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8irçok /ıatiblerin suallerine 
cevablar veren Başvekilin 

izahatı ittifakla tasvib ~dildi 
ftte~liste de Türkiye ile Almanya arasında aktedilmiş olan ticaret 
.. ~~badelelerine aid anlaşma ile diğer kanunlar kabul edilmiştir .... 

.foönü kampmda genç bavacılannuz parafÜLie tayyareden atlarlarkea 

Cinönü havacılık kampında iki giin::J 
·········································ı 

Milli Şefin 
seyahati 

Cünıhurreisi son 
zelzele mıntakasına 

gidiyor 
li Ankara 7 (HwusiJ -Mil
•• Şef lanet laönü yann yurd 
~~e bir seyahate çıkacak -
"4V'tlar. Cümhurreislnin bu te • 
~•hatj esnasında son :aelzele -
yen Zarar gören m•ntakayı zi

.... ~ eyleme•i mukarnrdir. 

Almanlar Manş 
sah i Ileri ne yabanci 

sokmuyorlar 
Fransa yolları 

Ingiltereye hücuma 
geçecek askere 

Yiyecek nakleden 
kollarla dolu 

l' -
tar thon 8 (A.A.) - Alınanlar 
'-da tndan işgal edilen şimali F ran
hr a tahrib edilmi, ınıntakaları ı.i -

et ed P k ·ı .. lıbaı en orte iz gazetecı erı ın-

C arını neşrctmektedirler. 
~a azetecilere Havreden başka 
f!ez~~ .sahilınde bulunan limımlar 
layı)tlınemi<~tir .Almanlar haxb .do
tak ·• t b~u limanları gezmenin ya -

p 0 
dugunu söylemi§lerdir. 

hiic Ort'eki:di muhnbır lrgiltereye 
ttıa.~;?n ~eçecck kıtaata yiyecek 
dii~ .. elerı nakleden iaşe kolları gör-
ı Runjj H .1 p . d 
ııiç b· · avre te arıs arasın a 
ttıad ~r nske:- veya cüzütuma ıastla-
1~ söylemiştir. 

Sovyet-Ingiliz 
gör .. ş m el eri 

1\ tondıa 8 (A':A.) -
fo fl Moskova hüytılç eT,ts! 
tafd ~rippıı d!ln tt.kfam MoiQtof S an 'k bul tailmı Hr. 
t t uyüJc elçi, evvelki gUn Söt' 
il ~ rıci ticaret komiaerl ıvııı~n,;rau 

Lır görüşmede bulunmuttur. 

'-------~----------
Gazete sayfaları 

ta ~nkara, 7 (Hususi) - Gazete 
l }' ıtlnrıııın eb'adı ve ndedi hak
,•tıda k d' h • . • ~ıı. oor ınasyon eyetının yenı 

ted~rı .Resmi Gazet~de hugün ne~-
1•lrn ıştir. Kararı bildiriyorum: 

.,.. - Gazete sayfalarının mer'iyet 

.. ,e!,k" d' : ııe konul n 35 sayılı koor ı-
. ta{ibi 

Ba,vekil Ankara islasyo nunda vekillerle bir arada 

Ankara 7 (A.A.) - C. H. Par- vermek Üzere kürsüye g,.Jdi. Mu h
t' · Mecılis grupu bugün -7 18/ 1940- terem Ba~vekılinı;zin harici hadise
ısı t ı ı de reis vekilı Trabzon meb.- lere dair toplu ve sarih izahatını 

saa Hasan Sakanın reisliğinde top- müteakib tema.. ettikieri muhtelif 
~su ıttır. meseleler hakkında söz alan birçok 
an; znamede orta tahsil imtihan - hatibierin beyanatı dirılendikten ve 

l u netayİcine dair eV\ clce Bin- sorduktan suallt're icabeden cevab
~~]ının b'usu Feriduıı Fıkri tarafın-- lar Başvckil tarafından verildikten 

go me h"'k~ · · h h 
d 'Imiş bi:- takrir mevcuttu. sonra u umetın rza Rtı umumi e-

an ven V k'l" . . 'f ki 'b 1 k Bu takrirc aid Maarif e ı ının ce- ye
3

tçbe ıttkı a a 1tasvı .o unara ~a~t 
b cl' lenmeden evvel nıuhterem ı uçu ta ce seye nıhayat verıldı. 

ha 
1 

k!r Dr. Refik Saydam son iç - Mecliste kabul edilen kanunlar 
.aşvde 1

b rı· cereyan eden harici Ankara 7 (A.A.) -Büyük Mil-
uma an e · h (D 7 f 
ahval ve hidisat hakkı~~~ •••• •:~ •. ~~··-····-············~::!~.1 ••••• !!~! .. ~.:.~?.~! ... 

·······jj~·;'i"~yollarımızda 
y~ni hi_let tarifesi 

Gi Jiş ve gidiş - dönüş. bi~ etl~ri ucuzlahldığı 
halde halk ticaret bıletlerıne 250- 1000 

kuruş zam yapıldı 

Çelik kanadlı ve aslan 
yürekli. Türk kartalları 
nasıl getiştirilil}or? 

Geçenlerde lO.OOOtayyareciden bahsediliyordu. 
Bunun yarısı şimdiden hazır gibidir 
-1-

Jnönil, 6 Aiustoa 
Tarihi lnöni.ı meydanlarında, 

Türk Hava Kurumunun havacılık 
kampındayız. 

Anadolu ekspresinin eteğine ta• 
kılan bir vagon 18 kişilik matbuat 
heyetini 8 saat evvel müstakbel çe
lik kanadlı kartallarımızın inine Lı
rakmış bulunuyor. 

Sekiz günün programını ve hare-
ketini doldurdıığumuz bu 8 saatin, 
ertesi günkülere acemi bir rejisör 
gibi ekleyeme:nek korkusu içinde, 

Rumeni er 
Bulgarlarla 
anl~şıyorlar 

Ingiliz matbuabnın 
Balkanlar hakkında 

mütaleaları 

Bükreş, 7 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Bulgar hükumetile ih:ı.ari ınüza
kerelere ha§lamr olan Romanyanın 
Belgrad seEiri B. Cadera, Salı günü 
Bükreşe gelmiştir. 

Cenubi Dobrucanın iadesi, nhuli 
mübadelesi işleri ve tal; bazı :nesa· 
ilin halli maksadile toplanacnk olan 

(Devamı 3 fıncu SfYfad:ı) 

Faizeilik yapa·n 
eski bir profesör 

don yakalandi 
Esld ve maruf bir profesör faiz -

cilılı: suçundan Emniyet mfidfirlyetı • 
ne sevkedUm1.4tir. · 

1• ............................................. , bir sahne içincleyiz. Dün bu mey-

Sivil tayyareciliğimiz he- danda phla:ımı1 Türk gücünün Jllll-
.. b · d d 1 k t c1zesi vukua gelmi$ti. Bugün bu 

nuz . ef y~n a ır, a a meydanda, Jnönü harikasını icabın-
bu ııe bızden •enelerce da göklerde yaratacak kahraman 
evvel ba1lamıf milletiere neslin havacı çocuklarını çalışırken 

parmak ııırtıyoruz görüyoruz. Bu mazi ıle istikbnlin 
' mes'ud bir izdivacıdır. 

'-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... .,/ Meydan. oağunız, solumuz.. tepe-
sıcağı sıcağınıı montajını ynpmak )er tayyareler ve planörlerle dolu .• 
intıbaları hafızamın emanet daire- Ya genç kartallar) •• 
sine olan itimndsızlığııridan, bir an Bu çayır renkli tulumları, tbnç 
evvel kağıdlaştırmn:C arzusundoyım. renkli çehreleril~ kareımızda hay-

:viazi ile isıikbıtli kucnkla§lıran (Devamı 7 ncı sayfada) 

Haseki yangınının kasten 
çikarıldığı anlaşıldı 

Altı binayı kül eden yangın boş 
ve kapalı bir evde başlamış 

Resmi ruhsatiye ile falzellık yapan 
esld profesörlerden lclmyager HAdi Y anım yen 
Falkin fahl§ faizle para verdl~tne da_ Evvelki gece Abarayda Hasekide turma.mutadır. Ya.:ııın iM, ~u ,., _ 
ır zabıtaya bir ihbar yapılmıştır. Bu Hobyar mahalles!nde çıkan blr yan. den çıiU~ına gôrf\, ha.rlcdeu 'blr!=ılD 
Ihbar üzerine Emniyet kaçakcllık bii- gın netleesinde altı evin tamamen t>lr kolayını bularak içeriye glrdı~ı ~ 
rosu memurlan kendls1n1 tak!he b:uı yandıjpnı yazınl.ftık. HMlse adliyeye a.ldı~ı tertibatla lı:Mte!l binayı aıep 
la.mışlardır. intikal etmiş ve tahkıkata mi'ddeiu. verd~l anla.şılmakladtt. 

mevamı 3 üncii savfıı·tal muınl muavinlerinden TU1"'6\ld el koy Tahkikatın boyiece çok ınüh\m blr 

"'""--- B U G 0 N ---. 
Habralar Arasında 

YAZAN 
Ostad Halid Ziya Uşakhgil 

mt14tur. safhaya varması uzerine, evln Sll.~lbl 
Toplanan Uk delıller altı evın ya _ Mustafa a.dliycce n.ra.ttırılm~. fakat 

nıp kül olmasilc neticelenen yangı _ nerede oturdu~u o!n'en!lemcmlştlr. 

nın k:ısten ikn olundu~unu meydana Mustafanın verece~l malümat ve top 
çıkrı.nnıştır. Atc,şin müteknld polis ı nnca~ dcllller hA.dlscnln iZ}iizi!nil 
memuru Must.alayn ald evden çıktı. aydınintncak ve yıuıgını çıkarr.n ş:üı_ 
~ı lta.t'i oln.rak tesbit edllml.ştlr. Fa - sı ortaya çıkaracaktır . 
kat blr muddettenberı bu ev kapalı Dün ) angm mahallLnde blr de lr.e. 



2 Sayfa 

Hergün 
Balkanlarda 

Yaua: Muhittin ruraf!!D_.J 
D ünya aL vniinin bugÜnkü 

prdanna göre eiyasetren 
bahMtmek, biraz da telve !alına 
bakmak gibi biıı. §eydir. Henü.z hiç 
bir ICY belli değiJdir: henüz dünya
nın yann ne olacağmı kafi surette 
kestirrneğe yarar elde hiçhi: sağlam 
istinad noktası yoktu::. Mihveıle 
Anglo Sakson alemi nruında mev
cud olan mücadele inltişaf etmedik
çe,,bu mücadelenın varabiieceği ne
tice az veya çok vuzuh ile ufuktı 
tereuüm etmedikçe, bugünkü ve 
yarınki dünya hakkında kat:? biç 
bir hüküm verilemez; ber şey, eski 
zaman usulü bir kehenettcn ibaret 
kaLr. Maliim ola:::ı tek l:.ir §ey vnu:ı 
o da. Mihverin giriJm~ olduğu mü
cadele, bugün en güç safh:ısında 
bulunuyor ve bunda:ı dolayı da 
«yeni Avrupa!) meseleııin- dair ya
pılan projeler ve söylenen sözler, 
((kendi kendine gelin ve güvey ol
mak:. tan başka bir teY değıldir. 
Yeni Avrupanın ne olacağını bugün 
değil yarın göreceğiz ve ancak 
gördüğümüz zamandır ki ona biz 
gördüğümüz tekli ile bir ~im ver& 
ceğiz. 

* Bu bahae ıeçenlerde de temas 
etmi~tim. Bugün tekrar bundan 
bahsedişim sebebııiz değildir: 

Son zamanlarda Balkaniann 
mukaddeıatına dair bir hayli ko
nu§Jnalar oldu. Birinci safhasında 
en ziyade Romanyayı, Macaristanı 
ve Bulgaristanı alakadar eden bu 
göriitmeler. Mihverin riyaset ettiği 
bir talum toplantılarla bir takım 
hazırlıklar yapılması gayesini istih
daf eyliyordu. Şimdi de alakadarlar 
arasında bazı konuşmalar cereyan 
ediyor. Gönül uterdi ki. bu konut
malan yapan devletler. ynnnki «ye
ni Avrupa» nın §Öyle bir Avrupa o
lacağına dair herhangi bir karara 
vannaksızm ve bilhaaaa istikbal si
yasetine aid hiçbir spekülasyona gi
rişneksizin, sırf, ıı.ralanndaki ihti.
laflı meseleleri kendi mü~tert'k Lir 
adalet meselesi imiş gibi mütalen 
etsinler ve davalannın kartılıkh uıü
dafaasında, ne ~n taraftan, ne de bu 
taraftan kuvvet almayı dü,ünmesin
ler. 

Romanya hak:ıızJık etmiş midir) 
Eğer etmişse. onu kendi kendisine 
itiraf etmeli, ötekiler de iddia ede
cekleri hakların hududunu nihayet 
haklı 'Oiduklan noktaya götü:rmdj
dirler. Her iki tarafın da haklı ol
duklan noktalarda dostane anlaş.
malara gitmek yolu en gÜzel yoldur. 

* Böyle bir siyaset, tam bir Balkan 
siyaseti, Avrupanın küçük milletleri 
aiyasetidir. Bunun aksi ne Balkan 
siyaseti, ne cenubu prki siyaseti o
lur. Böyle bir ııiya.set, ne Romanya, 
ne Bulgaristan, ne de ·tacnıistan 
ve ilh. için milli bir siyaset olmaz. 

Balkan memleketleri ve Macaris-
tan, bugün milli varlıklan bakımın
dan büyük bir dönüm noktas: önün
de bulunuyorlar: Hal .. n. Avrupa 
meşguldür; şimdiye kadar Avrupa
nın bütün meselelerınİ kendi hesab
Iarına göre halletmeği adt"t c.dir.miş 
olan büyük Avrupo. kuvvetleri bu
gün meşgul bulunurlarken hic;. ol
mazsa Balkanlar ve bu arada Maca
riııtan, kendi urainnndaki bütün ih
tilafları kendi mü~terek menfaatiNi 
bakrmrndan halletmeği dü Ünebi1ir
ler. Bu siyasetin Tuhu, ne falan, ne 
de filan memlekete muvafık veya 
muhalif olmak end~inden değil, 
sadece Balkan ve Tuna memleket
leri ara ında devamlı bir ıulh ve 
dostluk tesisi emelinde:ı ilham al
malıdır. Bu memleketler, kendi ara
larında öyle bir hava yaratmalıdır
lar ki bu sayede yanuki Avrupa 
yeni de olsa, eski de olsa, Balkan
Iann bu dostluk ruhunu bozamasın. 
Zannetmiyoruz lti bu · memleketler 

• böyle bir siyasetin ne derece hayırlı 
olabileceğini anlamakta ıüçlük çelt
ainler. Fakat, anlamak baıka, yap
mak baıkadır ve biliriz ki Balkan
lar anlamamaktan değil, yapama
maktan muztanbdirlc. 

dfuhitti.n c23ügeH 

ACUSTOS 
Ruml .ane 

l8fi6 -Temmaz • 
~ 
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SON POSTA 

Romanın m~hur LSezau ını .kendisinden evvel ve sonra gelıp geçen 
dlktatorlerden ayıran esaslı b1r vutJ vardı: Ara .sıra halktan Iiilettnyin 
üç beş kf.şlyi çagınr, onlardan lcnı.a.tınm tenkid edllınesini ister, yabancı 
ülkelerde kendislnlnklne benzer mevki ~gal edeniert de küçük germekten 
çeklnirdl. 

But.ün ınsanlarda yükselmeleri nisbetinde büyüyen müşterek kusur 
yaptıklan kiiçuk büyuk her hareketin t.asvib edilmesini 1stemek, bilhı:ıssa 
yük..>eldikçe aş:ı~ıdıı. kalanln.rı kendlm.1zden llya.k.atslz sanmaktır. Birinci 
hareket. bizi tesadü!en bir hata yapt.ıysak onda ısrar etmlye, ikinci harc. 

ket te hyaka1linin kuvvf'tJndcn kendı lehlmlzde ıstifade etmemiye sevkeder. -········-··············------------.·----·· .. ············································· ..... ·······-· .................... . . ...... -··---·-················ •........ 
Tarihten 
fikraiar 

V apura bindi diye 
aziedilen şeyhislam 

ŞeyhislAm Turıucu:ıado Ahmed 
Muhtar efendi, Ayasafyada Safran
bolulu bir turşucunun oğlu idi. Tah-
ai) KÖrmüş, müdeıri' olmut, bir ıün, 
Abdülhizin önünde bir chuzur der
ai» verirken. güzel ve parlak konuş
mam ve genİJ telekküıü ile nazarı 
dikkate çarpmış, ilmiye meııleğinde 
birkaç basamak birden atlıyarak 
şeyhislam olmuştu. Bu yültaeliş, 
kendisini çekemiyen arasında birçok 
dedikodolara aebeb olmut iae de, 
Ahmed Muhtar efendi, ltıaa bir za
manda muvatfakiyeti ve nezaketi 
ile hallun hü:met ve sevgisini ka
zanmıştı. 

O sırada, Abdülaziz.in anası Per
tevniyal kadın, Aksaraydaki Volide 
camisini yaptırtmış. camie vakıf ta
yin ettiği arazi yüzünden, köylüler
le arasında bir dava açılnu~ evrak, 
son hükmü verecek olan mfiftülük 
makamına gelmi~ti. Fakat, Ahmed 
Muhtar efendi, .meseleyi dikkatle 
tetkik etmeğe başlamıv. valide sul,. 
tanın köylü aleyhine verilmesini 
beklediği hüküm gecikiyordu. Per
tevniyal kadının etrafındaki dalka
vuklar, şeyhishun aleyhine durma
dan tezvirlerde bulunuyorlardı: aBu 
adam ne dü~ünüyor} 1 Köylünün 
hak iddia ettiği arazi bir cıımie vak.
fediliyorl •. » diyorlardı. 

Kabinenin toplanacağı bir gün, 
Ahmed Muhtnr efendi de Babrali
ye gitmiş li; bir odada vezirlerd,.n 
Sadık Pa~ ile konuşurken içeriye 
valid e sultanı n kahvecibaşısı girdi: 
şeyhislama: 

- Vıslide roltan efendimizin se
lamı var. Şeyhisli\m efendi bizim 
i~imize neden bakmıyor, kulların 
işleri böyle yüzüst ii kalır mı~ Asla
mm onu bunun için mi oeyhislam 
yaptı} 1 

Diye Pertevniyal kadının şika
yetlerini nakle başlarken, Ahmed 
Muhtar efendi kaşlarını çalarak 
gürledi: 

- Çık .•• Dışan herifl •• Çık! •• 
Sonra Sadık Pa!!&ya döndü: 
- Bende me'\·ki hırsı yoktur!. 

dedi ,pabuçla.rım elimde camie der
se girdiğim zamanlar gözümün ö
nündedir, gönül o zamanlara dön
meği arzu ediyorl •. 

Kahveciba,ı uğradığı hakııreti, 
valide aultana. bire bin kataralt en-
latb. O da «aalanınan eöxledi. Pa
difah ta Ndrazam Hüsmıı Avni 
Pa .. dan Ahmed Muhtar efendinfn 
aziini istedi. Fakat, Hüseyin Avni 
Paşa, baı vak'anın bir teYhiıılam az-

(Dnsmı 4 lineti nyfada) 

Harb içinde Berlin 
Büyük Harbin ikincı· •en•aı· yaz Y A Z A N "" ~ ........... ····-·--, 

hatlangıcında mcktebler tatil edi - • 
lir edilmez re!ibmln Üti eıkelt ço- ualı·d z·ya ! 
cuğumu yanı mn alarak hükumelçe I7. ~ l i 
bana verilen vazifeyi ila etmek ü - u kl •1 1 
zere yola çıktım. Almanyaya doğ - Ş Q 1g1 i: 
ruca geçmek o zaman mümkün ol-
madığından Bulgaristan. Romanya. bu~~··;:hb:·~d~~·F:;;;j;j;~·h::;k~··di-
Macaristan, Avusturyaya uğrıya uğ- ğerleri bütün mahalli muteber ze -
rıya Vayanadan Tunayı tercih ede- vatından fahri tehbenderlerdi, v• 
rek Almanyaya vasıl olduk. İlk kıs- bunlar ekseriyetle bulundukları ma
mı çocuklarla beraber, en büyük kıs- hallerin yeriisi oldukl<umdan delA
rnı yalnız yapılan bu sevahati sı - letlerinden edilen istifade azami bir 
rasile «Almanya mektublatıl) na - dd .. 1 lu d 

·ı ra eye vaaı o yor u. 
mı e yazmıştım. Bu mektublar için y f k t k ~ 1 d. · · 
h 

orucu, a n pe eg en ıncı ve 
er teyden evvel Almanyada se - 1 b" · 1 H ·ı - ··ı ha d !tl .. . • 1 oya ayıcı ır ı ususı e goru en 

ya t e eec e:e mufid oımak. bir yerlerin tenevvüiinden dolayı hiç 
nevi rehber vazifesi görmek esnııını ı b" d d E k" 
ı.. b l •v• d h .. .. .. l ır zaman usanç uyma ım. a ı 
"a u ettıgım en er turlu susten bir ICiJi eden sonra bir fabrika a -
ve te.kı:Jiüften uzı:k kalmağa. k.arar Izim bir bahçeden sonra bir 'irfan 
vermıştım. Edebıyat zemınınde müessesesi bir ınüz,.den sonra orta 
k~nd~ince rbüri?k~~ olan ölçüyü ver çbğdan kaima bir şehir konağı, böy
nuş bır muharnr ıçın bu arle tarz lecek oradan oraya kosnrak gece
muahazeye değer acidedilmemek in- leri bir tem3.•ngiıhta gecirer~k ni
safa muvafık iken birçok kims('ler- hnyet uyku zamanından çalma~ iki 
den. bunların benden bek.len:ı-ek üç saati me1hudatın intıbalanna 
nevıde~ olmadıkları ?·olı~?~~ !ıte - ma'kes olacak mektubları ya:mıağa 
me ma ruz. kalınca bır buy~k k.ıs - hasretmek öyle mÜtl"nevvi bir me'" 
mının neşrınd~n. feraga~ ettım; m ~ gnle idi ki hunu h:ç yorulmadan 
sa~ ~~!!ıl olsa ıstıh.~ak kesl~edılmew.- ynptım. Yaln:z bu ıntıbalar 0 kadar 
mış. ıtırazlardnu futu• getırmemegc boldu ki nasılsa hiç bir ölçüye te ~ 
kad~r olmuy~r. Ya~ıda ~tlaka e ba'iyeti dü"ünıniy~n mektublar had
d:bıyat .. b~ldıyenle:-ı tatının etme - den a.,n uzan olııyord:.ı ve hunları 
yınce sukut etmek. hana dnha mu.- ne reden ((Tanin» de sayfalardan 
vafık göründü. ta y du . , şı or . 

Bu hatıralar arasında, sckı7. av B 1. d h . · • d 
·· b Al ıı· "k" er ın e an::•ye nezaretın en su ren ve ana manvan ın e ı ı ı~ b . . h f"k d" 

h · d b ·· h - h ana memurını ma su!la ter ı e ı-
şe rın e ml" anıı meş ureyı, mu - 1. d B 1 h · · · ·· 

ı .f ·· · • f ıvor u. un .n arıcıyenın en gu -
te ı mueıısesatı sımııye ve ır anı. :d l . d d" K d" k d" 
nümunegahları görrnek fırınlır.ı ve- zı c ge~~v:rın dnl ı. t v en ı 1" dı -
ren bu seyahat i tnfsil «>d ecek d d~ i - mb e kgez ıgıl mk, b? aş ıgı:"d l1'~1r er ehn 
r ı k d d . k" ha atı a mut a :ı ır resmı e ı ro mu -
ımd; yabnız ·ay.be eyl ım 1 

hyntl - taç olan yerlerin kapıları, harb za-
tım a ana nnsı o an • scya a er . v 
· · d b · · .ı t • .. manının sıkı tec!bırlerınc ıagmcn, 
ıçın e enı en 7ıynue envır ve mu~- d ı·ı · · d 
t fjd d b h t Id bu zevatın c a etı sayesın e tarna-
e e en u seva a o u. . 

