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Dünkü yağmur ·ve 
fırtına birçok yerlerde 

büyük tahribat yaptı 
Trakyada Meriç ve Tunca nebirleri 

taştı, geniş bir saha sular altında kaldı, 
Edirnede telefon muhaberatı kesildi 

• 
Pırtına lzmitte de kazalara sebeb oldu 

Ba;kanlarda 
şiddetJi yağmurlar 
. Edirne, 2 (Hu3usi) - Meriç ve 

'1 unca nehirleri, ·fS saattenberi fa
aılasız surette yağmakta olan yağ
ınurlar neticesinde dört buçuk met
re yükselmişlerdir. Mütemadiyen 
Yükselen sular, civardaki bütün a
raziyi basmıştır. Bu cece çıkan şid
detli bir fırtına ise, birçok ağaçları 
köklerinden sökmiig ve bazı evlerin 
duvarlarını uçurmuştur. 

Edirneyi diğer merkeziere bağlı
Yan tdefon hatları boziılmuştur. 

v·ı~ l ı ayet ve zabıta makamları, su-
darı~ istilasına uğrıyan mıntakalar
l akı halkı tahliye etmekte ve bun-
arı hanndırmak için tedbirler al
maktadır. 

Dün sabah latanbuldan hareket 
eden otobüsler, Hadımağa mevki
Inde yolda kalmı lardır. Bunları tah
liye etmek üz'erc gece çıkanlan a
rabalar, yolu sökememiş ve yolcu
lar kısmen geceyi otobüslerde ge
çirmişlerdir. 

Yolcular, bilahare belediye tara
fından gönderilen arabalarla bu sa
bah saat 1 0.30 da Edirneye nakle
dilmi~lerdir. 

Hudud makamlarından alınan 
haberlere göre, Yunan arazisi de 
sular altında kalmıştır. 

Aksarayın dünkü manurası 

ta al a, 
vakitsiz k1.s , 

Dünkü yağmurlar neticesinde şehrin 
çukur semtlerini sular bast1 

Denizlerde fırtına devam ediyor 

···················································· 
Dr. Funkun 
beyanatı 

Almanya, yar1nki 
Avrupa için ne~er 
düşünüyormuş? 

Alman nazırı cenubu 
şarki Avrupadan da 
uzun boylu bahsetti 

Nutuktan bir cümle: uAlman
yanın ekonomiaile cenubi Av
rupa ekonomi•i arasında tam 
bir ahenk humle gelecektir.» 

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

Viyana fuarının açılması müna
sebetile Alman ticar~t nazırı B. 
Funk bir nutuk söyliye.rek Ingilizie
rin bu sefer tamnmen yanlıo bir he
sab yapmı~ olduklarını tebarüz et
tirmiş ve sözlerine şöyle devam et
miştir: 

Ingiliz ablukasının neticad 
Ablukanın şimdiden tesiri klll-Bütün Balkanlarda §iddetli yağ

ınurlar yağmaktadır. • mamı,ıır. Almanyaya mallftr fliınal, 
~brimlzde hava evvelki günden i- j miştir. Sühunet derecesi de birden- cenub ve prk hududlarından ve cs

t1b::ı.ren bozınu., ve fırtına lle beraber! bire diiş.m\i4 ve 2 gün evvel ceketsiz kisinden fazla gelmekte ve deniz a
b:Lşlıyan yairnur muhtelif fasılalarla gezen İsta.nbullular dün palto ve par_ 'ırı memleketlerden ithal olunan 

Fırtına fzmitte bazı kazalara 
sebebiyet verdi 

lzmit, 2 (Hususi) - Bugün öğ
dun gece yansına kadar devam et • (Devamı 3 üncü sayfada) malların büyük bir kısmı::un da yer-

B:-.1-r...:..,k_a_d_l_n_m_U_te_C_a_V_I•_Z __ G_ 1• k k 1• • 1 -- .- - ~7~:niv:u~~~~~:ı~(\~::t: :k~~~~~~: e n ç 1 u p e r 1 Ingiltere mü balağa etti. buna mu-

b.lr erkegv 1. l"skarp·l n·l kabil bizim yiyecek v.:: iptid.ti nı.ıd-

(Devamı 3 ü cü sayfada) 

M f 
de stoklarımızı da miktarlarından 

Ve 1.11 .. 1 e dun olarak tahmin etti ve iyi silah 

l"le yaralad1 Jarla mÜcehhez bulunan ve dün)'B· 
nın en büyük hav:ı kuvvctleıine nın-
lik bulunan ordumuz Manş ve At-

Unk'a.panlJlfda. Y~tuluınba cıv:a. .. İsmet lnönü: " Gençlerimizin azi m ve lantik sahillerine gelmiŞ bulunmnk-
rında otunnakta. olan 35 ya§lnrmda tadır. 
Meeıcıc adında blr kadın evvelki gün • 1 T ·· k • "kb ı· • 
hava nlmnk llzere FatJh parkına git.. ıman arını ur ısh a ının en fptidai ınadde m~seleosi 

(Devamı 3 üncü sayfada) kıymetli mÜJ. decisi sayıyorum " diyor İptidaii mi\ddece fakir bulunan 

Maarif Vekili 
dün gece geldi 

Hasan Ali Yiıcel 
d" Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
l uf g~ce sant 23 te Bandırma yoli
e Zmırdc:-n ehrimize gelmi~tir. 

\ ekil · bir hafta kadar 

A.ııkaJ'a 2 (A.A.) - Gençlik grup ve 
klfi.plerlnin 30 ~ustos Zafer bnyrıı.mı 
gUnü yapılan a.çılış törenlerı münl\o 
sebetUe, Beden Teıt>lyesl Genel Dl -
rektörü General CemU Taner tara -
tından Reisicümhur tsrnet İnönUne, 
Bıı.şvekU Dr. Refik Saydama ve C. H. 
Part.l.si Genel SOkreterl Fikri Tuzere 
çekilen telgra!lara a.şatıdaki kar~ılık
lar ıverllmlştir: 

İsınet İnönü, Cümhurrelsl 
MUU Şefinin etrafında yıkılmaz blr 

kale glbf, gözleri Lstlkbale mütevec _ 
elh olıı.rnk toplanan Türk gençlill 
bugün beden terbiyes1 :mükelleflye -
tinin tatbiki yolund11. ~ neş'e içinde 
Uk adımını at.ml§tır. Vllayet., kaza, 
nahlye ve hattA birçok köylt>rden 

Milli Ş~f 
Daimabahçede 
Florya deniz köşkünde isti

rahat buyurmakta olan Cüm
huneisimiz dün aaat 16 da o
tomobille Floryttdan hareketle 
oehre inmi~ler Ye Dolınabahçe 
sarayını oereEiendirnıi~lerdir. 

Milli Şefin tehriı.ıizde bu
lundukları müddet zarfında 
Dolmabahçede ikamet ede
cekleri tahmin olunmaktadır. 

gençlik klüb ve grupları açılma töre_ bildiren telgratınm memnun olarak 
n1 vesilesUe toplanan çocuklarınız zıı- ald:m. oenQllk teşk.UA.tının çalışma_ 
ter.lnizin yıldönümunO tul.laı~en 'Mll- sını dikkatle takib ediyorum. Gençle
ıt:-Şeflerine sonsuz{ b:ı~lılıklar'\nı vo rimizin azım ve ıınanlannı Türk is _ 
tQden gelen bir du:n,~· ve saygı !1~1- ttkbalinin en :tıymetli mujdesi sayı -
ı~ntzden öpt~klefuıi jlrt 'V! ~ta yorum. • 
o~a ,bahtiyarım nz1z Şoijh\; .~ Beden ter.biyeslnin değerli çalışma-

Beden Terbiyeışi GenJ D~ktorü sı için size çok teşekkür ederim. 
.:: • .... Oemi\, Taneı:' İsmet İnönü 

General Cemll Taner Dr. Refik Saydam Başvekil 
Beden Terblyesi Genel D'rektörü Yıllarca ihmal edilmi' olan Türk 

Ankara. gençl~l. C!lınhutiyetin açtı~ı feyizli 

Almanya maJz,.mesinin neticeye va-
rıncaya kadar sarfedilıneı~ini dü~ün
meden motörize hatbini ileri götü
rebilir. ltte dört 1enelik hnrb planı
nın muhassenatı . Bizim iktısadivatı
mız harb icahntil~ C":Zilmedi. biİfıkis 
büyük mikyasta takviye bile edildi. 
Devleti idare edenler, askert sefer
berlik için göstermi, oldukları itinn
nın aynını, iktısad seferberliğinin 
ihzarında da göstermişlerdir. Fakat 
Alman ekonomisinin son kaynak
larından i1tifade etmeye liizum bile 
kalmamı~tır. Hnrb iatih5alatının mü
teaddid JUhelcrinde istihsalat ile 
istihlakler ara~ındaki nisbet o ka
dar müsaid olmu~t.ır ki, iktısadi se
ferberlikle derpi1 edilmiş olan bir 

<Dnamı '7 nci !Ulyfada) 

,, ......... B U G 0 N ........ , .. ' 
Bir acı hikaye 1 

YAZAN 

Üst ad 

Halid Ziya 
Usahlıgil 

. . . 

Romanyada tezelıürat )'apa.n haJk 

Rumen ordusu 
Transilvan ya 
opraklarından 

çekiliyor 
Dlacarlar 
5Eylülde 
girecekler 

Transi:vanyada 
işgale rrukavemet 

temayülleri 
Budapette. 2 (A.A.) 

Stefani ajansından: 
Muhtelit Macar - Rumen 

komisyonu, arazi terki mesele
lerine müteallik olan kararla
rını vermiştir. Macar ordusu. 
beş Eylulde eski hududu geçe
cek ve Macariııtana terkl'dil
miş arazinin işgali keyfiyeti 1 3 
Eylulde hitam bulacaktır. lt
galin ilk günü Macttr ordusu, 
«Mormoron ve <'Szetmarnnri
til> de bulunacaktır. İkinci gü-

Romanyada 
nümayişler 

Alman konso~osluk 
ve turizm bürosu 
taarruza uğradi 

Halk Macarİstana bir 
karış toprak verme
rneğe yemin ediyor 

Almanyanın bu hadiselerden 
istiFade ederek Romanyayı 

ifgale kalkıfmasından 
korkuluyor 

Bükreş, 2 (A.A.) - D. N. B. 
Viyana hakem kararının Rumen 

hükumeti tarafındon kabul ~dilme
sini protesto için, Bükre~te dün öğ. 
leden sonra mühim bir lezahür vu
kun gelmiııtir. Poli , zırhlı otomo· 
bille.rle ve itfaiye hortumları ile mü
dahale etmiş ve halkı dağıtmşıtır. 

Bazı tevkifo.t yapılmıştır. Kral sa
rayı önünde büyük meydana giden 
yollar saatlerdenberi tamamile ka
palıdır. Kuvvetli jandarma kıt' alan 
kral sarayını muh.fnza etmekte ve 

.._,.'llııııll""'llııııll""'llııııll""'llııııll""~~~""'""'""'""'"" (Devamı 3 üncü sayfada) 

AmerikayaAkdeniz 
yolile ihracat 

gapmıga başladık 
Basra yolundan da Japonya ile 
muvasala teminine uğraşılıyor 
Türkiyeden Arnerikaya hareket eden ilk 
vapur tütün, barsak, haşhaş götürüyor 

Limandil ihraç faaliyeti 

Memleketimizle Ametika rırasın- nistnn arasında deniz naklivtıtını va 
da d seferleri n batlaması pacalc. olan \ apurlaıla bu mu~ .... 
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Hergün i 
Gene Baik~nlar ['. P~~~~~~ 

Yazaa: Muhittia BiT~Ml...JJ if=~~ğ~~~~~~ 
1 Z anneder mismiz Id ~man h 1 

imparatorluğu, sad~ biT fü
tuhat lıamleııinin vücude getirdiğ) 
bb tarih lefelr.külüdür) Zanneder 
misiniz ki Osmanlı imparatorluğu-
nun o ~en~ budadları, 5adeçe bu 
fütuhat bamlesinin kendi zati, da
hili kuvvetlerile vücude gelmi, bir 
eserdh? · 

/ 
Hayır, i, böy]e değildir; Oıımanlı 

imparatorluğu, Jtade bir hamlenin 
değil, bir taraftan da bir zaruretın 
mnhaulü oldu:Viyana kapılatın ,.e 
Ka~patlara kadar uzayan genil bir 
aaha Üzerinde, tarihin muhtelif sel
leıle t.qıyıp getirdiği ve oraya bu
raya yerleştirdiği, birbirlerine zıd, 
biıbirkrine muhalif, birbirlerine ya 
bancı bir takım milletler Olasındaki 

geçimsizlikdir Id Osmanlı cı Ev» inin JL.---~.:~.::.~:::::~~:..::~:..~::~!!!:::;.:::::.~ 
kolayca fütuhat yapahilmesme çok i61---lııiiWiııii--. .. ıiiiiııııG yardım etmiştir. Bu tarih üzerinde ----~~~~~--------
yaptığım tetkikler, bana bu hakikati 
çok kuvvetle iııbat eden misaller 
vermiftir. Nitekim, bu imparatorluk 
nerede kesif milliyet kütlelerine te
andüf ettiyse or da durmuştur: Rus
ya hududlan, Cermanya hududlım, 
LAtin hududlan .. Bulgar, Rumcn, 
Srrb, Yunan. Macar, Amavud ''e 
bunlann araııında daha küçük et
nografik camialar, o devirlerde bir~ 
birlerile mücadele halinde idiler. 
Sade bu etnografik caminlar değil, 
arada. bir takım mezhebler ve bir 
tskım asilzadeler arasında da dai
mi bir c.idal vardı. Osmanlılnr, bu 
mücadelelerden itıtifade ettiler. 

* Diğer taraftan Avrupa haritasına 
bir bakınız: Bir tarafta Ruııya, hir 
tarafta Almanya, bir tarnfta İtalya. 
Bunlar, kendi nhnlan dahilinde 
vahdetleriıU ikmal etmiş nk kütle
leridir. Bunlann haricinde ve bun
ların arniarına ınkışnıı1 kalmış bir 
tnkım küçük milliyetler bulunur ki 
bunlar bire~ müetakil ırk vaılıklan
na ııahib değildirler. Bazı ırlclıınn 
istihalelerile vücude 1elm~tir. Bul
garlar Slav değildirler; olsalar bile 
Ruııyaya kan,amazlar; Sır b lar da 
böyledir. Macarlar Turanlıdırlnr, 
fakat, bugünkü manllsile Türk ola~ 
mazlnr; Rumenler, Utinditler, fa
kat, Utinlerden çok uzaklaşmı~lar
dır; ilh ... 

Şu halde Balkan yarımadasında 
Macaristandan Türkiye hududlnrmn 
kadar bir takım melez milli vaılık
lar ve siyasi camialar tı~§ekkül •:L
miştir ki bunlar, başlı başlarına hiç 
bir suretle hu ahay ha!dm olamı
yacaklım f!ıbi, birbirlerile anlaşamllıo
dıklari takdirde tedrici surette hu
eusi ııimalannı kaybetm~ğe mah
kumclurlar. Eğer, bu küçük varlık· 
lar, takriben bin he§ yüz senelik biı 
tarih devri içinde te~ekkül etmi~ o
Inn huausi bünyelerini bundan böy
le de muhafaza etmek istiyorlarıın 
birbirlerile mutlaka anlaşınalıdırlar. 
Aksi takdirde, hepsi de tedricen si
linmeğe ve erirneğe mahkumdurlar. 
Omıanlı tarihinde olduğu gibi ve 
bu defa, ya Ruıı Slavllğının, ya Al
nıanlığın, ya ana Latinliğin tesiri 
altında .•• 

* Balkan milletleri, iki gündenberi 
eöylediğim gibi, şimdiye kadar hep 
birbirlerinin birkaç bin kilometrelik 
topyağını uıptedebilmek için daima 
büyük A"rupa kuvvetlerinin siyaset 
aleti oldular. Eğer bu uııul devam 
edecek olursa, Balkanların haritası 
mütemadiyen değişrneğe \'e ba~kn
ları heııahına mütemadiyen daral
maya mahkum kalacaktır. Onlar 
için yegane kurtulut. evveliı, birbir
lerinin topraklanna göz dikmekten 
vazgeçmek ve sonra da birinin men
Iantini diğerlerinin menlaaıinclen 
nyrı tutmamaya öğrenmektedir. Oy
le görünüyoT ki devam etmekte o
lan harb, hangi netic~ye Yaıırsa 

''Dr@ın. Balkanlar için, :nunyy~n bir 
müddet, böyle bir ııiyaset yapına
nın imH.nlı{r:l elde edilecektir. E
ğer, bu milletler bu fırııattan istif:ı
de etmo:ği bilirlerse tarihin yarattı
ğı büy;ık kütleler ve büyük hare
ketler arasında erirnekten ve silin
mekt~n kurtulurlar. Aksi takdirde 
akıb •tl~rô kötüdür. 

vftuhi.t.ti.Jı. cJ! il!~7en 

Saumul"da Fransa ı;\nıni melı:tebinin talebe ıve Uilbit.ıeri dü.şmana. 
knr.p nehrln aeçidlni nıuhnfazn etmek vazifesini üzerlerine almı~ı. 
Milcadelede hemen hepsi h&yatlannı verdiler. Mütarekeden sonra bu 
kahrıımanlı~ın bahsi geçti. 
Muhafaz:nsı imkAnsız ıı.r noktad.n sa.yıcn çok iletün bir düşmana karşı 

koyarak talebesini feda eden mek~ müdürünlln bu emrlni münakaş.a 
edenler de oluyordu. 

Muharebede çocu~unn kaybeden b!r b:ııba ~u ceTabı verdi: 
- Hayır, 1.Yi yapn:ıışt.ır. Kurtanlma& münikün olan tek şeyi kurtardı. 

Hıç olmazsa ~ere!lmiz ma.sundur. 

Ferdierin oldu~ıı [\il.ıi milletierin de varl~kla.rında r.saslı üç kuvvetleri 
vnrdır: Birincisinin adına ~.ref, Jtlncislninklne cesaret, Uçüncüsünün _ 

klne Ise hnhza dcriz. Dir f('rd veya bir mlllet hayatınm muhtelif safha
larında çok ııtıra'l çckcbılir, zorluk, acı, yoksulluk görebilir, fakat §ere
fini kaybetmedikçe, cesaretini kaybetmedlkçıe dirilmesi. yükselmes.ı dai
ma mümkündür, hafıza.sını kaybedip mazlyi unutmadı.k.Ça tia kayıpla.~ 

rını çıkarması her Yakit için lhtimru dahillndedir. Siz şere!ini, cesare
tini kaybettikten sonra bir defa tayobetti~l t.qpraktan ebediyen vazge -
çenden korkunuz. 

-·ya·ri.hten··-················®IfiB······ .. ~attr··mtiffi~77S~iB-··--··-· 
fikraiar · 1 E J HA.tl. VIZ.DADGdJ 
Dost başa bakar, g YA"'!AN: Eatid ZL,ya 1Jp~&g..i.L _ 

d.~~~:~.~~;:~;~~:~:~P~:.: Çocuklarıma hocq.lı:gv ı m 
derbederliil, kılıkaızhğı, tamahkar
hğı, ve ate§in ı:eklııı, inceliiJ, zara
feti, kUTnazlığı ile me§hurdur. 

Zamanının 'eyhülvüzeruı Onva.
nını alacak kadar çok yapmıt Idi. 
Hiç kimaui yoktu. Edirne vali1i o
lunca bütün aervetine Abdülhamidi 
vnris tayin etmio, bu sayede. azle -
dilmeden ölünciye kadar Edirne va
liliğini muhafaza etmiştir. 

Bir gün Edimede, hahambııoı, Iz.. 
zet Paoayı ziyarete gelmi~ti. Daima 
perişan kıyafetU olan vali paı,a, o 
5tÜn de pantalonunun dü~elerini 
iliklemeği unutmu~. donunun uç -
kuru dışan çıkıp aarkmı~tı. Haham
ba~ı dendi, ııam'mf bit tavır taltı -
narak uçkunınun aarktığmı paşaya 
gÖ!terdi. Vali aldırmadı, dUzeltmo
di, kahkahayı attı: 

- Bizde «doat ba~a. dü,man 
ayağa bakanı derler; llerin haham
bn~ efendi, · sen tamam iki1inin or
tasını bulmuşsun 1 dedi. 

* 
Ahwed Vefik paşa ile 
Mudanya kaymakami 

Ceçen asnn büyük Türk alimi ve 
edibi Ahmed Vefik Pa~a Burııa va
lisi idi. Bir gün Mudanya kaymaka-
mına emir vererek bir yolun kena
nnil filan yere kadar ağaç dikilme
lini emretmişti. 

Ormandan çıkarılan fidanlar faz
la gelmi~, kaymakam, vali paşanın 
i~atet ettiği yerden ötesine de fi -
dan diktirtmişti. T eftişe gelen V elik 
Pn~a. ttöııterdiği noktadan ileride ne 
kadar fidan varsa söktürtmüştü. Se
bebini ııoranlara: 

- Verdiği memri bu sefer faz -
laıüle yaptı, ba~a defa nokean va
pabilir; kıymet, bir emri tam Y~'~ ~ 
mağa alışmaktırl cevabını vermişti . 

* 

- 7 - ı Carabetine binsen bunu ltaydede -ı ai gün Saide karşı zöaterilecek. mu-
Mektebe a'ld her mü~kül bu lU- yi~.: Elim~e bulunan he$ab 1titabı zafferiyetin memnuniyetlerile mem

retle halledildikten aonra evde ted- k~ıaeden zıyade mesele ile dolu idi. lu ve mWıterih uykuya devam et -
risatın veçhi icratıına bir karar ver- Bır yandan kaideler leaküb eder- tim. 
mek lizımdı. Bu da bana aid bir iş ken bir yandan bunlara müteallik J§te böyle Ü~enmeden, yonılma
oluyordu. Hiç bir işde değildim. Ço- takım takım hallolunacak meııele - dan çah~ma neticesile o ııenenin 
cuk la ra. muallim olmaktan baoka y~ ler :vardı. Bunların .. hiç birini ihmal ikuıci yan yılında Veda d dördün -
pacak bir teyler yoktu, bu hem on- etmıyorduk; fakat oy le şn~ırtıcı ~ey~ cüye girebildi. O aınıhn imtihan -
lar için p?k müfid, hem bence: oya- ~~.r o_l_u~ordu ki be.~i bir hay~i dil - l~rını şöyle böyle verdi. Yal·;ız ce
Janacak bır me§guliyet, hatta bir eğ- şuııdurüyordu. E.zcumle lnınlı erbea bırde onu çok hafif bulan Rf'dtos 
lence olacaktı. ile halli icab eden daha kısa- tarikle çocuğun beşinci aınıf derslerini ta· 

Türkçe ve fransızca ile hes.lb me- cebre aid çapraşık şeyler vardı: ha· kib edebileceğinde tüphe gösterdi. 
ııelesi beni ürkütmedi. Bülendin al- niya havuzla musluklar, çobanın ne * 
mancasını ileriye talik ederek Ve- kadar koyunu varmı~ ve ~aire ka -
d d 

Bu sırada, yani 191 S yılının Te m-
a ın bu lisan ile ülfetini gevşetme- bilinden şeyler ... 

1 
muzunda bana bir uzun seyahat fır-

meğe çare aradım. Gençliğimde bftr- Bun ar düşünmeğe, hallinin hileııi-
h

• d 1 aatı zuhur etti; ayni fırsat, büyü-
na ızmet e en Otto ııarf ve nahvi- ni bumağa mütevakkıf şey!erdi; o dükleri zaman dünyanın her tara -
nin iki mufassal cildi halfı duruyor- hileyi, yani hal çaresini ben bulmalı hnda dolaşmalan mukadder olan 
du; hatta temrinlerle inşa vazifo:le _ idim ki çocuğu nasıl düşünmel icab 

d 
çocuklar için ilk seyahntlNine vesile 

rine ai muallime mahsus kısımlan edeceğinde tevcih edebileyim. Bu 

bile me\'cud idi. Bunlar anyeııinde 
Vedada delalet etmek mümkün o
lacaktı. 

