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• 1 

Idare memurlar1n1n 
terfi işleri yeni 

esaslara bağianiyor 

Ankara 3 (Husust> - İdare memur_ 
la.rınm terft ı.,terlnln yeni esaslara. 
bailo.nnuı.sı karn.rlo..ştırılmıştır. Da • 
hllıye VekAlettnde bu malesadla bir 

liye VeWetı m1lfettı.,leri bu sahada 
tetklklere ba$am~al'dır. Tetklkler _ 

l>roje hazırlanmaktadır. İdare me ~ 
ınurınnnın da ordu için kabul edU • 
rnış usul gibi otomatık surette terfi 
etmeleri temin olunacaktır. Terfide 
kıdem kadar, ehllyet ve alınan ran
dunan göWnünde tutulacaktır. 

Hor memur hakkında D.mirlerlnden 

den alınacak neticeye göre halk ı.,te_ 
rin.1n sftratıe t.edvl.rl maksadlle ıo. _ 50 di.truyerin kıymeti 21 

milyon Ingiliz liraıı tutuyor 
le rnüteLt4J.erden alınan raporlar teş_ Dahiliye V eldU Faik Öztralır zumlu tedbirler alınacaktır. ·································-······· .. ·····-··--·-····· ... ··· ..... ······.-..---······· ..... ···-···--... ---···-·-·----·...._ 
Bu sabah gelen 

haberler 
ingiliz gözü 
ile geçen yıl 

"Türki ye ile olan 
pakt ~er oyuna 
mukavemet etti, 

''Sovyetler istikbalde 
hakiki menfaatlerini 

anlıyacaklardır, 

(<Ingiliz garantiai ile alay 
!! denler oldu. Fakat bu garan· 

tiyi reddeden Romanyanın 
haline bakınız!» 

d' Londra 4 (AA.) - Royterio 
ıplomatik muharriri yazıyor: 
. Harbin ilk senesi içinde Ingiliz 

d~.J>lomasisinin bir tetkiki şu ciheti 
fos~ermektedir ki geçen Eylulden -
erı Ingiltere diplomatik ve askeri 

~uvaffakiyetsizliklere maruz kalmı1 
0

, rnnkla beraber, siyasi faaliyeti 
ııımdi artmaktadır ve İngiliz hava 
Zafrl~rile beraber ilerlemektedir. 
b' ngj)jz ·Amerikan münasebatı hiç 

Toprak tevzii işi 
yeni esaslar 

dahilinde gapılacak 
Ankara, 3 (Huaual) - Ataz.i 

tevzii talimft~namesinio bugünlrli ih
tiyacı karoıhyamadıiı sabit oldu
lundan tesbit ve teui i:inin ayni 
zamanda icrası ve bu itlerin Maliye 
V eltlletnico te~ kil olunacak mü•· 
takbel komisyonlar tarafından aö-

rülmeai için yeni bir talimatneme 
hazırlaonuttır. 

Bu talimatnam~ yano nqredile
rek mer'iyet mevkün~ airecektir. 
Yeni komisyonlar ite haoleyıncaya 
kadar köyle:-de toprek tovzii mua
melelerinin alınal ve intacı iti dur
durulmuotur. 

Ingiliz Bahri ye Nazır1m n 
verdiği beyanat 

Londra 4 (A.A.) - Londranın 
salahiyettar mahfellerinde beyan e-
clilıi~c cö biikftmct, 
tarafından Ingiltereye 
dietroyerlori getirmek üzere Ame -
rikaya miltettebat gönderecektir. 

Bu di.stroyelerin her biri 1200 
tonluktur. Cümhuriyet partısının 
reisicümhur namzedi \Vilkio dün 
akşam beyanatta bulunarak hava ve 
deniz üsleri mukabilinde İngiltere
ye terkedilecek olan 5 O Amerikan 
diatroyerine müteallilt anlaJmanın 
bütün milletçe taavih edileceğine e
min bulunduğunu söylemiştir. 

Amerika bahriye makamatı In
giltereye terkedilecek distroyerler -
den 8 inin halen Bostonda ve der
hal teslim edilebilecek vaziyette bu
lunduklannf ...Qildirmi,lerdir. 

Bun1ann Cuma günü Kanadaya 
hareketleri muhtemeldir. Distroyer
ler burada Ingiliz mürettebat tara
fından tesellüm edileceklerdir. 

Diğer diatroyerler de İngilterenin 
emrine lmade tutulmaktadır. 

Verilecek distroyerlerin mecmu 
kıymeti 21,000,000 Ingiliz lirası -
dır. 

Ingiliz amiralliği Ingiliz - Ame -
rikan anlaşmasından mütevellid 
memnuniyotini i~har etmi~tir. 

Bahriye nazın demiştir ki: «Bu 
diatroyerlor distroyer filotillamız ü
zerinde en büyük bir tazyik yapıl -
dığı sıralarda elimize geçmiş bu -
lunuyor lar. Yeni ııemiler bizim için 
çok büyiilt bir kıymeti haizdirler. 
Bunlar gemi kafilelerimizi himaye 
edecekler, aahillerimizi de isti1l te
şebbüslernden koiruyacaklardır. ,, ır Zaman bugünkü kadar iyi olma

mıştır ve bize temin olunuyor ki A-

merika reisicümhurluğuna Ru~velt ·lngı•ttereye gelen 
Vej'ı Wilkie gelsin; bu münasehat 
ge ecek dört sene zarfında da de - F 1 1 

Varn edecektir. Amerikan torpidolan aeyir halinde ranSIZ tayyare er 1 
Sovyetler Birliğine gelince, aklı 1'1\ "Gl.LIZ 

bren. hiç bir ferd parlak inkioaflar ı y 1 DördüncÜ Vakıf Hanı Londra 4 (A.A.) - Faatan ge-
l eldıyemez. Fakat istil.~balde iki mil- Ien ve Fransız pilotları tarafından 
e~ rnenfaatlerinin birbirinin mütem- AMERIKA N ÖnÜnde garib idare edilen 1 O Fransız tayyareai 
tnırnj olduğu anlaşılacağı ümid olu- dün Cebelüttarıka varmışlardır. Bun 
nabilir. bir hadise oldu lar Ingilterenin yanında harhe de -

Bükreş. 3 (AA.) - Royterı 
Dün öğleden sonra Brasovda bir 

meydanda 6000 Transilvanyalı Ru
men toplanmıttır. 1 lalk, bir papazın 
liderliğinde helediye binası önünde 
bir karış Transilvanya arazisini hile 
Ma<'aristana terketmemek için and 
içmi§tir. 

Brasov Alman Sakson ekailiye
tinin merkezi olduğu içln bu teza
hür ayrı bir ehemmiyet almaktadır. 

Hadiseler 

Bükreş. 3 (A.A.) - Bükreşte 
hafta sonunda yapılan tezahürlere 

devam olunmamı~tır. Fakat Tran
silvanyadan gelen son haberler, Vi-
yana hakem kararına karşı muhale
fetin süratle ve tehlikeli bir tarzda 
fazlalaştığını göstermektedir. Bu 
haberlere göre, Tranailvanyada 
doğmuş askerler, i,galleri altındaki 
mevzileri tahliyeden irntina etmek
tedirler. Binlerce köylü, ~t;ıcar hu
dudunda Rumen istihkamlarında 

çalı~mak üzere gönüllü gitmek iste-
(DeftDll 3 üncü sayfada) 

Bükre~ 4 (AA.) - Royter: 
Rumen gazetelerinin yazdığınıı. 

göre, Romanya haneiye nazırı ~a -
nuolesco, Viyana konferansında 
kendisine yapılan hürmetsizce mua
meleden dolayı sinir buhranına ui-
ra mıştır. 

Viyanalı meşhur mütehassıs U -
senschemmel Alman hariciye nazın 
von Ribbentropun talimatı üzerine 
Manolescoyu Bükreşe kadar refakat 
ettikten sonra dün ayrılmıetır. 

Eden "Almanlarin 
istila teşebbüsü 
yak1nlaşt1, diyor 
Londra 4 (A.A.) - Dün geee 

Londrada söylediği bir nutukta ha
riciye nazırı Eden ezcümle demio -
tir ki: 

cc- İngiltere harbi hütüıı §idde
tile devam etmek~dir. Ağustos ayı 
bizim için en iyi ay olmu~tur. Fa -
kat sonbaharın yaklaşmakta oldu -
ğunu düşünerek tehlikenin bil)len 
uzaklaştığına hükmetmek büyük bir 
yanlışlık olur. Birçok emareler gö• 
teriyor lti düşman istila auretile bbl 
mağlub etmek niyetindedir. 

• 
V ali dün I stanbul 
meb'uslarına imar 
vazigetini anlattı 

Türkiye ile olan pakt bütün pro- ANLAŞMASI d d vam etmek üzere lngiliz hava kuv-Pa w d Dün akşam Sirkeci e ördüncü 
ett~.an a oyunlarına rnukavemet Vakıf hanıııın karfı~ındaki Mina ha- vetlerine evvelce iltihak eden 35 • Meb'uslar BeJ oilu Halk•vinde 

Y k nının önünde ortalığı velveleye ve- Fransız tayyaresinden hariçtir. D i L l b 1 h hl ·-· d dl d d'l ı. 
d a ın ve Ortaşarkın müslüman Ruzvelt SO torpı.donun ün stan u me ·u~ arı sa a e- sene arzettı~ı er er en ve ı e .. -

e ı 1 ren garib bir hadist- olmuttur. J H • d • • • 1 0 d ş 1 H 1'- · d · 1 ı d · · f d'l 1 · L !'" 
t k

v e.t eri. cemaatıeri. Mussolininin ya In IÇiniye yin saat ll it i ~ ıı;evın e hı.- er en ll a e ı en erı saymıo. ·-
a d ı "lt ·ı ... . Mina hanının ~ erdivenlerinden apon d dl d ı ı b d h .. ı B ·ı H IL . • , tm ettiği cchimnyeyin reddet - ngı ereye verı ecegı- kın er erini :n cnıit f'l', UTI\ an are SO:ı 1\ ili\ Cyog U a JOC\"ı tel• 

tnışlerdir. aş.ığıya doğru süratle inen ve cad- saat yarımda Deyoiilu Hı.lkevine ei Ekrem Tur. nıeb'mlaıın alnbm~a 
M'h ı nı· resmen bı.l dı.rdı" .deye çıkan b;: kadıı.: ·· ıt· matom verdi. . ı d' kk'' d k k "d h . ı ver gazetecileri ngilterenin U 1 geç mı ş er ır. te şe · ur e ere ·. ,\z..ı ı n re "}e u-

<>ar · · cc- Yeti•in, vukaı , da adam öl- B -ı H lk · d J • 1 lk d ' l ki · · b' t t ·• "' antısıne güvenen devletlerle pek v ~ eyog u a cvın e yapı an top- nın 1a ın ı e · erııll tes ıt ,.c .'1 .ıo 
Çok alay ettiler. Fakat kendini ko - Vn.şlngton 3 (A.A.) -;- Bugün, Ruz.. dürüyorlar, katil var1..n diye bağır- Londra 4 (A.A.) - Japonya lantıda, Vali ve Belediye Reı!t Dr. etmekte olduğur.u, bur.l":-ın ıe;.. :a-
~:rnak .Yol~ndaki bu vasıtayı redde- velt, Amerika Birleşik mağa. etraf:nı alan kalabalığa da Fransız Hindiçinisi makam1arına Lutfi Kırdar, Muaviıılc-ri, } lüdai rını lüzuınsuL ndderıiUerini s:iylc-

n rnılletın başına gelenin en bn - İngiltere arasında ibi'r ........ "'!f'P.l'" parmağile hanın üst katını göster- Japon askerlerinin bu memleketten Knrataban. Ahmed Kınık, Emniyet mi) ve Halkevinin f:laliyeti ve i.'lti-
rlz m· ı· · R · w h 1 d 1 1 ·· · ' d ı B ısa ını omanyn verınekıedır. pıldı~ını ve bu anl!I.Wl mege aş amıştır. geçmelerine müsaade e i mesi için Müdürü Muzaffer Akalın ve C. H. yaç arı uzcrma•! urmuıı ur. 

u memlek~tin yeni dostlnn, Ingil- Amerika Birleşlk.9evleUetil1/i.;l'j;Ait.ıaırı. Hadise F..mniyet Müdüılüğüne bir ültim11tom vermiştir, ültimatom P. Beyoğlu kaza idare heyeti vn Halkevinin heyet: umı.::niycce 
tere Ve Fransanın harhden sonra o- tık un 1\mnıı''""'·~"'f . .., yakın bir yerde cereyan ettiğinden, reddedilmiştir. Halkevi azaları l:>ulunmutlıudır. takdir edilen bir senelik fanliyeti 

lln1a._t.cm .. in~~~=-~ru~·z~m~e:t~~::::~~~~~~~~~~::.:~::~~~~::ü;d;ü~ri~y;e~tt;e;n.;ko;~~a~n~z;a;b~ıt;~.;m~(~m;u;r~-~~S:a~la~h~i~y;et~t:a~r ~T~o~k~y~o~m~a;h;f~e~ll;e;ri~b:u .. ~C~e~ls;e~n~ç~ıld~ık~t;a:n~s~o~n~r;u,~Z~i~ya~K~a-~h~a~k~k··ı~n~dialı~·z·~~h~a~t v~ren lkıem "fu~ 
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Hergü 
Dün Türkiyede çıkıp 
Bugün Avrupada 
Moda olan fikirler • Çocuk gibi koııutan yatlı adam 

ne kadar gülünç oluna, 

la: 

SON POSTA 

• Hayatın muhtelif devreleri .. 