B ı . . k. "tt"h t - t" mıle açık hulunuymdu. er ını mer ez ı ı az e mış ım. 
Ilk önce Tefikamla ve çocuklarla be- Yalnız Berlinele gördiiğüm mües.
raber Ad lo n otelini tercih ctmişken sesatın i imi u·ini saymak pek uzun 
mekteb tatili bitince cocukları an- bir fihris yapmak olac.:lk. Bir yan
nelerilc beraber pek -dolasık Ye dan dola~ırken bir yandan da Al
müı:ıkül bir voldan 1., anbula sevkct- manyanın ha?a-,nı isticmnnı t:tmc
tikten sonr~ müzdehirn ,.,. harekrtle rnek mümkün d-.ğildi. .Rıı hava giin
memlu olan llu b1i"i.ik.. rı!('Ti Cc:~~ - den gÜrı'" daha cal"b; endi§e olu -
derek onelan ~ahıı hih•ülr, odalı!Tl - vo~du. Marnc hezim .. tirıdeil sonra 
nın. salonla•ının p,~nisliğile miifer - Almanya icin muzaHcriy~t ümidi 
rih ve nisbetle sakin olan Esplana - gittikçe ııönm,.i!~ başlıyor ve bit•a· 
de oteline geçmi<ı ve borasını mer- hi bir yan1'l"'l havavic cılontısı, bir 
kez ittihaz ederek . .1\ lmanyanın vandan istikhal iizÜI"tii"ü herkt-~te 
muhtelif cihetlerinde tetkik seya - bedbin bir ınaneviyel doğuruyordu. 
hatim~ devam etmistim. İki defa haricive erkAnı tarafından 

Hariciye nezaretindf'rı" Alınanva· benimle görü,nıı·k arzusunu izhar e
da mevcud l!ehbenderle·e w•rilt·n denler; zivar-t ettim. Onlar bende 
tav!livelerle uğranılnn ehirll"rde pek haınl olan intiLaları mı i-tilrnh rt -
lut~ıfkar delill•re ve uami lcolay - mek istemisl~rdi. yoksa benc:!en 
lıklara müsadif oluvordum. Ham - Tiirkiye hakkında malumat almak 

emelinde mi idiler. bilmiyorum, ha
riciye münteaiblerine mahsus lisan 
ihtiyatlarile cereyao eden bu ko -
nuşmalarda ne ben onlardan, ne on
lar benden müteklsif bir e!!er ala -
ma dık; yalnız ıördüm li onlarda 
da ıevkden bir nebze bile kalma 
mış. Bütün simalımndo. ve edala -
nnda müz'iç bir dütünce vardı. 

* Beriinde oldukça kalabalık bir 
Türk zümresi vardı ve bunlardan 
bir kaçı benimle beraber Espla -
nadede ikamet ettikleri gibi bir bü
yük kısmı da ekseriyd üzere çay 
zamanında bana gelirler ve otelin 
büyük Holl-unda geni~ bir halka 
çevirirlerdi. Otelde ilı::amet eden -
ler arasında Mahmud Muhtar ve 
ailesini, Rifat Paşa ve rcfiknsını, Jt_ 
tihad ve Terakki hükıinıetinin nd· 
fia nazırlığında bulunan Halaçya -
nı, çay vakti gelenler içinde de Saf
Eeti Ziyayı, Münci Fikriyi, eski un -
fia müsteşarı Cemali zikredeceğim. 
Bunlar bana hep dost idiler ve be
raber bulu:ıdakça gurbet hüzüııle
rini unutmuş oluyorduk. 

Benim için pek 7iyade zevkyab 
olduğum bir şey vardı: Sdarcte 
gitmek. Kadim ve halis dost Hakkı 
Paşa sefir idi, öyle ki sefaret bana 
iidetn kendi evim gibi sıcak ı;elirdi. 
Ekseriyet üzere beni yemeğe alakor
lar ve gene ekseriyet iizere Hakkı 
Pa~a ile bir tema•agaha gidilirdi. 
Musiki iptil:ısı malum olan Hakkı 
Paca bilhas~ Vngnerin eserler:n~ 
meclub idi ve buniarın birçok par
çalarını mınlddnıımk tekrar t"dccek 
kadar zaptetmişti. Yalnız onda 
müz'iç kuru bir öksürük vardı ki 
bütün halk süktıt ile mıısikiyi din -
!erken onun boğazını gıc-ıklar ve 

kendisini hem Tnhatsız t!der, hem 
etrafın siikutunu ihlal ettiğiai dii -
şünerek Üzerdi. 

Bu öksürüğiin acaba birkaç sene 
sonra henüz gPnç sayılan bir zamn
nında hay!\ tma ha time veren hasıa · 
lığile bir irtibah var mıydı~ 

* Böyle Almanya !leyahat ve ika -
meti pek mihıaid ~rait dairesinde ce 
reyan ederken yav.tş yavnş bend 
bir da'üsaıl!l ba~ladı. Memleket, ai
},.. çocuklar gözümd~ tütüyordu. 
Ondan sonra mezun olmakla be,.a
ber Oarülfünıında hazır bulunma -
ğa da lüzum göriiyordum. 

Bir gün l talaçyanlıı konu~urken 
onda da ayni halin mevcudiy«>tir,e 
valcıf oldum. Ve birdenbire: 6Ci -
delim mi? ıı dedim. t.~Si7. karar ve-

(Df'vamı 'J nri ~•fadn) 

1 ST ER NA N, i ST ER NANMAl 
Yugoslavyada çık:tıı bir gazete> memleketimizin umumt varlyc~ine ve 

kuvvetine miitenllik tllr etiıd yapmış, dikkatle okuduk, kullandı~ı lis=ın 
dostane, lnceleml:'.'> ntn sonunda vn.rdığı netlee de umumivet itibarile 
lehlmizdedlr. 

lll mılyonluk bi.r mıı:etiz. demek 180 bin müteha.ıı.sısa muhtacız. 
Jnpo:ıvanın Yarını ı:ı.sır cıncf! _yıı~tı~ını hatı~lıyahm. M~rutlyetın Jl!inın

dan bu.giinc kadar 32 yıl gertl. Faltat meşrut{yetin ll!'ı.nını ba-şlangıç oln_ 
rak ('le almak teık; fıızla ilerıye gitmek olur, Cümhurtyetin ilfmından 

· Bununla beraber Yug~Jav me~lekdn.şımız :myır noktalarunudan birine 
de işaret e tm~: 

- Teknl'iyl'nl n7dır, diyor. 
Son 17 yıl içinde birçok s:ıhnlarda epeyce k:ıyrneUi mfitehassıs yetişt!r_ 

mi~ olmakh~mız:ı ra~en bu balıiste zenglnltk 1ddlasındn bulunınaklı~ı
mız mnalcs('f mıinıtrur d~ll . Evet epeyce müt.eha.ssısımız var, fakat daha 
fazlasına da muh•actt, düşünülecek nokta ~}Udur: 

- 17 yıl icinde muhtac olduj'iumuz teknlsyenleı'ın tarnanuru yetiştirmek 
miimltün değil miydi? 

Kendi kendlml•.e bu .:ıuall aorarken hatınm:ıza bir ölçü geldJ. 
Bir memlekf'tln muhtaç oldul•ı teknisyenierin ~. orta bir ölçüye 

ıöre ntıfuaunun )1\~rif oırt olarak besab edlllr. 

bngfine kadar 17 :nldan fazla r.nman geçti. Demek ki bu müddet zarfında 
her yıl on hln gı:ıncı. tarih, co!İt"a.fya, edebiyat veya :politika de~U. fakat 
münhasıran mü!eh:\...~ işçi veyıl fen adamı yeti~mek fizere AvrHpaya, 
ynhud Amf'rfknya yollamış olSaydık, bugün belki yarısı elimize ynpışırdı. 
Bunun bütçe için lrRldırılamıy:ır.ak derecede büyfrk bir feda.kfırlık oldu. 
~unu s:ı.nmıy:ı.lım. F'lbrikadıı ç.llı.şacak genç ayda. 50 Ura lle miikemmelen 
geçlnebilir. Zira ararlan alaca~ı da vardır. Avrupada her sene müstemlrren 
50.000 talcbemiz bulumaydı verece~ımtx para ayda nihayet 2,5 milyon 
olurdu. ve bunu da yapabtlirdlk, ve memlekettmlzin ynlnız fen de~n. ayni 
zamanda fikir seviyt'S! de tedr!cen Avrupanmk:l derecesıne gelmiş olurdu. 
Biıe bu hesab ve dO~ihıce bugün için bile dolru geliyor, fakat sen: 

lST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 

Sözün k ıs ası 
lsianbull~l~r yeni bir 
esireye kavuşuyoj 

E. Ekrem Talu 

B vvelki günkü fıkramda. pıyaJ 
cı dükkanlannı kaldırmak til" 

savvurunda bulunduğu için tariz e•r 
lediğim İstanbul beleöiyeııini bugüıı 
de, başka bir vesile ile takdir ve 
tebrik eylemek, kendisine heınşeri• 
lerim namına teşekkürlerimi sıın "' 
mak lüzumunu duyuyo:rum. 

Memnuniyetle haber aldım k~ 
belediyenin birkaç sene evvd .Mıcıt 
snbık Hidivi Abbas Hilmi Pa§adall 
satın almış olduğu Boğaziçinde Çtv 
bukludaki köşkün parkı, İstanbul 
halkına açılacak, orası bir mcsit11 

haline getirilecekmiş. 
Mcmnuniyetimi arttıran bir keY "' 

fiyet varsa, o da, bu davayı, ilk ön"' 
ce benim, şu mütevazi kö,cmdc, or• 
taya atmı~ olrnaklığımdır. 

Filhnkika, iki sene kadar oluyor, 
lstanbulluların ve betahsis vasııt 
seviyedeki hemı;erilerimizin açı~ 
havada, ağaçlı ve gölgeli yerde, he
Ic yazın gezmek, eski tabirile te • 
ferrüç eylemek ihtiyaçlarındııli 
bahs ile bu Hidiv korusunun ve o
nunla beraber Yıldız parkının, vakı' 
til e Topkapı sarayı bahçesinin ya "' 
pıldığı gibi umumu"n istifadesine 
açılmasını belediyemizden dilemiş • 
tim. 

O zaman, belediyede hakim olali 
ve gazete neşeiyatını istihkar edeli 
zihniyet, bu naçiz memleket hadi • 
minin teklifini nıutad lakaydisi ili 
lı:arşılnmı§tı. 

Halbuki bu yerlerin açılma~ı. bit 
takım pabalı pahalı plajlara, ~aı.i "' 
nolara, bahçelere gidemiyen, biı 
hafta tatilinde, çoluğu ve çocui'l 
ile, ve ancak bir yol parllSl harcı "' 
yarak bir tarafa gidip bir ağaç nl • 
tında dinleornek arzusunda bulunnl! 
hemşeriler için hakiki bir ihtiyııçtl• 

Medeni şehirlerin birçoğund,. 
böyle, millete intikal etmiş sv.rn1 
bahçelerinin umumi park haline ge
tirilmiş olduğunu da misal ~ö~ter ' 
mi~tim. Pariste Tuileries, Viyannd• 
Şönbrün, Varşovada l..azienki p11rj(• 
larının da bircı saray mÜl}tf'_miHitı 
olduklarını ve Yıldız parkını halk• 

la bizim de baııkalannın yaP" 
tıklarını yapmış olacağımızı sÖ;> le • 
miştim. 

İstanbulun ve lstarlbulluların ih' 
tiyaçlarını herkesten iyi ka vrıyıt-9 
~·e o ihtiyaçları nzami hüsnli riYt! 
ve anlayışla karıııhyan doktor Liıtı' 
Kırdnr, eminim Iy o eski dileğirıı • 
den haberdar bile olmadığı halde'• 

<Devamı 4 üncü ayfadıı) 

Ekmek davasi 
başliyor 

Tahminler doğru çıkıyor. İn. 
giliz ablukası ıiirülmez bir :ıit 
gibi Avrupayı !'~ardı. Belçika, no. 
Jandn, ve Danimarkanın istniiyn 
uf'raması, hattfı halyanın tıar
be girmesi İngilterenin Işini kO· 
laylııstırd'ı. Artık bit:ı'taf ve~·:ı. 

• hud gayri muıharib, harb harici 
gibi Isimler altında geçicl nokta. 
Jan kalmadı. Ta Noneç budıı ~ 
dundan, Adrl)·atık ağzına kr.d:ı r 
büyük bir yarım daire bütün ,\V. 

rupa ıarbını ve eenubunu ('e • 
vlrdl. Artık ne ~lçika, Jlolandll 
ve Danlmarkadan, ne de Jta!yn
dan .ı\~manyaya bir ~m b:ıtı1 
madde, bir kilo enak girmes111e 
imkan kalmadı. Bunun Içindir 
ki Almanya kendini bec;liyec~''' 
anbar gibi ıördüğü Balkanlardil 
harb çıkmasını istemiyor. Tabii 
haklıdır. Çünkü Balkanlar d:t 
harbe girdikleri anda Alnıanyıı. 
ya bu yoldan ıiden erıakın ar • 
ka~n kesUecektlr. 

Bununla: beraber Iş bu kadar. 
la da bitmiyor. Şimdi Alrıan)'11 

ls~al altmda bulundtrt"dutıı bel{ 
altı dev·et aradsinde ya~aıı 

yetmls, sekc;eq milvon lnsıtnın d:J 
g'ldasını düşünmde mecbur kal. 
dı. Çünkü Norveç, Danimarkil 
ve Belçika t'enub Amerlkasınıh\11 

gelen btıkdayla. Rolanda ve Rcl. 
çika kendi mfı.,Umlekf'lerimll'n 

ıelen erzakla. Franp hıle kıs -
men Afrika mii f~>mlektlf'rln • 
dtn g~ten mabı;ulatla gcçtnır. 

Şimdi bunların ~lwıesine Int -
kan vokhır. 
· Bir bllft:ıdanb~ re·en tel • 
~ranar heo Avruo:ıda kMkıın~ 
bir kıthim bao;Jadı!!ını hab"r ve. 
riyor ki dobudur. İngtıterf' .FraJl 
u gibi bir mütt.f'fik kııY -
hettl. Falkat dÜ'fRJ:uılarıııı 
öyle müı;kül vadvete oroktu Jd 
harbetmeden lstedllt zafrre k:ı~ 
v sabillr. Bir daha anlasıl(ll ki 
donanmanın modası henüs reÇ. 
memi~tir. 



gra ' 
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Anhara ue Istanbul Huhuh Fahülteleri 
auni teşBiiBt ue oruarama tabi 

Vetlı~~ra, 7 (AA.) - Adiiye 
ile M ıgı~den 1940 bütçe kanunu 
huı~ aarıf Vekilliğine devredilmiş 
tıin b~~ Ankara Hukuk Fakültesi
tiin ırınci pro.esörler meclisi, bu· 
aa

11 
Aı~t ı.? da Maarif Vekıli Ha~ 

bina ~ Yucelin ıeisliğinde fakülte 
ae~i sın a toplanmıştır. Vekil, cel
ji-. ~çtıktan sonra cümhuriyet re-
•uının 1 dığı b mem eket irfanıııa kazandır-

Ciirnh u. müesseseni n, 1 5 yıldanberi 
lern· Urtyet adJi)'CSine ve hukuk a-
~ ıne kı ı · 1 • • d ' ıtinj .. Ymet ı unsur ar yetıştır ı-
'd aoylem· k ... ı ar ış, onu uran, yuruten, 
hüy~k eden ve talebe yetiştirmektc 
Yet .. emek vere:ı ve muvaffaki
XrıetJ!osteren değerli zntları hür
::::..,- anmıştır. 

Bundan sonra ruznameye geçil
miş, gerek bütçe encümeninde, ge
rek Büyük Millet Meclısi umumi 
heyetinde izhar edilmiş olan tenten
nilere uyularak Istanbul Hukuk Fa
kültesile ayni leşki!ftt ve ayni prog
ramları tatbik için Fakülte dekanı 
ile yüksek tedrisat uınum miidürü 
tarafından hazırlanıp, rniisveddele
ri toplantıdan evvel tetkik için il
gililere gönderilmiş bulunan talebe 
kayıd ve kabul ve imtihan talimat~ 
namesi üzerinde konuşulmuştur. 

Vekilin teklifi üzerine heyet, 
mevcud talebentn mektebi bilirin
ciye kadar mevcud talimatiara tabi 
tututmasını ve ) eni rejiınin anealt 

1
Bir ay içinde İngilterenin 

f\lmanlar 307 müdafaa planı 
fayyare kaybettl"ler Londra 1 (AA.) - B:ıhriye naır.ırı to B. Alex:ındre bugün Çekoslovakya 

tlıvvn~ra 7 (A.A.) - İngiliz h ava cumhurreisi B. Bene.ş Ue bir kısım 
de r: erinin düşman ara.zlsl üzerin. bahriye efradı huzurunda lrad etli~l 
tlne Pt~ı hucumlarln ing\ltııre üzP- bir nutukta demiştir ki: 
hakk Yapuan Alman hava taarruzıarı .İngilterenln miıda.f'aa. planl:lrı 
etkflrındn verilen günlük mnlumat.. düŞJ1Ulnın ımktı.n dahilindeki her tür 
"nın 1 uınumiyeyi işgal et.nıeJdc de - ıü hueum .şckl1lerine karşı bir cevab 

&ür•at~ttnck.Je beraber bu haberlerin te.şkil etmektedir. 
lard e birbirini taltlb etmesi hava_ Düşman iStUIIsını önlemek Için ya. 
heye~· tereyan eden harb ıaaUyetın!n pılan hazırlıklar son altı haf~ln.n _ 
edin ı Utnumfyesi hakkında blr fikir beri vaziyeti, heyeti wnumiyesl ıti -
lie~et~ tniisald bulunmuyordu. barile baştan ~~ı de~iştlrmiş bu -

bııgu tkı taratın ta.aliyetıne dair lunuyor. 
ııart n verilen raktımlar bu hususta önümüzde sert darbeler, iktiham 
ıun! bir fikir verme~e müsald bu _ edilecek büyük rorluklM ve lcarışılt -

18 
aktadır. lıklar vardır. Emniyetin Jtarşıhğı daL 

de frazıranda başlıyan bir aylılt bir ma bir teyakkuz oldu!U gibl hürrlyc_ 
iiz~e Almanlar İngiltere arazisi tin bedeli de mü tema_? i_ bir ehrt ile 
tary ndekı harekrıt esnasında 307 takviye edilen daha buyuk bir teyak_ 

l'la~re kaybetmışıeroır. Bu altı'" za. kuzdur. 
Cak rı :a~ınen atıinn bombalar n n - ------------

t,~~:~::~et zarf>nda İngiliz hava Be:çikada yiyecek 
Altrıanı:rll\in Alma.nya üzerinde ve tu•• ken•l yor 
Yerı ~rın i~ttnll nltınd:ı bulunan 
43ı ere attıklo.rı bombalar 33 bin 
tu e yanı b84 mlsllne bal~ olmuş _ Londra, 7 (A.A.) - Royter a-
c r. İngiliz hava kuvvetleri bu hü - jansı bildiriyor : 
~lar esnasında yalnız 172 ta yyare Amerikanın Belçika sefiri B. 

Ybet.mişlerdlr. John Cudahy, bir matbmıt to;:>lantı-

ç sında Bdlçikanın iktrsadi vaziyeti-

inll" ler H·1nd1• ç1·n1• nin pek karanlık olduğunu söyle-
miştir. Sefire nazaran, esasen istih-

hududuna asker 
laki pek ziyade takyid edilmiş bulu-
nan yiyecek maddeleri, belki sekiz 

1 
ila on hafta kifayet edeb:lecek va-sevkedl" yor ar ziyettedir. Bu müddetten :ııonra ye-

ş ni ithalat yapılamadığı takdirde ..-a-

rı~ ~ghay 7 (A.A.) - Çinlllerin Fran ziyet ümidsizdir. 
tek nkaınıarına bir ihtar ~bndere - B. Cudahy, hakikat öğrenildiği 
ttı&; lilndt Çinide Japonlara üs veril- zaman, teslim olmağe karar verdi
IUaca~kdırde Çinin askeri tP-dbir!er ği için kral Leopoldıı:ı alkış}anaca
llıektc<~~ı bildirdikleri haber veril - ğını söylemişti::. Müttefiklerın bu 

lla ır. kararın verilmesinden hiç olmaz.~a 
ftıt·a1'l.1 ınatbuat haberlerine gore Çin üç gün evvel haberdar. ~dilmit ol
!l!ınıe~rı Hlndi Çını hududuna sevk - duklarını da ilave etmıştır. 
daraa, tecıır. Ve burada alelfıccl .. mü. 

Oemiryo llarımızda yeni 
bilet ·tarifesi 

• hazırlıkları yapılmaktadır. 

In~iliz- Japon 
~unasebetleri 
l Uzeliyor mu? 

t 
0 ndr 7 . ed p a, (AA) - Assocıa-

aıı.ı ress aja .. ,. 1 .. 
h .ilhiyettar b~sının soz. soy Be~e~ke 
Orıta ır memuru uyu 
ı ny · ı · Qet)e . ~ ı e Japonyanın münase-
t ~ rının ı. d 'd ·ı egin· b ya ... ın a yenı en iyı eşe-

(Ba$tarafı l lnrl savfıı.da) 
denler ıçin bu tenziU\t % 65 e lblı\~ 
edilecektir. . 

İş bulmak ve i.ş yerinden dönmek 
üzere en az be.ş kiŞilik anıele grupla
rına umumt tarifeden 3 üncü mev ~ 
kide % 70 tenzilAt ya.pılnc.nlttıx. 
Aynl aile efradından bir tırada gt -
denlere ikiSinden ga~Inden ücre -
tın nısfı nıınacak ve faknt bu tenzı -
lA.t Mayıs ve Eyllll ayları içinde mu -

önümüzdeki seneden itibaren Fa
külteye girecek talebeye tatbik edıl-
mesini kabul etrni~tir. T ıılimatna
melerin teferrüatım müzakere ve 
bir raporla profesörler meclisine 
arzetmek üzere, d~kan Bııha Kan
tar, yüksek tedri~ııt umum müdürü 
Etem Menemenc.ioğlu, profesör 
Sadri Mabudi Arsa!, profesör Ca
hid Oğuzoğlu, doçent Nihad Erim, 
Bülend Esen, Mahmud Koloğlu, Fa
külte direktörü Feyz: Baliden ınü-

r~kkeb bir lc.omi .. yon teşkil edilmiş
tır. Yarın saat 1 O da profesörler 
meclisi tekrar içtima ederek bu me-
ııeleler üzerinde mü7akerede bulu
nacaktır. 

ingiliz ve Alman 
tayyarel~rinin 

akınlari 
Londra, 7 (AA.) __ J lııva ne

zareti tebliği: 
Dün gece lnKiliz bombardıman 

tayyareleri alçak bulut! ... · r ve f .. 
1 

ena 
~uyet şart arı yüzündeıl birkaç kere 
ılk hedeflerini terketrnek mecb • . d k ura-
yetın e aimaianna rağmen Ham-
burg petrol tasCiyehanesine, Sc.wert 
levazı~ deposuna, Harnborn tayyl:l
re dafı bataryalan mevzilerine 
~ors fabrikalarına hiicum etmiııler: 
dır. .Baş~a tayyareler de Holanda 
ve şımal ı Alman} adak i ta yy are 
~eydanlarını bombardıman ederek 
bırçok yangınlar çıkarmışlar ve 
hangariarı hasara uijratmı•la d 
T ı . . . " r ır. 

ayyare erımızacn biri üssüne dön-
memiştir. 

