0-

- Bütün rolleri o aldı. Size nun ağzını anyan ve lazım olan 
fenalık etmek, sizin güzelliğinize malumatı alan bizzat benim. 
rağmen iyi kalbii ve yük!ek ruh- Bu sözleri, müstehzi ve mu-
lu bir kız olduğunuzu çekemediği zaffer bir tavırla söylemişti. O 
için kıskançlıkla sizi ezmek isti - vakte kadar söze karıfiilıyan ve 
yordu. Yalnız. o.nlamadığım bir rnüdekkik nazarlarla etrafını sü -
nokta tudur: Sizin doğuşunuza zen Saffet Hanım ahldı: 

aid esran kimden ve naıııl öğren- -Yani, amiyane tabirle, kız-
m,işti. Bunu kendisinden sordum, cağızı kafese koydun, binbir hile 
ce va b vermedi, Belki timdi söy- ve hud' a ile onun aizında n söz 
ler. aldın. Ayıb aana Handanl Se • 

Sorgu ile dolu gözlerini düş - nin bir akraba kızı o1du~nu, da~ 
manına dikmioti. Handan bir iki ha doğrusu aenin de bizim ibi bir 

bile 

Kendi ııözleri Saffet Hanunı 
heyecana düşürmü~tü. Kalbi çar
parak halsiz bir tavırla koltuğ• 
yı ğı ldı. 

Bir iki saniye derin bir süklıt~ 
tan sonra Haluk söz aldı: 

- Zannediyorum ki annef1l 
hepimizin fikrimize tercüman oJ.. 
du. 

V e Zeynebe dönerek ili Ye et .. 
ti: 

- Görüyorsunuz ya, Nad .. 
yenin sözlerinden istifade ederek 
kurnazca planını hazırlamı~o Şiın .. 
di size Mehpare Hanımla aramıı~. 
da geçen mükalemeyi anlataca .. 
ğı m. 

Bunu müteakıb genç adam o 
sabah Mehpare Hanımın evine 
yaptığı ziyareti, onunla anaların
da geçen sözleri uzun uzun an .. 
lattı ve nihayet ...:ebinden çıka• .. 
dığı kağıdı okuduktan sonra ka .. 
rısına sordu: 

- Şimdi ne yapacağız ZeY .. 
neb} 

-Ne için"? 
- Handan hakkında) 
Zeyneb hayretle gözlerini açtı• 
- Ne mi yapacağıd Onu" 

yüzünü görmemekle mes·ud ola .. 
cağım Haluk ... Onu hayabrndntJ 
silmek, bir daha karoımda gör. : 
memek istiyorum. Bu arzum ıııı• 
gücendirir mn 



. Almanya ile 
Imzalanan ticari 

anlaşma 
\alt d' • Cllruitaıufı ı 'inci saJfada) 
cek Aınue T"ürkiyeye sevkedile
ad d lman mallan aruında 39 
lt··e .. Krup lokomotifi, demir 

0 
opruler, 1 ~ 8 yolcu ve yük va-

., onu m f b 'k 1 · · ın ı/ uayyen a rı a at ıçın 
Va a ın eler ve yedek parçalar 

rdır. Çimento febrikası maki
nele · d rı e bu nradııdır. 
Al Anlaşmaya bağlı ikinci listede 
rrı manyaya sevkedilecek Türk 
lıkll~.rı .. arasında 7 000.000 lir
ı· tutun bnıta gdmcktedir. Bu 

lıst.eye dahil dig-er ihraç madde
erırn· p ız tunlardır: 
lık cynir, taze ve konserve b~
lte' bakla ve nohud. kuşyemı, 
b Pl ek Ve küspe, paçavro, yonca, 

a rnumu. 
·r 8·610.000 liralık bir kıymet 
ı nde eden bu listedeki Türk 
nu;ııarına mukabil Almanyadan 
Redecek mallar ara!\ınd:ı muayyen 
or u 1 • ihr evazımı, radyo ıstıısyonu 
l h~açları, cerrnhiye tesisatı, cer-

11 1 aletler, sigara kiığıdı, devlet 
7},1?nası ihtiyaçları, munyyen 
va nkalar için ycnek parçalar 
lltdır 

t 0°ı;Üncü listede ise en bnşta 
'V• OO.OOO liralık ceviz ve fındık 
me kbir milvon )iralık üzüm gel
:r l ledit. Üç milyon 560 bin li
J•a ıle bir kıymet irade eden bu 
ıstede ihraç edilecek diğer Türk 
ltıalları şu n lardır: 

k
l<.uru yemiş, incir, hurda bar-

aa k k_k.. .. 
'V • mazı, itre, nteyan o u, ço-

en, Bunlara mukabil ithal e<lile
Cek Alman malları simcndifer 
Yedekl · 1 • "' d dien. ııu saat en, ça ır 

~~leri, muhtelif kimycvi ~üs
zarat, elektrik rr.alzemesı. n-

:raz- 1 k" oz er, su tesisntt yazı ma ,... 
neleri, boru, demir 'tel. fotoğraf 
malzemesi ve muhtelif fabtiknla
:rın ihtiyaçları. 
~ Tediye aniasmasına nnzaTan 

gurılük mahsublar bir Türk lira
~-~ 1.98 Ranmark hesabına 

Uatenid,.n vaoıhcaktır. 

Kandıra bk eczaneye 

1 
k~vuşuyor 

ec trn.lt <Hu.sus\l - Kandırada bir 
c;U lahane açılm nk üzere harekete ge-

lll~ Ve Sıhhn t Veklilcttndcn lıizım 
ReJen ruh.cınt vcrllmı.tUr. Uzun za -
lll~nberı eczahnnec;lz kalan Knn. 
ctıra bu suretle yeni bir eczahaneye 
~~uş olacaktır. 