Eylul 4 

Sözün kısası ') ' 
-····-Evim/ 

- E.. Ekrem Tala 

.& ~~"tık. te6am k•lınA<iı, Elli kü-

Yazanı Muhittin Birıen _J Yaşlı adam müsahabesi yaptın
lan çoCllk ta o kadar anormal gö
rünür. 

mır yılda.nberidlr, yer yü -
zllınde dlkili bir qaca l&htb obm _ 
yan ıben, ayda altı buçuk lira ödemek 
suretile, başımı altına sokabilecek 
bir dam edineceiiJn. 

B uııUnkü Avrupada, modanın 
rüzgarile yelkenlerini dol

durup alabildiğine yol alan bir ta
kım fikirler var ki bunlann başlıca
lan Avrupadan evvel Türltiyede 
çıkmı,tır. 

M elA, fcrde hüniyet temin et
ınek endişeaile cemiyeti ve binaen
aleyh milleti kendi haklanndan 
ınahnmı bırakan bir felsefe batasın
dan kurtulmak için Fransa, bugün 
hUrriyet mefhumunun tarifini yeni
den ele alm11tır. Mare~l Pctain, 
ReYUe de! Leax Mondes mcc.rnun
aında netrettiği bir makaıle ile bu 
bareketln kılavuzluğunu yapıyor ve 
bir takım FraDRZ felııefe ve içtimai
ptçılan da, arkadan onu takib edi
yorlar. Halbuki, ferdin bakiki hür
riyethıi, cemiyetin lerde kaııı olan 
ktımO hürmetinde aramak. lazım 
geldiği fikri, harb sonu A'·ru
paaında, Rusyadan aonrn, en evvel 
jl\irk.iyedc ifade ve gene orada tat
bık edilmi§tir. ÜçUncü Fransız Cüm
buriyetinin ana fikirleri fizerine kop
,. edllmit ve bundan dolayı da ken
dlalııc bir türlü hayatiyet temin edi
lomemit o~an Oamanlı me~utiyeti 
Jcrlno, yeni Türk rejimi 'kurulurken, 
henüz Avrupada bugünkü moda fi
l:hlorl doğuran hareketler ya hiç 
pkmamıJ, yahud da ancıık. rü:eyrn 
halinde bulunuyordu. 

Batka bir miaal· Farkasız parlıı
ınento fikri. en evvel T'ürkıyede 
çıktı, cın evvol Türkiyede tatbik e
dildi. Bugün, Avrupa, bir eekilde 
yeya diğer bir tarzda hep ayni isti
kamotte bir Islihaleye doğru gidi
yor. Hattil, fJTka oyunlarını ku1lana 
~llana nihayet, en mühim davnln
nnı parlamentow:z halletmeğe mah
~Qm kalan Fransa bile, buııün ayni 
F-olun yolcuau olmuııtur. 

Daha birçok misal aösterebiliıiz • 

* Millet te, ferd aibi bir uzviyettir. 
fakat, maddi bir uzviyet değil, iç
tfmat bir u:ıvlyet. Bu içtimzı,i uzvi
Jetle lerd arasındaki farkların en 
ınUhimlerinden biri Je tudur ki fer
dln hayatınd aençleşme hadisesi 
olmadıit halde milletler, zaman zn
inan gençleşebilirler. Türk milleti 
d~ bugünkü modern, Avrupa haya
tının muhtaç olduğu ıslahatı herkes
ten evvel anlamak ve herkesten ev
vel tatbik etmek auretile, genç bün
yesinin doğurma kudretini meyda
na koymuştu. Gene ayni feyzin kud
retiledir ki fürkiye, bundan yinni 
.ene evvel, kendisi için tatbik edil
mek üzere ortaya yeni bir dııva at
IDlfb: Milli Miuk. Bu misak ta o 
zamanki Avrupa için çok yeniydi. 
Zanneder:ıern, yarınki Avrupa da 
dönüp dolaşıp bu esasa gelecektir. 
ÇünkO, milli misak fikri, her mille
tin, kendi milli hududu içinde tam 
ve kamil bir müli hayat hakkınıı 
aahib olması demektir. Bu düstur, 
her millete, kendisinin olan her şe
ye sahib olma hakkın. ne kadar ta
bii olarak tanıyorsa, onun başkala
nna aid olan haklııra dokunmama
lını da o kadar tabii olarak kabul 
ediyor. Biz bunu böyle anladık, 
böyle ynptık, böyle yapıyoruz. 

Bu fikri de ilk defa olarak Tür
kiye çıkardı. Yirmi senelik Türkiye 
aiyaseti bu fikrin sadıkAne bir ifade
ainden ba,ka bir tey de değildir. E
minim ki bu fikirde dönüp dolaşıp 
Avrupanın gayet güzel bulacağı fj. 
kirlerden olacaktır. 

Romanya ile Bulgaristan ve Ma
caristan aralannda yııpılan aon i~le
re bakınız: Bulgaristan hakkından 
fazla ını istemedi; Romanya da 
hakaulığını k::ıı.bul etti. Macaristan 
De de Romanya arasında esasta ih-

T abiat insan ömrünü çoeukluk, 
gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık ola
rak muhtelif devrelere aymnıştır. 
Bir devri yaşamadan diğerine geç
mek hayatı kendi eümizlc kın.ltmak 
demektir. 

E'vde, QOluk çocuk serinç içindeler. 
Miistak!bel yuva.mua oo1ara öYle bll' 
methett1m ld, bayıldılar. Onun yü • 
dlnden mUnak~ hat,tA -hafif • 
ten- münnzaa bile ettik. Ben mü.s
takll bir yaı:ı odası istiyorum. 'O va
kit çoc$ oda ltahnıyaeaJt. Kavga _ 
mız bundan çıkıyor. Mna.ma.Hh, ben 

..................... ·-········-··········-·············-·-·-..... ---..... ·····---···--··.............................. uysal ada.ınım... hele bir yol kapıdan 

( 

19erlye adım atalım. 

• • ) Ne 1<ıallJl 'yapıp, bahçenin bir köşe-e e r 1. me bir tavuk kümesi konduraaırımı. 
Şık iblr kfunes. Pudra ponponu gibi 

'·--~~~a..--. .... ~ .. .-mmzc=-=-=-----~----------------------------------------------------.................... n---J ôrdek ~arına bayıl~un. Sabah _ H d • b ları da horoz sesile uyan.mnk keyfi • 

apisane 8 ıse itirme imtihanlarina Tasdiksiz tarife meE\:~·, ... pancurlan olncak Bun 

bir gardiyan. kullanan lokanta :a y:nı.:•uıı:.:~:.:~· s;; 
yaralandı yarın başlanıyor ve eğlence yerleri = .. ~:;:-:~:~~~:!':~~:;; 

~ c0n fiatMar btOW"• Te Q NiyeUm, evimin lçin.l dışını yağh bo 
tevki!banesinde btr dırmne " yan. - rta Okul bitirme Ve devlet olgunluk Bel~ kl'kan.ta Te gazinol~L ya boynmn.k. Ya~lı boya,yı severim: te 

&ettı!.flerl cınam etmekte, tasdiksiz nııuıır. insana, ıbaktıkça, t..-ı.ze bll' 

lama Tak'uı olmuotur. imtihanları da Eylul içinde yapılacak larife bllan&nl&r, h.allctnn fazla pa- yüze bakıyoruro hissini verir. BUhas. 
aaıa.ta posta. veznedan Btıaeym r& alanlar fkSdetle t&ldb edilmekte - sa açık renklerde olursa. 

Hüsnüyü öldürmekten lH ııen• bApee 4Jr Son -4'-ı .... _ ıl t ft ı İh maıhktlm Abdullahla 
1

e:ne ..,n1 ıuç. .Huiran devresi imtiha.niarmda bU- 8 Alustos Pa.zartesi tabi&t bUglsl n Dl'l • ...... e •. ""' 7'84> an e iş "cr tlınal ki, aylık taksiti yedi, sekiz 
tn.n m-.liktUn Niyuzl Ahmed n Fethi tilnlemeye kalan Use aon aınıt tDJe - ıo Atustos Salı günü de matematık :v~do, İmı.ir loka.ntnsı (:S) gun lı:aya çıkarırsam, evime daha başkn. 
a.dlannda " k14i enelki r0n bulun. belerinln, llle bltlrme 1mtihanlanna derslerinden eleme imtlba.nları yapı.. ıotan:ts:ıncn!'::ı ~ ı:ad:~ süsl~r, daha. çok 4tontor da ternın e-
d\Jklıın -.~ ... ta kumu .....,a.znaıw. yarmda.n itibaren ba.şlanaea.kt~. Bu laca.kt~. Bel-" ba : i 1 t P deıbillrim. Kım bilir? Belki evim u _ 

--e;..., •J- &.. cezası. yu hçcsı.n n aa rangn ~urlu el' d Milli 1 ba.şl~l&rdır. mıUhanlar aant vetAleti taratın _ Eleme Imtihanları yazıh olacak Te .bsmına ~) alaturka kısmına (lO) ~ ı.r .e P yangonun blr-
Ma.hkQmların bu ha.reket.inden ha- dan aeçllan 11çer ki.§lllk mümeyyiz _ ımaller Maarif VetAleti taratından Küçükçltt.ıik kı (lO) r • ç.ok talıhlilerı arasına ben ce gire _ 

llerdar oıa.n gardiyan :Wehm•4 All den milrekkeb 1mt.lhan komisyonlan gönderUecet.tlr. Mühürlü 8Wll zarfi&- cezası kes~ : zal ~a P:~ l1m. O znman, Içerisini de istediğim 
ko~a g1derck bunlann :tumu 

0
y_ taratından ya.pılacaktır. n talebenln huzunında açılacaktır. bu müessese!~ ~ ar:a ~~~e biçimde dö.şcrim. Modern üslfipta e.')-

namalarmn mlnl ol.ma.k Lsterlten bt\f- Lise bltlrme imtihanlan ın Eyl{Ue Haziran devresinde eleme tmtlh&.n- tazla para &lmaland n, r en ya De d€$1.. Sevrnem onları. Rvimln 
ta Abdulla.h olmak Ü'Z.ere. diter üç kadar devam edecek, Imtihan netice- larının birinden muvaffak olamıyaıı- Geçenlerde ~ tnrife bulun ~S: hep (Stil) dedik1erl eskl, 
mahk.Qmun atıide hftcmnuna utra - leri 20 BYltlld-e ~ebeye tebll.t edile_ ~ar bu devrede Uç deraden birden ye_ <furd~undnn dol:ayı Beyu~und kl P ... ~nrzda olacak.. 
mıştır. oektlr. niden eleme tmtihanına girecekler _ Beler otel '" lokantuuun da (S) alln ~e gül~yorsunu:? Ben ~ısaen.k 

Azılı ta.tuler prdly&n Mehmed A. dir. • . .g. şe:;den mı bahsediyorum? Istnnbnl _ 
' Devlet olgunluk imtıha.nlarına l3 Eleme Jmtlhanlnnnda mll'VQffak O- mftddet.le seddlne karar verildı~ını da blr ııBüyük ya.pı koqperat.ifi ku 