Evde bütün teferrüatile bir den 
cedYeli yaptım. Çocukları ayrı ayrı 
odalarda adeta bir mekteb hayatına 
itba ederek i.şe başladım. Ne onlnr, 
ne ben bir zorluğa maruz kalmıyor
duk. Atmaneada Vedadın inşa vazi
felerinde hafızasının kuvveti beni 
mütehayyir ediyordu. Mesela bir hi
kaye yazılacaktı. bunun z.übd~i ki
tabda kısa cümlelerle anlatılıyordu. 
Çocuk ilk önce bunu okuyordu. Bu 
lisanda kuvvetim onun ya:z.acağını 
tashih ve tevııi edecek derecede ol
madığından, ba!!ka bir çareve mü -
racaat ettim. Muallime mah,us kı
!'ımda bu hikayenin IRvıkile yazılmış 
bir suretini çocuğa bir, ister~e iki 
defa okutuyordum. O ekseriyet üze
re bir defa ile kanaat ederek ken -
disi vazıvordu. Biti .. ince tatbik ~di -
vorduk. Ve havretle göriiyordum 
ki muallim kısmındaki sekiP. hemen 
noktası noktaama mutabıktı. Sonra 
bunu türkçeye tercüme · ettiriyor-

o!du. Büyük Harbin bu ıkinci sene-
beni hem yoruyor, hem eğlendiri -
yordu. Ve hal bittikten sonra da sinde Ittihad ve Terakki biikumeti 
müamma çözmü~çe!!İne bir itrninıın Almdnyada bana bir vazife veri -
duyuyordum. yordu. Bir tetkik aeyahati yapacak, 

Ceb"rle halletmek icab etseydi ne memleketin ahvalini görecek, ~ü -
alat.. Fakat çocuğun hl'!nüz cebir ile nasib ,ddllerde fıük~~~t ~rkunını 
münasebeti yoktu, 

0 
müna!!ebet dör- tanı?'acaktım. Bunu. buyuk bır mem-

düncüde hasıl olacaktı. nt.:nıyetle kabul ettım, ve mekteb -

ı t b ı d b
. . . lleriııin yaz tatili ba~lamak üzere o-

ş e u muamma ar an ırının 

çarei hallini bulamadım. Çocuğa lan çocukl.anmı, Vedadia Bülendi 
karşı mahcub kalmak da istemiye- de annelerıle beraber almnk fırsa • 
rek pek muktedir bir riyazi olan Ge- tını veren bu seyahate he~~n çık -
lenbevi SaidP. gittim. Mesele ne idi tım. Fakat Vedadın tahsılane bır 
bugün tahattur etmiyorum. Said aekte vermemek lazımdı, .. ~c:ı sınıf 
su'ali l!tyıkile anl,dıktım ııonra he- geçmek bir inzaya tesadüf etmezse 
men kaleme kağıda sanldı ve hal- o Zd:nanın ta~nifine ııöre Galatasa -
Jetrneğe ba~ladı. Lakin cebir vası _ ray tahsilini bitirmek için i;c; s~nesı 
ta sil e ..• Itiraz ettim: - Haytr c. lma- daha vardı; henüz on altı yaşını ik
dı, bunu ama li erbea ile halletmek mal etmemişken... Ancak daha 
icab edivor. Asıl mak~d da bu: Ço- ilendeki aınıfm riyuiye derslerinde 
cuğu nakt5 vacıtalarla mü~kül biı m••vnffak olabilmui için, reylerin~ 
nl'ticeye va~ul olmak İçin dü~Ünme- . mÜracaat ettiğim mektebin riyaziye 
ğe mecbur etmek... muall!mleri Blanchon ile Bedros se~ 

Bur!lada v li iken Vefik Pa,aya dum ve bu sureti~ türkçe okuttur -
bir gün bir köylü kadın gelmişti: duğum !leylerden başkaca bu terce-

Said de düşünrneğe başladı. O yahat esnasında çocuğu cebir tem -
dıı benimle beraber aciz kalınca işi rinlerile i§ııal etmemi tavsiye etti -
<ı raddede bıraktık; fakat Vedada ler. Zaten onlara hocalık etmc:ğe 
knrs• aciz mevkiinde kalmak iııte - alışık olduğumdan aeyahatin devamı 
miyeıek o gün bunun hakkında hiç :nüJdetince her sabah Vedadı bir 
ses çıkarmadım. Ben de aıtık bu saat cebire çalı~tırmağa karar ver -
i,le meşgul değildim; ve öylece ya- dim. Bunun ic;in bir az çocukluk 
tağıma girdim. l te gnribe burada hatıralannı kurcalamak ve dostlarr 
hiıınl oldu. Bir aralık epeyce uyu - nını bana yaptıkları bir çalıştırma 
duktan sonra sanki bir el bf'ni Jiir _ usulünü sadakatle tatbik etmek kafi 
tt'relı: uyandırdı. V e s<>zlerinıi açar id i. Bu güzel karar ile b olıyan se
al.'"mn;r. meselenin halli çaresini bul- rahnt o zaman Almanya lle muva
mu' olarak uynndım. Bunu kaçır - snhının zorlultianna yağmen pek 
mnmak için hemen kurşun kalemile zt-vkle ve bilhassa çocuklar ıçm 
~ig:ı.ra paketinin üzerine işaret ettim büyük bir iı~tifade ilc, hudııddan 

- Bir ay var, aaatimi kaybet - me ettirivordum ve bu suretle o
tinı; vali paşa tek gözliiğünü ınkar- kutturdu~m ~eylerden başkaca bu 
sa kayıp şeylerin bulunduğu yeri terceme i i hem türl<c:esine, hem al

görüp söyler rliye ııi:zi 'lağlık verdi- mancasına pek müfid oluyordu. 
lr.r! demi~ti. "'"ali hemen bir adam Musiki isini her iki çocuk ıçın 
gönderip çarından bir saat aldtrmış, mektebde kat'i bir oekle koyuncaya 
kadına vererek: kadar gene Mercenier Bakırköyiin-

- Hanım, ben kayıplan bulu - deıı Y eşitköye gelmekte devam et
rum amma, taze iken bulurum, sen ti. 
va.ktini geçirmi~in, şimdi bu saati 

(Devamı 7 nci sayfada) 

Bu tedris vazifesinde ynlnız bir ve fUUı haricinde çalı;an dimnğın hududa atlıya atlıya, Sofyadnn 
defa bir zorluğa müsadif <ıldurrı. bu mucizesine hnyretlerle hele erte- <Dnamı 7 nd saTfad~) 

Parti ocak k~ngreleri ( ( S T E R 
devam edıyor l i NA N, i ST ER NANMAt 

Parti ocak kong~erlne dün de de_
1 

Hükfı_met çok fnyda1ı bir karar verdi: ~u~ dan sonra bii tü n mcmlekette ı ceyl verecektir. Ye-dek parça buhranmın do.ğurd~ V'3.Zlyet.ıer meydanda... 
Tam e<JılmiŞtır. Dün, Halknlı, sarra valnız ıki Up araba yapılacak, yalnız ıkı tıp araba kuUamlnenktır. dır. Bununla bernber biz bu çok faydalı karann dı~er blr tedblrlc itma.m 
Fir~. Ambarlı, Avcılar, Esenler köy' Bu karann 'erece~i neUdeyi şinadiden tnhmin• edebillriz: Ka~nı Jmlkı- edilmesine lüzum görüyoruz. o tedbir de, bisiklet de dahil olmak .ş::ı.rtile 
lerlle Kemernurgaz ve Çatal('ad:ı B;ıtı var, nakil va.cııtalnrı yek:ıP.oınkla.şlyor, yedek parçası ıbol1nşıyor, fiatı da memleket dnhillnde yapıımıyan ibiH\mum nakil vasıtnlnrı üıerindco günı_ 
pyı.,, Kavaklnr, Terkos, Kuçukap _ t'fişüyor. . . _ rük resminin tamamen kaldırılması, hattA. ithalMa prim verilmesldir. va_ 
zar, Çırçır, Yolovada Kf\zınılye. Ça _ Temin f'~ilıyor kı, motorstlz nakil vnsıt.nsından .sonra sıra ınot.örlüsüne kın böyle bir tedbir nelice-sindc gümrük va.rld.a.tından zaJ'Ql' ederiz. Fakat 
ııca, Külluk, Kavaklık de gclecekt!r. Bu, Almanya gibiıbir endüstri memleketinin çoktan verdl~i. memleketin umumt kuvveti lbakıınında.n yapacatımı:z kA.r herhangi bir 
kongreleri yapılmıştır. Fransa ve Ingiltere gibi ayni derecede endüstri kaynaima malik memle- zararı ziyadeslle kar§ılıyabillr. 
Jeroe, oeaklarm senel ketıerin do~ru buldukJan bir karardır. Şilphe yok, bizde de nY)ıi iyi netf- Biz, bu tt!dbirln mümkün old~una ınanıyoruz, fıılmt rf ol:nyuco sen: 

AN iSTER iNANMAl 

·-,~~ ·- . -. _· - -~..-...:=;, ... 

Jl avarun •llmonhlilin~. arada sı. 
rada. ıslattı~ı .. akıllıları tendl 

zekAlanndan §Üilhe eWren yalmu • 
nın Azlzll~Jne raA:meo, YeşUay.cıJa.r 

ı 
geçen Pazar günü Halkalıda bayram 
ettiler. 

Sat>aJıleyln, Kurumun muhterem 
1 başkanı doktor Fahrettin Kerlme, 
iUadan olri, bulutlu gökyüzünü gO.S-

1 terip : 
• - Vaz geçsek, nasıl olur? ded iği 
zrunan, sayın doktor: 

- Yeşllay mensuplan sudan kork
mazlaı-; su onların dast udur! cevn _ 
bını vermişti. 

1 Böylece, ya~ur tehlikesine aJd ır_ . 
mı.yara.k, kafile Halkalıyn gitti. Ora_ 
da, kapının önüne dikilen iki kontrol 
rnemuTu gelenlere ndlnnm sot:uıror 
Saki. Plyale, Mahmure, Mcstan hatt~ 
Ke\'5er kablltn.den isim. ta.'jıynnl:ı rı 
içeriye sokınuyordu. 

Ziraat mektebinin feylzli ba~lnrın
da sofralar kurulmuştu. AY. ileride 
geniş bfr ağacın altmda seçme bir snz 
heyeti, azadan Şndi Bican tarafından 
itina lle sansör edUmı., ve kurumun 
ruhuna uydurulmuş şat'kılar çalıyor
du. Hanendeler: 

« Badei vuslat içlls1n .. , yer.ne 
tşerbeti vusJnt Için h, eBu şe b blr
key~iyetim var alsiyyaz mey doldur. 
Yenne •su doldur, su doldur .. n -ve 
mey doldur!., cmesUın bu gece, sen 
de bana mes& olarak gel_-. makamına 
«ayıkım bu gece, sen de bana ayık 
olarak gel!ıı diye nvaz avaz haykırı
yorlardı. 

Ortodoksların. paskalya gtlnlerin _ 
de, temsili yahudi yakm:ıları kabı_ 
Unden, bahçenin ıb ir köşesinde hazır
lanmış: Nef'inin, Kemnl'ln, Ahmed 
Rasim'in mukavvada.n lJüst.ıerinl her 
aza teker teker rec.metti!tten sonra, 
kocaman bir rakı ~inin önütnde 
hep bir a~ızdan: 

Hürmetin ikrar eden ci.temde 
hürmet bulmasın! 

diye üç defa bağınldı. 

Arka.cıından, BJcan efendi zade b:ıy 
Gazanfer başına topladı~ müstakbel 
üyeler: •G<infil ki kana boyandı, şurfı_ 
bu neyleyeyim?D Ulüıi.s!nt söyletti. 

Ayran kadehleri ve iizum snlkıml=ın 
elde, nututıar teatt olundu. 
. Akşama doltru gene azadan doktor 
!brahlm Zati Öget arkadaşmnzın Da 
ülküul haklanda ya.ptıaı müsnhabeyİ 
mütea.kib gene Bican efendi söz ala
rak: 

Sar1ıoş1ar turfa demişler ıl§ıktn 
ayranuıa, 

Ben doldunır, ben içerim. ayran 
benim kime 1ıe? 

Nefesını okudu. 
Saat yedi sulannda --t:erahet vak.. 

tt - cemaat dağıldı ... 

* Seneler var ki mizaha veda ettim. 
Bazı mecmunlarda, imz:ım altında 

hilla göriilen mızaht hikAyeler de ol
dukça uzak bir mazi'nin ı.sıtılıp LSltı- • 
lıp sunulan bnyat ya.diglırlnndır. 

Bugün yukanki denemeyi ya.p:ıvım 
dedim. Okuyucularun hoş görürler. 
Arada sırada bu da lft.zun! 

e. c~~em "Catu. 

Mekteb1erde 
izdihamtn önüne 

geçilecek 
Şoorimizde bulunmakta olan ort.n. 

tedrlsat mnum rnüdfirü Hayri Ardıç 
dün Maarif Müdürü Tevfik KuUn be
raber lise ve orta okulları gezmiş, tet
kiklerde bulunmust\C'. 

Orta tedrisat umum müdilrü bazı 
okullarda imtıhn.nl:ıra glrmlş, yeni 
ders yılı i.htiyaçları Ua meşgul olmuş.. 
tur. 
İstanbuldaki ilk okullardan bu se

ne mezun olan talebeler .semUerine 
göre orta okullam tP.•ızı edilmişler _ 
dir. Bu talebeler l'.Ilt:ak tayin eJilen 
okullara gireblleceklerdir. Maarif İ -
daresi bu tedblrle mekteblerde fn:rla 
lzdihn.mın önüne geçrneğe çalışmnk. 
ta dır. 

Talebe kayıd ve kabulü bittikten 
sonra okulların, sınıf şube ihtiyaç. 
ları tesbit olunacak ve lüzumu kadar 
yeni şube açılacaktır. 

Gemlikte zeytin satış 
ha'i yap1lacak 

Gemlik <Hususi> - Belediye, öte • 
denberi, ııçıktn ve yol üzerınde sauŞl 
yapılan zeytinler için, bir zeytin sa
tış ihali inşa ettırmege karar ''ermiş
tır. Bu halin inşası için, Gemlığin 
merkezi bir yerinde bulunan mezar
lık kaldırılmıştır. Bu suretle hem kÖY 
1Unün satışlarda aldanmnması ve 
hem de derli toplu bir yerde ve daha 
temiz bir şekilde aatışiarın yapııma-
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Telgra~, TeleEon. Ve Telsiz Baberieri 
İngilterede 

dünkü hava 
muharebeleri 

Ingiliz tayyaraleri de 
Almanyaya yeni 
ak1nlar yapt1lar 

ltalyan aj1nsma göre 
Berlindeki tahribat 
Londra, 2 (A.A.) - Bu sa

bah Alman tayyareleri, Times hali
ci Üzerinde müdafaa tesisatını zor
lamağa teşebbüs etmişler ise de 
tayyare dafii hataryaların müdaha
lesi Üzerine dönrneğe mecbur ol
tnuşlardır. Bir tayya re nin kesif bir 
duman salıvererek, dü~tüğü görül
tnüştür. Diğer bir tayyare de ciddi 
surette hasara uğnımıştır. Ingiliz 
ıtvcı tayyareleri, taarruza geçmi~
lerdir. 15 dnkika devam eden şid
detli bir muharebe olmuştur. 

Ingiliz tayyar~lerinin Almanyaya 
' yeni akınları 

Londra, 2 (AA.) - İngiliz ha
va nezareti tebliği: 

Deniz tayyare kuvvetlerine men
•ub Albacore tayyareleri sahil mu
hafaza teşkilatma bağlı tayyareter
le müştereken hareket ederek ev
velki akşam Boulogne rıhtım ve ga
raj yollarına hiicum etmişler ve 
bombalar atmışlardır. 

Evvelce bildirildiği gibi Ingiliz 
hava kuvvetleri bombarcUınan tay
l'are filoları Berlin romtakasında se
çilmiş askeri hedeflere hücum ede
rek infilaklara ve yangınlara sebe
biyet vermişlerdir. Hasarın büyük 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Başka filolarımız da Ogelsenvk
trcheo, Magdebourg, Cherbourg 
Petrol depolarına, Emdende ticaret 
iernilerine, Ham ve Soerts'te emtia 
ia.rlarına, Guisne7. burnundaki top
Çu mevzilerine, Almanya ve Bolan
dada müteıuMid düşman tayyare 
meydanların 1 h ücum etmişlerdir. 
laYYarelerimizden ikisi yoklamada 
ulunmamış, iiçü sahilierimize mec

buri iniıı yapmı,lnrdır. 
Berlindeki tııhribat 

Berlin, 2 (A.A.) - St efa ni a
iansından: 

Ingilizierin 29 Ağustosta Beriini 
bombardıman etmeleri esnasında 
Almanitırın vermiş oldukları telefa
tın miktarı 12 y~ baliğ olduğu ha
her verilmektedir. Bundan başka 
riergarten pnrkına birçok bomba-
~r düşmüş ve sahndn muazzam de
lıkler açmış oldu;tu öğrl'nilmiştir. 

Amsterdnrndnn bildirildiğine gö
he evvelki gece bu şehirde altı defa 

ava tehlike i~areti verilmiı ve tny-
l'ıı.r(' dnfii bataryalar, müteaddic 
defalar faaliyete geçmiştir. 

Man adası tnarnıza uğradı 

(1 Londra, 2 (AA) -- r.1an adnsı, 
rlanda ile İngiltere nıa~ındn) Cu

martesi günii ilk defa olarak hnva 
htıı.rruzuna ııahid olmustur. 

Bir Alman bombaıdırnan tayya
r . 
be:ıı, nday:ı yaklnsını~ ise de born-

a ntmamı tır. Bu bombardıman 
tayyaresinin iki Ingiliz avcı tayva
resi tarafından denize düşürülı~üş 
olduğu zannedilmcktedir. 

Alman tebliği 
d Berlin, 2 ( /\.A.) - Alınan or-

ula rı bn,kumnrıdanlığı tebliğ edi
tor: 

d Alman denizaltı gemileri Şima1 
b~niz.inde iki lngili~ torpido muhri-
ıni batırmı"tır. 

1 Eylulde muharcbe ve avcı tny
l'are grupları Ingilterenin cenubu 
:ar_kisinde lı·~iliz hava kuvvetleri 
eıısatınn knr1ı hücu~lanna devam 
e~tniştir. Apıngdon, "-enley, Beg
tn-Hill, Bt:tling, H~w. Kings ve 

Yrntne tan•are ırıeydfuıları han-
~ıı.rlarına \'1! knmpların 1 tam· iı:a

etler vaki olmuş ve bunlar kısmen 
l'ıı.kılınıştır, 

Hücumbr <"<ınasır.ıl:ı Almna lıa
~a ~rupların•n yi k~l'klıklcıinı Lir 
h ere daha irbcıt ctıiklı::r: hava mu
'b arebeleri olmuştur. Gece muhare
n e ~rupları muvaffakıyetlc Liveı
ı·ooJ, Swanse bristol ve Ghathaın 
~~ll"ı~?larını bombardıman etmistir. 
d gılız limanlurınıı mayn atılm{'sına 
te~"a.rn olunmuştur. !.)üşman tayya
(J·~erı dün grcc yenidt-n Beriine ''<' 

~~er şehirlere hücuma teş!-'bbüs et
iy~ lerdir. 1 1 wa dafi bataryalarmın 
taı tnüdafaası sayrsindc dü!l%"1nr. 
b YYareleri büyfik Berlin sahasına 
rn()~ba ntnuı) muvaffak olama-

ış ardır. 

ta(\lınany.ını;ı eliğer noktainnnda 
rı.·~ mt">krniNe b zı lın ·•r ynpı]~ 

1 Yağmurlar İzmirde I ~.$;Q;·e_ l Gençlik klüpleri 
ve Milli Şef incir ve üzümlere 

büyük zarar verdi 

Tahrib harbi 
Y az;an : Selim Ra gıp Emeç 
Q arbi Avrupada cereyan e

den muhau•be, 'iekline na
zaran, şimdilik bir tahrib harbi ha
lirıi almı~tır. Bir taraftan Alman 
tayyareleri İngiltere üzerine akınlar 
yaparak istihsal merkezlerini ve mu~ 
vasala yollarını harab etıniye çalı
tıyor, diğer taraftan da İngiliz tay
yareleri, ayni maksadla Almanya 
üzerinde uçuşlar yapıyorlar. Tay -
ya:-enin, muharib yaya ve motörlü 
kıtaata müzaharet eden bir vasıta 
haline gelmediği, gelemediği takdir
de bundan ba~ka bir iş görmesi bek
lenemez. Bu sebebiedir ki İngiltere 
üzerinde Almanların icra ettikleri 
uçu~lar sadece tahribkarlığa inhisar 
etmekle kalıyor. 

CBastarafı ı tnci sayfada) 
nün yıidönümOnde a.ra.dıtı sahayı 
buldu. Yüksek d1rekt1nertnlzle böl _ 
gelerde gençilk klüp ve gruplarının 

açılma töreni bugün bölge merkez -
lerinde, kaza, nahiye ve birçok ltöy. 
Jerimizde yapıldı. Oençlllt bu yurd 
davasına heyecanla ~Urak etti. Genç 
liğin fizik ve moral yet{Jmeslni aa~
lıyacak olan bu faa.Ityetın, yüksek 
Ba.şvek.llln husust mUza.haretine maz
har olması memleket için bliyük bir 
istikbal vA.detmektedlr. 

Cümhuriyet hükO.metinln ana ya. 
sasına giren Sflyük prensıplerden it
ham alarak vücude getlrllen gençift 
klüp gruplarının vilAyet, kaza ve na
hiye ve birçok köylerde açılma tö -
renlerinin bugün yapıldıl!ını ve bv 

D'züm mahsulünün üçte biri, incir mahsulünün 
ise yarısının ıslan _·ı ğı anlaşı1ıyor hareketin partimizle Ulu Şefi etra . 

fında yekpare bir kütle gibi oirl~mf{ 
olan Türk gençli~inln coşkun teza • 

lzmir, 2 (Hususi) - Halen devam etmekte olan }ağmurlar, bazı 
mahsullerimiz için nimet, hazılan için felaket olmu~tur. Maalesef ü
züm mahsuliimüzün ütte biri, incir mahsulünün yarısı ıslanaıak kali
teleri düşmüştür. 

hürlerine vesile teşkil ettl~inl saygı,_ 

larımla arzederim. 
Mütehasaıslıır diyorlar ki: 
Bu yağmurlar zeytinler için faydalıdır, ağnçtaki bir zeytini bereke

tiyle üç yapmakta, kutu üzerindeki üç üzümden ikisini ise mahvetmek
tedir. 

Bu vesııe lle teşkill\tımızın ve genç
lltin sonsuz saygılarını arzederim. 

Beden Terbiyesi Gen~l Direktöri 
Cemll Taner 

Sayın General Cemll Taner 
Beden Terbiyesl Genel D rektörll 

An kan 

ingilizier ve 
yarınki Avrupa 

Londra, 2 (A.A.) - Royter 
bildiriyor: 

Bugüa harbin ilk aene inin aon 
günüdür. Bu münasebetle « Timesıı 
gazetesi diyor ki: 

Avrupanın Almanya tarafından 
zaptı, yeni askeri ve aiyasi usuller 
kombine:ı:onu ile elde edilmiştir. 
Halen Alman stratejisinin ve Alman 
ordularının ölçüsünü biliyoruz. Bi
tarafları ezmek, Nazi planının esaalı 
bir kısmını teşkil edıyordn. Avru
paya hücum etmek için, bitaraflar
la Hitlerin ıu;ık dii,manları atasın
da hiçbir fark ~özetilmiyecekti. Bu
nunla beraber İngiltere zaptedilme
mi, ve sarsılmaz bir halde durmak
ta, Hitlerin fütuhatını Avrupada de
mir çember ile ihata etmt"kte ve 
Avrupayı Naziznıin pençesinden 
kurtaracak r:inlli zafer için kuvvet
ler toplamaktadır. <\vrupa haritası 
bir kere daha Hitler t arafından çi
zilmiyecektir. 

Zaferin heraber getireceiii yar
dım, imar ve akıl eseri, Nllzi terö
ründen kurtulacnk ve Avrupa mil
letlerinin i~birliği ile Ingiltere ve 
dominyonları ve Okyanus ötesin
den gelecek diğer yardınılarl:ı yapı
lacaktır. 

Avrupa milletleri ile bu işbirli
ğinden öyle bir Avrupa cıkacaktır 
ki, bu Avrupadaki ınüsterek eko
nomik tesanüd potitil: bi,. ahengin 
temellerini teşkil edecektir. 

lntanbulda vakitsiz kış 
(Ba.ştarafı 1 inci •,ayfada) 

desillerini giyrneğe mecbur olmuşlar
dır. 
Havaların böyle kL$ mevsiminde ol

du~ gibi ya~urlu ve fırtınnlı geç
mesi üzerıne sayflyelerdf'! bulunan bir 
kısım halk şehre dörunelerini tacil 
et.mlşlerdir. 

Dün bilhassa ö~eden sonra ya~ _ 
mur ~Jklqetinl art.ınni.J, şehrin bazı 
çuk.ur semUerini sular basmıştır. 

'I'ra.kyndan gelen haberlere göre bu 
mıntakayn da şiddeUi ya~urlar ya~ 
mıştır. Trakyanın ibirçOk yerlerinde 
seller husule gelmiştir. İstanbul _ E
dlme otobüs seteri durmuştur. 

İki gündenberi denizlerde de şid

detli bir fırtına devam etmektedir 
Karadenize gitmek üzere llmanımız
dan hareket eden bazı küçük va.pur
lar fırtına yüzilnden denize açılamı_ 
yara.k Büyükdere önllnde demlrlemiş... 
lerdir. 

ri hedeflerde hasar yoktur. Dün 
düşman cem'an 62 tayyare kaybet· 
miştir. Bunların 5 2 si ha ''a m!!ha
rebelerinde ve 1 O tıtnesi yerde tfth
rib edilmi,tir. Yalnız 9 Alman tay
yaresi kayıbchr. 

İngiliz tebliği 
Umdra 2 {A.A.) - Hava fe ana va

tan emniyet nezaretinln tebli~i: , 
Bu sabah erken dü,şman tayyare -

leri Times mansabı elvarında İngiliz 
avcı tayynreleri ve hava dafi batar -
yaları tarafından karşıianmış ve mu_ 
harebcye meobur edüml:,tlr. Bu çar -
IPUjmnlar esnasında Kent eyaletinde 
müteaddid noktalara bombalar atıl

mıştır. 

