
HALKIN 

ALKIN KUL 

ALKIN D 

Sene ll - No. 3640 Y uı le leri t•l•fonu : 20203 CUMARTESI 14 EYLÜL 1940 Idare i~leri telefonu : 20203 

ak·neye Başvekil tetkik 
verilirken. • 

Eski Fransız segahafıne çıkf 
Başvekili Blum 

tevkif edildi 
Cenevre 1~ (A.A.) -O. N. B. 

bildiriyor: 
Vichy' de yayılan bir habere na

zaran eaki batvekil Blum ve hususi 
kalem m üdürü Jule Moch ih tiyati 
bir tedbir olarak tevkif edilmi§ler -
d ir. 

Sakarya şiiebimiz 
sorbest bırakı ldi 
Cenub limanlarımız.la ticari mU

nakaleyi temin etmek üzere 15 gün 
evvel limanımızdan hareket eden 
Sakarya vapuıu 12 Adalar suların
dan geçerken İtalyanlar tarafından 

B&1fvekll Esld,ehlrde kısa 
bir müddet kaldıktan 

• 
sonra l•mire gidecek 

Almanya üzerindeki uçuılardan dönen lnailiz tqyarec:ileri 

ı~~~~~~~~~ 

iLi.irahate çekilirierken kontrol edilmi§ti. Bu maksadla Le -
ros adasına götürülmüş olan şilebi-Londrada Kral mizin serbest bıra~ı~dığı Ve Mersine 
doğru hareket ettıgı hakkında ala -BERLi E BÜYÜK 

BiR AKIN 
DAHA YAPILDl 

İstasyonlar 
bombalandı 

Tayyare meydanına 
yüksek 1!"filakh 
bombalar ahldı 

Frcinsız ıahillerindeki mavna 
tecemmülerine de 

edildi, Jiddetli hava 
muharebeleri oldu 

Londra 13 (A.A.) - Royter a
jansı hususi kablo ile bildiriyor: 

Dün gece zarfında Ingiliz bom -
hardırnan tayyarelerinin Berlin ü -
~erinde gene büyük bir akın yapmı~ 
oldukinn resmen bildirilmektedir. 
Potııdam ve Anhaller timendifer is
tasyonlarının uzerine büyük çapta 
Yangın bombalan düşmüştür. Pots
dam istasyonunun yanındaki bina 
Ve demiryolları bombardıman edil-

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Moskova Tuna 
meseleleri ne 

lakayd kalın ıyacak 
Sovyet hükumeti 

noktai nazarını Alman 
elçisine bil :i irdi 

Sovyet - IRamen 
H ududunda 
Yeni bir hadise 

, Moskova ı3 (A.A.) - Tass a
lanaı bildiriyor: 
.. Mevcud T una enlernaayonal eta -

lüaiinde tadilat yapmak maksadile 

dAlınan hükumeti tarafından Viyana
a bir enternasyonal T una mesel e -

leri ekaperleri konferansının toplantı 
~ davet edilmesi hakkında Alman 
aJansının ve Alman radyosunun 
Verdiği haberlerin yabancı matbu
htta int~n münasebetile, hariciye 
2, alk komiser muavini Vi§inski, 1 O 

Askeri 
Vaziyat 

..----- YAZAN 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
cSon Posta. nın ukerl 

mu haniri 

A lmanlar Ingiltereye ha-
va taarruzlanna her -

gün devam ederek Ingiltere -
nin müdafaasına yanyacak bü
tün tesisatin beraber İngiliz 
havıı kaYvetlerini mağlüb ve 
mahkum etmiye çahşıyorlar. 
Onun is; in Fransanın su kutun
danberi lngiltereyi yakından 
tehdide başlıyan istila tehlike -
sinin gittikçe büyüye:ek bugün 
en yüksek noktasına varmakta 
olduğu görülmektedir. 

Bunun böyle olmasına, Ingi
lizierin Beriine ve Almanyanın 
aair ehemmiyetli şehir ve uele
rine yapmakta oldukları gece 
bombardımanlan bir m!ni tet
Jcil etmez. 

(Devamı 'J nci sayfada) 

sarayı tekrar 

bombalandı 
---------------------Büyük bir hava 

muharebesi oldu 
Bir Ingiliz filosu 
Fransız sahillerini 
bom bardırnan etti 

Çar1arnba günü Londraya )"Qo 

pılan akınlarda 125 kifi öld~ 
250 kiti de ağır surette 

yaral'!ndı 

Londra ı 3 (A./ •. ) - Istihbarat 
nezaretinin ne~rettiği bir tebliğe na
zaran bu sabah Bukingham sarayına 
bombalar atılmıştır. Hasar yoktur. 

O sırada sarayda bulunan kral ve 
kraliçey• bir şey olmamıştır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Bir adam karısının evini 
yaklığını iddia etti 

Haseki yangını tahkikatında ev sahibi 
karısının, kadın da kocasının kasten yangın 

çıkardığını ileri sürdüler 
Bundan bir ay kadar evvel Ak: - neticelenmişti. Bilahare hadise ad -

sarayda Mustafa isminde birinin e- liyeye intikal etmi§ ve yapılan tah
vinden yangın çıkmış, ateJ bi: anda kikat sonunda yangının kasden çı-
etrafı sararak, altı evin yanmasile (Devamı 'J nci sayhrl:ı) 

Sayım propagandası 
için bir film hazırlanıyor 

Umumi nüfus sayımı içın uzun 
zamandanberi yapılmakta .llan ha
ı.ırhldar tamamlanmak üzeredir. 
Bütün memlekette umumi numara-
taj hazırlık ve kontrolları be~ altı 
koldan devam etmektedir. Şimdiye 
kadar 182 kaza ve vila}•et merke -
zinde kontrol yapılmı~tır. 

istanbul vilayet ınıntakasında he
men her sokağın numaratajı göz -
den geçirilmi~, bütiin mıntakaların 
te~kilatı yapılmış, sayım memurla -
n na tevzi olunacak vesikalnr zaJ na
nna vanncıya kadar yazılı bir hal-
de hazırlanmıştır. Yakında nahiye-

yilılde Alman büyük elçisi Kont 
\'on der Schule.nburgu kabul etmi~ zo. Sovyetler Birliğinin, Tuna dev
Jf!.ıııfntile, Tunada seyri.sefain Te -

'f ıne lakayd kalamıyacağını ve ler sayım memurlarını seçip tayin e
h Unayı alakadar eden meselelerio 

alline i§tiıak etmemezlik eylemi -
~eceğini büyük elçiye bildirmiştir. l4-CK•liıJl , 

müdürlüğü mem-
..... - ..... ,.. sa}'lma aid sa -

Una binaen, Sovyet hükumeti. AJ! 
tnan hükOmetinden, Tuna enter ... s- 'lllılııılo-•· ·+<-" 
Yonal meselderine bakacak Viyana da 
ekaperler konferansı hakkında la· 

ve bü)ük eb"ad 

Inn gelen her türlü malumatı ala -

kadar makamlara bu sabah malö -
mat gelmiştir. ·.:...:.;,:;~:....._ ___ _ 

Suriyedeki Fransız 
askerlerİ terhis Batvekil duktor Refik Saydam 

ediliyor Ankara 13 (Husuai) - Batvekil velcil Esk.i§ehirden lzmire 

Suriye hududu ı 4 (AA.) - ı fo~tor Refik Saydam bu ak§am tir. 
D. N. B· Terhis edilen Fransız ns - l, O de hareket eden ekııpreae Batvekil, istasyonda, 
kerl•rini. harnil iki gemi Beyruta ı bağlanan hususi vagonile oehrimiz- C. H. Partisi genel sekreteri. meb 
hareket etmi ti den hareket etmiştir. Galib bir ih-

r. timale göre Ba~vekil ukişehirde uslar, devlet ştırası ve divanı muhl 
kısa bir müddet kalacak ve şeker sebnt reisleri, askeri ve mülki erkl 

Fransa hükumeti 
merkezini değiştiriyor 

Ccn vre 14 (A.A) -D. N. B. 
bildiriyor~ 

fabrikasını ziyaret edecektir. Baş - tnrafından uğurlanmıştır. 

• 
Vichy"den gelen haberlere na -

zarnn Fransız hükumeti merkezini 
Lyon şehrine nakletmek niyetinde -
dir. 

Sakatianan /talya 

Kanada ve Amerikamn 
tesis edecekleri musterek 

hava Us~eri ' 

tayyare/eri Finike 
sahillerine indiler 

Vaşington 14 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Kanada ve Amerika yalnız At -
lantik sahillerinde değil Pasifik aa
hillerinde de müşterek ha' n üsleri 
tesis edeceklerdir. 

Bir tayyare silahtan tecrid edildi, biri zabi 
6 kiş iL en mürekkeb müretlebab enter ne 
edilecek, denize düşen tayyareler batb 

Va§ingtonda iyi haber alan mah
feller, Amerika - Kanada göriişme
leri esnasında Kannda hava üsleri
nin müştereken Vancouver ve Krali 
çe Charlotte adalannda tesısının 
karar altına alındığına dair imalar
da bulunmaktadır. 

Afrikada vazivet 

Ankara 13 (AA.) - 8/ 9 Ey -
lul 1940 gecesi Finike ıınhiller.ine 
iki halyan harb tayyaresinin &rıza 
neticesinde indiği ve mürettebatın
dan altı ki~nin bir müddet sonra 
mezkör mahalle gelen üç halyan im-
dadı sıhhi tayyaresi tarafından nlı
nıp götürüldüğü haber alınmıştır. 
mezkiir tayyare müretlebatından ka 
raya çıkarılan bir ltalyan zabiti en
tcrne edilecektir. Dü~en tayyareler 

bir müddet sonra batmı~tır. 
Ankara 1 3 (A.A.) - 9 

günü bir İtalyan harb '"''v.,,rr._,unı 
Finike sahillerimizde Da 
kiinde Beymelik köyü 

Kabire 14 (A.A.) - Dün ak -
şam ne~redilen bir tebliğe göre, hu
dudun garbında bufunan düşman 
müdafaa hatlarının hırpalanmasına 
devam ediliyor. Marso - Matruh ii
zerinde hafif bir hava !aaliyeti ol -
muştur. 

Nayrobi 14 (A.A.) - İngiliz 
ltıfalan cephenin bütün imtidııdın -
ca büyük bir faaliyet gö~termekte -
dirler. Bir İngiliz kıt"aııı halyan So
malisi hududunda düşmıuıın adedce 
üstün kuvvetlerine !ıücum ederek 
bunlara aiır zayiat verdirıni~tir. 

Zengin bir dilenci 
daha yakalandi 

Karakolda ayağındaki poturun paça 

Emn:yet işteri umum 
mUdürU bu sabah 
şehr ·miz e geldi 

çözülünce döşemeye alhn yağınağa 
Geçenlerde zabtta tarafından 

Calata kilisesi civarında yakalanan 
Nikola adında yetmişlik bir dilen -
cinin üzerinden altın ve ka~ıd ol -

Emniyet işleri Umum Müdürü mak üzere 1200 liraya yakın para 
Ali Riza Çevik bu <ıabahki Ankara çıktığmı yazmıştık. 
trenile şehrimize gelmiştir. Umum Dilenciliğin erbabınca cidden 
Müdür garda Cmniy~t Mü~ürü Mu-

1 
kiırlı bir meslek haline getirildiği -

7-affer Akalın ve polıs erkanı tn ra - 1 nin ikinci misalini de dün Eyüb ca-
fından karşılanmıçtır. misi civarında dilenirken ynkı~!anlln 

B U G U•• N Hü!leyin adında bir ihtiyar teşkil et-
1'••••••••• ...... .. . ,~ 1 mektedir. Dilencileri tııkih ve taras-

B
. h • kA ; .. u d eden sivil memurlar, dün E-
l r ac 1 1 ay e ~ yü b ~?~isi .. önünde bir ih~i~arı~ d~-

: lendigını gorerek, kendısır.ı curmu 

YAZAN 

Üstad 

Halid Ziya 
u.,alılıgil 

IKİNCI SA YF AMIZDA 

: me~hud halinde yakıılamı~lardır. 
: KRstamonulu Hüseyin ndındn bi-

ri olduğu anlaşılan bu aJanı kara
kola getirilirken memurlnra: 
H- Beni ne y"aparsanız yapın, la

kin altınlarıma dokunma} ınıı d iye 
yalvarınağa ve karakoin gitr:ıenıek 

ı için de ayak diremeğe b şlariu~tır. 
Nihayet güçlükle karnkola get:rilen 

bu aefer do az evvelki itirafa 

hilafına heş parasız olduğunu aöy 
lemiş ' 

<<- loterseniz beni arayın 
miştir. » 

İhtiyar dilencinin cepleri, 
ba~ı inceden ineeye aranmış, 
"aten üstünde paraya dair bir 
telik dahi bulunmamış, fakat sıra 
yağındaki poturn gelince iş deği, .. . 
miştir. 

Hüseyinin ayağındaki keçe 
run iplerini çözrneğe uğraşan 
murlar birdenbire bunun para 

(Devamı 1 nci PJ'ıacııaı. 



Hergün 
Avrupadaki yeni 
Keşifler karşısında 
Bazı düşünceler 

Yazan: Muhittin BiriJeD 

arlık ve yoksulluğun çetid 
çeıid müşkülatı ile pençe 

l~ekte olan AVTUpa milletlerinin, 
aırf :ıaruretlerin sev'ki ile yapmakta 
oldukları yeni yeni keşiflerden bu 
riitunlardn arada ııırada bahsediyo 
rum. Fakat, dar bir aütunda bunla
nn ne mahiyetleri, ne de hatta ne· 
Yileri hakkında izahat verrneğe im
kan yoktur. Henüz bizde kelimeai 
mevcud ve hatta malum olmıyan 
kimya teamüllerinin veyahud fizik 
tertibatın eseri olan bu icadiara dair 
aon günlerde AVTUpa gazetelerinde ı 
pek çok teY okudum, Bunları okur· 
ken, inııanın arada bir yarınki dün
ya iktısadiyatının alacağı manzara
yı gözönünden geçirmemcal kabil 
olmuyor. Bugüne ltadar biz.lm ipti
dai maddelerirnizle yapılan pek çok 
teY var ki, yarın bellti de bunların 
bir çoğu tabiatin ham madde ola
rak verdiği teylere muhtaç olmak
llZln yapılacaktır. O zaman bu ham 
maddeleri istihsal eden memleket
lerin kendilerine yeni yeni i~ler ara
maya mecbur olmıyacaklarını iddi
aya imkAn olamaz. Bunun için, ya
nnkl dünyada milletierin kendile
rini yalnız ııiliıhla değil, dünyanın 
lktısadi hayatında iogal etlikleri ve 
edecekleri mevkilc de nıüdafaa ey
liyeceklerini düoUnürsek büyük 
hamlelerle çalıoarak kendimizi ya
rma hazırlamaya mecbur olduiu
ınuzu teslimde tereddüd etmeyiz. 

* Allah bu tabiatİ nasıl yaratmıt-
aa, o, biz.lm elimizde bugün ayni 
haldedir. Memleketimizin en bOylik 
mahsulleri bu tabiatin verdiği teY· 
lerdir. Biz. onlara tadil edici insan 
kuvveti olarak pek az: bir fCY illve 
ediyoruz. Bu tembel olJu~muzu 
ifade etmez: fakat, bugünkü ileri 
fnaanlıiın tabiate hlkim olınak ba
kımından gösterdiği kafa ve el lh
bsasına aahlb bulunmadığımızı çok 
açık olarak gösterir. Zeytinya~. U
:ıUm, incir, fındık, bütün bunların 
latihsalinde en birinci rol t'lbio.tin· 
dir. Biz ona ancak iatihsalde biraz 
yardım ediyoruz ve batlıea ipmiz 
de toplamaya mnnhe.aır kalıyor. 
Toprağın altından bir ma den çıkar· 
mak. 18.:ıım geldiği zaman da onu 
henüz AVTUpalılar gibi kolaylıkla 
ve ueuzea çıkaramıyoru'L Halbuki, 
Franaı:ılar suyu ahnmıt lizümün en
kazından oimdl yağ cılr.a -
np bununla sabun yapmaya teteb
büs ediyorlar. Yann bu uaulUn bU~ 
tUn Q:z:Um ve tarab memleketlerin
de umumileıtiğinl farzedersek aca
ba, bizim aşağı cinaten sabunluk 
yağlanmıza müoteri kalacak mıdH) 
diye düşünmemiz bir zarurett\r. 

Hayır, aade istihaalltımızı çolalt
maya çalışmak Ufi değildir. Bun
lann çetidierini mütemadiyen ço
ialtmaya, bilhassa kalitelerini y{lk· 
aeltmeğe ve ayni zamanda latihwl 
ettiğimiz her ııeye, insan zekltının 
ve insan emeğinin eseri olarak, o 
maddeyi tadil edici bir faaliyet ill
ve ey]emeğe rnecburuz. 

Derhal aöyliyeyim: Bu it leri aa 
de devlet düşUnecek değildir. Her 
Türkün terakki tuuru ve millt vic
danı bu vazifenin ehemmlyeti nze. 
rinde uzun uzun alakadarlık etme
ğe mecburdur. Esaaen lıer Türk 
böyle düşünmez ve b1Syle yapmazaa 
devletin sarfedebileceği ııayretler 
de kendiliğinden bota ııider. 

dluhlltin c.1Jii11J~H 

1 

Eski bir hikAyedir: 
Fransız krallarından blrlsi b:ıım.şusuna b&.rb ilAn etmek nJ:yetlnd.eydl. Bir 

gün ~ek masasında müsahiblerile bu m.c3eleyi mn~ mJa&t1r ola. 
ra.k bulunan meşhur bir tnıcıda.n. da fikrini sordu. 

Falcı Nostro.dmus önünde dur11.Il ka.dehl aldı, bükümdal'a uııa.ttı: 
Majeste, bardaıtın içine baktı ve sonra. etra.11ı.na be.k.a.ı'1ık: 
- Ko:mşumuza harb ll~net.m.ekiten va.ıgeçllm.1ştJ.r, dedi. Bardaim içinde 

kendisini esir edUm~ vaziyette görm:llıştıü. 

Nootrndamus'un §ahsı gibi, dilden dUe geçen muva.tfa.kiyetleri d.e bir et. 
sa.ned.lr. Hiçbir !ıılcı Jstiltbali keş!edem.enı.lttlr. Bundan 8QIU'a da edemlye. 
cekt.ir. !nsan gelecek günden kendisine ne ha.zırlad~ı .talcı vıımtaslle de. 
tn, kendi hareketlerinin v~ net.ıcererl heısalb edc.r6k kend1 zekAsfie k.e~ 
!eder. Haya.tı.run dümeni lten.d1 elln.dedir. Ya.n.lı.ş bir muh.akeme, ya.nlı.ş bir 
manevra neticesi klrc1aba yuva.rle.nmas:ı m'Uml:ilin ol~ gibi sellm.et aa.h.l,. 
line çı.k:ması da mümkündür. Bl.zi yükıselten veya. alç.alt.Bn kendi muha.ke
meml..zd.1r. 

İkinci Abdülhamid devri valile -
rinden gittiği yerlerde halkı aoyan 
bir zat hakkında töyle bir fıkra nak
eldilir: 

Vali, bulunduğu yerin halkına 
bir hayli zulüm yaptıktan sonra 11• - 12 - lamıyorduk. Bir aralık Karlabad-da 
tanbuln gelmit· Bir ııün kendisine, Bizim pension-da bana pek mu· bir tedavi devreai geçirdikden son-
o vilayet ahalisinden aleyhinde Pa- habbet göeteren Muuvi kibaranın- ra Beriinde bize miaafirliğe gelen 
ditaha vikayetciler ııeldiğini haber dan çocuklarile beraber iki kadın ablasını son hareket eden Balkan
vermişler. Mürtekib vali, kayıdaız, vardı. Bunlar bir çok l'Heler gibi zug ile ve türlü zorluklarla yola çı
omuz ailkmit: hayatın gitdikce artan zorlukların- karmışdık. O katarın latanbula gi-

- Zannetmem, demit. Til&yet _ dan kaçarak kendi rneakenlerini derneyerek yan yolda baoka bir is· 

b 
'kl • 1 ı h terk etnütler ve bir penııion-a 11ğın· tı'k m t t td ğu L 'll d k N ten uraya 11 yetçı ge mea ne i ti- k . , • a e u u nu .,ı vor u . e-

mal veremem .. çünkU, buraya gele- ma çaresme mUraca at etmıolerdl. reye gitmiodi'? Abiası ne olmutdu) 
bilmek için kendilerinde vapur pa - Vedadı da dl'Jma ıörürler ve ona Nihayet İatanbula vlsıl olabilmi~ 
rası bile bırakmadıi-ımı iyl biliyo • telc.ayyüd ederlerdf. Bir ıUn onlar- mi idi'? Ne bunu blllyorduk, ne de 
rumi la bu trıda mea'elesinden ırahaeder- evlmizden, annesinden, kardc1ln-* ken ilciBi biribirine bakıtdılar, aanki: den bir haber alabiliyorduk. Ben bu 

"B • h b • - Ne dersin} Söylet!ıek mUnuib ÜzÜntülere kareı aabr ile mukave-aSlr8t, Sa ; inm m.i> diye aorutdular. Ve mnnasib met etme~e çalı~ıyordum. 
basirelsiziP'i olacafına sözlerile karar verdikden Fakat en büyük UzU.ntU Vedadın 

H aonra bana anlatdıları hiç ses çıkarmadan, tlklyeti andı-
Civarda bir yerde Franc. ma- ran bir kelime söylemeden her gün 

çona tetkilltında.n bir haft mU' ene- biraz daha kendiaini fUtura salıver· 
se tanırlarmit ki beni oraya tavaiye diğine dikkat etmekden ileri geli
ederlerse yumurta, et, tereyağı ve yordu. Bu aralık Vedadın ma'ne
al'ire kabiJinden memnu' yahud or- viyatında fena te'air yapan bir hl
tada mefkud olan gıda maddelerin- diae oldu: Muammerin iki bilyUk 
den tedarllk etmek mUmkin olabl· oğlunu Almanyada Dresden'de ve 
lirrnlt. lrklanna hu olan becerikii- Leipzig' de yerle~tirdlğiml kayd et
lik alyealnde bir muaevl Loge miodim. Diğer bilyUk kızı Latife ile 
maçaonnlque tarafından ai:ılice lt- iki küçük kızı Vecihe ve Ruklye en 
letilen bu mil' eaaeaeden araaıra uğ- küçük oğlu hacağından T. B. ile 
rayıtlanmda çocul'un bealenmeaine hasta Münct anneleri ile birlikde 
medar olacak tey'ler edinebildim. 

Eski Türk gazetecilerinden bir 
«Ali efendi» vardır ki. Abdtilbiz 
devrinde ve Abdülhamidln ilk za -
manlarında çıkardılı gazetenin a -
dına niebetle «Baairetçi All efendili 
diye methurdur. 

Osmanlı Imparatorluğunun nazik 
bir devrinde çetidli taxyiklerln al -
tında gazetecilik etmit. :ıekl, ıılrit -
ken btr zat imit, Basiret ile iyi de 
para kazanrnıf. 

Buiret'in son kapanıp, Ali e -
fendi için oldukça da tehlikeli bir 
hldise yüzünden olmuttur. 