Bir doktorun günlUk 
notlarmdan 

Gebe kadınların 
dikkat etmeleri icab 

eden bazı tedabir 
-3-

IJarnn muddetince miinknbız , 
<ıltn ll.k arnıya çalı.şn:ıamalıdır. Gebe -
lh esnasında çok yemek tabii bir 
)'Qtlye.çtır. Fakat çok yey1p de 

rilnıekten de çekinenlerde ço
Ctık n <ia kendisi de çok yaj;lanır. 
tl~oğru de#Udlr.. Çok ya~ı ve 
lll k çocuk doğunnak biraz 
cı ll,kÜldür. Kalbi hasta olAn ka
ır:l'Uarın Cebe olmalan ve do~r
te:ları caız d~lldir. Kezalik mü
~l'tün ol nların ds hamlle kaL 
has arı dc(l;ru dl!~11dlr. Jier iki 
li taı~ın da teşe<Idüdüne ve t~h. 
~ keli btr ha.J almasına sebcb!yet 
tı~ltniş olur, Ma.aınafih tedavi Ue 
tl "fereırute doktorl&nn :!lk
... alınaı-ak ana gör iho.reket et.. ,ek 
tnt'] , ıruı.nı da gelebilir. Üzülme-
dnı lııi.r, b klem klir. Gebe ka-

bır ların banyo yapmalarında hiç 
nı lhahzur ~ktur. Munyyen ve 

!banyo1nnnı y 'blllrler. 
llij:ı faıla sıcak suya gtnneme
Yant.l • :E<ıa.&en btrçoldanmızın 
.... ~ı Clbi fazla sıcak suya glr
'"ek h ll'ıi er z,alll:ln zararlıdrr. umu. 
a-ı~etıe banyo ıçin kabul edilen 
<ılnı k su <ierecesı 37.38 ü~erJn<ıe 

alıdır. 

gı~belımn her türlü soJn.ık al
tec ıklarıl).dan kendilerini son de
~ llluhafaza etmeleri lAzımdır. 
eı lık olan yerlere ziyarete 1 

rı:;nemelldir. Gdbeleri.n kPndile
llı ISe hi.sscWklerl akmtıların 
t evcUd oldu~u zaman bunun 
:"· e~r ve miktarını tayin 
~~e~ a'le tabibi ile istlşare et.
tı.as dır. Bazı tıkıntılar do~m es
l'e ında coeul!ıı. ve anayn zararlı 

lllühlik olabilir. 
t. z. ö. 
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Bir haftalık radyo 
programının devamı 

General diyor ki 
Tuna ve balkanlarda 

anlaşmalar 

(~_A_sk_e_r_lik---=-iş_~e_ri_] 
Tütün ikramiyeleri dağıhhyor 

Kaılıköy A,kerlik ~ulı~ind~n: Kadıköy Askerlik Şubesi 940 scneslnc sld 
tüt\in Jkramiyesıni ~.şa!;ıtıa gosterilen gunlerde tevzı edecekt.lr. Tev:-.1 gü.1. 
lerinin gayri günlerde sahah, ö!;le paydosuna kadar numara almak için 
tubeye müracaat et.ıneleıt Tevziatta pul ve nüfus cüzclanlarlle üçe: ndcd 
ince kağıda çıkarılmış 1otoğraf senedi resmi getirmeleri, gün haricinde tcv
zJat yapılamıyacnğı, Cuma -ve Salı günleri şehld yetımlelinin, Cumartesi, 
Çarşamba günleri de malül ve sübay ve cratın ikramlyelerinin da~ıtılacaAı 
ilan olunur . 

çARŞAl\ffiA '2/8/1941 
?.SO: P.rogram, ve Meırileket saat 

7.35. Mii'zlk: Hafif ortestra 
ayarı. · ı ı s ı o· 
eserleri (Pl.) 8: AJans haber er . · : 
Ev .ıtnduıı - Yemek ııstesl. 8.20 - 8.30. 
Müzik: Bando parçaları ~l.l 12.30: 
PrOgT'1Ull ve memleket saat. avan. 
12.35: Mllzlk: Fasıl Heyeti. 12:50: A. 
jans ruıberlerl 13 OS: Müzik. F'3Sll 
Heyeti Programının devamı. 13 20.14: 
Müzik: RadYO s:ı.ıon Orkestrn.sı. 18 
Program ve memleket saat ayarı. 
18 os: MUzlk: Cnzband (PU 1~.40: 
Müzik. 19 15: Konusma <Dış :Jolıtıka 
hCıd~seleriJ 19 30: Müzik: Kosma ve 

·ıer 19 45· Memleket &'\at ayarı 
c;emn.ı • . 
e A.mns haberleri. 20: Müzik 20.15 

~Pm.c:tl: Düv,.nler dönl'rken. 2!1.55: 
Müzik: Saz Ec;erleri. Radvo Kflme Sn 
hevetl ll5 Rnz.) 21.15: Müzik: Ooer:ı 
noturtleri (P).) 21.30· Konuşma (R."l~
vo ırazet-esi.l 21 50: Mi\ıo:ik: Amator 
kamerleri - Nacıye NecU Aleses tara
fınean Necll KAzım Akc;esln p~:ı~n 
anrcaıan. 22 ıo: Müzik' Odıı muıı!;l 
<Pl.l 22 30: Memleket saat ayorı. A -
1an.<> haberler!, Ziraat. Ec;h~m • Ta~ 
vı1iıt. ıc-anlblvo - Nukud Bors1ın fFi
at) 22 45: Müzik: Cnzbıınd (PU 
23 .25 - 23 30: Yannki program, ve 

yan. 7.a5: Müzik: Neş'ell parçalar 
(Pl.) 8: Ajans haberleri. 8.10: Ev ka
dıtıl .. Yemek listesi. 8.20 - 8.30: Mıi • 
zik: Gltar Havaiyen <Pl.) 12.30: Prog
ram, ve memleket saat ayarı. 12.35: 
Müzik. 12.50: Ajans haberleri. 13.05: 

Müzik: Yukn.ndaki programın deva_ 
mı.> 13.20 _ 14: :Muzlk: Uverttlr ve 
Melodiler (PJ.) 18: Program, ve mem
leket saat ayarı. 18 OS: Müzik: Streyt 
caz (Pl) 18 30: Müzik: Halk havala_ 
rı. 18.50: Müzik: Radyo cSwlng• Trio
su (İ. ÖZgür ve Ateş Blicekleri.) 19.1S: 

Müzik. 19.4S: Memleket saat ayan. 
ve Ajans 'haberleri. 20: Müzik. 21).30: 
Konuşma 20.50: Müzik: Fasıl Heyeti. 
21.15: Kon\cylla (İktıstıd saati.) 21.30: 

Konuşma fRndyo Gazetesi ) 21.45: 
Müzik: Radyo Salon Orkestrası. 

22.30: Memleket saat ayan, Ajans ha-
berleri, Ziraat, Esham - TahvilM, 
Kambiyo - Nukud Borsası (Fiat.) 
23.25 _ 23.30: Yarınki program, ve ka
apn~. 

* CUI\fARTF:.Sİ 10/8/l940 

(Bq tarah 5 ind sayfada) 
tevakkuf etmektedir. Bu malumdur 
ve Romanyanın mel!aİl!i işin içjnden 
en az fedakarlıkla çıkmanın bir yo
lunu bulmaktan ibarettir. 