Ö~leye doğru ayni noktaya yeni 
hücwnlar olmuştur. Blr şehirde fıır 
garaja bomba düşmüş ve burada yan 
gın çıkmıştır. D~er blr şehirde bir_ 
kaç ev ciddi hasarn u!n'amı.ştır. Ra_ 
porlar öhi \'e yaralı adedinin fazla 
olmadı~ını göstermektedir. Bir şehir
de birkaç ölü vardır. 
Alınan raporlara göre bugün 25 

dii.şmnn tayyaresi düşünilmüştllr. 
Bunların dördü ha..va dafi batarya -
ları tarafından düşürUlmUştür. 
Avcı tayyarelerlmizden yedisl ka_ 

yıbdır, fnknt pilotlardan t O. sal ve 

isviçre üzerinde 
ingiliz tayyaraleri 

Bem, 2 (AA.) - Stefani ajlln
sından: 

İsviçre ordusu erkanı harbiyeai. 
İngiliz tayyare filolarının dün gece 
Saint-Gall kantonu üzerind~ uçmut 
olduklarını bildirmektedir. K anton
da tehlike i~ıueti verilmiştir. T '?'
ya re ler, Au kasabası yakınında la· 
viçre arazisine bombalar atmışlat-
dır. ___________ _ 

lta,yanlara göre 
Akdenizde ve Afri
kada son hareketler 

Bittabi Ingilizler de bunlara mu
kabele etmekte geri durınuyorlar. 
Maamafih gerek Polanya, gerek 
onu takib eden sair muharebeler 
tan are bombardımanlarının ne fl"ci 
neticeler Yerebildiğini isbat eylemiş 
olduğu için bu tahribatın mahiyeti 
ehemmiyetsiz gibi gösterilemez. 
Ve iki tarafın hergün arka arkaya 
yaptıkları uçu~lar neticesi altıkTı-n 
bombaların da kimilen bot araziye 
düştükleri aöylenemez. Bunlardan, 
hAtta pek azının dahi hedeflerini 
bulabildikleri tahmin edilecek olur
sa, husule gelen zararların ne kadar 
büyük ve telafisi güç olduğu anla~ı
lır. Gerek Almanya, gerek İngilte· 
renin tayyare harbile takib elttkleri 
gayenin ,imdilik ehemmiyetli askeri 
hedefleri tahrib etmek olduğunu 

İtalyada bir mahal 2 (!ı.A.I - İtal.. kaydederken buna bir ikinci mak
yan wnwnt ta.ra.rg!hının 87 nıımL sadı da ilave etmek muvnfık olur. 
ralı teblill: Ingiltere, bu harbin başında ver-
D~n tayyareleri, evvelki gece di~i zayiattan ve eııasen harbe kafi 

Sardunya üzerinde uçmu4lar ve ge - der,.cede huırlanmamı, bulunma -
li.şi gtizel kırla.nı. bombalar atmı,şlar- sından dolavı tayyare !!ayısı bak ı -
dır. Ta~ da.fl bataryalan, Uç dilf mınrlan dun bir mevkide idi. 
man tayyaresini d.ü~ünnüşlerdir. Nü- Onun bütün maksadı, üslerinden 
fu3ça telefat yoktur, hasarat 4a ol- uzaktasan Alman tayyarelerini, ken
mam~tır. di hllva kuvvetlerinin rahatça nıii-

Gene İsviçreden gelen dl~er bir ~ cad,.Je edf"bil,.cekleri Ingiliz havala
kım tayyareler, Pie!ll{)nto'nun ve nnda muharf"beye lcbar edip 'tahrib 
Lomıbardin'nın bazı ınıntakaları ü - f"tmf"k ve bövlece, önümüzdeki ilk 
zerinde uçmU4lardlr. Bn tayyareler, bahara kadar vakit kazanıp Am,.ri
derhal İtalyan tayyarelerlle tayyare k .. ., vaTdımlarile ch: Ingiliz tayyare 
daft toplannın mukabeleııine marus fabrikalarmın azamf ran::!ımlln ver
kalmı.,lardır. D~an tayyare1erl, miye başlamalarını temin eylemek
mefru.z hedefierine ulaşmadıkların - tir Esasen kısa bir zaman sonra ha
dan V.are.cre nunta.kasında bir kasa- vanın ml.ısaadesiı;liği Ingilizierin ar
baya 4 bomba ve muhtelif mevkilere zu ettikleri uçu~ emniyetsizJiğini 
aydınlotıcı f*kler atmışlardır. Ma - meydana getireceği icin matlub ha
amatih nUfusça teletıı.t olmadığı gl- <~ıl olacak demektir. Almanlara ge
bi mfihlrn h&>"'3.1"8.t da yoktur. !ince: onl11nn maksadları hava kuv-

İkl İtalyan lte.,tf tayyaresl, hareket vetleri sayesinde Ingiliz adaları et-
üslerıne avdet etmemiştir. r11fında m{ies!!ir bir abluka tes!~ e-
Tobnık'un 8fl numaralı bültende din lnııilterenin harlçle olan mU'\•1\

bahsolu.nan bombardımanı esnasında ııalMını kesmektir. Bu ar:ırla belki bir 
bir sahra ha.<ıtane~ine bombalır isa- de ihrac hanoketi mevzuubahs ola
bet etmiştir. Blr kt.şl atır surette ya.. caktır. FakAt bütUn göriinil!!, vanı
ral:ınmL$tır. lar. hareketlerin bugUn icin bö\•le bir 
Donanmanın tayyare dafl batar - teşebbüs(l istihdaf t-yl4"medi~ mer~ 

yalan. bir dü"'lllan tayyaresini dil 
şürmUştOr. - kezindediT. Su halde: Be!leriyet Için 

Simalt ArrJk1da düşman tayyareleıi ön~ıı_ıüzde UZ\ın bir lntiznr devresi 
Masoua'va 80 mU mesafede k.Mn Han b~lırıv,?r ~em:_~tlr. Öyle bir de_;r~ 
mil ndasme. hUcum t.eşebbfisOnde bu- k.ı l!~tırebılece~ı ızhrabın ,umulu.nil 
ıunmuslardır. Bir tayyare dfişmii.' _ .. ımdıden 6lçmiye ve tahmin etmıye 
tür. Mürtteba.tmdan S kl~l e.slr edU_ Imkan yoktur. 

mlş:lr 5e!im &a.nLft. Cm~ç 
Dı~er btr dü$Illan tayyarm de ha- -;r 

fif hasarata sebebiyet verml~ ve hal
yanlardan ve yerlllerden 8 kişinin ya... 
l'alanmnsına tra.1.! olmuş olan bir a... 
kın esnasında Assab'da yere düşmü,_ 
tür. 

T1lyyarelerımız. küçük çapta bom
balar atmışlar ve Ka.,.cıala öt~sinde 

Marnan'ın cenubunda düşmanın bir 
kampını muvaffaklyetıe mitralyöz a._ 
te~ine tutınu,lard\r. 

Son mali\mata göre dilşmanın 89 
nwnaralı tebllltfnde bahsolunan A _ 
dnrde muharebesinde dlll}manın sa -
hada bırakıriıt oldultı maktullerln a
dedi 212 dir. • 

Bundan b~ka lllThlı bir otomobil 
i!ftlnam ettik. 

Londra 2 (AA.) - Hava ne7.arett
n in t.f'blllti; 

İtelyada, Torlno'da Fiat tayvare 
fabrtkalan ve &<ıt.otangtovanl'deld 

Mıuell1 manvato fabrikası muvafta_ 
kive• ı,. "Onmb'lrdım"" n f'<lllmt.<ıtlr. 

Hendekte bir otomobil 
kazasında bir kişi öldü, bir 

kaç k;ş; yaralandi 
Hendek, (Hususi) - Ankaraya 

aid bir otomobil Hendekten yolcu 
alarak Adapazarına gitmekte iken 
Çatalköprü civarında. bir hendeğe 
yuvarlanmıt ve yolculardan biri öl
müo. diierleri yarall\nmıştır. Oto
mobil parça parça olmuştur, 

Dünkü yağmur ve f rt'na 
b'rçok yerlerde büyük 

tahribat yaptı 
(Ba~tarafı ı Inci sayfada) 

leden sonra, saat .f de başlıyan çok 
şiddetli bir lodos fırtınası, İzmit 
körfezinde bazı kazalara sebeb ol-

Beden Terblyesl Genel Uirektörü 
Cemll Taner 

Beden Terblyest Genel Direktörlü~üne 
Za.fer 1bayranu neş'eslne, gençlik 

grup ve klüplerinin açılma töreninin 
ınıimamını blldlren teıgrafınızı ıru _ 
harla aldım. 

Muvaf!aklyeUer dUerim. 
Bqvekll Refik Sa~·dam 

Doktor Fikri Tuzer 
Halk Partisı Genel Sekreteri 

Polonyada yen i 
zirai kay1dlar 

Londra, 2 (A.A.) - Almanla
rın işgali altında bulunan Polanya
nın umumi valis~ Dr. Frank, neşret
miş olduğu bir kararname ile Po
lonyalı ı;iftlik sahibierinin bütün 
rekoltelerine serbestçe tasarıuf et
melerini ınenetmiştir. Hububat, ev
velden tesbit edilmi~. fiatlar ile bil
hassa ihdas edilmn olan müessese
lere tevzi edilecektir. 

Hitler Ispanya, lr.an, 
Portekiz elçi'erini 

kabul etti 
Berlin, 2 (A.A.) - Stdani a

jansından: 

Führer, bugün başvekilet daire
sinde Ispanya, lran ve Portekiz ae
firlerini kabul etmi~tir. Sefirler, iti
madnamelerini takdim eylemişler
dir. 

Türk: ye - Ro ""anya ticaret 
görüşme l eri 

Açılan gençlik klüplerinin mesai ft 

öncüli.igUnüzle me.s'ud netleeler vere-
ce~lnden mutmain olarak lstikbale e. 
mln nazarlarla bakmak n oldu~umu
zu bildirir, sevgi ve saygılanını stı

narım. 

Halk Partki Geno: Se1treterf 
Erzurum meb'usa doktor 

Fikri Tuler 

Macaristanda 
yeni intihabat 

Budapeştt:, 2 ( A.A.) - Stefaıü 
ajansından: 

Meb'u•an meclisi hariciye encü
meni yarın için. ayan hariciye endi· 
meni de öbürgün için içtimaa davet 
edilmi,tir. Çar~mba günü meb'u-
san meclisi, umumi bıı içtinıa akte
decektir. 

Memleketin büyümesi dolayıaile 

meclisin feshf'dilerek yeni inlihabat 
yapılacağı tahmin edilmektedir. 

Bir karl ın mUtecaviz b ·r 
erkeğ i isk'!rpin; ile yara'ad1 

(Bru;tarafı ı Inci sayfada) 
miş ve burada otururken yanın .ı ta
nım:ıdıtı bir adam sokularak kendi
sine ibazı münasebetsiz tekliGerde bu
lunmab ba.şlam14tır. 

Mecide, bu çirkin hareketıerine de.. 
vam ettiği takdirde kendl.-ılni polise 
tesilm edeceğini bu adama def:ı.atla 
ihtar etmiş olmasına ra~men, rnilte_ 
caviz daha lleriye giderek mUnase _ 
betsizllklerini artırmış. hatta b.r ara

Ankara 2 (Hususi) - Zafer bay _ lık kadına elle sarkıntıhkta bulun _ 
ranu münnsebetlle ta.tu edilmiş bu_ mak istemiştir. 
lunan Türkiye - Romanya ticaret Kalabalık bir halk kütlesinin gö _ 
görüşmelerine yarın devam eclilecek.,l züönünde cereyan eden bu tccavUs 
tir. üzerine Mecide oturdu~u kannpeden 

çevik bir hareketle 1tıı.lkmış ve s"iraL 
Arneri kı ya Akd3niz yol i e ı 1~. ayağından iska n ını çık:ırarat 

"h l b l d k kustah muhatabının kafasına indlr. 
1 raca yap nıya aş a 1 miştir. 

(Raşt:>rafı ı incJ sayi:ıd ı) Bu suretle başından yaralanan ŞL 
hıs, blr t~k kelime sövlcm<"den oldu.

. Yunan bandıralı ~ate?:a vapur~ ğu yere ytkılmıştır. 
lımanımı~dan Amerıka ıçın mavı ı Hadise yerıne gelen zabıta memur
h~~haş, luletaşı v~ ~arsak alarak Iz-ıları Mcldeyi yakalamışlıır, Falihte 
m~re hare~e~ etmı.~tır. Bu ~a.ı;ıur Iz- Kırkçe.şıne mahallesinde o~urdu~u n 
mırden muhım mıktarda tutun alıp isminin Cafer oldu~u ania.şılan yara.. 
h~mulesi.ni ilcmal ederek Arnerikaya !ıyı da hastnnt'ye k:ıldırmışlardır. 
gıdecektır. Bu suretle uzun müddet-
tenberi anzaya uğrayıp, harbin Ak
denize şirayetinden 3onra büsbütün 
kesilen Amerika ile ticart muvasala 
yeniden tesis edilmi§ bulu::ımakta
dır. 

Vapurun Arnerikaya girterek 
Türk emtiasını ihraç etme!i piyaııa
mızda müessir olacaktır. Bu suretle 
gümrüklerimizde bekleyip mukabi
linde ihracat yapılamadığı için çı
karılamıyan bir kısım mallar ve bu 
arada 25.000 çuval kahve çıkarıla
bilecektir. 

Seferler muntazaman devam et
tiği takdirde Amerikalıların memle
ketimizden mübayau ettikleri tü
tünlerin sevkine imkiın ha!ııl olacak 
ve bunu yeQi rekolteden de satışlar 

Romanyada niimayişler 
(Baştarafı 1 Inci sayfada) 

bütün şehirde jandarma devriyeleri 
gezmektedir. 

Macaristan, Almfinyu ve İtalya 
elçilikleri binala rı, bir hücuma kaTfl 
kuvvetli muhafaza altındadır. Kuv
vetli kıt'alar, nizarnı temin etmek 
üzere, sokakla. da deniye gezme.k
tedir. 

Bükreş, 2 ( A.A.) - Royter a
jansından: 

T ransilvanyanın terki aleyhinde
ki nümayişler devl\m elmektedır. 
Brasovda T ra:ısilvan:ralı 10.000 
Rumen, umumi bir bah~ede toplan
mı:lar ve diı: çökerek !\1acaristana 

takib edecektir. 
bir karı~ toprak vermt-meğe yemin 

Bilmukabele Amerikadan iç li- etmişlerdir. Biraı; ~onrll Alman ik
caretimiz için liizumlu birçok mad- tısad h,.yeti reiOJi N('ubaeher ile di
delerin ithali de müınkün olabile- ğer bır memur hasmane etvar izhar 
cektir. 

Ço·· rçı·ı Perşembeye muştur. den bir halk kiitlesi tararından iha-
ı · ·ı G"l .. ı_ D ~ Oig~ er taraftan Basra yolilc J a- d'l · · B' · Id ki zmıt ı e o cuııt, egirmendere, ta e ı mıştır. ınmı~ o u an oto-

beyanatta bulunacak Başiskele, Kazıklı, Seymen, Ulaçlı ponya ile muvasala teminine de e- mobilin önünde bulunan gıunalı haç-
d · ı· hemmiyet atfedilmektedir. 1 f"l• 1 R · • Londra 2 (.A .'-.) - Reuterin parla... arasın a 11 ıyen motör ve sandalda ı ı ama yırtı nııı;tır. unun üz rıne 

mento muha.blri bildiriyor: bulunan yolcular fırtınaya tutulmuş, Japonyadan menıleketimize gön- polis, müdahalP.de bulunarak oto-
Perşembe günü parlamento toplan- büyük tehlikeler içinde, güç halle derilip iki senedenberi gümrüklerde mobile yol açm'ı'!tır. 

dıjtı zaman btıwekll Çörçilln askerl kurtulmu1lardır. bekliyen ve fakat mukabil ihracatı ı Alman turizm bürosu da halkın 
vazlyet ha.kktl'f'B Avam Karnarasın_ Lodos fırtınası deniz hamamını kabil olamadı~ı için memlekete so- taarruzundan hı\!na uğramıştır. 
da beyanatta 'l'•tlunması henüz: tama_ yerinden koparmıt ve içinde bulu- kularnıyan 5000 balyayı mütecaviz Halk, Alman konsolo hıme9i bina
mlle kat't de~i!ıe blle pek muhtemel nan 60 kadar vatandaş güçlükle pamuklu mensucatın yapılacak ihra- sına da girmi!ltir. 
dir. E~er b&4VekU Per~mbe günü be- kurtarılmı~lardır. Bu arada aporcu catı rnüteakıb gümrüklerdf'n Çl"kile- Bu niimayişler, Bükre~in siyasi 
yanM.ta bulunursa bu beyanatta hL Nazmi Oğuzun da lotrası batmıf, bilmesi kabil olabilecf'ktlr. meha(ilinde büyük bir endişe uyan-
va harbinden bahsedilecek ve pe'k kendisi yüzerek sahile çıkmıştır. Şon günlerde bir miktar Türk dırmaktadır. Du meh<lfilde Alman
muhtemel olarat ba4vekll Kanadaya Mülhakattan henüz bir haber a- eır:tiaaının Japonyaya vaaıl olduğu yanın bu hadiselerden isti(ade cde
ta.hliye edilen çocukları götüren İn_ lınmamıştır. hakkında evrak müsbite gelmiif ol- rek Transilvanyayı ve hatta bizzat 
gillz Y&purıiııun :torpUlenmeat bak _ Lodos fırtınası lzmit halluna pek uuıJPluu,., .. , lsu lularan bir kıa- i,ple kıyam etaıeG.-
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4 Sayfa SON POSTA 

l ehir Ba berleri.=:J , 
8 yaşında 

mahir bir hırsız 
yakalandı 

Beyoğlunda Meşruti} et caddesin
de Kıhle aokaiında 8 a&ı},lı evde o
turan Mi§on kızı Çoroza, evvelki 
aece sinemaya aitmiş ve evine dön
düiü vakit mansının iUtüne bnak
tığı iki bileziiiııin yerinde yeller ea
tiiini cönnü~. 

Diln zabıta bu hırsızlık hidise5i 
etrafındaki tetkiklerine tlevam eder
ken aarib bir tesadüf olmuş. o c:ivar 
altinlerinden Vitali adında sek.iz 
yaşlannda bir çocuğun elinde bu
IUilduTduğu iki bileziği satmak ü
zere bazı kimtelere gösterdiği me
murlann nazan dikkatini celbetı
mletir. 

Yakalanan ve karakota getirilen 
Vitali. eatmak üzere elinde bulun
durduğu bu bilezikleri Çorozanın o
turduiu odaya pencereden girmek 
saretile ~ldıitnı söylem~tir. 

Hrnızlığın TUkubuıduğu nda ze
minden on metre yükseklikte hu-
luruluğundan .e\iz ya~ındaki hıraı
zm lıuraya tı~anıtl hayretle kar~
lanmıfbT. 

Küçük hmıız bugün adliyeye tea
Jim edilecektir. 

Nebati yağ toptan 
fiatları· yükseltildi 

Odanun toptan satışlarına da cinsle
rine göre azami fiatlar konuldu 

Fiat !llürakabe konıisyoeu dünkü 1 Dünkü toplantıda odun toptan 
topl~ntıtın~a. nebati _yağ fiatlarını satışlan için de yeni eloaslar kabul 
tetkik etmıştır. Kom&ayon yai fab- edilmiştir. Kayıkta teıılim tartile 
rikalan mürnesaillerinin iptidat mad- R ,. k · 330 k A 
de, teneke ve diğer imal murafla- umeı. uru ~e~esıne • • uru -

tm ıd ~ 1 d ı_· .d d" nadolu me~eaıle yat Rumelı m eşe-
n nın ar ı' o usu yo un aıı..ı ı ı- . A d 1 · 

ı · d b ı sıne 300, na o u yatı me esıne ve 
a arını yenn e u mut ve toptan k .. 2 7S ·· • • ı· tl L' .k uru gurgene , ya~ gurgenın çe-
azamı •atış ıa annı ır mı tar - . ıso · fı ··ı. ltın ~ ı. . ı· B lı: lcısme kuru~ azamı !latıt ıatı yu .. ııe ege ıı..araT vermış JT. u a-
rar neticesinde timdiye kadar 64 e konulmuştur. 
!!atılan yağların toptan fiatı 70 Bunların çeki He perakende de
kuruş olarak kabul edilmiştir. Yarı po satıcıianna beher ~ekide 100-
toptan ve perakende satıcılai gıda l 0 S kuruş bir kir kabul edilmi tti. 
maddeleri ııatl§ıannda kendilerine M I k.. .. ·· fi 1 d k 
b 

L_lm 1 L" . b anga omuru at <iri a o-
ıraıı:ı ıt o an muayyen ıı..ar nıs et- . • .. .. 

leri dahilinde bir fark ilave edebile- mısyonun Pertembe ı;unku toplan-
celderdir. tısında tetkik edilecektir. 

Bir arahaci bir 
tekmed e 

arkadaşint öldUrdu 

17 Ağustos taribii 
bilmecemizde kazananlar 

Küçükçekmece sakinlerinden a-
rabac:ı Ali ile Ahmed adlarında 1kJ 17 Alustos tarlb)J bilmecemhde gun Yıldırım Konyn Kalecik ma~ 

L d 
1 

kazananlan qafıya yuıyonaz: İıı - le.sl Mekteb ~Jm.lh 2.2 numara.da T"'-
anı:a aş evve lti gün bir yük t.qs- 6• '"'-taRiıulda balanaıa olnıyucularımızın FAt Al,.,t ... ne, İstanbul 52 inci ilk okul 
mak meselesinden dolayı birbirleri- v-....., 
le kavga etmişler, diğer orabacılann Puarieal. 1'M1embe ıriinlert Öfleden sınıf 3 de Halil Böylemez. 

sonr& hediyelerini bizzat ldarehane- K.ınlmaz, dökü. ··ımez hok'·a 
tavaesut ve müdahaleaile aTalan bu- h h 
lunarak ikisi de teskin edilmi,lerdh. m den alınalan llmndıt. Tqra oku. (Son Poc;ta hatıralll 
Fakat bir müddet •onra sene bir yucularımızm bediyeleri posta ne İstanbul Kandilli kız llsesi tale.be .. 

b d 
adrec;1eri •e ıönderlllr. •!nden .,a., num·-ıı Jale "-•-ıı, ~-

nö et yüzün en iki arahacı aratm- .. ...., -.. ı..n.A .1.8oo 

da ııiddetli bir münakata baıılamıt kaplı hatıra defteri tanbul Beyo@u Teı>eba4ı Namer nparl 
ve kısa bir zamanda dövUte rnüncer İatanbul K.abatq eR.ek l~l sınıf maru 1 numaraıda Ayten Oü.ner !6-
olmuııtur. 1 talebesbıden II'O.!ameddi.n Çallıyan. tanbul Kadıköy t1tincl kız orta 'oım. 

Kavga esnasında Ali, Ahmedin Şirley albümü lundan 406 Leyll,. 
karnına şiddetli bir tekme "'-UTmUf Karıya Amta.J1UU 1.15 numaralı fT- ~nv• kftlentİ 
ve bu tekmenin te5irile Ahnıed ol- de Oülderen. Antara EUlt ~ eAlenee soknk 
duğu yere yıkılmış ve derhal 81- Muhtıra defteri 53 nurnarada Kevaer Oktay, Ttır.~us 
müııtür. (Son Posta hatıralı) Ziraa.t Bantuı memuru kızı Sa:ıdet 

Hadiseden haberdar t-dilt-n mfid- ~bJr Mamu:re ma.hallesl Dfizal Tekin, Mu~la Tu:rtudrets -'Okağı 38 
deiumumi muavinlerinden Necati aokat 30 mmıa.rad& ŞOle Polııtkan, nmnuada Kemal Pala.bıyık. 
beraberinde adiiye doktoru Envet Dlyaıbatır Cihan ec-ıa.nesı sahlbi ot- Albüm 
Karan olduğu halde vak'a mahalli- lu Berki Ofuu.y, Oul.anteb posta tel_ f~n Pl'l~•-ı hatıralll 

Kira ihtikarı yapan 
bir kadın 

ne gitmiııtir. gat mrOııaıtebM.Iıd b.rdeşl servet Zonguldak Fevzi pa.şa caddesi ku~ 
Bir soyguncu dün SavuTduğu bir tekme ile arlr.ada- Knncı. daracı İ.!maıı kızı Selma eo.,kungö.. 

şının ölümüne sebeb olan Ali mOd- Mürekkepll kalem nill, Ankara hmet paşa mahallesi 
Ağırceza :la deiumumi tarafından sorguya c;ekll- CSon Posta hatıralıl mueat .lokak 3 nu:m:ırndo. Nermın, 

d
•td• dikt~n ııonra tevkif edilmi~tir. Ada.paan 'mR T!earet Bankası İat.an.bul Mecidiyeköy Lltilokum :.o .. t 

mahkemeye verildi m3hakeme e ı 1 Öliiyü muayene eden Enver Ka- mMitril Jozı Ra.ha Kıral istanbul kak S numarada Nedret Evsen. 
Asliye '1 nel ceza mahkemesinde Dün istanbul 2 nci a~ırceza. malı.. Tan cesedin morga kaldmlmatına 1~- H1cylrfye lLlesi talebesinden' M8 Nejad, Ayna 

dün btr kira lhtiltAn duasına. b:ı.' - temesine ga.rlb bir ahzü gub hL zum görmüştür. ls1ıuıbaı D&'rudpqa Ol"ta otulu tale- CSon Posta hatiTalı) 
)an:mlftlr. İddla Te W.hkikat seyrine dlsNI intikal e~ ve duruşmasına besinden 1'28 Ekrem. lstanbul ŞiJli İstanbul 158 mcı ilk o'lcul 4 üncü sı. 
nazaran. Kumta.pıda Muhsinehatunltm,lanmıştır. Ra vactlık llt okul 170 Mualli. nıf ta.lebeıilnden Ömer Bingöl İstan-

Mec-bul bir adam bir rnahall~lnde 40 sayüı evde oturanj İddiaya ve ta.hltlkata nazaran uk. Kurtun dolma kalem bul İsUklAJ llsesi sınıf s de' Kfızun 
kadının .Rodlna adında bir udın Taubnde anın mahiyet ve ta.rsültı şudur: haftaSI cSon Po~ta hatıralll Erkan. 

çantasını Sıruenilerdeltl t'Vinl geçen yıı 16 ll-l Karngümriik taratıarında oturan İzmir out orta okulu mııf 2-.D ta- Kit.ııtb 
kanıp ka h radan kiraya vermiş oldu~u halde 60 ~ıarında A.'liye adı~da bir kadın Havacılık haftaın münasebetııe teh lebesinden 4ı!M Fılaet UyguT, İstan _ Çorum Tll~~t lanetanna alay mm .. 