Birinci metrutlyet inlı:.illbı AbdU
llzizln tahtından indirllmeaUe bat -
lar. Sultan Azizin intihan yahud 
katü h&diaeaile Çerkes Hasanın ser
asker Hüseyin Avni papya auikaa -
ai, laabı zaten bozuk olan yeni pa· 
ditah beşinci Muradın tam clnne -
tini intaç etmlo, millete bir kanunu 
esaai bahtedece~inJ vAdeden veli -
ahd, Muradın yerine ikinci Abdili -
hamid adile tahta oturtulmuttu. Fa
kat çok geçmeden, 1293 harbinln 
do~urduğu fel&ketten fatifade eden 
padioah, mecliııi meb'uaanı dağıt -
rnıt. ve istibdad jdaresini yeniden 
lturmuştu. İtte bu sırada, devrin 

k maceraperestlerinden Ali Sil-

Bittabi' bunda bahti,lerin bilyUk bir hAvub sturyadadidileMr. Bir !!fÜn hiç bir 

h
. 1 d T x a er verme en uammer Latife 
ızmetl o uyor u: er eya••· so~ k .1 b b B 11 ld'l S 
ı Al 1 

L d ı e era er er ne ge ı er. e. 
et er, yumurta, man ann o s:a ar b b> O .. 1 dt b ık· lS )' 
iyi piolrdikleri kaz kızartmaaı... En e nu 10Y erne • e 

1 
• Y ı ye~ 

bir luaa cümle ile anlatdı: - Onlaı 
gidiyorlar, biz kalıyoruz 1.. dedi. 

Hüzün tevlid etdi. zira onları Al· 
manyanın komtuau ve müttefik.i bir 
memleketde, İsmail ile Örneri de 
Almanyanın Berlinden bir kaç aa' at
lik birer tehrinde bilmekle kendisi
ni bUshütün yalnız kalmı, farz et
miyordu. A·ne efradından yalnız 
Duaaeldorf' da Zeki kalıyordu. Ken
disine pek yakın bir arkadaş olan 
bu hı11m çocuğunu, mektebinln bir 
ta'tilinden Istifade ederek Beriine 
çağırdım, beş on gtln misafir ederek 
Vedada yalnız kalmıt olmak hlasini 
unutdurrnak istedim. 

Onda hUzü~den batka bir de im
renme hissi peyda olduluna işaret 
etmitdim; bu him onun zlhnlnden 
geçen fU cümle ile terceme etmek 
mümkindir: «Onlar laviçreye hep 
güzelliklerinden bahs olunan o 
memlekete gidiyorlar ve hep beta
ber, biz burada evimizden, biz.imki· 
lerden uzak Berl!.nde mıhlanmıo ka
lıyoruz. Kim bilir daha ne kadar 
kalacaitz .. » 

* Bunu aarahaten okudukdan son
ra birdenbire karar Terdlm. Zekinin 
avdetinden sonra Vedadın da ders
lerinde bir ta'til fırsatından istifade 
ederek bir aeyahate çıkmak ve ço
cuğu biraz oyalayıp eğlendlrmek Is
tedim. Almanyanın her tarafını glSr
mllt Iken yalnız Avuaturyaya, Salz
burg elvanna aaplanmıt bir çıkıntı 
teokil eden ve Almanyanın Tyro]-u 
denebilen bir parçalint bilmiyor
dum. Bu cihet biraz laviçreye ben
zetilebilir demitlerdi, sonra orada 
daha kolaylıkla gtda tedarOk edile. 
bileceğinden bahs olunmuodu. Ka
rarı verdikden aonra bir gün Veda
da söyledim: - Haberin var mı> 
Seninle bir aeyahate çıkıyoruz ... 

Iki eroin aatıcıaı lirer aene avi efendi, bin kadar, Filibe, Has -
kBy vesair Rumeli muhacirleri ile 

mUşkil olan ekmek mes' eleal fdi. bilecek bir sebebi de r.okdu, fakat 
Bundan da mUmkin olabilen mik- sonradan anlaşıldı ki email lle Ö
darını ele geçirdikden sonra arala- meri bulunduklan yerlerden ala
nna et kaz yumurta aıkı,dırarak rak, Avuaturyada lı:alanlarla hera
küçUk ~aketierle sabahlan bana u~- ber, hep birden laviçreye geçmefe 
rayan Vedadın paltosunda cepleri- karar vermi~. Bu karan evvelce mi 
ne lcordum, fakat f'!kaeriyet üzere almıtdı. sonradan mı aldı, bilmiyo
aktamlan yine bana uirayınca rum. Onun kararlan böyle b~lı:.len
mu' ayene eder ve görürdüm Id hiç m ey en zamanlarda ve teaadüfe ta
birine dokunmamıt. Sitem eder ve: bi' vesileler ile meydana çıkardı. 
- Ben o kadar zahmetle bunları Ma'amafih bunda i'tiraz edilebile
bulup sana veriyorum. Sen yeme- cek bir cihet yokdu. Yalnız terk e
miosin, derdim. O beni auçunu afv decekleri memleketin ucuzluğu ile 
etdirmelt isteyen kUçük bir çocuk gidecekleri meml~ketin ağır maara
halile 1Sper ve: - Ne yapayım ba· fı arasındaki büyük fark mevzu'1 
bacığım).. Karnı m tok 1.. derdi. bahs olabilirdi, fakat Muammerin 
Karnı tok değil, pancarla, .P~tates· mali v~~aiti bu farka ehemmiyet 
le, lahana aalataaı lle dofu ıdı. verdirmey~bilirdi. Bun• mukabil 

Gözlerinde bir parılb ile: - Ne
reye) dedi. 

- Berchteagaden taraflnına ..• 
O belki daha iyi bir seyahat bek· 

liyordu, kim bilir> Belki de Y eoil
köyü düşünmüşdü. Tevekkülle ve 
tealimiyetle elini uzatdı, maaanın U
zerinde Bödöcer-i aldı ve uzun u -
zun okuyarak galiba beni kırmamak 
Için: - Ne Iyi 1.. dedi, on, on beş 
gün dolaşırız. Şu divan e Louis' nin 
V eraaillea taklidinl de g8rmüş olu
ruz. 

hapse mahkUm edildi Çırağan sarayını basarak be~lnci 
Mustafa ve Osma.n 13imlernde iki Muradı tekrar tahta çıkarmak te -

eroin satıcısı hakkındaki dava aa11ye tebbüsünde bulunmuo, fakat bu 
beıŞlnci ceza mahkem~inde cınn ne. vak'a, Süavinln ve bir çok 
tı.celenml.şt.lr, ı:ahil, ma!lum muhacirlerin ölümü 

Mahkeme, lk1 zehir taçakçuınt da ve bir çok zavallının da felSketi ile 
ı er sene müddetle hapse, 220 ter 11. neticelenmitti. 
ra p:ı.ra cezasına mahlrl\m etml..ttir. $imdi Basiretçi Ali efendinin ha-

Günden güne onu daha za'if düt- harbin cereyanı en<iioeye ba'is ola
müo gördükçe bu müşkil vaz'iyet- cak bir mahiyet alırken salim bir 
den nasıl çıkılacağını dü~ünür ve memlekete iltica etmekde de büyük 
bir türlü hal çaresi bulamazdım. bir fa'ide vardı ki yalnız onun ka
Onda fazla olarak bir keselan bir rannda kafi bir lmil olabilirdi. Bu 
melal vardı. BütUn eğlence vesile- kararın icrası için lazım gelen mü
leri ondan aanki bir alai sıyıramaya- aa'adeyi de almış olmalıydı. .................................................... 
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tıralanndan birkaç satır ok:ıyalım: 
«Ali Suavi efendiyi iyi tanıdığım 

cihetle aralıkta hanelerine gidip B:ı
(Devamı '7 net sayfada) 

rak geçip gidiyordu. Bunun a~beb- Onların böyle laviçreye hicreti 
leri ma'lumdu. Memleketle muva- Vedadda hem bir hüzün, hem bir 
sala münkati' idi, hatta mektub a- tmrenme tevlid etdi, ve bunu bana 

Baviyera kıralı bedbaht ikinci 
CDeva.nu '7 nci sayfada) 

1 ST ER i NA N, i ST ER iNANMAt 

Memleketlm0ie yen1. mahsul heroJba. kntı.ı:rnamıak oıuıwe l.k1 y.ıldar 
tüZ~a y~k lrorl.aa' mk bt$iay vo.ır. 

Bunu.nla. .bember Istanbul küçük bir elonc.k 6lkınt.ısı geçl:rd1. 
Bunun sebebi ne? 
Tica:ri ve rk.t.lsakli ~izi pek iyi bi.len bir mi mıale oovtab cı.mrkcn: 
- Kal>aha.tin büyük kısmı gM.etedlendedlr, diyordu. 
Gerçekten b:ı.zı mü1lıhteakıırda yemiziilde mUhal~nm ye1tdiğerine ka _ 

nşin.lŞ o!du~ 1nkrı.r edtlemez, bu mübai.!\t:l şehrin bazı ~ en
d.l.şe uyanıdırdı vf! TüMiye gibi yiycoek ba~mdan bugün bUtiin Avııı M 

pruun m~'k en mefiıd memleketının en gem., vamthli şehrln1n bazı 
mla.'ha.l!clerl de Iüzumurı.ct:ı.n çok !azkt. ekmek a.l.nınJc suretne t:o:mşummu 

"4 saa.t için dsun sılantıy-a d~iil'd!ii. Yalntz blz esas dendıtn bu babiste 
'ru'llanrm.'lcta olduğumm: va.sıro.Iann iptıdallitlnde oldu~un.u dilşünüyoruz. 

icıtanbul gibi nüfUıSU üç. çeyrek mllyonu ibubn bir şehir 20 nci osırda. 
ekme~lnl lptidal fırınlardan bekliyemez, günde birkaç yllz ekmek çıka. 
m.ca.k birielÇ yüz fmnm yerine günde ınsan en de,l'rmeden. yüz bin ek. 
m.ek yapacak, kontrolu ve idaresi kol!a.y y<M"ım düzüne fa.brUaı.ya muh

taodır. 

İstnnbul bu ihtiyacı görmemiŞ, a'Illamaln.JŞ d.eğUdir, eğer yrun11.mıyor_ 
sanc barut nk ~fa. okır.l'k rne,rutıyeUn llfı.m senclerinde, ta.krlben 32 yJ.l 
evvel geçnn.iştl!r, taknt işte o gün bugün :tntbLkatl ~ıJamam.ı.ştır. 

1 ST ER i NA N, i ST ER INANMAl 

Sözün kı s ası 
Rahmetli .. geçen gaz 

\, E. Ekrom Talu _J 
aprnkln.r ısa.rnrm~a, kırla.t 
!baz bir renk alnuı.~a b~ladı, 

kestane, kızılcık glbi sonbahar müJ .. 
d.e<:llerl göründü mü idi, Mettir: Ge. 
çen yaz mevsimi lhnıkıklndo. birer me: 
slye okunur. 

Artık, o güneşli, parlak günlere ya,. 
nan yanana! T~ Kal1lbc1Man bugij.. 
ne kadar tekrarlana tekrarlana ka .. 
bak tadı veren tcşbihler, telehhü! • 
ler, sandıktan çıkanlan nn.ftalin ko,. 
kulu köhne elbiseler gibi yeni baştan 
ortaya konur .. 

Sen nerdesin ey sevgUi? Yaz günleri 
nerede? 

Şnrkısı ayrı ayrı makamlarda te • 
rennüm edilerek göz yaşları dökülür, 

Bu yıl, geçirdiğimiz yaz Için, pek 
bilmem amma, yaş döken bulunını • 
yaca.k gibime geliyor. 

Öyle ya!. Nesine nğlıyalım? Çok 
şü.kür, kendi hesnıbımıza tztırnb de • 
necek iztırab çekmeeli lsek de, dün • 
yanın karmakarış vaziyeti hangi • 
mizde fikir huzuru kodu? 

Her sabah, her akşam ve her ge • 
ce el!mize aldıkunız irili ufaklı ga • 
zeteler, çevirditirniz radyo dü~m~ 
yer y.üzilnde .se!erberllkten, muhnre. 
beden, dökülen kandan, yağdırılan 
ba:mbalardan, iktısadi buhrandan. 
!kıtlık tehlikesinden, politikanın is • 
tikramı.zlığında.n, açılmış, yoni yeni 
Lştlhnlardan, her an başka bir su • 
rette tecelll eden hayat' güçlfiklerin, 
den gayri blze ne blldiroller? 

Nihayet, insanız, değil mi? Ken • 
dlml.zi ne kadar emniyet altında hls
sctsek, dünyanın başka yerlerindeki 
mllyo."lla.rln. hemclnsimlzin, misli gô.. 
rlllmeml.ş, duyulmamış şeralt altında 

neler ç.ektlklerlnl düşündfıkçe mfıte .. 
ellim olmamak elimizden gelmiyor. 

Onun Içindir ki, hiç birimiz, geçen 
ya.zdan, adamakıllı, h1Q ıbir tad al • 
mn.dık. Zaten, mevsim de gnliba biz.. 
lere :küskiindü. BUhn.ssn hafta son • 
larında., taıtU günlerinde en nbils çeh 
reslnl. gösterdi. Kendi kendimizi al • 
datarak şöyle bir azıcık gülmck, e~. 
lenmek iBteditimfz dakikada: 

- Utanmıyor musunuz? 
Demek 1stlyorımu.ş gibi, hcanen, tc. 

epmJızden a.şağı sel gtbi yağmurlar 

y~ıroı, iliklerimize Işleyen so~uk 
ruzg1\.rlar estirdi, denizleri kabarttı, 
hasllı $ımızın zorakl tadını kaçır. 
mak için ne lA.zımsa yaptı. 

1940 yılının yazını bütün beşeriyet 
hatırlıyaco.ktır. Lfl.kin onu tcbcil ve 
ta.kdls ederek, onun hasretını çeke • 
rek değil ... 

Ve hattA. bfı'ıkaç sene sonra, bu 
ha11bln henüz malfun olmıyan gallb. 
lerlne de soruineilk olsa: 

- 1940 yaro hakkındaki fikriniZ 
nedir? diye .. eminim ki onlar da: 

- LAnet olsun! Ve Allah tckerrü • 
ııünü göstermesin!. 
Cevabını vereceklerdir. 

C. Ckl!ıun ~a.lu 

Bulgaristan 
sahillerinde üç 

motör batt1 
Bir müddet evvel manga! kömürll 

getl.ıımek üzere Bulgarıstana git~ 
olan 34 tonluk Hı!zırrahman, 32 ton. 
luk M~llah ve 22 tonluk Feyzülbahr 
motörlerlnln Bulgaristan sahillerin • 
de battı::klan luı.ber alınm~ır. Mo • 
törler Aktopol limanı ve civarında. 
kömür }'lfiklemek üzere beklederken 
birdenbire fırtına çıkmış ve her üçü 
de ba.tmıştır. Motörlerln kurtarılan 
mürettabatı dün limanunıza gelen 
diter motörlerle gelmişler ve kaza. 
etrafında Mıntaka Liman Reisllğine 
mıılüma.t vermişlerdir. Taytalar fır. 
tınanın birdenbire çıktığını ve bu se. 
beble gemileri kurtarmak Için llizım 
gelen tedbirleri alm~a im.kfm bula. 
ma.dı.klannı n.nlatma.ktadı'rlar. Gene 
Bulgaristandan kömür yüklle gel • 
mekte olan 24 tonluk Lılt!ullah adın. 
do.kl yelkenli de Karabumun 15 mU 
açıklarında tırtınaya yakalanmış ve 
büyük bir tehlike atlatmıştu. Flrtı. 
ruı.dan geminin yelkenleri paı·çaıan. 

mış ve direkleri kırılmıştır. Buna rait 
men büyük gayretler neticesinde ge. 
ml Bo~azdan Içeri girebUmiş ve bat. 
maktan kurtulmu.ştur. 

Manifatura fiatları tesbit 
edildi 

Manifatura satışlarında kar nis • 
betlerinin tayini için uzun müddet • 
tenberi yapılmakta olan tetklkler 
neticelenrniştir. Birliklerin iştignl 
mevzulnrı dahilindeki maddelere !1~ 
at tesbit edilirken bundan Ticaret 
Vekaletinin de haberdar edUmesi 
vekil.l.e~e karar altına almmış ol. 
duıtunda.n, Fiat Mürakabc KomisYO· 
nuncn hazırlanmış olnn liste Vekiıle~ 
te gönderıımı.,tır. Bu llstenin bu • 
günJerde tasdik edilerek komlsyon:ı. 
gönderilmesi beklenmektedir. 



elgrd, ele Ve e ls iz 
Londrada Kral 
saray1 tekrar 
bombalandi 

Ingiliz -ıtalyan 
har bi 

şiddetlendi 

ingiltereye karşi l ~ ...... · ~~A,__ı Eski Mısır Başvekili 
harekAt . 1:. EM E • 

Şiddetlendiriliyar Tahribka harb lzmı•r riD aD 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Büyük bir hava 
llıuharebelerl oldu 

Afrikada da birçok 
şehirler bombalandı 

Alman Başkumandanı 
Göringe mülô.ki oldu 

ı ngiliz tayyareler i tarafından kd e ı b h d e Fransız harek&b sıralannda Al- ta ır e a se ıyor 
r;;:i~y~:~~a':!ır;ı;;nıast~;~nh1~:n: 

(.&ştarah 1 Inci sa.yfada) Kahire 13 (A.A.) OUnkü 
Ölenler ve yaralarumlar resmi tebliğ: 

londra 13 (AA.) _ Hava ve Mıaıl'<ia Matruh mevkii dün yeni-
~'la.tan emniyet nezaretlerinin dün den bombardıman edilmiJtir. Mü-
-tanı~ tehliği: him hasarat yoktur. Yalnız bir lt ip 

D" ç b · L ölmü,tür. ·r. u1manın arıarn a gec.esı on-
ll Üzerinde yapmış olduğu akın _ Kenyadaki karakol kuvvetlerimiz 
~~ rnütedair gelen mütemmim ma- tirnal hududunda Walquaris ile Tur
:::r'L ata nazaran 40 ölü ve 170 ya- bi arasında 200 millik bir cephe il
•• lcaydedilmi~tir. zerinde dü~mana şiddetli hücumlar 
a C.ene Çarşamba günü öğleden yaparak zayiııt verdirmi~tir. 
onra. yapılmı~ olan düşman akınlan Sudanda 9/ 1 O Eylul ııeceai Kas-
:ınasında I 2 5 ölü ve 250 yaralı sala mıntakasında Gaah çayının 

Bale 13 (A.A.) - Royter: 
Basler National Zeitung gazetesi

ne Berlinden çekilen bir telgrafa 
nazaran Mareşal von Brauchitsch 
ve genel kunnayı Fransa ııahillerin
de bir mahalde Mareşal Göringe 
mü1aki olmu!flardır. 

Beriinde umumiyetle tahmin eelil
diğine göre Ingiltereye karşı hare
kat k~if bir surette artncaktır. 

Şimdiye kadar ingiltereye yapı
lan hücumlann daha çok şiddetli hü
cumlara bir mukaddeme olduğuna 
i~aret edilmektedir. 

yayı hiddet kesmi§ti. Çünkü Alman 
hava kuvvetlerinin büyük bir kısmı 
Fransız orduruna kar§ı yapılan ha
rekata i~tirak ediyordu. Bu sebeble 
Almanlar, Almanya üzerine yapılan 
akıniara kafi bir fiddetle mukabele 
edemediiderine hayflanıyor, lıııil -
tereye atet püskürüyor ve bunlıınn 
mukabelesinin ilk fırsatta yapılaca
ğını söylüyorlardı. Filvaki Fronsa 
hareld.tı hitam bulur bulmaz. Alman 
tayyarelerinin Ingiltereye hücum -
lan da başladı. Fakat bu h ücumlar 
ne matlub ~iddette, ne de iddia e -
dildiği vechile kafi bir kesafetle i -eabit olunmuştur. garb aahilinde düşmanın\ müdafaa 

mevzileri oiddet ve muvaffakiyetle 
llüyük bir hava muharebesi bombardıman edilmittir. h 

., • • id .. Bu şiddet ve bu kescıfe•, ancak i ve ret eri n yen 1 son zamanda ve Hitlerin nutkunu 
müteakıb kendini gösterdi. ~londra 13 (A.A.) _Hava ne- Kahire 13 (A.A.) - Dün ak -

retinin istihbarat servisi bildiriyor: şam ki tebliğ: 
b A'~cılar refakatinde bulunan 1 SO Dün İngiliz kuvvetleri şark i Lib
t 0llıbardıman tayyaresinden mü _ yada Amaeati bombardıman ederek 
~lckil bir düpnan hava filosu Hur- yangınlar çıkarmıştır. Demenin tay
d 1~e tipi avcılarımızın pek oid - yare meydanmda bulunan tayya -
t et ı bir hücumuna maruz kalmıt _ reler üzerine bombalar atılmıştır. 
~· Bu sayede Londra dün ö~leden Bardia üzerinde yapılan bombardı -
l nra hUcumdıın maaun kalml,§tır. manda yangınlar çıkarılmıştır Der -
lıı.0ndraya doğru uçmakta olan bu nenin liman teaisatı ve rıhtımların-

taleblerini Almanlar. bu hareketlerini izah 
etmek için Ingiliz tayyarelerinin ge-

F edd~tmi•Ş ce baskınlarını sebeb göst~rdiler. ransa r J Geceleyin hedefler iyi görülemedi -
Nevyork 13 (A.A.) - Reuter aja.n.. ii iç.in İngiliz tayyarelerinin bun -

sından: dan istifade ederek gayri askeri he-
İyi bir membadan bildirildı~ine gö_ deflere bomba atmağa fırsat bul -

re Petain hükftmet.inden İtalya, 41 _ duldannı iddia rttiler. 
~ll Afrikadaki bütün Fraru;ı-ı kıta. O hal ve bu iddia. bıilşlansıcda 
lltmın terhislni. Almanya da lşgall az çok makul bir §ekilde cereyan e
altında bulunan Fransadaki ia~e me_ den hava harbini tamamen dejene
vaddı stoklarının yüzde 58 inin tes- re etti. O suretle ki İngiliz tayyare
limini istemLştlr. leri Alman şehirlerini, Alınan tay-

Yfarelerin bir miktan mutlak su- da da yangınlar müşahedc edilmiş-
bet1te düşürülmüş, bir kısmı da lter tir. 
t de üslerine dönmem~tir. Alman İtalyan tehliği 
t&.Y)·arelerinin bir kısmı Manşın or- İtalyada bir yer 13 (A.A.) -
&.sına kadar takib edilmi~ir. 98 numaralı resmt tebliğ: Bu iki .talebin reddedllm~ oldu~ yareleri de gene İngiliz.lerin askeri 

liurricnnelanmızın bu taarruz.u, Bir İtalyan deniznitısı Atlas de- rlivayet edilmektedir. ve gayria~tkeri bi.itün Yarlıklarını 
Vnşingtondaki dlplomasl mehafi _ tahribe uğraşmağa başladılar. Bu ttıii!'ferid gruplar halinde Londra ü- nizinde cem'an 16,000 tonlulc İn -

~etıne gelrneğe te~ebbüs r-den di- giliz. vapuru batırdıktan sonra üs -
Rer tayyarderin tardedilmelerini süne dönmüştür. Bunlar 10,000 
~Ümkün kılmı~tır. Bu esnada 1 ı; ka- tonluk bir petrol gemisi ile 8000 
/r düşman akıncısı imha edilmi, - tonluk yüklü diğer bir vapurdur. t" Diğerleri ormanlara bomba a- Şimal Afrika mda tayyereleri -

linde tntunln edild~ine göre bu red. hareket, şayed bir intihanın iptidası 
din netaytei Petain hü1dimetıntn vo değilse, muhakkak ki insan vicda -
işgal altında olmıyan Fransanın nının kabul edemiyeceği bir ~eydir. 
beti üzerinde şiddetle hıssedllecek - Çünkü: Şehirlerin bombarc}ımanile 
tır. bir memleket ne lıarb harici bıra -

&.tak kaçmışlardır. miz dii~an mevzilerine, motörlü 
Al O günkü muharebeler esnasında vasıta tecemmülerine ve Mısır sa -

22 
lllanlar 56 nğır bombardıman ve hillerinde diğer askerf heddl~re 

l avc:ı bombardım n kaybetmiş - kar~ gündüz ve gece hareketlerine 
~~dir. Düşmanın en az 250 seyrü - devam etmi lcrdir. Bir benzin de 