Uy1 bir hayli dÖTd'Ükten eonra he- EylQ.ld ~ k.tır Lisel i bl · yazııuştlk. • -ftı hlyetı ı~ bir i e ana.e • er n rm- .Jan talebelerin di~er derslerden ._ rnlaca~mı gazetelerde okumadınız 
~-'-mdea. -. ... ~..... a.mıaly~_, _ __.c - c1, ikinci ımuf Webelerlle orta okul lü 1mt.ihanlarına 14 Eyliılde b~an&- !Müessese aahll>l bl.ze gönderdiği bir mı? 
.... , .. "' ~,........ yar .........,.. ....... ır. .._,e.bel ·-'-!n i'"- . mektubda tarifelerinin t.asdikU oldu- H ı Anl aıw.nw-A .. e ~,.... .. .m~er --ı- IWLI C,ıuı , ..... nı imt.ıhanlarına da ca.k ve M Eylfllde aon verilecektır. IL ~. ' a. adım!. Siz de Nasreddln 

......... ......, _........ ı:; •-... ,_n ve devam ol attadır .. • .. nu yazmaktıı. hakkında zabıt tu _ Hocanın al eaklı.lar ... u. ' mııha.tll Ja.ndanniU.arm mftdabalesi. unm · ıeme ve sözlu Imtihanlannda k'lza _ tuld$n tekzİb tm kted' " a ı ....... ı epeş!.n pa • 
ıe Mehıned All mtltecavb mah"m _ Orta okul aon aını.t talebelerlnin dev na.n talebeye i>rta okulu bltirme dlp- beledlyed~ ~ ~ahk.;·t n~n rn.yı duydunuz da, neş'eni!ıden. et _ 
ların ellnden kurtarılarai tedavi al. let orta okulu bltlrme imtihanJarına loması verilecektir. essese sahlb~ lddl ~ a~ • m 1- zmız k~aklannıza varcyor .. ~ Benimle 
tma alınmıştır. da onümllsdekl Cumartesi günü bal- Orta okul ve ııselerin birinci ve ı_ DU\dı{tını .1~ n as~ d~ nı 0

.- alay edıyorsunuı:. 
Dört mahkflm b.ııi:kında da .kanu.. la.nncakt.ır. kinci amınarında. bütUnlerne Imtihan muavini L~ ez:ı:·.Bele~·. Y~te~~ ::ı~~ ksi-ı. de! Hoş görün!. Bu koo-

nl ve mzlbatı taldbata b~ _ ı A~Uıe Ourna.rte6i günü türkçe, ları ~ !zylfılde bıtecekUr. lokantasınm üç ı1l .. dd tl ddi P urulur, ya ilrurulınu.. bu 1G tır , n mu e e sc o.lur, ya olmaz .. Slz benim. bunca 

· Bir çocuk arkadatını hıçakla 1 Y araltiara tetanoa seromu karnı'crtı Beyo~ıu k:aymaka~ığma derd arasında. tntlı ta1Jı oyalandıtı _ 

M 
•f V k•ı• •f 1 d tatbik edilecek trön~ttr. mnaenale~ih muessese mn bakın. 

arı e ı ı manrı yara a ı sa.h1binln &DJ iddWiı bittabi varid Fikretin dediği gibi: 
Beyazıdda Kalenderhane soka~ında Be.zı hastanelerde, tedavi için mU- ola.maz. 

müesseselerinde 
tetkiklerde bulundu 

ı sayılı e-rde oturan 13 y~larında ra.caat eden yaro.lılarn tetanos sero_ --------- cıİııa:n, Halük: 

Remzi ukad~ 12 ynıılannda Mus - mu tatbik &dilmed~i 1'e bu yüzden Manifatura, odun 
tara. ıie dtın oyun oynarıarken ara- tetnnos vn.k'aıarı görüldütil nrıın.şll - ve ko"'mu··r fı·atları 

Eıeü bl~ şifadır 
aJdanmak!l) • 

Evvelki gece Ankaradan •ehrlmize larmda kavga çıkmıştır. mıştır. 
c. Cfuuun ~alu 

gelen Maarif Vekili Hasan Aıt Ytıccl , Bu e6llada Mu.stafa t\zerinde ta~L Sıhhiye Vek6leti b~. hu.susta alA.k&- tetkik edildi 
dün .,ehrimtzdekl maarif mfte.ssese _ d~ı ıkunduraeı b ~De Remzlyt vü d~lara blr .tamlm göndererek, teda- Parti ocak kongrt>leri 
lerinde bozı tet.tik.lerde bulunmtlf ı.ç - vı 1çln müracaat eden yaralllann Fiat Mtiralı:abe Komisyonunun mu. C. H. Partisi Karagümrük semt o. 
tur. - cudlinün muhtcllt yerlerinden alır :muktul tedavilerile bera.'ber, bunlar &yyen eiinlerden başka da sık sık cağından: Oca~ımızın yıllık kongresı 

Hasan Au Yücel, Maarif Müdürü surcUe yara.lamışt.ır. o.rasında tetanos tehlikesine maruz toplanarak mevcud işleri süratle bi. nizamnamenln 66 ncı maddesi muci.. 
Tevfik Kut yenı denı yılı hazırlıklan Yaralı oocu:ıt hastaneye knldınl - bulunrne.sı muhtemel görülen yaralı.. tirmesl kan.rlaşm~ ve dUn komisyon bince 419/ 940 Çarşamba günü saat 
yen\ talebe kaydl n imtihan n:r.iye~ mı.ş, kü9ftk earih yaknlanamk ha.k -ı ıara. behemehal tc~oı; seromu t&t- toplana.rak marillatura satış fınUarı 21 de Parti nnhl.re merkeı.nde yapı-
tl hakkında tzaha~ alm~~ır. kında takibata ba§lanm!.§tır. ııbik edilmesini bildlrml.ştir. tızerinde meşgul olmU4t.ur. Komisyon ~acağındnn mukayyed ıı.2anın teşrit-

Maarif VekUI fehrlmizd.e bulundu_ .1"" --··-·-·····-······-··-·--·--··---····-·---... -~ hatta 1ç1nde bir ta.ç toplantı daha leri. 
~ müddet zarfında Maarlf VekAle- : ISTER 1 A ISTER 1 AN A l ya,parak manifatunı işini intnç ede- ••••••••••••• .. •••• .. ••••••• .. •••••••••••• .. •• 
tine ba~lı d~er müesseselerde tet _ ! ' cektir. T A K V 1 M •••••• 
ldklerlne devnm edecek yeni J1l kl Odun ..,... kömür flntJan etrafında 
tn.b ihtiyacı. tmUhan nettcelerf, muh- Geçen Pazar Yeşilaycılar, Hal- üzümlerin kilosunun 25 kuruştan Belediye İktısad İ.şleri Müdürü tet _ 
telif yerlerde açılacak yenı okulların kalı Ziraat mektebi bağlarında •atıldığı görülmü~tür. lı:iklerlne devam etmektedir. Dün o-
vaziyetile meşgul olaealı:tır. bir üzüm günü tertib ettiler ve Bu davete tedariksiz bir vazi- dun ve kömür toptaneılan belediye_ R-----,,--..:::....:::...=:....-----

hususi otobüslerle oraya gittiler. yette i~tirıık eden arkadaşımız, de t.apl~ar n bazı mnlümnt ver 

EYLÜL 
Rumi ıeno Arııbi ııeno 

l8L6 ı~ 

tilaf yoktu: Macarlar eski bududia
rm ı i:ıtiyemezler. Romanya da yerü 
hududlannı muhafıızadn unu ede
mezdi. Eğer aralarında hakemin 
miidahalesine ihtiyaç olduysa bunun 
sebebi, davanın esasında kantık bu
lunma.sıdır. 

Demek oluyor ki Balkanlar da 
yavaş yavaş btı fik:re geliyorlar. Cok 
samimi olarak dil~riz ki genç Tür
kiyenin icad ettiği bu gü:zel düt!tur, 
Balkanlar sahasında da kök Misın, 
Balkaniann aelimeti bundadır. 

dluhitiuı c2Jiegttn 

Davetliler aresında bulunan talebe cl ve emeğile vücud bulan mişler. Yapılan tet.tıkler bunların fL 
bir arkadaşımız cıiizüm günune» bu feyizli bağlarda mebzulen ye- &Unrında bazı tenzilAt yapılacağı ne-
irtirak eden Yeşilftycıbrın hemen ti~en üzümün kiloaunıı 25 kuru1 ticesine ~ır. 
ekaerisinin beraberlerinde birer verdikten sonra, keseye daha d- Belediye İktl.S&d ~eri Müdürü bu 
ikişer karpuz la geldikl~rini gör- verişii olması bakımından Y ~il- tetkikatını 'kom..lsyona bildirecek ve 
müş. «lizüm günü ile garib bir ycılann karpuz severliğine yer- Perşembe günkü to,plantıda ma:ngal 

den göke kadar hak vermıştir. Bu tömürll fl&Uarı tua.rl"..+~üacnk, 0 _ 
tezad te~kil eden bu karpuz TBğ- h k d -~ iza attftn sonra ar ıı a~mı:~:: dun flaUan da yen1den gözden geçi-
betine hayret etmiştir. Fakat bir «- Dene~ Yeşilaycıların bu • rUecekt.tr. 
müddet sonra bu rağbetin mena- gnintisine «ÜZÜm günüıı değil, i ---------
St anlaşılmış, } laikalı 7.imnt mek- cı karpuz günün demek daha doğ- ~~.~ Piyasaya kahve çıkarılacak 
tebinin feyizli bağlannda yeti'en ru olun> dedi. 

ISTER INAN, ISTER 1 ANMA 1 ~ 
~·-·····-·····--·-······-·········· .. -···--· ...... -._... ................................. .1 

SOn glln.lerde bhft darlı~ı hisse -
dilmesi Qzerine ctUnrilklerde mevcud 
Z bin çunJ kahveden bir kısmının 

piyasaya arıedilmesi kararlaşmıştır. 

- Recıi aeııo -A~uatoıı Hızu 
22 1940 122 

ÇARŞAMBA 
<..LM.Ş 

Şaban 
ı M SAK 

s. D. ..). D . 
ö 00 2 4 H 

lO 49 9 Oi 

Ö$-lo Ikiadı Ak~ am Yat.ı 

s. D. s. ...... .::i. D . .,), v. 
V. 18 18 lı ö2 19 t(l .ı 16 ... li SH 9 18 ı :.ı f6 

cıSon Podan nın ecl~b' telt'ikaaı: 37 
dar. önce.. matlub neticeyi elde et- Deli tekrar tekrar aöylüyordu: ve paçalık esvablan dikiliyorclu. 
'1lek lazımdı. Yedibela: - Boşadım imarnın karısını . .. Ilk zamanlar, evle çarşı arasında 

kü vardı. Bunları o gÜne kadar ga~ 
)'et iyi idare etmi1ti. Kuman, içkisi. 
tütünü yoktu. Beklirdı, lakin gözü 
dışanda değildi. Mihftliçdeki kerıdi 
evinde, ihtiyar bir Arab dadı ile 
bir başına oturuyordu. Epeyce d~ 
mürekkeb yalamış, rüşdiy(' tahsilini 
bitirmi~ti. İnci gilıi rı k· a, ve· erha -
bına beğendirecek kadar da nesih 
ve siyakat yazıyordu. Mafevkler; o• 
nu ~eviyorlar ve ileri gitmesini isti~ 
yorlardı. 

Yazan: Ercün end Ekrem Talu 
Ne yaptın> 

Öteki. iki parmıığile sigara i§&reti 
verdi. T ella! gene sordu: 

- Neden icab etti) 
- Görür:ıün timdi. 

Deli, oturmakta olduğu i kemle
nin üzerinde fiddetli rüzgara tutul
muş taze bir söğüd fidanı gibi ı;al
lanıyordu. 

- Ben .. erkeğim .. erkeğim, ben! 

- İmfm öyl,., çatlamaz. lmamı Boşadım cadıyıl.. mekik dokuyan Şehime Hanım, son 
çatiatmak i~tiyol'$nn, sana desise ile Yu~uf imama müjde ko~turdu. günlerde kapanmıt, bir tarafa çık-
verdiği karıyı boşamalısın; dedi. [bülhayır Efendi Yedibelimm ~lini m az. olm\lflU. 