* · Bununla bernber Rumen nazır -
larının Salzburg ve Roma ziyaret -
lerinden avdetlerinde Bük:eşte Bcyo~l~ l'<'rli A"kr:lll• ~Subcsinden: Ştıbemizde kayıdlı ve tü~~i~ l~mi-
neşr 1 • b _ yesine mu.stahak nuıh:l subay, erat ve şehid yettmlerlntn 940 tutun ıkrl\ -

0 u~~n r~mı eynnmımeye g~- mlyekTi aşağıdaki gtinlerdı.; ve yalnız oğleden evvel <iağıtılaca!;ından ken_ 
re her ikı şeharde cereyan eden mu- dılcrine tahsis cd.len günlerde yedlerindekl vesaik ı1e foto~rannrile şubPye 
zakereler yalnız, ıınlakadar mcm - gelmeleri. 
leketler hü~.um.etlerinin T una h av- Karışıklı~a .srbt•blyet verJimemek için herkesin cüzdanında yazılı n uma .. 
zasında kat ı bır anla~mıya varmak ralarına göre tahsis edilen günde muracaat etmeleri nan olunur. 
için lazım olan şart1arın tesbitine 9 Ağustos Cuma giınu mnlfıl sübaylar 1- 30 nurnaraya kadar 

serbest bir surette çalışabilıuelerin- -12 ll PazartC'si m:ılfıl sübaylar 31- 65 J> ::. 

de dayanacaklan prensiplere» taaJ- 14 11 Çarsamba rnalfıl erat 1- 40 » ll 

luk etmiştir. 16 ,. Cuma malül emt 41- 80 ll ll 

Bundan başka Alman ajansı, Al- 19 J> Pıızartes.i şehld yetlmleri 1- 30 1 1 

manyada efkan umumiyenin cenub 21 1 Çarşamba 1 ll 31- 60 ::. » 
doğu Avrupa meselelerinin bizzat 23 1 Cunıa ll , 61- 90 ll • 

Balkan milletleri tarafından, b:mv 26 ll Pazartesi , » 1H-120 , • 

ı·ı h d 1 k d' · d ı 28 ll Carşamba ID , 121-150 , , 
yo ı e ve er ev et en 1 vıc an 151 80 2 J:;yHU Paıartesi • » ı :~> ll 
mes'uliyetini hissederek, tam bir 18;-21o 
serbesti i1e halledilmelerine taraftar 4 • Çarımmba ID :1> - :D :D 

olduğunu bildirmi, ve «Almanya ile J(. J1. halyanın diktatörlük t~is etmek ni- Eminönü Yerli Aske.-Jk Şube in - meclise müracaat etmeleri ııtı.n olu-

yetinde olmadıklarınn ilave et - den: nur. 
* mi~ti. Bununla beraber ayni ajans 1 - Eminönü nskerlik şubestntle 

7.30: Program ve memleket saat a.. kayıdlı harıb malülü sübay ve erntla 

kapanış. 

yaırı. 7.35: Müzik: Na•telt parçalar Almanyada Macaristan ve Bulga - ~ehtd yetlınle.rinin 940 lkramiyelcrl 
(Pl.) 8: Ajans h:lberletl. 8.10: Ev ka.. ristana karşı, bilhassa bunlatın re- aşağıda yazılı günlerde tevzlatı ya -

lıC. dmı _ Yemek 11.-;tesi. 8.20 _ s 30: MiL vizyoniat emellerinin tahakkuku bu.- pılacaktır. 
PERSfl\mE 8/8/1940 zilt: 'Iırolyen ~arkllar (PI) 13.30: ııusunda, Büyük Hnrbdeki silah ar- 2 - İzdihama sebeb verflmemek i-

Eminönü Yabancı Askerlik ~11be • 
sinden: Tasra şubelerine mensub O

lup <ia Eminönü, Fatıh ve Eyüb ka. 
zaları mıntakalarında oturan yab:ı.n. 
cı 335 dol'Tumlu ve bunlarla muamc .. 
le gören kısa hizmetlllerin celb ve 
~evk emrine göre lise ve mundll o -
kullardan mezun olup dn daha yük
sek okula ginnck ıstemtyen okıırla -
rm son yoklamalaTı 5 Ağustos 940 -ta
rihinden 20 Ağustos 940 aksamma 
ka<iar devam edecek olan Beşiktaş 
askerlik şubesinde toplanan Ac;. mec 
llsinde muavenelerl yn.ptınlm,k ü -
zere ellerindeki .şehadetname V" i -
karnet senedlerile b!rlikte Sultanah... 
medde Di.kllitruı' karşısında vııbancı 
Eminönü askerlik şubesine mU,.ar.aıı.t~ 
lan nA.n olunur. 

'130: Program. ve memleket .saa.!. a- Program. ve memleket ~aat ayarı. kadaşlığına müatenid, bir taraftınlık çin her şahsın nezdinde mevrud \k-
varı. 

7
_
35

• Mfizlk: Sııupe ve Zlehrer - 13.35: Müzik: Muhtelif ~rkılar. (Pl.) mevcud bulunduğunu gizlcmemek- ramiye cüzdanında yazılı numara _ 
den hafif C'serler <PU 8: Ajans ha - 13.50: Ajans haberleri. 14.05: Mllzik: tedir. Bunun için, Mihver siyasdini lanna göre saat 9 <ian 12 ye kad:ır 

lo Ev kodını Yemek lf.<ı kendine rehber ed;ndiğini ilan eden mtirncaat etmeleri. 
berlerl. 8 : - - PHi.klarla muhtelif şarkıla.r progra -
tesi. 8 20 _ 8 30: Müzik: Fllm şarkı - ınının devamı. 14.20: Mllz\k:. Uverttır Romanyada, diğer cihetten, gerek 3 - 6181940 Salı gününden başlan. 
lan (PU 12 30: Proırram. ve memle- efa! ve harekiitile ve Jterek mat - ma.k üzere müracaat edecek lharb 
ket saat avnn 12 3S: Müzik. 1:!.50: A- ve marşlıı.r (PlJ 15 - 15.30: Ml\zik: buatile Almanya ve halyaya yara n.- malölü sübaylar 1 den 50 nurnaraya 

b 
.... ı 13 os· Müzik CYukan Sinema Sesi (Pl.) 18= Program, ve magaw çaJı .. Arak Macaristan ve Bul- kadar Salı günü 51 den 100 e kadar. 

jans h n "',er · · - memleket saat ayarı. 18 05: M\lzik: ,.... daki pro~mın devarnı.l 13.20 - 14: garistann çok şeyler vermek mec _ Ça~mba günü harb malfilü erler 
Mfrıik: H<ıflf musiki (PJ.) 18: Prog_ Operetlerden seçme parçalar (Pl.) buriyetinde kalmamak için çabala- 1 den 50 ye kadar, Pcr.'Şembe gün!l 
rnm. ve memleket saat avarı. ıs.os. 18.-ro: Müzik: Ra<iyo Ca.z orkestrası. maktadrr. 51 den 109 a kadar, Cuma günU şe_ 
Müzik' st.mvlnsky'nln eserlerinden (İbrahim Özgür tdaresln<ie.) 19.15: l b 1 1 b _ Sofy d hld yetlmler 1218/940 Pazartesi gü_ 