İtal)'alUn terhis talebinin 200.000 kılabilir, ne de istila olunabilir. O -
kişiden ibaret olan şimall Afrlkada- nun içindir ki bu hareketl~r birer 
ki Fra.nsız askerlerinin de Gaul'e ta.. istila taarruzunun iptidası deiHlrrse 
raftar olduklann1 ilan etmeleri kor_ sadece fenalık yapılmak için ihtiyar 
kı.ısu esasına istlnnd etmektedir. edilmiş tahribkfırlık olarak kabul e

ett~~ ve bombardımancı pilot zayi posu yakılmıştır. B b k 
1~ tahmin edilmektedir. Doğu Afrikasında, hava filola - eri i n e ü VÜ 

Alman tebl:ği rımız. Sudandaki Abik civarında ça- ~ 
dır ve barakalardan müteşekkil bir b • k1 

:berlin 13 <A.A.l - Resmi tebJi~· tecemmüe ve Kenyadaki El-Katulo 1 r a n 
tl;) l3ır denl.znltı gemisi cem'an 37.600 bölgeainde de 20 arabadan mü te - d h Id 
l' n hacminde 6 siltihlı düşnan tica. ~ekkil bir kola taarruz etmişlerdir. a a yapi 1 
et \'~uru batınnıştır. Evvelee bD- Düşman Masovvaya baskın ya -
~Uen 7.000 tonluk bir vapur bun- parak dört defa bombardıman et - (Ba.§tarafı 1 inci sayfada) 