A lman tebliği 
Berlin, 7 ( A.A.) _ Alman or

duları yüksek kumarıdn heyeti teb
liğ ediyor: 

Bir Alman har b g~misi cem • an 
30.000 tonluk duşman ticaret _ 

·ı · b ge mı en atırmıştır. Mııhar~be tayya-
r~lerimiz T epnernouth ve St. Athar 
cıvarında tayyare m~ydanlarıra 
Chester' de Vickf'r:~-Ar:nstrong tav: 
yare fabrikalanna ve Swanseada 
esliha fabrikalarına hücumlar yap
mış ve bombalar atmıştır. Az mik
tarda İngiliz ınyyıueleri 6/7 Ağuır 
tos gecesi Bolanda ve gıırbi Alman· 
ya üzerinde ucmuşlar, muhtelif ma
hallere bombalar atmışlar, ınühim 
hasarat yapamamı~lardır. 

Londra, 7 (A.A.) - Ingiliz ha
va nezareti teblii(i: 

Almanyada: Dusseldorf civarında 
Glad Backrhhedt tayyare meyda
nına, Krefeld tayyarıo meydana bi
nalarına homoardıman edılmiştir. 
Buralarda hasar ika olunmuştur. Bir 
kaç kilometre ııimali şarkide yan
gınlar çıkarılr.wıtır. Burada dn al
çak bulutlar ve sisli hava ilk hedef
leri görülemez hale sokmu~lar!a da 
iki tayyeremiz Hamburg petrol teo
sisatını seçebilmi~leıdir. Kesif bir 
baraj ateşi arasından uçan bu tay
yareler beş bürük yangın çıkarma
ya muvaffak olmuşlardır. Dussel
dorf civarında Rl'isholzde evvelki 
hücumlarda esasen hasııre düçar ol
muş bulunan tasfiyehanelere }'eni-
den bombalar etılmıı~tır. Asıl hedef
lerini bulmaya muvaffak olamıvan 
tayyareler f..ssende Mors ceph~ne 
fabrikalarına hücuın ederek yak
mı•lardır. 

Arı d eyan etmiştir. 
~e~ a 8 l a zuhur etmiş olan ufakte
~irı n aşmamnzlıkla!, her iki taraf 
llek rnkmnuniyetbah~ bir surette 

teber olacaktır. 
cıocuklar, müsaade hftmilleri ve T ·ıı Y 
ekteb talebelerJnden nısıf ücret a_ orpı enen unan 

11..>'8k ında halledilecektir. 
L· ıvıeı u b . 1 • ~~~ ad· . r ey anat, 1 okyoda ıngı· 
lı rı B ın B. Craigie ile harir.iye na· 
ttıeı .. .' Matsuokanm dünkü görü~-

-.rınd 1 -.:::en sonra yapı mıştır. 

Ziraat .Vekili Kutahyada 
. çıftçileri mizin 

lt dılek~ erin i dinledi 
1 Utah <e ö Ya 7 (A.A.) - EmP.t kazası 
tı.ı \' rencık nnhlyesindekl tetldkleri
Velt ~ temaslarını mütcakib zıraat 
ta ~~ Muhlis Eritmen dun KUtahya. 
terıe~:unuş ve belediye tarafından şe_ 
~ b ne verıten çay zlyafetindt! hıı-
Vıı uıun_rnuştur. 

a~ e:Yetımlzin ziraat, tıcaret ve san
tlrtçub:tbı ile elvardan gelmiş olan 
~)ıı.r erin hazır bulundukları bu cay 
l!ı.e'lz e tın dı:. Zirnat Vekili ınuhttllt 
~~erular uzerincte ileri surülen di _ 
~.ı • 1~ ıttıla kesbeylemlş ve l.ıunla rın 
t annıası Için Icabeden tedb rl('

aıınacağını vAdeylemi.ştlr. 

~nınaıttadır Yenı tnrifelerle gid i~ ve • • • •• b dönüş biletleri ucuzlat.ıld~l halde gemısının murette ah 
h lk tıcaret biletleri 250 - ıooo kuru~ · . 

n d ·· kseltilmlştlr. Bu zam kL<ı. Belfast, 1 (A.A. ) - Iriandanın 
arasın a yu ~ r b' • ·ıı · · d men yeni nakliye vergisinden 'JlÜte ... şıma ı d gar ı ktd. ıı .erı(' cıvarın a 
velliddlr. Yeni tarHeye ~öre on bP.s T ory ~llası açı. ayrı na" um~ .gedce-
~ ük h lk tıcaret blletlerf evve!ce si torpı enen oır unan ıternısın l'n 

:~;~cl 35~ ikinci 25. ücüncft ı 7,5 lira sağ kalan 29 kişi ta~li3iye zınnci.alla
iken şimdi bu miktar 40, W ve 20 IL rile ~o~er~·kon;~ug~.n~d' Car~~gnt 
rava cıltnnlmıstır. Blr avJık . lüı.lli: tl- ta ge lmış er .. ır . t t t ·~· .. ~~ ~lur~. -
caret biletleri dP. 60. 40 ve 30 llrn ı - keb o an muret eua ın uçu o muş-
ken 65, 45 ve 33 lirava: Iki aylıklor tür. 
~o 50 ve 35 den ııo. 58 ve 40 lirav.l 
~rt ıntmıştır. Gaıetecilrre iki avJılr 
bollt tıcaret b!letlerl 3201, 2320 ve 

1601 kuruştur. • .. 
Jl•tııııım . proresor a<ı•crt.:ın ve mu 

dti ,.
1
.,,.e iki ayl•k h "'lk tırnr<>• bllrı••ı- . 

r i ı;GOl. 4o61. 21101 kurusa vel'llecck • 

\ T ekiller Ankarada 
Ankarn 7 (HUSUSİl - DlhPiyc, Na. 

f 
Manrif ve Maliye Vct;:nıeri bn sa-

m. h 1 b~hkl trenle istanbuldan ~c ıım ze 

dönduler. 

Bir ame'~ 20 bin lira 
kıızand1 

Ankara 7 (F.• susi) - 40 bin .ura _ 
lık ikramiyeniı• 20 bin lirası şehri _ 
mizde no~umev.nde çal14an !>ir a • 
meleye isabet em~tir Talthli bu ge_ 
ceyi bir otelde geçirerek 11\h:ı t bir 
uyku uyuyaca~ını söylemiş ve ka. _ 
zandığı para ll~> blr apartırnan satın 
alroa~a teş_cbbus edece~ini ifad~ ey. 
lemlştir. 

Fransız reJımi 
değişirken ..• 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
i gal altında bulunan veya bulun-

myan F ransıı: topraklarında çık
~akta bulunan bütü.ı gazeteler, i•
tısnaııız olarak demokrası ve parl
mantarizmin muhasebesini yapı
!orlar. F..ransaya koskocaınan bir 
ımparatorluk \'e 19 14-1918 zafeı i· 
ni kazandıran iiçüncü Fransız. Cüm
huriyeti, bu cazetelere bakılacak o
lursa, Fran~anın bugün düçar ol
muş bulunduğu bütün musibt"tler~ 
den, mes'uldür. Bu devrede. sanki 
meb us çalışmaınıştır. Münhasıran 
müntehiblerinin hoşuna gideı::ek de
magojik davalar peşinden ko:ımuş
tur. Nazır vazife görmemi ştir. An
cak geni§ halk kütlelerini memnun 
edecek şeklen tumturaklı, fakat içi 
b~ş ~utukla.r söylemekle vakit geçir~ 
mıştır. Verılen rakamlara inanmak 
caiz ise hergün her nezarefe şu veya 
bu adamı kayırtmak için yollanan 
tavsiyelerin sayısı birkaç yüzü bul
makta imiş. Du mektublara cevab 
vermek, isteklerinin neticesinden 
alakadarları haberdar eylemek için 
hususi bürolar kurulmuş. 

Hükômetin Meclise 
verdiği tapulama 

kanununun esasları 
Ankara, 7 (H•JSıı~i) - 1 lüku-ı Hakim gayri menkul! .. · meti · •w • ' er uzerın• 

n. ~eclıse verdıgı tapulama ka- ~eki ve kanun en tapuya kaydını ık-
nun layıhası esaslarına fÖre bu ka- tıza eden bilumum hak ve salahi
nu~la tayin olunncak husuıılar mün- yetleri tesbit, l,unlan tahdid ve bun
ferıd hakimin vereceği kararlarla ları y~ni kütükleri! tescili emreyli
y~p~lacaktır. Hakimin maiyetinde ye.:ektır .. Hakim, bir yer hnkkında 
hakım namzedl~ri, tapu ve kadastıo muteaddıd senedler ibraı. olundu
memuru katib ve fen memuru bu- ğu takdirde ~unların hangisinin mu
lunacaktır. Hakimin emrine 

0 
yer'n :eber ve ~ahıh esasa müstcnid oldu

bekçisi ile bir v .. t -'d'd . ı gunu takdir ~dereı< birini kabul ve 
eya mu ean ı Jan- d'~ 1 · · . 1. k d . . . ıger erının ıpta ınc arar verehileo-

arma veya polı, verılecektu. cektir. 

italyanlar Afrikada Rumenler Bulgar-
taarruza geçtiler larla anlaş1yor~ar 

Mısırın müdafaası için (Baştaralı ı inci sayfada) 

d 
Bulgar - Rumen konferansı için 

te birler alındı Carjovada hazırlıklar yapılınakta-
~ahire 7 (A.A.) - Resml tnbliğ : dır. 
ıtalyanlar 5 A~ustosda Aden kör _ Bulgarlara terkedilecek olan lusım 

tezinde Zeilayı işgal etmiŞlerdir. Bu işgalde h içbir mukavemet gormemlş- Bükreş, 7 (AA.) - Saluhiyet-
lerdlr. tar kaynaklardan haber alındığına 

Ayni gün tank, top ve m itro lvoz göre, cenubi Dobrııca hakkındaki 
ve tayyarclcrle takviye edilmis btı.lu- Bulgar metalibatı hakkında her ne 
nan mühim İtalyan kuvvetleri Har _ kadar Rumen murdhhasları Sofya
gclsayı zaptetm~lerdir. Düşmtlnın L da görüşmeler ynpnıı~ iseler de, he
lerlemeslni geciktirmek vazifesi nı _ nüz resmi müz:ıkerelerin tarihi ıes
mı.ş olan ordumuz düşmana ciddi za. bit edilmemiştir. 
yiat verdirerek geri çekilmiş•ır. Düş_ • Zannedildiiiine göre, Romımya
man üç tank zayi etmlştll". zayiatı _ nın yegane derpiş etmekte olduğu 
mız ehemmiyet.slzdir. sureti hal, ahali mübadelesine müs-

6 Ağustos sabahı piyade, topçu tenid bulunmaktadı:-. 
zırhlı otomobilleroen mürekkeo düş- Dobrucanın bir kül olarak terki 
man kuvvetlerı Oduvelnayı l,şgal et- derpiş edilmemektedir. Zı:ı.nnedildi
mişlerdir. Küçük bir motorize SOmali ğine göre, Ronı.ıny.ı. Bulgar ırkının 
hecin süva.rl müfrezesi hiç bir zayiat kesafeti galib olRn kısımları terket-
vermeden düşmanı taciz etm!.ştl r. rneğe meyyal bulıınmaktadır. 

. İtalyan tebliği ııRomanya aldığı nisbette verebilin 
ıtalyada bir mahal, 7 (A.A.' - t 

talyan orduları kararg!hınm u!l nu : Sükreş 7 (A.A.) - Rador ajan. 
maralı tebli~i: sı bildiriyor: 

. d ki 1 Fllolarımız u··çu- ncu·· defa olarak Transilvanyalı yüksek bir ~hal-
ış e a ın a madığı bir T' l Hayfa petrol depolarını bombarcıı _ yet ımpu gazetesinde ıı~üfu1 

man etmişlerdir. Benzin depolaıında ~~~badelesiıı ba~lığı altında neşret.
yangın çıkmış ve liman tasisatma 1_ tıgı makalede. ş.öyle de~ı-ktedir: 

Memur azil ve nasblım devlet er
kanının elindeki kanunlara göre 
yapılmazmış. Ru memurların bağlı 
bulundukları sendikaların mümes
sillerinin de iştirak eyledikleri bir 
takım şuralar bu işd~ son sözü söy
lemeye salahiyetli imişler. Yani, ü
çüncü Fran'lı7 Cümhuriyeti, sözde 
halk için çalışan bir idare, hakikatte 
iktidar mevkiini ele geçirmi~ siyasi 
fırkaların müme:ısil ve mutemedle
rinin keyfine tabi bir arkadaşlar 
virketi şekline girmi~. Yüksek vazi
fe ve memuriyt-tler, hep, bu tesek
kiillerin tavsiyelerine tahsis edilir, 
rejimin nimetleri yalnız bunl~ra ih
san olunurmu,. Yeni rejim, ~imdi, 
bütün bunları yıkıyor ve onun ye
rine, çalışma, aile bağı ve vatan 
mefhumunu ikam~ etmeye çalışı-
yormuş. 

Fakat bu 
nokta var: 

Parlmantarizm denilen idare 
şekli, bütü!'l devlet mekanizmasını 
aşağıdan yukarı nıürakabe e&asına 
istinad eden en ideal bir halk idare
sidir. Bu der~ce sıkı kontrollü bir 
rejimde bu derece keyfi hareket e
debilmek imkanını bulanlar, tek ki
şinin idare ve irade•i altında kim 
bilir neler yapmnğa mukteclir ola
mazlar. Bunda:-ı ötürüdür ki, ben, 
şahsan, ısdar olunar.ak birkaç yüz 
~atırlık kanun ile icazkar b ir hayat 
yaratılabileceğine kani değilim. Dü~ 
şünüyorum ki kötü şekilde tatbik 
edilen en iyi kanun dahi ~n fena 
neticeyi verir. Onun için, ynpılacak 
şey, ,ekli değiştirmı-k değil, tatbi
kat.• ıslah etmek olmalı idi. Iyi ka
nunlara malik çok kötii idareler 
için dünyada misal aramak lazım 
gelse yüzlerce~inı göstermek müm
kün olabilir. 

Selı'm. &a9ı1ı- Chıeç 

Portekiziiiere göre 
ingiltereye 

hücum kolay değil 
Lizbon, 7 ( 1\.A.) - Almanya

nın Britanya aualarına karşı taıırruz 
tehdidini fiiliyat aahasına çıkarıp 
çıkarmıyacağı lc.ı•yfiyeti, Lizbon ga~ 
zetelerinde uzun uzadıya münaka!fla 
edilmekted ir. ~ 

Matbuatın ifadesine nazaran, 
Portekiz Cümhuriyeti bu taarruLun 
yapılacağını zannetmenıektcdir. Fa
kat yapılsa bile, A!marı harb ı:ıeka
nizması şimdiye kadar gösterdiği 
vüs' at, cür' et ve kuvveti göstereıni
yecelc.tir. 

Matbuat ,unh~ı ilave etmekte-
dir: 

Karada taarruz ede.rek, ~ehirden 
şehire, ovadan ovaya, mıntakadan 
mıntakaya, memleketten memleke· 
te geçmek, dünyanın en zengiıı, en 
marnur ve en kuvvdli adasına ta
arruz etmek için Mn:-ış deniı.indrn 
harb malzemesi geçirmekten dahn 
kolav bulunmaktadır 

Sovyet futbol el<ibi Sofyada 
Sofya 7 (A.A.) -Sovyet fut -

bot ekibi iki tayyare iJ ,. Sohayn gel
miştir. Futbolcular, Sovyet l:lçiliği 
erkanı. futbol federıvvomınun rt!i • 
si ve azaları ve bürük hir Bıılgcır 
sporcu kütlesi tar!lft.,dan karşılan
mışlardır. 

sabeUer kaydedilmiştir. Bütün tay_ Romanya ıçın, ı:.ınc~ınden Macar 
yarelerimi7. ü.<ılerlne dönmQşıerd'r ve Bulgarlan çıkararak bunların ye-
Şark! Afrikada cAden,. ve ~B~rbe. rine hudu~ları.n d•ş•nda krlmıı, olan 

ra• deniz ve hava üsleri mücssir su. Ruı;ıen~erı_ getırmek hayati ehemmi
rette bombardıman edUmi~ ve b'r yetı haızdır. Romanya cncak aldığı 
düşman tayyaresi düsfirülmüştiir. ı nisbette verebilir. Bu noktaya dost
Yürüyüş kollarmuz İngiliz 3omallsl larımızın dikkatini çekeriz. 

hududunu birkaç koldan geçmiŞJN' Romanyada mukavemet 
dir. Londra 7 (A.A.) - Balkan me-

Esir ediJe11 İtalyanlar selesi Ingiliz gazetelerinin dikltatini 
Knhlre 7 (A.A.) - Mısırın Librn celbetmekte devam ediyor. 

tarafından istllftsı hakkınrta çıkan Mezkur gazetel~r 1\ı.len Tra!'lsil -
haberler münasebet.11e ~!hıf:ıkı r~- vanyalı olan birçok Rumen şahsi -
mi beyanname neşredilmlştir. ı yet erinin te!liri ilc Romanyada git-

Hududda tam sükfinet var<iır Mı _ 'k k 1 b' k · tı çe uvvet enen ır ınu avemet 
sır topraklarında hallhazırda bnl'ııı- h k · b ı · d · ~ · · k d k 
makta olan İtalyan subayları snd~ce are eta e ır ~ıı:•m. ay etme te ~o 
bir general ve 

818 
.. ba · bu mukavemelın bılhassa..,tv1ııe8 r ıl-

su y ve erattan ki · d d w d ~ · ı· ı 
Ibarettir . Bunlann hensi de eslrd i:.· te kerı~· enB ~ ~gubo l ave e\e -
Royterfn askeri muharririne rö;e hme t.e bı~. · .. ı aknı•ı u 1 ıususta b~lr-

Londra 7 (A.A.l _ Royter· angı ır ~.uz~ ·ere nı;:ı masına ı c 
Royter'ln askeri muharrlrJ diyor tıuaftar degıldır. 

ki: Almanlara aör~ 
Sarki Afrikadaki İtalyan kuvvet Berlin 7 (A.A.) - D. N. B. a-

lerl 30.000 bevaz ırktan olmak uzcr; jansı bildiriyor: 
tahminen 155 000 kişiye bali!: olma'<- Franlc.furter 2.eitung gazetesi. 
!ndır. Somalivi lstıli\ etmcı!e .,nşlıyan ııCenubi ~arkide hudud tashihleri• 
ıtalyan kuvvetlı•ri ndcdr.e fnlkt ir baqlığı altındaki makalesinde ez • 

Bu plt'ınlar•n tat.bllclntn fn-;ııı~ rıır~_ cü- ' ·unlan ya7maktf'dır: 
sunu tamamlle iıııral etmek m'lk sotill~> -.ya, cenuhıı şarkide ııiyaat 
muhtelif mıntalralardn tatbik edile _ ve · . ısadi sulhün idıunt: ve takvf-
cek Alman n!Anlarına t~kntılil edt> yesile çok alakadar bulunmaktadır. 
ce~i ni t:ıı-.~•~ n• ..... ,ı. ....... ırnı rııur. - Almanya, Macaristan ve Bulga-

Amerikanı'l müdafaası 
hakkında Ruzveltin 

yeni beyanalı 
Hayde-Park, 7 (A.A.) _ B. 

Ruı.velt, Havana Panamerikan kon
feransına iştirak etmiş olan dört 
d~vlet adamile öğle yemeğini yc
d.ıkten sonra Panamerilum birl iği
nın artık her 'lctmankinden fazla bir 
emri vaki olduğunu bcy:ıa etmiştir. 

B. R uzvelt gazetecilere, ml\halli 
müdafaa için milli muhafıı.lar hiz
mete davet edildikleri takdirde Bü
yük Harbin eski muhariblerinin bel
ki de bir müdafa:ı nüvesi teşkil e
deceklerini beyan etmistir. 

Ingiltereye elli distroyer satmak 
hakkındaki general Pershingin tek
lifi hakkında sorulan &u'\le, B. Ru7-
velt, ı bu mescle hakkında bir ha
vadis olmadı~n' cevabın: vermiştir. 

Pra~da bir tevkif 
Berlin 7 CA.A.) - Prngdaıı resmen 

blldlrild lğine göre, bu mıntaknnın 
milli Çek cemaatinin reisi doktor 
Nesteval. idaresi nitında bulunan te
şekkül Almanya aleyhine faalıyctte 
bulunduğu Için ıtevklf cdllmtştlr. 

ristanın hudud tashihi hnlc.kınd,,ld 
r.1etal ibatı nazarı itibııra alınmaks.,. 
zın bu maksadıı vasıl olunımuyaC"ait 
na kani bulunmaktadır. Yısni birin
ci şıkta mevzuubııhs olan Transil -
vanya, ikincisinJe de Dohrucadır. 
Maamafih, hak!c:aniyt:tle harekt:t eo
derek. metalibat ve meşru ihtiyaç • 
lar arasında bir tl'vazün hıısule gc
tirmeğl" muvaffıtit ol mak lilzımJır. 

Faizc:lik yap ' " eski 
bir profesör don yakalandi 

( Ba.'ft:ır:ıfı 1 inci sayfada) 
Hadi Faik, düıı tapu dairesinde 

Tevfık ısminde faizle para verdiği blr 
adamla gorüşürken, konu ma!ıuını 
dlnlP.rnlşlerdir. Bu gönışmcdeıı kafi 
derecede malümat elde eden memur. 
lar, hemen tertibat nlaraıı:, falzel 
profesörii cürmünie.şhud halihde ya -
kalamışlardır. Maznun. bu sırnda o.. 
linde bulunan sarı bir defteri yırt -
mnk lstcmlşse de muvaffak olnma • 
mıştır. Bılfıharc bu derterin tctktklıı. 
den kendisinin yüzde 2il-25 !dbl ft\ • 
hiş faizlerle para veroi~l nnlaşı:rıuş -
tır. Hadi Faik Emniyet Mtıdfirlılğüne 
gotürülmüştur. Hakkuıdakl ta.hklkaL 
devam etmektedir. 