Ç lbu sene tı.ra bedelini to liraya çıkar-rmuhıtinde oldukça zengın tanınmat. rimizin muhtelif sr..mtıeriııdckı Hava bUl 44 ftncft Ilk okul talebesinden 104 hakı kızı Nermin ıt Batıaeski avukat 
Yr.dlkuled~. bıı.Jı:ıtallık n·ı::ln ve Ak_ m~tır. ta.dır. Bir ~ vayete ~_re. Aslye ~elı:ti- 1 Kurumu şubelerinde, 1iln de toplan- ZtUAl Öqtray, t..tanbaı İnönü kuı ll Babaettin Demir~) otııı Beşen. İs _ 

Mraj(!a tmrntıord'\ ctu~·m Ka~lna n- Bu auxetle Rodlna 3780 sayılı ka.
1
nu bir hayh olan_ beşı~ırl.tkle~ını ne 1 tılar yapılmış, hav~cılık hakkında sesi cımf 2 talflbeslnden Neelle Caner, tanbul 2 Ind Ui: okul ~mf S..B de 233 

d ında bir kııdın. evvel~! ge<>e d ük _ nun un 30 uncu maddesine mu halefe-ı olur ne ~lmaz dıye bu yuk bır çıkın l konferanslar ve.ıilmiş ve e~lenceıer Hendek posta, tel&T&f ten o~lu Sa - NUT'ban. Erzunı.m f;leyhler mahalle.s! 
U!lını kapamış ve günHl!\ ruıiııııtı o_ tınden rabıtaca ta.kih:ıt:ı. tA.bi tutul- halinde uzerlnde tqunaktn.dır. t.ertlb olunmu,ıur. baha.Wn ç.b.r. 19 nl.DlM!.rada Mecit Sine. 
lan 70 Urayı el Ç11.n1ru:i•na yerleştir _ muş ve mahkemeye vf'rilmı..tir. ı Bemtte a~ızdan a~ıza yayılan Ası. l Hafta .günlerinde. kurum şubele - Kokulu sabun 
di~ .sonrn evine gitmek fizere di\k_ Dünkü duruşmada suçlu kadın: yenln bu zenginlik ef_sane_.sı nihayet rinde tcberrü ve ata kaydi fnaliyeU fSon Po.,ta hatınılı) B'•k 1 • • V 1 nı d ı k ı d 

'I h ~- u re• e çımız a iyi ziyaret 
klından avrı'm~. c- Bu evin «tra.,-ı evvelce 30 llra eeçe er e o c. var sa ın erın en "_e 

1 
bir kat daha hızJ:ınrr.ıştır. Antalys .l.l!lt.a.nbul Vefa erket lise.!!! talebe _ :r 

Bir müddet tra.mvny cadde-c;lnl ta- ldl. Kiracı geçen sene bana e'\"i on al- med adında bır gencin kula~ına gıt- an barı sahiblerindf'n Mehmr.d Sipahi sinden Selgmi Ytttter, İstanbul kız etti 
Jdben :roluna devam e1en Katina, tı liradan klrl\la diye yalvardı, ben ml.,1 ve Mehmed zengin olmak hulyasi_ 

1 kerdeşl ve tlayanhn, ve Yeşllkoyhl I isem talebesinden 1433 TürJı:An, ı., _ Blikref} bUyük elçimiz Ramdullah 
Yedlkule eczanesi önünd"n cccçerken, de meoburen kabul ederek tend13lne le AsJyeyi roymap ve kuynund_aki 

1 

baynn Mefh:ıret Banıtçıı nlşan yfi _ tanbul 81 !net ılk okul ~mı! s de Se- Supht dün makamında V all \'e Bele
yan sokaklardan l:ılrindC'n kar.ı:ı.sınn bu mfkt.n:r üzerfndtm klraladım. Fa_ lbcşU>trliklert alınala karar vermış - züklerinl Bakırköy Hava Kunımona dad Ata.lık, İstanbUl Kumkapı orta diye Ref.sl Dr. Ltltfi Kırdan ziyaret 
meçhul bir adam cı.Jm:ışt.ır. kat kontura.t sııruı. erlnce kanunu tir. tebeh-ü etm~lerdir. Kereste tüccar _ okulu U da Ba.haett1n Ca.ndaş. ederek, uzun müddet görüşmilŞtür. 

Mechnl R:ıhıs Ç('lk se,.ı blr h:ırr.ket- bilmedttım Için kira.yı 3 lira artırmak Bu ma.ksa.dla A.~yeyJ giinlerce kol- larından Gevrekyan da 50 lira teberrU Dit fırçası .................................................. .. 
lr Katinanın elindeki rant:ıvı k:ıp istedim.. Jıyan Mehmed, Ihtiyar kadının soka. etmiştir. CAo p ~t h t 1 r ) - "" tm dığı ·· - n o 1\ a ıra ı) T 1 V A T R O L A R ' mı~ ve süratle oradan uzaklaşmı~ _ Diyerek suçunu ilmır etm~tlr. 6 a çi a nı gorunce onu dışarıya Konya avultıı..t M. Feyzl o~lu Adil \., 
tır. Müteakıben .wııdler din!ennmı.,, çıkarmak çarelertne b:ı.'}vurmnştur. Mu111im muavinlig"'i Karaalt1ıç. Bur.ııa 1mıet 1nönfi cadde.sl -

Bu ant :roygunenluk kD.t'>L"ındn ne_ onlar M hlı.dlseyl .bu tarı.da anlatını.ş_l --~~:_e ~kıhmnôedakı.:in.hk~k:t cvrnkın:ı • l .h l d.. d 37 numamda Kemal, İskınbul cn~-
ye ul!Tndı~ını bllemıven Kstlnnnın lardır. n~~n.: .... e 'V r :ı .. ş ... m geç v:ı- lm 1 '" arına un en ~lu erkek orta okulundan 8 İbra.hbn 
teryadına ycilsen ıab•ta memurlan Bundan sonra müddeiumumt Iddi- kU küçuk blr çocuğa para vererek Jl• . 
bu meçhul sovguncuvu ar:ı....,aktodır- t\Slnı seroetmı~. kira mııknvelename. ona A.<;iyenin oturduğu evi cö~termlş itib'lr8.1 bas, ~andi ·~ ,......,.,.".,'' 

Ra!lid Rı:ra tıyatrooıu 

Bu akşam Bakırköy MUtiyadl 

bahçesinde 
ÇAMURDA ZAl\JBAK •• . Ankara emnı~t mft.dfulü{tı çut,e 

lar. st. ve ~hldlertn Undelerile lhtlkAr ve: 2-a.dlJ bftro ~nl milsbet görerek Rodinanın c- Şu evdeki i.htlyar 'kadın:ı 3öy_ Orta okullara muııllim muavini ol- tomlserf Hikmet oıtıu Er-ceza.landuılmasını ı~temlştir. le, ono şimdi karakol-da bekliyorlar, mak istlyen lise ve MuaHim mektebi -~~~~:-_-..;.-ııJII;.-ııJII,-,._-._-.,-~~~~~-IIıııl-~~~~--.-_.-._.--ııJII:...IIııı..:.ııııı~:..:.,~.:llıııl::.ııJII.:._-.,_ııJII_'-_ıııl'_lillıı_ıııl'-..-.--1111-.__:_.:._.:ııJII::IIııı~~=---~~:;~~--_;:--,;--_;:--,;-.;;-:;~-
Rel<tnT dı"in akc:am 
Yalovadan ~eldi 

Suçlu vekfil mOdafaaSlnı tahrlren hemen gelsin.:. mezunlann~n imtihanların:ı dündAn 
ya;oaooğını söyltverek mahkeme:'en Demiştir. itibaren Üniversitede başlanmıştır. 

İkt gün evvel Yalovayıı gttmı., olan 
tinıversıte RektôrO Cemn Bil3el dfın 
akşam Ynıovadan 4ehrlmlze gelmi~ _ 
tır. 

mühlet tstemlş. ·avu"katın bu talf'bl Küçük çocuktan bu haberi alan A- Dün ilk olarak F.:'Pb!ynt Fakulte.sin 
ktl.bııl olunarak danışma başka bir .slye derhal evden çıkmış ve yolun de ya;bancı diller gruplarının yazılı 
güne bırakilml$tır. tenha blr köşesinde kePdlsini bekJI _ imt~hanlnn yapılmıştır. D!in yapılan 

Rektör cemn Btl!el Yalovndıı B:t.!- Mekteblere alınacak parasız 
vektl Dr. Refi'k ~'Y'dıım, Sıhhat ve İç_ yatılı talebenin ;mtiha"larnvı 
tımaı Muavenet Vekfli Dr. Hul0$1 Aln- yarın haslanacak 
taş ta.mfından kabul edilmi~. Univer. Use Te ortn okullam parasıor, y~tılı 
ıılte fhtlyaı;l:ın. yen\ ders yılı faal!- olarak alınncak taıebenın ımtihanla. 
yet hazlrlıkla.n etnı.1mda ııahnt Vf'r. rma yann b~anMakt.ır. İmtihana 
mıştır. Rektör Tıb Fnki\Ue.!l ve has- girmf-k tnere Maalif İdaresine mU -
taneıerln va.z1yet1 llakklnda da Sıh- rncaat eden kn Webeler f~:anbu1 kız 
lha\ VekUDe ~U,tiir. Uubt:ıç llst'sinde, erkek talebeler de, ıstanbul 
taıebelere yardım ı.,t ye bfr revrr a.. klz orta. okurunda 1mtıhnn olacaklar _ 
~ıımaırı. !burs rı:ıııe.lest de bu mtllA. - dTr. 
tatlarda g~lm~r. tmtnranlar lk1 gftn devam et1e~ek, 

yann tfirkı;ıe rve e<lebtynt, Pe~embe 

Oniveraiteye talebe kavdma günft de maWm&tik dersi fmtıhanı 
Te~nievve1de haslanacak ytliPllacn.ktrr. tmtfhan suallı>rt Maa

:otm bazı ga-zeteler Universitede ik
mal ımtlhanlarma. ve t:ıı~c k:ayıd 

ve kabulOne ba.,ıandı~nı y:ıznıışlar -
dır. 

Umverzitede yeni talf'Gle kaJ'dına 

28 By!ftlde bitecek olan l.!ııc olgunluk 
Jmtıhanbı.rını mtıtenkıb Teşrfnfevvel 
~a, 1kmal tmtıha.nla.nna da 30 
EylOlde ba!ılıtnaeaktır. 

rif VeWetlnden gönderllecek ve sual 
zarfları taıebe huzurunda açılacak -
tır. 

1mtfhanlara girenlerin kAiıdlan 
Maartf Vekalc~ g6nderUeeek. ka. 
zananlann 13bnleri ~ir ay fçtnde ga
zetelerle tUn edilecektir. 

Yük tramvavları 
;,tetilmiyecek 

yen Meluned tarafından kannanyo _ 1mtıhanlardan almanea grupuna 4. 
laya u~nyarak tlzerlndeki 4 beşlbirll- inglllzee grupuna 21), fransızca ırru.
ti zorla aluunı.ştır. Diınkıi duruşma puna da 32 ~enç tı:irmi~tır. Bn genç.. 
da mevku!en muhakemesıne b~la : le_?n şlfahi imtihanl:m C:a C:.ımn ıU.. 
nan suçlu hakkJnda.ki bu iddiaları nu ynpılacnktlr- Fu lmtitı:ınlarda mu 
reddetml.ştir. vartak olan gençlt>r 0rt..a okull:ıra y:ı-. 

Bund:ın sonra hadiserin U:.hkikatıı~ baneı dil muallim mu.svlnı tayin e
me~ olan zabıta mC!nurlan din _ dllecekle:-dir. 
Jenil~ler ve vak'ayı yukarıda yazdı_ Tablat bilgisi, riy:l-ı:iyf', fizik, kim -
~unız tarı.da o.nlatmışlardır. Oel"Dl- ya., mualllm muavini olmak iizere bu 
yen şahidlerln celbi lçl!'l duruşınıı derslerden imtihnn:ı girı:v.:r.klerin :::ı.. 
ba.,ka bir g{lne talik edilmiştir. z.~ı imtihanlan d:ı PPrie'lllbe ~ünü 

Üniversite Fen Faltii!Winde yıqııla. 
cak tır. Belediyeye ekmek 1411eri 

hakk1nda rapor ve .. 11ınt!mis 
Dünkü sa'bah gazetelerınden biri, 

uzun müddet fırın ı.,lerfle nıeqgul ol
muş btr zabn beledlyeye bir rapor 
verdlltinl yamıflktndır. Bu raPQrcta, 
e)mıeklerin ynme 60 mm veznlnln 
nok..cıan. ~~llerfn y{\ı.de 80 Inin bO
zuk. Imal vamtalarının mtistekreh bir 
halde bulundu.Ru. t.şçOertn fazla cah'
tınld$ ve elaıertstnln bltll oldu _ 
tu. bir neT! p.yrtm~ı lnhl<ıar va
~tinin mevcudiyetl. ekme-k .oıah 
~ın tröste ~u gitti~! Iddia edn: 
mektedlr. 

Francala fiatlarma 20 
para zam yapıldl 

Dünden :ltlbnren fr:ın~:.ıla fiatJan .. 
na 20 pnra zam yt\n•Jr.ı:ştır. F'r;.ın.:al:ı 

15,5 Jı::unışa .satılacakt•r. 

Istanbul meb'usları bugün 
Beyoğlunda halkın dilek

lerini diniiyecekler 

Türk lnlr1lahı tarihi 
imtihanları 

Tramvay Idaresinin muayyen aaat.. Dün beledivede yantıifımı7. tahkilr:ıtt 

İstanbul meb'uslan bugün Bey~lu 
Hrukevinde, halltın dileklerini dinll. 
yecelı:lerdir. Bu münasebeUe Beyo~u 
Halkevi meb·usıar:mız .,erefine bır 

öğle yemeti Ziyafeti verecektir. 
Untvemte talebestnd~n Tfirk İn _ 

•ll!ıbı tarllı1nden tltmaJe kalanıann 

bntlha.nlan 5 Eylfıl Perşembe ~iinü 

aaa.t 9 da yapılacaktır. 

lerde yUk tzamva.ylan t~eteeeft ya- netfce.'linde. alAkadarlar bövle ih'r 
zılmıştı. Tramvav ldart"S1 blivle blr ranorun beledlyeve verllme(li~lnl söv
tarar vennemi.ştir_ Şimdilik vrut tram lem~er. ım~tenın ne<ırettlitı ranor -
vavı ~rvl~lnln fhduma ImkAn gö _ daki Jddialann da ha.kikAt olmadı~ını 
rfılememeltt.Mlr. ntıve etmlslerdir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Ha an bey ders ~ılı 
yaklaşırken aklıma :;ü .. el 
bır !ıkir eldi. 

... Ben derslerin nazarL 
den ziyade amell olarak 
gosterllmesi ta.raftanyım. 

... MeselA. ~ra!ya der
st ... 'l•alebe nehirler, göl
ler, çaylar n bataklıklan 

HMan bey - Zor bir _ 
§ey değil, tal!~beyi yağ. 

ınurlu günlerde ~hlrde 

(3ni 
--·------------~ Saruhaıı Otuilan - Manısa 

evi .SarUhan otuııa.n ve eserlerine 
dn.lr vesikalar. adile tarih! bir etüd 
n~retml.,1tir. 

Dünyanın en meşhur cnzı ... 

"BEI'4NY GOuDMAN, 
SWING BAND 

Amerikanın en güzel sesli 
artisti 

DİCK POWELL • ROSE 
MARY LANB 

Perşembe a.k.§a.mı ... 
LA LE Sinemasında 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajan.t adedi: 260 

Zira! VP ticari her .,evi banka muameleleri 

P.ARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERIYOR 

Ziraat B:ın&annda kumbaralı ve ihbarsu t~arruf hesabıarında 
en az 50 llrn.!ı bulunanlara senede ! defa çekilecek kur'a ile ~a~ı _ 
daki pllna CÖrt' ikramiye datıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
" 
" 
" ,. 
" 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

Liral•k 4,000 Lira 

" 
2.000 , 

" 
1,000 

" 
" 4.000 

" 
" 5,000 

" 
" 

4,800 ,. 
" 3.200 , 

DİKKAT: Hesabıarındaki paralar bir sene Içinde 50 Hradan ~a~ı 
d~ycnjere it.ramiye çıktı~ı takdırde % 20 fnzla.stie verilecektir. 

Kur'alar sende 4 defa, ı Eylül, 1 Birlncik1i.nun, ı M:ırt ve ı Haz • 
tarlh!erınde çekılecektir. 
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SON POSTA 

·ı··;.-~:V~z~;,-:,··ı 
•Son .Poaılhnın a.sker! muhıtnirl i 
............. f' ··---·-··-·· ........ 

-1-

D obrucanın bahtınz toprak 

C:ZiRAAT::J 
Sığala Ağacı 

Yurdumuzun yaln:az Muğla taraflannda yetişen 
bu ağacın kabuğu al h n .:J:an sızdınlan usare 

!icarette " Sığa1 a yağı , adile sahlmaktadır 
Yaian: Tarımman 

ve halkının Romanya e 
Bulııa~ista~ arıwoda y~ni bir UöJ,;si. , _!)y Jılki. birçok mah:ıu!~~r~zin 1 zel k oku, ~nsana bir çııwr ormanın
~e u~adıgı bu sırada. Kö!ıtencede mustesna bır bereket arzettıgıru ya -·da olmadı&ını derhal habrlatır. (Çi
Eınel Basınevinde uDobruca ve un ,gazeteler, sığala yajı rekoltesi- çekler! vahid\ilmeslteıı. meyvas& U• 

Tü ı kknı adlı bir ki tab n~olandu. nin de geçen senelerden iyi •ll du - le bd ir). 
Bizi çok sevindirc.u bu. 285 eayfı.lılt ğunu bildiriyor n en ap2ı bir he - S.ğala ağaçları Jimdiye !.:adar h~ 
t~ıe. aüzel ve çok luynletli halis sa b la. on ~ki bin ilt1oyıı bulacağını au~i surette yetittirilmeınittir. Hep 
llirk eserinin değe.rli müel:ifi Bay lahnun edıyorlardı. ke:ıdı kendileı-ine yetifirler. Bunun
Müııtt:cib H. Fazılın, Oubruc:ı Türk- • Buğ?~y, arpa, pamuk, pancar ve-

1
la beraber yetiştirilmek iatt!ndiii!tde 

lninin, bütün Tarhğlnı ~ne o.ıla- ııaıre gıbı tanınmış mahsul adlan a- as::did(; ağaçların dibinden fı,lc.ıran 
rın hizmetine vak.fetmi~. yüksdc rasına karışan bu (sı~l& yağ,) n~ lıiÜrgünler yeni biıer fidan olrr.ıya 
duyaulu ve temiz ruhlu, muktedir yurdumuzun yalnız Mugla çe'lrJesı elverişcdirler. (En müıta.id di1ınn 
Ve çalışitan ııenç bir evlfıdı olduğu ist:h:ıal ettiğin den, ba'}ka taraflarda zamanı kanunlardır) bunlar dikil • 
esc:rinin her satırından anlarzılıııak· pek o kadar bilinmez. Fakat Türk dilderinden 5-6 sene aonra mükem
tadır. O. ayni zamanda Dobruc.a topraklarının bu mümtaı mahsulü- m~l bir ceaamete er~irler. 
Türkı~rinin. on yıldanberi. yüıiiye- ne yer yüzünün başka yerlerir.?~ Muğla havalisinde sığala ya~mn 
ceklerı necat ve yükselme yo!unu seyrek rastlanm~sı onun kıymetını çıkaulma!lına Mart - Ni•n ayların-

1}!<-A D 1 N il 
Örgü çocuk elbisesi 

a,ı.dınlatan •Emel m:cmuası ile artırmakta oldugundan. okuyucula- d·t ba.,lanır Bunun • · h • b 
cıE.mel Basınevi)) nin miiessis. baş- rımızuı s.ığala yaimı ve bunu veren ç~klınla ag~· .... la ı ~~ınd lu~usı 1~ - Bu me'VSimin çocuk elbi.se.s1ni lun-

- 1 k ··- _._ · · k. ._,. r n goY e erıne, ~a- diniı öreceksenlz Oimdlden ba.tlama 
muhanir, ve yüriitücülcrindendir. ugaı;. au aucı ogre.nm~ l'byece - kık kısmı lamamen kalkacak su _1 -

B ·· ._ ·· · lerım umuyorum. llslnla. Yavq yavq tam za.ma.ıina 
... • ugu?ıı;u yazımıza mev:ıu scıçb- • _ .. . • rette bir takım ~eThala1 (= taba • l UUe etiftirebllirıslniz 
&ımız Ir.ıtabın ehemmiye.u ntüdljfin İyı aıgala yagı; aıncabı s~nmtır~k kal,ır) açılır. Ancak bu ameliyatı ya- ya.n_,_l':ytal dy"- -..ı· V ta.ma. lle c...., - ··nd-L' ı d renkte ve balluvamı da b P!l-il on \Uo ~-ır. e m 
IJ.ttMız» u ı::.u 1'1 aatır ann an . . • n ır mayı - panlaY her yarık arasında 8- fO san- r e anf ~ilaü örülm-

anıa~lır: t1Dobruca halumıda t:.irk- "Ür. 1 erk.ibınde buluoan bel..amlar. 1 rimrk bi k buk b k 1 d"k je s b: çora.p v•a \If • 
c;etlen ba,ıka dilkıde pek çoiL eser dan dolayı gayet li tü bir kolcusu 1 kat ı etm;lid~ler ~;; s~yme:;~na ag-•aç- tür. ,~~~Orılatunce~t öıri!1: m · 

ıfmıJ Halbuki D b h c!ı Kim t • t ·· d / · mızı çi.Z.6 .. ıuu • ~ ~u a.::J -
y::r.: tır. d T • L~~uca er :-ll~·· ri.ıe ya V~ ~ nr san~:Ytın e kurumaktan korunmuş o1ur. Açılan nıdır İçinden llsttk &'wö Te Jrapalı 
ır.b:. ~!~eııT··ziya ~ ~ı.ı.nuano Y"&l?j hur u tl re yara tt;JU n an. Hhcabdıette 'tabakalardan bir hafta sonra ham sı yakaİı bir de 'tazaıt ~niz ba~tım 
uywı; urk. milletme mensuD baı arare e arann. ınumı ar en w la b 1 B .. 1 k bbiJ-'- . .. .. L - •• 63 b" k.il b la i.tihsali ga sızmaya a .. ar. u yag ar ucu b~ elinizle buırlachtmnı IJlk bir ta 

ço e.Jenn uva11ı. •onast Ye ODCe ın ~yu u n tı- ~ıvnk ve keskin bıçakJarb ivice sıy- kım orta,.a çıtar. 
yurcla olmuıtur.» Filh,alcika .bu es- mız. tamamen ihraç edilir ve Mıığ- nlarak deri t 1 1 d Jd l -------
lti T~ıl& yuıdu hllkkı:ncl• tüTkçe to.p- la köylüsü bu yüzden iyi .para Ica - Her ak~am to;ı::~r:ı~lao us:::~~:i Sag'~ lık gu·· zelligı'~. n 
lu b11 eseı yazılmamış olmaau bi.z-. zanırdL Sonradan muhtelif ~ebeb -ı b .. ··k k 1 t 1 I k 
ı ı le b . . • i] . 9 uyu azan ara a ı ıp suya ay- ı•d• 
erı ~~i~~ -~a acı düıüıı~ütır mc .. i e: • u tıc~retı.mız ger w eel. 33. de n:!tılır. Sonra sıcak sıcak torbalara te me ı ır 
V~ ?."~uı.u. lu~ıtnı."\~ ııcab ed~n a~~ 33 bm lıralı~ sı~ala satabil_ -~ doldurulup cendereler altında sıkı~- G:da da saıuıtın en mühim eaaala-
huzunlu ve bıcabav~ bu ınudedır. ml.jük. ~ransanın ı~gah dolayıstlt: tmlrr. Usarenin tala~ ve to:-tu kısmı nndan biridir. Bir Amerikalı doktor 
Bu aebebk, Bay Müstecibi. enreJa bu sene1u rekoltenin de satı~ iıukin- torbalarda kalarak ine k • d jen sıhhl gıda alma t&rZmı bakınız 
bütün Tüıklüie clollam~n. ~yük bi: lan ~k ümi~li cö~ünmüy~r. 112.ır. Bu sızan ltısım ç:ltu~ ~;ya1~;~ lnıuıl anlatıyor: 
no~sanı tam~lama~ ·~ı:u «?apr- St!'"~ yagı, sıgala agaçlarınm ton havuzcuklarda toplanarak bir (l) Fazla yememek bu dokUıra gö.. 
DoaKa ça~ı llendn n~ cbır va- kabugu ıle tahtası arasından azdı - .. dd t b ki til" d - de (2000) talorl yeter de __.._r 2.ii ed"ncr-·nd k la b" . h r·c!- B mu e e e ınce, suyun an ay- re gun ..... 
,e» L 

1 
•• ıgı kcıı ~ek son~l ~ zor 11 

.. nı 11M~~~~m ~~ dsu u u:· u rıl.p dibe çöker. Oradan da. alınıp bile. Günde bunun itJ t1Q mi.~l kalori 
o~n ro:u 1§1 pe mu emme bu au- agaı; aı uga naYaıısın e geıı.ı,_ 'lr - t ı. 1 d Id hı b h ı·ı alanların mühim bir kısım enerjileri 

b d -md d •~ t.._~L la kil .. ..ı T b" . b" lA eneı~;e ere o uru r ve u a 1 e 
ıette aşar rg an oayı teon .. man ı tq euer. • ıahn n ut- t" t k 1 T bala d k bu fazla .,.,dayı hazını için sarfolu. 