-Onu da boşarım, ne :;ıkar~ öptü. Buna mukabil, Besime Hanım da 
Delinin iradesi gevşemişti. Yu - - Var ol. Yusuf Efendil Yann- Tanrının ııünü yardıma gelirordu. 

suf, tazyikini arttırdı: dan tezi yok. paşa efendimi-ze ee - Ekııeriya oilu da beraberdi. Müjgf:... 
- Bnşa da görelim. nin bu iyiliğini anlatayım, henı de nı henüz kendisine göstermiyorlM, 
- Roqadım, i tel sana olan vadini hatırlata:ı:ım. ıöstermemeie de itina ediyorlardı 
Kft.,.andı~ı l'aferin sevineile tt:nı - Alelhesab bir altın tosla da, amma, gençler birbirlerinin !!esini 

,·uttuğu tükürüğünden ötiirü az kııl- sonra gene konuşuruz. olsun işitiyorlar. birbirlerinin mev
dı boğulacak olan Y~dibeliı.: Bu defa hoca: cıYokhı diyemedi. cudiyetini •ezip tatL heyecanlar du

- Hah, töylel diye bağırdı. A- İçl"riye gidip bir lira getirdi ve Ye· yuyorlardı. 
ferinl Erk .. kmişsin. Sen de işittin ya, diLciaya verdi. Bir gün. Besime Hanım, k~ndile-
Hı.mdi Efendi? Şahid ol! - 17 - rine Anndoludan misafir gelen, Sai-

- Demek ki, seni kan seviyor, _ Şahidim. Saim, annesi Besime Hanımla be- min bir amca çocuğundan bahset -
ha) nına, mnlınn kıı:ıteden bir actizeyi Ve, delinin ifadesini daha kala - raber Şehime Hanımiara gittikçe ar- mitti. İbrahim adında ve yirmi ye-

Tekrar deliye döndü. de-di. 
- Asla! Erkek olsnn, !enin ca -

İçlerinden bazıları ona kızlarını 
vermek arzusunda bulunmuşlardı. 
Fakat o, cıta~ra>ı dan kız almaktan 
her nedense çekiniyordu. Ta küçük
tenberi kulaklarım dolduran: «K e
narın dilberi nazik de t)lsa nazenin 
olmaz!ıJ sözü kendisim ürkütmüştÜ• 
Ihrahim Efendi, birçoklann zu'm 
ettikleri ((İstanbu l terbiyesi ıı ne mec• 
lubdu. Evlenecek olursa, heheme .. 
hal lstanbullu ile evlenecekti. 

- Boynu altında kalsıni bir dakika tutmezsın. balık Lir cçmaat huzurunda tevsik tık kapıdan dönmüyor, içeriye ıirip di, yirmi aekiz yaolarınd:ı kadar o-
- Ya) Şimdi öyle mi oldu? ettirmekte fayda gören tellfıl, o sı- bir kö§ede oturuyordu. lan bu genç, Mihaliçde tapu katibi 
- Ben ona .. paralarımı.. zor M .. -h-su?·;u:;:;~mO~n:•t;:ıı:m~a::~ rada fincanları alınağa gelen kah " Evin müstakbel damadından bii•- idi. Bir miras meselesinin halli için 

kaptınrJml Ben budnla.. değilim, veci Hacıbaba ile. diikkandan ~ı~a- biitün kaçmakta mana gömıiyen ka- bu defa İatanbula ıelmiş, ve bura-
ben 1 )atacağım. rıya çıkan başka birini çnğndı. d ın, arkasında bir yeldirme, bagın - da kimsesi olmadığından do!!doğru 

_ !':e ynpsan, nafile! Tuz.ağa dü- Şekerü kahve, zehirin tesirini - lsitinizl dedi; ldris, geçende dıı da bir ba~örtüsü ile çıkıyordu. yengesi Beeime Hanımın evine in -
ıürdüler seni bir defa. büebütün arttırmı~tı. ldria nerede ~vlendil:i hanımı bo~adı. Artık hazırlıklar itmam edilmek mliti. 

- Zorl ise yılolacaktı . Uyuşmuş belkemiği- - S~>beb? üzere idi. Bizzat Müjganın da i~ti - brahim Efendi a§u baglı, rabı-
_ Korkacaklar mı senden} Sen nin tutamadığı kocaman ka[llS1 b~ - Bo~adı. işte. Sebebini kendi rakile işlenmekte olan yotgan ve talı çocuklu. Babasından kalma e -

___ _:~~~~~~~~~~--------~---~!l~u~n~a~ö~n~ii:n~e~d~u~~~y~o~r~d~u~.~O~m~nn::a:-~b:il:ir~;-b:i:z:e_:a~id::d:e:ij:il;:~.;··:·:-:·~-~·~;;y~a:t~a~k~ta~k~ı:m:ı~b:i~tm~i~;·~k;ı;n;n~d~fi~ğn~n~lnk~~~pe~~y~c~e~d~~enakid mal vemü1-

Besime Hanım: 
- A, kard~l N:: olursun~ ~

cağıı:a bjr kız buluvenene 1 demişU· 
(Arkuı var) 

.. 
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4 Eylül SON POSTA 

' ll e e 
ı Egede yağmurlar nzıım 

Dobruca ve Türkler Ve ineiriere zarar Verdi Amerikanın 
ihtiyatkarlığı ••••••••••••••••YAZAN, ••••••••••••••• 

Emekli general 1 
H. Emir Erlıilet 

•Son Postaanın askerl muharrirl 1 ················································ 
-2- (•) 

« 1475 ııene~indenberi 'bütün Tu
na boyu ve ağızları Osmanlı Türk
lerin ellerine çoktan geçmiş olduğu 
ııibi, Knını Türklerinin uBucakıı de
dikleri, Besarnbyn d hükümJetine 
girrneğe ba~lamı§tı. . . •. XV. asır 
sonlarında bütün Karadenizin etra
fı Osmanlı ve Kırım Tiirklerinin 
memleketleri olmu-; ve bu deniz 
tam manasite bir Tiirk denizi haline 
çevrilmişti. » Elhasıl ı. XV. nsırdan 
itibaren Dobrucıı ahalisini Anadolu, 
Kırım ve Bucak Türklerini teşkil» 
etmieleı ve bu ııvaziyet XX. asrın 
başlnnnn kadar IÜrmüştür.» 

Marmarada bir mavna, Sakız açıklannda bir 
motör batb. Şilede de bir motör karaya oturdu 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
G erek Kanada ve Dirle~ik A· 

merika hükümetieti müşte
rek müdafaa heyetl•rinin Ncryork 
devleti araı.i:ıinde içtirr,alnr aktetme
ye başlamalun, gerek cenubi Ame
rika Cümhuriyetleri erkanı harbiye 
reislerini!l Birle~ik Ameıikıt. ınüda-

İzmir, 3 ( A.A.) - Iki günden
beri yağnn yağınurlann zeytin mah
sulüne faydalı olduğu kadar •ergi
de bulunan üzüm ve ineiriere zarar 
verdiği tahakkuk etmektedir. Yağ
murun nisbeten daha fazla yağdığı 
Manisada oldukça zarar bulunduğu 
gibi Kemnlpaııada mahsulün üçte 
biri ve Germencikte incir mahsulü
nün üçte biri ıslanmıştır. Kuru mey
va ihracatçılar birliği bu vaziyet 
kar~ısında ihraç fiatlarını biraz yük
seltrneğe karar vermiştir. 

Trakyada feyezan 
tehlikesi yok 

Edirne, 3 (Hususi) - Şiddetli 
yağmurlardan sonra hava açıldı. 
F eyezan tehlikesi kalmadı. Nchir
lerde sular ıı.ldalmaktadır. 

Yunan arazisindeki harmanlar 
sular alunda kalmıştır. 

Denizlerde vukubulan 
kazalar 

den viddetli yağmur ve fırtına y6 -
zilnden denizlerde bazı kazalar vu
kubulduğu alakadariara bildirilmi§-

tir. faa tedbirlerini gözden geçirmeye 
Haydarpa~adan ]imanımıza ha - davet edilmeleri gi'steriy..,r ki ge

reket eden bir romorkör yedeğin - çenlerde Havanada trıplanmış olan 
deki mavnalardan birinin halatı yeni dünyn milletleri konfemnşının 
kopmuş ve mavna Marmaraya doğ- kararlan he:-gl!n bir parça dııha ar
nı IÜrüklenmiııti. Buğday yüklü olan tan bir hızla tatLik edilmeye baıılan
bu mavnanın &kibeti hakkında bir mıııtır. 
malumat alınamadığından battığı ve Mal6m olduğu Uzere Birle~ik A
tnyfalarının boğulduğu tahmin o - merikanın teşebbüs ve bilhnssa ter
lunmaktadır. vicile topianan bu konferans, {im

Fırtına eanasında Ereğliden k.ö - diye kadar daha ziyade timali A
mür hamulesile limanımıza hareket merika tarAfından henimsenmiş bu
edip Şile açıklarında mazotu tüke - lunan M911roe pren!ipini §Ümullü bir 
nerek karaya vuran Malkaya motö- hale getirmek ve dış politikalım ne 
ril de tahlis edilememiştir. olursa olsun Amerikayı yalnız A

Bundnn haoka Pireden limanı - merikalılara haaretmek için tirnal 
mıza hareket eden ve içinde külli - ve cenub Amerikasım tf'k bir mü

dafaa fikir ve •istemi etrafında top
yetli ithalat hamulesi bulunan, bir lamak gayesini g\itmıiştür. Bu gaye, 

uBugün, biz az çok kat'iyetle, 
Dobrucadn Oemnnlı idaresinin geri
leme ve çökme başlangıcı olan 1828 
tarihine kadar 300.000 Anndolu ve 
200.000 Kmm ve Bucak Türkünün 
Yaşamııı olduğunu yazabiliriz..)l Fa
kat kıymetli ve güzel eserinin satır 
ve sayfaları arıısında dolaeınak 
hazzından kendimizi bir türlü ala
madığımız muktedir müdlifimiz, 
kitabında diğer hiiküm, sayı ve ta
rihi vesikalar ileri sürmekten geri 
~ndığı gjbi Dobrucanın Türk 
nüfusunun 1828 de takriben yarım 
milyon olduğu hakikatini isbat için 
«Bilhassa, 1 770 senesinin 3 Kanu
nusnnisinde Prusyn krallığının İstan

Yunan matörünün de Sakız açık - esas itibArile tahakkuk ettirilmi~tir. 
larında battığına dair alikadariara Çünkü Amerika toprakları diğer 

__ E_vv_e_l_k_i ...:g:_u_· n_v_e__:.g:_e_c_e_d_e_v_a_m_e_-_m_a_l_6_m_a_t__:.g:...e_lm_il:...ti_· r_._______ kıt • alardan gelecek taanuz.larda !'1 

Dahiliye ve ikt1sad 1 

Vekilierinin 
Borsada tetkik~eri 

bul aefirinin hükumetin:: vermiş ol- Bursa, 3 (A.A.) _ Şebrimizde 
duğu bir :raporul) şahid tutmnkta- bulunan Dahiliye ve lktısad Vekil
dır. Çünkü bu r.,pordn ''Türklerin )eri bu sabah romatizmadan mu:ıta-
1769 da Rusların Mı>ldovadan iler- rib olarale hasta yatan valimizi Çe
leınelerine m8ni olmak için Dob- kirgedeki evlerinde ayrı ayrı ziya
rucadaki Türk ve T atadaıdan ret etmi~ler, kendisite uzun müddet 
40.000 kişilik bir ordu çıkardıkları görüşmüşlerdir. 
Ve buna rağmen Rusların gene gaüb Müteakıben lktısad Vekili meri
geldikleriıı yazılıdır. Filvaki <ınütu- nos fabrikasına giderek fabrika mü
ııun on ikide biri asker alındığı he- dürleri tarafından karoılanmıştır. 
aa~Jnnırsa ve o devirlerde yalmz Vekil, fabrikadaki bütün pavyonla
~u~~ümnnlardun asker alındığı dü- n ayrı ayrı gezerek tetkikatta bu
fUnulürse Dobrucada Türk - Tatar lunmuıı ve burada yapılan ieler hak
nüfusunun 480-50(1 bın olduğu an- kında nlakadnrların verdiii izahatı 
laşılır. ıı dinlemiştir. 