4 Sayfa SON POS A 

( ll a b er 1 e r · ) Milli Piyango dü~ . 
Lo kan ta ve barlardaki Macarista·ıla yeni Fen er stadınd~ çe kıldı 

S ehir , 
Amerikadan 

liman1m1za iki · 
vapur hareket etti 

• bir ticaret Stad baştan başa meraklılarla dolu idi, 

ecnebı garsonlar anla ması a ılı or keşideden evvel me~a~im. yapıldı 
Yunan vapur kumpanyalarından 

Hcllenic Line Amerika ilt: munta
zam vapur seferleri ihda'! edildiğini 
Ticaret V ekiiletin e bildirmiştır. Bu 
seferler Istanbul ve İzmir limanla-

. Ş Y P Y Milli Piyango idaresi üçüncü ter- lkt bın hra kazananlar 

Şehrin eg"' lence yerlerinde çalışan garsonların Rumen ve )'ugo lavlardan sonTB tib planının birinc.i keşidcsini dün o Macarlar da mevcud ticaret an'lnş- saat 18 de Fenerbahçe .stndında 45055 5891 
çoğunun ecnebi oluşu nazarı dikkati celbetti masını bugünkü cruite uydurmak binlerce halkın huzurunda yapmış- 131443 

arzusunu izhar etmektedirler. Ma- tır. 
Milli Piyangonun yeni küreler le Bin lira kazananlar 

rile Pire ve Nevyork masında ~apı- Dün açılan Tuksiın Belediye ga-ılerine sekte veten bu garsonlara 
lacak ve ihracat meviiminde hafta- zi~osunda ve bir müddettenberi fa- mütehasSls sıfatı verilmemesini ala
da bir vapur kaldırılmak suretile alıyette bulunan Calata yolcu salo- kadarlardan i$teınektcdirler. 
devam ettırilecektir. Halen Ne\'- nunda rumencedcn ba,ka dıl bilmi- Yerli sarsoıılarımızın kazancı 
yorkta bulu.ıan Anghira ve Athinai yen Romanyalı garso:ılann tclı .. tı- gittikçe azalmakta, içkisiz lokanta
"apurlarının Yunanistan ve Türkiye rılmnkta olmaSl yerli gıı.rsonlan larda gnrsouluk yapmak büyük fe
için hamule e1larak hareket ettikleri haklı olarak sinirlendirmi l;r. dakarlığa mütevakkıf bulunmakta
öğrenilmi tir. Rom nyalı gar'5onlar, ~chrimize dır. Kazancı :.v-i olan garsonluk lüks 

carlar memleketimizden yeni .şart- 1 
cl 

stanbulda ilk defa çekilişı münase-
laıa uygun bir ~mtU! mübad esi ya.- b 1 eti e, keşideden evvel Şehir han-
parak mühim miktarda pamuk: mı- dosunun iştirakile hususi bir tören 
sır, yağlı tohumlu, kuru me-vyalar yapılmıştu. 

42681 56992 ı ı ;o4 3569: 
5993 36816 ıo3S36 ısı7°. 

.39290 ısı7o~ 136011 ııoı~; 
10140 29241 168858 527', 
86918 343 75 186355 ı 297~ ve bir mik.tar da i'-·i kaliteden tütün K 'd j 'kl~l ·ı b 1 J ~ eye stı a mar c as an-

almak istemektedirl··r. mış, bunu Mılli Pi~ango idare mec-
Bunların mukabilinde Macarlar lisi reisi Nihad Alı Üçünciınün bir 

her nevi sınai mamulat, elektrik hitabesi taicib etmiştir. 

185476 66620 39439 j86 b 
38079 184973 138238 69-'~· 

Bundan ba1k E:.; lülün ilk hafta- miıt~h?ssıs 'i~ fatile. getirilmiş, fak .. t j ve birinci 'lınıf içkili loknntalnrda
sında lzmir limanınaan üç Yunan hepsının ı:ıleladc bırer garson oldu-Idır. Halbuki bunlurın ckserisi 1007 
vnpuıunun Nevyork için hamule a- ğu tahakkuk etmiştir. Mütehassts numaralı kanuna dnynnılarnk ccne
larak hareket deceklerı öğreııil- olmadıkları nnlaş.Inn dil bilmez Ru-1 bi garsonlnrla doldurulmuştur. Ya
miştir. Vap.ırlar Yunanistanda. Pire ı men gnr onlarının lokantalarında pılan İstatistikler<! göre yedi ~üz bin 
Jimanından başkcl bir limana uğrn- müte~assıs <ııf~tile çn!ışlır_ılmamaları t nüfuslu lstanbul şehrinin lokantala
mıyacaklnrı için kontrol müşkülatı Taksım Beledıy~ gazınosıle, Galata nnda v~ barlnnnı!a ç.ılıııan gnrson
zuhur etmiyeceKtir. Vapur seferle- yolcu salonu loknnt0'31 sahibierine lardan bu işe ehliyetli sorülcnleıin 
rinin yeniden ihdn'31 Arnerikaya ;n- bildirilmiştir. sayısı yedi yüz kadardır. Yedi yüz 
pılan ve bir müddettenberi ink•taa Dün akşam, gnrsonlar bir top- gnrsonun iiç yüz eliisi ecnchıdir. 
uğrıyan ihracntımızın yeniden de- !antı yapml'ı, Lu husus konu~ulmuş, Ecnebi garsonların bu kadar çok o
vamını temin edecek vaziyette gO- k;-yfiy~tin bir kere de Valiye a.-ze- \u u alakadarların naznrı dikkatini 
rülmektt-dir. Vapurbr elektrik ter- dıl~esı . kararla_ mı~tır. G•u.sonlar ı c~b:t~iş, keyfiyelin tetkikine ge
tibatını haiz hulunduklanndan, tü- cemıyetı ve yerlı gnr onlaı, tıcaret- çılmıştır. 
tün nakliyatında ve kum yemioıı ~ük- --------------

malzemesi. otobüs ve çeşidli ithaliıt Milli piyango işinin bir sans ve 
emtiast verebilecf"kletdi::. talih denemesinden ziyade milli bir 

İptidai maddı lerimizin stok va- vazife olduğunu söyliven Niho.d Ali 
ziyeti Balkiırı ve orta Avrupa mem- Üçüncü sözlerini ıunilli piyangonun 
teketlerine yapılmış olan satısiara gayesi, halk için lnlih, vatan ıçın 

tayyaredinı cüml(".sil" bitirmi~tir. 
rağmen Macarların da taleblerini ~ Bu keşidede kazanan nuınaralnr 
karştlıyacak mahiyı•tte görüldüğün

den, yeni esasb.ı dahilinde bir an

laşmaya varılması mümkün görül

mektedir. 
Alakadari r ynpılan ve yapıla

cak olan nnlr.ısmalarln bütün iptidai 

ihracat maddelerimizin müsaid ~art~ 
larla satılacağıııın muhakkak oldu

ğunu il:ive dmektedirler. 

şunlardı,;: 

K1rk bin lira kızanan 
102033 
On bin lira kazanan 
49931 

681 so 3188 84049 968 
76474 159534 1440ı5 ıstS~I 
19618 124374 130696 399~. 
Son rakamları (O) la nihayet b~ 

lan yirmi bin bilet ( 2) §Cr Jır.ıı ~ 
zanmışlardır. 

Gene son rakamları ( 4) 
yet bulan yirmi bın bilete 

ı. s• 
le uıı• 1 
de (3 

lira isabet etmi:ftir. ji 
San rnkamlnn ( 13) le biten 

1 

bin bilet (8) Ji.-a kazanmışlardıt•;. 
Son üç rab mı da ( 5 2 4) k 1

0 
hayetleneo iki yüz bilet te (ı onl 
lira alacaklardır. 

Büyük ikramiyeleri kaz:ınan • ır J' 
.40.000) lira, Edirne ve N' -'~ 

rada, (ı 0.000) lira tam bilet 1 1 

bulda, < 4.000) lira I zmit, lstanb r 
Ünye. Merzifon, (2.000) lira B ~ 
sa, Zile, Liıpseki, lzmir ve iswnb~' 
dn sntılmıştır. .-/ 

lemekte de (ayda ı olacaktır. Cenu- Bl·r Yunan vapuru o··n sr·rkecı·de bt·r 
bi Amerika ile ticari rniinasebatın 

~:'~~~ai.~:n r::~::ı ~:~s:ı~;uı~~:uk~:p~= karaya olurdu fotog"' rafhane yan dt Macar anla ması yakında Dört bin lira kazananlar 

labilirse hnlc:1 işsiz bckliyen ~ Yu
goslııv vapurunun bu i~e tahc:is edi
leceği znnnPdilmektt"dir. 

Kırk Ticaret ve 
Sanayi O:Iası 

fuara iştirak etti 
Devlet Denizyolları !daresi tara~ 

fından İzmir enternasyonal fuan 
içın ı O A w u to sahahınaan it'baıen 

tcnzilatlı bir tarif~ tatbik edılecek-

tir. Tenzilat miktan CW0 50 dir. Dt"v
Jet DemiryoU rı tarafmd:ın yapıla
cak tenzilat ta ayni zamanda ba·lı.. 
yacnktır. 

Fuar saha'iındnki çalı.,mnlara de
vam edilmekter3ir. Hazırlıklar bil
hassa dekornJyon işl"ri üzerinde ol
maktadır. Pavyonl rın bir kısmı ik
mal edilmiş ve bunların yalnız de-

kor ve süs kısımlan kalmı'lttr. Bu 
seneki fuarın hususivetlerinden biri
si de renk ve ısık bakımından bir 
çok yenilikler tnşımaSl ve zengin ol
masıdır. Fuarda bırçok eğlenceler
den başka çok cnzib mehtab gece
leri de yapılac ıktır. 

Bundan ha ka Ticaret V ekalt"ti, 
tic<:ıret ve san yı odalarının İ2'ınir 
fuarına kollektif bir sekilde iştira
kini müna ib görmüştür. Bu suretle 
fuara iştirak edecek ticaret ve m~ 
nayi odalanrıın ad,.di 40 kadardır 
ve bunlar sergi sarayı dahilinde ola
caktır. Bu pavyon için sergide tem-
sil c-dilecck od.ılardnn nümuneler 
gelm~ğe de ba lamı tır. Pavyonhı
rın i da rc~i i ile Tıcaret Vekilh·ti 
teknisyer lerinden Hakkı Arınan 
me!!gul olacaktır. 

Vesaiti nakliye 
kazalan azalıyor 

19 39 sene~i Temmuz n yı içiP de: 
lstnnbuld ves.:ıiti nakliye kazola
rında 63 hafif, 8 aP, ır ya ral. va k' ası 
görulmüş, otobüs ve otomobiller 
şehirde 22 hafif, 5 ağır haıı.ıra se-
bcbiyet vcrmişle·dir. f ta7.iran ayın
da ise S 8 hafif yaralı. 5 :ığır ~n ra lı, 
4 ölüm vak'asnıa te,adüf edilmiş, 
12 hafif ve 13 ni;ır hasar ~örübıü~
tüt. 

1940 senesi Temmuz ayında ise 
bu miktar mahsus derecede a7<ılmış. 
geçen sene r cm muzundaki 99 ha
diseye mukabil bu sene T emınuzun
da 55 hndi<>e olmu'jtur. 

Pazar 

Hindistandan çu"al hamulesile Dün öğladen sonra Sirkeci mm-
hareket ede:ı ve li m nımıı:a gelmek- ı takası büyük bir yangın tehlıkesi 
te olan Yıın n b ndıtah Kiliantis atlatmı tır. 
vapuru Çan k kale dı nda Hellas Sirkecide ~ lamidiyf' caçldesinde 
burnu istık metinde karaya otur- 5 3-59 numnr.rılı binanın Tuı•ac: o w lu 
mu tur. 60 ya ında Y '"li Ali l'di ' n ida e-

Vapurun tahli3ine çalışılmakta- sindeld foto ~raf atf"l i dt"n :ı.at 
dır. 14.30 da alevle-r viık l·n ~e b b-

yet kesbedecektir. 

Romanya an 
bir ticaret hey 

gglecsk 

• 

' 
Şehrim 'ze p.~lt-n hab,..rlere göre mı tır. Yan ını g' r(" 1 der h 1 it- Önümüzde kı Pa.z..ır günü Kösten-

Port aidde ':»ulunan çuval vesair ko- faiyeye hnb•r v rmi 1 •, bu sırnda ceden bir Rum n .ticaret heyt.ti hn
loni emtiası d.1 p tdl'rpey !'tehrimi- ateş yandaki lzm'r otc:l n ele s'ra- :reket edcc •ir. Heyet Ankaroda 
Ze etirt'le~ tır. Rumf"n bandırab t t ' t'r , ye e mı 1 • ticaret ne~ eti niz.i:1 Bükr~te iken 
Büeeci vapuru Ports ıidden haTeket İttaiye &Üratle yeti rl'k, faaliV<"- .. b d l d'l k dd l 
etmiştir. te başlamıs ve cıvırı t b:lıd e-den mu a e e e te:..,. ma e grup arı 

Ihraç mevsiını vaklac:maktn ol- bir vaziyet aları t i söndürm<>ğe hakkında vard ~ı anin mA ecasatı 
duğundıın çuvallanl" bir ı:ı.n e\'vel muvaffak olmu">tpr. Bu 5 rada vol l dahil'nde ;>arn•ık m ii bayan "flrtları
getirilmesine ehemmiyet atfedil- kapanmış ve 40 dakika kfldar tra""m- nı kararla tmı ·aktır. RumC'nh•r mü-
mekt«:dir. vay münakaliıtı inkıt,ln uğra'l'J"tır. l him mikta t)u p'"'muk istemektedir-

' Yangın Alivtidi in Fotn 7nf.,.r ıı i- ler. Faknt Yugo<lavyaya m;ihiın pa-
Dış ticaret müdürÜ simli atelycsilc, izmir otelinin kıs- t muk satışı yapılını; olduğundan. 

men yanma ·ır" netict-lenmic:tir. A- Rumen tal bl· inin tnnınmen karşı-
şehrimİze geldi teşin sebebi zuhuru henüz nnla ıla- bnabilee ğı 7. n'ledilmcmc!ttedir. 

Ticaret Vekiılet~ Dış Ticaret U- mn~ıstır. . . Pamuk muknbilinclc de, tifuk \e 
mum Müdürü St-rvet Serkin dün apılan tahkıkatta yanan bına- yapakta oldu~u gibi petrol mü .. tak-
şehrimize ~dnıiştir • ının altı h~a aid olup, ancak dort- katı ithal edilecektir. 

S v t Berki dün tiftik ve yn- te bir hisseSl:ıin sigortclı bulunduğu er e n •. w ·ı · · T hk'k d Nesic madd,.,Jerinio ihracı müza-
pak ihracat birliğinde me!lgul olmuş o~renı mış_tır. a ı.·atrı evam e- kereleri tamamlandıktan sonra mü-
ve birlik idafe med' i ve birlik a- dılmekted, __ ır_. -------
znlnn ile görü mu tür. Bu götüşme- badele edilee k diğer maddelerin 
ler bugün de dt•va:n edecek ve ağ- Iki liraya sattimak istenen miktarlan kararl:ışacaktır. Bunlar 
lebi ihtimal vann umumi heyet bir b" k d "k balık, ham deri, gıda maddeleri, 
toplantıya c;aaırılacaktır. tr IZ yüzün en ı i kuru meyvalar, zeytin ve zeytinya-

Bu toplantıy., matbuat mümessil- kiŞi yara.fanrlt ğıdır. 
leri de davet edilerek müzakere-le- Ithal maddeleri de kereste ve a-
rin safahatını takib edebilmelerine Evvelki gece Fatıh mcdrcs~:nde ğaç mamulat ve ıı;elliilozla bir mik-
imkan verilec:"'ktir. vukua gelen bir a tır ·:unl.1m' \'ak'a tar mamul eleriden ıbaıettir. 

Bu sureti• tift~k tev7.iatından mü- 1 sı dün adliyeye intikal etmiştir. 
tevellid ihtildfın mahiyeti efkan u- Bttrada oturan seyyar sepetçi 
mumiye önünde teşrih edilmiş ola- Mahmud oğlu Rasim, mehesi Ay.,.e 
cak tır. ve komşusu Ya ar ile birlikte ıakı 

Servet Berkin şchrimizde kaldı- içerlerk~n. Racim Ya.,:ıra hitaben: 
ğı müddet 7.nrfınd ithalat isierini ıı- Ister-sen 2 lira ver, r:ıetresi
ve birliklerin vaziyetini de tetkik min. kızını sana satayı m:) demiştir. 
f"dect"ktir. Ayşe ise, kızını 2 lirnya satrnek 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... isteınemi§-, bu yiizden çıkan ko, ga-

Tepebaşinda büyük 
müsamere 

1 O Ağustos Cumartesi akşamı 

C. H. P. Taksim ~ubesi taıafındnn 

Tepebaşı bdı:-diye b.-ıhçesinin ala -
turka kısmında nezih ve zengin bir 

f K • • •• k h b 3 '"""' da Rnsim hem Ayşeyi, hem de Ya-~ UÇU a ~r1ar .J şan bıçaklıyarak, ai;ır !Urette ynra- müsamere lertib edilmiştir. 
lamıştır. Bu müsanıt".,.cyc seçkin bir sa7. 

llalk ekmeği raopru - Halk ek - Dün adliyeye verilen suçlu, Sul- heyetile Bay:ın Safiye, tem -
ıneğ!nin tahlilinden elde edılC<l ra - tanahmed 1 nci sulh ceza hakı'mı·-

d hır-·-•~·"ft -t sil heyetile s;. m' nt kar Naııid, bir Ma-
por belediye en ~'"' mu ~ - nin karnrile tevkif ed'lmiştir. car.orkestT<ı"ı ve cambaz kumpan

yası iştirak ede.1 cktir. 
tıassıslığına havale edllıniştir. Rapor, 
bılii.hare '.fıcnrct Vekfılettne göndc • 
rilecektir. 
İkUsad l<'akultesi - İk~ad FakiıL 

tesi dort sınıfa çıkarılmış old~ıın -
dan bu hususa aıd talimatnamenin 
haı:rrlanmasııu b:ışlamıuştır. 

Odun körnur stoku - Belediye şe_ 
hırdekf odun ve kömür stoltıınu tes
b t elm ş, stok miktannın bir sene -
lik istlhiAkin fevkinde bulunduğu 
meydana çıkm~ır. 

1, yüzünden bir adam 

arkada§ınt yaraladı 
Yeldeğirmcnlndc bir fınnda çu _ 

lışan Mehmed ve Ahmed islınlcrinde 

rki işçi iş yüzünden knvgayn tutu;ı _ 
mu$1a.r; bu esnada bıçağını çekrn 
Mehmeö, nr.kacbşını· ağır surette 
yaralamıştır. 

Yarnlı Nümunc hnstanesine knı _ 
dınlmu;, suçlu ya.knlanmıştır. 

Hasan Bev f)ivor ki· 

Sözün k1sası 
(Ba tarafı 2 nci sayfada) 

bugün, ilk olarak Hidiv korusunu, 

hemşerilcrimizin istifadelerine ar -
zetrnek kararını vermekle çok güzel 
ve şükran değer bir iıı görmüştür. 

Kendisine, llalk namınn bu şük -

ranı ifade etmeyi hir borç telakki 

ettim. 

~. f: kt!enı. rca.Lı~ 

Tarihten fikraiar 
(Ba~tarafı 2 nci sayfada) 

76 43689 
r 
1 

' 
riJ -Tam ehliyetnameliler çağ1r1hyor 

Kadıköy Askerilk Şubesinden: Lısl' ı malarına 5 Ağustos 940 Pazar tc 1 

veya muadili ve dnhn yüksek okul - nü Beşlkta'l askerlik şubesi bin · 
lardan mezun olanlar: AskerUklerını teşekkül edecek olan askerlik rrec 
yapmadan mcmurlyet a.Iamıyacakl:ı.- sinde yapılacaktır. 
nndnn 939-940 ders yılında bu gibi 2 - Bu yoklama l.şlnc hergu., 

5 

okullardan mezun olup ta tahs linl' 9 dan saat 13 e kadnr devam cd 
nıhayet verecek olanların so.1 yok _ 20 M~ustos 940 Salı günü saat ıs . 
lamaları Beşlktn.ş Askerl'k .şubesınde bltmiş olncaf(ından bu müddet 
kurulacak askerlik mecli"Slndc 5.20 fında nüfus ciizdnnları, chl!yc ıı 
Ağustos 94.() ta yapılacaktır. ve ikişer aded fotoğraflarlle br. • 

Bu on b~ günlük muddet Içinde meclise mfiracaat etmcıcı·ı uan O· 

kanuni bir mazcrete dayanmaksızın nur. t 
bu meclic;c müracaat ctmlyPnlcr hak- Tütün ikramiyeler-i dağıtıb1° 
kında kanuni mu;mele yapılacaktır . .. Üsküdar Askerlik Şubesı~cl 

Ü'>küdar A'ikerlık Şube;im!.cn: Use UskUdar ~kerllk şubesinde ;ııı (f 
veva muadili ve daha yüksek C'kullar _ ve dereec uzerlndcn hnrb m alt 1 
dan mezun olanın.:. askerlikler.nl yarı- e:at Uc şehid yctimlerinc 940 Y~\ı 
madan memuriyet alanuyacakların - tun beviye ikramiyesl~h~ tevıt 'J • 
dan 939.940 ders yılında bu gibi okul_ 12 811940 Pazartesi gununden }111e 
Jaroan mezun olup ta son voklama _ ren nsağıda. yazılı tarih ve gu t: 
sı yapılmamış ve askerli~'ne karnr ~kerllk şubesinde başlanncaktır pı J 

. dıham ve karışıklığı .muclb olm 
verılmemiş olanların yoklaTJ\alan Be- .. h b .. .. d .. , t uzere ns n m gunun c mur·nc.-
şlktaş Askerilk Şubec;ind~ ~çılmış o- l l d'"rt dcd . ik fot 
lan a.Skeri kur'n meclisinde Ağusto _ me er v~ 0 a .. ves n t 
sun yirmlnci gününe kadar ynpıla - ve. ikramıyc .tcvzı cuzdanları .~cı 11 
cakt.ır. I.lsedcn mezun ola.nlar ve ~ı senı,ı.t ve raporlarını v~ nufı ct ! ' 
yüksek tahsllini terketmiş bulunan _ vıyet .cuzdnnlarını da birlıkte g 
lardan şubcmlze bağlı okurlnrfn me- melerı Ulin olunur. C t• 
zun! ct k""ıı;ıdlarile birlikte birer fo_ 1218 '19~ Pazar:esi ve 14/S/040 

Y "~> • şamba r.ııolerl Subaylara. 

l~..,rafl1 a urhemen şubeyc gelmPlcrı i - 19 ' 8' 1940 Paznrte'31 ve 21/8/940 
un o un . b fi · şam a g nlerı crlere. 
336 doğumlular ve tam ehli - 26/ 811940 Pazartesi ve 28/8 940 C 
yetl:fer yoklamaya çağınlıyor şamba günlPri de şchld yetiml•r

1 

Bir daktorun güniUI< 
notlarından 

Beşlletaş Askerlik Şubec;ind,.n: is -
tanbulda bulunmn.kta olan 336 do _ 
ğumlu ve bu do!nımlularla mu::ı.me _ 
lcye tfıbl lise ve muadili okullar me.. 
zunlarile yUksek okullarda tahslle 
devam ctmiyecek olanıann • Be.şiktac: 1=========:::::;;:=::::-:/" 

Uyhu nıeselesi. ·· askerlik şubesinde son yoklam~lnrımı 
ba.cılanmıstır. 20/8/940 gününe knd:ır 
hermin devam erlecek olan askerlik 
mer.llsinc alCıkadarların niifns ciiz _ 
danları ve okumuş oldukları vesika -
larlle valrtlnde müra("nat· ederek son 
voklamalarını ya-ptırmaları ilün o -
lun ur. 

