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8 IliS i 8 e 8 DIZ 
In 1 ömuru u an1 aca 

HITLER DÜN 
İNGiLiZLERE 
ŞiDDETLE 

HÜCUM ETTi 
Alman devlet reisi 

Ingilizlere hitab 
ederek diyor ki : Taş komnrlerimiz barice gOnderilerek 

" Merak etmeyiniz 
geleceğiz ... , fazla dOviz teminine çalışılacak 

Kömür ha•T%\\mı:ı:a aid görüniltler 

ı iükum..t her sıone m;.mlekete eden çok mühi n kararlar nı mak 
~iıhim mık;arc!a -:lö\'iZ getiren her üzeredir. Bu husust l yapılrıaakta o
hı·';t tn~ kömiirıc·r;nin memleket da- lan tetkikler yakında n~tict."ltmecek 
'Yı ~de istihlakine mani olmak Ve ve alınan kıuaıJRrı:l &Üratle tatbiki 
d ur ~n rn:ı.hn•k t ihtiyacını bir el- için faaliyete gı.!çilccı·kt:r. 

rne · · k 

mUrleri, hııolı başına bir doviz kay
nağı olarak yalnız harice ihraç edi
lecek, yurdun her tarafında yalnız 
linyit kömürü kullc.ınılacııktır. 

Bundan .soılU l"nvit kömüıü mil
li mahrukatJmız ol.;cak, bl\~ka kö

(Devamı 3 iıncu sayfada> 

Hitler Almanyanın 
beş sene için harhe 

hazirlandiğinı söylüyor 

Berlin, 4 (AA.) - D. N. B. 
Führer, J 940/1941 kışı yardımı 

eserini açarken, söylediği nutka 
§()yle başlamıştır: 

Harbin ilk senesi bitmiştir. Bu 
birinci senenin muvaffakiyetlerinin 
misli yoktur. Bu harbin birinci sene
si, 19 14 harbinin birinci senesi ile 
mukayese edilemez. Çünkü ı 9 ı 4 
hnrbinin ilk senesinde, fevkalbeşer 
cesarete ve muazzam fedakarlıkia
rn rağmen, kat'i hal sureti değil, 
ancak kısmi neticeler alınmıştı. 

Führer, bundan sonra, Alman 
kuvvetleri işgalinde bulunan muaz
zam coğrafi sahayı hatıriatmış ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

enk aha sali~ı.:sullC"r),. t~mın et- Yapılmakta olan tcrkikle:c g~re 
_ ıçın b ftn l!"'ri:ltJketı l\lakadnr memlekt"timizd<"ki her cin!! taş ö-

~~==~----~~--~--~----------

Birçok. muhasımlar, ortndan kal
dırılmıştır. Eğer Jngiltere henüz ay
ni akıbete uğramadı ise, bu, ancak 
iyi ı;oğrafi vaziyeti ve kaçmaktaki 
fevkalade mehareti sayesindedir. 
Bazı ingiliz politikncıları inandır
mak i tiyorl r ki j~iJiz ordusu. ge 