· .. C 
0 

k ,te u tart ar a, ugun a a n ı 9 d 12 ... d d 
(Pl.l 1R40: Mmlk: Ra<iyo a~ r e!- Myzik: Fas1l Heyeti. 19.45: Memlelı:et bazı Rumen ve Alman ricaile Bul.- nu :;aa an ye ... a ar 1 en 50 
ımsı (İbrahim Özgür idaresinde) sast ayarı, ve Ajans haberleri. 20: b ye '!radar Salı 51 den 100 e lmdnr. garlar arasında. her halde Do ru -
19.ıo· Müzik: Ftu~ıl hevetl. 19.45: Müzik. 20_30: KonuşmA <OünOn me Çarşamba 101 <ien 150 ye knmr, Per
Memleket saat avnrı. ve Ajnruı ha _ .. - ca meselesinin hallini kolaylaştıra - ~be 151 den 167 ye kadar cuma * Beyoğlu Y-e:-li A kerlik 11 ~hı • 

berleri 20· Müzik 20.30: Konusma, selelrl.) 20·5~: MuzJk: 2115: Mtlzik: bilecek o1an prensipler hakkında bir günü !kramive cüzdan ve nüfus kft_ 

20 4
s· . Müzik: Dinleyici Dilekleri. Havaiyen G tar - Slret Taytur tara - anlaşma husulü :için, ilk temas ve ~ı<ilarlle birlikte gelmeleri DA.n olu-

21.1S: Konusma (Sihh.at saati.) l!l.30: fı:n,da.n. 21.30: Konuşma: CRadyo Ga- müzaken hazırlıklan olmaktadır. nur. 

dt'n: Lise ve muadili mezunu lle d n
ha yük.oıek okullardan tahsiline nı • 
hayet veren okurlarm son yoklama _ 
tan 5 ~ıı.stos 940 dan itibaren Be • 
şiktaş askerlik şubesinde yaptırıı -
mak üzere şubeye müracaatlan llA.n 
olunur. 

K~n~a (Rn.dVO gazetesl.l 21A5: zeteslJ 21.45: Müzik: Rn.dyo Salon Bir Bulgar heyetinin de yakında * 
Müzik· Bilyük Besteknrıar serıst - No. Orkestrası. 22.30: Memleket saat aya_ Bükr~e gideceği bildiriliyor. Ru - Yoklamava CJ\iırılan1ar 
2: Schnbert. 22 30: Memleket saat. a- n, Ajans 'haberleri, Ziraat, Esham - men - Bulgar müzakerelerini ~u - Beslkta~ Ac;k~rllk Şu~tnılen: 
yarı, Ajans haberleri; Ziraat, Es - TahvUAt. Kambiyo - Nuku<l Bor.sa.'!l men - Macar müzakerelerinin de ı - f.stanbulda bulıman 335 do -
ham _ Tahvndt, Kambiyo - Nuldıd (F'ia.tl 22.50: Mt17.1k: RadY'{) Salon or. takib edecekleri zıınnolunuyor. ~lu ve bunlarla muameleye tAti 
Borsam (Fiat) 22.45: Mmlk: Cnzbanrt :testrası prqgraınının <!evamı. Yalnız Bu müzakerelerfn bir 'itilafla ne- Use ve muadili okullar mezunların -
(Pl.) 23 25 _ 23.30: Yarınki program, uzun - Dalga. De. 22.50: Konu.şmn (Ec ticelenmelerini her halde biz Türk- dan olup dıı yüksek tnhsfle devnın ,..t_ 

* JC:ırt:ıt Askerlik Subesinden: Lise 
vcyn muadlll ve daha yüksek okul _ 
Jardnn mezun olanlar: nskerl klerini ve 'kapanış. nebl Dnlerde - Yalnız Kısa _ D:ılga ler pek arzu ederiz. Çünkü bu •~ mlyecek olanlarla ve yüksek tnhsili. * po.sta.slle.) 21.10: Müzik: cazband retle Tonadan ve Balkanlardan iki nı bltlnnlş bulunanıann son yokla - yapmadan memuriyct alamıy.!lcnk -

CUMA 9/8/1940 (Pl.l 23.25 _ 23.30: Ya.nnkl progrnm, mühim ibtilif vesilesi eksik olmuş malarına 5 Aitu.stos 940 PazarteSi gfi. lanndan 939-940 ders yılın<la ı:1u gibi 
7.30: Program, ve memleket saat a_ ve kapanış. olacaktır. Bununla beraber Dobru- ntı Be...<ılkta~ askerilk şubesi blnas!nda okullardan mezun olup da tabsllle-

Amerikanın eski 
Başkumandam lngi:tereye 

50 distroyer 
verilmesini istiyor 

Sivas valisinin riyasetinde 
kaza kaymakamlarının 

yaptığı toplanti 
Sıvas (Husus!) - Beden Te.rbiyesl 

taşekkill edecek olan askerlik mecll - rtne nihayet verecek okurların son 
ca ve Transilvanys ihtil&flarının, sinde yapılacaktır. 
h d d h b d ı yoklamalan Beşiktaş nskerllk tııı!:ı" _ 

u u tas ihi ve mü a e e pren - 2 - Bıı yoklama 4•1ne hergl.ln saat '"i sinde konılacak askerlik meı:ll<;lnde 

(Ba~fı 1 inci sayfacla) Umum Müdürlii~ü mhhat dalresi re-
Bununla beraber general bu harb l.sl doktor Adna.n Beden Terblyesl ta

siplerile de olsa, allrat ve kolaylıkla 9 <in.n saat 13 e kadar devam edflerek 5_20 Ağustos 94.0 da yapılacaktır. Btt 
hallolunabileceklerini zannetmekte 20 Altustos 940 Salı günü saat 13 de on beş günlük müddet Içinde )tnnu • 
acele etmemelidir. Bunu Alınanya b1tinlş olaca~ından bu mfidde zar _ nf bir mazeretc <iaynnmnksızın bu 
ve ltalyada dnhi bilirler ve niha - tında nüfus cüzdanlnn. ehliyctname meclise mtlrncaat etmlyenler lın.kkın
yet işin kendi hakemiikierine dayar- ve ikişer aded fotoğrnflarlle birlikte da kanunt muamele yapılacqktır. 
nacağını müdriktirler. Ancıık, ne ------::--:--:----------------_::_: __ _.:_ __ 

olursa olsun. ,imdiki halde. cenub Harb hileleri: Almanlar Serin havalar muvakkattir, 
e.snasında Avrupayı .y;ni~.e~ aef~r 
kıtaları gönderitmesını duşunm;n!n 
bir delilik olacağını ilave ey!em! tır. 