ı.. • b d f•• · · h ı.__1. d ıcare e !!ev o unur. or r a a- ... 
et.-:ıeır: ıca e er. u ve untıya:zı ma susu ruı ın e o Ila t t . (b b ) · ·ı nur Yanı boor.a gider 

G · .. · bö" •· •• "d l . n or u ıse ayrıca o or namı e . .. 
eıçı adı •Dobruca ı;~ T w: Ider» çevrenın tu n musaı ye.r enne ya- tıl lll Birlikte hazmal unamayacak 

olmak itibarik insan. bu lcitabı eli- yılınıtlaTdır. Bilhauea topra~ı nf'nıli sa S 
1

~· l _ • "h 1. .. yemekleri birbirine karıştırma 
ne alınca Oobrueanın mahdud step. ve sulak yerlerde alabildiğine bü - f ııg~l a Kyagınınkısdtı sadı onar gun mak· Uhana lle et Patatesle et 
le · L • • _L_ •• •• lanl la B b ası.., ı e asıma a ar evam eder. · · · 

n, ınr ve bataklıklan ıç.ınde s:uu- yurnu~ o arına rast mı. u a - H k d k l . w ..ı (3) Kuvvetli kısımlan çıkarılmış 
b.c w h d b" .. .. ~ fya ._ d tab" ıı· • ··--·d b ava ne a ar mca o uıaa yag aa 

ag:nı veya u ır ııuru cogra ıum an onun ıa nı .sogu e en - • .._ .. f l l yemekleri yememek Me.oıel! · Pirin"· 
"\"e c... • • • . ·Lı • b"l" · S - 1 ~ ı d k o nısoette az a o UT. • • ... • 

ara~1lllognı.,_,.a ısrm ~e ıstatısb~ en z_:~~. 1 ın.:z.. ıga a agaç arı a _tıp ı Pirlnç -re beyaz un. Çünkü p!rlncJn 
.. nd-. bunalacagnu zan:ıeder; sogucl gıbı dere kenarlannı, gol ve Sığala istihsalinde en mühinı nok- bütün kuvveti kabu~undadır. Kabu-

f.ıkat. akumağa b~laymcn, bir ta- bataklık çevrelerini severler. YalnJZ ta ağaçlardaki yankların pek uzun ğunu çıkarınakla onu bütün kuvve_ 
ıaftıın kıymetli müellif Müstedbin sıialn ağaçlan üstelik s.ı:::ak bir ha- v,. ge.ni§ açılmamasıdır. Aksi halde tinden mahrum ediyoruz. B~day 
saf bir su kadar açık, temiz. lwlay va da i.terler. Bulunduldan mahal - ağııç bu yanklan llapatmıya uğya - da !böyledir. Bunun için beyaz unun 
Ve tath m)fıbunun_ c!iğer eihettt::n )e.rde kıtlar mutedil geçmeJi, yaz)nr ~ırken zayıf düşer ve mahsulünÜ a - blr Jaymetf yoktur. Beyaz ekme~fn 
de ı.abiatle taribi haynlde canl.ın- alabildiğine sıcak olmalıdır. Fakat zahbktan ba~lta bazan kuruyup gi- de_ 
d ıran ve hadisdere ı;·ücud ve lı~!e- lı e! halde bütün aene bolbol yağ - der de • · • 
ket veren telif. tertib ve jfade tanı- yr.ğnıur düşmdidir. Muğla havali - Bu hususta tavsiye edilen tarzı 
nın f:siri olank bitinneden kitabı sinin iklim tabiati, bu f~utlan faz- hareket tudur: Bir defa ağaçlar on 
el.-nd~ brrakamaz olur. lasile verdiğinden sığala a~açıan da ya~na ge1medikçe yağ .ılmıya ha,.. 

l~e aize aDobrucanın tabii ya- om)'! pek sevmiş, adeta anavatan e- lamamalıdıı. Ekseriya bu yaştaki a
pıh§ı.) bııhsindcn bir örnele: cı-Dob- diruni;tir. ğaçla:ın çevrem 30 ııantimı bulur ki, 
ruca yüz binlerce yıl evvel denizle Sığala ağaçlarına kitabiarda (An- bu karar münasib zamanı gösterir. 
Öı:tülü idi. Karadeniz boğazr n!;ıl- her Mil) adile rastlanır. Bazı müel- Sarıiyen ağaçlara en çok çevrenin 
tn<ımışu .•. İlh». Bundan •onra Dob- lifter onu ,arkın (Aselber:d) ıı.ğoç- yed de biri geni;likte terha açmalı 
rııc:anm arazi ve iklimi, zenginlıkle- larile bir saymışlana da bizimkisi ve bu terhanın boyu çevr~nin üçte 
ri. eski ve yeni tarihleri gozunu- onlardan tamamen ayrı Ye ba~kadır: iki3ini geçmemelidir. (Genit çev • 
~n önünde canlı bir geçid resmi Sığalu ağaçları nebatlann Amanta-- relilere müteaddid yanitlar açJlabi
Yaparlu. cee fasilesindendir. Az evvel dedi - h) her halde daima bı ı hesabca 

((Miliddan binlerce yıl evvel., ğim gibi bizim kitabiarda (Anber açılan ~rhalar ağacı yormaz ve ça
Orta Asya olan «aıuı yurd6 y.tp· sail) diye anılır. Latincesi (Liqi - bul: kapanırlar. Ertesi sene açılacak 
mn şartlarının değişmesi ve aanla~ dambar Orientalis) dir. Ağacın yap olarılar, evvelkilerin hem ınkasına 
masae Çini basan. Hinde inen bü- r:ıkları çınan çok andmr. Yalnız ar rasdamalı, hem yirmi santim yuka
Ylik Türk kollan olduğu aibi. Ural ğahınınkiler biraz daha derin yırtık- n~ından başlamalıdır. Böyle böyle 
dağlarile Hazer denizinin arasından hdır. Hatta bu ağaçlan ilk gören - ilk öncekiler kapanarak ağaç hem 
~ .. Karadenizin §ima lin den .. , geçc- leriıı çınar sandıklan vakidir. Biraz daha çok ya~amış ve hem daha çok 
ıe:lc tirnal ve ~mali garbiye, t5: Bri- sonra yapraklarında göze ça:-pan zaman mahsul vermek imkanını ka-
tanya ve lakandinavyaya. Iran - bususiyet ve bilhassa orm:uıdaki gü- zannu~ olur. Tannıman 

(0 Barsakda uzun müdet talmıya. 
cak şeyler yemek. Çünkü yenilen şey 
barsalrta uzun müddet dtınınca tok.. 
'!in cıkanr. Vlicudn ıehlrler. Etle pa.. 
tatesi birlikte Y!!'ffiek de bn neticeyi 
verır. 

(5l Bol bol sebze n- meyva yemek. 
Hatti\ ArneTikah doktora göre bazan 
btrkne gün, baran birkaç harta, ya. 
hud hirltac ay tllc insanlar gibl sebze 
ve YT'Pvva ile yasamak bir çoJı: ha.stal
lıkl~rı kPndi kendine iyi etmektedir. 
Han~ vemeklerin bir arada yeni _ 

lPıbilPce&inl. hangilerinin birlikte 
venflmemesl lAzım geldl~lnl gelecek 
hafta yazacüun. 

Her kıtdm bilmelid~r 
Kızgın fitünQn sararttılı çama.sır -

bn bev~.,ıatmak Için sararan yeri 
derhal L~lı:ıhınıalı -re Ince tuz ekip gii _ 
necıe SPrrnellftlr. 

Mez'>potamya yolile Anadolu, Ege 
v.- Balkanla ra, İtalya ve Fransnya: «Son Po•tan nın edebi tehika~: ~6 - Sen ölüp gittikten sonra, bul-
M • ı· Al....!.k d d 1 mak.ta hi.- bir zorluk çdtnıezıer. Za-·!lr ve şıma t rn a an ıı spun- ı ..., 
;:;~-n~: ~;;K ~~nk~~=Jerik:~~: y 1 ~1:"1 l!U !1! u B 1 ~ş.ib~';:i:e;~~t~~~~ı~ıa;::i ~::ti= 
dır. Türklerin Asyadan Avrupaya_ ·~~~~=~-~~-~~-~:~~~~~-~~~~~~~~~~ ne haber alıyor. 
! np~·klarııı yirmiden fazla akınlaıın = Deli birdenbire köpürdü. Imam 
hem,.n h~psi Dobrueadan gı;çmit hakkında en galiz, ağza alınmıva -
Veya b b" k 1 1 B cak küfürler savuruyordu. o~rken. 
itih ı uraya n o sa nıı~tır. " u Yazan : Ercürr end Ekrem Tatu aklına, Yumıfun kendisini aldatmale 
Tt; ~!" a, Dobrucanın en eaki bnlk.ı 
urıderdir.» lı L • • d 

1 

,..,._1 ihtimali ~eldi. 
F ı Dıelinin er tanan tıtnyor u. ~ i divaae olmak ~en bile de- _ Ben, karıya sorarım .• dedi. 

: Vdki ftmiladdan bi:l.-- lJirı se- s· d h Yu-·f an -··di J..ı • • la . \._ k n ......., - ır a a yapmam, ~~ .,-- gı . arısr yo gehrme"(, arıyı o- - Hiç söyler mi, he budala :ı 
~ e'•vel Dtıhnıcaya gemilerile ~;tel- bey! E,.Jenmem bir daha! na mutlaka bıraktırmak artık Ye- Ba 

rrub olan FiniKeliler ,.e i\1wrlılar s· d ~- 1 '-- d"b ı· y f . . f b . - na söyler. Seviyor heni. _ _. - ır ana eY en, eTıenme. o ı e a u su ıçın a ncanın em n _ ı .. e 0 sevmesi de yapmncık. 
'lt-mu Türk elduklarına ,::p!ıe ol- beaiın üstüme liıım dqil Şimdiki muktezası değil. bir izzeti nefis da- .Mah.as;;. - 1 - .. - ~ı· · 

h;?'an "TrakJan ve bunlunn bir ki\- kamu ht"men bopyacabuıl vası olmu_ştu .• tki yu .. m .. r.u.·ğunu birden dah., kobyo~a::.;:.:~urn::dı~ına.enı 
]: ..ıeıri olan Cetleri bulmı;şlanı. ııMi- b k k d 
·ır:ıd b• k Bu emir. ddiniıı Üzerinde gari 51 ara • uzerıne yuru u. ldriıı hiç cevab vermedi· o•ndan 

, _ an ın sene acia: evvel, bu n- · G b · · ·ı · 
ldnn - · h d d T b~ abülimel yaptı; titrernesi geçtı. - e ertınm senı uzakla~mıva kalktı. Lakin Yf'di~la 

L UZerıne, ep oğu aı:ı ve üılc L "- _1_ d"" Id" Dud ı_ı k z l Baw .._.. d 1 So 
ıı..:ından Simmetler gelC::t~r ı. D<ılıa a.ıuı-n uze ı. aı.; annın e- - or gırınm. oen e n- pepni bıral.mamrva azmetmirti: 
tonra T·· k la ld I narlan müstelızi biT te~ümle lıı - ta. zabtiyeler gelir, seni yakalarlar. nu gölge gibi takib ediyor, ayrıi za-K ' ur 

0 
u arı mo üm olan rı:ıtı. Iki adım kadar gerileyip: fdris bu dediğini yapar mıydı, ya manda onu ürkütecek sözler ııöylü-b- ~~enizin ~mafinde ve b.:gün- d d c__ d k pardı. Hile yoluna ~apmak icab edi- d 

.~ J.ıtl'ayna ve cenubr Ruı!yada bii- - Zorl e i . ..:xn e. mi o ö - yor u. 
Yıık. brr imparatorluk ı:unr.nş olan ııeklf'rle birlik o1dun, Yusuf ağabey) yordu. Yusuf vaziyetini değiştire • Yoku~un alt başına yaklaşmı~Yar, 
" kıtler miladdan 700 yıl evvel Bu sefe.r, ı,ıaşıran Yusuf oldu. Şu rek: nerede ise caddeye çıka.:aklardı. Yf> 
'OohıtKan ieti?B ettilt!"l' .,.e rthura- 1 meczub. kendisine meydan okuma- - Ula n en aif dedi. O karıyı sana dibelanını kafasında ani bir ~im ek 
Y8 l.t!c-ülc 5\:itya adı , cn1mesine se- ~ ltalkıyordu. Onun üzeıine doğıu mahsus nikahıııdılar.. caktı. Yumruğile kendi alnı:ıa vur-
l:ı~1> olduları>. &ı;itti: -Neden' du. Tedbirin en mükemmeli vardı 

llun1r.rdan sonra, gere heo Tiiık -Zor mu2. Zor mu dedin} Söy- - fmam senin biriktirdiğin cami da o dakikaya kadar aklınn gelme-
lkından olan ~nnatlar, Kdtler. A- le balcayım bir daha! p.:ıralanna göz koymuş... mişti. Idrisi omuzundan yakaladı. 
pttla:. Hunıaı-. Bulgarl:tr. Avarlu, -Zor yal Ben imarnın karuını _ Cöz mü k;ymuı) Imam mı} - Bana bak, delikanLI 
1< ıı:çeııelıler. \Jzlar (Gagauz'b•), zor bo arım! _ Evet, imam, seni desise ile -Ne var? Ne istiyor!un? 

"lar. T"tıırlar d~d :ı v.- Kc.- - Ulanl Bana lı:a111 ını geliyor - evJendirdiler ki, sen uyurilen kan - Sen sakın evde bir şey &öyle-
:ta~e-n::ıin simalinden Dol.n ıc:ay:> gd- sun} seni zehirlesi n.. sen öl de, imam pa- me, e mn 
!'!u~ ler, eehirler ve l:ıük~\Tl'tetl~r k•.:r- - Geliyorum zahiri H~m aeıı rana konsun. - Ya) 1 
...,u~latdn. bana ne diye lıarışıyoraun) Deli bir müddet düşündü. Ezel· - Evet. Bu konuştuklarımızdan 

(Devamı 7 ıacl sayrada) - Kan~tftn helbe:tt Büyüğü - den perişan aklında bu iddianım hi( bahsetme. Senin için daha iyi 
nüm •. ağabeyinim senin. mümkün olamıyawağınıa dair, kısa olur. 

- Kim olunan o1, \ten imarnın ve çetin bir muhakeme cereyan etti. 
UliSIDI AJW.a apıile dedi; 

J Hadiseler Kartısmda J 

GOz yaşile tedavi 
i SYeçli ~hırr bir doktor, ağla-ı· Hsatasına reçeteyi verirken 

manın birçok hastalıkların teda- aıyede bulunacaktır. 
vi~ · de · · ·ı· ı_ı._w "dJ' - Bu •okaktan çıkınca 

d
. ın en ıyı 1 aç:bu ~ICI\Igunlu 1 .~a ı;:eleeelc modem eczanede 

e ıyor. fU -Teya aastalık an ıçın M h d" b l R . 
·· d k h 1 d C' me ı u ursunuz. eçeteyı murocaat e ere asta anna a: · · · d hal bilr. d 
- tyi olmak istiyorsanız, bol bol ~e~z·1• er tat k 

1
e er •• · 

aiJaym z. ger ıyı o maDaruz, to at ar 

D . 
1 1 ı· h d 1_ gözünüzden akan yq kafi güıne:l11ıııı,;. 

ıyormuş. SVeÇ 1 meş UI 0~- d-~L • s· 1.. d-L 
t b id -_ı,~.. ı._~ ·ı. ._.ı - CDJC-'"tir. sr aere ana orun u uwuını &»I Cl etten oog- }iı . . .

1
• 

0 ru bulurum. Bizde ayni zamanda ııınu. 1 acın ozunu &rtbrmm. 

"öhrt"f ve apartırnan sahibi olma~ Şa da .. ~'-- '--
• k '- · · 'ki · ı_ ....... ı d tarz mu....:mex:ı .o toırıann ıyı etlı en D&SUUar a. 

• liveçli doktoru.D metodilc tedavi e- iiz: 
düdikleri için iyi olmutlardu. Dek
torl\, vizita, eczacıya iliç param ye
tittirmelcten kendileri tdyle duraun, 
analan da ağlamıttır da .•. 

* Bu havadi.si duyan açıkgöz bir 
kit~ı fU tarıda reklamint yapa -
bilir: 

tc Mizaht yazılar okumak, ömrü
nüz~ ltıaaltmak demektir. Bütün 
hastalıklardan kurtulmak ve uzun 
bir ömür ancak ağlamakla kabiklir. 
- Dmrniyen göz ya~ları - adlı e-seri 
h~r okuyan eserin birinci sayfasın
dan son sayfasına ıelineiye kadar 
hıçkırı.;. luçkıra ailıyacalttır. Roma
tizmalılara, veıemliler~. miyoplara, 
malaıyalılara, apaııdiait sancısı çe
kenlere tavsiye ederiz. 

* Muayenehanesinin kapı!!ında: 
ı,Yeni u1uf tedavi tatbik ediJim 
Le"Vhası bulunan doktor muaye-

nehanesine gelen hastayı muayene 
ettikten sonra şu reçeteyi yazacak-
n•• 

((Şuna dört tokat atınız•. 

Ba.wainn aeçti mi) 
-Çok ıükür geçti. 
- Muftakkak d.üıa alcpın 

dan dayak yemi§Sindir. 

- Anam öldü. 
- Çok ailadın mı) 
-Ana bu ağlaıımaz mı) 
- Başın uğ olsun amma, 

zamanda da geçmi§ ol~n diye} 
Bacaj:ındaki ııiyatik 

amk eııe:r kalmamı§tır. 

- · Fena karıya diqmek ....,,,.._ ... 11 

On senedir evliyiz. bir gün 
aülnıedirn. 

-Şükret, bir gün oliUD da 
taJanmadın. 

* Muharib devletler, sokakla 
duvarlara fU levhaları astrnıcakhr: 

<' Dşüman tayyareleri göz 
geti;en bombalar attıkları 
Slğınaklardan çıkınrz... Ne hasta• 
ğmız varsa ceçecektir. 

r:Jdmllt .J./uLM.c!i. 

C Bunlan biliyor mu idi~iz ? J 
Erkekler yün örüyorlar ! Iyi o· an körler 

Son -zamanlarda, A Amerikalı bir göz F-
merikada Boston şeh- hekirni doğuşt.ı körle-
rinde bir <(yün örme ri iyi etmiye muvaf -
müsabakasııl yapılmı~. fak olduğunu iddia et-
Tam yüz elli kadın mektedir. Gözleri a-
bu müsabakaya i12tirak çılan &malara ilk öğ-
etmi~lerdir. MüsaLa - retilen şey gözlerini vürü•ırüılle:rind4111ıl 
kaya bir tek: de erkek kulfanabilmekmiş. Şimdiye 
girmiş ve işin garibi müsabRkayı bu diğer hislerile yolunu tayin edeı' 
erkek ltazanmı' ve mükiifatı almış- eski körler gözleri açılınca ~lk za 
br. maninn hiç yürüyemiyorlnnnı~. ·········-···················--.. ·-·····················-·-·····-················· .. ········ 

Kad~n~a erkek arasindaki yaş fark1 
AdapazaYından D. R. riimuzile ı ret taırsadı, ilk hevwniz 

rnek tu b gönderen okuyucuma: dan sonradır ki kadınla anlnı:;ı:cıiA.lll• 

Sevdiğiniz lıadınla aranızda ınü- yaş farkını görrneğe b~ıJadınız. 
him bir yat farkı olduğunu ilen sü- Bu fark onu ilk sevdiğini-z .,,.,nA',.. 
rerek bana mütaleamı soruyorsu- da mevcuddu; ~kat o vakitbr 

nuL 

Bu suali bana sor.:Oanızdan çı
kllrttığım mana, bir vakitler gözle-

leriniz a:ık ummanında pupa yc:ıı&.c:.._ 

gidiyordu. 
Bu hustııaki mütaleam mı) •• 

riniıi bürüyen a1k dumanının artılı kadın siz.i hakilcaten seviyorsa, 

yavaı yavaş silinmeie başladığıdır. karşı sadık ve vefalı ise, bir ev 

Evet, dün gözlerinizi duman bürü- racalc ~eziyet ve kabiliyctte ise 
mü~tü. Kadını böyle pembe bir a· aiz de evlenmek niyetinde bulu 

de3ede.n görüyordunuz. Fakat aıa- yorsanız, aradaki bu farkı 

dan zaman geçti. ruhunuzdn hara- meniz lazımdır. TEyzE 

&nin daima iyiliğini düşünürüm. 
Böyle mi> 

- Öyledir, Yusuf ağabey. Eksik 
ohnar 

- Onun için, imarnın hakkından 
gelmeyi sen gene bana bırak. 

- Ne yaparsın ima ma? 
·- Ne yapacağımı ben bilirim. 
Deli gevrelr bir lı::ahkaha attı. 
- Canına okur musun, koca gö-

beklinin) 
- Istediğinden alA. 
- Ya,a, Yusuf aiabe)'l Seni, be-

nim camiye kayyum yaparım. Bir 
kuru .. versene hana. 

Yedibela, delinin avuc~na çil bir 
ikilik koydu. 

.- .S.ğ ol, YusY( ağabey! Ben 
evde bir teYcikler ı;öylemem. lma
mm yuvasını .en yaJHtrııın gayri. 

- Merak etme. At .. o s:garayıl 
Içine, ka~la göz ara~·'lJa kafi 

miktar esrar katıştudığı sigarayı de· 
liııiı. ağzına tutuşturdu. 

- Aaah, istemem, Yuı;u[ ağa -
bey. 

- lç bel Efkarın dağılsın. 
- Sigara içmem ben. 
- Erkek olur da sipsi kullan -

m az olur mu? Kabadayı~ın. ~n 1 
hay dir. 

Her ikisi de, tüttüre tuttüre cad -
deyc çıktılar; Hacıbabanın kahve
sinin önüne geldiler. Buradn, Yedi
hela içeriye bir göz attl. Ocnk ha -
~ında nargile içım Harndi Efcndiyi 
gördü; bir işarctfe dı arıya c;n<!ırdı. 

- Yanımızdan ayrılma! t),..rfi. 

-Neden} Ne oluyor~ 
- A vali mandepsiye bastınyo -

rum .• tavuıda ••• 
- Ava] de kim> 
- lz.'anını kiraya mı '\'erdin, ba-

bacığım ;ı Etrafına baksana 1 
Harndi Efendi anlar gibi oldu. 
- Ne yaptın) dedi. 
- Fazlasını sorma, hnspi geç. 

Sa}t bizimle beraber otur. 
Yusuf, deliye döndü. 
- Bir şdccrli kahvemi içer misin. 

aırlan 7 
Cevabını beklemeden. Hacıba • 

baya seslendi: 
- Bize üç tane oklcP.lı kahve 

yap, Hacı r Ham di ağabeyin em -
ziğini de buraya gönder! 

Oturdular. Yedihda, Deli Jdri.J 
adeta gÖ7. hapsine almı~tı. Simacın-o 
da. esrarın tesirini takib ediyordu. 
Bu tesir kendini göstermekte secik
medi. Önce rengi uçtu, dudaklan 
soldu, ,akaklarından ter 11t21nağa 
ba~ladı; gözle.rinin küçülen adesf' 'o
rının Ü7erinde göz kapaklan a• 
ğır laştı. 

- Ne oldun, be ldıis' 
Dili de peltekleşmi~i. Yecfibf' • 

lar. m su aline. bakı ıannı sağa s )la 
l:aydırarak, güçlükle cevab verdi: 

- Bir şey •• olmuyorum. Ne.. ne 
olacakmışım? 

- Hiçl Konu muyorsun c!a, o • 
nun için sordum sanki. 

- Ko .. konu~uvorum, i!;te. 
T ella] Harndi Efendi m~Talttl'l i li. 

U&nlcacık, Y Qllibel&nın Llağın 
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J Haftalık radyoprogramının devamı 
SALI 3/t/l.Mt devamı. 12.30: Program ft menıle -

1 ( MeiDieket m. berieri 
Sa.msunda 1 Ceghanda imar 

Vali Bafra - Samsun ./ d d 
1 Bandırmada 7.30: p~ ve memleket şaa.t ket saat ayarı. 12.35: Jı(Wılk.. 12.50: 

ayarı. 7.3.5: Mi.izik: Hafif musikl 8: Ajans haberleri. 13.05: Mblk 13.20.1-i: 
8.10: Ev kaduu. 8.20 • 8..30 : Müzik: Müzik: Balet milz_iii. 18: ~ram, ve 

Ve Plaklarla atif mu.si.ld programının memleket saat ayarı. 18.05; Müzik: ı sk ele uzatılıyor 
liman esaslı 

şekilde temizlettiriliyor 
şosesinin ikmal J aaliyeti ur u 

edilmesine çalışıyor 

devamı. 1.2.30: Program, ve mernle - Avrupa halk havaları. 18.50: Mü~Ut: 
iket saa.t ayarı. 12.30: Mfııiik: Muh - 1~15: Müzl.k. 19.46: Memleket saat a.. 
teıır şarkılar. 12..50: AJans haberleri. yarı, ve Ajarus ha.berlerl ıo : Müzik. 
13.05: Müzik: PlWarla muhtelif şar_ 20.30: Konuşma (BiıbllıocralJaJ :ıa.soı 
kılar programının devamı. 13.20 _ 14: Müzik: Fasıl Heyeti, 21.1.5: Konuıpna 

Samsun (Hususil - Sa.msun-Baf. 
ra şosesi, tican ve ikt.lsa.dl ba~ıınlar
dan çok büyük -bir ehemmlyctı haiz
bulunmaktadır. Ne yazıktır ki bu QO
se, büt.lin hüsnüniyetiere ra~men 
henüz tamamlanamamış ve bir çok 
losunlarının bozuk oıma.ııı, büyük 
mahzurlar tcvlid etmiştir. Elyevm İz
mir valisi lbulunan Fuad Tuksal bu 
ı, uzerinde ehemmiyetle durmu~ ve 
l}()Senln bir çok kısmının mükemmel 

ı bir hale konulmasını temin etmiştir. 
ı Henüz mfihiın bir kısım, inşa ve ta_ 

mire muhtaç blr haldedir. Yent vali. 
mlz Avnl Do~anın ilk I.şlerlnden biri, 
bu iş üzerinde ehemmlyetle durmak 
olm~tur. Şosenln ibir an evvel ta.. 
mamlanması Için azami cehd sarfe -
dılrnektedlr. Milll Şefimizin Sarnsu -
numuzu son ziyaretlerinde Valimiz 

1 Avni Do~ctn, Bafra şoscsinin bir an 
evvel tanuımlanabl.lnıesl Için hükl\ -

ı metimlzln ımüza.heretlni de Milll Şe -
fırnızden lstirharn etmek suretne çok 
.i.slbeUi bir .harekette bulunmuştur. 

. 
Kasahada yeni yapılan park ve bir cadde 
tamamen lüzumsuzdur, her şeyden evvel 
Ceyhanı toz ve çamurdan kurtarmak lazımdır 

Bandırma. (Hususi> - Bandırm'l. Müzik: Senfonik program. 18: Prog_ (İktısad saati.> at.30: Rad,Jo ga.zeto.. 