i r a unu 
me 'iyete giriyor 

. AAnkura, 4 {Hıısusi) - İcra ve den itıbnre.n yeni hükümlerin tatbi
ıflas kanununun bazı maddelerinin kine başlanacaktır. Adiiye Vekileti 
tadilinc d ir yeni kanun on Eylülde bu maksadla müddeiumumiliklere 
~~~.-ıyet mevkiine girecek, o gün- <Devamı 7 nci sayfada) 

···Fıri··~ ·c····················b··················~ ·yey·ii········· 

m y mı o nyorlar? 
Dün ·baza taranlar az ekmek ç1kard1lar, 

halk ekmek bulamadı 

Son ·· 1 d 
Bot bir fırın 

d gun er e bazı fırıncılar ara-
;•~ ." ba, gösteren ho~nudsuz.luk 
_ zunden dün akşam İ1tanbulun 

bir kıaım semtlerinde halk r.nü~kü
latla ekmtk tedarik ~tmiştir. 

Cağaloğlu, Çemberlitaş, Cedik
pa~a. Beyazıd, Koslca. Ak aray, 

1 
ır t ~ney en an ı bır at gibı, m-

k
• lı yet duşmanın Üzt·rine atılmak ar-

zusa le yanmaktadır. Halbuki lhiç a n e~e böyle değildir. İngilizle-r bize pek 
• • yakın bulunuyorlardı. Bu arzularını 

mükemmel tatmin edebilirlerdi. Fat_!! rk e kat kudHikle<ônd<n çekôldôle. ve 
kendilerine, bu ric'atleri büyük mu-Tran si vanyda znf~e:iyetler dıye tesmiye etmek te-
sellısı kaldı. 

h lk italyan 
kon so loshan ~Jeri n i 

yaktp ytktyor 

Biz daima ııunu müşahede ettik 
ki Ingiliz propagandası, bir şahikn
dan derin bir çukura düşüyor ve fa
knt birkaç gün sonra daha yüksek 
,ahikalara yükseliyor. Mesela ben 
bir gün şöyle bir şey okudum: 
nŞimdi harbin mukadderatı anlaşıl
mıştır. Eğer Almanlar Parise gelme-

T amışvarda askerle ye muvaffak o tamazınnın - ki oıa
mıyncakıardır - hnrbi kaybede~k-

nÜmayişçiler arasında lerdir. Fakat her şeye rağmen Pa-

ı ı .l 45 rise gelirlerse, o zaman harbi lngil-
çarpış~~- ar o .ıu, tere kazanacaktır.>> Ingiltere müte-

olu var addid ve sözde muzafferiyetlerini 
Londra 5 {AA.) - Bükreşten ı i te böyle kazandı. Bu muzafferi

gelen haberlere gore, General An- vetlerin en şanlısı, !?önkcrk firan-
tonesko yeni kabineyi kurmak tek- dır. (Devamı 3 uncu sayfada) 

lifini re.d d etmiştir. 
Memleketin dahilinden gelen ha

berler ise, hakem karanna karşı 
Transilvanyada mukavemetin de -
vam ettiğıni göstermektedir. · 

Klujda, nümayişçiler İtalyan kon
soloshanesini tahrib etmi lerdir. 
Konsolos, ancak poli,in müdahalesi 
sayesinde emin bir 1ere nakledil -
miştir. Temişvnrda lıalyan konso -
loshanesi hemen hemen tamamen 
yıkılmıştır. Konsolos da halkın 
husumetine maruz kalmıştır. \'ak'a 
mahalline askeri kuvvet göııderil -
miştir. Askerlerle nümayişçilcr ara
sında altı saat süren şiddetli bir çar
pışma olmuştur. 45 ölü ve "büyük 
miktarda yaralı vardır. 

Dairesi üzerinde Macar bayragı 
çeken bir T ransilvanya şehrinin be
lediye reisi, halk tarafından linç e -
d ilmiştir. --------

Gümrüklerde 
bakiiyen maUar 

Ankara 4 - V ekiller ı leyt>ti 
gümrüklerimizde bekliyen yabancı 
memleketler menşcli mallurın ithali 
için mühim bir karar vermiştir. Ka
rarnameye göre, gümrüklerimize 
geldiği halde. konuşmentoları gelmi
yen veya diğer bir sebeble çıkani -
mıyan ınallar milli korunma kanu
nu hükümlerine uyularak çıkarıla -
caktır. Muamelenin tekemmülü sıra
sında bir zubıt tutularak malı gön
deren firmanın isim ve adresi ve ma
lın sevk tarihi ile gümrüğe vüsulta • 
rihleri tesbit edilecek.tir. , 

Yeni Romanımız 

İngilterede hava korunma tetkilatına mensub gonullüler para~utçülere 
kartı atıt talimleri yapartarken 

iNGil TEREVE 
DüN 200 ALMAN 

TAVYARESi 
HüCUM ETTi 

İngilizler '' 41/tayyare 
düşürdük , diyorlar 

Londra 5 (A.A.) -Dahili em
niyet nezaretinin tebliği: 

Dün öğleden biraz sonra takri -
ben 200 tayyarelik bir düşman filo
su Kent eyaJetine girmiş ise de nv
cıl rımız "\ie hava dnfi bntary~ları -
mızın ateşile karşılanmıştır. Düş -
man tayyarelerinin ekseriyeti sahil -
den öte tarafa atılmı~tır. 

Iki küçük grup müdafanmızı n§ -
(Devamı 3 unc.ü sayfada) 

İngilizler 
Almanyada 

yeni hedefleri 
bom baladılar 

Alman ormanlarında 
gizlendirilmiş hedef
lere taarruz edildi 

Londra, 4 (A.A.) - Hava ne
zuretinin tebliği: 

Geçen gece İngiliz bombardırona 
tnyyareleri, Alman ormnnbrında 

Hartz dağlarmda ve Berlini~ 
lindeki Crünwnld ormanında ciz
lendirilmiş olan askeri hedeflere t -
arruz etmişlerdir. Birçok yangınlar 
çıkarılmış ve bu yangınlar sonradan 

(Devamı 3 uncu sayfada) 

Amerika ile deniz muvasalas1n1n 
muntazaman teminine çalışılacak 
Amerika ile· ticari münasebatın tesisinden 
sonra bazı malzeme darlıkları zail olacak 

Harbin Akdeıuze sira' t-lindt:n ı kadar tutü~ yukliy•·r~k Lc·b~h:tt!l
sonra lınınn\arımı..: ile Arnenka o- tık yo1iJ .. Amerikny~ hnı< kc-ı ede