9.rn.T.ndadır. miş, bir pavyonu tahrib etmiştir. miştir. Her iki istasyonun emtia gar 
tu Gee~ İngUtz tayy relP-ri Alınanya - Assab" da bir hastane, bir hastane ları na birçok bomba sal volarının isa 
ı n 4i.ıruıli ve batısı üzerinde uçmuş. mutfa~ı, ve memleketin merk~zin- bet ettiği ııörülmü~tür. 
:dır. Tayyareler hffirflerine eriş - de ikametgahlar yıkılmıştır. Asma- Gene Beriinde Tiergarten de bom 
~ eğ_; muvaffak olamnmı,Jardır. Bir ra ve Coraya yapılan ln,.;liz baskın bardırnan edilmiştir. T empclhaus 
tu i"iin llleSklin mahalleleri ürerlne O.- ları mahdud hasariara sebeb olmu~ tayyare meydanının üzerine yüksek 
1\l~n bombalar pek az hasara sebeb tur. infilaklı ve yangın bombaları atıl -
-..cıu;ı.tur. Ce Cimma ve Sataman hava meydan mıştır. Berlin Üzerindeki bu akma 
ll\a nub İngllteresf üzerinde uçan AL lan dıı. dü man tarafından bombar- iştirak etmi:J olan bütün tayyarele -
lt" n 'keşif tayynrcleri Londra Bexhl. H h C!ft 9 • · · d · ı d' " :a dırnan edilmi,tir. asar ari ir. rımız av et etmış er ır. 
~ righton, Bartbury ve di cr yer- yaralı vardır. Ingiliz tebliği .. 
11.+--e endüstri müesseselerine bomba L 13 (A A ) 1 1 h '"lllblardJr. Avcılanmız bir düşman tayyaresi ondra · · - ngı ız: a-
~~~t E:rlfılü 13 Evlöle Wlıvan 1;ece düşürmü1lerdir. Diğer iki tayyarenin va nezaretinin dünkü tebliği: 
-r ınct de clü~tüğü zannedilmektedir. Dün sahil müdafaa tayyareleri, 
dm :ı. muhnrebe t:ıvvnreleri Lon- Dunk.erque açıklarında bir düşman 
~'~e L\vcrpol'<la ıımtm te'.iL'UitUe L d h gemi kafilesıne hücum etmiştir. Bir 
~ 3to. tcknır bo.onbg ntm:ı., VP yan_ on ranln ava dütman ia,e gemisi batırıJmıştır. 
~l~e infilakhr tevllfl etmıııılE-rrlir. Sahil müdafaa kuvvetlerine men-

ler .d~~:~;~.önüne yeniden mayn mu··dafaa Sl•stem·l sub diğer bir hava filosu. Grisnez. 
llı,. d buıınu açıklannda diğer bir gemi 

tür ~an tayyaresi düşiırülmüş_ kafilesine hücum etmiştir. Bir düş -

dilmek iktız.a eder. 
E.sıısen Ingiltereye karşı yo:ı;>ıh -

cıık bir taarruzun zorlukları ıün geç 
tikçe kendini daha iyi göstermekte
dir. Çünkü bu iş, mutlak bir hava 
hakimiyeti ile beraber denizlerden 
de İngiliz donanmasının uz. kla!!tı -
nlma"'ını icab ettirirken lngilterl" sa
hillerinin tabii olan nıenaatine 
aid rnüşkülatın da yenilmeai zaru -
retini doğuruyor. 

Malum olduğu üzere Ingiltere a
dası bir yayla vaziyetindedir. DP. -
niz.le karai rın seviye faılu en ni -
çak noktalarda sekiz metredir. Bu 
farkın lı::ırk metreyi buldu~u dn o -
luyor. Su vaziyetle, bir asker ihra
cı i~ne bu sahillerde te~~bbüs et -
menin ne demek olduğunıı herkes 
anlayabilir. Demek ki İngilterenin 
istilası me~elesinde yalnız hava ve 
kara zorluklan deği1, buna bir de 
arazi müokülatı inzimam ediyor, 
demektir. 

5e!lm uea.LJ-Lt'- c,ı.eç 

Bahkesirde şiddetli 
bir zelzele oldu 

İzmir 13 (A.A.) - Fuarı :ıiya
ret mak.aadila ,ebrimizde bulun -
makta olan aabık Mısır baııvekili Zi
ver Paşa. yaptıkları muhtelıf gez.in -
tilerle lzmir Kültürpark ve fuarı 
hakkındaki intıbalarını fuar hatıra 
defterine yazdığı vu cümlelerle ifade 
eylemiştir: 

<ıHassatan lzmiri ve fuarı ziyaret 
maksadile geldim. Kültürparkınız ve 
fuarınız ruhlara cidden inııirah veren 
zjyarete layık eşsiz bir eserdir. Dün
yanm bütün fuarlarını sık sık ziya
ret ettiğim cihetle İzmir fuan kadar 
mükemmel bir fuar görmediğimi ve 
saha genqliği itibarile de daha mü
kemmdinin yapılmasına imkln ol -

Hava harbi 
şiddetini 
azaltınadı 

lı:mdra. 13 (A.A.) - İngiliz mat • 
buat.mın ba-şlıca tefsira.-t mevzuu ha.. 
va harblnln Cwnart.c.sı günündenberi 
a.za.lmıımış olan bir §lddeUe devn.mı.. 
dır. Ne İngilizler, ne de Almanlar ta_ 
ratından ya;pılan hücumlar zayına.. 
mamışta. 

Rayhştng'a bir yangın bombası f • 
.sabet eden Berlin bombardımanı Lon 
drada milnaka.şa ediltıiten saJO.hiyetll 
ma.hfeller İngiliz siyasetinin daima 
ayni oldl$1, yani aSkeri ehemmlyet.. 
te hedefierin bambardunnnmı fstlh -
dar ey.ledi~inl k:nynetm.ektedirler. 
Rayhştag üzerine bir yangın bomba-
sının düşmüş olması bu binanın he_ 
der tutuldu~u manasını tazammun 
edemez, zira lböyle olsaydı İngUiz tay 
yarclerl birçok bambala.r ve ~lT 
bom'bala.r atardL 

Londra faa.liyetJnde hiçbir de~işik. 
lik yoktur. Trenler, tramvaylar, oto
bilider ve taksiler şehrin bir ucun -
dan öbür tarafına normal blr şektl.. 

de INSa.n nakline devam etmektedir. 
Londra şehri felcc utrnmamış ve 
ha.rb gayreti bozulmnı; bir ~lddeUe 
devam etmektedir. 

halyada teahhürle 
patlayan bombadan 

5 asker öldü 
Torino 13 (A.A.) - Stefanl n,Jan -

sında.n: 

Bw:ıdan birtaç gün ovvel Fiat _ 
Mlrafiori fabrikasını bombardıman 
etrnelte teşebbüs e.Lmi~ oliLD İngiliz 
tayyarelerinin atmış oldtikları ve he_ 
nüs patlamamı~ blr bomba:yı yerin _ 

den kaldınnat i.stiyen beş aSkerle blr 
sivil telef olmuşlardır. Birkaç yaralı 

da vardır. 

madığını aöyliyebilirim. Dünyanın 
en mükemmel bir fuarı olmuana 
namzed bulunan luannıza l:mıire ve 
Kültürparka cidden hayran ve mef
tun oldum. 

Umumi Harbden evvel biruç ka.. 
reler vapur uğraması münucbetila 
İzmiri görmü~ ve gezm~tim. Fakat 
§imdi yeni lzmiri çok nıodern ve 
sıhM binalarla tezyİn edilmi, bul • 
dum. İzmirin istikbali pek parlak -
ur. Eserlerin uzun tetebbü ve gö -
rüşleıı mahsulü olduiu anlaplıyor. 
Bu görüo ve zevki aelim knbiliyetl 
İzmirin bdediye reisine mı.sib ol • 
rnu§tur. Doktor Behçet Uza, hay • 
ranlıklarım.J bilvasıta bildirdim. • 

Adanada çok 
zengin bir 

define aran1yor 
Adana CHususi> - Seyhan bölge. 

6inde Alidcde dai::ında, çok zengin ol
duğu rivnyet edilen bir define aran. 
maktadır. Hıı.friyat clyevm 15 metre 
derlnl~c inmiş bulunmaktadır. Elde 
bu definenln yerini gösteren bir de 
harita mevcud oldu~ için, definenin 
araştınılmasına ehmm!yeUe devnın 

ediliyor. Delinenin arnnışı, çok zen. 
gin olduğu riva.yetı muhıtte derin bir 
nlAka uyandmnışt.ır. 

Yugoslavya - Arna
vudluk hududunda 

hadise yok 
Bclgrad 13 (A.A.) - Avnla ajansı. 

aşağıdaki tebliği neşretme~e mezun.. 
dur: 

Avrupn:lı olmıyan bir a.ja.ns.ın Yu
goslo.vya _ Arnavudluk hududunda blr 
hAdise vukubulduğunn ve hatta bir. 
çok ölü ve yarıılı da kaydedilmiş ol. 
du~'na mütedair neşrettiği haber ta
mamen uydunılm~ ve fena maksa.d
larla yayılmıştır. 

Douvres Uman1na 
taarruz.ar 

Berlin 13 (A.A.) - D. N. B. 
Douvra<ı Ilmanından çıkm9Xta olan 

blr İngiliz gemi kafilesi üzerine Al
man sa.hn bataryaluı nteş açmıştır. 

Rüyet ka;bUiyeti fena olduinı clhetle 
gemilere tsn.bet olup olmadıltı görfil
meml.ştir. 

Muharebe t.ayyarelerl Douvres ll • 
manını ynngın çıkarmak maksadile 
bombardıman et.ml.şlerdir. Ayni §Ch.. 

rin bn.va müda!nn bataryalnn mu -
vaffaklyetle bombardunan edilmiş ve 
tam Isabetler kaydedllmlştrr. 

Marmara kürek cı ... · n ıinı de tıtr tayyaremız kayıb- deg..., 1·ştl·rı·ldl. R d Y h d.l .. man iıı.şe vapuruna isabet kaydedil- Balıkesir 13 (A.A.) - Bu~n sant omanya a a U ı er 
ta!2r E...ıulü 13 EvlOJe b~lıvan gece mio ve bu .vapur yanmağa başlamış- 18,38 de~ saniye devam eden şld- borsalardan şampiyonası 
i'wM•ıtıcın düsmanın hafif deniz kuv_ Londra 13 (A.A.) - Londrnda s:ı_ tır. Diğer bir vapur da ciddi ha - deUi bir yer sarsıntısı olmuştur. Ha_ 

v"'e"i Bo l.Iı.biycttar bir membadan blldlrildi- sara uğratılmıştır. Bir düşman tay- sar yoktur. çıkarıldılar İzmit 13 <Hususi> - Marmara kü-
Cı... ulome limanını bombar _ ~ ... A . d fl ba•ft-· ı ını ~•ıa ~ine _,.,re, ..... va a w.u:1a ar n yare filosu ile yapılan bir çarpı§ - .................................................... rclt ış:ımpiyona.sına iştirak edecek 0-

bi.tı-~hteşebbllc;{iooe bulunmu~ardır. yerleri d~ı.ştirilm'"tir. Şimdi, Alman mada, du"cr.man tayyareler'ınden u··ç Biikreş 13 (AA.) - Stcfanl njıın- J GaJ •-- ,..~-· B ko t.t~ "''-~• kuvvetleri hasar vulnıD. ge • "IS A..o "1 d W b' b j ,.. 1 ..o-- an a......,..ray, ucunCŞ. ey z e. 
~-ınCden h pUoUarı, fevkaluue tid e ır arn tanesi düşürülmüş, birçok diğer tay A Cl B R KA VI B sm'-IAU: kipleri bugün geklller. Şampiyonaya 
f~n ~d~~~~~~~anımıt tarn- ateşine t.iı.bi tutulmuş bulunmakta - yareler de hasara uğratılmıştır. Üç Milli fktısad neı-.aretinln bir karar. iştirale edecek olan Bandırmallların 

dır. tayyaremiz kayıptır. Trabzon Vali!!i Osman Sabri namesUe yahudiler, borsalar<lan çı - da gelmeleri bekle~lyor. Hazırlıklar 
Tahn"'bat Londra 13 (A.A) - Amerika ga • Dün gece, !kuvvetli Adaila Ba~vekalet Hususi Kalem iltarılmışla.rdır. tkinal edllmiştir. 

~lin 13 (A.A.} _ Stefani ajan _ rıetelerl l.mldrada hıı.va püdataasıı. tıı.yya.releri flloları, Berilnde demir - Müdürü Hasan Şükrü Adal'ın pe - -----------------------------
öt n: nın bir kaç gündenberi faalıyete yolu i&taByonlnnna, ~ya ı.st.a,yon _ deri ve Mülkiye Müfetti~ Rıı.~d De-

lla.au l'enUdiğine göre bu saba!ıın ilk çen yeni baraj sl&teminl se.na lle ıa.rına. ve bir ta.yyare meydanına hü. rnirta~tn kayınpederi Balıkesir va -
le 

1 
elinden lt.Ibaren Almn.n tnyya knyıd ve bu ai.5temin müe&!iriljini te. cum etm!tler<lir. ridat müdürlüğünden mütekaid 

ttıe;~anda.ki di~er miiessesa.ta ye : barüz ettlrlyorlar. Hücuma ulnyan diğer hedefler a. Limlili Mehmed Adal tutulduğu 
tılıcien' Lo:ıdranın sınnı müesBP.seıeri_ Nev _York Herald Tr1bune iazete • rasınd'n. .Almanyada. ıve H<iandada hastalıktan kurtulamıyarak bu gece 
Eıon d hucumıarda bulunmuşlardır. sı, bu yeni sistemin Londra mUda - düşman tayyııre meydanları da var- vefat etmiştir. Cenazeai bugün Ka
btıe erece .şiddetli hava muhare _ faa si.stem.ini yarma#a yeltenen Al- dır. dıköyündeki evinden kaldırılarak 
~ "Ukun gelmiştir. man tayyarelerine çok ~ mUş • Qstende'da, Fle.ssingue'de, Calai.!:'de Kızıltoprak camisinde ikindi nama-

ti)ta:llbi İngnterede bir tayyare rab külM ih.da.s etmekte oldutunu bUdir. ve Boulogne'dn, doklara., gemilere ve zı kılındıktan sonra Erenköy Sahra-
he:ne • Alman tayyareleri t.nrafmdan mektedir. mavna teeemmüJertne <le hik'um e- yicedid mezarlığına defnedilecek -
~ir'l hemen tamamilc tahrib edil. dllıniştlr. Uç tayyaremiz üssüne dön. tir. Allah rahmet eylesin. 

H 1 
memlştir. 

l.Qnd an. kiliseye isabet ava taarruz arı Jnailizlerin ılkınları 
l1ran.ınra 13 (A.A.l - Geceleyin Lon Berlin 13 <A.A.) - İngiliz hava 
tıır ~B.rblndekl kntolrk killiesine esnasinda Ber~·1 n kuvvetleri 13 EyJftlde de Alman sivil 
l'aın17 d?,a isabet etmiştir. K·1isenln 1 alınllsine hücum etmiştir. Garbl Al. 

ort duvan vılulmaınıştır. karan'.lkta kalacak ma.nya şehirlerinden biri civarında lo Geee lbnskmlan bir .köylü evine blr yangın bombası 

ELIM BIR ZIYA 
Bu memlekete binlerl'e tnlebe 

yetiştiren sabık Darülfünun• Tıb Fa
kültesi teşrih hacası Denizyolları 
Başhekimi Doktor 

MAHİR TOKAY c ı ndr 13 (A A ) D düşm.\i:, 'Ve eVi tamnınile yakm!.§tır. 
etti h · · - ün ge -l'!ıtı ,. ava baskını eanasında Londra- Berlin 13 (A.A.) - Stefa.ni ajan insanca ZBıYiııt olmamıştır. Başka bir Meslekdaşlarının ihtimum ve gay -

...: ıma)' d k smdan: mnhalde de İngiliz to.yyarelcrl bir 1 · v "b ı· ld "' ·•ııtı.. ın e i mahallelerinden bi- ret erıne ragmen mu te a o ugu 
Rınıa :Ynngınlar çıkmıştır. Bu yan - Polis müdlıiyetl., hava alertleri çLft.ı.ığe !hücum etm~erdir. Çiftll~ln hastalıktan acurtulamıyrırak ebedi -
l:ıof11~ • ı' Ekmek sepetiıt ııımi verilen ~ında Berlin ~i tarncımlle ka- ~ı ve ahırı yn.nnuştır. Koyun, yete intikal etmistir. 

~ arın k d v ro.nlıkta bırakmıı~ıı. kara.r vermiştir. keçi ve domuzlardan maada diğer C · b .. 3 ş· ı· l dı'. R çı ar ıgı zar.nedilmeok- enazesı ugun snat te ı~ ı 
b 

Berlin Ul (AA.) - Stefıını ajan _ ım· .......... ın.r vaktinde kurtarılmıştır. B · 1 k k 30 
l:ıoı, u cmbalardan sonra bu ;,........ omontı zzctpn~ so a nu -

,.. v suıd:ı.n: Ruht' nuntakasında d..ı. bir ev İn - maralı evinden kaldırılnrnk namazı 
r-· çagırı1an itfaiye nef,.rl Polis müdürü, halka nçık olan tah. Gillz boıtıh!üa.rlle çok hasar gormüş_ 

Rırıa y "ın bomb 
1 

__ .... İı Teşvikiye camisinde kılın-rak Fe -
"t ı . veıert ve.salr uw.ualleri sambın ı i tıllr. ilizler bunlardan başka tat_ riköy mezarlığına defnedilı.-cf'ktir . 

.... .-~~~~~~~~~~~~~s~w~~a~p~tm~~ıı~!ar~~~~~nn~~!·l!'~~~~a~d~~~~r~~~·~bo::m~.~~a~l~r~a~ün~~~- "'" • .·"1 ... ..-.," r.u.::ı '~ .... • l..:.r •.. •• _.'( 

12 yaşında bir kız, 16 yaşın. 
dtı.ki seTgilisUe kaçtı. 

- Gazetelerden -

- Y ooook kom§ucuğam, 
bir daha bize oğlunla gel· 
me ••• Biliyorsun ya dört ay
lık bir kızım var. Liihırdı 

Evlerin manzarasını çirk.inleş. 
tirdiğl için pencereJere çama. 
şır nsmnk yasak edUdi 

- Gnzeteler -
- Bana bak bayım1 evi -

nizin manzarasını çirhinleş· 
tirdiği için 



Şehir ab ri eri 
Kad1n yüzünden 

bir adam arkadaş1n1 
yaralad1 

Rıfkı, Yani ve Ömer ııdlarında 
Gç kişi evvelki gece beraberlerinde 
blr de kadın olduğu halde Kurtulue
ta Bozkurel caddeainde içkili bir lo
kantaya gitmişlerdir. 

Burada bir müddet güzd. süzel 
eğlenen bu Uç kafadar bir ara yan
Janndaki kadın yilzünden birbirleri
le münakaoa etmeie ba~lamıtlar ve 
az sonra da i§i dövüte kadar var -
dırmıolardır. 

Bu esnada bunlardan Rıfkı taban
cuını çekmit ve Örnerin üzerine lki 
el atet etmiştir. 

Çıkan kurounlardan biri Örnerin 
koluna tesadüf ederek yaralanma
&ına aebeb olmuttur. 

Silah seslerine kotan zabıta me -
murlan, Rıfkıyı yakalıımıolar ve 
fazla kan zayi etmekte olan yara -
lıyı Beyoğlu hastanesine kaldırmı§
lardır. Suçlu Rıfkı dün adlıyeye ve
rilerek dördüncü sorııu h&.kiminin 
kımı.rile tevkif edilmiştir. 

Sokakta nara atan 
sarhoş bir 

k1z tevkif edildi 
Divanyolunda sarhoş olup nnrô 

atan Emine isminde 18 yaşında bir 
kız, zabıtaca ynkalanmı~ ve adli -
yeye verilmi~tir. 

Emineyi muhakr·me eden Sultan
ahmed 3 üncü sulh ceza haldmi, tev
kifine karar vermi~tfr. 

Orta okullarm yazılı eleme 
imfhanları netice1endi 

Orta okullarda türkçe. tnbiat bil
gisi, matematik derslerinden yazılı 
olarak yapılan eleme imtihanlarının 
netic~i dün bütün okullarda tale -
beye tebliğ olunmuotur. Eleme imti
hanlannda muvaffak olan talebe -
nin diğer derslerden sözlü imtihan -
lanna bugünden itibaren ba~lana -
caktır. Sözlü imtihanlar 24 Eylule 
kadar devam edecektir. 

Maarif Vekilliği bu de·ne eleme 
imtihanlannda her ders için i!ç sual 
gönclermiş ve imtihan komisyonlan
nın bir yanlışlığa düşmemesi için de 
her ııuale ayrı ayn notlar takdir et
miştir. 

Gerek türkçe, gerekııe tabiat bil
gisi ve matematik imthanlarında so
rulan üç ııualden birinci sual için 3 
numara, ikinci ııual için 4 numara ve 
üçüncü sual için de 3 numara kon
muı~tur. 

Eleme imtihanlıı.nna giren her ta
lebenin kağıdı okul müdürlerinin ri
yasetindc üçer kiı~ilik imtihan ko -
misyonlan tarafından ayrı ayrı tet
kik edilmiş ve Maarif Yelcaletinin 
tayin etti~i barem göz önünde bu
lundurularak talebenin cevabianna 
göre not verilmiştir. 

Eleme imtihanlanna bu devrede 
giren talebenin muvaffakiyet nis -
beti vas ti olarak yüzde 60-70 
tir. Bir kısım okullarda mu -
vaffnkiyet nisbeti yüzde 85 i bul -
lmu!!hıT. Bilhassa kız okullannda 
erkek okullanndan daha iyi netice
ler alınmı~tır. 

Eleme imtihanlannda muvaffak 
olamıyan talebelerden birçoğunun 
velileri dün maarif idaresine müra-
caat ederek çocuklannın so-
rulan sualle.re kafi .~evab -
lar vazdıklannı ve imtihan ko -
misyonlarının yanlı~lığa dü"tülr.le -
rini iddia etmi~ler ve çocuklannın 
imtihan lta~ıdlannın bir daha tet -
kildni istemi~lerdir. Bu gibi müra
caatlar nazan dikkate alıno.rak i!lti
yenlerin imtihan kağıdları bir daha 
tetkik ohınacakhr. 

ayım r d s 
·çin bir film bazı anıyor 
Şimdiye kadar 182 vilayet ve kaza merkezinde 

numarataj hazırlık ve kontrollar yapıldı 

(Bıı.,tarafı ı Inci sayfada) 

Sayım hazırlıklannda muvaffak 
olan idare lımirleri takdirname ile 
taltif olunmakta, bazı ahvalde ta -
limatnameye aykırı hareket eden -
ler para censile tecziye olunmak -
tadır. 

Sayım propagandası ıçın İpek 
filmde bir propııganda film: hazır -
)anmaktadır. Bu film 40 kopya tek
mr edilerek 1 o güne kadar bütün 
memleket sinemalarına ııönderile -
cek tir. 

Hazırlıklar hakkında latati!tik u
mum müdüril Celal Aybar ou ma -
lilmatı vermiotir: 

- Sayım hazırlıklan kontrolu için 
oimdiye lcadar 40 bin kilometreyi 
mütccnviz trtın yolculuğu, 2S bin 
kilometreyi mUtecaviz otomobil yol
culuğu ynpılmıotır. 

Kontrol iti yurdun en uzak yer -
lerinde, mesela HakU.ride bile mu
vnffakiyetle devam ediyor Birkaç 
güne kadar Balıkesir, Konya, De -
nizli, Muğla, Antalya ve tçelin kon
troluna baolanacaktır. Umumt mü
fettişlikler de bu i1le yakından ala-

Basra yolile Hindis
tana tecrübe mahiye
tinde ihracat yapıldı 

kadar olma~a batlamıtlardır. Bu 
hazırlıklarda muvaffak olan Idare 
Amirleri takdirname ile taltif edildi
ği gibi bazı yerlerde talimatnameye 

mugayir hareket edenler de para ee
z:aııile tecziye olunmaktadır. 

İstanbul hazırlıkları çok ilerle -
miotir. Bütün mıntakalann tqkilatı 
yapılmtf, aayım memurların& tcvzi 

olunacak veslkalar, z:arflanna va -
rıncıya kadar yazılı bir halde ha
ı:ırla.nmıttır. Pek yakında nahiyeler 
aayım memurlannı seçip tay{n ede
ceklerdir. 

Radyo programı 
Sayım günU, sayım bitinciye ka

dar evlerinden çıkarnıyacak olan 
halka iyi vakit geçirtmek Için zen -
gin bir radyo programı hazırlan -
malr.tadır. Bu programa göre o giin, 
devlet tiyatro mektebi, Ankara rad-

yo temsil kolu ve Istanbul Schir Ti
yatrosu artistieri birer radyo temsili 
vereceklerdir. O gUn xengin bir de 
miizik programı takib edilecek ve 
ayrıca meşhur bir ann'atkA.nmız §Br
kılar okuyacaktır. 

Bir sabıkah kendisini 
yakalamak isliyen polis'ere 

hUcuma kalkıştı 
Basrn yolilc ithalat ve ihracat ya- Muhtelif hırsızlık &uçlarından do-

pabilmck üzere Irak demiryollarile layı zabıtncn aranmnkta olan azılı 
müşterek bir tarife hazırlanmalı et - sabıkalılardan Ketanlı namile maruf 
rafındlki müzakereler henüz neti - Ali, evvelki gece Şehzııdcbnşındn 
celenmemi~tir. Fakat tüccarlar b•ı dola~ırken kendisini takib eden mc
yoldan istifade için temaalarını ilcr- murlar tarafından yakalanmak iııten
letmişlerdir. mi~tir. Fakat cür' etktır sabıkalı me-

Bir ihracat firması tercübe ma - murlar tarafından yakalanacağını 
hiyetinde olmak ve zaman ve mas-

1 
anlar anlamaz belinden büyük bir 

raf hakkında müsbet rakamlar elde kama çıkararak polislerin üzerine 
edebilmek üzere dün bu yolla Hin- haldırmağa kalkı~mı~tır. Memurlar, 
distana iki bin kiloluk bir tiftik par- aabıknlının her hansıri bir fiili taar
tisi ihraç etmi~tir. Hindistar.la tica - ruzuna meydan vermeden kendisini 
retirniz enter~anjabl taku suretile kıskıvrak yakıılamı~lardır. 
yapılmakta ve o ihracatçı yüzde kırk Emniyet müdürlüğüne getirilen 
takas pirimi de temin etmekte c-ldu- Ali evvelki suçlarile son tecavüzü -
ğundan, bu memlekete yapılan ih - nün hesııbını verrnek üzere bugün 
racattn iç piyasadaki fiat yüksekliği adliyeye teslim edilecektir. 
bu nisbette ucuzlamaktadır. Bu se
beble Hindistanln i~ yapıltıbileceği 
ve mukabilinde birçok ithal mad -
delerinin getirtilebileceği ümid e -

Askerlik işleri: 

dilmektedir. Bu meyanda bilhassa Şubeye davet edilenler 
jüt, knnaviçe, çuval, kalay ve her Yerli Ernlnönii A'!kerllk Şubesin _ 
nevi baharat, ağır sığır derileri it- den: ~ıda adlan yazılı süba.yla • 
hali mümkün olabilecektir. Bunla - mn n.cele şubeye müracaatıarı. 
rın piyasada hararetli alıcılarının bu- ı - 4 ünoU sınıf muamele memu
lunması ve fiatlarının yüksekliği it- r:u (.324,.145) Rece'b ~lu 300 do~umlu 
haliıtçıları teşvik edici mahiyette - Murad. 

Mekteblerde ay 
baş1nda derslere 

başlanacak 