Bundan başka, Bulgarların 'esair Vekil, bugün öğleden 1onra 
Türk olmı--·an milletierin Dobruı.-a-' Gemliğe hareket etmiştir. 
daki faaliyet ve niifus1arı hakkında Dahiliye Vekili de bu sabah viia-
da kitabda çok istifadeli ve merak- yct, Belediye, Halk Partisini ziya
lı hnhisler olduğu gibi Osmanlı is- ret eylemiştir. 
k~~ ~artları, faaliyetler~. ndiiye teş- ~ Maliye Vekilinin tetkikleri 
kılatı, vergileri ve arazi kanunlan lzmir, 3 (A.A.) - Şehrimizde 
ilc bunların umumiyede Dobrucnya bulunan Maliye Vekili Fuad Ağralı 
mamuriyet 'e halkın:ı rclah veren dün tehirde bazı tetkikler yapnuf, 
tatbikat ve ncticderi, Türk - Rus garaj aantral ve çocuk hastanesini 
muharebeleri ve bunların Dobrur:a- gezmiştir. Fuad Ağrnlı akoam üzeri 
nın harabiyel ve rnhıtatına olan te- de vilayeti, Belcdiyeyı, Partiyi ve 
sirleri hakkınd:ı çok kıymetli malu- defterdarlığı ziyaret eylemiştir. 
mat ve taf iliıı mevcuddur. 

t•lki asra yakın sık sık devnm et- Ingitiz Amerikan anlaşması 
miş olan Türk - Rus harbleri, zen
gin ve marnur Dobrucayı hactanha
ca hareb~ye ve mezarlığa döndür
tnüştü. Vnktile yımm milyondan 
faz.la nüfusu olnn ve Türkiyenin za
h1 ire arnbarı sıı:rılan bu güzel mem-
eketi hoş bir sahm ekiine okmuş, 
müthiş bir ka ırga tahribine uğrn
tnı~ gibi, insansız, hnyvansız ve a
ltaçeız. bır~kmıştır •• ilh. ı 
• Kitabcln Dobrucanın Türk köyle

rı, Köy ;simlerinin ta,ıdığı manalar 
Ve muhtelif de' irlf'rdt'ki nüfusl:ırı 
hakkında mükemtl'el ve mevsuk 
malümat meYcud olduğu gibi Dob
rucanın kısmen Romanva ve kısmen 
Bulgar idaresine ı;eçm~sinden itiba
ren bugiine kadRrki bütün ı.·az.iyet
leri hıfail olanmu~tur. 
• Nihayet kitRbın, Kırırnlı Tlirkle

rın milli ha re k et lerini·ı Dobruca 
Türkleri üzerindeki tesirlerinden ve 
bu lesirlerin inkişaf ve arnillerinden 
~a~s~den !<ısmı pek canlı ve hertef
ıdır. Bu hahislerdc müellif. Dobru-

ea Türklerinin, sair ekalliyctlere na
zaran, kafi bir birlik, te~anüd ve 
te~kilit kabiliyetl,.ri gÖstereıniverek 

endi haklarını miidafaa volunda 
lıciz ve geri kaldıklarında"" ·pt.•k acı 

0nette bahs~dcr. Bununla beraber 
obnıCI\ Türklerinin hu dni:ınık ve 

t;•anüdsüz lıalle •ilc bile hi .. cok neş
Tıyat meyanındlt Lu"ün Emel mec
muaSJnı Yaı.atııklarını 'e ,, Dobrucn 
~\Türkler> gibi J:"Ü7f'l e!lerler çıkar-

ı larını ,.e Mehrncd ~ivıızi gibi 
milli •nı'riA ı· ı· d'kl • . .. k • . ~ ~ r ye ıs ır ı · e rı nı gorere 
ıstıkhal haltkındı:ı müt,.selli oluyo
lıız. 

Büyiik Tiiık miicahidi ınerhuın 
Ca pirali l~mRilin h:itün Türk c!ün
{asında yay:lmış ·c tanınnu• r.:ıef
l fırrleri, Mehmed Niya:r.inin 'ilham-
111~1. ve Kırım parlamentosu sahJk 

!f.~ ı ve .. Ha~ic.iy• Vekilı muhtf'rcm 
d~r~ mu,.nhıdı Cnff'r Sevid Ahnıe

•n ır~adları ve kitabda adlan ve 

(Baştarafı 1 inci çıyfada) 
deki deniz ve hava üslerini kiralnmış 
ve buna mukabil ingiltereye hizmet 
müddetini doldunmış 50 torpldo muh 
ribi vermekte bulunmuş old~unu 
kongreye bild'nniştir. 

Ruzvelt'ln vcrditi tafsilMa göre, A.. 
merlkn Blrl~ik dcvlet.lerinln elde et. 
tıği üsler, Terre - Ncw.s de Bennudes 
ndalannda, Ba.hamqda Jamaik'de, 
saınte _ Lucie'de, Trlnitede, Antig _ 
ya'da ve İngiliz Güyanındadır. 

Terre _ News'de ve Benunudes a_ 
dalarındaki üsler hediye olarak vcrU
ınJ.ş ve memnuniyetle kar.tılarunı.ş _ 
tır. 
Di~er fısler, hlz:met müddetini dol

durmuş 50 torp!do muhrLblne muka.. 
bll elde edtlmlşt.tr. 

faaliyetleri yazılı daha birçrık Dob
rucalı kıymet1i Türk lidet!erinin 
mesaisile de hugün Romanya idarc•i 
altındaki Dobruca Tiirkleri rıra!'lın
da milli bir hareketin uyandı~ını 
görerek :nüftehir olu) oruz. Bu milli 
hareketin mnksa2 ve hedefleri ü-; 
noktada ıophtnabilir: 

1. llmi - Harsi. 
2. lçtimai - Milli, 
3. Harsi - Siyasi 
Bunlarını biitün tafciliıt•nı ,.e o

rada doğl\n. devam eden biitün ha
reketleri ı'vWstecilıin kitnbıncla bu
labilirsiniz.. :\lemleketuriıe gelerek 
RÜmrükt,.n çıkarılmı olan bu kirab
InTdan birer ıniktarrllın Maarif Ve
kfıletimirce ve Frrkaca alınd•ktan 
sonra mütebakis=ııin tı;•ht-st ııaııla
cnğını arzeder ve kitnbı hror ·y ü::-ke 
okumağı tavsiye ederiz. Ciinld.ı bu 
kitabı okurk,. -ı vnlnız D('b•uuıda 
değil, bütün Tiirk dün va ,.,. t;ıı ıhin
de gezmiş ve büyük ırkım·21n biı
vük hittthesini gözden gcçirmis o
lursunuz. 

ingilterenin 
cenub sahillerine 
dalgalar halinde 
hücumlar yap1ld1 
Londra, 3 (A.A.) - Hava ve 

anavatan emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

Büyük miktarda dütman tayya
reai, bu sabah İngilterenin cenubu 
prki ~ahilini geçmi~tir. 

Şimdiye kadar elde edilen ilk 
malumata göre, Kent ve Essex e
yaletleri mıntakalarına ıu miktarda 
bomba düşmüttür. 

korunmak maksadile müşterek su
rette müdııfaa edilecektir. Bu hu
susta anayak olmak vazifesini Bir
leşik Amerika üzerine almaktadır. 
İngilterenin harbi kaybedebilmesi 
ihtimali takdirinde Ingiltereye aidi
yeti cihetlnden Kanada gihi bazı İn
giliz müstemlekelerinin Avrupa 
kıt'asından grlcvek btninıHmc id
dialarına kiH91 da miidafanya hazır 
bir hale getirilmeleri ve bu işin A
merika tarfthndaıı o miir.temlcke ve 
dominyomlarla bemher dt:rulıte ve 
ifa edilmesi fikri. •ırf bu noktai na
zardan l)rtaya atılmıt ve tti bi kin e 
ıeçilmiotir. Nit~kim Amf'rikanın 
milli muhafızlar kadrorunu tevsi ''e 
bu kuvveti §imdiden hazırinmaya 
başlaması da, gen!", Ameıikanın 
milatakbel hadi•eleıe lcaıtı hazırlıklı 
bulunmak iste,ıesiniıı bir netic-r.si

Londra, 3 (A.A.) 
zaretinin tebliği: 

- Hava no- dir. Amerika hem uzl\k hir kıt'ııdır, 

Bugün 23 düşman tayyaresi dü
şürülmüş olduğu sabit olmuııtur. 15 
tayyaremiz kayıbdır. Bu tayyareler
den 1ekizinin pilotlan sağ ve ulim
dir. 

hem de kaynaklan gen i~. Isi iliieı a
deta muhal olan bir meml"kettir. 
Buna rağmen onun hazırlanmaya 
lüzum ~örmesi, eeu·yıı.n edt-n har
bin muhte.mel aürpıizlc•irıin ne ka
dar bUyük ve şümullü olabileceğini 

300 tayyare ile taarruz gösterir. Amerika ihtiyatlı hareket 
Londra, 3 (A.A.) - Hava no- ediyor ve bunda haklı-tır. Çüııkü 

zaretinin istihbarat servisinin bildir- ihtiyat tedbiri alıı.n kimsenin phıman 
diğine nazaran, dünkü taarruzun olduğu görülmüş şey değildir. 
en büyüğü olan üçüncü hücumda, 5 m k; 
Almanlar 300 bombardıman ve av- ~ıfim UC.a.'i}Lft Gln€Ç 
cı tayyaresi kullnnmışlardır. Taar- •••••••••••••••••••••••·--•••••••••••••••••••••••• 

Göbels kat'l hesab 
görme saati 

yaklaştyor, diyor 

ruz takriben saat 1 6 da ba§lamı1 ve 
iki saat devam etmiştir. En mühim 
hücum şimal sahili ve Times nehri 
mansabı üzerindeki tayyare mey
danları üzerine yapılmıştır. Bu ta
arruz esnasında Ingiliz avcılan ay
nca 16 Alman bombardıman ve 
avcı tayyaresi imha etmiştir. Bu 
müdnfaa esnasında bir Polonyalı Katowilz, 3 (A.A.) - D. N. B. 
filotila harekata iştirak etmiştir. bildiriyor: 

Fransa üzerinde Alman propaganda nazııı Dr. 
Londra 3 (A..A.) _ Vichy'den aıı_ Göbbels, dün Katov.;t.ze gelmiş ve 

nan haberlere göre, Fransadaki AI- tarki yukarı Silezyanın kurtuluşu
man tayynre meydanlan ve Maı14 U- nun yıldönümü münnsebetile tertib 
zerindeki limanlar, dün ge<:e İngiliz edilen büyük bir mitingde nutuk 
ha. va kuvvet.leri tarafından bombar _ •öylemiotir. Dr. Göbbels, bundan 
d.ıman edllm.lştlr. bir sene evvel 1918 galibleriı:ıin 

Alman tebliği koyouğu hudud ta,larının Alman 
Berlin 3 (A.A.) - Alman orduları ordusu tarafından kınldığı zamanki 

başk.mnandanlıtının tebll~l: hadiseleri hatırlatmıo ve demiştır ki: 
2 Eylulde, muharebe ve nvcı tay _ İngilterenin açlık üzerine bina 

yare gruplarımız, cenubt İngilterede ettiği ümidler bin kerf' daha muh:ık
düşman hava meydanlarına hlleum kak surette ho;a çıkacaktır. Kat'i 
et.mi4].erdlr. nornchurch, Oravesend, hesab görme snati yaklaşıyor. Bun
Eastchurch ve Dctling'de, hangarla_ dan kaçı~ılamaz . .. ' . . .. 
ra 'Ve kışlalara bombalar isabet etm.ll • ~r. GoLbels roz.~rını ,oy!~ bilir-
ve kısmen yanmıştır. mı~tır: 

Gece İngiliz tayyarelerl Alman _ Sabık Polonyada akıtılan kan 
yanın garbinde ve cenubu ~arbislnde heder olmamı~tır. Fü~r~r eözunu 
birçok noktalara bombalar at.mışlar- tutmu~tur. Bu toprak Jf:tıklıalde Al
dır. Blr çifUik harab olmuştur. Hiç_ man topraiı k .. tııı-aktır. 
bir ölü yoktur. Düşman, dün 93 tay
yare kayoetmiştlr. 

23 Alman tayyaresi kayıbdır. 

La··a'ın Al 'll an 
ajansına beva..,ah 

Londra 3 (A.A.) - Lcf ajansı biL 
diriyor: 

Vichy'deki Amerikan muhaoırıeri _ 
ne nazaran. is:;al alt nda bulunını _ 
yan Fra n ında mekteblcrln :>c, lması 
büyük meras1mle lcra edilmiştir. 