* Eminönü VPrli A.o;lrerllk f,.!ı.tbesin _ 
den: Aımf!:ıdnki vawı ma1delerdeki 
ev<:nft hal• tam chUvetnam"1i okur _ 
lar 51AihJc;to'3/9clll dan 20/Alhtıı _ 
tzy:/940 ll k<~dnr B~l\:tııs as!{erllk şu_ 
bp<;inde tr.,f'kkiil Merı nc:lrrl"li • mec -
llsince muaye-rıPIPri vllnhnlmak Üzl'
re tıPmen şubeye münıcn!ltları ilAn 
olunur 

1 - 3~11 <lll~u,..,l•ı ve bıı tioi!unılıı 
h>•ln TY'nıı.m,.1cvc tllhl t11nı eh'ivrtnq_ 
,..,rıli 1ernen lLsevi b;H,.Jn d <ı ha yii't(-<pl.
olrııln dı-vnm otynh•""Pk olan yüksPk 
olru1ları terh'<lrnlr.r 

2 - Bunla~'l'l 327 326. 3"5. Uiıh 

tl 
Uyku normal !izyoloj ık haY 

1.ı1' 
en esaslı bir ihtlyacımız1ır. ı- çe 
liyet zamanımızda vucudunııı · 
teraküm eden zehirleri ancılY. ~ 
ku sayesinde vücudden def ıl· 
tardcderiz. Uyku en güzel blr ıfl 
remmimdir ve tamir ve tcHifl \'ll; 
sıt.a.sıdır. Yeni doğan 'blr ço~ıı 
yirmi dört s:ınt kadar uyur. 1~: 
va.ş yava..ş bu uyku zamanı n 
lır ve büyuklcrdc 7.9 saat ıır:l ~ 
smda knlır. İhtiyarlarda ı.c;c d0

1 b~ saat • devam eden bit tl ' 
ku müddeLi hiç de mnrazi ct.:: 
ğildlr. Normal uykuınm cWrlll

11 
t 

de burada mühlm bir rol oyn'·ıı 
Uykunun derinllğinl ölçımek ıçtı 
kıl fırça Uc uyku esnasında l.il : 

ı;ıı· 
riş metodu kullnnıvorlar. UY ı: 

li için kafi bir sebeb olamıync:ığını d!lP'ınnln ns!rer}il( -ltnnııtlUntın 3f•. nr.i 
anlatması üzerine, saray, Ahmed mıırf~P."inP eörr 29. vno;ını dolduran -
Muhtar efendin:n a:r.li için bir sebeb l:ı.rdnn tahstllPrlne df'vıım t>tmlveral.:. 
gözetlerneğe koyulmuştıı. Patlak lerinrlcn bunla.nn tam etıJ'v('hıanıf'H-

lrri h ir oknl!\ müdau;nı tllo;a cin hi bı. 

derinliği X uyku müddet! oı-ır~, 
hesab edUir. Yaşlı olmıyıı.nlM<Jl' 
uyku müddet! yedi sıuıttcn cıç 
olmamalıdır. Uyku mut.ıakn kil ' 
ranlıkta olmalıdır. Iş1klı u~<kı.l 
s.inirlnl ve cümlei nsal>iyeyi 
riş ettıi!l içın makbul değildir 

1 ku rüyalı olmamalıdır. Rü:raU 11
; 

ku gıda makamına kaim olaıl1'~e. 
Uvkudun yorgun uyanmns:na ~· 
bcb olur Uyku t:nm mannsile c\ 

bir fırsatın zuhuru gecikmemişti. rnh!"ftlc tıPmen ljubemize müracaat 
Abdülaziz. bıı değerli, enerjik şey- ede<:P1dı>rdlr. 
hislamını: V.ntrlıu.,.,.v,. r.o;;,.,.,J,..,.J,.r 

Re~kt .. c; .ıt.-ır .. ,.ul( ~n'hr.,lnil.,.,: liksiz olmalıdır. 

- Ha.c an Bey tuh:ı.f a 
tiamsn 'CSS<'lfun ..• 

.. İngılız.cc, fransızca, al
manca dururken •. 

... Sen tutmuş 
öğrcnlyorsun? 

rumence 

«Bir gün Kadıköyüne geçerken, 

debdebeli kayığınn hinıniyerek 1-
Hns:ı.n Bey - Ne ynpa - darei Mahsusanın Fevaid vapurı.ınc.. 

yım nzizlm, Taksim Bele _ 
diye gazinosımdn yemek bindiğinden ve bu suretle, halk a-

ı - İstanbuldil bulunan 3~5 no -
l{umlu ve bıınlıırlıı munmelrve tati 
lise ve muadili okullıır mezunların . 
dan olup da yi.iksck tahsile devanı Pt. 
miyeeelt olnnlnr1n ve yüksek tnlısUi. 
ni bitirmlf bulunanların son yokla _ 

yomenln ba.şkn. çaresi va-r rasına kanşarak z.illet «h> gösterdi-
mı? ıı az.letti. R. E. K. 



SON POSTA Sayh 5 

lngiltereyi tehdid 
eden tehlikeler · 

Kadin harbedebilir mi 7 r: Bunları ~~ ~iliyor mu 
1 Hadiseler Karşısında 

' Mes'ud bedbaht. -
r·············· YAZAN •• •••••••••••••• 1 • 

ı 
Emek li general ! 

Çinde düşmanla dövüşen 
40.000 kadın var, bunlardan 

idiniz? , 
Amerikada idam 

mahkllmlaramn kar1lara 
evianebilirler 

Bana sorsalar: • 
- Dünyanın en mes'ud ınsanı 

kimdir) 

Hele Fransanın bugünkü hnlinf 
rüyasında bile görmcmişti. 

Velhasıl bütün insanlar ralu:ıtsız
ken o rahattı. biri suale cevab II. Emir Erhilet i 

.. ~Son Posta.run askeri mubarrırl ! 
• 

verıyor 

·········· . :a ug·~~;:·;~·; .. ~:·~:~: .. ~;;;;;~-
nı dan §ikayet ed"lernez. Yaz1 
daevb~uu. b~lma için, zıhin yonn~ 
fıak 

1 
1 ihtıyaç yoktut Hnngi tarala 

b l ı sa, mutlak yazıhc: k bir şey 
u unur. 

rın ~lhzu holluğile beraber i nla
duk] ı a~ bu sırnbrdn ınnz.h:lr ol-

k ~rı z.ıhin açıklığı d dikkati çe
eceK d 

ı d 
erecede art:nw;tır. Ce,çen ~ 

er e, b' 
01 ır yede, yanımdaki masada 

uran ik' b k k Lık ı ı ayın onu malarına u-
ola.:erme:llek hen'ın içın mumkün 
li tmış.tı: Almanlar, Fransanın 
cımk sahıllerine binll"rce yaylı ınan
ri nı koyacak! ır. Bunların her bi -
a~e tam techiıntlı ·ve parnsutlü bir 
le km oturtncakla:-. Mancınıklar öy .. 
ra Urulacak Id, te.tilc çekilıncl!, bo -
Eırlan Yayın kuvvetil.! ad m havaya 

te ı.rarak, p ra üt va ta ile lngıl -
re · 

lan bı.n cenub sahilinde muı:ıyyen o-
ır Yere inecek. 

lld Bir rnancınık her iki dakikada b_ir 
ın arn atabilcceğinden o halde bin 
rııı~cınıkla F:ıir saatte lngıltcrcnin ce~ 
bir kıyı! rına 30,000. ve bu suretle 
l'tıakieced~ ı>n l!Z 20il,OOO asker ~t-
ş· . kabı! ol.ıbilf"..cı•lı: demektır: 
1 
lllıdı b un ben de b· 1kı 
ey ilave ede im: Mademki 

~llncınıfcla adum otm:ının iın-
d:nı a~L: gclebıliyor, o h I .: 
t aynı afet va tasile pnrn utlü 
op, tank. arc.1b:ı komyon, ceplıane 

•and kf ' e.. .1 arı, yiyecı:-k c leri ve hatta 
J~r~le. ve techizatilc b rlık~e pa•a -
. u bır atı ve'-·n bi esten F ransan n 

§ıın ı· d ,T aa a ın en Ingilter nm cenuhuna 
~urmak ned,.n m' k :ı olmasın) 
1( deınki d kı m e ya! ız 3S 

m. kadar bir te) dir ı. 
Al Görülüyor ki, halkın naznrında, 

ınanların Fransanın ~imalinc uz.un 
ke~ilJi top ye: le tırerek 'c !\Janş 
analının doğusun "e batısına 

ma:vn eker<" k bu ıı.JY'( tl fll6iliz do -
nanritasına knr ı korunmuR bir denız 
nak·ı 1 ı sahası temin ettıkten sonrn 
lc.rı iltereye seri botl la bir ordu çı-
arrrıalan ve uç kla d n pa "tlü 

f~er atm I ı ve kıt'nlar indirme -
. erı fikri nrllk eAidmı tir Bu sebeb le 
ınsanlar, Almani rhl Jngiltercyi ısti
lada kullanabıleceklerı daha yeni, 
daha garib 'e fcvkalade vıısıtn ve 
Çareleri zihin ve h:ıyallerinde rı -
Yorlar. 

Filhakika denize hakim olmadan 
deniza§uı bÜyük bir ihrnç hareketi
tıc teşebbüs etmek, eğe: bir emri 
Valc.i olursa. tarihin ilk kn.ydettıği 
fcvkaiade bir hareket olacaktır. Fa
kat ne olursa olsun böyle bir te -
lebbüısün rnuvaffakiyetı anen-k ha -
"ndan, hiç olmaz ı büyük bi! ynr -
dını gönnesile, kabildir. «İron•ideıı 
tıları mağlub ve Ingilterevi istila e

debilecek büyük bir Alman ordu -
IUnun hiç olmazsa m"hinı bir kıs -
~ının lngilteı:'!ye havn yolile evke
dılebilınesi için m:1fumdur k.i iki u~ 
•ul Vardır ve bunlcır birbirlt'rim ik -
lltal ederler: Birisi nakliye uçakf.ı -
tından atlıya•nk parnşiıtle yere in-
nıek; diğeri, parnşi.itçulerin duo:ınnn 
hrall!inde :ı:ıpt ve tem'n edecekleri 

ava rneydani rın içi asker dolu 
bakil uçnk:Jarı indırmck .. Şimdi buna 

n de planörlerle ı.sker indinnek u-
sul v- . ·ı· f " c;nresı ı :ıve o un or 1 
ha ~o törleri. bulumnad ğı~? ." . ç~k 
d f f olan planö:-lı'r, hı-r bırının ıçnı-

h~ birkaç ki~ oldı:üu halde, ve b;r-
n' o ·ı b !"e muayyen birn ın.t"Safe 1 c 

Yazan : Ercümend Ekrem Ta lu 
.~Rh küçı.ik bir kafiJe halinde. mo

torlü bir uçak tarafından evvelii 
retde çekile.rek hcn-alanırlar ve bun 
ar kiıfi derecede yükseldikten o~ 
ra, bağlı olduklan iplc.r çözülrnek 
kUre.ı~le artık istedikleri bir l' ere 
endı kendilerine inerler; hem de 

~e.lt hafif ve n hızlı olduklaund11n 
eş on metrelik düz.ce bir yere he

;;ıen lc.onabilirler. Üstelik sessiz ol -
Ilklarından geldikleri evvelden du

Yulaı:naz. 
Uçaktan, pııraşütle de olsa. ntln~ 

lak bir mescledi~; atlıynbiiC"cek o
hanları seçmek ve nlıctır:ır.ak için de 

ayli zamon ~er. Hnlbukı pl.llnöıle 
uçrnalc ve inmek tayyaıe ile uçmnk 
Ve inmekten dnha basit olduğu ve 
~.lman gençl~i buna nlı ık olduklan 
ıçın bu iş ~ ayrıca adam alı<~tı~ -
mak ve ye~tirmek Hizım değildir. 
Bundan ba~ Almanyod pek çok 
Planör bul1Jııduğu söyleniyor. PI:ı
nör yapmal. dıı hemen her Alman 
schrinde, mahnlli e~has ve vnsıta -
farJa kabil hir şeydi:. Hatıi\ i~g 1 o
lunan yerlerin he- tor:ıfında bun!ar
dan on binlerle yapılabilir. 

t"-..mm• "f inci yfıuJıal 

A b fevkalade ha~in ta - babasını, '>n bir yıl sonra da ana -
ra • b' kız- arnı kaybetmişti. İshak Pasanın ak-'\.'JTiı olduğu içın ıçare 

~ ona bir türlı.i açılamıyor. ıçmı rabalarından Lemı Molla adında bi-
cagız na tevdi rini, şer'i mahkeme ona v.:.si tavin 
kemiren ııevdanm sırrını o • 
edemiyordu. Zaten etse.-~e, n~ _çı - eylemiv. hcliıl süt emdiğini fiilen is-

kacaktı) Ismini bilmedıgı zab1tı o- bat eden bu adamcağız. öksüzün 
L sıl bu)dura - rneVl'US maJiatlnl mümkün olduğu 

na nasıl tanttacaa.. n .. .. d . . 'd hafn 
caktJ 1 Bunu önceden du~u~emc - kil ar ıy1 t areye ve mu z.a~ n ça-
mişti. Ve ı;imcli. ınünasebetsız ~a. lıpmştı. Gelgelelim. Abduliizizin 

reketın' den dalayı nednmet getırdı- hal'ini ve halefi be "nci Murndın 
delilik bah nesile saltanattan ıaka -

ği anlar oluyordu. . tını rnüteakib, mahlii hakana nis -
B- .. bir Ccrua günü, evınde 

ır gun. · · beti var diye Lemi Molla Urfnya ü-
misafir bulunduğu kadından1• ızıl kn a- rülmiiş. lshnk Pa;lııdan mevrus pa• 
ı ak lebdili kl)·afetl~ ae am 1 a-
ar • • . • Or da sev _ ra, mücevher vcsaire beytiılmal 
ln)'Ulı seyre gıtmışu. a ' ı...a kassamlığında kopanın elinde kal-

·ı· .. go"'receg~inı umuyordu. • 
gı ısını · 1 
kin bindiği kira arabasını zaptıye er 
ala)"ln geçeceği yoldan uzakla~tı:. -

ı ' Zavallı kızcağızın son u -
mış aroı. _~.. .. t" 

'di de böylece suya ouşmuş u. 
mı . ~-~ 

Ondan sonra Izniyar ucq;rına taş 

b k kendi kendini mukaddera-
nsara • .. .. b' · d 

tn bıra~tı. Ve gunun ) bın~ e, 
Server ağa. mütekaid bey er ey. cl'k-
. d bhak Pa~ adında yetmış ı 
rın en ,. · }'b ldu 
b' ibti) ann kenal3ınZ ta ı o " ~ 
~ır .. ley'ınce. talihe boyun <'ge -
gunu soy 1 • • 
-'- la evlenmeyi kabu etrntşti. 

rea.l oı:ıu!_ı.. Hanım bu iz.divacın 
şte. -F''une 

mabsulü idi. 

mıştJ. 

~hime Han:m büluğo eıip, bila
har,. de rüşdünü isbat edince sağa 
sola baş ~urarak, ne kurtarabildi lıc 
kurtarmış. (azlas nı nrnştırmnktnn 
ise bazı kimseler tarafından tdıdid 
ilc menedilmişti. 

Bu yıeyı kadar kız kalmasının. 
dünya evine girernemesinin sebebine 
gelince, o dıı aşikıirdı. Mahlu pa'~ 
dişahın 'Uzaktan, yakınpan sarayı -
na, yahud ki saraylıl nndan birine 
mcnsub oluşu, heı talibi ondon dcr
hal kaçındırma~a kafi geliyordu. 

Abdülfıamidin sarayında, ne A b-

Amerikada, i

damın'\ hükme -
dilen ve kmaıı 

tasdik !'dilen bir 
adamın bırısı 

evlenmek hakkına aahH • . Bu -
nun sebebi lc.udının idam edilmiş bir 
erkeğin karısı olarak kalmaktan, ko
casının idam hükmü icra edilme -
den evlenebilmesini t~min içindir. 

ı Fakat matıLU"U da 4udur. lrlam na 
hukmedilen hir kinı~c için bilha.,~a 
karısı taralından henüz ölmeden ol
müş added'trnesidir. 

* Dört ayak üzerine düşen 
kediler 

Ce va b verirdi m: 
- Müferte ormanlarında yaka~ 

lannn ve senelerdenberi insanlardan 
uzak yaşadığı için vnh~ileşmi§ olan 
Mehmed Şükrüd\.ir. 

Gene bana sorsalar: 
- Neyd 
Gene cevab veririm: 

- Neye olacnk.. 'Üç scnedenheri, 
ihtiyar dünyanın buruşuk yüzünde 
olup bitenleri bilmez de ... 

ftalya - Hnbeş harbinden bihn -
ber yaşamıştı. 

İspanynda• hir i ynn çıktığını, re
jimin değiştiğini duymaınıştı. 

Koridor yiizünd"n neler olduğu
nu öğrenmcmişti. Lehistanın bn~ma 
gelenleri haber nlmamıstı. Duni -
marka, Belçik:ı, Holanda, Norveç 
meseleleri en çetin devreler<' girdiği 
zaman o fütursuz bir ömür siirü -
yordu. 

Çarşamba Halkevinde bir 
top antı 

* Bana sorsalar: 
- Dünyanın en 

kimdir? 
Cevab veririm: 

bedbaht insanı 

- Mürefte onnanlannd~ yn -
kalanan ve senelerdenberi insan -
lardan uzak ::ıra adığı için vahşileş
miş olan Mehmed Şükrüdür. 

Gene ban sorsalar: 
-Neye) 
Gene cevab ı; er irim: 
-Düşünün, bu mes'ud ineran 

şimdi ehlileşcektir. Ve ehlileştı-i 
anda yukorıd:ı saydığım h;'di el ri 
duyacak, haber olacak, ö~rr-nccek.
tir. Onun d-nyanın en bedbaht in
sanı addedilmcsi için bu kfıfi del;il 
midir) .. 

r:J ı.t11ı.ef. JJuLii.ui 

Ved1d Orfi Samsun 
vilayetince takdir edildi 

ağıza olınmamağa baızlamıstı. Efra~ ı Şehime Ilanı m bu linkikati k.n rn r ya dan her bır i bir dost mevkii tut
dı millet arnsuıdn hafiyclık, bu)a,ıcı mış, başknbrıııa benzemek ımkiı - muştu_. Onlarla konuo;maz. fakat 
ve kemirici bir iOet gibi ya \'fiŞ ya- n ının k en d' i i in me' cu d olnı:.ıdığı~ hepsine de babılari le hitab eder ~ 
va~ ya},lmnkta idi. l;-lünkiırın hnsı, nı idrnk tnıi ti. Böylece, genç ya- di. Çoğu, b b:ı evinden çıkm•ş, 
vehmi, kardt!~lerine, nmcımtdeh·ri gında, her t:irlıi meşru cmcle veda §eyhisliım kapısı ) o b zinrının elin -
ne kar hu !lm ti, hergiin bir suretle ederek. luıbil o1dui:u kadar mün..ıe- den te aclüfen kaıtw-ılmı; olan bu 
körükfeniycor, istismar eciiliyordu. viyane bir hayat yacamağa karar eşyaya Şehimc Hanım adeta bir 
lstanbullular, doğan coeukl nna '\.'ermiş ve lcathnmıMtı, ana şefkati ilc, bir evlüd muhabbt>ti 
Aziz, Mur d, Reşad adlarını koy - Anasının sa~lığında, konaklan - ile bağlanmıştı. Onların tozunu kcn
maktan korktul:lnn gibı. eV'\·elcc bu na gelıp giden nh'.)ablnrdan arta di dile alır, zamanın tahrib edici 
isimlerden birini koymu, bulunan ~ kalmış bir !ki tanes le uzakton u ~ ellerile müca.delcleıindc orılora yar
lar onları İzzcte, Mir'atR, N eş' ete zağa gorüşiiyordu. Yangın gecesi e- dım eder, yc.rlerini dcğiştirirken inr
tebdil ediyorlardı. vi ne sığındığı Bcsimc Hanım da 1 citıneden çekinir, bazan da daha 

Bu şartlın dahilinde hiı; kimse, bunlardan l,iri idi. Besimc Hanımın ileriye giderek, yanında o clakika 
Mitat Paşa mahmileıinden lshak rahmetli annesi ile fz.niyar Hanı - kimse yoksa, okııardı. 
Paşa ile, Abdülaziı: saraylarındım k mın arnlarındnn vaktile su sıznıaz- Bu sevginin hi.; bir gülünç ciheti 
niyar Hanımın kızile evl,.nmiye nasıl dı. Bu kuvvetli rabıta nnnlıırdan yoktu. Gönülled ilelebcd bo kal
cesaret edebilirdı~ Zrunanın padi - kızlara da iııtiluıl etm~ ve bugüne mağa mahkum bulunanlar, sevgi ve 
şahı, geniş memleketiniı1 en ücra 1 kadar samimivctindr:'l bır ~ey kııy- şefkat ihtiyaçlarını kedi, köpek, 

kötdcrine nıcmtir etmek için b<iyle betınemişti. Ancak. g'tgid~ iru;nn - kuş gibi ehli hayvanlar.\, onlnr da 
adamlar arıyorclu. Yemen, Akkfı, lardan kaçar olan $,-him:: Hanım bu olmayınca böyle c:amic! e~·ııya b.ığ
Bodrum, Bin~ali, Fiznn, Sinop, candan do·ıtıınu bile ihmal etmiş. lnnmakln tehvm ederler. 
Erzurum, Kerbela zindanlurı, son bir iki yıldır onun ııemtin~ uğra - Bu rabıta hasşatan krıclınlıırda 
iki hakanın rnensublarile dolu idi. mnmıqtı. görülür; zira kndın cr!.ı•kten daha 
Beşinci Muradın ııehı:adderinden Samatyadnki evi almnzdnn önce, hassastır, se~giye, dkate daha zi· 
Salahattin Efendinın bir ntına nal lzniyann kızı, habaSlnın semti olan yade ihtiyaç d:..y ~. Ondn, sevecPk, 
çaktı diye, geceleyin palas pandırns Fındıklıda, Purtda-, Hasanefendi okşıyacnk hitab edecek birine sa -
~akalanıp GarbtnıblusuOd s.irü - mahallesinde oıururdu. Lakin o ev hib olmak bir insiyııktır. Ynlnı:.:lık 
len nalbandlar, Çırağanın önünden kira idi. Hem de gayet dar ve I'Jkt· ve ltimscsizliğ.:: erke~ın hod ilm ru• 
geçerken l.ıaşını knldınp 3 ukmıyn şık bir sok..ılctn knin bulunu ·ordu. h u mütehammi\di•. Liıkin kadın bu· 
bakh diye m~mleketin~ iade edılen Şehime H ;ıım zaaıanln buradon so- na mümkün değil tahammul ede -
seyyar atıcılar. uğradıklan akibct ğudu. Babndan kalma birka•; pnrça mt>:z. Böyle bir ytı·i candan mnh -
itibarile halk ıırosına dchse• salmış- mücevherinı settıp paray:ı çı•virdi ve rum kadın daha çabuk solnT, yıpra
lardı. bu paranın hir kısmı ile de gidip, nır. ölür. C.uneş ile su nelıatot Jçin 

Tereddiye uğnynn Osmanlı hn - Samntyadnkı o cvı aldı. ney e, sevecek bir eye malik ol -
nedanının bütiin en kötü vasıCiarını Yattığı yerde, kadıncnğız, bütün mak da kadın i~in odur. 
Abdülhamid ncisinele topl<lmıcııı. bu vakayii, gözlerinin önünden ha- Şehime Hanıı~ın gerçi bir de cv
lstibdadının hergün bıraz dnha sid- yali bir sinemel eridi gibi ı;iiratlt• liidlığı vardı aınmn, ona hiç bir 7n-
detini artırarak milletini ezmeğe, geçiriyordu. man tamamile ~üvent>miyordu. Müj-
memleketini harabezara çcvirmcğe İçind~n. eve o kadar ac1mak gel- gun, giinün birinde kendisiri bıra 
hazırlanıyordu. miyordu. Asıl ncıdığı qya idi. Mün- kıp g1debilirdi. 
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J IAYIARS Tokatta 

1 Tokat (Hususi) - Zelzele ve heye_ 
lil.ndıı.n harıı.b olan Tokat merkez ve 
mülhakatındaki yüz beş köyün blr
le.şUrilmeslne karar verilmiştir. Bu işe 
ald knnunt formnllteler ikinal edile_ 
rek Büyük Mlllet Mecltmnce tasdik 
edUrnek üzere evnı.klan yakında Da
hillye VekD.lctinc gönderilecektir. 
Di~er taraftan meııkezde ve Erb:ıa, 

Niksar, Reşndiye kazaJannda ın.,aata 

bUyük bir hızla devam edUnıektedir. 
Nafıa ren heyeti bu [Şler için seferber 
blr vazlyete glrm~r. Val1 İzzettin 
Çagpar bu işleri ma.h.a.llerine gitmek 
suretne ynkından takib etmektedir. 
Bundan başka Tokat merkez kaza.sına 
ba~Iı Dökmetepe nahiyestnin Ahır 
köyü nümune köyü ittihaz edilmiştir. 
İnşaat hummalı bir fanllyetle devam 
etmektedir. Çok şirin ve modern bir 
halde yapılmakta olan köyün Cüm
hurlyet bayrnnuna kadar ı~aatı bi
tlrilecektlr. 