D 
.. yanın bugünkü vazıyetmde 
un • hl'k Amerika için vahim bır te ı e sez-

k ıd guw nu bildiren general 
me te o u 
P h. g Amerika Ingiltereye yar -

ers ın 1 ·ı l ·ı· 
d t ·w· ve distroyer en e ıtgt ız 
ım et ıgı . ld 

filosunun konınmasına hadım o. u-

numı Uc nizninname ve talimatna -
me hükiimlertn~ sureti tatbiki hak... 

a.H\ka<iarlarla gôrtl.şmek üzere 
şehrlmize gelmJ,ş ve Qarı}aınba günü 
Halkevi salonunda Vn.llm12 Akif İyi-
d<$ının rlyns tinde tüm komutanı 

cevad Ayalp lle bütün b.za kayma _ 
kaml.annm ıştırakile blr toplanb. ya_ 

doğu Avrupada, herhangi miisellfıh kAgıddan fabrikalar gene S, iddetli sıcaklar 
bir ihtilifın önüne geçilmi~ olması 1 ~ 
Mihver devletleri için bir muvaffa- yapıyor armış başlıyacak 
kiyettir. Bundan başka, bir Ma • (Ba.ştarafı 1 inci sayfacla) (Bııştarafı 1 inci saylıtda) 
car - Rumen - Bulgar uzlaşması, şundan emin bulunmaktadır ki, Hit bulun bu ııylar içerisin<ie dahn serJn 
belki de, Mihver devletlerinin müıı- ler tereddüd etmekte dcvnm ede- gunler ~dığı olmll§tur. MesclO. 1913 
takbel Balkan ve Yakındoğu pro • cek olursa. belld de mahvolacakbr. senesi Temmuzunun birinci, Ağusto.
jeleri için lüzumJudur. Eğer istil.ayı önümüzdeki bahara bı- sunun ikincı günleri sühunet derece_ 
-------------- rakacak olursa, proJe&nı tatbike si 15 e d~müştür. 

-.p d k•• imkan bulamamaııı muhtemeldir. 1917 senesi Temmuzunda 1:! dere-

r; .-.,a, 1 OY ...._ Ingiliz bombardıman tayyareleri, ceye iruntştır. 922 senesı ~ustosn • 
Baba · D' l'k d 1 düşmana kendi arazisi Üzerinde git- nun lbirlnri günü ancak 15 derece S:J.;.. 

S
. n.Ye H•r ı atpartlımkalnın a tikçe kuvvetli aarbeler indirmeğe caklııı: olmuştur. Görüyorsunut ki bu 

kd' de yeni bir narbden hızzat 
ğu ta .. ı_r k ş olacağını bildir - pı.ımışt.ır. Toplantıda mühlın karar -
kendısını orumu . · · ıar verllmı~ir. 
mı:ıtırz::·--------=---

Karasuda yağan 
yağmurlardan birkaç evi 

su basti 
it (Hnsusll - xaraau 

48 saaLtenbC.rl mtıternndlren 
sına son ıye lrtrtaç evi de ael 
ya~ur ~~a zayıat yoktur. 
b~~~m~.~~==~~------

iô metreden atlıyan 
hırsızın iki bacagı k1r1ld1 

<Bas'nMih ı tnri ayfad•, 
memurlar arasında heyecanlı blr to_ 

maca <ba.ŞlnmlJtır. Ya.kAlanacıı -
vnln niıyan ihtiyar sabıkah dıı., uç
~ını a ırtltada.tı yere at-

k ıçın ıo metre 
ma Ftı.lttü yerde bulunan atel-
ııunci:irıerl n~erıne düşen 'Juçlunun 
ye _...,,_,..4\ iki b:ıc~ının birden nrar teo?"uui.J.'tU, B- ı Ae 

__ ,.,....asne neuceıenmı.,tır. oy e~ 
kııuı•• talandıtı· ve mah
birçok defnlar ya. U Hl ~Hı.ht 

edUdU~i hakie bir t r 
tö~ et.miyen suçlu. srtılt bırsızlık ya_ 
hn cn.k bir hale getm\ştır. 
pamıya ok dır olan Hab!bullahın 

Yarnlart ç h t esin 
edfidl~t cenabpa.şa a.s an -

nakl ıerlnl açar ııçnmz memurla -
de göZ fllt SÖZ SU olm~tur: 
ra söyled!~\ dım fakat bu huyum-

Yaıuuan • 
c- ıyr.cettım ~ene ya.oaca-

i!an vıı.,ıı:ecm . ~ ksi 
ıtml· Hele bir tyUeşeytm ı;vrece 
nıu Mxn\stfr. 

TedaVI 

D O K TO R U ta olan g~eler. düşman toprakları edUrnl.ştir. Bu sene hamret derecesi 

asım na l o 5 u 1 üzeı-ine şim . in en a a VllS.J ve m em !.ştir. Bugün ha va lodosladı~ınıı. 1 
1 n 1 r aS a 1 ar 1 hazırlanmaktadır. Gittikçe unun ak - aylarda. dv.ha serin günl(lte tesadüf 

R . .lJ t ... b lfl J dik a d h • h1ç bir zaman 15 dereceden ~a~J dÜ~-
a._ daha şumuUü akınların yapılmasını 6 

b==============t -,. Tel (60932) Saat t-12 ve 2-7 .. 'd ı_._ kb j .1. h k göre, sıeak günler başlıyacak ccniek-
Yevmt, ............ .Ha'f&CSI.s Til musaı ıuıaca r. ngı ız ava uv- tl B lik 

.....,...,.. -------------- vetlerinin 4imdiye kadar yapmış ol- r. erin muvakkattlr. G<ıne şld-

Son Posta 

Hal~~-~~ • "' dukları bombardımanlar, düfmanın detli sıcaklar göreceğiz.• 
Yereb:ltan, Çatnl~ aokak. ~ I L A N va müdafaa tertibabnın dnğılma-

1 S T A N B tJ L sına sebebiyet vermiştir. Bu kuvvet-

B
_.. ki ~--n nzunonat ler, Ruhr gibi mühim mıntakalara 

Edirnede yol ve köprü 
inş.,atı 

GazetemiZde çı n yazı 'f8 

resimlerin biit.iln haklan 
mahfnz ~ ga%et.emlze o.lddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 oJ 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. ~r. Kr. 