rası nd :ı ilk mu\:ısal:ıyı t•"TIIn edl'- cektir. Vapıırun Pireye uğraması da 
cek olaıl Patraı vapurunun linıaııı- muhtemel goriıJm,.J...ıcdir. 
mızdan, lül•tnşı ve bınsak ) u .lı> e- Diğer rrır.t ft'll Amerika ile lur
rek Jz.mirc hareket etliKini y.ızıı.ı!l- kiye ve Yurıanistn.ı linı'lnları Am-
tık. Patrai bugün lzmirden olJÜ ton (Devamı .3 uncu sayfada) ........................................................................................................... 

çi er için zırtanan 
yeni kanun Iayibası 

Bu kanunla tarihi " Bekçi babalık, tam 
rnanasile tarihe karışmış olacak 

Iki asır evvelinden iril•ar<"n gor· 
meğe baJadığım•z mfthtılle, çarp 
ve kır bekçileri 1914 yılına l~dar 
mensub olduklan muhiiin örf. fi.det ........ B U G Ü N Samatya, Yedikule ve Şehremini 

......... '\ ile Üsküdar fırınlan gündi:iz az ek-B,. r aci h 1. k aA ye rnek çılmmıışlar, akşam üııtü ise bir 
kısım halk fırınlardan eli boş dön-

iugiltere -Arneri ka 
Amerikalılar ((Anla.,ma)) 

Naz::min •onunun ba~langı .• 
cıdrr)) diyorlar 

Ge s ta. po 
ve 

Entelicens Servis 
1 
ve teamüllcrinc göre geli~ i güzel 
vazife görürlcrken, lu tarihte çıkan 
ve halen mer'ıy~>t mcvk1irtc.le bul.J-

ı müştür. Diğer bir kısım fırınlarda 
YAZAN ·ı fırınlarına t'kmek at-

Üstad önünü kalaba
n kadar ckrne-

J[a/id Ziya 
Uşallltgil 

IKiNCI SA YF AMIZDA 

Londra S (AA) - Diin, lngi
li7. - Amerikan anb•ması hnkkındR 
mütalea bt"yan eden Arnı-rikan rad-

1 yo komantntörl.-ri, şu cümlnl<"ri kul
lanmı!llardır: 

dhrbin t'n büv'·k ı.ak'ası 'l" Nn
zizmin sonunun hacılan ıcı olan ,,_ 
la m Amerika l 11 ı ın n p3 ile
rinirt ki mr mütcvecC' h oldu -;unu ös 

Ingiliz ve Alman 
casus teşkilatı 

arasında bir dram 

Pek yakrnda 

nan bir kanu Hn muıwyf'n tt'ckı!iilıl 
bağlanı:ır k bazı ka) ıd la ra tiıbi tu
tulmu~lardı. 

Şehir 'e knsab..ılardc çı.•şı ve m -
halle bekçitcrinirt istihdamını ım.-c
bur l:ılan kanun, bekçileri lıızumlu 
bir unsur suyarak bunl..ırın iııtıhah- " 
larile ücretlerinin tayinini ıneıl3Üb 
oldukları m hı:ılli-ı en büyük mül-
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Talihin garib 
Bir cilvesi 
_ Yazan: Muhittin Birgen ..J 

C ihan Harbinde Osmanlı 
imparatorluğu, Suriyeli 

dostlarımızdan hayli çekmişti. Sade 
Cihan Harbinde mi~ Ondan evvel 
de: Meşrutiyet ilan edilir edilmez 
Suriye Arablan bu inkıliıbın düş
manı oldular. Bunun sebebi, Suriye~ 
de Osmanlı hükümdarları yerine 
aaltanııt süren bir mütegallibe gü
ruhunun bu saltanatı ellerinden ka
çırmnları korkusu idi. Bunun için, 
tedricen bütün Suriye bu adamların 
peşlerine takıldı ve bizim aleyhimize 
çalışmak üzere F ransıziarta elbirli
ği yaptılar. Suriyede başlıyan bu 
elbirliği tedricen, haoka elbirlikleri 
§eklinde cenuba doğru yayıldı. Hi
kaye malumdur. 

Cihan Harbind~ Suriye, bize yar
dım etmek şöyle dursun, bütün 
kuvvetile aabotaj y3ptı: Askeri sa
hada, iktısadi sahada. Bu ısabotaj 
bize olduğu kadar Suriyeye de hay
li pahalıya maloldu: memleket, ta
bit prtlarla çekeceği hadden çok 
fazla iaşe mü,küliıtına ve hatttı kıt
lığa uğradı. 

Biz o harbin ilk safhasını kaybe
dip te Suriyeyi tahliyeye mecbur 
olduğumuz zaman, bu memleket 
nihayet emeline kavuşmu;J ve Fran
sız ordusunun i~gali altına girmişti. 
Fnkat, bu işgalin, kendilerine daha 
pahalı geldiğini Suriyeliler pek az 
7.amanda gördüler. Bizim Şamı Şe
rtf diye hürmet ettiğimiz §ehirde 
Suaiyeliler top ğüllelerinin mahal
leleri nasıl tahrib ettiğini ve mit
ralyözlerin kalk kütlelerini nasıl 
biçtiğini pek güzel öğrendiler. 

•'ı * 
• ı Yirmi ııenelik hir Fransu himaye-

ainden sonra Suriye, bugün ikinci 
bir harb devri ya~ıyor. Bu hnrb, 
Suriye hududlnnnn girmiş değildir. 

• Fakat, Suriye gazetelerini okurken 
1 ı görüyorum ki, bir senedenberi za

ı 
1 ten mevcud olan müşkülat, son za-

manlarda artıyor. Kömür, benzin, 
gaz, oeker, et vesair ihtiyaç madde

ı 
ı 1 leri günden güne eksiliyor. Musul 

petrollannı Akdeni?:e akıtan boru
nun bir ucu da Suriye toprakların
dan geçtiği h!ı.lde P"'trol. ~nmda he
nüz petrol lambnsı yakan fakir hal
ka pek az miktarda vesika ile tı-vzi 
edilmeğe başladı. Manda idaresinin 
bütün gayretlerine rağmen, fiatlar 
yükseliyor '\'e ihtiyaç maddelerinin 
tedariki mütemadiyen güçleşiyor. 

1 Her vey gösteriyor ki eğer ha rb 
ı I devam ede.:ck olursa Suriye daha 

ı ağır mü kulata gidf"rek ve Cihan 
Harbinde görmü1 olmadığı fe}' leri 
görecektir: Bizzat Suriye içinde mü
cadeleler cereyan etnıiyeceğini kim-

ı se temin edemez. 
Benim bildijlime göre Sı..riye, o