Nazillide bir köyiU 
kardeşini agır suraHa 

yaraladt 
Nazilli (Husus!) - Bu hafta Se -

vindikll köyünde Iki kardeş arasında 
blr yara.lama Mdısc.st olmuştur. Köy. 
den Mestan o~lu All şehirden izinli 
gelmiştir. Ayrı evde oturmakta olan 
Mestan o~u Mehmed blr~ defa 
§ehirde olan kardeşi Allnin pamuk 
ve mısır tarlasına mandalarını salı
\'ennek suretne zarar verrllrmLştir. 

Allnin karısı tarlny:ı mantlalann gir
melerinden Mehmede ~lkAyet etnılş.~e 

de o nldırınamıştır. Ka.rde~l All ~ehir
den Izinli gelince karısı bütün o _ 
lan blt.enlert aniD.tniı~tır. Öz kardeşi_ 
nin bu hareketine içerleml4 olan All 
gece slat 22 sıralarında köy camii 
önünde rnstladı~ı Mehmedln yaka _ 
sından sarılarak mandaları tarlaya 
bırakmanın sebebini sonnuştur. t,ı 
a.zıtan All Jmrde.şinl yere yatırarak 

birkaç yerinden bıçakla afır surette 
pralamı.ştır. Yetişen köylüler Meh
medl ölümden kurto.rmı.,larsa da ya_ 
rası ntırdır. All ell kolu ba~!anarak 
zabıtaya teslim edilınll/t~r. Yaralt 
Mehmed Aydın memleket hastane _ 
sine gönderilmiştir. 

Kaz1m Dirik Edirneye 
dön dU 

Edirne (Hususi) - Nafia Ve -
kili General Ali Fuad Cebesoy Ue 
birlikte Celiboluyn gittiğini bildir -
dlğim Trakya Umumi Müfetti~i Ge
neral Kazım Dirik bu sabah Edir
neye avdet buyurmuşlardır. 

Babaeski hayvan panay1r1 
aç1lıyor 

Edirne (Hususi) - Babaeski 
hayvan ve emti11. panayın hor ~ane 

--..~-,...------------~ ~- ....... ~~~--~ 

~ Şikayetler ~ 
Yazan: Hcuan Adnan Gi.J ihtiyaclar : 

t Ç1lg1n iiş1k Kihtaya bir trahom dispanseri 

yapıhnr.lıdır J 

• Kahtadan yaı.ılıyor: <(Doğu ~ F k t · · kendini öldürü • 
\ ve cenub dog-usunun en bü - ~. ~ a a ruçın 

Adana CHususn - Bu sene Çukur-ıkası da çiftçL elinden kütlü ve kozıı ( .. k Af 1 . d b" . h • yor r 
' yu a et erın en ın trn om , K d" · ··ıd·· ·· ·· k .. I)VSdn her çeşld m:ıhsulden rekoıte- müba.yaMına başlıyacaktır. Bundan ' h 1 w d B .. J - en ını o uruyor, çun u 

1 } asta ıgı ır. urıunla mucade- ~ N tt" d k h kl 1 k f 
nin yük.'Jek olması ve müstahsilin ma_ maada Ziraat Bankası, ameles ne ver_ ~ le için Adıyamanda ve Besni- ~ :c~e ı~t en pe a ı o ara ne 
ıına alıcı bulunması neş'eyi arttırmış mek üzer'e çlttçlye avans da d~ıtıyor. / de hastane ve dispanserler ol- J re e mEe tedve.. t 
vl önfimüzdek! yıl z:r:ıu:r için daha Malına daha tarlada Iken alı~ı bu- t d w h Id K"h d d. - ve evam e. 
genlş blr saha hnzlrlanma.~ını m üm- lan Çukurova çlftçisi sevinç Içinde \ d ur ak. e ~·~~ a ıs pk~~~~~ - Ve be~ senede;ıberi çılgın gi-
kil kıl ı,tır ça.1ka.n kt dır ~ a 1 yo tur. 1 assa uçu bi Naymanla aevişmekte imiş. 

n m· ma a · • çocukların bu hastalıktan çek- B b k k ·k b" h ket 
Şimdl Çukurovada hemen bütün Çokurovanın maıot ftıtlyacı • tiklerinin acısını duymakta 0 _ 

1 
• ay ars pe omı ır ar~ -

harman Işleri lk mal edilmiş ve mah- Çukurova ç1ftç1sl bu zıraat mevsi_ 1 K· h ı 1 s hh v kt. ı e· , an a ta ı ar ı at e a e - H · d" 1 1 Id di 
ırul depolara alınmı.ş bulunmaktactır. minde mazot sıkıntısına maruz kal. ' · d K"h d d b" d" t - a ~ım 1 mese e arı aşı ı - -

tın en a ta a a ır ıspan- h k d D k k N manla 
Alftkada.rlann söyledl#ine göre hasad m1.1tır. Yapılan mliracaatlnn naz:uı J ser tesisini rica etmektedirler. ye. ~Y ır r erne ız .ay w· 

Işinin yüzde doksa.nı bitlr11miştlr. dikkate alan zıraat Ve"k!letinln te - t ç·· k .. b lk Ad k ı sevışıyormuş hal Tevekkeh degıl o 
h b ... f d"l · un u. a : . ·yama?a a -. mel'un bize ihanet etti. Demek o Çukurovada bu mevsim, dl~er "e - şebbi.islle bu bu ran eL-~arn e ı mı~ ' d t k k dd 15 ., , ar gı me ıçın mu tezı ma ı . b k h ·r d b · seviyor 

şidil mahsuller g1bi çeltlk.pirlnç-zJ.. bulunuyor. Dün Lc;kenderuna gelen ' vaaıtalardan mahrum olduğu t ~~ngı rzu .. ~~ e em 
raa.ti de genlştlr. mazot yüklU bir va.pur hamulesini bo- gibi. Adıyaman trahom has- 4 ıye YT 8~ •• 110

Y ryor":ı.u1:. yur 
Cenub memleketleri çeltik mütehas_ şaltmıya başlamıştır. M::ızotlnr bir t:L t · b" t k d kt ) b" 1 - a 11 ya an soy uyor; -J anesı ır e o or a ~~ er- t dunu, amcasını satan biT alçaktan 

sısı Harun Onuk Hatay çeltik bölge. rattan zlrnat bölgelerine sevkedU • ce hastayı esasen tedavıden • d w •• •• b klı·yoısun"' 
ı d k rid' ·· k b h d C .. d ". d \ ogru soz mu e r erin e ı tetkiklerl en doner en u mektedlr. • ma rum ur. ece, gun uz ur-( Baybars bir sürü mühim işleri 
mevozuda fU maliima.tı verdi: Adana hava mev•hnının J madan çalıtan Adıyaman tra - ) d k b hta b · h bu hi 

t h .. . . l k • 4 urur en sa a n erı ep -
ır - Cenub sahasının Hatay bölge- asfaiUanması 1'11 j om muessese.'>ının ça ış an ta- • kA .1 k f d w · · 1 • 

, b"b· · '-d" 1 k K• h ' ay e ı e a a yor uguna sınır en ını~ 
sinde kesik ve dalm! sulamıva tabi Adana hava meydanının as!altlan- ı ını t.lıı; ır e an~r en hıı - ) bir halde başını kaşıdı: 
ola.nı.k ekDen 60.000 dekar çelti~in ması işi önümUzdeki Q3lışmalar I!Pr]e_ ı ~~n muh~n7 oldugu .. tra 0~ \ _ Orası öyle, fakat şimdi ne ya-
tenebbüt vnzlyetl çok mükemmeldlr. miştir. Hava istasvonunun 15 Ey!Ule ~ a ım ve ıyı etme muessesesı- ~ w ? 
Bu sene yalnız Hatay'dan 3.000.000 kL ~ ı nin küçük bir örnegwinin tesiEini } pacagızy '- b k b" y yok kadar modern şeklini al:ı.ca.,.ı tahmin ' , apaca--. aş a ır §e 
lo çeltik alabllece~lz. Çeltıkleri har_ edU kted· ' sabırsızlıkla beklemekteyiz.n , k --:::, w· ' me ır. ~ . ızı . 'jaymana verecegız. 
man etmek üzere çiftçi emrine har - Şimdiye kndar, meydı.nların ça - ı ır 1 t O ok gibi yerinden fırladı: 
man maltlneıerı tah.siai lçln te~bbils.. murlu olması dol:ıvısile ~qın hava ~ Konyada ka-ıalara sebeb o an J _· Ölürüro de bu işi yapmam. 
lerde bulunuldu. b" seferleri yapılarnnmakt.a ltfl. Bu mah- 4 tr fO!C • - Neden Baybars~ 

fıılahiye ınıntakasındaki çeltlklerin Id "' d K d 1 193° • k h ı H zur bert:ırar edilmiş o ugun nn ar- ı onya an yazı ıyor: o- \ _ Sen çocu musun ya u e -
su sıkıntısı oldu~unu haber alınca tık hava postalnrımız A:iA!Ht-Ankara. ~ 19 39 seneleri nd! ~o~ ya ile \ rifin bize yapmadığı hiyanet ka_l -
buraya g!dil-'• ve sulama münave _ · , M d b • d D f k t I "Uol Istanbul arasında kı.şın da fşllyrcı>k- , eram arasın a yenı ır ~ose , ma 1• üşman tara ına aç ı, Pan-
belerl tanzim edilmek suretne tedblr. tir. Fena havalar mUc;tesna. poc;tn , yapılmış ve 9-ıO yılında bu yol i larımı onlara sattı. Bunlar p:tmi -
ler alınmı..,tır. tayyarelerimlz haftada altı ı;fin serer ı geliş gidişe açıimıştı. Fakat / yormuş gibi üstelik bir baskın ve -

F.r.kenci çe,ldlerin bu av sonund:ı. yapacaklardır. yurddaki bütün şoseler gibi bu- J rip 0 kadar askerimi kırdırdı. De-
blçlbnelerlne ba.şlanacaırtır. Cennb Adanada ren('llk klüpleri 1 nun genişli~i be~ metre olarak ğil bana kendini büyÜtt!n o nıüba -
Anadoludaki çeltik mah.sulü bıı yıl, yapılmışsa da, kullamlışı çok rek ihtiyara da en büyük fenalığı 
d·~ hsullerl.ml Ibi .. A k tlld Otuz A~ustoı::ta açılacı k olan gen"_ 4 b ı B ı · h ııser ma z g =re e ir.. 6 "" zor olmağa aş amıştır. ura~ t yaptı. Yaptığı bu cinayet crın er 

:'\lab~ulün satL!fı ba~ladı lik kilipleri Için Ada.nnda 3.500 nza ı da nakil v.tıulalarınıı bu ge - birinin cezası ayrı ayrı ölümken bir 
Adana fabrlkaeıları bugün bir too- kaydedllmiı:tir. Bu te~kllfltın kurul - ı nişlik ka.fi gelmemektedir, ge - taraftan senin ısrarın bir taraftan 

lantı yapmı~tır. Küçük v~ büvük mMl için çalı,malar devam etmekte- ı çen arabalar hayvanları ile be- t da 
0 

·eski ha b raların tesirile mel'u-
çlrtçl ve tüccarların da i~tlra.lc ettiği dir. ~ raber yolun kene.rınl\ devril - nun cezasını hapse çevirdim. Şimdi 
bu toplantıda fabrikatörler ~iftç1 Sebze ve kaııaiP·ar hall 1 mekte, baztln kazalar da vu- ~ bu kadar iyilik kafi gelmiyormut 
elindeki bütün kütliiler . tohumu te!_ Adana vakıflar ldarejinin in<ıa et- kua gelmektP.dir. t gibi herife bir kız verip düğün ya -
rlk edilmemto pamukla.r-ın mUbayaa. tlrmekte olrlugu Ikinci .sebze ve kMab Bu kazaların önlenmesi ıçın payım hal 
sını kt\rarlnştırmı.,lardır. Bilhıı."~Sa lar hAli son şeklini almıı.k üzeredir. ı bir buçuk m~ttel ik bir geniıı- t _ Gene hiddetine mağlub olu-
Malatya mensucat ta.br1ka.:;ı yarım GeM vıa.kıflar idaresinin Jkl biiyük 1 lik şosc:,ye katılmolıdır.ıı yorsun Sayharal Serin kanlı dü -
mUyon kilo kütlü mtibayaa eclece~lnı apartımanının !~antı da tamam- - - ---------- - - ~ünmüyorsun. 
bildlrmi~tlr. ıanmı.,tır. Bu apartınanlar normal Garbi Anadoluda - Gayet serin kanlı düşünüyo -

adeta zevk duyuyordu. Faltat bu 
perişanlıkların bir gayesi vardı Baf 
bars, gönlünü sevdiği insanın gön}il 
ile birleştirrnek gayesi. 

- Bir şair gibi konU§Uyorsull 
Fatma. 

Düşüncesi derinlere dalaıı kadıll 
yanına oturarak muzaffer kocasınıD 
saçlarını okşadı: 

- Biliyor musun Bayban} O .. 
nun kanunlara karşı gelen, an' ane
leri yıkan isyankar ruh~ ile •enill 
ruhun arasında büyük bir mütabe • 
het var. 

Baybars kentiini tutamıyarak bit 
kah k aha attı: 

- Beni bir çılgın aşıica benzeti
yorsun hal 

- Gülme BaybaraJ Sen de bir 

çılgın aşıksın. Senin gayeleıin ve r 
mellerin uğuruna yıllarca peripll 

oldun. Kanunlara, törelere karf! gel· 
din; hükümdarlara isyan ettin. Çün-
kü fırtınalı ruhun müternadiyen inı
kişaf ediyor ve öniine gelen her en• 

geli yıkmak, parçalamak iatiyordu. 

Çünkü senin peri~anlıkların da hlr 
gayesi vardı. O, bir gönüle malik ol· 
mak isterken, sen bütün gönülleri 
birleştirip tek bir· kalb halinde on .. 
lara sahib olmak istiyordun. O b~ 
tün kainatı bir şahuıtıı görüyor, sen 
ülkeleri, dağları, nehirlerl ve he • 
sabsız milletlerile fetlıtmelt iııtedi· 
ğin cihanı kendi şahsında göımek 
gayesini güaüyordun. Kendine bu 
kadar benziyen bir adamı, bir mem
leket, bir saltanat yerine yalnız bir 

şahıs sevdi diye mi mahltum etme1r 
istiyorsun} 

Adeta zevkle bu sözleri dinliyell 
Baybars, gene kararından dönme .. 
miş bir halde cevab verdi: 

- Bunlar gÜzel sözler Fatmal 
Fakat bu felsefeleri pek mahdud 

insanlar anlıyabilir. Ben, hallun an-

(Samsun da tutun dengi musahakasmda kazananlar) 

Dl~er taraftan Adana Ziraat Ban. bir kırıı: Ue ailelere verilecektir. rum. Ona gösterdiğim müsamnha -

Sltma tt d k . ı lıyabileceği, onlann töresine uygull ar ı nın askerlerim arasın a rıe auar 
ı kararlar vermek isterim. 

kötü bir misal olacağını bi iyor mu-
izmir (Hususi) - Oo.rbi Anadohı. 

nun muhteıır vU!yet ve kaznlrınd:ı 

bu yıl sıtma artmıştır. Donizli, Nazli 
ll, Aydın ve İzmir mıntaka!annda 
blrQok yerlerde sıtmanın tahribatı 

oldukça gen~ır. bUhıuısa Nnzllll ka_ 
zaslle İzmirin Menemen ve Torbalı 
kazalarında sıtma ile ciddi bır müca. 
dele açılma.sı lt\zundır. 

sun? lster misin yarın onlar da, - Pek&l&l Onların töresine ur-
Sultan na!lıl olsa affeder bel k. i. m er- gun düşünelim. Halk iyiliğe karti 
hamete gelip Nayman gibi bize de kemlik yapılmasını istemer. Nay • 
bir kız verir diye her rezaleti mü • man bizi ölümden kurtardı, biz onU 
bah görsünler} ölüme gönderiyoruz. 

O ı w rezaletle - n ann yapa.:agı _ Öyle değil Fatma, Kotoz oP'" 
N·aymanın yaptıklanıli mukayese e-
demeyiz. Nayman gibi bir insan ları idama mahküm etmi,ken kur -

Bazı yerlerde zehlrU sıtmadan 

lüm vak'alan bile ka,ydedilmlştlr. 

gayet nadir bulunur. Ben onu kuv- tardım ve yekden onlan ordumun 
ö- vetle seven ve bütün gayelerini bu emirleri arasına geçirdim. Bu bare -

Ceyhanda iki h1rsız 
yakalandılar 

sevgi uğruna feda' eden yanık bir ketimle iyiliklerini kat, kat ödemil 
insan olarak tanıyorum. Nayman oluyordum. 
o mağrur duru~una ve hiç bir şey _ Güzel. Onda ödeştik. Fakat 
belli etmeyi~ine rağmen ruhan pe -

O k d Nayman beni iki defa kurtardı. Be-
ricıan olmuş bir gençti. a ar sa- k b"l 

' - • · d f ni Gerekten kurtarmasına mu a ı 

olduğu gibi bu sene de A~uatoaun Samsun (Hususl> - İnhisarlar :L kltatıan, vali tarafındnn tören ile 
Ceyhan (Hususi) Burada 

çarl}l ortasında oüpheli bir tıırzda 
geçmekte olan iki kioi yakalanmıl}, 
ellerindeki eşyalurı.1 çalınmıo oldu
ğu, kendilerinin de Sadık ve Musta
fa adında iki hmız oldutu anla~ıl
mış, Üzerlerinde de tabanca ve bı
çak bulunmu~tur. 

kin görünmesine ragmen ıçın e ır-
tınalar kopuyor, o kti..lar m eziyet - ne yaptık? Sen borcunu ödeyip 
lerine rağmen çılgınlıklar ve peri - nankörlük sıfatını bana mı bırak -
şanlıklar içinde ya~maktan kendi- mak istiyorsun? Hayır Bayhan ka· 
ni alamıyordu. Hiç bil zaman din - rarın ne olursa olsun ben namusu
meyen bu ruh fırtınast onu kanun- mu kurtaran bir iManı ölüme mah

12 nci Pazarteııi günü açılacak ve d.a.resln1n, en iyi tütün den - ve~ttr. Resmtm.iz, mUkAtatın 
U9 gün sürecektir. gt yapmak müsabakasının ne ka - tevz1in1 müteakib valiyi, mUsabakayı 

kazanan köylü yurdd84larıa davetıı_ 
Panayınn bu yıl daha canlı ve dar faydalı oldulu lzaha muhtaç de

hareketli olarak devamına imkan jtlldlr. Bu sene açılan mtuabaka biL 
verecek her türlü tedbirler alın - yük ~bet görmü.ştür Miiaabaka.yı ler arasında, merkez tütün anban ö_ lara karşı isyan ettiriyor. En mu - küm edemem. 

kaddes sandığı şeyleıi yıkmaktan (ArkiUII nr) mı,tır. • kazanan köylü yurdda.tla.runıı:a mü - nünde göstermektedir. 

Handan müstehzl bir aesle ce
vab verdi: 

- Ben sizin ondan kaçtığınızı 
görmedim. Aniatınlan Turhan 
da bunun pek farkında olmadı ki 
sizin kendisine ümid verdiğinize 
hükmederek size daha çok yak -
la~ak arzuıruna kapıldı. 

iki kadın arasındaki muha -
vere eiddetlenmioti. Birdenbire 
Haluk Zeynebt! yaklaştı ve sa -
kin görünmek iRtiyen bir tavırla 
ve sesinde soğıık bir ahenlde sor
du: 

- Handanın aöylediği doğru 
mudur) 

-- Hangiai) 
- Nipn gecesine dair olanı. 
Zeyneb gözlerini kocasının göz 

bebeklerine dikti ve tiddetli bir 
sesle: 

- Evet Halı1k, dedi. Fakat 
tekrar ediyorum: O alçak adam, 
adi bir mahnlle çapkını gibi ba
na hücum etmek istedi. Ben 
mukavemet ettim. Başka ne ya
pabilirdim. 

Sağırsam herkes etrafımızı ku
şatır, bir rezalet çıkardı. 

Haluk onu diniemiyor gibi idi. 
Ac:ı ve durgun bir sesle: 

-O kadar zamandanberi mi? 
diye mırıldandı ve tekrar kan -
sından U"laklaştı. 

Zeyneb muztarih bakışlarını 
kocasına kaldırdı. Gözlerinde 
yaşlar vardı: fakat bir söz söyli
yec~k kuvveti kendisind ... bula -
madan tekrar önüne baktı. Ne 
töyleae Haluku ikna edemiyeee .. 

gını, onun kendisinden hala §Üp

he ettiğini anlıyordu. 
Handana gdince, kan koca a

rasındaki bu sözsüz çatı1mayı 
hemen farketmit ve bundan ken
di lehine bir i1tifade temin et -
rnek fıraatını kaçırmamıştı. 

- Evet, Zeyneb hepimize kar
şı oyun oynadı. Hem sizi, hem 
heni aldattı. Kocamıa atkın. ben
den çalmalda iktifa etmedi, ayni 

zamanda onu ~evdi, hala da se -
viyor ,evet Turhanı aeviyor. Bu 

artık gizli bir ~ey değil, bundan 
herke• bahsediyor, her tarafta 

bundan konuşuluyor. 
Senin Halebde bulunduğun 

aylar zarfında bir düziye bera -
ber bulundulıu, randevülel}tiler, 

yalnızca görüştüler, hatta birlikte 
sokağa çıktılar. Onu sokakta gö
renler gelip bnna söylediler. 

Durunuz. sözümü kesmeylniz 
Zeynebl Henüz HaiOka her l}eyf 
haber vermedim; daha çok a8yli
yeceklerim var. Son haftalar ıar
fuada Mebpare HanLman evinde 
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aık sık buluttular, orasını bir ran
devü evine çevirdiler. 

HalUk aert bir tavırfa onun 
sözÜnÜ kesti. 

- O halde Zeynebi en çok 
rencide edebilecek bir çaroyi bu 
aebebden araştınp. buldun, onu 
bu sebebden cezalandırmak iste
din öyle mi~ Şimdi her şey anla
tılıyor, tavazzuh ediyor. Kocan 
Zeynebe Aşık oldu~u için kıskan
dın, böyle çirkin manevralara te
tebbüa ettin, ortalığı birbirine 
kattın. 

Daha fazla aöyliyemedi, nefeai 
tıkanmıt gibi birdenbire sustu. 
Handan, gözlerinde kıvılcıınla -
nan bir ihtirasla amcasının oğlu
na baktı ve ondan Intikam almak 
istedi. 

- D:inyada ilk ve son ola -
rak sevdiğhp erkek Tu&landır. 
Seni aevmemi~tim Haluk, aen ço
cukluk arkadaşım oldu~n için 
ve tenin bana karoı olan aolcın 
beni eğlendirdiği için sana yü:ı: ve
riyordum. Batka bir aebeb daha 
vardaı Zensiodin. Senin aibi blr 

Nakleden: Muazzez Tahsin Her !and 

adamı heT ihtimale kartı elimde 
tutmak menfatitim lktızası idi. 
Eğer karttma Turhan çıkmaaay -
dı, hatti aeninle evlenecektim. 