Ceyhan {Hususi) - Kasııbamı-

Mannaranın en işlek iskelesi oldu~u ram ve memleket saa.t ayarı. 18.05: si. 21.45: Müzik: Rad;yo Balon orkes.. 
malümdur. Son seneler zarfında ih. Müzik: Sinema sesi. 18.30: Çocuk sa- trasL 22.30: Memleket aaat ayan. 
racat vaziyeti günden güne artan is- e.ti. 19: Çocuklar için müzik. 19.15: Ajans haberlerı, Ziraat, Esham • Tah 
kelenln Wi gelmedi~i anlaşılmış ve Müzik: Fa.sıl Heyeti. 19.45: Memle - vilflt, Kambiyo _ Nultud Boraası (Fl _ 
mevcud iakeleye ilA.ve olarak 100 ket saa,t ayan, ve Ajans haberleri. at.) 22.4.5 : Müzik: Radyo Balon Or • 

zın en mühim ve mührem ihtiyaçla- C h d k t 
ı ey an 8 gaz metre daha uzatılması ili Münakall\t 20: Müzik : Çittçıinin saati. 20.15: Ko. es rası programının devamı. 23: Mil.. 

rınd•n bulunan ıı çme ~uyu ve elele- lk 

1
• h tl• ka"' r l yar Vek~eti tarafından bir müteahhide nuşma {Çiftçinin saati.) 20.30: Mü • Z : DaM müzf#i. 23.25 _ 13.30: Ya _ 

trı"k tesisatı», vaziyeti hazıra dola- ki ihale edilm1.1, haztrlıklara başlan • zik: Ankara Radyoou küme saz ve rın program, ve k.a.panı.t. 
Yısile teahhüre uaramı• bulunuyor. · •••• "' ~ c h (H ) s mıştır. ses heyeti. Idare eden: Mes'ud cemll ~····················· .. •••••••••••••••••••••• .. Zira, bu noksanların temini ve ihti- ey an ususi - on ·· ı d k b k .. ··k Ayrıca bir tarak dubası gelerek lL 21.15: Serbest saat. 21.30: Radyo ga_ 
Yacın hertaraf edilmesi için henüz gun er e asa anın uçu ve 

b .. ··k f d b ı maııın temizlenme ameliyeslle meş _ zetcsl. 21.45: Müzik: Radyo Salon Or ortada bir te•ebbüs ve hazırlık d-ı.i uyu esna ın a gaı; u unma-
,.. ~· b ı h 1' k gul buluıunaktadır. Bu suretle uza - kestrası. 22.30: Memleket saat aya. 

Yoktur. Dig· er taraftan kasabanın mıya a~ amıştır, a ... sı ıntı 
· d d b k d k d yacak iskeleye en büyük vapurları _ rı, Ajans haıberlerl, Ziraat, Esham -

L-nan, dar ve egv ri bügv rü veya bozuk içın e ir, ir i i ü ktm a an 
._ b k k k ı mızdan bir kaçı da yanaşabilecektlr. Tahvila.t, Kambiyo _ Nukud Borsası 

sokak ve caddelerin yeniden tanzi- caıı; ir aç tene e gaz a mı~- Limanın uzatılma.o;ı için etüdler ya (Fiat.) 22.45: Müzik: Radyo Salon 
mi, çamurlu mahalle ve yolların tır. Bununla beraber esnaf elin- o k pıldığı ve yakında bu işe de başlana. r estra.sı programının devamı. 23 
kaldırımlanması üzerinde bir faa- deki gazi ııaklamakl.t beraber M .. lk cağı bildirilmektedir. uz : Cazband. 23.25 • 23.30 : Ya -
liyet görülmüyor. fıatlı olarak satmaktadır. Me- rınkl program, ve ka.pan~. 

Birkaç ay evvel. Camiikebir dı- seli küçük teneke gazin fiatı B d h ÇARŞ.UIBA f / 9/ 1940 
varına -sözüm ona- bir park ile bir 99, büyük tenekelerirı iqe 341 ursa a ayvan 7.30: Program, ve memleket saat a. 

Bir döktorun günlUk 
notlarmdan 

Karaciğer in 
N atamamigeti 
Hak h ında: 

de yeni cad de yaptırılmıştır. Fakat kuruşa resmen tesbit edildiği hasta lık ' ari le mÜCadele yarı. 7.35: Müzik: Ra.flt Müzik. 8 Malfund ur kı karacj#ez Yilcu _ 
ne bu cami yanındaki parktan ve ne halde. esnaf küçükleri ll 0,. bü- Ajans iha.berleri. 8.10: Ev kadını dün en esaslı uzuvlarmd&n blı1.-
de yeni caddeden henüz hir istifade yükleri de 400 kuruşa satmak- Bursa (Hususi) - Vil:iyetimiz zi - 8.20 _ 8.3ö: Müzik: Plcklarla hafif dir. Çok güzel bir tabir Ue vü _ 
belı:lenemez. Zira parkın doğu tara- tan çekinmemektedir. raatlni tetkik eden Ziraat Vekili musiki pro,gıraıruının devamı. 12.30 cudün fabrikasıdır. Kan yapar, 
fında ve birkaç metre yakınında bol Bu vaı:iyet karşısınd.t Cey - Muhlis Erkmen seyahati esnasında Program, ve menıleket saat ayarı safra imal eder. Şeker Ye nt~aa-

Sivasta zehir:i gaz kurs'art bol fena koku neoreden sarraç ve handa gaz ihtikarı olmadığını koyun ve alelümum hayvanların u - 12.35: Müzik. 12..50: Ajans haberleri talı şeyleri hazmederek tabili t~ 
lcebabçı dükkaniarı mevcuddur. Bu ileri sürmek abes olur. Halkı yuz ve prolazmos hastalığından ko - 13.05: Müzik. 13.20 - 14: Müzik: Rad.. meüssüi bir hale soJc&n (aUkojen) 

Sivas (Husu - dükkaniardan çıkan et ve soran ve soyulmaktan ve gıızsiz kal - runması için yaptırılmış olan mev - YO Salon orke&tra.sı. 18: Program, ve imal eder. Vücude giren zehirle. 
si) - vua.yette deri kokularından halk parka nasıl maktan kurtarmak ;çin ihtikar- cud dört havuzu tetkik etmiş ve bun_ memleket saat ayan. 18.06: Müzik: ri tadil eder. İfnu ettıtı a.fra sa.. 
şimdiye kadar n. otutabilir ve rahat eder. la mücadele komi-;yonunun lardan bu yll binlerce hayvanın ban- Cazband. 18.40: Müzl.k. 19.15: Ko - Yesinde ye.ğlann hazımlan k.abU 
çılan !tfaiye, en - Eaasen halkın parkta oturabilme- derhal harekete geçmesi ve yo edilerek çok iyi netice alındığını nu,şma <Dı., pollti.ka ht\.d!seleri.) ve milinkü~ olur. Gene bu satra 
kaz kaldırma, can si için ne bir sandalya ve ne de ka- müsbet faaliyet göstermesı la- mıiş:ıhede "etmiştir. 19·30 = Müzik: Fuıl heyeti. 19.45 sayesinde barsaklarıınısda her 
kurtarma, zehir.. nape mevcud değildir. zımdır. Vekil bu mavuzların arttırılması Memleket saat ayan, ve Ajans· ha _ türlü mikroblann n&fYÜDetnasına 
li gı.ız kursları ka yolundaki temennileri yerinde bul - berleri. 20: Müzik: Fasıl Heyeti prog_ ve hattA tefessUhata mını olur. 

Yeni caddeye gelince: Caddenin d h d"" t ded h · zalardan gelen ve ı muş ve a a or a avuzun !n - ramının devamı. 20.15: Konuşma L}te bu kadar mühJm. ve esaslı 
~ehrlmiıden ~~ .. yanaı, iki taraflı olup ortuına ağaç geçmemesi için cadde.-ıin .iki tarafı- şası için alAkadariara emir vermiş - 20.30: Müzik: Çalanlar: Ulvi Cemal rolü olan bu wmın hlfnılsıhhası-
tlrak eden büyük veya çiçek dikilrnek üzer~ boşluk na. da birer mania konulmuştur. tir. Erkin ıve Mes'ud CemU. 20_50 : Mü _ na azami derecede riayet et.mek.. 

bırakılmı,tır. Fakat, bakkıı.l Akif Hakikat söylenecek olur!!~a, Cey- lk 
blr kaı ... ~"lıg·ın Ö- h h b 

1 
d z : Geçid konser!. M.15: Müztk: E~- llğimlz lAzımdır Karac'5erln V" 

..-u... dül: kanına doğru giden kısmı ise bir an için enüz öy e bir e; ad eye T k d · ı r. · '6 -nünde devam et. ra ya a yenJ lence i müzik. 21.3ö: Radyo gazetesi zifei flzyolojlslni sarsan §eyler: 
miş ve bfiyük bir Salih Baturonlü tar.tflıdır. Söylendiğine r.azaran, bu lü!um yoktur. Çünkü, kasaba henüz 2ı.so: Müzik: Riyasetbıü.mhur Ban. EvvelA. içkUi meşrubat bilhassa 

cadde Sirf halkın tenezzüh mahalli t01; Ve çamurdan kurtarıimiŞ de~il.- • go"çmen evlerı' .ı~" nn •>t\ ai'Pır !~'kiler rft .... , Gn.oent •ennuJ: alfl.ka toplıyarak faydalı neticeler vt'r- .......,u. ~ . .,.,: · Memleket saat ayarı, 6 y ......., ...,... • • 

miştir. Bu defa. da. yardımcı poli..~. olacak ve bu civarda yapılacak dir. Bu cadde için yapıları masrafla, Ajans haberleri, Ziraat. Elsham _ Tah vlskl, konyak vesaıre. Attol ka:, 
telgraf, :telefon tamir işle.rl, su ve ııGençlik parkııı na rahat ve zah- ~asabanın diğer çamurlu cadde ve Lüleburgaz (Hu.su.~tı - İska.n U _ vilct, Kambiyo _ Nu.k:ud borsası (Fi. raciğerin çok nazik olan hncey _ 
kanall.zasyon l§leri, sıhh1 yardım metsizce gidip gelinmesi için yaptı- solc.ık.ları tamir edilse ve yer:.iden mum Müdlirli Dr. Cevdet bir fen at.> 22.45: Müzl.k: Dan.s müziği ratını tahrib eder. Bu aebeble 

ı teşkiltl.tı 'kursu, veteriner hi?.metleri rılmıştır. Bu caddeden hayvan ve tan7im olunııaydı daha faydalı bir heyeti ile birlikte Lü!ebur~aza gele._ 23.25 ~ 23.3ö: Yarınıki program, ve karaciğer hüceyratının nonnal blr 
kursları açılmıştır. Kurslar büylik arabanın geçmesi yasaktır. Bunların iş yapılmış olurdu. rek yeniden inşasına başlanan göç - kapanış. şekilde muhafazası Için ~epirto _ 
bir intızam içerisinde devam et.ınek- ----------------------------- men evlerini gözden geçirmişler ve PERŞEMBE 519 /19f0 lu içkilerden uzak :kalmat ıA.zım.. 
tedir. Bu kursların devamı ve ikmali Kıztlcahamamda b:r Trakyada pancar incelemelerde bulunmuşlardır. Umum 7.30: Program, ve memleket saat dır. Bundan sonra batıaraUı oey_ 
ne vüli.yet seferberilk memuru Salih k 1 · d d"l" Müdür göçmen evlerinin kı.ş basma_ ayarı. 7.35 : Müzik: Plcklarla hafJf ler ve yemekler, turtular, salçalı 
Baturonlü meşgul olmaktadır. nu orman yangmt SÖ u mesme evam e 1 lyor dan ve ya~mur1u havalar çatmadan mu.sikl. 8: Ajans haberleri. !UO: Ev yemekler, ~ır tatlılar Ol* setılk 
devamlı fa.allyetinden dola."' viU\yet. K ı:' (H ) 1· üzerierinin kapat.ılması, l.skana kabil "kadını. 8.20 _ 8.30: Müzik: Hafif mu. şeyler, meselA. dondurmalar ... 

. .,. Kızıkahamam (Hususi) - a- ı:.dirne - ueuei - rakya bl h 1 tt ıı · ~ ı a}Ak d ... cc kendfs1ne ıblr takdirname verU _ r tı. e ge r mesı 9 n .,. a aı·ıar:1 sikl programının devamı. (PL) 12.30: buzlu .şerbetıer karacıı•ertn vıı..t 
zamıza bagvlı Güvem nahiyesinin t ) ) d 1 .. ~_ .. ) j b d · 1 ı · 1 dl 5 60,. miştir. ar a ann a pancar arın ııoıı;u me - ca e en emır er vennış er r. Program, ve memleket saat ayarı fesinf sarsan amlllerdir. Bunlar _ 
Hızırlar yayliaına bir kilometre me- d 1 k d aine evam o unma ta ır. 12.35: Müzik. 12.50: Ajans haberleri dan da mümkün mertebe teva.k-

Mudanyada bir memur 
denize dUşerek boğuldu 
Bursa. (Husasi) - Sümer Bank 

merlnos fabrikası ambar memuru Se.. 
Ifırnl Rn.pal Mudanyn.da. hlr vazife Ue 
bulunmaJ...-ta iken evvelki gün iskele 
c varında müva.zenesini kaybederek 
de Ize düşnıüş, vnktln geç ve karon
lık olmasından dolayı maaleser ktır. 
+rı~ lamamış ve boğulmuş.tur. Ancak 
e e ı sabah cesedi bulunarak çı~ 
nlmı.ştır. 

Babaeskide bir köy10 bir 
kart kocay1 yaralad1 

Babaeski (Hususi) - Kazamır.a 
bağlı Ayeri köyünde bir cinayet ol
mu tur. Köyden Zekeriya. oğlu ls -
mail ile karısı Ayşe bir kavgadan 
dolayı ifade vermek üzere Pehlivan 
kö} üne giderlerken bu kavga ile a
l.:~kndnr ayni köyden Halil oğlu lsa 
önlerine çıkmış, gitmelerine miini 
olmak istemiştir. Fakat !smail ile 
Ayşe gitmek,te ısrar edince taban -
cMını çıkarıp üzerlerine 6 el atee et
miotir. Ayşe ağır surette yaralanmış, 
J,nıail de hacaklarından mahrum 

kalncak şekilde yara almıştır. Katil 
yakala nmıştır. 

Bunun üzerinde de, memle-
rinin altına kadar bir Aydın kuııağı 
sarmıştı. Sırma işlemeli camedanı, 
kuşağının iki parmak üstünde kalı -
)ordu: ve boyunu, bir kat daha u
zun gösteriyordu. Diz kapaklarının 
bir karış kadar üstünde kalan kısa -
cık ve beyaz dirniden yapılmış Zey
bek donu, ince uzun hacaklarına 
fe\ kalade bir çeviklik, tam bir ha
reket hürriyeti vermişti. Baldırla -
rında altın sırma işlemeli al c;uha -
dan tozluklar vardı. Kunduraları al
tın çivili ve altın nalçalıydı. Kuşa
~ının kıvrımları arasında, el ayaeı 
kadar zümrüd bir hançer kabzaaı 
pn .. lıyordu. Meşin siliıhlığını çıkar-
m odasında bırakmıştı. 

Karagöz Bey: 

- Bismillah .•• Gaziler sofra,ına 
g~lmiş derdli Mehmed Bey Hindi r 

s;dır ... 
• J Dedi. Hindiyi şöyle bir parçalayı-

' eri\·ordu. 
) andım Ali yarı bir but parçası 

ala ak Derdli Mehm&d Beyin önü-

safede bulunan Horozdede orma. - k "h 'k nında yaniın çıkmı~. tiddetle esen Ziraat Vckaleti memleketimizde To atta 1 ll arla mücadele 13·05 ! Müz!k: 13·20 - 14: Müzik: o - ki şarttır. Bir de kara.citertn n:ı._ 
L • k 1 '- pancar ekimini çoğaltmak ve bu au- peralar 18: Program, ve Memleket tamamlyeti rneısele.sl vardır. Yani 

rüzıı;lra raimen anca&: i i dönüm Üıı; Tokat {Hususi) - Vilayet ve saat ayarı. 18.05: Müzik: Konserto kati derecede satra ve dlter ifra. 
bir saha yandıktan sonra eöndürül- retle oeker latihllalatımızı her yıl cla- belediyenin v~ bu meyanda teşek- 18.40: Müzik: Radyo caz orkestrası zat ve imalft.tın az oluşu... o 
müttür. Yanıının sebebi arattml • h• arttırmak için yeni tedbirler al - kül eden koruma heyetinin büyük 19.10: Müzik: Fasıl Heyeti. 19.45: zaman da bu halln neticesi ola 
maktadır. maiı kararlaştırmıttır. bir alaka ile takib t:tmekte olduk - Memleket saat ayan, ve Ajans ha _ rak bir takım umwnt tetevvüşat 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lan ihtiki.rla nıücadele işi tam int~ berlerl. 20: Müzik: Saz :Eserleri. 20.30: lbaşlar. BUhassa hnzı.ıns:ıZJ.ıt. ka. 

( Turdda .a"er bavramı ) zam dahilinde yürümekte ve bu me- Konuşma. 20.45: Dinleyici istekleri rın şı.,kinllği, inkıbaz, mide ekşi. 
&• J yanda btitün esnaf satış!l arzettik - 21.15: Kon~ma (Sihhat saatt.ı 21.30: liği, paslı dil, d12 kokusu, cildde 

• leri malların üstlerine fiatları gös- Radyo gazetesi. 21.46: Müzik: Radyo kn.şıntılar ve diğer bir ta.kım cU 

30 Ağustos zafer bayramı bütün 
yurdda oldui-u gibi Bursada, Baba
eskide. Muradlıda, Çorluda, Ço -
rumda, Tokatta, Bigada da cotkun 
bir şekilde kutlulanmı1tır. Nutuklar 
söylenmiş, geçid resimleri yapılmıt. 

gece geç vakitlere kadar eğlenil -
mi~tir. Yukarıdaki resim Çorumda 
resmi geçidi seyreden vali ve vila
yet erkanı ile, komutanı, Genç
lik klilbü elemanlarını göster
mektedir. 

Son Poıtanın tarihi telrikaıı: 20 

......__Budin' 

terir etiketlt!r "\azetmektedirler. Bu- Orkestrası. 22.30: Memleket saat a di tezahürnt (cl.klde lekeler, ek : 
nun hiliifınıı satı~ yapanlar §iddetle yarı, Ajans haberleri, Zirant Es - "ema vcsalre gibi) görüıllr. İşte 
cezalandırılmaktııdır. ham - .Tahvilft.t, Kambiyo - 'Nukud bunlar wnwniyetıe karacfğerin 

Borsası (Fia.t.) 22.45: Müz~k. caı _ nıttamamiyetl alArneUeridlr. 

Trabzonda gençlik feşkiJAtl band. 
23

·25 - 23·30: Yarınk i program, t--::--,~~--.....:;,l..:..;z;_:. Ö::.,. -1 ve kapanış. 
ClmiA 6/ 9/ 1940 f'.evab lstıyen okuyueularımm Tfn,bzon (Hu.~u.sll - Yeni Beden 

Terb1yesl mükellefiyetinin tahikine 
ald k.a.nun mucibince gençli~i t~k • 
llUandırma lşme yurdun her tara. 
fmda. old~u gibi Trabzon bölgesin. 
de de hızla devam olunmaktadır. 

'7.3ö: Program, ve memleket saat n. posta pulu yollamala nru rfca e -
yan. 7 35: Müzik: Hafif program. derlhı. Aksi takdirde Istekleri mu.-
8: Ajaru; haberleri. 8.10: Ev kadını. kab~le-;lz kalabnır. 
8.20 - 8.30: Müzik: Hafif Programın llııı.. 

Nafıa V ekaJetinde : Kaza, nahiye ve köylerde te.,kllilt 
~ini bitiren vali Osman sabri A-
dal şehir dahllindekl spor klüplerini 16.9.040 Pazartesi günü s:ıat ll de Ankarada Nafia Vekilleti binası · ı cı 

d to 1 malzeme ·· d · ı · ~ · d ıç n e parti binasın :ı P ıyarıı:ıt gençlik mu ur U5l o asında tQplanan mnlııeme eksUt.me k.omlsyo , d 
~kila.tınm kurulu~ esaslan Uzerın _ odenC'cek basun iıcreti takribi 3500 lira bedel tahmin edilen Ve~~ In ıt 
deki hazırlıkları ikmal etmişlerdir. neşret.mekte olduğu ıdari mccmuanın Blrincıt""'"in 940 fevkala'de nusl e n 

k ı f )il 
. • ,_.,.. ıa.sı. 

nın apa ı :r.ar tı.s~ e vah ı dı _ fiatıarı üzerinden ek.ı;lltmcsi yaplincak tır. 
Emirda.fındaJd hadise Eksiitme şartnamcsı ,.e tetnruatı bedelsiz olarak malzeme müdiırJıığundc 

Geçenlerde Afyonla Eskl.!iehir nra _ alınabilir. n 
smda , Emlrda~ında bir bankacının Muvnkkat teminaL 262 lira elli kurllŞtur. 
Qldürülmek istendl~lnt ynzmıştık. Bu Isteklllerin te.klif mektubla_:ını muvakknt teminat ve şartnamesinde ya.. 
vak'a bir yanlışlıkla Bur.~ada cereyan zılt vesaik lle bırlikte ayni ~un saat onn kadar mezkür kx>mi.ı~yona m kb 
et.m.tş gLbl gösterUmlştir. dilzcltlrlz. mukabilinde vennclerl Huundır. (8063) a ur 

1<'rdini dinler.. derd karında~ı o -
•Jrlar ... 

Diye ilave etti .. Yandım Ali: 

- Benim kanndaşım Derdli 

-------Paşas1n1n k1z1,....._. 
'-1t-hmed Bey ... Bana derdini söy -
ıC' .• ben de sana derdimi a~ayım ... 
ıu Sarı Balaban gazinin dediği gibi 
!e:-d karındaşı olalım .• 

Dedi. Derdli Mehmed Bey içini 
~ekti. Azıcık düşündü. L&civerd 
gözlerinde iki damla yaş belirdi: 

Estergonda hindi bulamayız ... 
-· Bre Yandım Ali ağa .• hindi 

olmaua kuzu olsun •. kuzu çevirm&
leri yeriz.. 

- Vallah kuzumuz boldur •. ve 
hem Estergonda su kebabları çevi -
ririz ••• 

E.ııtergonun su kebabları me~hur
du. Civardaki bağlarda, bostanlar
da derelerio üstüne kebab dolab -
ları kurulurdu. Kuzu, ucunda bir 

makara bulunan bir ağaç ti~e geçi
rilir, bir ip ile dolaba takılırdı. Su 
dolabı döndükçe, dolap da oiti 
çevirirdi .• 

Hindiden, kuzudan, au kebabın-

van tınabı içerek yemeği saz ve söz
le bitirdiler. Yandım Alinin aklı, bu 
nevcivan yiğitin yanlarına geldiği 
andan itibaren bir noktaya saplanr 
mı~tı: Gönül kervanı ... Öyle, bu 
gönül kervanı ile derdli Ilikabı ara
sında da bir münasebet buluyordu. 
Derdli Mehm~d Bey, r:ayıf. çelimsiz 
bir genedi a~ma, öyle derdli bir 
gence benzemiyordu. 

Dört at oğlanı Derdli Mehmed 
Beyin adamının da yardımı ile sof
rayı kaldırdıktan sonra ağalarının 
çubuklarını sundular. Çubuklar da, 
oracıkta, havuz baoında içildi. Yan
dım Alinin • bir kurd düıımüştü. 

kimseye aezdirmemeğe çalışarak 
kendisine baktığını, hatta uzun u -
zun, tepeden tırnağa süzer gibi de 
olduğunu hisseder gibi olmuştu. Çu
buklar içildikten sonra Kımıgö4 
Bey Ömer Hayyam Tühaileri oku -
yarnk saz çaldı. San Balaban, Gül 
Mehmed, Yandım Ali, sazlarını tın
gırdatarak Rumeli türküleri söyle -
diler. Derdli Mehmed Bey de, iki 
Aydın tUrküsü söyledi. 

Nihayet, Yandım Ali bir fırsatını 
bularak sorduı 

- Benim ch· an beyim... Maşal
lah ... Demindenberi sana bakarım ... 

Y az;an: Reıad Ekrem 
lik nereden çıkmı,tır .• tiz bana söyle 
ki meraktan kurtulayım 1.. 

Dedi. Oerdli Mehmed Reyin du
dak larında ac.ı bir tebessüm belirdi: 

- Bre Yandım Ali a~a benim 
derdim kılıç ve hançer Yl' .. a~ı. çi -
han değildir, vallah içim dahi te -
mizdir .•• Benim derdim gönül iJer
didir ağam .•. 

Yandım Ali kaşlarını ç lttı: 
- Hep çekeriz o derdi beyim .. 

hep çekerizl •. 
Dedi. Diğer üç silah arkadaşı ise. 

gülüştUier: Karagöz Bey: 
- Vallah l~ık bir idi, iki oldu .•. 
Dedi. San Balahan da: ~ 

birbirinin 

- Of.. karındaşım Y andını Ali 
nğa ... dedi, ciğerim gürül gürül ya
nar •. vallah beni Kerem ıribi alev 
carsa gerektir. 

(Arba var) 

Çorludan Teğmen Rulıi imı:asile 
kurt gönderen okuyucuya: Hükmü
ııüzde acele etmişsiniz. Romanın 
sonunu bekliyebilirdiniz. Hüknıü -
nüzdeki ölçünün de ne olduğunu' 
anlıyamadım. Roman bittikten son· 
r.ı. cevab yazahilrnek imkanını ver
meniz için, açık bir adresinizle, ge • 
lişi güzel karalanmış bir kart değil, 
fakat bir mektubunuzu cidden me
ıak ile · . - R. E. Koçta 



~.~nera,~. 

diyor ki 
<Ba.ytarafs 5 Inci u flldı\) 

aCrekler, miladda;ı 400 8enc 
t-vvel Dobruca sahilleıiue ye ı le~rni} 
tıı.dret ediyorlardı. Mıık .. coonye ha
L ikind Filip miladdan 340 !ene 
evvel "Ye büyü)\ lekendet nıil~C: 1ıın 
3 ı 3 aene evvel Dohrucaya hiıcum 
ettikleri :zaman burada Skiıler hü
turn sürüyorlaidı. Rtomablar ise 
•Dobrucııya miladdan 70-71 yıl 
evvel Cetlerle Daldan yeneıe'k gir
ınitler. B Fakat, burasını ancak mi
lad dan 46 sene sonra jdarclcrine 
alabilmişlerdir. 