Orta okul ve üselere yeni talebe 

kayıd muamelcaine devam olun -
maktadır. Yeni taleb e kaydı 2 7 Ey
llile kadar elcvam edecektir. 

Bu yı) bilhassa orta okulların ve 
liaeledrln birinci aınıflanna fazla 
talebe kaydolunmııktadır. Maarif 
idaresi okullarda lı:dihama IJ'eydan 
verilmemesi Jçin mektebleri semtle
rine ~ıöre ayırmıt, seçen sene ol -
duğu gbi hangi liaelere, hansi orta 
okul mezunlarının ve hangi orta o
kulllara da hangi Ilk okul mezun -
larının kaydolunacaiını teebft etmlt
tir. 

İlk ve orta okul mezunları ancak 
semtlerine göre tesbit olunan okul -
lara alınmakta, batka okullara kay
dedilmemektedirler. 

Başka vilayetlerden ve tehrimiz 
kazalanndaki orta okul ve meler
den nakil etiyenierin kayıd ve ka
bullerine ise 20 Eylulden sonra bo.ş
lanacaktır. Nakil lstlyen talebeler o
kullann talebe mevauduna ve yakın 
semtlerine göre muhtelif okuJiara 
yerleştirilecekleTdlr. 

Okullarda yeni tıılebe kaydi ile 
beraber eaki talcbenin de kayıdla
n yenlenmektedir. Bu suretle 2 7 
Eylule kadar okullann talebe mev
cudu kat'i olarak anlaeıldıktan aon-

ra her okulun ihtiyaca göre yeni ıu
belcr açılacıık ve açıkta hiç bir ta
lebe bırakılmıyacaktır. 

Bütün okullaTda talebeler 30 Ey
lul günü toplanarak sınıf ve şube -
lerine aynlacaklardır. Bir Birinci -
teşrinde de deralerc başlanacaktır. 

Sinemasinda 
Yenı mevsimin Ulı: 

~üzel tilmi 

iK" ATEŞ 
ARA INDA 

Başrollerde 

ALICE FAYE 
Te 

WARNER BAKSTER 
U~ve olarak: 

İZMİR FUARI 
Bütün rrenginllti ve .ih~mlle 

3 kısunlık türkçe sözın 
Bugün saat ı ve 2.3() da. tenzilAtlı 

matineler ., 
dir. Ilk müoküller yenildikten sonra 2 - 7 nel sınıf tınfckçl ustası 
Basra yolile ticaretin mevcud im - (312..27) HalU ~u 303 cıogumıu Ali. 
kimların azamisine yükseleceği mu- 3 - Ba;ruı.yt harb ~. (43810) so RUYORUZ ll 
hakka k görülmekt_ed_ ir_. _______ N_ uretttn ~lu 825 d~ u Billend. , r ı 
_. TA. K S ı• S • ..... ..,.. AS 1 Ne,-eden bir dünya. ... İhtlşa.m-
tr ı ~ _,.,., dan btr ftlem... Caz ve zevkten 

dünden itibaren ( 940 -941 mevsimine girdi. kurula.n bir zafer ~bldesi ola.n 
tık programı teşkil eden FRANSlZCA 

GARY GR AND - JEAN ARTHUR - Süper Film H OL 1 V U T OTEL 1 
TAVVARE P TASI 

ÇOK BECENILDI. 
cenubt Amerikada Ku'bnn ve Hav:cya.n musiklsl arasında. heyecanla. 

geçen a.şk maceraları çok a.lA.ka. uyandınyor. 

B~gün saat ı ve 2,30 da tenzillı.tllı matlneler. ••••' 

~·~8-EylPJ!!!!f.!.!~L ~!!~1!L .... ]ı 
lıya.oa.ktır. Sinema müdlrlyeti, :tıüyfık fedakArlıklar ya.pamk. bu aene 

1 Bey~lımun ı Inci sınıf alnı>malarında. gösterilecek nı.ımıenn en iyi _ i 
ıertnl intıhab ve temtn et.m1ııtir. . 

sa
11

n mU.,terilerlmlzin ist1rahatıerini temin husı.ı.sunda .sınema dahl-
6 

' Unde birÇOk yennl.kler yapı1m14t.ır. _. 

nın 

bir eşi daha yaratılabilir ml? 
A 

LE L 
4 büy.Uk: Yıldızın ha.yat... Çıl _ 
gm şalikıların a.te, verd~i bu 
eşsiz harikayı göstermekle ha._ 

lk.lk1 bir gurur duyuyor. 
DİKKAT: Tür.kçe Para.munt 

Jurn~.~ll~~~m~a b~ 
yük tayyare harbl. Lfttfen yer
lerinizi evvelden k&pa.tlnız. Bu_ 
~ sa.a.t ı ve 2..3() da tenzllAtlı 
matineler. Telefon: 43595 ., 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 
,; ~ Bugün • ' 

Hasan Bey - Bele -
diye son günlerde .!sna
fı adamakıllı teftiş edi -
yor .•• 

. . . Hilekarları der -
hal cezalandırıyor. 

.•. Hele temizlik me· 
eeleaine o kadar ehem
miyet veriyor ki... 

- Nereden anladın 
Hasan Bey) 

Hasan Bey - Gaze
telerde okudum. Piya -
eadan bütün hileli aa -

SU MER 
sinemasında 

ALBERT PREJEAN _ DİTA PARLO 
ve JULES BERRY 

tarafllldan fevk~fıde bir 
tarnda yara.tıla.n 

MONTE - CARLO'nun 
MEÇHUL KADlNI 

İhtı.raslı, entrlkalı ve hissi 
büyük ve güzel filanl görünüz. 

Göz ka.ma.ştıran lüks vo 1htLşa.m 
· nıı.veten 

l\IİCKEY MAUSE 
Bugün saat ı ve 2.30 da 

tenzııft:tlı matineler 

u la ile 
oğlu 

Kokla - Gel, sel, ~rel, sel. .• 
Of lu - Dim, d im, dim, dlm ••• 
Kukla - Dbn, dim, dim, ne de-

mek) 

Oğlu - Gel'l aen söyledin, ben 
de, dim; dedim.. kolayca selelim 
oldu. 

Kukla - Kolayca mı seldin. 
GUçlükle de ı elmek olur mu) 

Oğlu - Öyle demek latemedim. 
Kukla - Canım timdi aa~a vak

ti soran var mı, lSile olduiunu ben 
de biliyorum. 

Oğlu - Öyle tsğle deifl.. 
Kukla - Haydi, atkılma da ikin

di de. 
O~lu - Bir tUrlU anlatamaelım. 
Kukla - TUrlU anlatılmaı:. Pi,i

rilir, sofraya konulur, yenllir. 
Oğlu - Öyle türlU değil. 
Kukla - Türlü tsğlede yokaa ak

§ama yiyeceğiz demektir. 
Oğlu - Babacığım, ben senin 

sözlerini ıınlıyıımıyorum. 

Kukla - Ben aenin dbn, dim, 
dim'ini anlamıt mıydım da) .. 

Oğlu - Sen gel deyince, ben de 
dim, demiştim. Benim dediğim dim, 
senin, dediğin gel" e eklenince, gel
dim olmuııtu. Böylece, ben bir daha 
gel. hecesini tekrarlarnamakla hem 
vakti, hem de çeneml tasarruf et
ml;tim. 

Kukla - Sen buna tasarnıt di
yorsun ha. 

Oğlu - Tabit de~il mi, 
Kukla - Tablt, hem çok tabii •.. 

Çenenden ve valdtten tasarruf et
mek maksadile ~ıeldim, yerine be
nim gel, derneme bir, dim, ekle~-
ni anlatabilmek Için karşımda iki 
saat çene çaldın. Hem Iki eaat gU
me gitti, hem de çenen yoruldu. 
Tasarruf buysa böyle tasarrufa c.an 
kurban. 

Oğlu - Kabahat bende mi ba
ba ... Leb demeden Insan leblebiyi 
anlamaltd ır. 

Kukla - Bunu da nereclen öğ
rendin. 

Oğlu - Sen öiretmittin. 
Kukla - Ketki 8ğrenmez olaay

dım. 

Oğlu - Neye sanki öirendim de 
fena mı oldu) 

Kukla - Pek iyi olmamı,. 
Oğlu - Beni neye çaiırmıthn? 
Kukla - İtte onu unuttum. 
Oğlu - Nasıl oldu da unuttun. 
Kukla - Naaıl oldu da unuttum 

bilmiyorum. Fakat unuttum İtte. 
Oğlu - Sen bana bir teY öğ-

Günaya bir ıün annen: cHay
eli oilum çarttya sit, bir kilo ao
ğıın al, gelirken aaatçiye de uğra. 
benim saatimi al, yalnı& parıınn 
dikkat et ve tek yolculan ~ıözet
liyen hrrsızdan da kendini koru» 
dedi. 

Yolda da başka kimseyi göre
meyince hemen aklına bir çare 
geldi. Soğanlan gözüne sürerek 
hüngür hüngür ağlıyormue gibi 
yaptı ve adama dogru ko~arak: 
«Bayım, çarşıya doğru gidiyorsa
nız yere bakın, bir eaat ve biraz 
para düşürdüm. Bulunanız lllb-
fen fU gördüt\inÜz eve aetiriniz.)) 

dedi. 

M,._-----------.-J ~~~ 

Geçen bilmecemizde 
kazananlar 

Geçen bilmecemizde kaza• 
nanların isimleri Salı günü çı• 
kacak sayımızda ilan edile
cektir. Hediye kazaııanlardall 
İatanbulda bulunanlar, hediye
lerini Pazartesi ve Peroembe 
günleri öğleden ııonra idare
hanemizden alabilirler. Tar 
rada bulunaniann hediyeleri 
adreslerine postayla g<Snde· 
rilir. 

V eni bilmecemiz 

Karagözün resmini gazeteden ~ 
ııiniz. Uygun gelecek renklerle ~ 
yadıktan sonra bize gönderin. 
iyi boyamııı olanlardan bir kişlf 
üç liralık kitab, bir kişiye bir .Şitl 
albümü ve diğer otuz beş kişiyt 
ayrı ayrı güzel. ve kıymetli hedi) 
ler vereceğiz. Bilmeceye cevab ,.e 
me müddeti on beş ~ündür. Bilf11 
ce cevabını bize göndereliğiniz ı' 
fın üzerine «Bilmece» kelimesini 
bilmecenin gazetede çıktığı tııfl' 
yazınız. ..1 

========::::=::? 
retmiştİn baba"> 

Kukla - Ne öğretmiştim) if 
Oğlu - Bir §ey unutmamak 

tersen, mendiline bir düğüm ynP' 
sın, demiştin. Sen de unutmaJ11~ 
için mendiline bir düğüm ynprnııl 
dın ••• 

Kukla - Hakkın var oğlum, b~ 
de menelilime bir düğüm yapı1' 
tım, fakat ..• 

Oğlu - Neye, fakat, dedin. 
Kukla - lnanmaı:san bak. 
Oğlu - Bakayım. . 
Kukla - Cebimden mendil~ 

c;ıkardım. Ucundaki düğümü g 
dün ya ... 

Oğlu - Gördüm. ıt 
Kukla - İşte sana bir şey sôY' 

rnek için bu düğümü yaptım. 
Oğlu - Öyleyse söyle baba·: . .f 
Kukla - Peki amma, ne <~J) 

yeceğimi unuttum. 

kurnazlığ• 

*:V 
l 

Günay koşarak gitti. Saat~' 
den, tamir edilen saati, seb:ıect' 
den soğanı aldı. Geri kalan patll' 
sını da cebine koyarak evinin yD' 
lunu tuttu. Epey gittikten sofl1~ 
yolun ortılaında kötü çehreli bif'l' 
nin durduğunu görelü. 

.e 
Adam gözü yerde uzaklaştı ~~ 

(( Günayın cebinde olan şeyiefi 1 
bulup vermemek ümidile çarşıi 11 
kadar gitti. Ancak orada Giin~)·~ 
hilesini anlamıştı. Fakat artık 
linelen ne gelirdi ki) .• 



( 'l'i w-.a:..=iio ) 
Emin Beliğ 

jübilesi 

Panama kanalının 1 HAdiseler Karpsında 

25 inci • e ı • ev rı e • 
l 

Kanal etrafı a 25 sene ir devam e en 
mnnakaşa ve mncadelelere bir bakış 
Içinde b~unduğumuz harb vo ci

dal Clevresl bir ook m~him badisele
ri 8Ttmekt~dlr. Sulh zamanında 
dünyayı çok ralandan alAkadar e
decek olan h~diseler timdi hep al
lik olaTak geomoktedir. Bu cümle -
den olarak meşhur Pannma kanalı
nın küşad resminin 2 5 Inci sen ei 
devriyesi geldi~i halde kimse bu 
hAdise Ho meogul olmamaktadır. 
Panama kanalı deyip geQmemell. 
Bu kanalın açılıtı batlı batına bir 
tarih, bntlı başına bir maccradır. 

Panama kanalı 1 5 A~stos 1914 
tarihinde seyrlisefe~ açılmı1h. Bu 
kütad resmi Avrupayı kana boya -
yan BilyUk Harb zamanına tesadüf 

\ eylediğinden sessizce ve gayri resmt 
bir surette tes'id edilmittl. Asıl kil
ond merasimi harbden sonra, l 1 Ha 
ziran 1920 tarihinde yapılmıştı. 

s..ı•atklr (Madam Saııjeo) de Açılışından az sonra, 1916 sene-
Neyyire Neyyir iJe berabet· sinde kanalın en dnr mıntal:.asında 

mühim heyetanlar vukua ı;telmişti. 
ŞehJr t;cya.trosu ısa.n'atkA.rlanndan Bu mfıniler bir süril fedakarlıl:lar 

ctok:tor Emin Bellg, an'at hayatının sayesinde ortadan knldırılmıştı. 
~~cl yıluııı. k1rak etmiş bulunuyor. Bugün, yirmi beş senelik bir i!i -
·~ımanlı bir mssleltten feragat !etme devresinden sonra Panema 
ederek, kuru ~eW btr san'ato. örn. kanalı hakkında Amerikada hall\ :ün 26 yılını heba eden Emin Be - birçok mücadeleler, münakaoalar ya 

e 123 ~lQld~ bir JDıblle ya,pılneak. pılmaktndır. 
Galiba sım'att;A.nn ~ yılda. maddi . rnanevı görd1llü 1ne ba da bu' . Amerıkalılar bu kanalın ga}·rika- Panama kanalmdan bir görüniJı 
al.IJyOr. Ha.ya.tıruny~ aa.nı:nda ve fı olduğunu, tam manasile lenni bir bu mesele hakkında mühim tetkik -ı meşhur Eyfcl kulesini lnta eylernit 
~nde tam manaalle mütevazı eser olmadığını ileri sürerek ve mil lerde bulunmuf idi. Panarnada ya - olan mühendis Eiffel mahkOm oldu
bir insan olan Em.1n Belig Belll, sa h. y~rl~rc~ dolar sarfını gö~.e .~In rak i- hud Nikaragua' da birer kanal açıl- dular ... MahkQmlyet arifeıılnde Ba-
!leye ıntls:l.bıru çöy1e anlatıyor: k~ncı bır kanal açmayı duşunmekte- ması hakkında yaptığı teklifler çok ron Reinach intihar etti. 

- Blzl:ın zamanımuıda slnemn yok- dırler. beğenilmit idi.. Bir posta pulunun lnymeti 

oatum meraklı. dnn matha
aya geldi; her zaman ol -

duğu gibi gene sHze: 
- Merak ettim. 
Diyerek batladı. Cevab verdiını 
- Senin merak etmedilin gUnQ 

görmedim kil 
- Allahtan kork. On bet. hattA 

belki de yirmi gündUr yanına uira
madım. 

- O giinlerde de kim bilir ne
leri merak etmişsindir) 

- Ne yalan aöyllyeyim.. merak 
tıttilim bttçok teyler oldu amma .•• 

Beni bulaınadın. 
MaatteeasUf. 
MaanUkTan, 
Ben bal aldım. 
Bana ne.. balı tuttunaa par

malını kendin yala. 
- Y aladım amma, ağzım pek 

tatlılanmadı. 
- Öyleyse, parmağını yalanıak

la tk.tifa etmedinse. katık kaoık ye
eeydin. 

-Yedim. 
- Afiyet olsun. ~ğzım tatlılan

mı§br. Tatlı tat lt lconutabfllrsin. 
- Merak ettim, ağzım gene tat

lılanmadı da .. 
- Şimdi ben merak etmeye 

batlıyacağmı. 

- Merak edersin zlhlr .. , Din
le de anlatayım ..• 

- Anlat dinliyorum. 

- Geçen gün Balıkpazarına ln-
mfttim. Ya~, bal aatılan dUkklin
lardan birinin camekAnındıı müsta
til §ekilde bal petekieri glSrdüm. 
Petekierin Içi bal dolu idi. 

- A~mı sulandırıyorsun Me -
rak lı. 

- Ağzın sulanır zahir ... Nitekim 
benim de a~zım aulanmlttı. Hemen 
d tıkkana ~irdi m. Y nnm kiloluk bir 
parça kestirdim ve aldım. 

Oh oh ne ~ll. 

an 
- A.fiyet olsun. 
- Yedim amma .•• A~zıma 

tadı srelmedi, merak ettim. 
- Slındi ben de merak ettim. 
- tvet... Bnlmumlu 

benı:iyordu. 
- Balmumlu şerbet te 

Meraklı> 
- lote o bembeyaz bal . . 

etrnıgtiın, tanıdık bir bakkala 
Alch~m baldan bahsetdın. 
bana lzahat verdi. 

- Bakkalın izahatından 
aeııin de merakın zail olmu§tur. 

- Olmadı da sana geldim ya. 
- Hata etmi§Sin... Ne 

~ bala batırıp yemek icad eden 
lerden, ne de yağlı bnllı bir 
.Urenlerdenim. Onun için bal 
.tnde eenin merakını kolay 
tatın1n edemiyeceğim. 

- Dinle hele, bakkal bana, 
nevi balların peteklerini sun'i 
rette imal edip kovanlnrn koyd 
lannı ve aniann sun'i petekler içi 
bal doldurduklarını söyledi. 

- Mademki bakkal söylt>m· 
doğrudur. 

- Fakll.t benim aldığım 
peteği içindeki tatlı mayi 
ziyade. §eker)i şerhete 
-)~))? 

- Merak ettim, peteği ı.un'' 
rette imal eden kimse, bu petek 
ne 1erbet döküp bnlı do sun'i 
tc Imal edemez mi? 
-)))'?) 

- Merak ettim. Benim aldı 
bal. balmumu içine dökülmüş 
betten başka bir şey değil. 
-)}))) 

- Merak ettim, margnrinin 
reyağ, pamukyağının, zeytinyağı 
du~ pazarda daha neler olmnz ki. 
-))})) 

- Merak ettim, bu nevi 
kontrol etmek, alakadar ma 
larca bir kere olsun düşünüldü nıü 

r:Jc.r11u!.t )Jul!'ui. t.u. t2 1.3 ~ iken de tiyatroya Bu yaz.ımızda bu meşhur kanal Amerikalılar kanalı Nikaragua- Dokuz aene aonra, 1898 aenesin-
IÖ~ezlerdl Temaşa namına gör_ hakkında dikkate değer malumnt da açmak arzuaunda idiler. Fakat de Amerika ile Ispanya harb halin-

Merak etmittim. Eve getirir 
getirmez ucundan bir parça yedim. ............ ·------·-----·--······-_.... ......................•........ 

~üz, ao Ramazan &bone oldu _ vereceğiz: her nedense Panarnada karar kıldı- de idiler ••• Vaziyet Amerika için 
hnı.uı Ks..ragOzdil. Bende tiyatroya Charles Guint'den üçüncü lar... parlak değildi. Yardımcı kuvvet o-
~ı lik &eJnl)atlyl Ka.ragöı d~urdu. Napoleon'a kadar.. Bugün 1940 •enealndeyiz ... Ara- larak Pasifik Okyanusundaki filo _ 
~özün repertuva.rında.kl Ferhadltı Atiantik Okyanusunu Pasifik Ok- d~n bir ll.sır k.adar bir :uı.man geç - lannı çağırmışlardı. Bu filo Majel-
P' ni ~rken hep Btlnrdım. ynnusu ile birleştirmek fikri yeni bir mı~tlı·. Amenkalılar Panama ka - lon burnundan geçmek mecburiye -
t erıhadın dalları ya.raralı::, Şirlne su ,ey değildir. nalının müdafaa edilemiyeceğine tinde idi ... 
t et~rın.sı pek mllesslr olurdu. Hep bu Amerikanın ka~ifi meşhur Ktis _ tam mimasile kanaat getirdikierin - İşte o aırada kanal projesi, pro _ 
~ ~rlerl aeverdlm. Drama knrşı rof Kolomb'un aıııl maksadı Hin _ den Nikaragua'da ikinci bir kanal jesi değil artık ameliye1 i Amerika_ 

Eski hikaye 
flbtyetlm, komediden pek hoş - dlstanı keşif idi. Amerikayı hilmi _ açılması fikrini te'krar ortaya çıkar- lılann büsbütün dikkat ' nazariarını la.nınayışım bu tnUbalann bir neti - yerek keşfettl. Neticede Pannma mışlardır. çekmiv idi. Ayan meclialnde çok ha- Bir kadın okuyueumdan uzun bir 

Cıe.'S1 olsa gerek. mıntakasında bir yol açmayı <>Öze Her ne ise biz on doku:ınıncu as- raretli münaka§Biar vukubuluyor - mektub aldım. :evv ... ıAl -... -.:~,.,..,. e · d d ı· d Anlattığı derd belki ilk insan cc-
""' an ..,.-ue, vv>~"" çocu~n aldı ve bu fikrini Charles Guint'e ra av et e e ım ... u ... ~öz oyna.tmnk tem.alp.ya ~kımın açtı. Kral ikinci Philippe bu husus- Amerikalılar «Panama kanalı Ayandan mühim bir grup bu mlyetinin tetekkül etti~ gUn batla-:t tezahüril oldu. BUAhare Oalnta ta mali yardımda bulundu. beynelmilel kumpanyasuı adında ınıntakanın volkanik olduğunu ileri mıştır, aonuncu Insan cemiyetine ka-

a.ki Aınentan tlya.troımnıda. cArabı~ Kanal hakkındaki ilk planlar Al- bir teşekkül ortaya çıkarmıtlardı. sUrerek kanalın burada yapılmama- dar devam edecektir. 1zı.t.ıkamıt &dile @6rd1ııt0m .Otello• d S d A Bu kumpanya bu mUhim itl SUveYf lt için uğratıyordu. DiX.er orup ise Okuyucumun mektubu tek cüm~ 
.._takıA•- nı..--, bende ..... A bunlan viero e aa ve ra, n ton elli, An - k 1 • • 1 ll hUl"- d'l bil' ·~ .-<J~... .. • ...., C 1 fl ana ı mühendisi Fransalı Leueps'e bunun asıl ve es••tan uz-L olduXu- e e aaa e ı e ır: 

, .. 
8
.,.,.._, --ttı. tonio n vo tara arından yapıl • .... AA • K b Id JY ... ...., .. o~-- havale eylemişti. nu ileri sürüyordu... - ocam eni a atıyor, emi -

Kapılara -tak .... -fJanndan per. mıştır. k • d' "'-• "- .. ~.... F k 
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Süveyş nnalındaki muvaffakiye- Bu aırada ortaya Nikaragua tara- nun, ıyor. ~er yapt.ık, aı1tad-.Iu1.a mahalle !...at 4 eeneainde kanalın a- ti ile gururlanan Leueps Panama fından bastırılan ve ÜEerinde hall Bereket verein benden her hangi 
Qacuklannıı. tiyatro o:rnamala baş - çılması imkansız telakki edilmifti. hakkında çok keyft hesabiarda bu- faaliyette bulunan Monotombo vol- bir tavaiye istemiyor. En lyl yolu 
ladık Derken b&yleee tiyatro aşkı On sekizinci amda bu fikir taze- lunmuş idi. lşo batlanmı1tı. Fakat kanını gösteren pullar çıkanldı. Ha- kendi kendisine bulmuotur, mektubu 
~~e'lte, her yanunızı 8a.rma~a baş lenmiş idi... dahi\ iptidat am e liyeler üzerinde u~ sımlarını mağlub eylemek için a - yll%Tllaktan maksad ı aadece derd 

. nsan bu a.ılta bir defa tutul - Trafalgar fatibi moehur Amiral raşılırken bu ite tahsis edilınit olan yan azasından Wilburn bu pullar - yanmaktan, derd dökerek hafifle -
lllaıstn. Fakat ben mı.nıymıım biraz Nelson bu meseleyi tetkike koyu} - sermaye tamamile tilkenmi1 idi. Ser dan satın alarak bunlan lyan aza • rnekten ibaret. Mektubundaı 
:ıllılık e.t.tım. BlrÇotdarı tiyatroya mu~ idi. Kanalı Nikaragua' da aç - mayedar bulunamadığından tah vi - lanna da~ıttırdı. lo çetin bir mUca - - «Ne olursa olsun bilmemez -
~et.!.sab etmekle tl..vare Oldukları hal_ mayı düşünüyordu. Amerikalılat da Int çıkanldı. Methur 720 milyonluk dele eafha!ına girdi. likten gelerek, görmeme:ıllktcn ~o-
ebi,~en ta.h.~nlml lhlm\1 d~ll. lktnal kanalı Meksikada açmak istiyorlar- ikrnmiyeli Pannma tahvilfıtı •• Fa - Amerika bilkumeti Jeanalın im - }erek tahammül edece~imn cUmle-

. 'I'ıl1blyeden mezun oldum. Bu. dı. Fakat bu tet!ebbüsler de yarıda kat iş gene bir çok müşkülatla hr- tiyazını satın almıştı. Fakat «'Ko - sini okuyorum. 
: galiba. a.Oemln tiyatroya karşı kalmış idi. §ılaştı ... Panama ınıntakasmda top- lombiyın> hiikömeti mUokül&t çıkar- Eğer aoreaydı, ben de kendisine 

an tnecln.btyoetlme gösterdift mil - On dokuzuncu asrın bidayetin - rnih yarmak SUveyeteki gibi kolay dığından Amerikalılann te1vlki ile bu yolu tutmaya çalı~maaını tavsiye 
~nant da sebeb oldu. Sahneye çık. de Bohivar: Kolombiyada bir ge - değildi... Kolombiyıının oimalin<ie bir ihtilAl edecektim. • 

mı sakley\)rdum. Do~r olduktan çid nçtırmayı düşünüyordu. Kumpanya ifl&s eyledi... Müthiı, hareketi başgöstermiştl. Bu Ihtilal Erkek bir metres edinebilir, edin-

Hayatımda binbir nümunesını 
tim, birçok fnciaların derd ortağı 
dum. Fakat hiç bir zaman metresi 
ne hürmet eden erkek görmedim. 

Vefa, eadakat, sehat ise d 
hürmetle kaimdir. Hürmet olmayı 
ca vefa, sadakat, scbnt da 
Erkeğin hissettiği aşk, benim 
rıaatimce duyduğu istek nıu-.·aı><K•n 
tir, şddeti veya sönmesi k, ... ,,..,,nuı 
g~rdüğü mukavemete Hl.bidiT, er 
aönmiye mnhkOmdur. Bu halde 
yapılacak teY o günü, o zamanı, 
dakikayı heklemektir. Bu, baz, 
dın için güç olur, kabul ~de~im, 
hammill edilmiyecek kadar güç o 

lur, inanınm. Fakat hayat den 
fey dümdüz akan bir dere d 
bazan coşan, köprliren, gird 
yapan, az.gtn bir nehirdir. K 
lacak zorluklara dayanmıı.yı 
gerektir. 

Okuyucuma kararında sebat 
mesini tavsiye ederim. 

:_ra 3 - 4 sene ıı.skerl doktorluk ynp_ On dokuzuncu asrın en büyük bir iskandal ortaya çıkarıldı ... Mü - hareketi Uzerine «Panama mUstakil di~ metresi sevebilir, metresi Için 
lle · Fakat 88.11'aıt d'a.ha galfb geldi. zekalarından biri olnn Humbolott hendis De Lesseps ve oğlu, Pariste (Devamı '7 nci sa.yfada) çıldıracak hale gelebilir. 