tuz senedenberi mücadele i~inde~ir. 
~ Otuz senedenberi de bir türlü rahat 
ı ve huzur yüzü görmedi. Bundan 

sonraki mukadd~rl\tı ne rJ lacak? O
nu da &imdilik kimse bilemez. 

* Bu, talibin garib bir cilvesi, ya-
• hud çok dikk-te layık bir dersidir: 

Bir millet ne vapbğım hilmt.z. haki
ki menfaatlerini idraleten aciz olur

ı aa, işte höyl~. Suriye gibi, hayattan 
ı mütemadiyen dayak yer ve d•:rs 

alır. 
Hiç şüphe yok ki, Hatay, kendi 

mukadderatını Suriyeden kurtarmış 
olmanın iviliğini bugün daha ıyi his
sediyor: Tür~iyeıifl! lüks mnddelf"r
den mııada hiçbir l!eyde yoksulluk 
mevcud olmadığı gibi böyle bir te
yin ihtimal ve end~si dl\hi yoktur. 
Türkiyede bütün bir milletin haya
tını her nevi avııntürlere '9f"voıhud 
harici tecnvü7lere karşı akıl .ile, 

1 
' k uvvetle himııy~ v,. müdafaa eden 
1 

bir rejim mevcud olduğu için, hem 
t b ugünkü huzuru tehdid edebilec~k 

1 
fenalıklar ihtimali uzak, hem de, 
bunlar çok mahdud snrtlaıla mu

ı k ayyeddir. Denıck, Hatcıy Türk ol-
• duğu için, Türk elile nihayt't huzur 

ve emniyete kavuşmu-, buluııuyor 
1 

ve Suriye do S•ıriveli ol-tuğı.. ıc;:ın 
~ bugün ikinci bir harhde, şimdilik 
. ikinci bir kıtlığa mıuuz. yann da 
; kim hilir ne gibi mu!:adderata nam
( :zeddirl 

Çeyrek asırlık b!r tarih devrinde 
ı hadiseler akıp giderken talihin Löy
ı le cilveler yapmn!ı, sade bir tesa
t düfün eseri değildir! Insanların an
I cak ektikleri şeyleri biçeceklerini 
ı göste·en bir misal de burada vardır. 

v{lu},iftin. c.2Jiclji!H 

-Parti ocak kongrelerine 
devam edildi 

c. H. P. Ocak ltongrelc~lne dün de 
devnın edllm\ştlr. Dün, Bağcılar, Ç:ı. 
kıJ Ekşinoz, Tayakadın. Sellmpaşa, 
s~ekll, KirnZlı. Kor!ıder~. Çukur , 

1 Koprü1er, ovaye"i ve ~ehrentini o 

SON POSTA-

Resimli Illakale = Ferdi kuvvet 

' op.SJE \ \' . 
ı-· 

.. 

Eski it.alyan Hariclye Nazın Kont Sforca §ÖYle der: Her ~eydPn evvel kendi gözünüze, kendi kula~ınıza, kendi muhakeme. 
- Bir va.purdi\Il ya.bnneı bir memlekete çıkan muhtelif mllletlere me~ nize, en nihayet te kendi kuvvetinJze )na.nınız, ve herhaılal bir ~e kendi 

sub ferdieri ayrı ayrı takib edin.l.z, bunlardan bazılarının derhal konrolcıe- kabiliycUeriniıj tüketmeden önce başkasından yardım dilenmeyinlz. Ve 
hanelerine koştuklarmı görürsftnüz, buna mukllibU bazıları da kar.şılaşa. billniz ki dünyada yayılan cemiyet, dünyaya hAJdm olan cemiyet şahsiyetl 
cakları mütküıatı kendi ıruvveUeri lle yenıniye çalışırlar. Bunlar için olan ferdierin yaptıkları cemiyettlr. Ferdin kuvvet.i, benll#i, -ı,llgisi, azım 
kon.soloshane müracaat edUecek .so~ kuvvettir. Hayattn muvatfakiyet. ve lrndesi ne derece çok olursa o ferdierin ~ edecekleri cemiyetin 
ikinci kısmı teşkil edenlerlndlr. kuvveti de o kadar çok olur. 

-C-ikii-~;dileikii;·sT-·-···@J·frJ"ii:}·····:·tfi(jjjjj·····fiib·ffi0 fii'ifl[fij···---· 

16~-ı~N: Ha!~~!!~ .GdJ Viyanada verilen 
kararlardan sonra 

acar i s tan 
Yazan: Hasan Ali Edi: 
Son gelen telgraf haberleri. ay -

lardanberi uzayıp giden Transilvan
yrı meselesinin de Macaristan lehine 
halledild_iğini bildirmektedirler. 

191 O yılında yapılan nüfua tah -
ririne nazaran 20 milyon 900 bin 
nüfusa malik olan Macaristan, 1914-
19 1 8 Dünya Harbinden mağluh çı
kınca, arazisinden mühim bir ]us -
mını Romanyaya, Polonyaya, Çeko
Siovakyaya, Yugoslavyaya terke -
dince nüfusunun yarıııından fazlasını 
da kaybetmi~ oldu. Bu suretle 1938 
yılına kadar Macarİstanın arazisi 9 3 
bin kilometre murabbaı nüfusu da 
9 milyon 1 00 bin kadardı. 

19 38 yılınHa Viyanadaki muhtelit 
hakem heyetinin kararile, Avusturya 
topraklanndan olmak üzere Maca -
ristana 12 bin kilometre murabbaı 
arazi ve 1 milyon nüfus terkedildi. 
19 39 yılında ise. Çeko-Slovakyanın 
Almanlar tarafından istilrurı eana -
sında da Macarİstana 12 bin kilo -
metre murabbamdn bir arazi p~ça
eile 600 bin kadar nüfus daha terke
dildi. Bu turetle Transilvanya hariç, 
bugünkü Macarİstanın nüfusu 1 O 
milyon 700 bin; arazisi de 117 bin 
kilometre murabbaı; kilometre mu
rabbaına isabet eden nüfus kesafeti 
de 91,4 olarak hesab edilmekte idi. 

Transilvanya namı altında zikre
dilen arazinin meaahası 62,200 ki-

Bir lmanya seya atinin hikayes· 
-8-

Yapbğım seyahatlerin en tatlı 

ren cihazların, camek&nlann önün-lsezdik. Her yerde hUsnü kabule. 
de birer dügv m eye basıverince gelen pek çok teahil5.ta mazhar oluyorduk. 
cereyana tutulıuak, canlanarak ha - Çini imalgiihının ihtiyar müdiri bize 

hntıraıanndan birini teşkil eden bu h · rekete getirdiği aletlerin karşısında bizzat refakat ederek iza nt verı -