Tllrklye 1-it.IU 7uo 4VV lov 

Yunan 2340 1220 710 270 

uı....._.Q mtr M ilJ5UlR U k~-"'L • '1 ' b ) ı. 'd" te asuı ettın mış u unma.-tn ı ı. 

tarafından Türk ncaret Barikası A. Maamafih Almanyanın pek çok mal 
Ş. bankasına terhln edUen kOseleler zemesi vardır. Bilhassa projektör 
hesabmdan borçlu oldu~u .mebli\ğı adedi çok fazladır ve bunlar ıyı 

tediye etmediğinden dolayı Bursa Ti- grup haline getirilmiştir. Evvelce 
hiç gece hücumları yapmırnn Al -

caret mahkemesinden ıstıhsal olu _ man avcıları şimdi de az gece u -
nan .satl.4 izni Uzerine yapılan tı.lenl çuşlan yapmaktadır. Knrada gece 
.satı.,ta tallb zuhfir etmedi~lnden kö- ışık söndürme neticesi elde edilen 
selelerin ikinci arttırması 12/8/940 karanlık mükemmeldir. Sabit i~ık -
Paza.rte8l gününe tehlr edilen ve Btır- lar kartondan yapılmış fabrikalar 

Edirne (Hususi) - Villiyetımi2de 
yol :ve .köprü inşaatı fn.aliyctine son 
zamanlarda büyük blr hız verilmiş
tir. Bu meyanda Uzıınköprü, Meriç 
şosesi üzerinde yeni bir köpru fnGa. 
sına karar verildl~l gibi ipsal:ı • 
Keşan yolu üzerinde menfez! ... rle bir 
kısım .şosc inşaatına da bugünlerde 
başlanacaktır. ...................................................... 

sada Koza hanında 135 numaralı de
.d::=d=======l poda bulunan kO.Seleler Bursa ve :ts_ 

Abone ·be<iell pe.şlndlr. Adres 
değ~tirmek 25 kuruştur. tanbul .deri fa.brikalan mamuliı.tuı _ 

Ecnebi 270U 14UO 800 :mu üzerine konulmaktadır. Harbin bi-
dayetindenberi çalış:maktn olan mü 

rettebat yavıış yavaş yenilerilc teb
dil edilmekte ve eskileri de yanilere 
talim göstermektedirler. 

~-~BAB ESKi 
HAYVAN ve EMTiA PANAVIRI -···---

Gelen evrak geri ven1mez.. 
tıanıardıın mes 'uliyet elınmu. 

cevab Için mektu'blarn ıo 
kuruşluk Pul 11Avesl lAzımdır. 

Posta kutusıı : 741 İstanbul 
Tlgraf : Son Posta 
Telefon -: 20203 

dan alb balyası ınce ve sekiz balyası 

orta. ve kırk be~ balynsı kalın ve on 
sekiz balyası ekstra kalın olmak 
ayrıca 1kl parç.ıı olarak cem'an yet • 
m~ yedi balyadan Ibaret olan l.sbu 
JtöseJelerln ta.yln ve tesbit olunan 

12/8!940 tarihine müSadlf Pazartesi 

dörtten 

Her sene olduğu üzere bu sene de 12/8/940 tarihine 

ra&tlıyan Pazartesi günü açılacak ve üç gün sürecektir. 
Pnnayırin bu yıl daha canlı ve h rnretli olarak devamına imklin 

verc.:ek her türlü tedbirlerin alındığı ve ötedenberi · rntıbet.ıerinden 
müstefid oldu~umuz ımuhtcrcm tjccnr ve esn!l.fiarınuza karşı ıcail eden 
kolaylık ve ıstirahat sebeblerının de temin edilmiş oldu~u UA.tı -olunur. 



8 Sayfa 

Vakit, Nakittir ! .. 
5 porsiyonluk bir komprtme Ue (Su ve ateşten gayri barteden hiçbir 
madde ilAve etmeyı cfi.ıJünmekslzlnl 15 kur\14 mukabilinde 15 dakik& 
gibi kıs:ı bir zamanda zengin ve iştihalı bir sofra hazırlıyabilirsiniz. 

Maruf ve me~hur lokantalarunızda dahi bu derece nefıs bir 
çorbayı her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası ~ikD.r olan çorbalık sebze tomprlmeleriml
zın sen<'lerce neraset ve tazelllini muhafaza ettiline şahld olacaksınız 

ÇAPAMARKA 
1\IERCiMEK, BF.ZELYA, NOBUD yesalr hububat sebze ve çorbalık 

kamprimelerini kilerinizde bulundurmayı ibinal etmeyiniz. 

Ye dek er zak : Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za
manda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler Için olduğu kadar yolcular ve sporcular Için de her .zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temini kabildlr. Bakkallnrınızdan 50 gram. 

Iık bir komprtme 9/100 gramlık bir komprimeyl 15 kuruştan 
alabilirsiniz. 

BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi te<;lsf: 1915 

DEMIR ve TAHTA FABRIKALA .. 'll ., 
TuRK ANONlM ŞİRKETİNDEN : 1 

Yumurta tuccarlarmm nazari dikkatine 
Adapazanında bulunan fabl'lkamızın fınnianmı~ tala.ş iiİınline başla. 
mış ve stoklarını hazırlıyıırak satışa arzet.ın14 oldu~u ilan olunur. 

'------------------------' 
Türkiye Cümhuriyeti 

ZiR AA BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 10:>.000.000 Türk Lira s• 
Şube ve ajatıJ adedi: 265 

Zira? ve ticari her -ıevi banka muamel~leri 

SON POS·T A 

1 
Devlet demif'yollart ve limanlara 
işletmesi umum idaresi ilanlara 
~------' 

D. D. Y. 4. ünr.ii icı:etme :\Iüdürlüfünden: 
İhaıesi teltir ~d•l('n: Kumaş, astar ve telas idarece verUmek üzere tah. 

mlnen 1373 takım elbise ve 1371 aded pnlto ue 758 aded resmi kasketın dik
tlrilmesi kap'llı ~nrf usulile yeniden eksiltıneye konulmuştur. 

Ek.<;iltme 1518 1940 Perşembe eünü saat 15 de Kayseride 4 İşletme Mfıdür. 
Iütü binasın~a yapı!'lcaktır. 

Bir takım elbisenin muhammen bedeli 5 ve bir aded paltonun 6 b~ pan. 
talonun 2 lira ve ~ir aded resmi kuketin 150 kuruştur. 