Ayni gazete, Pierrc Lavııl' n Tran
socean ı\Jnıan ajansı mu"ı:ıbirine yap 
mı~ ol:'hıı_tu ve Almnn radyo~unun neş 
retmis bulundulhı beyanatı veriyor: 
La va ı şunları söylemiştir: • 

Fransa, İngiltf'rentn, Ynhudllerin 
ve fannasonhrın tahık:k;;mfı :ııtmda 
y~adıırtan 80nra, ~\mdl r.aferlerlle 

Hamburn limani 
-.1 ( 

tahrib edUmiş 
Bükreş 3 (A A.) - Reuter: 
Almanyadan Köstenceye gelen yol

cular, Hamburg limanının her ba _ 
kımdan tahrib edilmiş olduğunu ve 
BerUn elvanndaki bölgelere biiyük 
hasarlar yapılmış bulun-dufunu soy
lemekt.edirler. -------

İtalya demir ve 
b'ikırJar toplatıvor 
Bal, 3 ( -\ A ) - Ho\'tM: 
National 7 t>itungur: ~uh.-ıbiriııin 

VPrdiği hi· hftbere JlÖrt" halyan mn
kamlan ltl'llvnrin hiitün e\'lerde, O · 

a e 
• 

Ilk tren tezabürler 
arasında Bismil'e girdi 

Bismi], 3 (A.A.) - İJk trenin 
dün Bismil istasyonuna girişi münn
sebetile bir törcr. yapılmıştır. 

siyasetin tahakkuk ettirilen 
rını ve bunların memleket 
faası, memleket knlkınmnsı 

Diyarbakır vilayeti t:ivil ve ~aske- mından değerlerini tebarüz ettire-ı 
ri erkanı, birçok rr.emurlaı da bu rek Milli Şefe karşı milletçe d 
merasime i:tirak ey1emekte idiler. 

Hatibler, bu nutuklarıwla yurda 
demir ağlarin örmek yolıınJa Milli 
Şef İnönü tarafından takib edilen 

Türk- İngiliz 
ticareti 

Ingiliz ticaret korporaıyonu 
/zmir mıntakaıında 

mübayaata bQ§lıyacak 

İngiliz tiı:nret korporıısyonu ce
nubu §arki Avrupası dird;törii Lord 
Glenconne~ ıliin ak§am Arıkara)·a 
gitmiııtir. Lorö Ankarada bir müd
det kalarak alakadarlarlu temna e
decek ve bilıllıere İzmire hareket 
edecektir. 

Lord Glenconnerin Jzmire muva
talatını mütenkıb ihracftt birlikler!le 
temasa geçe;ek miıbnyaaya takad-
düm eden müzakerelerde bulunaca
ğı ve bilahare derhal satın alına ia
aliyetine geçileceği anla~ılmnktndır. 

Korporasyon F.ge ırıntnkasındıın 
geniıı mikyast!l tütün, üzüm ve incir 
mübayaa edecek, mütenkıben mem
leketimizin diğer jhraç emtialım ü
zerinde durulacnktır. 

ingiliz hava 
kuvvetlerinin 

Almanya ve italyaya 
yeni ak1nlar1 

Londra, 3 (A.A.) - Hava ne
zaretinin tebliği: 

Dün gece İngiliz bombardıman 
tayyareleri, Almanya ve İtalyada he 
deflere yeniden hücuın etmi~leT
dir. Kölnün §imali şarkisinde Schle
buch'ta dinarnit fabrikalan ve Ce
novada mühim Sanpierdc Arana de
miryolu iltisak noktası kuvvetli 
bombardımana tiıbi tutulmuştur. 

Başka tayyareler, Cenovada e
lektrik fabrikasına, Frankfurttn ve 
Ludvigshnvende petrol tesisatına, 
Stuttgartta da Buji fabrikasmn ev
velki gece olduğu gibi dün gece de 
hücum etmişlerdir. Ayni zamanda 
Köln civarında infilak mndJeleri 
fabrikalnn, Dortmindcsn kanalı, 
Lorien Fransız limanı ve Grez-Nez 
burnunda top mevzilerini de hücum
lara tabi tutmu§tur. 

Bu harekat esnasında tayyarde
rimizden ikisi kayıbdır. 

Sahil müdafaa tnyyarelerimiz, 
dün Holandn sahili boyunca, de
nizde ia§e gemilerini bombardıman 
etmişlerdir. Sogne fiyorunda bir 
Norveç limanında bulunan diğer bir 
ia~e gemisi de İngiliz bombardıman 
tayyareleri tarafından bombalan
mıştır. 

Londra 3 (A.A.) - Hava nczareti. 
n;.n bildirdiğine göre, dün Oreenvlch 
Ayarile saat 20 ye kadar 42 Alman 
tayyaresi düşürülmü.,tür . 

Dün vukubulan hava muhnrebele
ri esnasında 13 İngiliz tayyaresi kay_ 
bolmuş Ise de, bunların yedisinin pL 
loUarı salimen d<inmüşlerdir. 

yulan sonııuz aPvgiye tercüman 
muıılar ve Ebedi Şef Atatürkün 
hatırasını hiirmetle 
dir. 

IBelediyenin Afiiey~ 
ilk yard1m1 

Bugün de jübile 
meselesi hallolunu""~~., 

Yaptığımız n.:şriyat üzerine, 
lediyenin, Gn~ırkö; emuızı 
ve asabiye hast<'neııincic buluna 
ilk Türk kndı:ı sahne snn'at 
Afifenin iht!ynçlarile meşgul 
ğa karar verdiğini yazmı~tık. 

Memnuniyctl: hnlıer rıldıı~ınlıZ(I 
göre, Belediye, Afife ile esıı!lı 
rette me§gul olmuş, tesbit edil 
ihtiyaçları ve arzulan dctlu1l 
edilmiştir. 

Belediye Rcis Munvirıi J utfi 
soy bugün Şehir tiyatrosu 
Ertuğrul Muhst"l ile görii~crek, 
fcnin arzusu veçhılc, hastaneden 
kanlması i~ini ve jübiie mesc~le!llii 
hall edecektir. 

Dün bir genç 
sevgilisi · tarafinda 

zehirlendi 
Kasımpa~ndn Camiikebir 

lesinde otuton Nihat{ isminde 
gencin ağzu.dan köpükler 
kendini yerden yere vurduğu 
müıı ve Nıhndm zchirlendiği 
larak hadise zabıtaya intikal 
tir. 

Nihad, Kaeınıpnşada 
sokağında 8 numarıtda oturnr. 
gilisi Melahatin keııdisinden 
ic;;in annesi Lemanl.ı birlikte bir 
ruhun içine göztnoı koyarak 
sine içirdiklerini ve bu suretle 
lediklerini iddia ehniştir. 

Nihadın sıhhi vaziyeti 
görüldüğünden imdadı SJhhi 
bilile Beyoğl ı hastnncl!iııc k&ld 
mı tır. 

Zabıta bndis• etrafında 
yapmaktadır. --------

lngi'ltereyi isti'aya 
kalk1şacak olanları ateş 

yağmuru bekliyor 
Londra, 3 (.1\.A.) -

İngilterenin ccnub mmtal:nlnrını 
zen hususi n•uhnbiri aniatıyor: 

Gizli kaynaklnrda.-ı di:külecek 
teş yağmuru, lngiltereyi iııtiluya 
kı§8cak ola:ı!a•ı bekliyor. 

Denizde"l bakılınca, sahil 
eskisi gibi manzara nrzedil or. 
tarafta küçiik tepecikler '\'e 
ormanlıkları j),. güneşlik bir 
Dikenli teller, <İÜşmanın 
ği yegane rnaniadır. Fakat, 
verilir veıilıne7, yaman 
silahlan ve mitralyözlt•ri önün 
gözükmez mev-ı:ileriııdc bulu 
)ardır. Mitralyöz yuvaları, çok 
hirane bir surette peçelannıiııtir. 

"T k b. A .k Transilvanya köylüleri e Ir mer1 an müdataaya haz1rlamyo 

cephesi '' mektedirl~~~~~,.~ ~~himmat 
Vaşington 3 CA.A.) - Stefanı: mağa muvaffak · olamıyanlar, el 
Ruzvell, Tennesse ile North _ Ca- rine oraklarını ve kazma kürek) 

rolinn arnsında bir nutuk söylemı.ş- ni nlarnk muknvemete hazırin 

Ur. tadırlar. 
Reislcümhur, beynelmUcl ''azlyctln Vniversul gazetesinin dün 

Amerikn iç.ln tehdldk!ı olduğunu söy edilen direktörü B. Logosinnu, 
lemiş ve ''akit. geçmeden müdataayı akşam serbest bırnkılmıştır. 
hazırlamak için etek bir Ameı·tkan sulun tirajı, Viyana hakem k 
cephesi» kurulmasını tavsiye et.mlş _ 
U karşı tutmuş olduğu şiddetli r. 

hareket dolayısile, son üç gün 

An~e~ika:!a seyrüsefer 
kazalarında SOO 

kişi öldü 
Nevyork, 3 (AA.) - Stefani: 
Bütün Amerıı-A·.n k,nfederasyo-

·:d . 

de çok fırlamıştır. 
Bükreş, 3 (A.A.) - Rador 

jan sı bildiriyor: 
Başvekil B. Gig\ırtu, 

ynnın terkini protesto eden ve 
leketin hududlarını müdafaa 
lerini izhar eyliyen Rumeniere 



arısını Oldnren kOyln 
dO mobakeme edildi 

' n=r müddetı evvel Beşlkta.şta blrı bula kaçarak Beşikt8.4ta.ki ahba.bl& -
aile faclası olmuş, Yalovanın Kirıı.zlı rının evine misafir olm\14tur. ' 
ltöyünde oturan Ahmed admda bir ~lum Ht\wyin annesi Aslyenın bu 
rençper, köy muhtarı Halklle kendL Qirtin hareketini tarlaya koşnp gele. 
sine ihanet eden ve sonra da İstan- ret bana haber verdi. Ben de namu
bula kaçan karl.1ı .~\yeyt bıçakla. vu. uma sürülen bu karayı temizlemek 
raro.k öldürmüştü. Dlln bu cinayetin :çın karımın peşinden İstanbula geL 
du":Işmıısına 2 nci alırceza mahke - dl.m ve vak'a oldu demiştir. 
me.sınde ba.kılmı.ştır. 

Ktı.tU mevkiinde bulunan koca dün_ Bundan .onra Yalova mahkemeal 
t.U celsede cinaye~ini şu suretle an _ vuıtasile ve lstlnabe suretlle ifade. 
ıa.t.ımştır: lerine milraoaat olunan ~ah1dlerin 

a- A.cılye ötedenberi beni köy muh hldi.se etrafındaki görcil ve dunu.. 
tan Halidie aldanıyormuş. Vak'adan la.nnı haTi varaka olı:unmu,tur. 
bir gün evvel de ~lwn Hüseyin be. Müteakıben suçlu Ahmed, lcansı 
nlm bulunmadıjtım ve tarlada oldu- Asiye lle Halid arasındaki münaseıba. 
~ bir sırada eve gelmi4, muhtarla tı yakinen bilen bazı şahidier meY-

ı annesini çok kötü bir vaziyette gör. cud oldutunu iddia ederek bunların 
1 müştür. lortlmaını 1.\temlştır. 

Karun Aslye bu vazlyet kartı,ında Mah'keme bu Qahldlerin dinlenm~l 
derhal giylnmi., ve Yalovadan i~tan_ tçtn başka blT ıtüne tallk edllmt.,tir. 

Vali dün istanbul 
nıeb'uslar1na imar 
vaziyatini anlattı 

(Ba..ştarafı ı Inci sayfada.) 
a:rni :nımanda meb'uı.lara faaliyeti
ni hülusa eden bir de mpor takdim 
etmiştir. Bu raporda yalnız bir aene 
zarfında 45 konferans vt-rildiği ve 
bunları 9.300 ld~inin dinlediği, 15 
münııkaşalı ve n•ükafatlı müsabaka 
tertıb edildiği, tem9il oube!linin 72 
temsilini 30.000 ki~nin ııeyrettiği, 
spor şubesi aza!lının 21 2 ai kadın 
olmak üzeıe 71 O a balir: o)duiu 
gösterilmekte idi. 