T una seyahntini ikiye böldüm: Ev - d sevincinden çıldırmı"a döndü; o yordu. Sonra Dresden- e çini nü-
vela ilk merhale olarak Lintz-e ka- ,; 
d · 'k 0 d 'k' · k aAletten o"tekı'ne bu camekandan be- munegahlannı gezerken bütün o ar gıtb . ra a ı ı gece geçırere • • J 
bu güzel kasabayı daha fazla kala - rikine, birini anladıktan sonra daha gözleri kamaştmın evaninın nası aa-

r--------, 
1 Sözün kısası ~ 

. 
~ El el üstiz~de, 

Kimin eli var? 

- E. Ekrem Talu _) 
G azetelerin aayf!lları Allah 

tan ki inmiş. Inmemili ol 
saydı, günün katakulli, 'orolop, dü
bara hadiselerini kayda gene de yet~ 
mezdi. 

Belediyemizle zabıtamızın ciddi 
bir kontrolü neler de neler meyda~ 
na çıkarmıyor) 1 Yabancı bir insan, 
gazetelerde intişar eden hnvadisle -
rine göre İstanbulumuz hakkında 
bir hüküm vermeğc: mecbur tutul -
sa, lstanbulluların bir yansını dü -
baracı, öbür yansını da enayi deyip 
geçiverecek . 

Büyük üstadımız Halid Zh anın 
«Bir yazın tarihiıı ne nazire yap -
mayı aklımızdan geçlımiyerek biz 
de (!Bu yazın tarihin yaunak İs
tersek içine, gazinocularla beledi -
yenin mücadelesind~n başka kayde
decek mühim bir şey bulamnyız. 

Zavallı belediyel Meşhur Ojias'ın 
ahırlarını temizlemek için Herkülün 
çektiği sıkıntı, onun bir takım fs -
tanbul esnafını yola getirmek için 
yenrneğe mecbur olduğu güçlükler 
yanında hiç kalır. 

Hangi lokantayn el atsa bir pis
lik, bir yolsuzluk, bir kazıkin kar ı
laşan, en maruf bir konserve fabri
kasında bir mezbele meydana çıka
ran, toplıya toplıya, fırınlarda nok
san ekmeklerin sonunu getiremiyen, 
burada cezalandırıp salıverdiği n -
leroyanacıyı on adım ötede tekrar 
suç üstünde yakalıyan İstanbul hele::. 
diyesi şüphesiz ki cennetliktir. 

Düşünün bir kere ahlak ne türlü 
bozulmuş! Bu kadar takib '\'e tec
ziyeye rağmen, hasis menfaatlerini 
hemşerilerinin zararında arnvan, 
halkın sıhhati ile, ke.sesi ile, hüs
nü niyeti ilc oynıyan dalaverecileri 
yıldırmak mümkün olmuyor. 

Bahsettiğim ahlak bozukluğu ço
cuklara da sirayet ediyor. Bo!l rakı 
şişelerine su doldurup da baklı:ala 
yutturan. yerden topladığı hüküm
süz hamvay biletini uzaktan bilet -
çiye gösterip de bedava seyahat e
den kopiller buna delildir. 

Sokakta, kahvede, yazıhant>de, 
dükkanda, evde.. it namı nitında 
görülen şeylerin yüzde elli<ıi dala -
verelidir. 

Bu manevi illet hjze Umumi HaT
bin ve miitarekenin kara günlerin -
den yadigar kaldı. Ve bugün. adedi 
çok şükür az olmıyan namuslu tüc
car. e!lnaf. fabrikatör. komisyoncu, 
bu vaziyetten son derece elem duy-
maktadır. · 

Pivasada bir hayiihuydur gidi -
yor. Dalavereyi mübah sayanlar, 
pervaınzca: ııEl el'"üstünde, kimin eli 
var~ Ar yılında değil, kar yılında
yızin diye haykmyorlar. 

Bunun önüne sad~ takibi~. ceza 
ile geçilemez. lçtimai ahiakın asıl 
mi.ısahhih ve koruyucusu cemiyetin 
kendisidiri 

E. Ckr.~, "'Ca.tt4 .. 
Istanbul Eğlenceleri Komitesi 
Trabzondan bir oyun heyeti 

getiriyor 

lometre murabbaı; nüfuau da 
3,460,000 kadardır. Fakat telgraf 
haberlerine nazaran Viyana konfe
ranil T ransilvnnyanın takriben 4 5 
bin kilometre murabbaı tutarındaki 
bir sahayı Macarlara terkettiğine 
nazaran, Macarların eline geçen nü
fus miktarı da 2,5-3 milyon kadar 
bir ıey olmak UizımdıT. 

mamak tahassürile terkedip ikinci görüleceklere aeğirte seğirte yanı - fahattan geçtiğini o sayede aıılamış 
merhaleyi Pasııau-a kadar katettik. mızdan ayrılıyor, odadan odaya bizi olduk. Saksonyanın bu payıtahtın -
Almanya toprağına bu küçük ~ehir- kaybedebileceğini, bu iızim binanın dan çocuklar Münich kadar mem -
d~n başiıyıırak girmiş oluyorduk. dolaşık kısımlarında tek batına ka- nun. kaldılar, bir tiir~ü a~rılmak Ais
Bav-iyerayı adeta ~lekten geçirirce - lacağını düşünemiyerek koşuyordu. temıyorlardı. Muhtelıf numunegah
aine -dolaşıp gördük. çocuklar yorul- Biz hiç bir zaman onu bu derece se- larda, bilh_!lasa Saksonya krallarının 
muyorlar, her gördiikleri ııeylerin vi nmiş, böyle çılgın bir heyecan hazinesini muhtevi olan ((Yeşil ku b
d ah n fazlasını beldiyen bir ftevesle.. içinde ~endisini çocukluğunun ıve - h~» de aaatlerce doy~mndılar. Bu
Passau-dan birbhini takiben ~nds- serretine kaptırmış görmemiştik."'O- raBa fazla olarak kralıyet opernsın
hut, Regensburg, Bamberg, Augs- nu kaybetmekten korkuyor, muha- da ~ı:xıet~n~nın cı~t!lı:nış. n~şan_lııı 
burg, Rottenburg, Nürenberg, \Vürtz fızlann tebessümü arasında kı ndisi- esermı gorduk. Musıkı ıle ıştıgalıne 