n~ı Yakrumdan tutunea muayenrha- c=====================================================================================~====~~;;~~~~~~============================================ 

en. sahnenin ort.aJruıa a.tıverdl. «Son Posta» nın edebi teirikaı:ı: 47 merdivenlerden yukarıya seğirtti. Kırk bir kere maşııllahl deceğine dair zımni talimat 
h~libllcme awı olan 25 ~nelik tarL Müjgan, yüzü duvağile k&milen - Allah dirlik, düzenlik versini Saim onun da ayni arz.udn 

1~ mcb'del Darülbedaylln U k kuru. örtülü olarak tahtından indi, analı- - Amin 1 Bir yastık ta kocayın, ğunu hissedince koltuk mcrıısnııırı 
ç na u"'n"· y"""" ondan evvel ğHe kaynana,.mn ,efakatinde, alt intallahl. tehadad• . 
.... ~ıyor de~fld1m. Böyle hesnblnr _ kata, kocasını karşılamağıt götil- - Tüh, tüh, tühl Mevlaın na- Bir alkıli daha koptu .. Maşa 
-- St! h rüldü. z:ardan korusun ı. sadaları ayyuka rıktı .. fakat bu 

Evin içini dolduran kadınlar, bu Merdivenin üst sahanlığında, pa- fer, gelini yerine bıraktıkton tar. · nede geçen aeneier 27 ye c;ı- " 
esnada, alelacele, kimi b:r mendil, ra ~erpme muamelesi tekerıilr etti. artık Saim odada oturmadı; 

:~~b~arm:.nıpe~= etmtştı. Yazan: Eretimand Ekrem Talu 
cıa 

1 
olınt13tu. Ben de bunlar arasın-

1 rııı.a~tlha.na gtrdtm. Malyer'in •Zor Ayrıca bir de ukına gece- - Yava~ yava~. hanımlari Içe-
ın -.rı, koınedi.!De tecrübe edildim, ai» nin külfet li. ol.aca,ğı d~1ünü- riai çok kalabalık.. 
Ila \J'Vaffalk old tım. Dtyeb1llrlm ki bu lerek, o zamanlü an aneye ragmen, Demesini hiç kimae dinlemiyor, 
eıı:ıının en mes'ud anıdır. Kabul bundan vazgeçilmifti. ufacık ev dolup dolup, b )pr.ma 
duın ekle tnurad.ıma ~rm!.t oluyor _ Pereembe sabahı, ııureti maheu- bilmiyordu. 
ttnı ~Bana tiyatroda ~l.f!tl&k ?.ev_ aada davet edilen bir kadın, Müj- Hele gelin odasının kapı önü 
tn~ır e fıt'88tını Ertulnıl M~in ver- ganın ajida ile yolunan yüzüne ya· mahşerdi. Müjginı tanıyan, tanımı
etnıe · 2!1 sene zart'ı.nda da hep Muh. pıotırmalar yapıttırdı. ArkaM-ta ge· yanların nazariarı bu )irin, yosma 
C!an e C:ll.l11Jtun, Darülbeda,-ie tntiab. linlik elbisesini giydirdi; süsledi. ni· gelincikten ayrılmıyordu. Koca ka
~llldv;eı. Donanma Cem'Yetl ttyat _ zamladı. Saçına ba,ına kral suyu nlar, yetişgin oğul. torun •ahibi o-
11~-.n · Yenı Sahnede bir ~~ oy_ sürüp kokuladı. Çar,ıda yağlıkçı lanlar güveye gıpta ediyorlar, ken
llnn ~h8nettlnle berabe!" de U~ Hacı Kirnil efendiden iğreti kaldı· dilerine bir böyle gelin naı.ib eyle-

- ~ et <:al~. nlan tacı ba~ına giydirdi; ik: yan· mesini Allahtan gizli gizli diliyor-
llntz? 90'k htıftl1 rollerin~ sever. dan gÜmÜf tellerini omuzlarına doğJ lardı. 

- 7..or nJkl ru, beyaz tül duvağı da yüzünden Kalabalığın arasında, en bUyük-
!nlcUn cT~ htak1 t\stadl aantyi, HA. aşağı sarkıttı. leri s~kizer, dokuzar yaşlarında kız 
hz ....ıt-. lndetf rollbn.t1., .Be - S d k ·· ·· .. k" k k kl 1 t;vnueltlUer d.etı onra a ızı goturup oşeye o- ve er e çocu ar, saç arının arası-
l1bn 'Ve Cezad~ ftıtl p!"'f~rQ. Cü. turttular. na, Aziziye kalıb küçücük feslerinin 
Bevertın. yar ayyaşı çok Haspayıı gelinlik ne kadat da ya- ibiklerine, uğurdur diye, sokuvturul-

- Poıtı bu '-- kışıyordul Ufacık tcfecik Hikin ba- muş gelin tellerile dolaşıyotlardı. 
lnesJekte ' lio&da.r QO): n 25 

1 
lık etindeki endamı, i§lemeli gök Kadınların en açıkgözleri merdi-

~n n~ıı mıe lk vefa.ta.r ~ıkı • · ]b' • · · d b" .. ·· 'b' venin üst ve alt ba•larını tutmuşlar-'t} uzaltll\flleatsınız? mavı e ısenın ıçın e uyumuş gı ı .. 
tlbl;~rlne ayrıı~ın ma.temı ~ökmüş idi. Minimini ellerile ayakları has- dı. Buralarda, güveyin gel:ne!'ini 
_ Ö Tek ctlmle Ue mınldandı: saten nnzarı dikkati celbediyordu. bekliyorlnrdı. 
&n ~~ !cab ediyor. Ta erkenden. gelin seyıine gelen- Öğleye doğru sokak kapısında 

!la.sl) aktö oyıe Anıyorum ki, bir gün ler eve akın etmeğe başlamı~lardı. teH\şlı bir hareket oldu. Bekçi baba. 
r l!lınin Belltin doktorluk Sokak kapıaının önünde, Cumalık kalın aopasmın ucundaki demiri 

kimi adamakıllı bir ba~örtUeil çıka· Gene bir kapışma oldu. Bundan de kendisini bekliyen ıı ,ro.a,ua.,.ıa 
rarak guya teııettür ettiler. sonra, gelinle güvey, yenie hanım- mülaki olmağa gitti. 

Saim, kalıblı fesi, tertemiz. gü- la - rehberlik eden kadınla - bera- Geline b:ıkmağa gelenler, a 
veylik esvabı ile karısını kareıladı her, gelin odıuıına kapandılar. ikindi üzeri dağılmağa batlamı~la 
Seyirci kadınların araeında fıskoslat Dıprıda, halk, merakla bekli- dı. Son sey" rci akşam ezanma 
oluyordu: yordu. az kalarak evi terketti. 

- Ayo) 1 Güvey de yakı~ıklı i- Saim, karısının duvağını kaldır- Müjgi.n h:ıyli yorulmuş, 
miş 1. Allah bağı~laeın 1. mış, mütevazı yüz görilmliliünil u- kalmıştı. So} undu, elbise 

- Mahcub delikanlı. Bak!lana, LlllllC<ıu;ı.K. onun dizlerinin uetilne bı- Yenge hanım, analığı ve 
nasıl kızarıyor. rakmı,, sevdalı nazaylarile, doya aile beraber oturdu, hafif bir a 

- Ana kozueu olduğu belli. Ge- doya Müjganın gözlerinin içine ba- yemeği yedi. 
çen hafta, SAver hanımın kızını alan kıyordu. Yenge hanımın, bir an için Minarc~ierde yatsı ezıın:nın h 
herif. koltukta, fıldır (ıldır etrafına ba~ını öte tarafa çevirme:ılini fırsat akisl<:ri, şehrin üzerine, 
bakınıvordu. bilerek, ueulla aordu: bir meleğin duası gibi yayılı 

- İki!li de biribirine uygun. doğ- - Bahtiyar mısınız:} genç kızın da içini aebebeiz. 
ru~u: nl"melazım) Cevab almadı. Müjganın kızar- bir hüzün kapladı. O güne 

Bir tela~ daha koptu.. mış yanaklarına doğru, iki damla devam eden benliği mahiyet 
Gelinle güvey, kol kola merdi- yaş yuvarlanmıştı. Bundan dalıa be- tiriyordu. O geceden itibater:, 

venleri tırmanmağa başlamışlar ve liğ hangi ikrRr olıı.bilirdn cudü de, ruhu da, gönlü de, 
bu arada Saim, pantalonunun cebin- Saim dışanya çıkar çıkmaz, se- de ba<~kasının olacaktı. 
den avuçlıı. çıkardığı çil kuru!! ve yirciler: meçhul alemin eşiği ne kadar da 
gümüş yirmi paralıklan Müjganın - Bir koltuk daha isterizi Ge- zib olsa, ötesi knranlıktı. Kö>·dc 
bao;ı üzerinden serpivermi~ti. linle güveyi bir daha göreceğiz!. çen pek çocukluğundan, hnfızası 

Kendilı-rine yakın duran kndınla- Diye avaz avaz bağırdılar. Bu, da hiçbir hatıra yoktu. Ondan ~o 
nn, çocukların hepsi, lah:r.ada 'ere hakkile gururlandırncak bir ta!ebdi. ra<~ı, ayni kandan olmıyan fakat 
kapanmı"'lar, bu paraları kr.pışmağa Demek oluyordu ki. orasını dolfhı- miiııfik, pek i)·i huylu ve yürekli 
çahalıyorlardı. ran ve hassaten tenkid maksadile kadının dizinin dibinde, mes'ud 

Rir '""" vükseldi: gelmi, bulunan kadın kalabalığı, bu mişti. Asıl anasını bilme:Jiği içi 
Allahını seven maşal1ah de- seçkin çifti bir arada tema,a eyle- lanca sevgisile bağlandığı Q 

rnekten gerçek haz duyuyordu. dan artık avrıll"for, ayrılığın 
asil olduğunu yavat 



6 Sayfa 

(M elDI ek et Ila berieri) 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için altınlf bin tane Uı:t uumara.Iı porselen tT.olA.tlır ıı:a. 
palı ıu.rna ekalltmeye çıkarılmı4tır. 

J - Milhammen bedel c24000• ınuvalttM teminat cıaoo. ura olup e .. 
alltmesi I. Tepinie~ı. 940 Salı gün11 saa.t d6• da Anka.ra.da P. T. T. u. 
mum MüdüıtiMt blnuında.ti satın alma. ~ 1J.&)ılac&ktır. Maraş 

Saylavlarının 
tetkikleri 

.Maraş (Hu.su:si) - M1l.:I'8f Sa.ylaT -
ıa.rmdıı.n Mansur Bozdoğ&n, Kemal 
Beyn.zıd ve Ziya. Kayıran mem.leke -
timıze gelmi§ler, Parti ve Halkevi bl. 

nalarında halk.ın dilelderini ~ -
tn!Şler, Ticaret 0ctıısı ve zıraı Koope_ 
n.Uf MJ11a.n ve d~ ~erlt 
de Beledlyedıe göri)Şneler raPDllıl -
lardır. 

Günün muhtelif sarutıe~ baJkı 
if b~ ve dtildkAr4armda ziyaret 
eden meb'uS'l:a.ı'ınıız. onların m~ -
liyetleıile ve derdlerile de ~an 
&H.kadar olmu~. 
ŞehrimiZdeki 1şlerlni bu suretle eo

na. erdiren sayl:ı.vlarnnrı, Vnllmiz Sa 
li.m GünJelaynı refo.Jtnti.nde laı..m.IM'da 
tetkike ç~aroır. Elbısta.n, Oö'L 
sun ,-e A.tıAhrm ka2alarını d& teUI.f 
eden sa.y!a v'larlmız buralarda da hal. 
san ve te.şekküllerin dile'klertnl Te 

derdler1ni dinlicYeırek ihtlyaçla.n tiM • 
btt ctınışleııdJr. 

1 İzmitin zengin 
1 

tarihi yazılıyor 
3 cildden ibaret olarak hazırlanacak olan 

bu tarih için çalışmalar başladı 

Ah'at va Adileevaz Halk 
eviilerio Suphan dag1 

seyahati ~ tarihinJ yazacak olan hey•t lamitte çdcaıı taribi uerler anumda 

Izmit <Hwnııs1) - Şehı1miz Hal -1 Bu arkada.şlara teıbliga.t yapıl.mı~ 
Ahla1t..n.:n ya.zılıyor: Adlloevu HAl- b'vi İzmit1n t.a.rih1nl yum.ak ilurt w he;pısJ lAzım gelen ehemmiyetıe 

evinin ~bbüs ve rebberl1#1, Tat - ıh.a.rekete g~ir. mü~ w zenıın .topl.a.na.rak ~ bölümü ~lardır. 
ıra:n ve Ahla.t Halkevi sporcul.armln bir tar1hi olan İzrnltın ıelınlt ve Temennl edelim t1 bu $r ve me.s 
da iştirok1le, ba.ytı.nla:r da dahil ol • geçm1ıJ zamanlan bir ~ perdeei ul~tli s,, bira.n ~ı talıa.kkuk et -
ma.'k uzere 21 :ktşlden mürekkeb bir altında tWili bul.unınaktadu Hnlke sin 
ta.fil.e v "lü ha.w.asmttı. ve TürGd.. · - .. 

1 ... ~ büun:ıt daiı Ti. bu perdeyi lkaldl.mUf, ve onun Halkevi Tarih Şubesinin faaliyE'li 
yen n ~u sonra en 3 .. bfiyülc ıkül.tıftrlln.11, Tüı1k ve cihan 1r · 
olan ('4445) r.aJamlı Supha.n ~ ranına. t.rmalan etnneıc 1Q1n seferbe; Iamı.it Halkevi Mü:ıe ve Tarlh Şu • 
.Mustosun son gilnlerin:de btr seya -~ boot, cldden büyük ve tak.d1re li\yık 
ha.t ya.pmıştlr. · bir !aaliyet göstennektedlr. Bu şube 

İk! gun" süren ve bfim;>!r bır IM4'e İzmit tarihinin yazılmuı için se - ~hrim~eki güzide ıreva.ta, mfira -
3 ~ nelerdenberi devam eden arzu bu caa.t ed rek Halk vi h ı- " d içinde geçen bu seynlhat.te d.a#a çıq ' e e opar orun e 

sekiz ini• üç saat dcvnttn etın'· ..,., 6Uretle flll M.ha.ruıa. intlktı.l etmiış bu birer konferans vennelertn1 temin et 
• ~ "'il lunma.ktadır. ..,,.,..,. 

gece ~ geç1rDmi1f;tr. • ....... ..., ..... · 

ŞikAyetler 
• 
Ihtiyaclar 

Çankırı köylerindeki eıt -
ma ile eaaah mücadele 

aerektirl 
Qankııt (H~) - HalkeTi 

So.val yardun tube&inin TUl • 
yet dahilfndetı. n.a.hiye Te köy
lerde )"aalltllı csıierd• ben de 

bulundum. Gittıilmls hel' köyde 
doktonımuzun muayene ettili 
buta.lann eberia1ni aıtm&lılar 
ıt.eotll edl)'ordu. Son defa 1\di • 
len cŞ&banözü. naıhlye.sinde ma
alesef dal:ııa çok aıtmalıla.rla kar. 
~8,ft3. Ktiıçllk bebekler, ço • 
eukla.r, cenç dellkıanlılar, 1e11n. 
Ilk kızlar, ihtiyar dedeler, nıne
lar aıtma nöbetleri içinde kıT • 
ırana, tttzeye Halke"fi d.oktorun. 
dan ilAç lstlyorl&rdı. 

B1r .OS anaında do k ton. 10r. 

d um: 
- Hutal.ann çotu aıtmadan 

mu.zta.rib p.l..iba 1 
Dottar ce'f'&b nrot: 
- 8ttmalılar yilzde ytmıl ~ 

m.iktarında.n fazl-adır sa.mrun. 
Nahlyenln en büyilftl aöse ka

~tı: 
- Hele civar köylerde çok da.. 

ha ta.zla .. L2 köyün aıt.madan 11-
Uyeti 1ı.zertne ra.por ettim. lık. 
babaren aıtma. müce.dele.<ılne gel. 
dUer, tet.k.lkn.t ~"B.ptılar, hA. • 
lft. ınt:ma mllcade.le&i bu köylerde 
ba~lamadı. 

Köylünün bu hali ve bu söz _ 
ler ben! bu yazıyı yazdırma#& 

mecbur bıraktı . 
~n defa: cMüeadele te., ki. 

lft.tını lruvvetlendtrmelidlr, vtlL 
yette sıt:ma fazlnla.şmaktndır .• 
diye ya:ııdığun oblr yazıyı bugün 
teylde mecbUT oluyorum. 

S - İ.st6klller muval:kat teminat m.akbu.s veya. banka melctubUe kanuni 
ve:sa1.t.l muhtevı kapalı zo.rfla.nnı o gün saat cl41. de ık:adar mezkt\r kom.Ja.. 
yona vereceklerdir. 

f - Şartnameler, Ankarada :mvta.t Apt. P. T. T. Leftll:Jm, İ.ltanbtıida 
Valdt Ranında. P. T. '1'. Leva.zmı. ayniya.t fUbest mJıdi1rlüklertnd.en bedelsis 
olarak 'ferllecektir. c8228• 

Kartal Kadastro Müdürlüğünden: 
Kartaı kaeuı dahilinde merkes Kart&l t.Mabuı ve Maltepe köy'O. '" 

B8.flbt\yilk kı6yftnden Küçtllc yalı Ue Maltepe araanda olu:p denize dotr• 
uzanan klsmııı kadastrOIU yapılacatruo. Bural.arda gayri menkullerı bulu. 
nanlarm veaalki tMarruflye ve haritalarile benDer tarihi ilAndan Wbaren 
bir a;:r aonra Ka.rtal ve Maltepe Belediye da.lrelerinde ça.l.ı1a.c&k olan poa., 
t.aıara Teya her zaman Ka.rtal KJadastro MüdtırlQAü,ne m.ilrac&&tlan 2811 
numaralı kadutro tanunWlun bük1lım.ler1ne tevfi1ta.n ilAn olunnr. c868t. 

Kocaeli Vilayetinden : 
İzmit memleket hastahaneısinin ihtiyacı olan cl075• lira 30 lturtlf mu. 

hammen kıymetli 1lft.ç ve Jevaızımı tıbbiye açık eks11.1me 6\ll'eWe satın alı. 
naca.ttır. İhalc EyUHün otUZ1lllCU Paıza.rtesi günü saat cm birde VUA.yet 
mS:tamınd::ı. yapılacaktır. Muvalduıt teminat 80 lira 65 lcu~. 

bteklllerin o cfin 2..tkredllen M&.ote .kadar 940 senesine a.id Ticaret Odası 
ve.sikuı ve muvakkat teminat mektubu veya banka rnn.ld>uzu ne VUAyM 
ma:hmına ~rtnaiM ve ecza llite.ırini gönnek Isteyenlerin de vUAyet mem_ 
lelct baatahaneslne mftracaatla.n. c8656• 

Eskişehir Belediyesinden : 
Beledlyece aluunası mukarrer bulunan 771 lira 50 lkurul mnba,mmen 

bedelll muhtelif niUık 9~ a.ded ampul 19191'9f0 tarihine ra.st.ııyan Cuma 
güntı aaat ı~ t kadar açık eksl.JtmeJe konulmu.ttur. Muvakkat teminatı 57 
lira 88 kur04tur. tartnameaı pa,ra.,ı.z olarak belediye müh.,ndlsli(tinden Te .. 
rtUr. Ta.llpler oeralti ~renmek üzere beledlyeye n mtlnadlıtle mllracaatıan 
ve ih&le günü beledlyedl! bulunmaları ll~n olunur. r:8237• 

Cümhuriyeti 

ANKASI 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajBDI adedi: 2Q 

Zira! v,. ticart .her .,evi banka muameleleri 

Aksarayda Türk hava 
kurumuna yapılan 

teberrmer 

Halkevi, ~hrmıizin en aaJD.hJyet _ Mesel!, kAfıdcılık taıihl, tapu ta _ 
tar mva.tını ctzmlt tarthi> nı yaz • nh i, onnancııık tarihi, adllye tarih ı, Bursada beden te rb ·yesi 
nWı: Için va.zifelend~r. belediye ta.rlhl gibi muhtellf bahls • 
İzmit ta.rih1 üç t!rsrna aynla.ealı: vt lerini o daireden blr zat, halka an - mükelleflerinin talim'eri 

beher mun ~ cUdden teoekkül ede. latrn.aktadır. Bursa, (Hususi) - Beden ter-
cektir. Ha1~ bu orijinal kon!eraruılardan biyeai mükellefiyeti ahkamına tev-

1 - C>.mı.a.nlı devrinden evvelki iz_ çok istifade etmektedir. fikan •ehrimiz idrnan klüpleri dün Aksaray (Hususi) - Aksaray Türk y 

Hava Kurumuna teberrüler devam mit. Müxe ihtiyacı akşamdan itibaren talimlere ba,la-
etmektedlr. Bu cümled~n olmak üze. 2 - Osmtuılı devrinde İzmit. . mı§lardır. Bu talimler ııpor bölgesi 
re Aceme köyü (500) lira, Amarat kö. 3 - Kurtuluı, ha.mlndl ft Cilmhu.. ızm.ı~ bul~nan zengtn tarıht e - bahçe~i ve Muradiye kre~inde ol-
yü (400) lira ve saratlı köyü de (~) ~ demnde İzmit. serlerın h'üsnu muha.faz~ Için bu - mak üzere timdilik ilci yerde yapı-
lirn teberriide bulunmuljlardır. Sarat_ Izm1.t tarihinin Osmanlı ~!nden rada blr mü2ıe te6lsine ~lddetli bir lacaktır. Klüp mensublan kendi bi
lı köyu muhta.n Ahmed Hüseyin Kap eTVelld k:ı.mnla.nru: Melıımed All Kl.. ~htiyaç d: v:nır. ~ kı~etıı eser • nalarında toplanarak yoklama ya
lan Kuruma UOO) lira teberrtı etm11: fldx:ı N'OZh.ert Un&t ~ Hasibe er,~ :ı: 8~ : k ıd fabrika.- pıldıktan sonra muntazaman talim 
tlr Halkİ Ne.,ter Bedrl• &~h ()sn.n ma.hallaın ' ~- b 

1 
d krl~nde ve.saır sahalanna hareket etmi~lerdir. Ta-

. , ·---.-..... - """'"' u unma ta.dır. Hepsının 1. 1 · ı · · · 1 · t d'l 
31 Ağustosta Kurum menfaatine lı devri bsımlannı: Z~ld Vural, to - blr araya gelmM!ne zaruret. M.aıl ol ır;ıe ge {;)yen ~nk ıs]f. en zb-IJ. ~~-

tert b edilen mi.isrunereden dt (200) W Par, Hikmet Ök.en, Nuri Özdotan, m"' bulunme.kta.dır. m!ş .ve 0 ge aş an ı na ı ın -
lira radtlesinde safi •bir meblll elde Klurtu1U4 hıa:rbl ve Cümhurlyet devri Maarif VekAietl burade. bir m üze mıştır_.---------
edilmiştir. 1aısımlannı: Amın Ardaman, Rtfat ta!l.s edecelc olursa, İzmit güzel blr 

Ttke, 8aUh Ka.lemcl, Olm!et Baytaı mli:zıe:ye lca.~ ıve bo eserler de 
yaucak.lardır. ha.rab olma.ktan 1rurtulaca.ktır. Edirne Halkevi Dikiş • 

Biçki kursunun sergisi 
Edirne (Hususi) -Edirne Halk

evinin açtığı dikı~. biçki. nakıt ve 
çiçekçilik kursuna devam eden 77 
kız.ın büyük bir başarı ile vücude 
cetirdiği güzel eserler Halkevinde a
çılan sergide teşhir edilmeio bat 
la nd ı. 

Adanada beden terbiyesi mükellefiyetieri 

Ceyhanda hususl bir orta 
okul aç1lacak 

Adan& (Hu.susll - Gelecek yıl Ma_ 
arif Vek.Aletl tarafından Ceyhanda 
bir orta okul açılacakıla da bu sene 
bu ihtiyuı ka.r§tlaınak için Ceyhan 
Halk Partı.,ı ve halkının yardımlle 
huarul bir orta okUl açılması teteb • 
bfusüne gtri4llml~tir. 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Bu münasebetle umumi müfet -
titlik ba~müşcn·iri Sabri Öney, vali 
F eri d No m er Halkevine ıiderelr. 
tergiyi ziyaret etmişlerdir. 

Kurs muallimi Harndi Akman u
yaretçilere 48 dikiş ve 29 nakış ta
lebesinin beş öğretmen idar~i altın· 
da devam eden altı aylık çalı§manın 
bir tarihçesini :vaparak iki~i dokt(lr 
olmak üzere . on öğretmen tarafın
dan ders mahiyetinde ev idateai, 
çocuk bakımı, sıhh1 ve terbiyevi kon 
feranslar v~tildiğini söylemiş, kura 
talebesinden Necmiye Gennelli de 
bir hitabe irad etmi~tir. ,. 

Ma.na (H~) - Adana beden 

c··Kü~ü·k··h;b;;i·;;'") 
Nafla Sa ~ert MüfettlşUtl - A • 

dana su lı:lerl mü.dü.rü ımımet. Ttırat 
Na.fla VelkAietı su ı.,terl müfett141J.ti • 
ne ta.yin eıdlllnl.şt!r. 

Adanada 1\fa.arlf Kltab deposa -
Maarif Vek.Aietinln Adana ~ltnb de _ 
posu kurulm~tıır. Bütün cenub ıv1 • 
lAyetıertn.ın ltita.b tbt.iyacını bu depo 
temin edecektir. Depoya yn.kında 
1.500.000 kita.b gclecektir. 

t.erblyeıd mükellefieri.nfn muaye.nele. G. Antep Valisi - Blrkn.ç gündür 
rt san bulmak Uzeredir. Milkellefier A.da.n.ada bulmıa.n Gazlan.bep Valisi 
önümii2ıdekl ~ stadda. hareketıere ba.şlıyacülard.ır. Resim beden terbiye. cavıd tl'ner va.zifesl ba.şma a.vdet et.. 
8i mt\dlürün\1 mükellefierle btr konutmada gootermektedir. tclştir. 

zıraa\ B:ın!Lasında kumbaralı ve ihbaraıa tasarruı besablarmda 
en u 50 llruı bulunanlara senede f defa çekilecek kur'a Ut qalı. 
daki plA.na ıöre ikramlye dalıtılacaktır. 

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

" 
500 

" 
2,000 " 4 n 250 

" 
1,000 

" 40 n 100 " 
4.000 ,. 

100 " 
50 " 5,000 " 

120 " 
40 " 

4,800 " 
160 " 

20 " 
3,200 

" DIKKAT: Hesabıarındaki paralar bır sene Içinde 50 liradan atalı 
düşmıycnıere ikrantiye çıktıtı takdirde Gk 20 !azlaslle verilecektir. 

Kur alar sende 4 defa, ı Eylül, ı Blrinciltli.nun, ı Mart ve ı Haai.. 
ran tarihlerinde çekilecektır. 

Son Po•tanın macera romanı: S pada patlamak üzere olan bir har
bin ilk ipretleri mi idi} Umumt bir 
seferberlik bir vagonun perdesile 
ıizlenebilir mi hiç} Gizlenemez aın
ma şu trene bindiği istasyon gibi, 
bütün gördüğü istasyonlann hali, 
trenin içi, Almanya her ~ey büsbü
tün başka bir manzara arı:ediyotdu. 
Buraya, yani Almanyaya mahsuı 

masını ııiymit bir adam komparti- derken trenin makaa yaptığı bir ie
manın kapısında dikildi. ileriye bir tasyondu. Baaset, hayret içinde: 

onu görmeye çalışıyorlardı. Bauet 
yanındak ine: 

Diye seslendi. Karşısındaki zata 
ı. O çoktan perdesini indirmit. 

itaat etmişti. 
Tabii Basset te perdeyi indirdi 
koridorun neden karanlığa bo

olduğunu o zaman anladı. 
nın her tarafında, her pencere

dt" iyah perdeler sonuna kadar 
'Imi; bulunuyordu. 

Bu 

na.ldedeu: Behçet Safa 

ter.eddüd ve tüphe içinde, adeta ne 
söyliyeceğini bilmiyerek: 

- Ben bir şey aöyliyemem efen
dim, dedi. Söylemek bana dü,mez. 
Emir var, bir oeyden haberim yok 
Id zaten ... 

Bu cevab Bassetin hoşuna gitti. 
Demek ki dıpnda bir şeyler cere
yan ediyordu ve bu bir ~eyleri izin 
olmadan görmek te, bııhsetrnek te 
yasak h. 

Belki de Baıısetin gördüğü bir 
kıt' anın, hareket halinde Lir fırka