Senin namua, aok ve kadın te -
Ilkkilerine rağmen, ailenin mu -
kaddea bir muesleM olduğuna 
dair bir papaz ~ibi vlzlar et -
mene rağmen gene senin karın o-

lacaktım. Ukin Turhaoı gBrür 
görmez it deA-itti, o, tam mana
aile blr erkekti. Kadınlara a8.ı. 
.öylemesini, onlıtr& hot görün -
meslni bilen, kadın ruhundan an
layan bir erkek... Onu derhal 
aevdlrn ve bütün dünya gözüm
den sifindi. Onunla evlendim. 
M ca' ud olacaktı m. Şu dessas kaı
dın, sahte namuails, yalancı fazi-
letile ve Aleme meydan okuyan 
glSzlerjle kartıma çıkma1aydı bel
ki Turhan da ht!ni aevecektl. Ko
camı elimden aldı! Birlaik sev ... 
di~imi benden uzaklattırdı.bu ka
dıni 

Ucunda kızıl tırnağı patlıyan 
panna~nı. dramatik bir tavırla 
uzatarak Zeynchl sllateriyor, ilk 

defa olarak hakiki bir ü:ı:iintü ve 
acile titriyordu. 

- Turhan onu seviyor, onun 
sebebile benden yüz çeviriyor 1 
Aklı başından gitti, çılgına dön
dü, o derecede ki artık hislerini 
benden gizliyemiyor bile! 

Bir çılgın gibi baAırıyor, göı.le
rinden gayız ve hiddet aaçıyordu. 

- Anlıyor muaun Haluk} Ko
cam Zeynebi 1eviyor amma, Zey• 
neb de ona &ttk ı Karın seni alda
tıyor, benim de kocarnı elimden 
alıyor! 

Elleri titriyor, gözlerinden atcf 
saçılıyor, göğaü helecanla kaba • 
rıyordu. 

- Birbirlerini aeviyorlar, bizi 
aldatıyorlari 

Zeyneb bu aözleri büyük bir 
hiddet ve nefretle dinliyordu. 
Handanın son kelimeleri üzerine 
yerinden hrladı. Artık tahamnıü
lU kalmamlfb. TurhaD gibi alçalc 
bir adama katll kalbi ve bUtUn 
mevcudiyeti nefret ve lstikrRhla 
tltredlti halde onu sevdiğini id • 
dla etmeleri aeıı!J kızı iayanla ti~ 

retiyordu. T urhanı seviyordu öy
le mi~ Ha lük hile bu tüphe al -
tında kalmıştı öyle mi) O halde 
artık bütün ihtiyatı, bütün ka • 
dınlık gururunu unutara~ bu in .. 
sanların yüzün\! büyilk bakiicad 
bağıracak, aylardanberi kalbini 
ezen sırrını meydana çıkaracak ve 
ondan sonra da, arkasına bile 
bakmadan bu yerlerden, bu a • 
damların arasından kaçıp gide • 
cekti. 

Artık sabrı tükenmit. J.eleca• 
aon raddeye gelmişti. Guya o 
dada batka kimse yokmut v~ IÖJ~ 
Iiyeceii sözler yalnız onu alik .. 
dar ediyormu~ gibi kocuma dön• 
dü, bütün iradesini toplayarak fU 
sözleri söyledi. 

- Evet, Turhan beni öptü .• 
evet, sizin Halebde bulunduğu • 
nuz esnada ;>eşimi brralcma -
yıp bir dUziyo beni arada.. evet 
son haftalar znrfında beni Meh
pare Hanımın evinde gördü •. 
bunların hepsi doğrudur. Yalnız, 
bütün bunlar benim arzum hari
cinde yapıldı. Mehpare. Hanım 
benim bUtün harek!tımdan onu 

haberdar ediyordu ..• Hatta dün -
kü vak"a da 5ene o kadınla Tur~ 
han Bey arasında karaılaştırtl .. 
mış bir tuzaktan başka bir şe'/ 
değildi. Insan ismini ta ımağa la
yık olmıyan o iki mahluk, benim 
gıyabımda görüşüp konutmuşlar, 
benim etrafıını bir ağla çe'Vinniş
lerdi. Işte size tafailat veriyorum. 

(Aıbllwr) 
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SPOR Hatıralar arasında 

kalllp:aacla iki gUn Mühim boks 
··~ ............. ı............. maçları tertib edildi 

(Ba tarafa ı Dcl sayfada) 
rinaeniz ben de beraber geliıiml •• B 

diye mukabele edince düşündük. 
Gitme)[> Pek iyil .• Fakat na!ın Do
la~ık, kan~k bir i~! .. 

gün gece yarısındaa aonra kendimi
zi Sirkecide bulduk 

Beriinde hüokarın .. n pkayikleo
rile de meıgul olmuştum. San de
nebilecek renkte §Bkayik bulunma • 
dığıııı. fakat donuk beyaz renk U
:zeıinde tarımtırak ak~leri olan bir 
nev'in mevcud bulunduğunu anla
dım; ve bundan dolayı o nev'e aaf
rano namı verildiğini öğrendim. 
Bunlardan epeyce tt>darik etmiştim. 
Sandıldarla bu kökleri muhtevi olnn 
çuval bizimle beraber Sirkeciye vii
sıl oldu. Ertesi gün onlnn saıaya 
götürdüm, pek z.iyadc mnhzuziyeti 
mucib oldu, fnko• teessüf olunur ki 
ancak iki -sene sonra çiçek verecek 
olan bu sar!yı andıran ~aknyikleri 
görmek beşinci Mehmedc nesib ola
madı. 

de]·kndırme merasimi için toplanan 
~ aniılan bir saatle saynmaz.aınız. 
kşanı oluyor .• 

1'Mette - · d -renkı· .. sıı tepe uzerm en gun~ 
ti. T ı golgeııini çolı:taıı aüriiyüp geç- -
aı epeJer koyulaqtı; lnönü !kasaba-
nı_n sırtını dayadığı tepedeki inler 

•eçılrne b' h Id Ba · ı· d na) l z. ır a e.. nton res ı a-
lt ~{ a, tenor lötr mantolu tiftik 
rı~çı erinin bi! amd:ı verdiklr:ti dö
lu~I konseri, k sahanın tezek koktı-
11 akat · · ki di T·· şınn soka arında aonn er~ 
g·: d.~r.~ .kurtuluş tarihmin ebedi 
n~~~ ~zu lnö'lü üzerinde tııbi:ıt fe-

oerını söndünirken da;;, taoıc geni 
va ·· 1 .. ~ • Yuz erce p,enç hançereden çıkan 

ırnanlı bir sesle inim inim inl'vor: 
Korkma ronmez bu ~afc.klcL'tda 

yi!zcn .al sa1ıcak.. 
Bayrak Atatiirk büstünün üzeri-

ne dogv • . S k . A .. 2. • ru ınıyor. arı i, nzız tn, u-
erıne t't d·~· h l"dl ., ı re ıgı avacı eva a:rına 

.. ururla b k • 1 a ma:<tudır. 
hu nsana., ümidin, iftihann verdiii 
y: juru ne temin edebilir} Siık\ın 
laa. nız. hava meydanına değil. lafa~ 
trı nrnıı.a da intikal etti. Yorgun cl
~~ı~ rağmen hali obur teceuü
lt ~u doyurmıık için çalı~yor, 
t.i:-utuyor, dola,ıyor, görüyor, ge-

... or 1 •. ve .. yazıyoruz. 

1 
.110nü İstuyunundan bizi kampa 

etiren otobüs enerjik bir faaliyetin 
b~llanıa bırakmıthr. Bu öyle caz.ib 
• çalıfTTJaydı lti, yorgunluk kah~e

llne haaret çekenlerimi-z bile. fı.n
~nlarırı ba~ına 8 saat sonra döne-

~-dil er. Yüzlerce delikanlı, hepsi 
'~r~ıhhat ve pürnq' e, gö:ıün ala-

ı dığine uzo.nan meydanda planör· 
~k -1 • tayyarelerle uçuyor. paıaıut-
e atlıyor, insanı heyecAnelen heye-
~rıa dü,üre."1 akrobasi hareketi ya
:~~rdu. Hangi birini aeyred~ceğİ-

d~ hangi!ile meMUI oıa~gıunzı 
' t• e ~ 'aşırmı~tık. ~ 

T urk çocuklannın havacdıga kar-
tl ~Öaterdilderi bu sempati. nıedeni
~etın, kuvvetin tayyare ile ölçülm&
le~ batladığı bu feYkalade nhval 
rnvvacehesinde bize hakiki bir gu
ttır 'Verdi. Geçenlerde 10,000 tay
Yarecid~n bah•ediliyordu. Bunun 
nllat ~imdiden hazır gibidir. DiğeT 
f,"rıııı için ıle çok beldiyecek deği
ız. Çocuklanmınn havar.ılığa \:ıup 

ola o sevgisi. ırkl•uın" ınahsus c<'..sa-
ret ve. kabiliyeLleri pek. yakın za
ll1Qfıdo hnvd ordumuzu kemmiyet 
baltımından da arzulanan rakama 
ulaştıracaktır. Buna emin olabilirk. 

Türkku~ planör bat:nakini ti 
Ferid Ardıınla konuşuyordum. Ba

Kampt:ı paroşiitç lerin hazırlıkları 

PlGnörün seyrini takib 

Bir müddet spor teşkilatı hari
cinde kaldıktan sonra yeniden faa
liyetine lüzum görülen boksun in
ldşah için geni, bir faaliyet ba~la
mak üzeredir. 

Bu cümleden olmak iizere ilk 
hareket olarak 17 Ağustos Cumar
tesi günü l'lkşamı Halk sinemasında 
büyük bir boks maçı tertib edilmi~ 
tir. 

Muhtelif ıııkletteki boksörlerin 
i«tirak edeceği şekilde hazırlanan 
programa fO maç konmuştur. Üçer 

ı 
dakika olarak yapılacak maçlardan 
başka 6 ve 8 ravundluk maçlar da 
vardır. Bunlar da, Kô.ni Kiıyako ve 
Panayot gibi tanınmış boksörlcr a
rasında olacaktır. Ajanlık boksün 
eski rağbeti bulabitmesi için esaslı 
bir faaliyet programı hazırlamak
tadır. 

Yelken yarışları 
İstanbul su aporlan ajanlığı ta

rahndan hazırlanan yelken yarıl
lannin ikinci tetvik müsabakası 
Cumartesi günü saat l 5 te Modada 
yapılacakbr. 

Bütün teknelere açık olan bu mü
sabakalara her arzu eden yelkenci 
i~tirak edebilecektir. 

Istanbul - Ankara tenis maçı 
Istanbul ve Ankata tenisçileri a

rasında Cumartesi gün li T altsirnde 
yeni açılan tenis allhasında mıılıtelif 
maçlar yapılacaktır. 

Pentatlan birinciliği 
Istanbul Atletizm Ajanlığından: 

1940 yılı Istanbul Pentatlon birin
ciliği 1 O Ağu,tos Cumartesi günü 
saat 1 7 de Fenerbahçe atadında bi
rinci ve üçüncü kategori üzerinde 
yapılacaktır. 

Kayıd sahada kapanır. 

BANKA 

KOMERÇiVALA 
1 TA L Y·A NA 

Tamamen tediye edilmiş sermayesi: 

700.QOO.OOO lta'yan Lireti 

Ben ertesi gün tahkilcata giriştim 
ve seyahatin çiz.gilerini tesbit d -

tim: Viyana. Peşlc, Bükr~. Or§o
va, T unadan Bulgnri taııda Lo m -
palanka, Ru~çuk, Sofya, nihayet o
radan kim bilir nasıl bir tren yoku
luğile İstanbul .•. 

Bunu Halaçyanl tetkik ettik, o 
gözlerini süzerek düşünüyor ve ga -
liba benden sirayet eden bir nzim 
ile ba11nı sallıyarak, yarı türkçe yarı 
lrııruuzca: ACela va!.. hemen ~ide
Jim n diyordu. Birkaç gün içinde ha
zır olduk. Hahıçyan pek iyi bir dost. 
pek hoş bir refik idi. Ben de onun 
arkadaşlığile bu knnşık yoln çık -
maktan memnun idim. Vcdnlnrımızı 
yaphk. Beriinde kalmağı tercih e
den dostlardan Istanbul için yığın
laıla selamlar )'Üklcnerek Viyr.na 
yolunu tuttuk. Bu güzel toehirde ne 
kadar kaldık, tnhRttÜ-:: etmiyorum, 
Peştcde de öyle! 'Bükre~te galiba hiç 
kalma dak, doğru Or'lovayn... Ora
ya kadar pek iyi değilse bile ~ikayet 
olunacak kadat fena denemıyec( k 
bir surette devam eden volculuk bu 
herbad ~irde bizi pek. müşkül bir 
vllziyete soktu. 

Saatten saate bizi l atana vn.klaş
tıran bu müz'iç yolculukta her iki -
mizdc de bir sevin:; Vclrdı ve pek 
hoş sohbet olan Hnlaçynnln karşı 
karşıya birbirimize hı\(:uyeler P.nlat
tık. Hiç bir zaman evlenmeğc karar 
veremiyen bu nciamın harali bir
çok aşk muvnflakiyetleri vardı. 
Bunları pek ziyade liırunı ihtiyatlll 
ve saygı dairesiilde naklederk:en, 
Berlinc tanilük edenler,. ben de, san 
ki uza'k.tan, şahid olmu~ bulunur -
dum. Inanır v~ daha ziyade c;esaret 
bulurdu. Ne liilif bir ndnmdı, bu 
Hallaçyan'? 'erel.:rdedir, ne ya -
pıyor) Bu tarihten sonra onunla 
tekrar mütarekeden sonra lsviçrede 
buluşmak mümkün olmu~tu, fakat 
bu başka bir hikayedir. 

Hatid Ziya t.Jl:ıklıgı1 

General diyor ki 

O güne kadar oldukça neş' e ile 
devam ederke:ı bwava muvasnlat 
dakikasından bn~lıya;ak pelt büyük 
bir can sıkınhsı1e kar~ıla•tık. H~ 
ikimizin de yanımızda bulunan çan
talanmızdan baska birer biiyiik san.
dığımız vardı ki bunlar da bi7iınle 
beraber oradan oraya nktRrma e -
dilerek OrsoV"lya kadar yiik va· 
gonunda gelmek lazım gelirken on- (Bat tarafı S inci sayfada) 
lardan bir e er zuhur etmedi. Ne Elhasıl İngiliz.lcr, denizi" hakim 
oldu, yanlış bir yol n mı gitti, bir yer olmalarına rağmen, Almaninı ın h et 
de tıkılıp kaldı mı) Bu karışık za,. çare ve vasıtaya baş vurarak, me -
manda bütün eşynmızı muhtevi 0 - sela bir gecede, büyük bir orduyu 
lan bu !landıkları kendi hallerine bı- havadan Ingiltereye indirehilmderi
ralcabilir miydik) Onları t-lde et . ni ve hatta denizden kuvvet ~ıkar • 
rneksizin Tuna tarikil= Bulga1 istana malannı mümkünsüz gö;mü~rlaı 
gidecek olan küçük vapura binip ay- ve bunun için müdafna hazırlıklan
nimak bu eşyavı feda etmek de - na hummalı bir surette deva.ın ed~ 
rnek olacaktı. Buna nza ~östere - yorlar. 

1\IERKEZi: :MiLANO 
Bütün halyada., İstanbul. 

lımdra TC New-York'ta 
fllbeleri vardır. 

mezdik. Bennen ziyıııde Halaçyan Flaııdr meydan muharebeleı:in -
kestirip attı: ı,Snndık bulunmadı k- de mağlôb ve perişan olarak geri 
ça ııuradan ~uraya kımıldanamam hı kalan askerleri topsuz ve silahsız 
dedi. Her seyden evv~l mcvkif bir halde fngilterey .. giiçbela nakle
müdürile görü~tiik. Bu adam, pek dilebilmiş olan İngiliz kara ordu -
perişan, etraf.ı telgraflar çekti ve sunun· eski kumandıını General 1 -
gelecek cevab1nrn intiznıen birkaç ronside, mareşallığc terfi Vt' l.Qgilte
gün şehirde knlmak Hizım rrldi{!ine renin müdafaa~ile tavzif edildikten 
hüküm verdi. ehi·de kalmok} Bu sonra, adayı muhtemel bir Alman 
dile kolay bir isd; amma, 'barınacak 

1 

istilasına karşı korurnek için 400.000 
bir yer yoktu. Tek bir otel vardı. kişilik motörlü bir ordu teşkilini 

İzmir, bu da şehir lıarb esnıuıında topa teklif etmişti. İşte ingilterenin bu
tutulmuş olduğundnn bi.ıtlin mcc _ gün yaptığı en ehemmiyetli n keri 
raları bozulnıu~. mülevves, miıt•·nf- hazırlıklardan birisi budur ve bun· 
fin bir harabc halinde idi. Çarnaçar ]ara, takriben üç asır eı1•velki Ingil

na aynen şunları söyledi: 
- Para;ıütçü olarak yetıstirdiğ~- Parafütle 

rn_iz gençlerden ~ındiye kadar ~r '- · 1 ı. ··k b' talı'm tayyaresile 1 000 met kamptaki bütün gençlerin cesaret 

atlama 
Hariçteki bankala.nmn:: BANCA COMMERCİALE İTALİANA burada bir gece geçirdik. Bir mah- terenin yedi yıllık dahili harblerin~ 
{.P'rancel Paris Mn'rSenle ToulcWJe peste geeelernek belki dahn iyi o- de diktatör Kromn·li muznftr:r .k!
Nlce Menton Manneo Montecarlo• lurdu, ötedenben pek eğk.nc:.cli hi1 Inn ve lrland :n imha eden lngılız 
c~es Juanİes Pıns' vuıetrnnchc: refik olarak tanılan Halnçyunın su- parlamento ordusurı:ı vaktilr. ve -
aur _ Mer Casabianca' {Mn.roc). ratından düşen Lin parça oluyordu. rile.ır ismi hntırlatmnk iizere lronsi -

ıı;.ı~ı. velev ilk RtlııyıQta o sun en ~u- çu ır -· " 1 k b' ı'rtı'fnda vaptım ak ve atılganlıktan yana Ali Yıldızdan 
<;lik bir tereddüd göstermiş. at n: reye ya ·ın ır .,.. • trıaktan vazge,.,.,iş değildir. Halbukı robasileti, pike uçuşları, ters Adö~üş- pek farkları yoktu. Şu hakikati tes-
b k ..... b · b t nt 1 · hepimiz heyecanlıı, hatta hıraz Jim etmek lnzım: Türk başka bir 
aş a memleketlerde u nıs e 70 en k M fih hlA'- N Saf C k 40 d d -t da '-orku ile aeyretti • aamn ma UJL.. usret a Of UD 

BANCA 'coMMERCİALE fTı\LİANA O gün mevkif r:ıüdüriinc tekrar des diyorlar. Bu şimdi taktiben 
E ROMENA: Bucarest Arnd Brnlla. müracaat ~ttik. Bize bir çare bul- lronsidecılar ve lronsidc ordiJsu deo 
Brasoy Cluj Costnn~ caıa'z SlbtU: masını rica ettik. Bu çare bulundu. mektir. b ır. Hatta Türkkuşuna mu eo- =~ıL=~--...:....-----------------------

b~saıa olarak çalışmış olan Rus An.o: p t • G d 
hın, gidinciye kadar bu hnÇüY~'!nkıı~~ nu•• n ar ı rupun a Timich.oarn. ' ' Onun delaletile T una da sr:yrüsefer Böyle bir ordıı. Almnn h ava in -

er fırsatta izhar etmiştir. u 
BANCA COMMERGİALE İTALİA'NA yapan küçük vapurlarm Peşte nıcr- dirme kıt'aları İngilterenin ncıe -

E BULGARA Sofln, Burgruı Plovdiv, kezine müracaat edildi. Bizim sıfnt- sine inerse insinbr, veyn ıhrnç kuv-
Varnn. · ' larımız bildirildi ve oradan vt"tleri nere}'e çıknun çıksınlar ora.-

BANCA COMMEROİALE İTALİANA gelen emir üzerine biz san- ya acele yetişebili... Mıntaka ihti -
PER L'EGITTO. Alexandrie d'Egypte, dıklar bulununçıyn kadar nh- yatlannı hnvi sab:t bir sahil müdn· 
Elkahire, Port - Sa.id. tırnda yola çıkmak zama - faa sisteminden mnndn 400,000 ki· 

ı 
BANCA COMMERCİALE ITALİANA nını bekliyen vapurda misafir edil- ~ilik, yani 20-25 zırhlı ve nıotörlü 

"erdiği «atla» emri karşuında en u-

~~ ~!~:k;:~:ü~ö:~s~tnc~;:;i: barı· cı ı· ~ıer go~· rnşuldn 
.. Filhakilr.a bunu gözlerimizle de 1/ 

~o~dük. Çocuk denecek yaşta ~en~ 
.rın 800 metre irtifadan kendılen

na fütursuzca bnakı~lannı, motörsiiz 
ta'1Yare1erle tahammülü durdına
~lı: altrobasi hareketlenni seyrettik:• 
~en aonra Anohhıin hayretine ben 

e teri)[ oldum. 
.. Bizim aivil tayYarecı1iğimiı he
~l .. 5 Yatındadır. Henüz ~ekli!e .. n. 
l:ı' "~ lı:onupn, henüz yetııen Jcüç~k ö; ~ar lık olması lazım değı1 mı) 

le mi ııanır1ınız.) Bugün sivil taY: 
)-reci.liiimizin ve gedikll tayyarecı 
telittiren tetkil.itımwn bu ite b~ 
t~ Yıllarca evvel başlamı• milk!
enn parmağını ısırtacak bir vazı

Y~te olduğunu söylersem. ınilli ~iı 
flluh.lağa yaphiım. yahucl bir fm
~n kahvenin lork yıllık habrm&• 

O satırlak ırliibaJiığa ile mııltnbele 
ettiğimi zaı;netmeviniz. 

Türk Hava Kurumunun değerli 
k~"u, eı~ki fayyarecilerimizdcn ~Ş~-
ır Hazım Ergökmen bize bir ael ... 

kanlı tanıttı. Allah sizi inandırsın. 
iaftaJı, bıyığT yeni terlemi~ bir ço

cuk. lsıni: ı\li Yıldız. Isim yabancı 

1Re~rniyecektir ~:.ze.. Türkkuşu turne
erınde sık Sik adı tfeçen bir pııra
tÜçtii. B1.1 uf'\!rtefek. çocuk yüzlü 
delikanlı Türkkuşunun ba•öğtet
rrıenlerindendi. Hem pilot, hem pa
raşütçü. 

Arkı~daşlardan biri: 
- Kendisini tanıyoruz, dt'di. 

Cülhane parkında ağacın üzerinde 
t.... ··r · ·k -ıro;rru etmııtı . 