1 
Başka kirns~ söz almadıiı cihet-

1 le, celseye son verilmiş, misafirler 
•' hazırlanan büfcde izaz ve ikram e

dilmiştir. 
Yemeği müt~akıb Vali Vf! Bele

ı diye Reisi Dr. Lutfi Kırdar ve 
1 

1 
m eb' us lar Taksim gazinoııuna ııit
mişlerdir. Dr. Lutfi Kırdar, meb'ua
lnra Taksim g:uinosunu gezdirmit. 
,ehrin müstakbel vaziyetini p;Öate-

1 ren maketler üzerind~ imar vaıiyeti 
1 hnkkında uzun izahat vermi1tir. 

1\teb'uslar, saı.t 15.30 da Şehre
mini Halkevirıe gidt!rek bu civar 
hnlkının deı dierini dinlemi~lerdir. 

DördUncU Vakıf Ham 
önünde garib bir hAdise 

(Ba..ştarafı ı lnel sayfada) 
ları süratle va k' a yerine gitmitler ve 
hadise etrafında tahkikata baola
mışlardır. 

Tahkikat snasında Mehmed 
Mümtazla hem~ir('sinin Sirkecide 
Mina hanınd;ı bir yazıhanede mua
melecilik yaptığı söylenen Hüseyin 
Avni adınd:ı birine 1600 lira borç
Inn olduğu ve bu yüzden araların
da bir rnünaka,a çıktığı anla~ıl· 
mıştır. 

Nihayet münıtkaşa dövt=şrr.e tek
Iini almış ı.e iddia)'a nuaran bu 
arbede ean:ısında Hüseyin Avni bir 
ar lık tabanc,,sınıt davranmıf, bu 
vııziyet kar~ıs•nda da Mehmed 
Mümtaz.ın kız kordeşi kotku ve he-

ı rt'tanla kendisini merdivenleıden 
c ... dde)'e atara< etraft&n iııtimdad 
t'miştir. 

r mniyet Müdürlüğüne getirilen 
şi' ·,yetçiler v~ Hüseyin Avni sorgu
! nı mı.ite.tk o Eminönü emniyet 
; nirliğine göndı-ril:ni•lerdır. 
Zabıta ileri sürüler. iddia hakkın

' daki tahkikatır.a de\·am etıT>ektedir. 

( Küçük haberler.) 
lJniverslte Tnlebe Blrli~ - Ünlver. 

ı ı;itede bir mllddettenberi htıztrlıkları 
v pılmaktn olan talebe birliginin bu 
de~ yılı başından !tibaren faııliyete 
"'eç.mesi kararlıı.ştırılmıştır. Bu bir -
ı k tdJre heyetinde her fııkfıltenin 

mumesslli bulunacaktır. 
, Sivri lnek mücadelesi - Beyazıd, 

1
J vezneeller ve ci\·nrında oturanlar 

muhitl sivrislneklerln lstilft etmt.ş ol. 
duğunu söyliyerek belediyeye şikA • 
yette bulunmuşlardır. Bu şikayet U
zerine belediye Sıhhat Müdürlii~iine 
emir vermiş, derhal mücadeleye ı;e. 

çilmesi lüzumunu blldirm1ştir. 
Pa.rke döşenen yollar - Belediye, 

Eminönü meydanından çıkarılan JJBr 
lcelerl, henüz t9.4 döşenmemiş yollar
da kullanmaktadır. Bu meyandn Ll\_ 
lelide Kocaragıb, Ağace~e. Şairfıt_ 

nat sokaklarlle, Yereb:ıt:ında Çatnl-
ı t me sakağına bu parkeler döşıon _ 

mekted r. • 

Zayi - G~Ç{'n 1939 B:rıncikfl
nun ayında Çapa kız orta okulu 
birinci sınıfından aldıtım tas -
d kn:ımemı kaybetUm, yenLc;ini 
nln<'a ,ımdan eskisln1n hükmı 

yok u:-

Buyuk şehirlerde 
kitab depoları 
tesis edilecek 

Na.arif Velclleti, memleketin muh... 
telif büyük tehirlerlnde kltab depo. 
ları tesis et.me~e karar Vt\I'Im~ ve bu 
hususta 1n.a.llyete geçmiştir. 

Bu depolarda Maarif matbaası ve 
l'.'la.a.rlf VekA.letı tarafından t.a.bı Ye 
n~edllen bütün kitablar bulundu _ 
rula.ce.k, mınta.ka mekteblerlnln her 
ç~iıd. kit.ııb 1htıya.çla.rı ve bir mım 
mekteb tenzunatı bu depolardan ko
laylıkla ltedaltk edU®Ilecek.tır. 
Ayrıca VekA.letln köylü neşriVatı da 

gene bu depolar tarafından tevn e. 
dllecektir. 
Yenı ldt&b depolannın açılmaaile 

tm* vnA.yetlerimlzdek1 mektebllle _ 
r1n her sene der• Yllı başladıktan 

ha.Ylt zaman 80nra temin edilen ki -
ta.b lhttyo.çluı bu yıl vaktinde temin 
edllecektir. 

Yağmurların caddelere yığ
dığı kumlar temizlendi 

Bvvelkl (1lnktı şiddetli yağmurlar

da.n, Tophane ve Dolmabahçe cad _ 
delerinde ~tn sfirükleyip getlrdl~l 

!rum ve çamur yolu kapatıp seyril3e. 
fert işgal edecek kadar fazla olmu.ş -
tur. Bunun üurlne belediye b!ltiln 
temizlik a.meleıcıini 8eferber ederek, 
süratle caddelere yı~ılan kıunlan nı 
dutmı,tır. 

Askerlik Işleri: 

336 doğumluların muayene 
günleri 

~lkt&f .bkerliJc Şobeslnden: 335 
doturulu ~ bu doftumlularla muaye. 
ne)'f! tA.b1 eratm son yoklamAları tek 
gilnl~de ya.pıla.calh evvelce llln edil
mişti. Bu t:ere lflzum il?~r!ne yokl.& -
malan OUrnarte.oıı ve Pazar gil.nlertn. 
den maa.da. hergi\n saat 9 dan saat 
13 • kadlar ~ııacatı Uln olunur. 

* Fatih A..qerlDı: Şııbetıılnden: 335 do. 
lumlutarla bunlarla muameleye tlbl 
olanıann yoklamalan ı~ EyH\1 D-40 
tarihinde hltama erecektlr. 

Bu sebebden: A - Okurların hall
hazır ta:h.stl durumlarını gösterır ye. 
nı tarihli tahsil vest.kalarUe 

B - Son yoklaması yapılacak di -
~~ cratın da san'a.t ve.siknlarlle be_ 
raber bu müddet zarfında (yanı 13 
EyUll 19-lO ak,amına kadarl Şlıbeye 

müracaatla yoklamalannı yaptırma. 
ları, abi takdirde yoklama kaça~ı 

kalacakları IIA.n olunur. 

* Beyo~·u Yerli Askr.rllk Şubf'o;inıleon: 

1 - 336 d~umlıı ve bunlarla mua
meleye tft.bl d~er do~umluların !! Ey. 
ıru 940 da başlanan son yoklamala -
rına 14 Eylftl 940 Cumartesi zevalln. 
de nihayet verilecektir. 

2 - Yoklamaya hergün {Cumertesi 
dahil) saat 9 dan itibaren şubemiz 
binasında df!Vam edlle<'ektlr. 

3 - Yoklamaya şunlar da getlrl. 
ıecektir. 

A - Nüru., hüviyet cüzdanı, fotot
ranı ikamet.gA.h senedi ve 4 fotı:ı~t. 

B - Tah.,ilini bitirenler diplQtUa_ 
Ianıiı. tahsllde olanlar gerekll okul 
ve.o;ikalannı sıhht durumdan ertesı 

seneye bıralnlanlar raporlarını, ııan. 

a.tkA.r olanlar da meslek veslkalarını. 
4 - Yoklama günleri: 
4 ve 5 EylO.l 940 günleri Tak.'lim ve 

şı.,ıı nahlyeleri . 
8 ve 7 EylO.l 940 günleri Galata na

hlyeleri. 
9, 10 ve tl Eylo.I günlerı Kasımpa_ 

sa, Hnsköy ve Kemerburgaz nahlye
leri. 

12, 13 ve 14 EylOJ 940 günl~ri gü _ 
n!1nde yoklamasını yaptırmıyanlar. 

5 İstanbul d~nda ol;ınhrın bu_ 
kl~n venea~~~~~~~~~ 

SON POSTA 

-. P O K E R Trat Bıçakları 
diJnyanın en iyi trat 

bıçalrlarıdır. 

trat bıçaldar1 l'eldi. Her 
bulunur, markaaına dikkat 

Deposu : Jak Dekalo ve Şür. 
Istanbul Tahtakala No. 51 ) 

~--)> SATILIK MAKINALAR~·-~, 
Cinsl Devir Mnrka B Kuvveti Kal or i 

1 - Aded Kompresör 125 AU11.1 46 70000 
1 - Aded eDizel Motör 170 Atlas 78190 
1 - Radyatör Amonyaklı sovubna cihazı 

Yukarıda evsafı yazılı mnklne ve tcferrüatı aatılıktır. İstiyenlerln: 

-BURSA SÜ"f TOZU FABRİKASINA MORACAATLARJ. 

ı Devlet demiryollara ve limanlara 
işletmesi umum idaresi ilanlara ------· Mu.hammen bedeli (1080> lira ola.n !1000 ad&d kepçe şeklinde eı işaret 

düdütü ila 300 aded Şefdötren borusu (23.9.1940) Pnza.rtesi günü saa.t 
(10.30) on buçukta Haydarpa.,.ad::ı. Ga.r binası da.hllindeık1 ~isyon ta
rafından açık eksllt.me usulile satın a.Jın.aca.ktır. 

Bu 148 girmek istiyenlerin (81> liralık ınuva.kkat teminat ve kanunun 
tayin ett!,ti ve.gailde birlikte ek.sllun. g'ii.nii au.tine Qc.a.d.a.r komisyona 
müra.ce.&Uarı l~ım.dır. 

Bu f4e aid şartnameler komi.<Jyonda.n para.~12 olarak d.at.ıtılmaktadır. 
{8142) 

1 Istanbul Belediyesi İlanlan 

Muhammen İlk 
bedeli teminatı 

ı 
280,00 21,00 &ehir tJ.yatro.runıuın. ne.şret.tıtl Türk tiyatrosu adlı 

mecmuaytl. reklAm ve ilAn vaz'ı. 
632,00 39,90 Ş(>hir tiyatrosunun dram 'Ve kQIU&dt kısımları kapı,.. 

ları lle muhtelif yerlerine reklAm ve ilan va.z'ı. 

224,00 1~,80 Belediye matıba.esmda bir sene za.rt'ındla. birlkecek 
4cırpıntı kA~ıdlann satışı. 

SenelUt 
lı:1rul 
UO,OO 9,00 Taksirnde BeDav.1ste ~lno&unım Mete caddesine 

kalbedilen kı.sın.ından ba.kiye kala.n yerin kiraya 
verilmesi. 