nın bir ucu idi, belki de yürüyen bir 
ordunun keşif kollnn, ileri kıt'alıı-
rı ... 

bir fevkaladelik, bir acelecilik ve 
bir tela, .•• 

Perdeler kapalı kaldı. Fakat gali
ba rnemnu mıntaka ııeçilmit olacak 
ki tren mutad süratini iktisab etti. 
Kimse perdelere el sürmeğe cesaret 
edemiyordu. Yeni bir emir gelinci
ye kadar l&mbalan da yakan olmu
yordu. Anlaoılan herkes karanlıkta 
kalmayı tercih etmişti. Böyle mese
lelerde önayak olmak yeni Alman 
hükumetinde a~la hoşn gidecek bir 
iş teliıkki olunmuyordu. 

Birdenbire ampuller yanıverdi. 
Bütün başlar, hep birden kapıya 
çevrildi. Kapıda kimııe yoktu. An
cak b ' r iki dakika geçtikten ııonrn 

Fakat bütijn bu hazırlıklar, bu bir adam gor"ndü. 

adım atarak dik bir sesle: - Nasıl olur) Ben bu bileti alır-
- Falorkarten Bittel ken trenin doğru olduğunu ~öyle-
Dedi. Herkesin cebinden biletler m'i,lerdi bana.· • 

ayni zamanda ve ayni süratle çıktı. Memur lilr.ayıd bir sesle: 
Ayni telaşta hep birden memura u- - Öyleydi amma tarife d~ğitti. 
zatıldı. Hepsini alı,kın bir dikkatle Tren timdi artık bu istasyondan i
süzen memur uhiblerine birer na- leri gitmiyor. 
zar atfetmekle iktifa ederek kart- Basaet adamakıllı p~ırını,tt. İote 
Jarı iade ediyordu. hiç tahmin etmediği bir hadise.. ve 

Koropartimanın en dibinde otur- bu yüzden gene vakit kaybetmek ... 
d uğu için biletini en son uzatan Bas- Sordu: 
set oldu. Memurun o zamana kadar - Acaba öteki treni, ietaı.yonda 
hiçbir bilete fazla bir dikkat atfet-
mediğini görerek Basset, adeta emin çok bekliyecek miyim'> 
ve müsterih biletini uzattı. - İki saat kadar ... Fazla bekle-

Fakat memur bir Danke diyerek mezsiniz. sanırım. Amma hemen is-

ıd "' b'l t' k d · d ·n e tasyona çıkar çıkmeız memura eo-a ıgı ı e ı o a ar ınce en ı cey , y . b · bl t 'f 1 · 
k d t tk'ıke koyuldu runuz. enı azı ıca ar, arı e erın 

o a ar uzun uzun e • b ' d .... · · i 
k. d b' h k~ 1 kt .. h böyle ikıde ır egı~mesını zarur 

ı a eta ır ııa te cır ı an fUP e-
lcndiği zannolunabilirdi. kılıyor. 

Nihayet, her heceyi ayrı ayrı tek- Bu haşin memuru~ bu ~:ıdnrcık 
rar ettikten sonra Bassete bileti ve- olsun izahat vermesıne tukreden 
ri rken bir istasyon ismi söyledi ve: Bnsset etra!mdnk~ şüphe)~ nn.zarl~-

- Orııda tren deği~tirirsiniz. rın çoğaldıgına dık~~t ettı. Bı~.er ı-
Mein Herrl kişer nar.arlar kendısıne teveccuh e 

- Herhalde fevkalade bic ted
bir olacak, yoksa bu tren neden da· 
ha ileri ııitmesin de yolcular bir ak
tArmaya mecbur olsunlar ... 

Yanındaki zat, atikar bi ı ihtiyat· 
la kısaca, kat'i ve sert bir liaanlaı 

- Zaman da fevkalade tedbir
leri icab ettiriyor mösyö! . . . 

Demekle iktifa etti. Belli ki ar
tık lafı uzatmak istemiyordu. 

Basset bütün vücudüne bir soğuk 
ım dökülmüş gibi oldu. 

* Bu program deği~ikliğir.e maruz 
lı:ıılan yalnız Basset değHdi. fstasyo
na inince bir ktiçük grupun da ne 
yapacağını şıışırarak bekle~tiğinl 
gördü. Bunlar genç İngiliz seyynh
ları idi. Bir ~evki tabii ile onlartl 
yaklaştı. Fakat tam konuşacağı sıra
da kulağına gelen şu sözler nazarı 
dikkatini celbetti. Gençlerden hirısi: 
- Şu Avusturya m:!:scle6i için o· 

lacak. 



Askeri 
Vaziy t 

F ~~ ı Inci sayfada) 
lan akat, bunlardan ziyade Alman
~ Ingiltereye fapbklan ve yapa
lılıll~rı gUndflz hUeumlanna kartı 
~ ızledn oıkardıklan ve çıkarn -
._ an av uçU. lllolannın mUma -

a~.ve mukabil hüewn kudretleri
~ •kkat etmelidir. E:fer bunlar 
lı;y iUn hiaaolunacak derecede aza
dahraa Almanlar, hcıFtn bir parça 
~ a f8%la Ingiltere havalanna h&
l!c obluyorlar demektir ki, ltte teh-

e undadrr. 
._ ÇUnkU İngiltereyi istilA için, Fran 
~ı:~ tirnal sahillerinde 1muaz.zam 
la ve tnavna ktıtleleri• ve bun -
~ arlcaaında «pek çok Alman 
lıun et3erb, pa:nıtUtçılller ve hava AU: kıt' alan tahold edip haı:ırlıyan 
h. j" baokumandanlıfı İngiltere 
tll~a anna hAkim olaeafl anı bekle-
~tedir. 

r, Bay Çörçilin abu lut•aların bu -
\ h gelmek llxere ne vakit hare -
lı~ tete.bbOaünde bulunacaklorınn> 
~edığl, 1hattA bu te,ebbüsü ya
<! .lıı.rını bile kat'iyetle lddian e
~tyeceif llaltkındaki aözled de 
l'ltun anların Ingiltereye aaldırmala -
llttn ta?' bir hava Ilakirniyeti el-:le 

A:erıne ballı oldu~nu gösterir. 
IlÇe.};_ man ha"t'll kuvvetleri, Ingiliz 
Je Ve bilhana av uçak filolannı 
-.._~;relc alt etmde Ye tahribe mu -
'do ale: olduklan takdirde Ingiliz 

na -
bfı nınastle de mtlcadele ve de -
hfr nakliyatını himaye edebilecek 
iltıanlaziyeto cfnnlt olurlar. (Al -
~ ar, bilhaua bOytık ve ortn ln-
1{1 harb gemllerine pike uçakla -
lıık atmak Için t 000 ve 2600 kilo
~~ 'Pek kUlliyetH uçak bombaları 

etmtşlermt1.) 
lll Ba~ Çörçilin autkundan da anla
ter'cagı veçhile, Almanların Ingil -
tnG.ere. tertlb ettikleri ve tatbik için 
re~c n~sı? anı bekledikleri istiln ha -
tftn etını, ağiabi ihtimal, tranovanın 
" ~1 ısahillerinden oldulu gibi Nor
te.~n garb Umanlarından da yapn
lll ardır. O halde Ingiltereye taar
"e'l. Yalnız Ingilterenin cenub cloğu 
tlrn cjnub aahiUerine delil. ,imal ve 
Vak~ doğu kıyılarile ortalarına da 
dan 1 olabilecektir ki bu au ret le a
da 

1~ bütün hııyatt noktaları bir an-
1cerie " geçirilmiş ve Ingilterenin as
lı:ınlı~=vk ve idart-.ııl lptidat bir taş-

O h uğratılmış olacaktır. 
Ye.hud alde «8nUmUı:dekl hafta ve
YIIIn ,onu takib edecek günle-rn 
haE~ ngiJiz tarihinin mnhlm hir 
lı:ııt't ı .değil bütGn bu lı.arbin en 
halt·k ıünleri olacak demektiı. Fil -
lrıa 1

1 
a va bu mtiddet zarfında Al

fe.lı: n ~r İnglltereyi iııtil&ya muvaf -
l,tn ° acaklar veyahud muvaffak o
Ha ıyarıık harbl kııvbedeceklerdir. 
],. ~~~ hakimlyetini elde edememek
t~~til~dan va~e<;mek de istilayn 
l'ak bu~le muvaffak ola\nnmağa 
tııı tn l bır ma~lObiyet te,kil eder. 
lıe.r~l bu haftalar harbin dönüm 
hatt" arıdır; yani Avrupanın ve 
~olc a dünyanın mulcadderatının az 

taaYy{ln edeceği günlerdir. 

$~4t. 
larihten f1kralar 

•irete k <Ba.ttararı ı nel sayfada) 
"e aiya ~nu lmak üzere felsefi (}) 
tf!}>e k sı makalelerini alır ve gaze -
•ının 2°r~rd!m. 1294 senesi Mayı -
Q'l.eri tn .. ı ncı Cumarteti zünü akşam 
"''ıta .

1
uoarünüileyhten hizmetkan 

sı e b' 
"arakad ır varaka aldım. Meı:kur 

ııDe ~ ~Ynen fU aözler yaı.ılıydı: 
•ı tu v etı Aliyenin harici politika
·~iif sırada bir takım mütkülata te
tetle t:t~itse de, bunun hüsnü su -
dir. Pa avıyeaı çaresi imk&naız değil
ledece;rte..l ııUnU gazelenizle neş
evliyeYl ın rnaltalenln mütaleasıl'll 
tavaiye dUmura ve umum ahaliye 

ul e erfın.ıt 
t tbu va \ 

Bir dam k r s1n1n evini 
ya d V ı 

1 

1 ia tti 
(Bıışta.ra!ı ı lncl sayfada) cc-- Zira, ko.nmla aram açık, bir 

kanldığı anlaşılmıııtı. f!unun en kuv- müddettenberi ayn yaıııyoruz. Bu 
vetli delili de yangın çıkan evin işi, bnna fenalık etmek için o yap
meskön olmamasıydı. Evde kimse 1 m ış olmalı. 11 

oturmadığına göre, nteşin hariçten Bunun üzerine, kadın bulunmuş, 
içeriye giren bir kimse tarafından fakat yapılan isticvabında bu id -
çtitanldığı nnlaşılıyordu. Fakat, bu diayı kamilen reddederek, o da au-
meçhul eahıs kimdir~ çu kocasına yüklemek istemiştir. 

İşte, bir aydanberi devam eden Bu cihet kafi deliıille tevsik edi-
adli tahkikat. bu ciheti ellm aydın- lernemekle beraber, Mustafımın id
latamamıştır. Yalnız, evin sahibi bu- diası etrafında tahkikata devam o-

lunmaktadır. 
lunan Mustafa tarafından ileri sü - Hfıdiseye el koyan müddeiumumi 
rUien bir iddia tahkika değer görül- muavini Turgud, dün evrnkı emni
mü~tür. Mustafa evin karısı tarafın- yet 2 nci ııubeye havale ederek, a -
dan yakıldığını söylemiş ve iddia - raştırmalara devam edilmesini bil-
sını da şuna istinad ettirmiştir: dirmiştir. .......................................................................................................... 

Zengin bir dilenci daha 
yaka'andt 

(Ba.ştamfı 1 Inci sayfndn) 
rından yere birçok san liraların dö
külmiye başladığını hayrctle gör -
müşlerdir. Bu altın yağmu:.:u daki -
kalarca devam etmittir. 

Bundan ba~ka altın babası dilen
cinin pabuçlannın içinde de 30 a
ded kô.ğıd lira ile 6 lira kadar u
fak para bulunmuştur. 

Yerde ki altınlar toplana rak ~a -
yılmıı; bunlann elli tane olduklan 
aniaşı lmıotır. 

Bir müddet evvel şehrimize dilen
rnek üz.ere geldi~i tesbit ohınan 
Hüseyinin, Nuruosmnniyede otur -
duğu ve oldukça müreffeh bir ha
yat yasadığı anlaşılmıştır. 

Randovu evi işleten 
iki ihtiyar ka :lı n 

Zabıta, esaıılı tahkik ve talôbler 
neticeııinde Şehremininde randevu 
evi işleten iki kadını yakalamağa 
muvaffak olmu tur. 

Memnune ve Hatice iııimlerinde
ki bu iki ihtiyar kadının genç ka -
dınları evlerine davet ederek. bun
ların yabancı erkeklerle tanışmala -
rını temin ettikleri iddia olunmakta
dır. 

Suçlu kadınlar hakkındaki tah -
kikat evrakı dün ikmal edilerek, ad
liyeye verilmiştir. 

Müddeiumumilik. Memnune ve 
Haticenin sorgu hakimliğine sevke
dilerek, haklarında ilk tahkikat a -
çılmttsınıı lüz:um görmU~ür. 

Vilayet Hava Kurumunda 
mühim bir topk'btı 

v~t.oılacak 

Moskova Tuna mesele
lerine IAkayd kalm1yacak 

(&.,ta.ıııfı 1 Inci sayfada) 
Kont von der Schulenburg, bu 

hususta hükumetinden malumat is
tiyeceğini cevnben bildirmiştir. 

Sovyet - Rı.unen hududunda 
12 Eylulde, hariciye halk ko

miııer muavini, Romanya elçiısi Ga
fenkoyu kabul etmit ve kendisine a
şağıdaki beyanatta bulunmu~tur: 

1 1 Eylulde, saat 1 3 de Çamo -
viçin 34 kilometre cenubu şarkisin
de Baloaş dağı civannda bulunan 
bir Sovyet hudud muhafaza devriye 
kolu üzerine Rumen ara:zlsindt!n 
birdenbire siliıh ve hnfif malcineli 
tiifek ate~i açılmı~tır. Hadise ma -
halline giden diğer bir Sovyet hu -
dud muhafaza grupu iiz.erine de Ru
men arazisinden makindi ttilek ate
~i tevcih edilmiştir. Sovyet hudud 
kıt'alan, cevab verrneğe mecbur 
kalmıslardır. 

SOvyet hüki\metl şu clheti de kay-
deder ki Rumen hııdud muhafızları 
ve Rwnen lltıt'ala.rı taratındnn ya -
pılan tahrik vak'alan hakkında 29 
A!hısb:ıs tarihli SOVyet prot.esto no -
tasına. Rumen hüldunetl daha cevab 
vennemltştlr. Fn.knt yukanda blldl • 
rilm1!1 olduint veçhlle. Rnmen kıt'a
ları taralından 11 Eylfıloe yenı tah_ 
rik vak'alan yaptlm~tır. Bu vak'a. 
ların knlbnl edilmez mahl~etı üzerine 
Sovvet hük(ı.nwtı yeniden Rumen hü_ 
ki\metının dikkatini eell;leder. 

Rumen elçisi Gafenko, sovyet hü
ktimetlnin 29 A~ustoo tarihli notMl
na cevabı, ;}ınrtcln hfl.lk komlserll _ 
~ine 13 Evlfılde tevdl edec~ını bil _ 
dlnnl~lr 11 Eylfıl h.\dl.<;e..<ılne gelin -
ee. bir tah'kikat yamlaea.k ve suçlu. 
lar Cf''7a.landınlııcaktır. 

26 Eylüloe Türk Hava Kurumu İs. 
t..'Ul.b~ VOA.yetı dahntndekl şubelerin ı T·ıyatro· Emin beligv JUbi' esi 
murn.hhnslnrı miThim bir toplantı • 
~p~kklr<lır. 26 Evlfıl Percenı;bc (Baştararı 5 Inci s:ıvfada) 

s OR Panama kana ını 
armara kürek 
şampiyonası 

25i • 
cı se 

(Bqtara.lı 5 f.ncıJ sayfada) 

ctlmhuriyeti» adında bir hnkömet 
au Sporları Federasyonu tarafın - ortaya çıkanlmıvh. İııte bu yeni h\1-

da.n ılıazırlanan MaımtU'a kürek şam.. kihnet ArnenKa hUkömeti tarafın -
ıp~nası yarı.n İmı.it körfezinde ya. dan Wıar edilen amıya uyarak Pa
pıla.caktır. Bu y~ra. iştirak ede - nama mıntakasını Amerikanın em -
cek olan İstanbul eklpl dün İzmltc rine tahsis eylemlş fdJ.. ondan sonra 
hareket et.mı:Jtir. da kanalın açılma arneliyesine bao-

.., l h' d'l• lanmı~ idi .. lig maÇ ari te :r e 1 IJOr Panama - Nikaragua davnaı haliı 
Grup ~iyonu Esklşe.hlr Demir

spor taJruntle mını &ilme şampiyonu 
Fenerbahçe arasında yarpılaca.k Tür_ 
'kiye birinclllk müMbnk.asmm 21 ve 
22 Eylülde icra.sı tnmrla.ştınlmışt.ır. 

Dilter tarartan İzmirde bulunan 
Suriye muhtelltlle İstanbul muhte _ 
lltl de ayni tarihlerde lkl maç yapa.... 
ca.klardır. Umwn müdürlük bu hu -
Busu İstanbul mıntakasına bUdlrmlş_ 
tir. 

Bu suretle 21 Eylftlde bruPıyacak o. 
lan lig maçlan te'hlr edilmiş olacak. 
tır. 

Ankara • Istanbul 
boks maçlari 

Istanbul bölgesi boks ajanlığın -
dan: Ankara boksörleri ile yapıla -
cak revanş maçına iştirıtk edecek 
bölgemiz bokısörlerinl seçmek mak
sadile 21/9/940 tarihinde bir mil
aabaka tertib edilmiştir. 

Bu müsabakaya girmek istiyen 
heveskarların iki fotoğrafla birlikte 
16/ 9 / 1940 tarihine kadar boka a -
janlığına müracaatları tebliğ olun!.lr. 

Türkiye atletizm birincilikleri 

devam ediyor!. .. 
1940 aeneaindeyiz... Kanalın e

hemmiyetlnden hergün bahsedil -
mektedir. Fakat buna rağmen A -
menkada hll! bir Nikaragua - Pa
nama davası silrUp gitmektedir. 
Doğrusunu söylemele icab ederse 
Amerikanın gözleri hep Niltaraszun
ya çevrilmiş bulunmaktadır. Saikl 
de bu lşin askert ehemmlyotidir. 

Amerikalılar Panıuna kanalı için 
olmdiye kadar milyarlarca dolıır pa
ra aarfeylemlolerdir. HAl& da anr -
feylemektedirler. Geçenlerde de 
275 milyon dolarlık munznm bir 
tahsisat kabul eylemi~lerdlr. Ayni 
zamanda Panama cvannda bulunan 
adalan Atın almaktadırlar. Geçen
lı:rde Viergea adalarını aatın alıruş
lardır. 

Galapagoa adalan için Eguateur 
ile ihtilaftadırlar. Curaçao adalarını 
almak Için Holandalılarla pazarhk
tadırlar. Panama kanalının etrafını 
bir muhafaza çemberile t;evlrmişler
dlr. Bütün bu tedbirlere Tağmr-n 
kendilerini h8.lô. ernniyette aanma -
maktadiTlar. Kanalı iptal eylemek 
üzere geçenlerde mUhlm bazı sul -
kasdler yapılmıştır. Bunlardan lkiııi 

Muhteut mıntaka a.tıetlerl arasın-ıl a.k J Türki U tızm munffak olmak Uzere Idi ... 
da ya,p ne 0 a:n ye a e Panama kanalı bir auikıı.sd yn -
şampiyonası bugün Fenerbahçe sta_ h d bl k · · d k d ... u r aza net1cesın e apan ıgı 

dında ba.şlıyacak ve bu mtisabakala. kd' d A 'k h p 'f'k h 
ra yarın da devam edflcecktlr. ta ır e men a em ası ı em 

Bugün yapılacak m1!saba.talar: 
K~ular: 100, 400, 110, 1500 ve 

4X100 bayrak. 
Atma ve aUnmalar: Gtille, ÇekJQ, 

Bir acı 

• o • r e ı 
Atlantikde ayni zamanda horb yn• 
pamaz ... Yani Avrupadaki hnrbo 
hiç bir vechile iştirak cyliyemez .• , 

Bu sebebiedir ki Nikaragua ka • 
nalı birçok cihetlerden ve hususild 
emniyet cihetinden Pnnnmıı kana • 
lma tercih edilmektedir. Niknraguq 
kanalı açıldığı takdirde Havai ada
lan ile Florida kanalı arasındaki 
mesafe 600 ıkilometre kısnlmı§ ola· 
cak tır. 

Bütün bu sebeblerden manda, 
Nikaro.gua kanalını benimsernek i • 
çin Amerikalılarca büyük bir aebeij 
vardır. O da bu knnnlın açılmn i§l• 
nin başka bir devlet tarafındım der
uhde edilmemesidir. 

Nikaragua hükumeti müstakıllcn 
bu ko.nalı açmak emelini beslemek
tedir. Bunu temin için son zaman • 
larda Almanyaya, sonradan da Ja• 
ponyaya müracaatlarda bulunmuş • 
tur. Müzakereler yapılmaktadır. 

Bu hal1erden kuşkulanan Amed• 
ka bir takım iktısadi tedbirleTe ba~ 
vurarak Nikarngua'yı boyun eğmek 
mecburiyeline sokmak istemektedir, 
Hattil şimdiki hükömet aleyhine bit 
hareket uyandırmak te§ebbüsünd~ 
bulunmuştur. 

Şimdilik Amerikalılar vaziyeto 
hAkim görUnUyorlar ••• 

İşte bu suretle nçılı§ından tam 
yjrmi beş tene sonrn, Panama kana .. 
lına bir rakib doğmak üzeıedir. Ba• 
kalım ilerideki hadiseler ne söste • 
recektir. 

Dünya vaziyeti dolayısite ka'1a • 
lı n 2 S inci senesi için icrası kn•'\r -
laştırılmı~ olan çok muazzam r ·rtı.• 
ısim harbden sonraya talik cd'l ş • 
tir ... 

Tıpkı açılış merasimi gibi ... 
*-Ir 

A 

ay e 
sınk, uzun. (Baştarafı ı nci s:ıyfada) ı bir yeri vardı ki ben oradaki yatağı 

Galatasarayın yUzme Louis den bahs ediyordu. Böylece kendime alıkoydum, asıl odanın or· 
birincilikleri yola çıkdık. Evvelô. Munih-e uğra- tatına tesadüf eden bir yerinde do 

Galatasaray ~ülerlnin tıenellk dık, fakat orada kalmağll lüzum Vedadın yatağı vardı. Geceleri U• 

o~lyonası bugün ve yann Büyük- görmedik. Bu mühim ve tım'nt e- yandıkça yatağımdan kalkar, çocu· 
dere havuzunda ıcra edilecektir. serlerile dolu ,ehri her Ikimiz de ta- ğun nefesini dinlemek, sakin bh 

Güre.çileri davet mamile biliyorduk. Do~ruca a3ı1 uyku uyuyup uyumadığını anlamak 
l.;t;a.nbul Bölgesi G~ Aj&nhtın • matlub olan kasabacığa Berchtes- için parmaklarımın ucuna basa bnsa 

dan: gaden-e, glmdi Hitler-In husus\ ma- onun yatağına gider ve onu müste• 
Evvelce 21/9/194.0 günü yaptlacaltı likaneainin bulunduğu Baviyeranın rih bir uykuda buldukdan sonra is

UA.n edn.mı., olan bölge Greko..Rumen en uzak kö,eciğine gitdik. O zaman tirahati kalb ile avdet cderdim. Fll
gü.reş lblrlnclllk mtisa.bakaları 28/ 9/ kim derdi ki bu kilçUk kasaba, o hakika Vedad bu küçük seyahatden 
1940 günü Süleymaniye klübU salo. mütevazi' malikane dUnya.nın en istifadeye başlamış oldu. Otelin 
nunda yapılaca.ktır. mühim hA.disatından birine tece11i- mUstahdemlerine nezaret eden biri 

Gilra,çiJerin evvelce btldlrildl~l şe_ glh olacak. vardı ki bize gıda için pek büyük 
ktlde hazır bulunmala.n. tebli~ olu - Burada vakit geçirmek için mü- bir ihtiyat ile hizmetini nrz etmişdiı 
ntr. raca'at olunacak vasıtalar pek mah- onun vasıtasile tereyağı, peynir, bol 
•••••••••••••••••••• .... •••••••••••••••••••••••••••• duddu; fakat buna mukabil gıda bol yumurta buluyorduk. Eğer ynl-
1" T 1 V A T R O l A R ' m es elesinde Almanyanın belki hiç nız otelin sofrasında verilen ye\. J bir tarafında mümkin olmayan ko· meklerle iktifa edilse idi bunun 

günü saa.t 15 te ıı.çılacark olan bu top_ Juıstaneslne girdilini okuduksa. gü_ 
tn.n.tı 2 gün sürecektir Toplantıda. nun birinde de doktor Emin Beligtn 
Catalco., ŞUe. Yalova. Sillvrı ve dl~er nfı.nca p1yesteld rolünü prova etmek 
ka.zalann Türk Hava Kurumu fdn- üzere tekrar Şehir tıyatmcruna dön -
recilerl.nrlf"n üçer murnıhhasla. fs - di.tMinıi\ görece(tiz. Bilmiyorum. bu 
tanbul vıı~vetı klare hevetl, kaz.a ve ~menni san'atltA.rın hakkında hayır
nahiye ırubeleri idare h~ve.tlcrl hazır lı mıdır? 
bulıınacaklardır. Toplantıda H:ıva <!"KabiiM"8 ile .sahne. ara.mıda . bey_ 
Kurumuna daha esaslı vardım şe _ namaz olmak, feragatlc ve lstikbal 
killeri ~örikülooek, robclerin gellr cndlşeslle, sa.n'at a.o:lnnın üç eephell 
ktcyrul.klarından ısurade cdtp etme _ çarnısmasından bakalım galib kim 

Karaata.ş ve arkadaşlan 

bu akşam 
Taksim, Altıntepede 

BALMUMCU 
dram 9 taıblo 

DOYÇE ORIENT BANK 

laylıklar bulduk. Kasabanın her tıı- Berlinden bir farkı olmayacakdı. 
Tan dolu idi, belki bu kö~ecikde Bütün bu _ meziyetine rağmen 
böyle izdihama bl'ls olan da bu yi- Berchtesgaden de sıkılmağa bnşla• 
vecek hinde mevcud olan kolay- dık. Dağ meraklılannı taklid ede• 
İıklardı. Biz· kasabanın en iyi bir o- rek civa rı n yükııek dağlıuma tırmn• 
telinde, fakat otele ilave edilrniJ namazdık. Bu eğlence i.stisnn edilin• 
müllsık bir binada -ki eııki bir ko- ce bu küçük kasahada iki tema•ayl\ 
nağa benzetilebilirdi- bUyük bir o- değer yer vardı: Bunlardan biri 
daya yerle~dirildilc. Bu odanın ceb- Memleha, diğeri Almbaeh Cla- idi, 

dikleri . aza kaydi meseleleri göriı.şü- çrkaca.k? 
lecektlr. Nusret Sara Co kun 

Eminönü Halkevinde dünkü çay Dresdner Bank Şub~ai 
Mer<ezı· Berlin 

Türkiye fUbeleri: 

Galata _ İstanbul _ İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gü.mrütü 

* H er türlü banka iti * 

hesinde bir geniş cunba kabilinden Halid Ziya Uşakl \1 
------------=-~-----------------------------------------------------~ 

Çankırı Belediyesinden: 
Çan4cn beled:iyesi:n1n elli ıı.m ücretli ıttaiye Amirliği münha1dir. 'r•lip 

bulunanlarm evmkı müsb!telerlle 19.9.94<> ta.rihlne müs:ıdif Perşembe gO.. 
niine laı.da.r müra.oa.aUaznı Uan olunUT. c8433D 

O S MAN Ll BANKASI 
TÜRK ANONIM ŞİRKETI 

TESiS TARIHI 1863 
Statüleri ve Türkiye c;lmhuriyeti ile münakit m~Lkaveienamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmi§tir 