burg şehir ve kasabalannı, bütün ni durmağa, beklerneğe davet ede- ve ~na_ iptilav derecesine var~n m:f
eski kiliselerile, aııırdide belediye rek aesleniyorduk. Bugünden sonra tunıyetıne ragmen Vedadın ılk gor
dairelerilt!, nümunegahlarile dolaıı - ne uzun seneler geç til. .. O, hall düğü opera bu oldu. Bütün temsili n 
tılar; küçücük hacaklarında yorul - mektehde tamamile anlıyamadığı, devamı müddetince ldeta gaşy ha
mak hilmiyen bir mukavemet, taze zihninin taze havaolasında karanlık- linde idi. Buna mukabil bir tesadüf 
dimağlarında her yeni görülen §ey;n lara boğulmuş bıraktığı fen muam - eseri olarak Oberammergau-ın men
getirdiği intıba ile dolamıyan bir it- malarını burada canlanmı!l, bariz bir kıbei lsa mürnesaillerinden müte -
tisa· vardı. Her ikisinde büvüdülde- hayat ile yaşamağa başlamış görür- şekkil küçük bir zümre Dresden-in 
ri zaman müşahede edile~ san' at k en, bütün id rakinin önünde çö.züle- büyÜk cam bazhanesinde hütün dün
duygusunun ilk •ermayesini bu ae - memiş düğümler halinde kalan sual- yada meşhur olan temsillerinden bi
yahat vermiştir' kanaatindeyim. O )erin cevabını duyuyor, sanki bir de- rini verdi. Biz de hazır bulunduk. 
zaman henüz pek uysal, pek muti, fine ke~fetmi~çesine heyecanını zap- Temsil, mümes!i1lerinden ekaeri 
gösterilen vazifeye pek mütekayyid tedemiyordu. Ah 1 bedbaht yavnım 1. harbde olduklan için, pek sö n ük idi. 
ve münkad olan Vedad, daha bir Seni gene şu dakikada o halinde, Hele İsa vazifesini icra eden genç 
ihtar 'I.'Ukuuna hacet bırakmadan, sonra ne kadar değişen tÜr)Ü; türlü adeta gülünç denecek bir halde idi. 
yatağından fırlar, yıkanır, gı}'lnır, hallerinle, ümidlerden, füturlarn, e- Ne lsanın menkıhesi, ne de oyunun 
kahvaltısını yapmadan masanın ba- mellerden ye'slere geçen çeşid, çe- sureti temsili çocuklarda bir alaka 
şına geçer, kitabını. defterini çanta- ~id hallerinle nasıl görüyorum 1.. uyandırmıyoT, Vedad açıktan; uar
sından çıkararak tam bir ımnt, beş Münich-de oldukça geciktikten bk gitsek 1..» derneğe ct-.saret ed e -
dakika fazla değil, cebir t~mrinle - sonra Saksonyaya geçtik. Leipzig - miyerek esniyordu. Can sık~n bu 
rini yapardı. Bav-iyeranın payitah - den başlıyarale Dresden-e uğradık, gecenin telafisini Saksonya !sviçre- İstanbul Halkevleri Sosyal Yardım 
tında, Munich-de, bir haftadan az bir aralık Meis8ende çini imalgahını <Devamı 7 nci ıoavfaı.J~l Şubeleri menfaatine blr cİstanbul 
kal m ad ık. H er uğranılan yer d e bize .iliiiiiiiiiiiiiiiiiii.i..iiiiiii~iiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~ E@encelerı. ha ftas:ı hazır la nd ı i; ını 
deli.let eden lutufkar yeni Alman ,., dan 01) kişilik bir oyun heyeti da _ 

_. 1 yazmı.'}tık. Seçilen komite Trabzon -
Bu suretle Transitvanyanın ilha -

kından sonra Macarİstanın arazısı 

11 7 + 45= 162 bin kilometre mu -
rabbaına; nü!usu da 13 milyon 200 
bine çıkmı, olacaktır. 

dostlan bulmut oluyorduk. Bunla - o L rın en cemile .sahibini Münichde fah- 7 E y L vet etmiş ve heyet yola çıkmıştır. 
ri şehbender olan Kemmerich-in Trabzonlu gençler burada Karade~ 1 niz oyunlarını oynıyac:ık, Şimali (\-
şahsında bulduk. Bütün tesarnaya 1 nadolu havalarını çalacaklardır. Ilk 

Macaristan. dün olduğu gibi bu
gün de bir ı:iraat memleketidir. Nü
fusunun % 5 1 i ziraatle mCNUldür. 
Fakat ziYaale elveri li toprağın % 
40 ı büyük arazi ~ahiblerinin ve de
Teheylerinin elindfl! bulunmaktadır. 

değer mebaniyi, Pinakotheque ve 

ı Bu tari• hi .... utmayın müsamere Pazar günü Tepebaşı bah-
C lyptotheque rıümunegahlarını, o ......., • çeslnde verileeektir. 
mevsimde kapalı olan büyük tiyat-

1938-1939 yıllannda Macarista
na ilhak edilen Karpatlar Ukrayna
sı. Macaristanın ekonomi'le çehresini 
ziraat istikametinde olmak üzere 
biraz dei{iştirmi!ltir. Çünkü bu yeni 
ilhıık edilen ·yerlerin de mümeyyi:z. 
vasıfları, bir ziraat m~mleketi olma
larıdır. Bilhassa, Karpatlar Ukray -
naııı ormanlık bir saha olduğu için, 
Macarisıanın orman servetinin % 

70 ini teşkil etmektedir. 
(D~'~'"ml 7 nci savfad:ll 

rolan bilhalllll bize kar,, bir 1\ıtuf 40.000 ll·ra o gu··n . çnk.,l.tyor. 
olarak açıp her tarafını •. sahne ter- U 
tibatını gösteıen zevatın delaletile 
gördük.. Stannbergeraee-de büyük 
bir ııeyran yaptık. Viyana nümune
gahlarile beraber Bav-iyeranın bu 
payİtahtında yığın yığın birikmi' o
lan ll!llrı nefiııeden adeta tıarho, o
luyorduk. Vedad burada birinci de
fa olarak yaşına pek yar~ışmıyım ve 
onun için bize pek tuhaf gorunen 
vakurane edasını Deutches "'u -1 
aeum-da kaybetti. Orada fennin 