Bu Loe girmek tstiVE•nlerin «1218• lir::ılık teminat vermeleri ve şartname. 
nin 4 üncü maddt-~inin G !ıkrasmda yazılı vesikalarUe birlikte tekllr rnek. 
tublarını eksiltn'." ~iinu saat 14 de komisyon reisli~ine vermeleri H\zımdır. 
Postada olacak g~·cl~meler knbul edilmez. Bu işe ald şartname ve nıulta. 
vele projeleıl Anknra ve Haydnrpa~:ı aarlarından ve Kayseride 4 İ~letmo 
Mudürlüğünden para.'nz olarak dağıtılm:ıktndır. c6640 • 

~ 

Muhammen bedeli (9750) lira olAn 150 aded lokomotif kazanıarım yı
kamak Için bezli Ye dı.şı heleı.ont telli laatlk hortum (19.8.1940) Pazarte. 
ai günü saat (15) on beşte Hayd:ırpaşada Oar binası dahillnrleki komisyon 
tarafından kapalı ıar! usulile satın alınacaktır. 

Bu Işe girmek istiye'l'crln (731 ı lira (251 kuruşluk muvakkat teminat 
kanunun tayin ettiği vesikalarla teltllfierini muhtevi zarflarını ayni gün 
saat (14) on dörde kat:!u komisyon reisliğtne vermeleri la~ımdır. 

1 

Bu işe aid şartnameler komisyon:lan paras-ız ol:ırak da~ılılınaktndı.r. 
(61:32) 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Cerrahpaşa, Hııseki, B€yo~lu, ve Zilbrcvi hastalıklar ha.•;tanelerile Zeynep 

kfımil dolliumevl ve sıhhi müesı;!'.satın yıllık ihtiyacı Için lüzumu olan 239~75 
kllo kesilmiş :neşe, 287625 kilo l:esilml!J gürgen, 112000 kilo kesilmemiş giirg~n 
odunu lle 12200 kilo m::mgal k.ömüril kapalı mrf usulile eksUtmeve ltcnul
muştur. Mecmuunun tahmin bedell 10040 llra 50 kuruş ve lik teminatı 753 
lim 4 kuruştur. ~artname z:ıbıt ve muamelftt müdürlüğü kaleminde görü. 
lecek tir. İ hale 9; S 'li40 Cuma günü saat 15 de daimi eneümende yapılacaktır. 

Talipterin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ald ticaret 
odası vcslkalarlle 2·"90 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlaya -
caklan tekli! mektuplarını ihle günü sant 14 de kadar daimi enctimenc 
vermeleri lO.zımdır. ( 0525) 

~ 

Beykoz, Adalar, Üsktıdar, Kadıköy, Be.şlktn~J. Sarıyer, dairelerile Ievazım 
nnbarınn teslim edilmek üzere lfizumu olan 40,000 kilo gazyağı kapalı zarf 
usullle cksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 7336 lira ve ilk 
teminatı 550 lıra 20 kuruştur. Şartname zabıt ve rnuame!M müdürlü~ü 
kaleminde görülecektir. ihale 9/81940 Cuma günü saat 15 de daiml encü. 
mende yapılacaktır Tallpıerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 
yılına ald ticaret odası vP.slkalarile 2490 numaralı kanun tarifatı çe\Tesln. 
de hazırlıyacnkları tekHf mektuplarını ihal gUnü saat 14 de kadar daimt 
enclimene v('rmeleri Uizımdır. ' (6524) 

İLAN 
Oslcüdar İcra memurluğundan: 

Bayranı oğlu 05man Nurının Devlet Demlryollanndan borç ald~ı pa_ 
raya mukabil blrlncl derecede ipotek yaptı~ı Kadıköyünde Osmanağa 
Rasimp:ışa mahallesinde IInllrta~a çeşmcsl soka~ında eski 18 yenı 20 No lı 
bir tararı Hayrı beyin hnnrsı bir tarafı Smi erendi hanesi ve bir tt~rnfı ge
n( mumalleyh Hayri bey h:ınrsl ve bahçesi ve tnrafı Tabii tariki(tm lle 
çevrili ve tamamına bin dört yüz lira kıyınet takdir edilmiş olan evin ta. 
manıının umumi htıkümler dalresinde satılarak paraya çevrUmesine karar 
verilmiştır. Gayrimenkulün ''a7.lyeti hazmısı: Mezkür gayrime"lkul h:\ -
!en Elmalıçeşme sc,ka~ınd:ı 21J taj No. sunu havi bahçeli ahşa.p hane olup 
Işbu hanenin zernın katına cephede yedi hasarnaklı mozaylk mcrdlvciilc 
çıkılır. Bir ımfada iki oda bir hPJa ve bodrum kata inen merdiven mevcud
dur. Bodrum !<ııt: Zr•mlni çırnento bir aralıkta bir taş oda ve zemini kırmı?.ı 
çini bir mutfak ve bahçeye açılır kapı vardır. Birincı kat: Ufak blr sofada 
lkl oda ibir helA. Çatı kn~ı: Bir çatı arasından Ibarettir. Bahçe: İki taratı 
tahtaperde ile tahdid edilmiş içindP el tulumbasını havt bir kuyu bir erik 

MiLLI 
• 

• 
Idaresinden: 

1 - 7 Ağustos 1940 aylık Piyan" 
.gosu önümüzdeki Çarşanı" 
ha günü saat 18 de KadıköY 
Fenerbahçe Stadında oto
matik küreler le çekilecektir, 
Bütün İstanbul halkı bu me
rasime davetlidir. 

2 - Bu çekilişe ai d Planın O
n uncu maddesinde yazılı 
olan 40 adet bin Liralık ik
rarniyenin de allı küre bir
den çalışhrılarak ayrı ayrı 
40 Numara düşürülmek sU" 
retile çekileceği Sayın hal
kımıza ilan olunur. 