(24/6/1933 tarihli 2435 Nıı1Mralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
rtaı Vec:h'l ra ayı mumaileyhin Ti -
lıirete ~e aynen Ye lmzuı alt•nda 

~ıı.rteıi U ercettik. Umum halk Pa
tnühiın ı. nU Için Ali SUavi efendinin 
diy()rdu•ıYaat makalesine lntizar e -

.)) 

İstanbul A.-.·lye Dokm:uncu Hukuk ı 
Ptla.hkemesinden: Daıvacı Beşiktaş 

s.ıx>r caddesinde Tarım apart.ıma -
nının birinci dalr~ln.de oturan Meh..l 
med Rifat Onzı Fikrlye Erlka.n tara -
tından kardec,l olup y1nni .seneden -
beri kendisinin hayat ve mematın _ 
dan haber a!am.adltJnd:a.n ka(yıblı -
tma ıhü.ktim verilmesi hakkında i -
ka.m.e eyledlti davanın ıcra kılınan 
muhakeıme.ı;in.de gaiblill iddia olunan 
Mehmed Rl!o.t otıu Behtıad KA.mll1n 
bulundı$1 mahalll bilenlerin bu 
babdaki maillma.tlannı Türk kanunu 
m~nlsinln 32 ncl ma.ddeslne tevfl_ 
kan işbu ilA.n tarLhinden itibaren blr 
sene ııar!ında mahkemeye 1hba.r et _ 
meleri lüzumu ilan olunur. 

Ihtiyat akçeai : 
10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 Ingiliz Lirası 

Türkiyenin bC1§lıca Şehirlerinde 
PARİS, MARSİL YA ve N ts· de 
LONDRA ve MANÇESTER' de 

d' Fal.at Allah 
~~in diiotU'" , Baairetçi All efen -

<ftı•(i,.._ 
1 

ııil baafretaizliie kimaoeyi 
p ··••es n: 

hıı.t a~arteai ü .. 
di ~l saray 'Y g n"d· uhmum halk ve 
lı ııın «tnUh' e ~a ıta Süva efen
' ekıerk ım aıyaat makaleııslni 
c.ıtı en, BYn' t 'h Ç A. .ı ()ldu E 1 an te ıra~an bns 

lı dend·. rtesi gUnQ de Bıuiretci 
~ıı.tıldı. u' tevkif edildi. Gazete ka
"-~ •onr:U~ Ve. Yorucu bir istintak
~tildi d' Baıııretçb dlvanıhnrbe 

•lhi.ildn. ıvanıbarb kararile Kudüse 

R. Koçu 

Dokt 
or Hataz Cemal 

Diva
11 

(Lolı:man Hekim) 
Yolunda 1 04 N d h o. a ••ta kabul ed er. 

Ved.a çayından bir intıba 
Dün anat 1 7 de Eminönü Halke- lunmuştur. Parti reisi Reşad Mi -

vinde, Kayaeri ve havalisi parti mü- maroğlu ve ev azaaından Kemal E
fettişliğine seçildiği için ev baş - min Agah Sını Levendin meaaiaini 
kanlığından ayrılan Aydın meb'usu tebarüz ettiren nutuklar 5Öylcmis -
Agah Sırrı Levend §erefine bir veda ler, Agii.h Sırrı Levend bunlara ce
çayı verilmiştir. Çayda, yeni parti ı.·ab vermi~tir. Misafirler hazırlanan 
idare heyeti reisi Reşad Mimaroğlu, büfede izaz edilmioler ve ev arkes
emniyet müdürü Muzaffer Aknlın, trasından bir grup konser verınit -
belediye mektubcusu Necati Çiller, tir. Agah Sırrı Levendde:-ı açılan Ev 
bazı meb'uslar, vilayet, belediye, reisliğine, Hukuk Fakülteai doçent
par~i erk~nı. Hııl~ev~. me?sublnn ve ı )~rinde~ ~o~tor Yavuz Abadan ta
güzıde bır davetlı kutlesı ho.zır bu- yın edılmıgtır. 

Askeri Tıbbiye Okulu Md. den: 
Lise mezuniyet derecesi .Pek ıyı, veya «iyi» o.Im.a:k ş:ıırt.ilc olgunluk im.. 

t:ıhanlürınl vennJ.ş o~ tnbib, ccza.cı, kimyn müh.cıldis ve a.slrer1 
orunarına tekmr talcbe allna.caktn.r. Ta!llp o:ı:a.nla4ın B1rinclteş • 

rin yedinci glln.ü istan:tıulda Beyaoo da meıctepte ~ m1\sabe.ka 

l<rtruıbul tklncl trui.ıı Memurhığun
dan: Müflis İbrahim Edem masasına 
gelen hazinenın 1sted1ıtl Iki kalemde 
347 lira 26 klll'U.'ltan 9 lira 1>4 kuru.,u 
5 inci strayn kabul ve fazla 337 lira 
32 ~ şnı)'nnı kabul görülmedlğln. 
den bu miktara. ald knYld talebinin 
reddl.ne idarece karar verik!!Ai urı.n 

MISIR, KIBRIS, YUNANİST AN. IRAN. tRAK, FILISTIN 
ve MAVERA YI ER DÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. RUMANYA. YUNANİSTAN. SURiYE, LÜBNAN 

Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirieri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cart ve mevduat. hesapları ~adı. 
Tıcart kredller ve vesaikll krediler ktlşadı. 
Tilrklye ve Ecnebl memleketler üzerıne k.e§lde senedat lsko.ntosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tnhvUA.t, altın ve emta.n fizerine avans. 
Senedat tahsUA.tı ve aa1re. 

==================== 
En yüluek emniyet tartlarını haiz kiralık 

Ka•alar Servui vardır. 

Piyasanın en müsait !artlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) taaarruf heaapları açılır. 



Yat1h 
Sirkeci Salkımsöğüt 

Demirkapı 

KIZ 'te EBIUM TALEBE AYBI BÖL111tLERDB Halil Sezer 1 
Karyola fabrikasındaki 
Sergiyi ziyaret ediniz , 

Ana, n.t, orta ve llse sını!lan !Çin eski talebenin ka.yıdlarını teodlde ve yenkl.en talebe kaydına. b!l41ıuunUJ. 

t'r Ka.yıd Için tatıl günlerinden maıı.d& hm1r11n saat 10 dan 18 e kadar mektebe müraoaa.t edilebU!r. İsti. 

• yeniere t&ri1n&me rıönderiltr. -r.Iefon &a-210 Anla'f'114.köy - Çtttes&ra.71&r ' 
u.. treı Yeni Kolej Nts:rı , 

1 LK- ORTA-Lt S E 

Taksimda Sıraselviler 86 - YENI AÇlLDI. 
Müdiirii - l'.lkJ Şı.H Terakki DlrektOrii.. l!ıl. AU Ha1met Km:a 

Hwıu.siyetıeri: YABANCI DİI.I.ER ÖÖRıı:TİMİNE genl.t mlkya.sta 
ehemmlyet vermek. aınına.ruu az me~udla teşkil ederek talebesinin 
çalUJDla ve lnk:ltah, aıhhat ve in:r:lbatlle yakından allkadar olmaktır. 
Mektebln denize ul%lr kalöriferll teneftüahane ve jlmnL,tlkhane.si 
vardır. Hergiin saat •D ;Je 18) ara.sı.nda ta.lebe kayıd ve ka.bul olunur. 

Telefon: tll!>D 

Malatya Bez ve İp!ik Fabrikalan T. A. 
Şirketinden : 

Muhaslb alınacaktır. 
Malatya bez ve fpllJc fa.brika.la.n lQILn raen mu.hasebeyi idare ta.blliye. 

tlnde iki muhnslp alınacaktır. Taliblerln 1c.ta tercümeı hallerlle 
ruı fıı.brika mildürlü~üne mür&caa.tlan. ciJB• 6'------ LeyU Ye Nebarf 

SA KT GEORG 
ALMAN OKULLARI 

Kız ve er.ke'k ~ a.ynıdu-. İlk. Orıba, LJ6e ve Ticaıretı suu1la.rı 
ile Almanca bilmiyen t.a:lebe için 1.lım.rt sınıtıa.rı va.nd.Ir. Ks:Yııd 1Çdn 
hergün s:ı.balııta.n ~ye klı.d:ac müra.oııa.t edntr. Okul 16 EylQJıdo ted.. 
rlsatn OO,lıyacn.ktu-. 

İstanbUl - o~ Klızt çımc ronnt, No. 2 - 1D 

Yüksek Ziraat Enstitüsil Vete
riner Fakültesi askeri kısmının 

kay d ve kabul şartları : 
ı - Anbra Yukselt ZiraPt Enstitüsü Veteriner Fakültesi A&ke.rl Jnamma 

bu yıl siv\1 tam devrell li.~erden 1,y1 ve pek iyi derecede m.e;ıun ol&n Te 

oııunluk lmtıhanlarını vennl~ olmak outlle t&lebe kabul edilecektir. 1ı -
tek:Uerin 8.4' Aıd:ı.kl 4:ııt.ıarı bal% olmaaı llzımdır: 

Al - Türkiye Cümhuriytt1 teb'a.undan bul\llllllK. 
B) - Y~ı 18-22 olmak (22 dahUdlrJ 
C> - Beden te~ek..ltlillert ve sıhhati orduda ve her iklimde faal himıele 

mü.said olmu (Dıl rek!kttl olanın ahnma.a.> 
m - Tavır ve hareket.!, ahllkı ln.ısurauz ,.. eeciyesi -ııam olmak. 
El - AllMlnin hiç b•r fe!la hal ve ~hretl olmamak. <Bunun tçtn de 

zabıta ve.,ika.sı Jbraz etmek.) 
2 - İ.!teltlUerin müracaat i&tldalanna fU vesit&Ian ballamalan lAzım. 

dır : 
A> - Nüfu.• cüzdanı veya mUMddak sureti. 
B> - Blhhatı hakkında tam teşektüllil A.lkerl hutah&ne raporu n &fl 

tfl~ıdı. 
1 

C) - Ll3e mezuniyet '"' olgunluk şehadetnamem ,-eya tud!ldl sureti. 
Dl - Okula alındıltı ta.kdfrde a.s.kert kanun, nizarn ve talimalları kabul 

ettitl h:ı.kkınd.a vell.sinın n kendisinın noterlikten tasdikli taahhüd aen&
dl. Tıılebe okuldan i.o:tlfa etmek J,~rse okulea tahakkuk ettiTilecek ma&
ranan birden verir ve bu da taa.h.hüd sened.lne kaydedilir. 

E) - Sar'ah, uyurken gezen, s!dHc.ll, ba.yüma n çırpınmaya mi\pttlA 
olmadılı hakkında velilerinin noterlllrten teec:Ukll taaıhhlldnamw. (Bu 
gibi hastalıklardan biri ll-ı okula girmemen enel malftl oldukları ~nra
dan anlaşılanlar okuldan çtkarılır ve okul masranarı Telilerine ödetuır.) 

3 - Istekliler bulundukları mahallerdeti ukerllk ~ubelerine 1st1da ı.i.e 
müracaat edecekler TC tubelerince 2. inci mnddede blldlı11en evralo linnal 
ettikten sonra: Ankgnda Yüksek Zlnı.at EMtltllsft Veterl.ner Fak1lltul 
A.c;kerl Talebe Am1rl~ln e gönderilecektir. Miiruaat müddet! EylQlün 2:5. Ine 

SiN GE 
SAAT "e KRONOGRAf 
birlikte Doktorlara fel'kaiAde 

lftzumludur. 

No. 59 - A 40 Lira 
Ha.ııaa.s - Ballam _ Zarif ve 

15 sene pn.ntUidlr. 

SiNGER 
SAAT MA~AZALARI 

İstanbul - Emtnönd No. 8 

Devlet demiryollar• ve limanlar• 
işletmesi umum idaresi ilanlar• 

Doktor ve eczacı aranıyor 
İda.remiıin mubteut yerleri.Dde latıhda.m edUmek llzere wım. heıuırü' 

ne n ecza.cüara 1hUyaç ftl'dır. Verilecek ma..., dolttorlara 177 Ura, ~ 
1ara 100 llrad.ır. Ayrıca meüen veya me.sken bedell Terillr. Serbest bıJl 
.nat "e y&f}arı t5 den yukarı olmamat tızıere taliblerln D. Demır,ollart f 
~leri MüdtıritıttUıe mtı.racaatla.rı. cWh cMZ:h 

~ 

Muha.manen bedelı cS088. Ura. cBO. l.u.rut olan tılG5 Ka. mubıteUf ciJSI) 
eb'att.'\ elettrod 23.U!HO Pazartest &(l.n\1 aaa.t ıs on beşte ~ 
blnuı d&hllindeki ~ ta.ra.tmdan ka.palı zarf usullle ııa.tm 

Bu * girmek l.!tiyenlertn t.!ı8h lira ~. kurı.ı4hık muvü1ta.t t,eımlDaı ~ 
nununun tayin ettili Te.!ikala.rlA tekliflerini muhtevt mrnarun &1Jll ' 
sa.at 14 on d~ kadar kom..l.8)'on reısliltne vermeleri !Azımdır. 

Bu lı)e ald pıtr.a.meler t~ pa.rasız olarak d.a4'ltıJın:ıa.kt.adıt· 
.aı60' 

BAYILANLAR ÇARPINTI n SbdR ÇEKENLER 

NEVROL CEMAL 
DEN 2f DAı'\JIA ALIRLARSA SİNİRLF.Jd YATIŞm DERHAfi 

FEl\&IILARLAB.. EviNiZDE 1\IUTLAKA BULUNDURUNlJZ. 

k:ı.dnrdır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. J 
4 - C'kuıa kayıd ve ta.bul, şahadetname dereceıerıne ve müracaat aıra. stanbul Fiat Mürakabe Komisyonundall 

Gümrük Muhafaza Genel K. İst. Lv. aına goredir. ~!tekli adedi tnmam olunca kayıd ~lert kapanır ve i:st.anbulda mevcud bllfumım sa.çla.nn rnik.t.a.rııu tmt>ı.t etmek ıuıJ 
kabul edilenlere müracaat ettiklerı A&kerlllı: Şubelerı i!e tebl~a.~ ya - ha.sıl. oldu~undan: 

Arnirliği satın alma komisyonundan püır. (7498) (890) ı.- İl!n tar1hinde hakiki ve hllkml şnhvt!ıır her ha.ngi bir sı!aUJ 
28 Eylül/ 940 günü saat ll de Itapalı mrtlA 1'139 takım muhafaza memuru lerinde bulundurdukları blltlmum &a.Q, nev'l ve m1kta.rlaruu bu UA.n; 

elbisesi alınacaktır. Tasarlanmı.ş tutarı 22780 ve ut teminatı d& 1709 Ura.. 1 İstanbul Belediyesi Ilanları 1 hinden itıba.ren beş ış iiınU içinde ist.anbuı fiya.t mllı1ı.kabe komi:!YO 
dır. Evsa.flle c:nrtname ve nUmunesi komisyonda hergün görlllebutr. _ blldlrece.klerd.Jr. ~ 

İsteklilertn kanun1 veslkala.rı ve l1i: temlna.t ma.kbU2larlle kapalı zarnı n· k J. - tıAnı mtiteak:ı.b ya.püan bUQ.m.um saç oJım ve satunlarının da ~ 
teklıflerini o gün saat ona kada.r Galata Mumhane caddesi İbra.hlın Rıfat Keşif Şartname ve a.t.an tarthi.nl takib eden bef if güxııü içinde kimden ~ ve 
han ikincı kattaki komlsyona gettrmeıerı. c8.24'h bedeli temına.t bedeli sa.t.ıld.ılı blld1r1lmek suretne beyanı U\zımou. 

~921,06 2019,08 1,35 Topkapı _ Maltepe. Halltah yolu esa.slı ta.mıra.tı. s. - 16 ~ kararnome hültıtlmleri dahilinde ellerinde sanatJaıı.ııJ Cf 

Aranıyor 37812,87 2835,97 o,95 vıa.eyet hududlan dahJUndei:i ~ıer ıızerıne Ic;in ıoo ınıoya tadar ısaç !>uluruı.n so:bacı gibi kiiıçıü.k esna.r saç beyan& 
~-~ .birinci defa. 'Olarak yaıpla.ea.lt ka.tra.n paklama ı~ı. mecbur de!lldlrler. 

11 
Bankalar o:ı.remlnln 9 uncu derecesine intibak eden mOmı;eseınU Keşif ve ta.hmln bedellerı ne ilk tem1ruı.t ml.kitarlan yukarıda. yazılı ı~er •· - Beyannameler İstanbul 1l(ya.t mürakabe komisyonuna hltn.be cl 
~~ Muhasebeci 

İzmir pa.za.rı muhnsebecil~l milnbaldir. Ta!iblerln asgar1 ı.ı.e me _ ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksllt.meye ilronıulm~tur. Mulro.vele, eblltme, ttıacak ve Bahçekapıda 4 ünC'Il Vakıf ha.nda 4 üncü k:a.tta Mınta.ka '1'1 
zunu olması ve 1lZUll müddet resen muh.Mebecillk etrn.Lt bulunmuı Bayındırlık işleri genel, hu.sus1 ve fenn1 şrutnameleri proJe keşif hulAsasüe M\löUrlülilne tevdl olunacaktır. c8662» ...../" 
şarttır. Taliblerin i:stanbul birinci VaJof lha.mnın amna. katmda. buna müteferrl d~er evrak h1znlarında. gOOterllen bedeller üzerinden Nafıa ~ 

Su··mer Bank Yerlı· Mallar Pazarları Müdürlütfinden verilecektir. İhale 17/91"'9W Salı giknı{l saat 15 de Dalmt En_ SA LAM D SLER VEA IZ BAKIMI MUTLAKA 
cümende yapılacaktır. Tallblerin ilk ıtemınıı..t mıı.Jd)uz veya mek.tubları, 1ha- ' D u 

Muessesesi merkezine mtıracaat etmeleri. le tarihinden sekız gün evvel Nn.tıa. Müdür~ müracaatla alaca.kln.n 

ten nı ehltyet ve 940 yılına aıd Ttca.ret Odası vesikala.rı ve ıma.aıı şartname LE TEM N ED IL R .MUSTAHZARIH 1 HAllNDE OLMASI DOLAYISiı.f 

Devlet Orman ışletmesı. Du·· zce Revı·r vesa.ıre ile ' 2490• numaralı ~unun tarifall çevresinde hamrU1a.catıa.rı EnfRiN EN DERI H YERLER'NE GiREREK ANTISEPTIK ESiRINI YAP 
teklif mektubla.nnı ihale gümı saat 14 de keda.r Dalml Encümene verme. ıe:., 1 , ~ 

A d lerl lO.Zım.dır. c788h 
mirliğin en: NtıiW Çankırı Belediyesinden: 

Bolu _ Diizce şosesl üzerinde Tatıwa. m.evklindekt 1 nunıaralı depoda 371o sayllı Belediye İstlmiA.k Kanununa. te911b.n :ıstiml.Mtlnln u:mumt Elli lira as!! ın.a34lı beledfymıbı ddlctori.utu mü.nl:ııaJıdir. Taliblertn ~ 
mevcud 1231 mPtre 4.00 deshnetre tüp muadili 218:i1G a.ded köknAr tomrulu menfaa.tıere uygunlutu ta3d1k. edilip m~ ltanıınun 8 ind ma.dd.Mine lan yapılmak iber-e evrak:ı mü.sbttelerile 19.9.940 a. kad.a;r bel.ed.lyaıniZI 
24.9.940 Snlı günü saat 14 de Dü.mede D. Ol'. İl). Reıv1r Amlrl.Jiinde ma.te_ tevfıkan 3022 lira 5(1 kuru., krymet takdir ed~ bulunan Emlnönilnde Ce- mc:aıa.Ua.n ver& evmkı mtlsbi~nl göndermelert UAn olunur. 
şe.kkU lromlsyondıı açık arttırma ne sa.t.1Ja.ca.k;t. Tom.rukla.nn bir metre leblO'llu AlAa.ddin mahallesinin Yenicami avlusunda. ltadastronun 384 ilru:ti 
küpunUn muhıımmcn kıymeti on lira elli Jruruttur. Satışa. a.k1 tartnameler adasında. 126 parsel ve e.skt 71 yeni 'r1 kapı No. ıu ıraYrt men:kuliln tapudan 
İstanbul ve Bolu Onnan çevirge MMürUHderi, Antarada Omıaıı Umum alman tMnrruf kaydJna 8/ 32 hisSeSine sahlb Mwıa ~lu Ahmed ve 5/32 hla_ 
Mlidürl~ü lle Düzccdc Revir Amlrl1#iı1Tım1e ve tıom.ru.kla.r yerinde ~rOle- sesine sahlb Ahmed kızı Veslleyc bu kıyme.t teN!# edtlınek istenDmiş fae de 
bilir. l.kametglıhı tesbit edilemedijti v.abıtaca yapıla.n tahtlt.a.tto.n anl~t.t ol-

T .ll!blerin % 7,5 teminat ve evrald lA:z.imelert ne beraber ihaleden enel ma.kla 8710 ,sıı.yılı Belediye İstimlA.k Kanununun lO uncu marldesine teTfL 
Düzcede mezknr kom1syona müracaa.tıan. cSSe8• kan icab eden tebli~ varaka.laıtının ha.Iit6.5fle blrllkte bir Dilshasınm bu 
--:-------------------------- dilkkıll.na ve d~r nüsha..sının ald oJ.d'utu Belediye dalre31Ile ve 3 imcll nOs-

lstanbul Valiliğinden: hruıının da umuma ma,hswı ıruı.halle 20 giln mM!etıe tallk edlldilf UA.n 

3530 sayılı beden terbiyeısı kanunun 4. oü :n ~ 8. ou mad.. ol=;un;u;r;. ;;;(;96;90;);;;;;;==;;;;;;;;~;;~~;;;~;;~;;;;~~ 
delerine ıstinaden Vcklller Hey'etince 1tUhaz c4ıma.n 3/4/ 940 t.arlhl.l kara. , 

rın b irinet maddesi hükmünce oN. me:ıcteb ba4la~q me olan .ıı da.hlh Istanbul Vakifiar DirektöriUgU ilAnları 
ya.şınd:ın itibaren askerlik mUıltellefiyet.l n1hayetı olan c-4.5 dahlb Y~ 
kadar her erkek yurdd~ ile c12 da.hlh y&fllldan cSO dahih y~ına kadar ber 
kız ve lrodın yurttıışın hruıgl m..a.he.lde, hangi ya.olara. ve ne rti l'Ulfiara 
s:ıhib olanların kısmen veya taına:ınen bu mükellefiyeti lfa için t:lilplere rır. 
me~e U!nen davet edlld1kl&i ihalde r;elmeyenlerln vilA.yet ldareı!l ka.nu. 
nunun 68. cı maddesine tevfllaLn para oeeas.Ue t.eczıye edileeei:Wi vUA.yet 

Kiralık Kahveeilik 
Muhmmen aylıaı 

Lira. Kr. 

idare heyeti karan Ue UAn olunur. uSG&b 60 00 
Bahçekapıda Yeni Postahn.ne kn.rşlsında Valde ıtıa.nırun birinci, Q~Uncil, 

Z ldak Vilayeti Daimi Encümeninden: dördüncü kat.ıa.nndıı.ki büfe mahallerile ka.hvecllW 94l senes.l Ma.yıs nlbaongu yetine kadar kiraya verilmek üzere uo.ruı. ı.ronmuştur. ~ı 1'1/Ey1ül/940 
ı. - zonguld~ vUA.yeti Içinde Beycuın& - Ça.yc\111l& - Koltaksu - Bartın Salı günii sall!t 15 de yap.ılııca.ıotır. i<>teklller Çe.rmerliıo.,ta Istanbul Vatınar 

yolunun Beycuma - Çaycuma - ll.l'Mında Y'll'>ılaca.k •00078• lira .37• k\Jl'Uf Başmüdürlüğilnde Vakıf Akarla.r kalemine gelmeleri. (81.59) 
keşif bedellt Km. '21 + 500 - 26 + 000 aruınıc1a ~!,yel tür&biye t.oilo 

Km. ıs + ooo - ~ + ooo a.ra.uda ~ ~~ v:!idJrn!!ya~ Susurluk Belediyesinden: 
muhammen bedel uzerind~ lıU!.~ Belediyemiz'n Yeni Su Türbinli Elektrik Santralı ~ın bir makinlst ah -

de~le k~=i U:~~;94~ Pazarteai iÜI\Ü saat iı.so da Zonculdaltta vül. nacaktır. Tal~lerin bu gibi santranaroa muva.ffa.kiyetJe hizmet ettiklerine 
· - · ..... _...... dBlr tasdlknamelerlle Belediyemlze müracaat.ıarı. Maltiniate bill be-del ev 

yet Da.frn1 Encümenin~ yapı-,m .... ır. 
3. _ EksUt.me oartnameai 'Ve buna m.üteferri e'VI'H ZODCU}dak Daiml :ve~80~llr:a:_:ü.c=r:.:e:.:.t__:v~er::.::U::.::e_:_ce.:._k.:._ti:.:_r:._. _:<..:_3239_>~--:---:--::-::---::-:-:-~---=--::=:_ 

Encümen kaleminde ve ZoneuJdak, Na.tı.a Mi)dÜJ'iQIO.nde göriUebWr. t.taııbul Asll1e MlıhkemMI 9 uru:u 
4 _ Muvatka.t t.emınat c425h ll.radır. Hukuk BA!dmlllinden: Yeleni Tere -
~: _ t.,ın bedeli Zonguldak humıst mu.haeebe '9'e1:lla<ıin.den verlleeekUr. tenb> t&ratmdan ~u Aynalı • 
6 _ EksUtmeye rıinnek ~ateyenlerln IIDle ~en en u aekb: Pin çeşme Amlan 80ka.k No. 19 da. oturan 

evv~l zonguldak vilA.yetine mOracaM ed.erelt vilJ,yet ma.kammda.n a.lınm.lf Mihall Teretenko aleyhine mahkeme 
mUtıı.hhldllk ehliyet vesikulle Ticaret Odaaıdaıı bu yıl tçln a.lınmlf mu_ n1.n 36/ 3&2 numaraaile aç~ oldll,#U 
vnkkat temınatlarını yatırdlkla.nn& dair m.a.kbuı '" tekllf ınektub= ibtar da.vıwnın ~üa.n muhakcme_ 
muhtevi tanunun tarifi veçhlle. haurlanDUf kapalı za.r:ıa.nnı ~rtsaa. illn sinde: Da.va. olunana il!nen te.bllga.t 
den blr saat evvel Zonguldak vllJ.yet Datml Enıctmıerune ya.pıld.ılı halde muhn!kemeye gelme -
olunur. «8666» dijtfnden ha.ldtında.ld duruşma.n.ın fıl.- KENDiN BiRiKTiR 

d ı •• "' .. d ya.ben lcrMına ve duru,ınada da:ra.cı 
Kocaeli Nafıa Mü ür ugun en: r ~ vekili tara.fında.n dinlettlt'ilen ~ahJd.. ------------

istanbul Hudud-İzmit }'Clunun O '+ SOO lll t + 518 ve 11 =f 800 nA Dr. IHSAN SAMI ıertn euretı ı,eh.a.detıerlne ~ dava 

19401KRAM1YELERi 

14+880 cı klloroetrelerl araııındaltl 2~ lira 71 kuı'Uş ke.ıif bedelll pe T İ F O A Ş I S I oıun.an Mihai l$nı tetklka.ta. kar~ 
· {nU\ atı 22181940 tarihinden ıtıbaren 20 glliı müddct.ıo kapıılı ekalltıneye • beş giln zarfında ıtıra:ıı etmeeine et.. 

v- Tıfo ve paratifo butalılduıaa tutul- medili ta,kdtrde btr daha muhate.. 
koBnıulmı ıaouştau!dı mukavele proje."i ve.satr feruU evrak natıa. mUdfirl\l4Unde mamak içia tuiri kat'f, muafiyeti meye kabul edilml.y~ne ve ;nuha. 

v pek emiıı tase a~ıdır. Her eenııede h..ı .......... t D 110 
BörUlebll!r. kemenln 23/9/ 940 .......... .me saa ... 

fv1-uvakkat teminat 2090 lıradır. » bulunur, Kutusu 46 kuruttur. bıraııo:ıms.aına ve yazılacak gDya.b k&.-
tı;t klUerın Ihale tarihinden bir hafta evvel mümcaatl& na.tıa müdürlil.. .................................................... rarının bir nilshasuu da muhakeme 

5 e , ,..i_A... bir fen menuau kullanacaklanna __ .... A~~~•"' ~-'lk ve ga.zetelerle 
Ilinden alf'.cakla.rı -vesikaya. .... uu.uen 1.AA.A• tek!lf meltıtupla.n lle bir- Son Posta 1\tatbaası: divu.ııu.w......,...e -.. 
dair vesib, yeni y:ı,1a a.id t.ıcnret od881 ~ ve Qdtlrl!lkünde =-=====-=-== de ilo.n.a.t tcra.sına ka.rru' verilm~ ol. 
Ukte 16/ 9/940 Pıızartcsl günü saat l6 ya kadar İzıntt na~r:: Im.a! :Ne~rtyat Müdurü: Bellm Ragıp Emeç d~ işbu gıyab ka.rn.rl tebl~ 

ihale l:a."'lllsYOilUna tek1tf m~ ;:a~ ~ul~ SAUİBLDİ: s . Ragıp EMEQ makaJnlna. ka.im olma.k üzere llA.n °
ıunur. 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 
IKRAMIYE PLA 1 

ı aded ıooo Uralık - 2000.-
1 • ıooo • - sooa--
l • 600 • 

12 • ıso • 
jO • ıoo • - 4000.-
'lo • oo • - 3150.-

210 • :lO • 
Ketideler ı 1 ŞaM*, l 

ı Alu.atoa, ı laınclteırio tatili 
lennde )'apı.ı.u. 