Hakiketen Ali Yıldız. bir iki ~ 
lle evvel mecburi init yaparak pla
llörile serçe gibi Gülhane park: 
llıın birine Ji:onıtn delı-

cB&Prafı 1 ioel say:flld21l rimizin yeniden inşaaııt icabeyledi - E GRECA, Atina, Pire, SeU\nlk. dik. Burada temiz yataklar•mtz. m>i tümenden mürekkeb seri ve kud -
let Mecliti bugün Doktor Mazhar ğini kaydederek demiştir ki: BANCA OOMMERCİALE İTALİA~A kemmel yemeklcrimız oldu, fakat Üç retli -bir ordunun lngiltereyi bir is
Germen'in ba~~uılıiır.da toplan - Erzlncanın geçmiş zamanlarda da TRUST COMPANY. PhUn.delohln. gün süren bu intizar esnasında mü- tiladan kurtaTabilcceği muhakkak
mııtır. . böyle :felaketler görmüş olması Ati BANCA COMMERCİALE !TALİANA kerreren mevkif müdürüne mÜ· tır; ancak ne böyle bir ordu ve ne 

Celse açıldıktan sonra Kırş~hır için bazı tedbirlerin alınmasını ıstil- 'l1RUST CO~fPANY - New - York. racaat ettiğimiz haldt: ııandıklardan de bu orduyu Almanlara knr~ı mu--
meb'usluğuna seçilen dokto~r Huse· ııam ediyor. Tetkiknt yaptırdık. Ye • Müşterek Bankalar bir haber çıkmadı. Nihayetl .• Va - vaffakiyetle kullanabilecek yüksek 
yin Olkü. Seyhan meblus~_!Una ~ rtnln de{tlştlrtlmesi zarureti k'lGI - Ba.nque Franç.at..e et İta.llenne P'Jur purun hareketi günü tekrar miira- ve orta bir kumanel heyeti öyle bir 
çilen Salih•t?n ÇaRm Vt' ırtş:V~et smda. kaldık. Şehrin yeri deitlştir1Je_ l'ame rique du mıd. Paris. caat ettik çe bizi hayre-tleı içinde iki ayda kmubma7, çünkü böyle 

1 mına ,eçılen ~m Arjantınde: Buenos _ Aire,ı. ;R~ bırakan bir netice karşısında bu - bir ordu, Flandr heziınetinden son--
u• ~~- 'd • 'hab maz.bataları tas- cek oluncn burada yeniden bina yn_ 1 d k Oag a aı ıntı . -b'uslar aııd pacak olanlara bazı kolaylıklar gö.s_ rio de Santa fe un u • ra. yoktan var edilmek mecburiye-'lı _.ıa ;. ve yvıı m~ BRESİLYA'da: Sa.o _ Paulo ve ba.~. Müdür bir hastalık bahanesile tı'ndedı"r. Bu cia kolay ve "abuk o-
n eo d'?"" 1 terrnek meselesi meydana çıktı. Diğer " ~ ...... i~er ır. ~• hen !i:f'hlrlerlnde ~ubeler. görünmcdi, maiyet memurlarından lur bir fCY değildir. 
..,.... 1 k nununa e'\. taraftan ı:..ır.ıncan ,ehrtnln in~a<>ı cırtı..t•de: &ı.ntıoao. "''"lpıırni.&O. biri dedi ki: - Sandıklar bulundu. 

D hiliye memur arı a ...., ..,.. a ~ ih ikinci müzakeresi başlamak üzere idi. Bu 1Uba!1a bu ka CQl,OM'RİA'da: Bogot~ B:n'ran _ Onlar ıaizin ge1diğini7. trenle bera -
kanun lay asının nun 11\yihnsı tanzim edUerek yüksı>k cıuilla Medellln. her buraya gelmiı. fakr.t onlann 
yapılroqtır. h • i y~niclen inşa heyetinize t.a.Jtdi.m olundu Te müsta- URUOUAY'd.a: :Montevldro. içinde bulunduğu }'Ük arabası açıl-

Erzincan 'e nn n id k BANC.A DELI.A svtZZEB.A iTAL1ANA madan ambatlar:\ sevkedilmiş ve 

edl
.lecem sahanın i•timlakin~ a _ a cel!yet kararı da alındı. •· b t 1 soz L~ano, Belllnzona, Chia..c;so, Lo - bu suretle nıevcudiyetleri farkedil -

müzakeresi "'Üna!le e ı <' Bu 1znhaU:ın sonra, kanun hü\rim-
nun \ G.. Ü§hıı· i i d'~ t k 1 d cam o. alan Hasan F ehmi ı tar. - um. ler n n ı6er mın a tl ara a tP"m;li 7:f1rif'h. Mı>ndrtqio 
ne- bu kanunun ) alnkız t'fn';: hakkında Abdülhak Fırat _ Erzin - R!\llll'f:A ttNGftltO _ İTA, h Sı\ g, A. 
şehrini i•tihdaf eylenu. t,. u unk - can _ t.nrafındıuı b!r tnlrrir ver•lmio;_ Pe<dP ve bae1~q !llehlrlerde ~ubelcr: 
iunu halbuki har~ketiarz mınta :- tir. Bu takTirin tatbikatta mııhzur _ HRVATSKA 'Rı\ NK n. D. 

d 
32 kaza huluaduiunu ve u tıırı m"ft'b ola<'a~ noktasından ilf'ri Zııır.-<>h, Su~ak 

aın • k b köy ....., t t kazalarda birçok ~lsa a. ;e b """ sürülen mütnlealar üzerine Ahdülhnlt B-\NCA TAY ,<\NO - l.IM!\ 

V
-ri-inin de dcğ:,tirı mesı ı1ca .-:- r.ıma IPerou) da ba~l·cn ııehlrler<lr. 
~. .... k b ,.,n F>rat tnkririni ~eri almı., ve kanun 

ı _.:ı·~-· · aret edere ura an ı.,.. ~Ubf'lPr: eoı~ ... ı 1 • ·ı ek tel(Jif olundu~u ışekilde kabul edU - l 
de ayTı ayrı kanurJ.ır mı getın ec - mi'>tlr. B.o\~CA iTALİANO • GUAYAQllİL 
tir diye sormuştur. b - ,_ .. , GuavnquO. 

D hT encümeni mazbnta mu - Mecl!s. gene ugun ... u t®ınnt.ısm- İo:tanbul m~rked: 

h 
.a. ı F•yaehrettı'n Tır'ıto~lı.:. vt-rdiği da, mevcud devlet alacıtklarının tn h-... Galata. Voyvoda caddesi, Knraköy_ 

arnbnd cümt:nde bu mesclenin sil suretine akl kanun 11\yiha.c;ı fle oalıı". Telefon: 44.845. 
ceva a. en . n b sulan n . d'ld·v• . ve nlakndor daıre- Valo nr mem a e orman ve t .. tJtnlnıl bü"'"ıı: 
tetkık .. d .. ı 1 ı~:~ •;e!dikleri izahat - v.evtinllklcrin Jaletılmesl haldı:mdnkl Alalemctnn han. Telefon: 22~00 
ler ~~iı~r {ıınununun bu gibi vazi- layihanın birinci müza.kerı>lerint yap /3111112/15. 
tan J ıs. hall e kafi g~lec~i anl~ıl - m•ş ve mü tncellyet karıın He Tiır . Bt'voJiu biirocu: 
yet enld ~·nu bildir111i ir. kive - Alrnnnva arasındtı nlttedilm\ıi İcrt.iklfi.l caddesi No. 
mı~ o u .. ~ olan tıcaret mfibııdeJıolerine ald an - 41046. 

Dahiliye Vekilinin irabab ıamıayı t.a.svib eylemlştlr. KMalar icarı: İtalYa ~ Macarlg 

D 
hT Vekili Faik Özuak. Er- MecllB. mttteaıdb t_..,.._tumı 2l A:. tan fein \le To'lfrlc;tiaue "ekleri ve B. 

.. a ı ıy;. . ı;..taa .-ir barab ~ ... 
zıacan ~nnnlll 

mem~ ... 
Buna ne mana vermeliydi"> Pek 

ara1jtumadık ve mallar;mıza kavuş
mağı burada geçirilen üzüntülü giin
lerin kafi hir ecri addederek hemen 
sandıklarlıı br:rabcr vapura seğirt -
tik ve böylelikle bu herbad şehir -
den kurtularak ertesi gece ı;ıakır şa
kır yağmur yaiarkcn ondr.n daha 
murdar bir yeıe, Bulgarisıanın 
Lampalanka kasahasının çamurları 
içine daldık. 

Bundan sonrn yol öküz n.abasın-
dan beter bir kntarda t:ngır mıngır 
Rusçuğa, oradan Safyaya gitmek 
suretile devam etti. Sofynda bir ge
ce geçirerek Istanbul yolunu tutmak 
icab ediyordu. 

Bizi lstanbnla getiren katar da 
daha iyi değildi. Yatacak yer yoktu, 
birer köteye biiz:ülerek ııarsıla sar
aıla uzun -ve tiirlü türlü Smzalarla 

Gazete saytatart hakktndak,i 
yeni karar neşredildi 

(&qtaralı ı Ind saytıula) 
olan 1 O Temmuz 1940 daki eb'adı 
hiçbir suretle tebdil edilemez. 

2 - 35 numaralı kararın birinci 
maddesinin A ve B paraı;rafların
daki hükümler gazete aayfalarının 
Temmuz 19 40 tarihindekı cb' adına 
göre tatbik olunur. Bu taıihten son
ra sayfa eb'adını değiştiren gazete• 
lenn ilbu karann n~i tarihinden 
itibaren azami iki güa zaıfmdn eski 
sayfa eb'adına irca eclilmr:leri mec
buridir. 

3 - lO Temmuz 1940 tan sonra 
yeniden intişam ba lıyan gazcteleı 
kullandıklan kai:rıddan teknik icab
Iara göre azami randımanı temin e
decek eb'ada nymağtı ve sayfa a
dedlerini de 35 numaralı karar hü• 
kümlerine levfiknn bu eb'ada gö 
teııbit eylemeğe mecburdurlar. Faz• 
la sayfa çıkarmak maksadile eb'adl 
küc;ültmek ic;,in kağıd kenaılanaan 



8 Sayfa 

T. iş. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

1940 lKRAMiYELERl 

ı &ded 2000 Ura.J.ıt - 2000.- 11r1 
1 • 1000 • - 3000.- • 
• • 600 • - 8000.- • 

13 • 250 • - 8000.- • 
40 • 100 • - 400cl.- • 
'10 • 60 .. - 8'160.- • 

210 .. u • - 62~0.- • 

Jtetldeler: 1 l uba&, ı Ma7ı~t 
ı .&ius'-, 1 hwo,;uqrua &&r.a • 
leruade J&pW.r. 

~ ................................ .. 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

İdnrcmlz müstahcP.minlne yaptınlacak ka.put.ı.a.ra esas olma« Ü7.P.re 280 
metre kumaşın nlırunMı açık ekaütmeye konulm~tur. Eksiitme 21/8.'940 
Çarşamba saa~ 16 da B. ~hane bin&&ı ltar§J.'ınd& Valde hanının tkinci 
katında ldaremiı: U.'Tluml depo muhulpllilt odasında toplanacak Alım Satım 
IComisyonunda yapılacaktır. 

Beher meotre.ııt muha.mmen bedeli 3'78 kuru.t h8P$lnln 1050 lira, muvaltkat 
temina t 78 lira 7!i kuruftur. 

Isteklllerin olbaptaki şartnamesini görmek ve muvakkat temınatlarını ya. 
tırmak üzere çnlı;ma günlertnde mezktk müdftrlük fdn.rl kalem levazun 
kısmına. ekslltme gün ve saa.tlnde de HO senesi için muteber Ticaret Oda. 
aı vesikası ve muvakkat te.mln.at :m.&kbuzile birlikte ıtomisyona milra • 
caııtlıırı. c6930t 

Y atılı - Y absız 

IŞIK LISESi 
ANA - b..K - ORTA - LİSE 

(Kız - Erkek) 
Nl.şanta.şı Karakota karvsmda. Telefon : 80S1t 

ı - Türkiyenin en eski husust Llsesldir. Llsa.n tedrisa.tı k!içtl.t SI.. 
nınardıı başlar ve çok ehem.mlyet verlllr. Kayıd içln herglln mftraca
ııt olunııbillr. Tarifname ısteyinlz. 

2 - ~ki ta.lebenin EyJCll'e kadar .knyıdlannı yenilem~l lfızımdır. 
S - Bütünleme imtihanlan 27 Atustostn b~lıyacaktır. 

~ ... _ ............................ _, 

SON POSTA 

Kadın harbedebilir mi? 
(Bat tarafı S inci sayfada) 

yıkanıyorduk.. Kalk borusu sabahın 
erken vaktinde saat 4,25 te çalar
dı. Giyinip hazırlanmak için ancak 
bet dakikamız vardı. (Bir kadın için 
bet dakika ne demektir, tasavvur 
ediniz) zira snat 4, 30 da, ikinci bo
razanda avluda bulunmamız mec -
buriydi. Pek azımı.t tarak kullan -
mak gibi lüks i~lere kalkışıyorduk. 
Kızların dkseri,inin tuvalet filanı 
dü§ündükleri yoktu. 4,30 dan 6.30 a 
kadar talim yapıyorduk. Ondan 
sonra, bir kahve fincanı uııudam> 
ibaret olan kahvaltımızı ediyorduk. 
Arkasından hemen dershaneye ko
,uyor, askerliğe dair bir konferans 
dinliyor, bunu müteakib öğleye ka
dar silah atma, makinel itüfek kul
lanma ve ata binme talimlerile meş
gul oluyorduk. 

Öğleyin karavana bir kase çoıba 
ile b ir kase pirinçten ibarctti, ve ye
mek on dakikada bitmeliydi. Kısa 
bir dinlenmeden sonra tekrar hava 
talmleri yapıyor, konferanslar din
liyor, ve 7,30 da, ele geçtiği tak -
dirde et ve sebzeden mürekkeb ak-

ra edindiğim kana<ıt 1udur ki: Ka • 
dının erkele kadar mütehammil ol ~ 
mıyacağına dair ortaya sürülen id -
dialar bo1tur. Dahası var. Kadın as
la ,ikayet etmez, her §eyi olduğu 
gibi kabul odor ve verilen emri sız
Ianmadan yerine getirir. 

Çinli kadın askerler, kalb hisle
rini de gerid~ bırak.mı,lar, kndın ol
duklarnı, ve flürt etmek zafını u • 
nutmuşlardır. Ne süıı, ne makyaj, 
ne tuvalet, · onları alakadar etmez. 
Eski püskü bir üniforma. kifayet e
der. Hatta birçokları rahatça iş gö-
rebilsinler diye saçlarını dipten traş 
ettirmişlerdir. 

lbrıthim Hoyi 

(TIYATROLAR) 
Bqld Rıza 't iyatrosu 

Bu a.lqam: Kadıköy Süreyya 
bahçesinde: 

~ı Yataklı va.gonla.r kontrolörn) 
Vodvll • 3 • perde 

~am yemeğimizi yiyorduk. Saat se- 11. SADİ TE)[ Ti,yatresıı: 
lcizde yatağa girmiş bulunuyorduk. Bu gece (Bosta.ncı) İskala 
Yatarken u,.akkabılanmızı c;ıknr - prıtnOtnmda 
mak yUD.ktı. Bazı geceler, elbitte ve cSÜT KARDEŞLERıı 
omuzumuzda eilfıhımız asılı olduğu 
h ıd d k B 

Vodvll .. 3 - perde 
a e yatar ı . u da, ~u demek • '-------------- 

tir lU ancak bir · taraftmıza yatmak 
şartile gözlerimizi kapamak imkanı 
vardır. A rasna, gecenin en ıssız bir 
saatinde birden borazar sesleri du-
yulur, derhal ve ok gibi ayağa fır
lar ve avluda toptanırdık Fakat, cep 
bedeki hayata nazaran, kampta ge
çirdiğimiz saatler en ho, anlarımız
dı. Kampta hiç olmaz!la yalınkat bir 
şilte üzerinde yatardık. Halbuki 
cephede, kum toprağa uzanmak, 
Üzerimize lcaputu çekmek vardı. St
perlerde günlerce aç kaldığımız o -
!urdu. 

Bütün bu devreleri aştıktan son-

~ o~ lhsan Saoü 

1 ~ ~ksürük Şurubu 
Öksürük, ve nefe, darlığı , bo~

ca ve kızamık öksürükleri i -
pek tesirli ıı~tır. 

• Herkes kullanabilir. ~-' .............•...................................... 
Son Posta Matbaası : 

N~lyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
• 

SAHİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Gümrüklerdeki sahipsiz eşya sahlıyor 

ihale günü: 0 / 8 1940 
• Deleri Peyl • 

M. K . N. Marks No. Kilo Or. LL K. Ll. K . Eşya. cln.c;! Amba.rı 

14511 AG ve .. 3~00 ı2s0 95 Matbaa mürekkcbi satı~ 3 
OGTO 

Yutarıda ihale günü w cvs:ııı yazılı eşya 1M9 Te 2490 sayılı kanun hu. 
tümlerine tevflkan 9/ 8 1910 günü. satılacaktır. isteklllerin belU günde saat 
12 ye kadar 2490 .uyılı ltıınunda yazılı vesikale.rı ibraz eyllyerek % '1,5 pesı 
akçesini vezneye yatır.mı~ olmalan llzımdır. İhale gününden evvel 9 dan 
ı2 ye kadar eşya ambarn.da alıcılar tarafından usulü diresinde görtllebtllr. 
Bu euadan mnada llP-rgf:n müteferrllt ~a sat141 yapılmakta olup listeler 
aalon IlAn ta.hta.c;ında asılldır. 'J'elefon: 23219. (7071) 

Teknik Okulu Salınalma Komisyonu Baş
kanlığından : 

Cirı41 Miktıırı 

nıc temlnııt 

Fitaı: lira Tutarı: lira. Ura kuruş 

Elektrik kaynak makinesi ı adet komlpe 1028 '17 ,12 
Odun 50.000 kilo ı,so 750 56.25 

YUdızda bulunan Okulumuz ihtiyacı olan yukarıda cln.s ve miktarı, fi
atı n Ut teminatı yazılı lkl kalem malzeme Iki ayn şartnarnede 22/ 8/ 940 
tarllılne rastlıyan PPr~embe günü !aat 14ı ve 14,30 da OümU.,.<;uyun ·h Yıik-
8ek Müht'ndis Mektebinde toplanııcak olan Batınalma komisyonumuzda 
ihalesi yapılmak üzere açık elcslltme ye konulmuşlardır. -

İ.ltekliler şartnameleri görmek ve Ult teminatı Ya.tırma.k üzere ek3!1tme
den bir ıtün evveline kadar Yıldızdaki okulumuza ve eksUtme günü de Yük.. 
sek Mühendl.! Mekteblne gelmeleri. (6835) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 3 1 8 1 1940 vaziyeti 
AK T IF PASI F 

Kasa.: 
Alt.ın: Safi kilogram '11.721.480 
Banknot . 
Ufııklık . 

Dahildeki muhabirler: 
Türk Lirıısı . 

Hariçteki muhablrler: 
Altın: S:ı.fl kilogram 5.005.913 
Altına tah\'ill kabil serbe.st dö • 
vizler 
Dl!;er dövizler ve borçlu lOtring 
bakiyelerı 

Bazine tahvlllm: 

Deruhte edilen evrakı naltdlye 
karşılı~ı 
K.Ununun 6-8 cl maddelerine tev. 
flkan Htızlne tarafından vA.kl te. 
d iyat 

s~oedat Cüzdanı : 

Ticart Senetler 
Esha m ve tahTille cih:danı : 

( Deruhte OdiJen evrııltı na.ltdl. 
A ( yenln karşıl~ı e,ha.m ve 

( tahviliit (Itibari kıymetıel.. 

B Serbest Esham ve Tahvlllt: 
Avanslar: 

Bazıneye kısıı vad. avans . . • 
Hazineye 3850 No. kanuna göre 
açılan ltın karşılıklı ıı. vans 
Altın ve dövız üzerine 
Tahvll uzerine . 
Hiss!.'darl r . 
Muhteli1 : • 

. 

Ura 

. 
100.881.998,85 

9,671.208,50 
1.83U89,M 112.391.19t!,89 

2.861.330.26 2.861.330,26 

7.041.216,74 

38.821,10 

20.327.229.74 t7.407.26M8 

158.7 !8.563,-

19.310.198.- 139.438.367,-

283 362.636.83 283.362.636,83 

47.886.416,93 
8.21'5.818.22 56.182.235,15 

7.809.000,-. . 
28.722.000,-

9.125,55 
7.80!1.722.- 42 34!1847,55 

4.500.000,-
17.969 37!1.75 

Yekiin . 66G.44l.2GO. Ol 

5ertrulye 
thtıyat ak~esl: 

Adl Te fevkııllıde • 
Hususl . 

TedavüldekJ Banknotlar: 
Deruhte edilen evrnkı nakdlye 
Kanunun 6 _ 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vald 
tediyat • 
Deruhte edilen evr.ak.ı. nakdlye 
bakiyesi . 
Kıır.,ılı~ı tamamen altın ol:lrak 
lllvet.en tedavüle vıızedllen . 
Reeskont mukabill Uflveten teda. 
va1.ed • . • 

MEVDUAT: 
Tiirk Ura•n 
Altın : san kllogram 18.828.472 

3850 No. kanuna göre hazineye 
açılan avans mutablli t.evdl olu
nan altınlar: 
san ktlogram 38.715.4!;8 

Dövlz Taahhüdatı : 
Altına tahvill kRbU dövizler • • 
Dl~er dövizler ve alacaklı KU • 
ring bakiyelert 
Muhtelif: • 

L ira . 
15.000.000, ..... 

6.188.666,15 
6.000.000,- 12.188.666, ı~ 

158.748.563,-

19.310.196.-

159.438.367.-

ı7.000 000,-

203.500.000,- 859.938.367,-

62.974497.71 
26.480.939,68 89.455.437,39 

51.843 22~. 22 51.643.228,22 

3.359,77 

27.754.407,57 27.757.767,34 

110.457.793,91 

YekQn 666.441.260,01 

İskonto haddi % 4 Altın Uzerine avans % 3 

TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş. 

ICUPONLU ·VADELi ·M-~ 

-•GiT·PARANIN·FA.tZiNi•AL: 

~,. HALiL EZE 
KARYOLA ve MADENİ EŞYA FABRIKASI 

Ea m~lı:ülpe.eotleri memnun edecek dünyanın ea rahat aomye .,. cll.,.ıdarile 
muhtel if cioa karyolalarını meşhcrim izde bir kere görıncoiır: moofaathalıı lktiır:e· 

aındandır • • irlceci, - allu ınaÖkÜt, Dem i rkapı eaddeai N. 7. Tal : :.JG32 

1 Istanbul Belediyesi Ilinlan ] 
Memba su kaptarının teınhirinde kullanılmak üzere lüzumu olan 3,140,0o0 

aded turş'!n mühür, 2490 ııumıırnlı kanunun 40 ıncı m&ddesinin son tık!"' 
sına göre pazarlll'la .ııatın alınacaktır. Tn.hmln bedeli, 11,618 ll.ra. ve ilk W 
minatı 871 lira 35 kur:uştur. Şartname Zabıt ve Muıımellt Mildürliitü kJ)t• 
minde görülecektir. İhale 1218/ IMO Pazartesi günü saat 14 de daimi enell
mende yapılacaktır. Tallblcrin Uk teminat, makbuz veya melttubları, ~ 
name muclblnce ibrazı IA7Jm gelen veısikalan ve 940 yılına &ld Ticare 
odası veslka.larııe 1~ale iiinü munyyen saatte daimi encümende bulunınl~ 

181138) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajani adedi: 265 

Zira! ve ticari her .,evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zin~at. B:ı.nk.a.sında kumbarıılı ve ihbarsız tasarruf he.ublanndll 
en az 50 11rası bulunaniara senede 4 defa çekilecek t ur'& lle aptı· 
daki pllna göre 1k.ramlye dağıtılacaktır. 

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

500 
" 

2,000 
" 4 " 

250 " 
1,000 

" 40 " 
100 - " 4,000 

" 100 " 
50 " 

5,000 
" 120 " 

40 " 
4,800 

" 160 " 
20 " 3,200 

" DiKKAT: Hesabıarındaki paralar '!?ir sene Içinde 50 Uradan aoall 
da,mlycnlere iltramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasUe verilecektir. 

Kur'alar sende 4 defa, ı Eylül, 1 Blrlnclk!\nun, ı Mıırt ve 1 Bazl· 
ran tarihlerinde çekDecekt.lr • 