Volga boylarından garbn hnre
lcet eden Bulgnri Türklerinin Dob
rucadn türemeleri 48 ı senelerinde 
vaki olmuştur. Ayni asırda Slavlar 
da buraya gelmişlerdi. Fııkat Bul
garların asıl kuvvetli muhaceretle
ri, ayedinci asırda Kaıadenizin şi
tıı.alinde büyük bir imparatorluk 
leurmuş olan Hazer Türkleri, Etil 
<•Volga>ı nehri boylarındaki Bulgar 
liirklerini batıya kovdukinrıo za
man, olmuştur. «Bunlardan 40.000 
ltadar ki~i 660 senelerinde Besarab
Yanın cenub tara!larıııa gelip yer
leştiler. Bulgarlar 6 70 senelerinde 
hanları Asparuhun kumandasında 
Dohrucaya indiler, Biznruılılarla 
tnuharebe. ederek ve bunları yene
lele Varnayn vardılar.» Zamanla 
tirnalden gelen Slavlann dillerini ve 
BQasnlıların dinini nldılar ve TiiYk 
dilile heraber Türklüklerini unuttu
lar. 

Müdlife göre «cenubdan, Ana
doludan Dobrucavn ilk Türk kafi
l~si 1263 yılından- BaLn· Saltuk De
denin idaresinde, 12.000 veya 2.000 
aile halinde ve Bizans imparatoru
nun himayesine sığınarak gelmiş "e 
bugünkü Babadağ kasabasının bu
lunduğu yerde Babn Saltuk Dede 
ltasabasrru kurrnu~tur. Diğ~r bir ri
\'nyete gÖre de bunlar Dobrucadan 
Kınma gitmişlerdir. 

«Roma imparatorluğu, garbi ·ve 
~nrki diye ikiye aynidıktan sonra 
Dobruca şarkt Roma, ynni Bizans 
imparatorluğunun idaresine geçmiş» 
"e Bulgarlar bir hükumet kurduk
tan itibaren burası gah Bulgarların 
"~ gah Bizanslıların ıdaresine gec;
:rişti. E.lha'sıl O;muınlı Türkleri, bu 

efa Craiova anlaşmasile Roman
radan Bulgarisıana geçmiş olan Si
Sstle kasaba sını, ı .388 de, birinci 
k 11 tan Murad zamannıda Bulgar 
ralı Si mandan almı lar 'Ve bu su

tdle Dobrucnya girmi lerdi. Faknt 
Cenuhi Dobruca, O.ı;manlıhırca 
1394 de Yıldınm Beynzıdm kuv
Vetli bir ordusile zaptolunmuş ve 
~imali Dohruca ise ancak 1417 ae 
Yıldırım Beya7.ıdın oğlu Sultan 
Mehm~d tarafından istila olunmuş
tur. 

Bay Müstt>clbe gÖre, uDobruca
da kuwetli Türk iskanı, 1444 Var
na muharebesinde Türklerin hıristi
}'an kuvvet} .. rini yenme!indrn son
ta baslıı.r. Evli 'R Çelebi de, ~eya
hl'ltnnm,.sincl,., Sultan Bevazıdın, 
Dobrııcavı Bulgarlardan, Ulnhlar
dan ve Moldovalılnrdnn aldıktan 
~onra K aradenizin şimalinden ça
ıorndı:Yı Tatarlar, Anadoludan getir
dioi Tihkler ve venice.nlerle iskan 
[l";;·"; ve bunla;,n Ulahlarla ve 
h~lıtııı•l ·la karı malnTindan. ayrı 
ır •h .. ile konu ,an, ırÇitaklnuı m 

liirt'rlil..l-.;~; ""IAtı ... (Sonu varına). 

B (Raştarafı Z nci sayfada) 

ukreşe, oradan Budapeşteyc, daha H nra Viyanaya 'kadar devam etti. 
.. ı:r uğuman ~ehirde bir iki, hatta 
uç .. k le .8u~ .. alıyor, temaşay:ı dei:er yer-

rı Roruyorduk. Viynnnya çok daha 
u:;.

1
un bir .zaman tahsis ettik. Bu gü~ 

2e .. eh . h b . . . -
,~ rm m~ş ur me nnısıns, nu -

~\lneg&hlarını, bahçelcrini, o mc\'
:ıınde henüz açık !kalan eğlence ve 
crıı"~ Yerlerini doya doya gezdik. 
y·O{:uklar göz.lerini, d-;,ymak hilmi -
d en bir i tiha ile doldııruyorlar, ben 
le el onların bu mü .. ahedelcrinden 
r r:, 1\cak intıba yekununu hesab ed~ 

e•;c l.u te ebbüs için verilmi, kaıa
rırr:ıı alkı<ılıyordum. Vedad yasile 
;:'ut.:na•ib olmıyan bir ciddivetle, 
d,.nı 7 doku7 yaşında olan Btilend 
d"' Çocukluğunun şetnret:le Vi} n na
t ~ ~rtık göriiiecek "rylr-ri Lititince 
d~() olunacak seyahat hattını teb-

1 e ~e Almanvava T unnvı cıkMak 
fl..ıı t>tıiA o' • k d' .,.ırmı:'ge arar ver ım. 

Ta ""ihten f1kralar 
1 <Raşkırnfı 2 nci sa.) fa.cla) 

8 da güle gule kullani 
Demi ti. 

* 7nwa!lı.. b" k k .. ci d ın u~ u ze ·a•ı Keçe -
J.:u .. 'l.ar e Fund Pn~a. alim, .... dib, san'at 
• ve d ay ', mer • c~ ur, vatanperver 

nı zamard h · . ' bit d ı a ırçın, geçı!1ıS1Z. sert 
Pa e~~et adnmı olan Ahmed Vefik 
d b. ıçın : ır Binek taşı büvükHığün-

e ır Pırlnntadır. Ne bir ziynct 1" .... 

:Ya~ına v d k 1 .. vu) b'l' arar, ne e a dırıma ko -
a ı ırl, 

· E ik 1s"2di tttidklei =ı 
Be. arabya ve Dobr~ca~:a~ 

sonra Transilvanya 
Yazan: Hasan lli Ediz 

Almanya,-yariilki 
Av.·upa için neler 
düşür.üyorm~tş .? 

Dr.Funkun 
beyanatı 

Samsun da 
yaz eğlenceleri 
Samsun <Hususil - Bir 'ürHi din

rnek bllmiyen yağmurlar, gf'çen h:ıL 
ta kesilmiş ve .!Jiddetll den!lı>bUecek 

sıcaklar b~lam~tır. Bu v:u:'!yct mf' _ 
sirelere tatil günleri biiyük tf'haeüm 
ler bMlnmıı.sma saik olmu.,tnr. Dcr -
bent. Klr~zlık, Kurtıp!'llt gibi me<;Jre 
yerll\rlnde Pa.,ar giinleri blnlf'rce mü_ 

Rumen ordusu 
Tran si lv anya 

topraklarından 
çekiliyor 

(Ba.şta.ralı 1 Inci s:ıyfada) 

nü ordu, «Magyvaıad'> a vasıl 
olacaktır. Ordu, 1 1 Eylülde 
cıKoloszvarıı a vnracaktır. 

Romanya, Besarabya ve Dobru~ 
endan sonrn Tıransilvaeyayı da kay
betti. Bunları kayhetmelcle arazisi
nin ve nüfusunun 3/1 in-oJen fazla
sını da kaybetmi~ oldu. 

Çünkü: Beaarabya. Dobruco ve 
Transilvanya dahil olduğu halde 
Romanyanın meaahası 295 bin kilo
metre murabbaı; nüfusu ia 19 mil
yon 852 bindi. Kilometre murahbaı 
bnşına isabet e.den nüfus miktarı ise 
6i,3 dü. 

Halbuki bu son aylar içinde Ro
manyndan ayrılan Benrabyanın 
nıesahası 2 3 bin kilometre murab -
baı, nüfusu 925 bin: Tranailvanya-
nın mesnhası 62 bin kilometre mu
rnbbaı, nüfusu ise 3,-460.000 diT. 
Bunlar bir arada' a1J:t1dıklan takdir~ 
de Romanyanın kaybettiği arazi 
mik tan: 

23.000 
-44,000 
62.000 

129,000 

Dobruca 
Be11arabya 
Tıansilvanya 

129 bin kilometre murabhaı; 
kaybettiği nüfus miktan lae: 

925.000 Dobruca 
3, ı 63,000 Besarabya 
3,460,000 Tra.nsilvanya 

7,548,000 
i,548,000 dir. 

Romanya, tabii servetler bakı -
~1ından fevkalade zengin Llr me~ 
lekettir. Romanyadaki tabii Rrvet
ler içinde en ba~ta geleni petroldür. 
Fakat petroldan maada Romanyada 
zengin tuz, kör:ıür, bakır, lcalay, 
çinko, kükürt, boksit madenieri de 
'Vardır. Petrol istisna edildiği tak -
dirde, Romımya topraklarında saklı 
bulunan bu delineler henüz tama -
men zahire ihraç edilmedikleri için, 
bunlardan çok mahdud miletaıda 
istifade edilmektedir. Bunun içindir 
ki madenler bakımından f"!vkar&de 
zengin olmnsına rağmen Romanya
nın baslıca mümeyyiz vasfı bir zi -
yaat memleketi olarak kalmrlkta -
dır. Romanyada nüfusun o/o 72 ~ 
tirant1e, ve ımcak % 18 1 de .ana
yile m~guldür. Hele, aanayi Itiba
rile memleketin en zengin bir mın
tal.:ası olan Trftnııilvanyanın ayrılı -
:ş1ndan ııonra Romanyanın ekono -
mik çehresi, bir ziıaat memleketi o
larak, daha bariz bir nal almakta -
dır. 

Macaristanda olduğu gibi Ro -
manyada da toprak gayri müsavi 
bir surette taksim edilmiştir. Top -
rağın büyük bir kısmı dereheylik -
l<"rinin ve ZPngin toprale aahibleri -
nin elinde bulunmaktadır. Roman -
yada hiç toprağı olmıyan köylü pek 
çoktur. 

Rumen zirai mahsulatının en ba
(ında hububat; hububatın içinde de 
buğday ve mısır gelir. Bu mahsu)ün 
en büyük kısmı, hnrbden önce. In -
gi1tere ve Almanvaya ihraç edilirdi. 
Harb <lolayısile Rumen hububatının 
biricik alıcısı Almanya ikalmı~tır. 

ı 914-191 8 harbini takib eden 
yıllarda Romanya, oldukça seri bir 
tempo ile sanayil~m~~e başlamıetır. 
lııkisnf ("den sanayi branşlan içinde 
metalorji ve mensucat sanayil en 
ba1ta gelir. Rumen sanayiine yatı ~ 
rılan paranın mecmu kıymeti 50 
milyar ley tutmaktadır. Rumen aa -

daki petrol :ihti}•atı, 52 milyon to ·t ' (p~~· .. p., •ı 1 • ... ~ı ~avfada} 
r.u bulmaktadır. k ta ım ~iddetli tedbirlerin tatbikine 

Romanyanın senelik petrol i~tih- hacet knlmıımı']tır. 
ııalatı, vnsati bir hesabla, 6-7 milyon Alrnanynnm pnra vaziyeti 
tonu .., "'Tiaktadır. Bu miktann tak- Almanyanın para vaziveti nl"dir) 
rihen 5 milyon tonu, Ingiliz ve Fran~ Mark en emi::ı ve en sabit nkçe ol
su sermayelerinin kontrolü altında duğu gibi 7afn dii en sterlin~ lirası
bulunan müessese ve .şirketler tma~ 1 nın Avrupada yerini tutmnk üze-
fından istihsal edilmektedir. redir. 

Petrol ııanayiine yatınlmı, dan Londranın City'slnde lm~ edll -
eermayenin takriben o/o 35 şi Fran- mekte olan sterllng vnhldı kıynsisl 
SIZ ve Belçika: % 2 6 lll Ingiliz - Ho- artık yok olmu~Jtur. zı A~u~to-ıta İn -
landa; o/o 26 sı Rumen; % 3, 13 ü ıgiliz hl\H\met1, kevfivet derhal mev. 

d A 'k d ı 'd kli mer'l"ete g~ek ll?ere İngiltere e men a sermaye ar arına aı - . 
d

. banıaı~·n•ıı bımlrnotlıır•nm ıth:ıll'11 
~ t mt'netti . Elimizde bullman nrtlllı 1!-

Rumen petrol sanayii, diinya pet- ı-ao::ı miktai'lntn arJ~ı dolnvıslle bn 
rol lstihsal&tının % 2,2 sini vermek- tedblrden rıkaealt nf't!I"Plerln ~~mnn. 
tedir. Bu suretle Romanya petrol vıı için h!f'blr themmi~U yoktm. t. 
istihaalatı bakımından dünyada al - t.aıva da :ıvnl vazıvct.tedlr. l\1P'7k(\r 
hncı olarak gelmektedir. Rumen ka~nn Norev~. Danimarka VP BelçL 
~etrollannın büyük bir 'kısmı ihraç ka ve bflhassa 'F""an<ııının 07'P"tne o.. 
edilmektedir. Mesel! 1938 yılında lan tesiri dnha mOhlrnı'li•. 7 1•" h" 

Romanyadan Ingiltere ve F'ransaya ....... P!TlJelr..tlp•clı> daima mUhlm miktar 
ihraç edilen petrolün miktan 830 da mrl'n~ bulunmakta ldl. Fnkat 
bin tonu: Almanyaya ihraç edilen htı Jaı.ra~n en 'Vtlblm nl't!celeri bizzat 
miktarı ise ı milyon tonu bulmakta İn~te..l'f!rlfl' I\'PT>dln1 t'i'JıqtpreeplrHr. 
idi. 19 39 yılında bütün Rum en pet- Stttrl!M rln\rı.mtm ct~vtıll\Roıvonıı ve 
rol istihsalatının % 31 ı Almanyaya; lmmblvovn miit~a.tr fkt••adt t""<iblr -

1 
ıerın alınmaslle kre-dl.c;lnl kavbetml,, 

~ 2 r i nl{iltert'! ve Fransaya; % İn.t!ntPJ'f'Tlln .'rtP.rltng ltrn~ı. bE'vneL 
1 S ,2 si de ltalyftya ihraç edilmi~tl. m ll el t~ıve vn..o:ıt831 olmaktan cıkar~ 

:tenezzrh görülmektedir. 
Elyevm şf'hirdro Kftırrnpa.~:ı sınema

sı. yazlık bahl'!'<ölnde çalışmaktadır. 

Bir lld bin kJ~i 1stiab edecek derecede 
btivfık olan Aile Pa.rk gnzlno.onı namL 
le maruf ve Atatürk parkında kf\in 
gazino da büyük ra~bet görmektedir. 
Bu sene Bnhce, Merzifon. Şekerpare 
ş:ır.anlan 1malfı.thanelerl sah!b! Ah. 
med ve Zihni U"ar namında Iki mu. 
teso'bbls taTa fında.n kirnlanmıştır. 

i'ltanbuldan eelbedilen müzik ve var
yete heveUerl burada büyük blr ra!ı
bet görerek çalışmaktadır. Halk san_ 
at:kfı.rı Murıı.d Coskun, Aysel ve arka. 
dasları heyeti bu meyanda büyük 
ra~bet görmüştür. 

Gazi parkırnin her aksam be.!i bin -
den fazla yurdd114 serinlikten Istifade 
etmekt~lr. Malüm oldu~u üzere bu. 
rası, Anadolunun en güzel parkların
dan biridir ve çok büyük bir Jttina Ue 
tanzim e-dibni.s bulunmaktadır. 

Tic rat VekAietinde yeni 
b:r tayin 

Komisyon, bugün öğleden 
sonra mesaisine devam etmi§
tir. 

Bükreş, 2 (A.A.) - Roy
ter: 

Romanya ordusu, fimali 
T ransilvanyadnn çekilmekte
d ir. Memleketin her tarafında 
bir endişe ve gerginlik havası 
hüküm sürmekteclir. Bükreşe 
gelen trenler, buraya, daha bir 
kaç gün evvel Niacnrlara karşı 
ölüme kadar müdafaa edcock
lerine yemin ettikleri ocakla
rından kovulmuş, acınacak hal
de bulunan muhncir kafileleri 
getirmektedir. 

Hitler ve Mussoliniyc şid
detli birer protesto göndermiş 
olan köyiii partisi lideri doktor 
Maniu, dün, Trnnsilvanyanın 
merkezi Cluja hareket etmiş
tir. Bazı Itimselere göre, Ma
niu, orada mukıı.vemeti orga
nize niyetinde bulunmaktadır. ______ ......_ ______ ....... ____ __ 

.................................................... 
Ankara borsası 

2/9/ 9«1 açılış ve kn.paııış fiatlan 

ÇF..K.LER • 
Romanya, aon yıl Içinde yaptığı m'll.tn kt>ndl k,.ndlne !tar& bir veni ve 

mulcavelelerle, petroHarının % 75 hfor lt"S.m 'OT'f',tl, :r.lvtıı tA""•kıl fl'tmi•tlr Açılış ve kn;J'llllŞ 
~in den fa7la!ltnı Almanyaya satmak 'R<~nlmot ıth"all mımınulvı>tl Jı:'ıımb!vo ( K •• •• k h b i ) ..onara ı Bterlln 6.24 
mecburiyetindedir. Bu harbin de _ ttılerini tan!:fm 1Qin en ıton ml\racnat UÇU a 9ra8r New-York tOO Dolar 132.20 
varnı müddetince Rum en petrol1an, edUecek ~nreıilr. Bunun m'lı1nt tp~Jr\ - 100 1nıç. rr. 2Q 605 
Almanyanın petrol ihtiyacatını ka- oımnsıı mnnev1 rornn wm olur. Stm- Bir namu düşmanı - Gümüşhn- 100 Drahm1 0.9975 
patacak ba,Iıca membalardan biri d1 st.ertınno llnıon lTieselA J.cıvn,ıo:ı '"""" cıköyde Reşld Isminde biri sekiz se- 100 Len 1.6225 
vazifesini görrneğe namzeddlr. bor:om p,. :ınvmetınln nek eOz'1 bir kes- nelik evll bir kadına fena bir fikirle 100 Peçeta 13.90 

Romanyanın karadaki nakil vaa- rı ne '"'ınvıVila edOPeelt o!un::11 dene _ mektub yazmış oldu#u için meçlml ud&peştt 100 Pen~ 26.5325 
taları az lnki~af etmi~tir. Nakliyat hilh· ki f,.,<Fij!'7 rnsılt mt'knmatı. lıive e§has tarafından taarruza uğramı., l:Jftkret 

100 
Ley 0.625 

hususunda en çok istifade edilen va- ~aha tvl tı~ vard•m vnmımfl'~''h Jt._,.,._ ve a~ır surette yaralanmıştır. 'lelrrad 
100 Dlnaı- 3.175 

Bl .. ~ ~"'tlbi .. _ f 'olr:ohıunalOO y~ 31.1375 
sıta, Tuna nehridir. Tunanın ha-ııca l""rna~ııl1sı1rf Tl'\rıl ıoollttlmmız bizim bO r aoy .... ....,vkl edildi - GiL .,. ~ ha kö d k~ tolrholm ·no İ•nç Xr 31.005 
limanJan Kalaa ve lbra.ildir. tftn mf\ll'lrlllAt•m"n mük~mnıPlF-n h,._ muş cı Y e oy kAt1bll~inl yap - 1-----:::-:-----:-'"":":'----l 

Romanyanın denizdeki biricik li- o:•hvnbtlml•ttr. Sulh asnruıında kurul- makta iken zlmrnet ve ihtill\smdan F:aham ve tahYil&t 

TaJıviltıt iizerlne muamele manı Köstencedir. SeTıede bu 11 _ mu.<~ olan uıını nnııt~a.'f!nın lııı~h irin dolayı 8 a.y evvel kaçnn Hasan Ma. • 
mandan 6 milyon tonluk mal girip ıvı bir ~ıı~ hn"ıJrlıımış olme..-:1ndnn i&. navgatta yakalanmış, kazaya geti _ 
çıkar. Romanyanın deniz ticaret fi- tUn~e Mmldh·. rilmLştir. \. .J 
loım ı 00 bin ton kadardır. Hand ticaY"et Kızılcalıamamda yeni bir ıazino - ..._ ____________ _,_ 

olmamıştır. 

Romanyanın dış ticaret müvaz~ 'fl"a&l ticarete v~>llnce: Belediye meşhur YıKarı Sotllk su 
n~ııi akriftiT. Ihracat maddelerinin AbTıanvonın polıtfkMt ll"l\T&nt bay_ mesireslne bir gazino ve bir çeşme p ta e ı d ~ ret mavaftııldvetlP~ ~>lde etm1oıt1r, D!' .,..,..,tırnu•tır. QS m mur arı arasın a 
en başında petroJ, ondan sonra da ,.,.... ,. 
h b b '~ ,.,,,. tı,t!TT1 l"TlMnl!'!'lretrerle 'l1an münıı..<ıe~ deg"'l"şı"kl ı," kler 

u u at ve ıtereste gelir. Romanya- tıetı,.~lr1 f!f'rflf'.meiPrin 'klsmı Rt:nml- 1\lerinos fabrikası memurları Gem. 
nın başlıca ithnlat maddeleri: Ma - sı bH.nnıf Avn...m Jlf' olRn mal mn. likte-Bursa mcrlnoo fabrikası·me- Ankara 2 (Hususi) _ Posta işleri 
kin~ler, mensucat sanayiine yanyan ~clf'lf'l~lP tfMtfl edllmlmlr. son AT- morlanndan müreltkeb bir grup mu. reis muavini Rüştü Kartal Kayseri 
lptidai maddel~r. ve diğer mamul tıı.nn hprlrt ttearet rn~ıımınn, 1938 h~i Sectıd • Skialin rlyasetlnde Posta, Telgraf Müdürlü~iıne, İstan _ 
maddelerdir. Romanyanın ba,lıca senesi avlık -.ıı..-mtDC'l'lnln nek dum"ı Gcmı.liğe bir gezı yapmışlardır. Genç ıbw paket :postanesl müdür muavinJ 
müşterisi AlmanyadıT. 1939 yılında da bultmmnktadlT. Harbin Mn ayla- memurlar, gruplar halinde, Gemllktc Oafer Ta.yyar, posta Işleri reis mua. 
Rumen ihracatının % 43,6 

11 
Al - nndakl 1hrncat. tımkl edllı11~1nin fev fabrikaları, halk part.lsl ve beJN!iyeyi vinliğine, levnzım şubesi müdür mu: 

manyaya vaki olmu
1
tur. Buna kar- lrlnde nt•tl<'e vf"TTI'Iqtfr. Bllhac:c:a İ <>1- rezmişler ve mütenklben Sun~pek aviillerinden İhya, Kırşehir postane 

,ılık gene ayni sene Içinde Rumen va ne olıı.n ttearettmloz ln'kl~f f't.ml~ gençleri bir tenis maçı yapmışlardır. müdürlüğüne tayin olunm~ardır. 
ithaliitının % 59 u Almanyadan ol- bulunmıı\:tadır. Mııı mt\ba~lelerl ber 
muştur. Od t!\rafrn t'$1mıstır. e!ovvtıt Rw. cenubl Avrupa. de~letJerlnın ekon.omL hayet bulmnmı~tır. Richdieu'nün 

Buna kartılık Ingilterenin istifade vn ne t1~3~t oolt f:ı:rlalflstmlmııı. ve .ı arasında tam bır ahenk husule CC- vasiyetnamesi artık hiçbir zaman 
ettiği nisbet, ihracatta: % 14,1: it- Avnmarnn cf!n~ ~7nrk1s!le olan t1 - ıece~~lr. Keyfıye~ bu memleketlerın tahakkuk cttirilcm Bu vasi et
halatta o/o 5, 9 dur. cnr1 m~nnoı~Pt1Pt1ml7. c.' aha zivade da~ilınd~.~~vc~d olan c.sasatn mütc.