1
~~~~~.·~ ve bir incir ağacı "ardır. Umumi ev.cmfı: Gnyrimenkul ahşap olup s:ığ ta

rafı yangın du\'arlı, lklnr! kat cumbalı Içinde elektrik ve su tcsLc;atı var. 

I dır. Gayrımenkul tamıre ::nubtnçtır. 

Anbar İnşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zirant Blnka.cnnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında 
en az 50 Urası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'& ile aşalı _ 
daki plana göre ikramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 biralik 4,000 Lira 
4 " 

500 
" 

2,000 " 
4 " 

250 " 
1,000 

" 40 " 
10il 

" 
4,000 

" 100 " 
50 " 5,000 

" 120 " 
40 

" 
·4,800 " 

160 " 
20 " 

3,200 
" DİKKAT: Hl'sablarındaki paralar bir sene !çinde 50 liradan aşatı 

düşmiycnlere ikramiye çıktıltı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kur'nlar sende 4 defa, 1 Eyl(ll, 1 Blrlncıkinun, ı Mart ve 1 HazL 

ran ta:!hlerınde çekilecektır. 

ı - İşbu gnyrimenkulün nrttınna §artnamesi 2818/940 tarihinden Itibaren 

1

938/3171 No ile Usküdar lcrıı d:llreslnin muayyen numarasında herkesin gö. 
rebilmesi Için açılctl'· . İlanda vazılı olanlardan fa7Ja malümat almak isti -
yenler, işbu şartnameye Ye 938 13171 dosya nu m araslle memurlyetlmlze mü. 
racaat etmelidir. 

2 - Artınnayo iştl:nk için yukarda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey 
veya mını bir bankanın temlnnt mektubu tevdi edecektir. (Madde 124) 

3 - ipotek :ı:ahlbl alacaklılarla dl~er alli. kadarların ve . irtifak hakkı sa
hiblerinln gayrimenkul üzerindeki haklarını hususlle faiz ve masrafa dair 
clan Iddialarını ftbu Uan tarihinden ıtıbaren yirmi gün Içinde evro.kı 
mU.CJbitelerile birlikte memurlyetımize blldirmeleı;l tcab eder. Akıl! halde 
t.aklan tapu slcllfle sabit olmadıkça satış bedelinin payiaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Göst,.rncn günde artırmaya ıştırak edenlPr artırma şartnamesini 
okıımu~ ve Iüzumlu maltımatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itioor olunurlar. 

5 - oayrlm'l!nkul 0/ 911940 tarihinde Pazartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar Ü.!!kiidnr ler memurlu~unda üç defa b:ı~ırıldıktan sorıra en 
çok artıran!\ ihale ~>dlllr. Anealt artırma bedeli muhammen kıvmetin yüz. 
de yetmiş beşini bulmaz veya satış ı~tfyenln alaea~ına ruchanı olıın diğer 
alacaklılar bulunup d:ı bedel bıınların bu gayrimenkul ile temin cdllmicı nln
caklann:n mecm•mn1an fazıava çıkmazsn en çok artıranın taahnüclii baki 
kalmak üzere arttırma ı ':i r.ün daha temdld edilerek 24/9/1940 tarihinde 
Salı günü saat 14 den 16 ya k:ıclar Üsküdar tera memnrhı~u odasınd~ ar_ 
tırma bedeli satış ist:w"llTJ qJara~ına rüchanı olan diğer al;ıcaklıların bu 
gayrımenkul ile temin edilmls alacakları mecmuundnn fazıava cı1mıak şar. 
tHe en çok arttırana 'hale edll'r. Bövle bir bedel elde edilmezse ihale yapıL 
maz. Ve liıttıc tol .. hl düşer. 

6 - Gayrimenkul kPıulls.ne ihale olunan kimse derhal verilen 
mühlet içinde parayı vennezse ihale kararı fesholunarak kendisinden ev. 
veı en yük.!:ck tPkllftE' bulunan kimııe arzetm~ oldu~u bedelle almal:!a razı 
olursa ona, ran olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle ar • 
~ırmayıı cıkn:.-ııırı en çok artırana Ihale edlllr. İki ihale arasındaki !'ark ve 
gecen ı>;ünler için ~ 5 ten hesab olunacak faiz ve dilter zararlar ayrıca 
hükme hacct kalmaksızın memuriyetımlzce alıcıdan tahsll olunur. Mad -
de Cl33l 

7- Alıcı artırma bedeli har·riııde olarak yalnız tapu ferağ harcını. ylrml 
senelik vakıf ta~iz bedPllnl ve ihnle karar pullarını vermiye mecburdur. 
. Müteraklm vercoılc:: tenvlrat VC' tanzlfnt ve delialiye resminden mütevellid 

belrdlye rüsumu ve mütr.rakım vakıf icaresl alıcıya ald olmayıp artırma 
bedelinden tenzil olunur. 

işbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte Üsküdar lcm memurluğn 
odasında işbu illin ve eöst('rllcn artırma şartnamesi dalresinde satılaca~ı 
nrm olunur. 

1 - Diyarbakır ve Zile istasyonlarında yapılac-alı 
anbarlar, idare binalarile sair itler götürü olarak kıa'" 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. Ketif bedel· 
leri Diyarbakır için 105268,05 {yüz bet bin iki yüı 
altmıt sekiz lira bet kurut) Zile için 49897,85 (kırlı 
dokuz bin sekiz yüz doksan yedi lira aekaen beı kU• 
ruıtur.) 

2 - Eksiitme evrakı Diyarbakır için 5, Zile için 3 
lira mukabilinde Ofis Umum Müdürlüğünden alına .. 
bilir. 

3 - Eksiitme 5/8/940 tarihinde saat 15 de Ankıa• 
rada Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektublart'" 
nı havi zarflar makbuz mukabilinde Ofiain muhabt' 
rat servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Diyarbakır içiJl 
6513,40 (altı bin be~ yüz on üç lira kırk kuruı) z;le 
için 3742,35 (üç bin yedi yüz kırk iki lira otuz beJ 
kuruıtur.) 

5 - tatekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye ıi
rebilmek için ihale tarihinden nihayet iki gün e~el 
Ofisten alacakları ehliyet vesikaaını koyacaklardır. 

6 - 1 inci maddede yazılı intaat ayrı ayrı kimaelt' 
i~ale edilebilir. ( 4304/6953) 

Yarm Ak~am ~ 
Saat 20 den ıtibaren 

Taksim Gazinosu 
Lokantası açılıyor 
AKŞAM YEME~I
GECELEYIN SUPE 

Emsalsiz aervis - Fiatlar 
mutedil 

l A~~· ANAPIYOJEN. 

1 
Or. IHSAN SAMI 

latreptolcolı:. latafilolcolc. paÖntOıo:: 
koli, piyoaiyanllqeri• yepbtı ~ •,, 
yara, akıab ve etld bub)ıld•" 
~ kaT'' çoli tulrll tue .. cbr· ;/ . ............................................. .. 
Son Posta :uatbaa ı: 

ef 
t "l''d'' ·· S 1' ..,a ... n fi11' Seşriya .• u uru: e un ..-...-

SAHİULt:Ri: S. Ragıp EMEQ • 10J11 
A. Ekrem uş.AJ{ıP 

F O S F A R S O L Kanın en hayati kıMnı olRn kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerck çoğaltır. Tatlı İ§tah temin eder. Vüeude 
' devamlı gençlik, din~lik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu gidcrir. Muannid inkıbazlarda, barsak teın; 

bclliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma neknhntlerinde, Bel gevtekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta pyanı hayte 
faideler temin eder. ort ;. 
FO SF AR S O L'ün: Diğer bütün kuvvet turublarından üstünlüğü DEVAMLI BIR SURETIE KAN, KUVVET, İŞuH 
TEMIN ETMESI ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstennesidir. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her cezanede bulunur. 