bilhassa heyetin ve hikmeti tabiiye
mn birer tatbiki nümune<~ini gÖ<~te - \r ------

7 Eylul. ..... Bu tarihi ~utma yın ız. Çünkii ~~ tarih 
aizin de hayatım-ı,la bir dönüm noktaaı olabılır. 

Yazdan sonbabara geçerken talibiniz kııtan ilk
babara geçebilir. Çünkü Milli piyango o gün İzmir 
enternaayonal fuarında çekiliyor. 

(2 ) liralık tam biletle 40.000 lirayı o gün kazana-
bilirsiniz. 

(1) liralık b:let aize 20.000 lira getirebilir. 

---
r 
1 Ba sabah C3kl bir lm=•~ t:r~tını hatırJ~a~ln~2ete koC 

teksiyonlarını ıtarıştınyorduk. 19;W yıJında yazılmış bir makale dlkka -

timize çarptı. İhtlyarsız olarak okuma~a daldık . • 

S TER NANM Al 

ı mulı:n"n de Lşslzl~i arttırdı Şimdi yapılacak şey fstil1Sall azaltmak, bu
nun için de makineleri durdurrnaktır.:. 

Bu makaleyi bitirdikten sonra kolleksiyonu, kapıyarak gün~n gazete_ 

1034 yılı evvelfl Ameıikada bıışlamış olan finans bulıranının Avrupa_ 
' ya da sırayet eıtiğl zamana tesadüf eder. Makalenın mcvzuu budur, he. 
, defi de buhranı kıırşılamak içhı hatıra gelen tedbirleri birer birer say
maktır. Muharrir hillfisnten ışunu söylemiş: 
· _ Bu buhran .fazla isUhsalden do~du. Makine fiatı ucuzlattı, buna 

lerinde harb tebliğlerini gözden geçlrdik: 
Her iki taraf dn ,·riı;di*l'rinin endüstri ınıntakalarmı bombalamışlar, 

fabrikalarını yı!:mı"l:ır. istihs:ıl:'ıtını durdurrnu.şlar .. 
Hatırımıza az evvel okumuş oldu~umuz makale geldi, ~er muharri -

rln tetklkinden çıkardı~ı netice doıtru Ise bütün fabrikalar yıkılmakta 
olduAu için harbden .sonra uzun yıllar l.şsizlllt kalınıyacak demektir. 

1 ST ER NA N, i ST ER INANMAl 

Bir amele elini makiney-:_ 
kaptırdı 

Balatta ç!vl fabrlkıısınd.l işçi Ke .. 
nan dün fabrikada çal1.'Şırkeıı elini 
mak.Lneye kaptırnıış ve ı;arnıakl:ı.rı 
ltesUmiştir. Yaralı Bal::ı.t. hastanesine 
kaldırılmış, kaza etraf•nd.l tahkikata 
ba~lanmıştır. ................................................ ,. ... 

TAKV I M 

Rumi ~~ene 

1Sli6 

EYLÜL 

5 
Resmi •ene 

1S40 

Arabi aencı 
1859 

H•z.ır 
12(1 

PERŞEMBE 

Şah an 

3 
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SON POSTA Sayfa 3 

Telgraf', Telefon. Ve Telsiz Haberleri 
Hitler dün 

ingilizlere şiddetle 
hücum etti 

ı Sivas kongresinin 21 inci ı ~$~e ı Yağmurlardan üzüm mahsulü 
yıldOnnmn dün kı!7;:::~:~:rı altıda bir, incir mahsulü 

tezabnrlerle kntlulandı ;a:p::·d~e:::.=:~::"E::~k ise beşte bir zarar gördü Alman devlet reisi 
İngilizlere hitab 
ederek diyor ki: Sivas 4 (Hwıusl> - Sivas kongre ,. 

sinin 21 Inci yıldönümü bugün şeh -
rimlzde tezahürlerle kut.ıulanmı.ştır. 

meziyeti ihtiyatkarlığıdır. Mu
edildi, Ebedl Şefin aziz hatıraları say vaffakiyet yüzde doksan sekiz olmı-
gı ile t.azlz edildi. Bu vesUe iİe Milli yŞan hdiçÇ?irl teşlebb~h·s~ı· fbaş vurmaz. 

aye ın e o an ' tı a ında uç se -''Merak etmeyiniz 
geleceğiz ,, 

Şefe karşı derin ba~lılıklar izhar e - neden fazla devam eyliyen ıoilahlı 
dlldl. bir mücadeleye sürüklendi ise, bu -

-------------------------------- nun sebebi hesabının yanlııılığında 

Kongrenin toplandılı ıı.se binası on 
blnleree Sivaslı tarafından ziyaret 

ROMANYADA Almanlar haftada değil, Çin milliyetperverlerinin kısa 
zaman içinde Japon emellerine sed 

Biz Yarşova önünde bulunduğu- çekebilecek kuvvetli bir Cin yarat-

(Baştarafı 1 inci saylad ı) 

~uı zaman şumsı biliniyordu ki, YENI• KABI.NE 550 fayyareCi inak üzere olmalarındadı;. Nitekim 
b~~a~et şimdi garbde müttefiklerin zamanın darlığını ve Avrupa hnrbi-

Uyuk hareketi birinci büyük zafe- k b t • , nin istikbalde nasıl ihtilatlnra yol a-
tini elde etmiştir ve deniyordu ki KURULUYOR ay 9 m 1 ş1er çabileceğini şimdiden kat'iyetle ta h-· 
larkın bu Polonyalılar daima bizim min etmek mümkün olmadığı için 
~~Yıf noktamızı teşkil etmiştir. Şim- Londra, 4 (A.A.) - Royter a- bu ihtilafı mümkün mertche çabuk 

•
1 bütün kuvvelterimizi gıırb cephe- Demirmuhafıziarın jansının deniz i~leri muhorriri yazı- halletmek istiyor. Cenubi Çinde ya-

lıne tahşid edebiliriz ve burada Al- yor: pılan Japon hnrekatı, bu ınıntakada 
lllanlan tam bir mağlubiyete uğra- reisi de kabİneye I O Mayıstanberi Almanya olü ve Avrupa devletlerile menfaat taaru-
tacağı~. esir olarak haftada takriben 550 zunu dahi göze alarak ic-ra edilen ih-
l Norveç harekatının bidayetinde, girecek tayyareci kaybetmiştir. Bu rakam raçlar hep bu maksadlndır. Maama-
"._giliz. askeri raporları, bizim yap- Almanların zayi etmiş oldukları fih bütün bu tedb;d~riıı fazla se:nere 