Muhammen bAdelleri lle ilk teminat mlkta.rları yuka.rıd& yazılı tşler ayrı 
ayrı açık arttırmaya konulmu.ştur. İhate 16/9/94ı0 Pazartesi günü sa.aı 14 
de dalmt encümende yapılacaktır. Şartnameler Za.bıt ve Muame16.t mU -
dürlfi~il kaleminde görülecektir. Tallblerln Uk teminat ma.kbuz veya mek
tubla.n ile Ihale gllnü muııyyen saatte d!ıim1 encümen.d.e bulunmaJan 
l§.zı.mdır. ( 8003) 

Kocaeli Vilayetinden: 
2.i.9-W Pazartesi günü saat on birde açık e1asilbne suretUe ihale edile

ceAI llln edilen İzmit _ Knndıra ve lzmlt - Derince yolları mebdelerine 
Bekirdere ve Tabakhane ocaklarından nnkledtıeeek cem'an 2740 metre 
mlkA.b ıa, işine Istekli çıkmadı~ından Eylüllin 12 ncı Pazartesi günü saat 
11 de Ihalesi yapılmak üzere eksiitme müddett on gün uz..'ltılmı.ştır. Kc.şif 
bedeli «564·4. lira 40 kuruştur. Bu işe a.ld şartname, mukavele projesı, keşif 
vMair evrak villlrl't Nafia müdürlü~rıe enciimen kalı.>minde göriilebilir.İstek. 
ıuerin ihale tD.rlhlndf'n iki gün evvel müracntı.tla nafia müdürlü~ünd~n 
alnca.klnn vesik:ıya lstınnden yenı }'lla a.id T1c:ı.ret odası vesikası ve 423 
bucuk liralık mu· a.kkat teminat mektubu veya banka makbuzu ile o gün 
zikredilen saate kadar viltlyet mn.Jmmına mürn.can tJarı. <3137) 

Istanbul Defterdarlığından: 
imnbul müftülü~ şe~'i siciller mahzeninde yaptırılacak 963 lira 98 

kuru_, ke~ifii tamirat 15 gün müddetıe açık eksütmeye konulmu~tur. 
Eiasiltme: 519/ 94.0 Per.şembe günü snat 14 de 1\filll Emli\.k Müdürıiiı::ünde 

toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. Muva.kka"t .. teminat. 73 liradır. 
Münaknsa evrakı milli eınl§.k 4 üne U kalemtnde goruleobUir. I.c;teklilerin: 
muvnkkat U!minatla beraber ıbn işe benz.er en az 500 liralık iş yaptıklarına 
dair ek.'ılltmP. gününden 8 ~ün evvel altrunt.'J ehliyet ve 940 yılına ald Tica-
ret odası vt-.slkası ibraz eylemelerı muktazidir. (7!)28l 

tL .tN 
Gebse sulh hukuk mabkem~slnden: 

Qeb7;e orman idaresine izafeten ha
zıne vekili avukat Ztilf1kar Ozan tıı. _ 
ra.fından İzmltln Örnerli K. den Mus
tafa otlu Raif ve arkadaşı İ.znıitln A.. 
Uhocalar K . den Mustafa ogıu Bakım 
nle:1hler1ne n.ç~n taz:mlnn.t davıuıı.. 
nın ya.pılan mu hakemeleri sıraslnda: 

Dava olunanlardan Mııst:'lfa oğlu 
Bakunın lkametgA.hının meçhul bu -
ıund$ anlaşılarak ha.kkmdnkl teb
ıı~atın 111\.nen yapılmasına karar ve. 
rildltlnden muhakemesi 19.9.940 Per
şenıbe günü saat 16 ya talik kılınmı.ş 

oldu~undan yevml mezkO.rdn. Gebze 
sulh hukt k m<>hltf'mP lnde hanr bu. 

l.lkonto haddi .,. 1 

(TIYATROLAR) 
Ra id Rı.,a tıyatro~a 

Bu ~\.kşam Üsküdar, Doğancılar, 
Ayparkta 

•Rabibe Teyze,. 
VodvU _ 3 - peroe 

E. SADİ TEK tiyatro'-u 
Bu geee Büyükdere Alle bahçesinde: 
Beklenen tevkalilde BüyÜk 1\Iüsamere 

~on Pnoıta Mathaası: 

Neızrl)·at Müdürü: Belim Ragıp Emeo 
S Ragıp EMEÇ 

Devlet Denizyollara 
MUdUrlOG U 

Işletma Umum 
IlAnlara 

Mersin - lskenderon Yolu Şilep Postası 
CDu.mlupı.nv) 1"q)UJ'U 1 Eylill 94D Pazarte& günü sa.M 18 de Strtecideu. 

oilep postası o1ı&r&ık Meretn - İskenderun yoluna kalka.ca.ktıır. <Hdtf ft dG-
nU.,te yWtü o6&n J.üelelere tılrı.yacaktı.r. (8167) 

Fiat Mora ka be Komisyonun
dan: 
14 nwnaralt flln - odtm satışlarında k.omisyonumuzca 23, M Atun. 

tarihlerinde Uln &d:1.l.mJıt ola.n ooptan 330 ve perakende 4.35 kunat uam.l 
fiatlar kuru Rumeli meteSi Içindir. Ya.ş Rwneli m~C31 ve kıı::ra Anadol11 
me,esi toptan 300, perakende 400, ya.ş Anadolu meşesı ile kuru cth'cen Uıp. 
tan 275, perwnde S80, ~ gürgen toptan 25\), perakende 3eO kuru;ftw. 
Bunlar azami fiatJa.r olıc> tq)tan sat14 deayıktan sa.h1ldekl depolara tantar 
üstü teslim• sureWedir. J:vlere teslinl ve yerine 13tif, çRı lle 48po1a.ra 
yapılan ~atl4l&r pera.tendedir. Dotrudan d~ruya. kayıktan alUl mtısteh
llke toptan ftatlarla sa.tlf yapılacaktır Kilo lle odun satan ~a.rd.a 

odunun azaml fiatı bebeJ' k1lo için 2 kuruştur. c814~h 

İktısad V eksietinden ı 
El Dokuma Tezgahı yaptırılacakbr. 

1 - VekAleUmi'ZlCe yaptırılacıak 3000 aded el dokuma tezgAhı bpalı a.rf 
usulile eksilimeye ltonmuttur. 

2 - 3000 aded tezclbı.n tahmin edilen bedeli 57000 llra.dır. 

3 - Muva.lt:k:a.t temınat 4275 liradır. 
4 - Tezgl.hl&r imalt.t yerinde tesilm edilecektir. 
5 - ihale aa EylOl CumA günü saat s15D de Ankarada İktınd Vetlletto.. 

de müte§ekldl kxımi3yonda yapılacaktır. Taliblerin mezkQr rQn Tt BU.te 
kadar temln.a.tıa.nn.ı ya.tımıaları ve 2490 ~ayılı kanunun sı u a:ıaddMl 

muclbince tansim edec&kleri zarfian eksllbne saatinden bir laM eYftlb:ı.e 
kadar komisyon& tevdl etmelerı l~ımdır. 

8 - Bu h'UINA mtlt.ealUk ~:ırtnameler İktısad VekA.leU aa.na11 wnum 
müdürlüğil küçük sa.n'atıar şubesinden temin edilcektlr. euı6/8088• 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna Ait 
Bazı İzahat Ve Okula Kayıd ve Kabul Şartlan 
ı - Hastabakıcı hemotr~ yetl.ştirmek üzere Ankarada M. K. VeWet& 

tarafından fOrdu bast&ba.lı.ıcı hemşireler okuluna bu sene de • taıebe 

alınacaktır. .. 
2 - 3433 sa}'llı k&ııun nıucibince bu okulda.n mezun ola.oUSM, memv 

olup tekaüdlye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar a.ltl st'n€11k mecburi hizmetlerini on1u bulantiertııdt 

yapacaklar: ondan sonra arzu ederlerse memleketteki blltlln lllb.hl _..,. 
küller kendilerine açı.t oll.('aktır. 

4 - Tah.'lll mfiddeti tl9 sene olup, bu müddet içinde okurıata &1\1&. bel 
lira harçlık verllecek ,.. ıaşe ve ilbasları tamamen okula ald oJıua.ktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 Ura ul1 ma&fdaıı 
başlamak Uzere maq alacaklar ve bu miktar gittikçe çota.IacUtır. B1l -. 
man dahi IILf8, giyd1nnl ve barındırma orduya aid olacaktır. 

8 - Okul İ6/Eyltll/1KO da tedrlsata başlıyacaktır. 
7 - Okula Jmyıd ye tabul şartları şunlardır. 

a - Türkiye Cünıhurly"f.ti tebaasından olmak ft Ttkt :B'kmdao 
bulunmak. 

b - Sıhhatl yerinde olmak ve durumu her iklimde TUI.t. ıörmeh 
mü.~ald bulunmak. (Bunu her hangi blr hastane heyett ra.pon DI t.nauı: 

ettlrmek ve enaka baflama.k lıizimdır). 
c - Yqı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olm.amat:. 
s - Kendu1, ana ,.. babası ırtet ehllnden olmak. (Bu TUtJet po • 

lisçe tevsik ettırUerek enaka. bn~Ianacaktır). 
e - En u orta otul tah.~Uinl b1tirmi4 olmak veya bu cSereoede tah. 

sil gördü~\ntl lsbat etmek (Tasdlkname suretleri mu.u.ddak olan.~ 

eklenecektir). 
f - EYU veya nişanlı bulunmamak. (Evvelce evlenip tııop.nma.larl& 

kocası ölmüt olanlar kabul edlllrı (buna ald medeni hall bUdırtr mft.!bıt 
evrak keza eklenecektir). 

g - Sıhhl &ebe.bler chsında okulu kendlli~inden terket1dlt, )'ahwl 
evlenmek suretne nya dlter ınzibatt sebeblerle okuldan çıtaı.nldılt, yaho4 
altı senelik mecburl blf'met.lnl yapmadığı veya tAlmamlam.adılı. yaıh~ 
sı h ht sebebler d~llld& okuldan c~ka ~··-ı • ~ takdirde taıhaklı::uk etıtriDeceılr 

mekteb roMranarını tamamen ödiyeceğine ve gösterdili v,.,taı.nn ta • 
mamen dotnl oldutuna dair noterden tasdikil ve kefilll bir tuhtıdnaml 
vermek:. 

8 - Bu enü u.hiblert okula imtihansız olarak kabul edUeeetur. 
9 - Altıncı madded&ki evrakı tamamlıyanlar bunlan Anb.radatfler 

M. M. Vekt\letı 1nhhat ~şleri dairesine. dl~er vllliyet me.rkezlerlnıdek:fler n.. 
IUiklerlne, nzada.ktler kaymakamlık lara takdim edeceltler ve bu rol ne 11. 
M. V. sıhhat J4ler1 dain.slne yollıınaca ktır. Müracaatlann 10 111161 lKO da 
s.-ınu alınm1.1 olacaktır. 

ıo - Taliblerin kabul <dlldiklerl ve mektebe hareket etmeleri ..,.m ma • 
karnlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

ll - Knbul edlleceklerın okulun bulundu~u Ankaraya k:ad&r ft 11hhl 
muayene neticesi hutaııltları tebeyyün edenler memleketlerine ıtcftp ıeı.. 
mek için sarfedeceklerı yol parası kendflcrine ald ola'!ak ve <M. ll. V. cıhbaa 
işleri dairesi relsli~tl ne hitaben yazacaklan dllekçede bunu turfh edt • 
ceklerdlr. (808.71 54) 

Heybeliada Deniz Harb Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından : 
ı - Bu yıı :::>enis l.JAe.ii birinci sınıfa girmiye istekli cı'kıurla.ruı mtla&Nlal 

sınu vlnrın:.ı 6 Eylill 9-W Perşembe günü sabah saat dokuarla ba.§l.ana.cakt.ıl'. 
2 - Sınavlar fen bilgisi dizik kimya. matematik ve türkçeden yapıla -

cak tır. 
3 - Sınava girecek okurlarm köprüden sabah saat 7,36 de hareket edea 

vapıırln yanlarında alyah miırekkebU kalem ve tersim mal'IN!lu! oldulU 
haldl' okula ~elmelerl. • 

Sı•1av ba,la.dı.ktıın ronra minacnat eden okurların sınava 80kulınıyacall 
al~adıırıara IlAn olunur. (7620) 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Zonguldak Vllayeti içınde Çaycuma - Kokaksu _ Bart.ııı JOlun.da ya

pılacak :!85.820 lira ke§if bedelli şose ve sınaı imalat t.,i Itaııalı sarf 05Ulllt 
2818 ' 940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiiLmeye konulm\,lftur. 

2 - Eksııtmım IS/ 9/ 9-W Cwna günü saat 15 de ZonguldalN. DIJm1 BncQ.. 
mende yapılacaktır. 

3 - EltsUtme ~e&i ve buna müteferri evrak Da1m1 Enotlmen taıe. 
minde ve Zonguldak Natıa Müdlriyetinde görülebilir. 

4 - Muvakkat tem.ına.t 15175 liradır. 
5 - İşin bedefi 940 _ P41 - 942 yılları bütçesinden verllecektlr. 
6 - Eksiltm.eye cinnelı: istiyenlerin ihale gününden en as 1 ctm enel 

?.onguldak vilAyetine mürat'ııat ederek Vilayet makamından alınm14 mnte
ahhidlik ehliyet vesikaslle Ticaret Odasından bu yıl içinde e.lınmıl v~nı:a 
ve muvakkat temina.tıarını yatırdıklnrınn dair makbuz veya temlnat mek
tublarını ve teklife a.ld mektubu muhtevi 2490 sayılı kanunun tarttı Yeçhlle 
hazırınnmış Jı::apa.lı za.rfla.nnı ihale saatinden bir sna.t evvel Da.1m1 Enctııneıı 
Rels~lne verl.lımesi Ulu olunıır. (7833) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
ünıver->i~ye yazılma tşJcrme 30 Eylill Pnz..-ırtesi gUnü 