1 
nameye göre, Almanya daima F;:n-

~lııortl~Jrroh~rr. Tıılbfldlr k1 morkın allik end~trilerın yeniden vücude ce- . . . 
1939 yılının bir harb yılı veya - lovmf'ıtl d1llm1L e1lbıt kalmıştır. tn _ tirilmesine ve inkJ.şafmn mdni te~kil sa~ t~hdı~ edt!:t bır tehlıke ola:nk 

hud harbe hazırlık yılı olduğunu da e\1t7'lf>rtn harJet tıcaret hakkında n~ etmemekted1r. Diğer memleketlcrlc te~akkdıeledılecd~lk vke .ona0.~arşı daıma 
unutmamak lAzımdır. Bu harbin n~ ~f!ttfklf'ti r.ı'knmlar o1rnnurkı-n ster- tJcaret yapmalarına dahi m5.n· olmı muca e e ı ece tı. ıger tarof
ticesine kadar Almanyanın Roman- ltmr tıvmetlnln vftr,de yirmi _ yacaktu. Bu vaziyet, sırf ~many; t~n, A~rupanın s~lhiınü dnima ih
ya fizerindeki ekonomik nüfuzu ar- elen fazla dncımllıı oldultunu gözönlln- ve müUe!lkJ İtalya ile olan münase_ lal etmış olan İngılter~: -~dalarında 
taeağına nazaran, Romanyanın en de tutmak lAzımdır. İngllterede itha.. betJere mütedalrdir. Müttefik iki bU- kalmıştır. Avrupa. sul~ unun ve Av
fazla ekonomilc münasebatta hulu- IA.'t r.oll':ılmııUrr. Halbuki bl:l'lde Ihracat yük devlet ekonomik sahada tam b'r rupada devamlı bır nıznmın ba~lıca 
nacağı memleketlerden biri, belki de fnt:lalıllı rnll'alm!ı!J bU'lımma'kl.adır. ahenkle çalışmaltıta.dırlar. Cenub A~- ~.rtlan bunlardır. lk~ısadi tesanü-
yeglnes.i Almanya olacaktır. Ancak Yenid ı d\1 ek A ru;pası ekonomik In~! fikrinin ba dun de esası budur. Fransız emper-

d ğ b • k 1 k 1 • d ğu B"t" eaA .np ~. ~r. td'·nıpal .,nda 'gelmekted'ır Bu mınta'- dev- yalizmi ve Jngilterenin Avıupa a-
i er ırço m em e et erın um u u un vrupa ...... !k~ yen e., n~a- v- • .,... - 1 h 1" 'k A d . · 

gibi Romanyıtnın da vul~·eti harbin d ._ ttı.....a..ll k bl -• ·~A letlerlnln refahı tanımalarında Al ey tan po ıtı ası, vrupa n ıçti-
J m etpN e n:ıu ece r V1h·..ıyewı:: - • k'"l ·· ı 'k d. · • b' 

neticesine bağlı kalacftktır.· bulunmattadır. Sunu da nniarı Itiba~ manyanın menfaatJ vardrr. Almanya maı, "du .. ture.' ı tısa a ve .sıyn~ı ~r 
A. Ed re almalıdn' 1d: Bu yenMen ln<~a kE'Y- bu memleketJerin lsUhsnl kabniyetle tesanu un v~uc.ud~ gclmesıne ~ımdı-

Huan li is rıvet\ Alm11n 81ltlıhlıı.nma k•ıdrettne rinin, hayat standn.rtJannın yük.ı;el - ye kadar. manı o .mLı:tur. Almanya: 

nayiinde en fazla Tol oynıyan ser- Zayi _ Bakırköy ntlfus dalresinden 
mayeler ln!l'iliz ve Fr~tnsız sermaye- müceddeden aldı~ 7,8,934 ta.rlhll 
leri idi. Tabii bıınlann vaziyeti, bu- lM/934 numaralı nüf\u cüzdıı.nı.mla 

milhtm mllı:tard1l IlAveler vsnacalt.tır. di~ini arzu etmektedir. Almanya ce - nın za~ennden sonra. çoktanbe~ı 
Eter bu muht.reıbe ist\h~l maddele- nubt Avrupayı lilff bir lpt!dui mnd- beklenılme~ıe olar• yenı Avrupa nı
rlnln oolclu~na d~ı bJr mi:\radPl~> de tissü olarak kullanmayı hiçbir zn. zamma dogru yol n<ılmış buluna
ı~ İ~llt~""e 81mdl hemen bıltün Av. man d~nmernlştır. Bu memleket caktır. Avrurnı şimdi inhitata değil, 
nroanm ~flA.lılaruna tablll~tinP kar- lerle olan t1cnrete Almanyanın atreı.: ta_hr~lc rönescmsınn gid~n tarihi bir 
sı lroymaırt.adır. · ml.ş old~u ehemmiyet, sulhün mu _ donum noktasıııdadır. ~vrupa kıt'a-

günkü harbin alacaib ~ekle ve neti- Bakırköy Mlı:erllk 'abe:ııinee 
ceye göre değioecektir. olan tera -'5 ihtiyat !M»/115 sayılı ·ve 

Romanyada mevcud ecm:bi .,er- Xl.8.~ tarihli meşruhaUa 9~9 
mayelerinin nisbetini şöylece hüla- 1 yoklaması ~ 940 fhtJya.t yoklaması 
sa edebiliriz: Mevrud ecn,.bi ser -ı mesruhatını zayi ettim. Yenislnl çıka. 
mavesine nazaran fmriliz ve Fransız meehmdan eskisinin bOkmü yoktur. 

sermavelerinin nisbeti 0
/., 5 4: halvan E_o:kl adres: 

sermayesinin nisb .. ti: o/o 1 3; Alman Basan olln n. Rehçet Keııell 
sermav~sinin niııb .. ti: 0

/. 11 dir. l'urd ııahibl sokak No. 19 

Rumen sanayiinde mevcud Ru- Sakın~ı Balnrt&.Y 
mrn s,.rmavesine naznrnn '"C"'ebi 1stanııuı 
sermayesinin umum nisbeti ise ~ 29 Yeni adn-.s: 
dur. H. Behret 'K"""~u 

Romaovanın en miihim sarıavi Kaldının caddesi Nıı. 12 
bran ı, pctrol 68naviidir. Bugüne TnUmlıane Çen!'~lk{iy 
kıldar tesbit edilebilen, Romanya - 1 tanbnl 

İngfil7: hava hft~rınnın .ıılmdlve hata~ı Için kendisine kll.f"dlr. sının m~k~d~.eı:'tını elınJe .. tutmak-
kadar tlde ettikleri mtl!bet netleE'ler Mıhver devletleri bu nll'ıtnbılar- ta olan ı~ı bu~uk ndnm, F~hrer A
bav Cöreflln Almiln W-lhsatA••'lı cld. dan kargaşahldnrı hertaraf etmek dolph Hıtler ıı~ Duçe Benıto Mus
dt tmrette 1:aytflatmft'k flmtdlertnl, için ellerinden ~-{eleni yaprr.ı~lım·lır. s?lini .. nasyonnl. s~syalist _ ihtilftlleri
ntmnld\V1' dn-ib blr adtı.mın haval- Bu memleketlenn "'ölrb devi tl • nın vucude getırmış oldugu ve yenı 

~" ,., e en · h d h'l' A 
lerine .benzetmelt'tedir. politikaaile 1\fihvcı devletleri politi- nızam. r~ u a ı ınac vrupn rııe-
Cenubu tarkt Avnt!)&.5J ve Almanya kasını mukayese etınP.ğc ihtiyaçlan ~el~ lerını h~lledcrek. Avrupa devlet

Hart>den evvel dahi Almanya satL kalmamıştır. Miitt'madiyen nıtırak- le~ıne sulhu, sa.adctı ve refahı te
cı ve al•eı mfatile eenubu ~rkt Av_ ta olan mal nıi.ibadelelerini:ı tcsiıile mın edeceklerd•r. 
nt.'P8.'1ıntn en ty1 mfuJterfs1 idi. çok yerlerde ekonomik bir te~aniiJ Viyana sergisindeki Türk standı 

Oam devletleri cenubu ııark1 Av _ ~k li ni almakta olan bir teşriki me- Viyrına, 2 ( .\ .A.) - Anndolu 
runanm mnlla.rına çek chemmiyet sai sistemi viicucll! gelmiştir. J.ihe- ajnnsının hususi muhabiri bildiriyor: 
vennem~kre 1dller. Almanya ne ce- ral ve semeresiz Jngiliz sisteıninr Bütün Balknn devletleri dahil ol
m!bl Avrupa arasındaki lktısndl mfı- galebe çalmış olan Alman zr1fcr;le mak üzere, 14 devletin iştirak eyle
nasebetler normal bir sure tP. devam eline geçmiş olMı şanı:ıtnn istifade mi bulunduğu Vi\inıın pnnayırı dün 

1----=-::-"':'":---:-:-------------------;;: eıt.m~ w hatta hal'bden evvelkinden etmek isterse yukarıl:i :sicı:em biitün Alman iktısad nnz.ın Funk tıırnfın
Kad köy Vakıflar o· kt" , ..... u I"IAnlarl 1 daha ziyade ln"kt$af etmlstlr. Alman. Avrupaya de lt> mı) P.dilec('ktir. dan açılını tır. halya, Romanya, 

:•'------;....~-----~r ... e __ o_r_'..;rg~--Cl .... ~;_ __ J va ne eemıbtı şarıkt Awu.pa arasında_ Almanyaya göre yımnki Avrupa Bulgaristan, Macaristail vt Slovak-
~ l(l milnasebetlerln 1nkL..~ etmesi. har.b Almanyanın ticaret politikası yn iktısad ve tica"et na7ırlarile se-

Açık eksi~tme i!a"'lı le!lbatı ve muva-k'ka.t bir keyflyet de- Avrupanın iktumdi pnçalnnmasına firlerinin hazır bulunduklan hu nc;ı

ı - 'l'aşdelen memba yolunda Inşa olunncak fstlnad duvarları 24/8/940 
tarihinden itibaren li ~ 940 tarihin~: kado.r nçık eksiltıneye tonulmUJtur. 

2 - Bedeli ikeşfi ~:ı:~3ıı lira c5» kuruştur. 
3 - Muvakk.ıı teminat 273 Hra 23 tunıştur. 

~lr. Cenubu ısaıid Avrupa devlet. nihayet verecektir. Vaziyt>t Vt' bün- lış .lÖrenini müteakıb, Türk heyeti 
leri zira.atlerint, mndenlerlnl, nakil yelerile bir ikhsndi birlik teşkil e- v-: knnsolosluk crknn: Berlin büyilk 
va.sıte.larm1 ve endilstrflerlnl tak'\'Jye den Avrupa d~vletlcrinde herk,.sin elçimiz Hüsrev Cerede tarafından 
etmek 1!1tedlklerl zaman, Almanyarun menfaatine olarak sıhhatli bir iş iktısad nazırı Funk,, takdim ~dilmiş 
zengln t.eerl\belerl, çok lnkl~!l f etmi~ tevzii yapılacaktır. Bı: iktıo:adi tes- ve Türkiy<' stand ı geıiJmiştir. T e.k.-

4 - Eksıltme Kndı'töy vakıflar müdürlü~ü iko:mlsyon\Dlckı.n 
zarte<;ı günü .saat 15 de yapılacaktır. 

g/9/040 Pa- metodlan, teknik teo;lsatı bu de.vle.t... bit keyfiyeti, A,•mpa paralarının nik ve tertib bakımından olduğu 

S - Du gibi is1eri ynpmı, olan mütea.hhkller heıvün ~leden sonra tennt 
~rtnamc, hıılfnanH', münMıasa tartnamesi "" 

!erin eknnomtıstnln cmrlnP konulceak stabilize edilmelerini trııhil ederek kadar teşhir edilen nünıunr-lcrjn 
tır. Bu .suretlt' Alrrutnva. ne olan mfL ticarete manialar tt.·şkil etmı-kt( güzelliği V~ nefaseti itibarile.lltands-



8 Sayfa S O N P O S TA ~::::::::::~~====================~========~~~~~~~============~================================~E~~~ü~l~3~ ________________________ , ________________ , 
Baganlarımızı Aylık Ozüntülerinden 
Kurtaran gayet sıhhi ufak, yumuşak ve en ince elbiseler 

allında bile belli olmıyan : 

Yeni ambalaj ve daha mütekamil bir tek.ilde 8 lik n 1 2 lik luatularda ;eniden piyaaaya çık~ı,tır. 
Bütün eczanelerde, Tuhafiye ve Parfümeri mağazalarında ve kadın herherlerinde hizmetlerine hazır 
olduğunu arzederiz. 

ls tan bul Liman sahil 
sıhhiye merkezi Sa
tınalma komisyonun
dan: 

AR LON Saatlerinin 
gayet zengin 

' 

PIRLANTALI ve EL.'\U.SLI çeşidleri gelmiştir. 

SON YENİ ~IODELLER ÇOK ZARİFTIR. 
Fiatlan feY1tallde ıo-ıundur. Bir defa görmenız menfaatlnıa lcabıdır. 

Z. S A A T M A N 
i,t&nbul, Sultanhamam, Camcıba.,ı han, ARLON depoR. 

Türkiye Demir ve Çelik Fab
rikaları Müessesesi Mildüriii-

.. Eaki Feyzi"ti ' 

• • • 
ı - Merkezlmlz müsta.hdemini için ğünden : 

nUmunesi veçhlle 163 takım maa kas-
ket kı.,.lı.k elbise Ue i aded kaput ya.p-
t.ırıla.caktır. Elbisenin beher takımı ( 5) Lokomotif makinisti ahnacakbr 
ına.a. ka&t:et M lira 2.5 lturwt ve !tapu_ . çı ı Yat1s1 " ~oga Yat11 
tun beherf 20 liradan umwnunun tu- Demıryollarında mat:fnl.sllk etti~ine dair ehliyetname ibraz etmek 4&r. 
t.a.rı 4018 lira 25 kuri.L'1tur. ~ile 45 yaşından yukarı olmamak üzere 3 liradan 4 Uraya kadar yevmive 

KIZ n ERKEK TALEBI': AYRI RÖLUKLERDB 
Ana, ilk, orta ve Use sınınarı için eski talebenın kayıdlarını teodlde n yenkfen taıebe kaydma. ba~a.nmtiJ. 
tı~ Knyıd için tatil günlerl.r1den maada. hergün saat ıo dsn 18 e !tada.r mekteıbe müracıa.aıt edilebUir. İsti. 

2 - ElasUt.me, 17.Eylül.IHO Salı gü_ ile. s .. ~a~ln.lst alınacaktır. En geç 15 EylÜl 9.0 tarihine kadac mlle.!.3ese 
nü saat 1 .. d rtJ..} tada K mudurlu~une mürat'aat edilmesi. . 

~ e ~ a aramwıta _ E 1 U . d 
ta.pa.şa. BOkatında mezkür merkez "~ve ce m use.scmız. e~ çıkarılm~ olanlarla askerlik etmemı:w olanların 

yeıüere tarifname gönderilir. Telefon 36-210 ~Arna~~YU~d:k~öy~-~C;lfte~s~a.ra;;y;w;_;• ;;;;;;~;;:'~ """ t·~ ft•-- K ls lnLLlııcaatıarı kabul edılmıy~ektlr (8075) 
.,.,. uuu.ıua om yonunda yapılacak_ . 
tır. 

Nişantasında Karakol Ka~şısında 

1 Ş 1 K Li S E S i . (Yatısız) 
(Eski Feyziye) 

(Yat1h) 
3 - Ek&Utme açık olacaktır. 
4 - Bu Işe ald şartnameler merke

zimiz levazımından parasız alınır. 

5 - Muvak.kat teminat parn.sı 301 
lira 22 kuruştur. 

.. ANA - ILK - ORTA - LISE (Kız - Erkek) 
ı - TurkiyenJn en eski htLcıusi llsesid.l:r. Llsan tedrisa.tına ilk sınınardan başlanır ve husust ehemmiyet 

6 - Eksiltıneye gireceklerln t~rzi 
olduklanna dnlr 1940 senesi Ticaret 
Odası veslk.nlarını getirmeleri 1Jarttır. 

·79661 
\erıllr. Knyıd i"in hergun müracaat olunabilir. Tnritnnme lsteyinlz. 

2 - Eski tnlebenln 15 Eyliıle kadar ikayıd..larını yenllernesi lA.zımdır. Telefon: 80879 .................................................... 

,. Y ~.~~ro ~!.~~tu.(ı~!!~~reb'!~l!8 ,.!n~~ ~öni~!a~J,.k~! S E ~L~J' l 1 ~:::.~"~i~•;·~:;,~mE~~~· Emec 
Llsesinin orta lu.'JIIll yoktur.) 1 ., A. Ekrem UŞAKLIG İL 

ŞAM iYO 
ADIPULLARI 

Çok dayanıklı çok ucuz ve 
tamam 1000. saat dayanır 

Satıt depoau ı 

Tahta.k:a.le, 

An bar 

Uzuncu Ova. 
No. U ,. 14 

Caddesi 

---------------------------
İSTİKLAL LiSESi 

MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
1 - İlk, Orta ve I.lse kısınılanna yatılı veya yatısız kıt TC erkek 

talebe kaydına ba l:ıumıştır. 
ı - E.cıkl taıebe Eylul'ün on beşind gününe kadar rerek mektub. 

la, cerek mektebe b:ı.,<jvurar;\k kaydını yenftemelldlr. Eski talebeııln 
Ey-.fil'ü.n on beşinden ~onra yapacakları müracaat kabul edilmi -
yecektlr. 

3 - iortlyenlere 
r:cmdertıır. Adres: 

mektebln kayıt ıprtlannı bildtren 
Şeh7adl!ba,ı Polis Karakolu arkası. 

Telefon: %%534 

Eskişehir Belediye Keisliğinden: 

Taksim Gazinosu:;:ada .. 
Bugünden itibaren : Me~ h ur İspanyol DanaözD 

-
Ti ORAL ES 

Numaralarına ba~hyacak ve prozramın en mükemmel 
ve en güz•l kısmını teş~<il edecektir. 

Ceb • kol ve masa 
saatleri 

6 AY VA))f: 

Foto~ raf 
makinelerı 

6 ı\ Y \'.\J)E 

AEG va.ntllatorlerl 
ocalüan, c~1.ve eri .... 

4 AY V.~DE 

llavagazi ucakları 
kömür <-ohııları 

Lüksor ra.dyolan 

4 AY VADE 
. ve hediyeJik e, ya 

Ş A K AR ve Ş ki 
ı 59-47 Tel. 42769. Beyazıd. Üniversite cad_ 
Kadıköy, iskele cad. No. 3312 

~ İTALYA ve MERKEZi 
Avrupaya ve oralardan Türkiyeye, kara ve Tuna yolile 1 
HER NEVi NAKLiYAT 

. TafsiiAt için: K. A. MO LLER ve Şki. 
MI~e'RVA HAN - GALATA. Telefon: 40090 _ P. K . 1090 nşaatı 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

Belediycce alınması nıukarrer 1020 Ura muha.mmen bedelli 60 aded su 
sayıcı 13.9.040 ıtarihıne rai'tlıyan Cuma gıinü saat on beşe kadnr açık ek. 
slltmeye konulmuştur. Muvakkat teminatı 76 lira 50 k\11'\LŞ ve ihale yeri 
Eskişehir beled.lyesidir. Şartnameler belediye su miihend.isliğihden para. 
sız olarak verııır. Şeraltı anınmak ıstiyenler su mühendısııtıne ve müna. Zonguldak Mıntaka Liman Reislig"' inden: 
dili~e müracaatları ve ihale günü belediyede hazır bulunmaltın nan 

1 -·- Akıehir istaayonund~ yapılacak anbar ve ida
re binaaile aair it1er götürü olarak kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuıtur. Ketif bedeli 48351.05 (Kırk 
sekiz bin üç yüz elli bir lira bet kuruttur.) 

olunur. (8058) İnebolu ile İstanbul arasında posta servisi yapmakta. iken Ckienin 22 mU 
----------------------------- şarkında Marçula mevkit önünde 337 senesinde muhalefeti havadan do

2 - Eksi1tme evrakı üç lira mukabilinde Ofis U
mum Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiitme 9/9/940 tarihinde aat 15 de Anka
rada Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektublarını 
havi zarflar makbuz mukabilinde Ofi•!n muhaberat 
servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktan 3626.33 (üç bin al
h yüz yirmi altı lira otuz üç kuruttur.) Liradır. 

5 - Istekliler teklif evrakı meyanına ekaHtmeye 
g:rebilmek için ihale tarihinden nihayet iki gün evvel 
Ofisten alacakları ehliyet veaikasını koyacaklardır. 

H8048/51341l 

J;~~ ı! ~~t ~C?~~)E N~:ri , 

Taksirnde Sıraselvilerde YENi AÇlLDI. 
Müdürü • Eski Şl.şli Terakki Direktörü. M. All Haşmet Kırca 

Hu.suııiyetıerl : YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE genı., mikyasta 
ehemmiyet vermek sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin 
çal~a ve inkı~rı, .sıhha.t ve inzibatile yakından al~kadıı.r olmaktır. 
Mektebln denize ııflzır kalörıferli tenet!üahane ve jlmnaslikhane.si 
vardır. Hergun saat • 9 U e 18l arasında talebe kayıd ve kabul olunur. 

Telefon: 41159 

Istanbul Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 

Yıllardanberi t,evliyet vazifesine :ılfıka göstermiyen ve adresi idaremizce 
bilmemiyen CSadl AU F:f. ve henışiresi Hanife Hayriinnisa Hanım) vakfı. 
nın mütevellisi Mehıned Allnin nAn tarihinden Itibaren ı~ gün zarfında 
idaremiz mulhnk ''akıfJar kısım amirll#lne müraCilatJa vakfa aid muame~ 

T üksek Ziraat Enstitüsü V ete- leyi ta.kib ve hayır şartlarını 1fa etmesi, aksi ta.kdlrde hakkında kanuni 
muamelenin tatbik edilece~l IlAn olunur. (8112) 

riner Fakültesi askeri kısmının · 
kayd ve kabul şartları: 

ı - Anl:aro. Yuksek Zir~1•t Enstıtüsü Veteriner Fakültesi Askeri kısmına 
bu yıl sivil Lam devren lı.c;e!erden iyi ve pek iYi derecede mezun olan ve 
olgunluk lmt:hlınlnrını vermis olmak §artlle talcbe kabul edilecektir. i, -
tek! !Prin aş• ~ıdakl ~:ııUarı haiz olması l~zım.dır: 

Al - Türkıye Ct•mhunyt>t• teb'asından bulunmak. 
Bı - Yaşı ı8-22 olmak C22 dahildl r.> 
Cl .,.... Beden te~ekkfılleri ve sıhhatl orduda ve her lltllmde faal hizmete 

musaid olmak (Dil rrk3ketl oltınl'itr aluımaz.), 
nı - Tavır ve harekett, ahlfi.kı kusursuz ve seciye.sl s:ı~lam olmak. 
E> - Ailesinin hiç bır !e~a hal ve ~hretı olmamak. (Bunun için de 

~bıta ve.o;ikas.ı ıbrnz etme.kJ 
2 - istekltıerin muracaat ıstldalarına ~ vesikaları baRlamaları lazım. 

dır : 
Al - Nüfu.cı cüzdanı veya musaddak sureti. 

~ BEYOGLU - Tünelbaşi - Yeniyolda : V ATlSlZ " 

~~teke ·ALMA Li i 
ve Ticaret Orta Okulu 

Tam devrelı !Ise, orta Ticaret okulu, almanc:ı. ö~tmek için jhzari 
sınıflar. Derslere 16 Eylul Pazartesi günii b:ı..şlanncaktır. Kayıd muame
lesi 9 Eylulden itibaren her:gün saat 9 dan 12 ye kadar: Nü!ııs veya ika. 
met tczkeresi; mnhalli hükümet doktorlu~unca tasdikil sı.hhat raporu, 
çiçek ve tifo aşısı kfiğıdı, altı fotoğraf ve okul tasdiknamesi veya dıplo_ 
masile ya.pJlır. Fazla malılınat için 49486 ya telefon edllmesi. Kayıdlnr 
14 E..'ylül Ctınlartesl günü saat 12 ye kadrır devam edecektir. Bütiın bü
tünleme sınavları 13 Eylül Cuma günü yapılaca~ından alAlındar öğret. 
men ve talebenin o gun saat 9 da okulda bulunmaları. , 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
B) - Sıhhatı haklr.ında tam teşekküllü A.c;kert hastahane raı>Qru 

kfıgldl. 
ve a.,ı Okulumuzun mühendis ve fen memuru kısımlannın inşaat ve m-ıkine 

~ubelerine talebe kaydına 2 Eylül 9441 tarlhlnde ba.şlanarak 30 Eylul 940 ta-
Cl - Lise mezuniye v~ o:gunluk ~hadetnam~.si veya ~ildi sureti.. rihinde günü ak.cıamı suat 17 ye kadar devam edilecektir. Son günü müs_ 
D) - Okula ıılındığı taı<r!ırde ~~ert 'kanun, nızam ve talımatııırı kabul tesna k:ıyıd muamele.si ht>r~in saat 9 dan 12 ye ıleadar yapılır. 

ettl~l h:ıkkındn vells.nın ve kendısının noterlikten tasdikli taahhüd 5ene- Orta okul mezunları imtlhanla alınır. Diğer şartıarı ö~erunek ıstıyenle. 
di Talebe okuldan ı.c;tifa etmek Isterse okulca tahakkuk ettirilccek mas. rin blzzat veya ın<'ktubla okula müracaatları iH'ı..n olı,ınur. 17372) 
ranarı birden verir ve bu da taahhüd senedlne kaydedilir. -

El - Sar'nlı, uyurken gpzen, sidıkll, bayılma ve çırpınma va mnpteld -

olmadW.ı hakkında •ı>lilerının noterlikten tasdlkıt 1aahhüdnamcsi. !Bu T A K s •ı M t\ A z .1 N o s u N D A 
g bl has. alıklardan h ... ilP okula glrme:zıden evvel maliıl oldukları sonra- ~· 
dan ıınıaşılanlar n':l'lc!an çıkarılır ve okul masnınarı ''ehl<'rme odetlllr.' U 

3 . !steklıler bulundukları mahnllerdekl askerlik ııubelerine i~tlaıı ı.e 
m ir c:ı:ü edecekl<'r ve ~ul>elerince 2. incı maddede b ldirUen <'Vrı>kı fkmal 
e•t kten sonra: ;\nk""ada Yükse-k Ziraat En<;tltüsü Veteriner Fakültesi 
k keri Tnlebe Aml"l ğ •r gönderilecektir. Murac:ınt müddeti Eylültin 25. ine 
l::ıdlrdır. Bu t.ı.rıhten sonra mürat''lat ko.bul edllme:ı:. 

4 C'kula kayıd H' kabnl, şnha~<'tnnme derC'celerine ve mliM('ııat sıra_ 
o·ed r İ!tC'lr...ii adeeli tam'l.m olunca luıvıd teleri t·a )ilttır ve 

~ tıe.rı As~ s tf.r.;;;..;;ue-. ... _.. 

Bugünden itibaren: Bütün dünyad~ meşhur GİTARİST 

A 
numaralarına başlayacaldır. 

layı batmı.ı olan İtalyan bandıralı 116 rüsum tonilA.Inlult .Apolonya. a.dlı 
vapur cnkazııım tarihi ıifından itibaren 31 gün zarfında sahlbl tarafından 
çıkarılması abi takdirde 618 sayılı Jlmnıüar kanununun 7 nci maddesim 
de~~tıren 2a2g sayılı :ka.nuna tevtıka.n muamele yapılaca.aı llln olunur. 

.S076· 

KENDiN PBiRiKTiR 
1940:KRAMiYELERI 

1 

T. IŞ. BANKASI 
ı aded 2000 llrıı.lık - 2000.- u.r. 
s J) 1000 J) - 3000.- • 
• J) 600 J) - 3000.- • 

ı:ı J) 250 J) - 3000.- • 
1940 Küçük •o • 100 J) - fOOO.- • 

'IS • 6U • -:n~.- • 

Cari Hesaplar 
~lU ' ~) , - 61.)0,- • 

K.eşidelu: ı ~ubal, 1 auıu. 

iKRAMiYE PLANI 
1 A&woW:ı, ı i.ıu..ı.u:u.eııcıa w-aıt • 
....... .ıcı 3 ""UU'. 