~k~~ız büyük hatadan memnuni- Bükreş, 4 (A.A.) _ 0. N. B. tayyare adedine müsteniddir ki, bu vermediğini gören Japonya, şimdi 

e erini gösteriyordu ve ingiltere- Gigurtu kabinesinin istifasını ver- zayiat ta 15 hafta müddetle hafta- Çinin Hindiçini ve Ingiliz Birman -
de, nihayet Almanlarla boy ölçüş- diği öğrenilmiştir. Kral, bu sabah, da takriben 220 tayyareye baliğ yası ile olan alakasını kesmek az -
Bek fırsatı geldi diye söyleniyordu. general Antonescuyu kabul etmiıttir. olmaktadır. mindedir. Bu makııadla Bindiçini 
b u fırsatı elde ettiler ve mücadele General Antonescu, ordunun nam- hükumetine, bu hükumetin arazisin-
I ıış~~dı. Kaderin bir iııtihzasıdır k~ zedi olarak tanınmaktadır ve ken- Macarl•standa den Japon askeri geçirmek ve Çinli-
ngılı:der, yedikleri darbenin belkı disinin ordudn ve milli mahfellcrde leri arkadan vurmak için Ultima -

en büyüğünü bizzat kendi propa- büyük otoritesi olduğu soylenmek- Alman askert· yok tom kılıklı bir müracaat yapılmıştır. 
Randalarından yediler. tedir. Gelen haberlere göre bu müracaat 

1 
~n.gilizlerle her yerde böyle oldu. Bükreş, 4 (A.A.) _ D. N. B. B d reddedilmiştir. Her ne kadar Japon 

ng 1 1 1 1 d • u apcşte 4 (A.A.) -Macar ajansı k ı L t k 'b d' 1 ı ız er ya an söyledi er ve aımn Bugi.ın öğleden sonra general ma am arı unu e zı e ıyor ar -
" 1 Id bildiriyor: d b h ri 1 k b 
J
,a an söyliyecekler. Denize atı ı- Antonesko kraldan aldığı emir üze- sa a u ususta neşre i e:ı le zi 
a b f d' d Salahiyet~r mehafil, Amerıka ' h d ~·ıd· z· k 'b d 'l r ve << u büyük bir za er ırıı e- rine kabineyi süratle kurmak ıçın sarı egı ır. .ıra te zı c ı en şey 

dı'l membalarından çıkan ve Macaristan "1 · ·ı · ı d er. müteaddid müliıkatlarda bulunmuş- u tımatom ven mııt o ması mı ır) 
ı topraklarında Alman kıtaatının mev y k b dd' d n Nihayet, oarbda büyük muhare- tur. cra kuvvetlerinin vahdetini te- o sa unun re ı mi ir? u cihet 

b .. cudiyet.lni iddia eden havadisi kat'i ı ı B d 
e geldi. Bilhassa bu sefer esnıtsın- min için dahiliye ve harbiye nezn- an aşı mıyor. u a gö~teriyor ki 

_. surette tekzib etmektedir. J b k 
Qa, Ingiliz kombinezonu, mağlubi- retlerini de biı:z.at deruhte edecek- aponya, er geç u mınta ada bir 
Yetler kaydetmekten başka bir şey tir. ı harekete kıyam edecektir. Fakat 
Y~Pamadı. Fransa. şimdi maglub e- Yorj Bratianu başvekil muavını ngiliz donanmasında bunu yapmadan evvel vaziyeti is -
~lrni~tir. Fakat ~imdi ne deniyor~ ve hariciye nazırı namzedidir. İktı- distroyer1erin kandil etmek için ortaya bazJ şayia-
k endı ki: Nihayet Ingiltere bütün sada müteallik nezaretler miitehns· sayısı lar atmavı da hesablı addedebilir. 

duvv~ti ile kendi başına tahaı,şüd sıslarn tevdi olunacaktır. Eski ıktı- Londra, 4 (AA.) - } lar b es- Maamafih. bu husuııta her şeyden 
e ehılecektir. Ingiltere, şimdi, her sad nazırı deği~miyecektir. nasında 30 distroyer kaybetmiş ol- evvel nazarı dikkatte bulundurul -
~man ve daima arzu ve l.imid etti- Akşamieyin general Antonesko makla beraber Ingilterenin bugün- ması lazım gelen ~ey, bu gibi Ja -
: atr~t:jik vaziyete gelmiştir. Fran- DemirmuhaSızların reisi Sima ile kü distroyerlerinin miktarı, Aıneri- pon hart":ketlerinin Amerikada u -

Yuku, ancak ingiliz kanının ıtk- görü~ecektir. Sima da kabineye gi- kadan son mübayaa edilenler hariç yandıracağı reaksiyonlardır. Mallım 
ntasına sebeb olmuştur. recektir. olduğu halde harbin bidayetindf'!ki olduğu üzere Amerika Pasifik mın-

F"h d k d'ıstr y 'kt d k r ı d takasında her türlü atntii deö-i~ik -
d 

~ !er, sözlerine devam c ere er mı arın an ço n~ n ır. "" 
e.mıştır ki: ingilt,reye dün 200 Ingiltere, harb bidayetinde ı 70 dis- liğine :nunrız olduğunu iltı.n etınisti. 

Ingiltere için, harb daha üç sene V troyerc mn lik olduğu halde az sonra Japon} a ya bu vetoyu dinliyect>k, 
devam edecek dendi. Fakat ben A' t . inşa halinde bulunanların ikmali ve yahud vaziyeti kollayıp ilk fırsatta 
vaktile Reich ma reşa lı Göringe, her tma n ay yar es 1 Brezilya hükümeti hesabına inşa e- aklına koyduğunu yapacaktır. Geç-
tey i be sene için hazırla, dedim. dilmektc olan altı distroyer müba- mişteki hadİ!!t-lere Laknrnk ikinci ih 
Ben harbin beş sene süreceğini zan- h u·· CU m etti• yaası neticesi olarak bu yekun 180 i timalin daha kuvvetli olduğu rıazarı 
~ettiğim için böyle hareket etmi~ tecavüz etmiştir. dikkate alınırsa .Japonyanın hattı 
lik. Fakat herhalde Ingiltere yere CBa tarafı ı Inci a}fnda) Büyük bahriye programının sü- hnreketini, her zaman için bir mua-
Bcril~cektir. maya muvaffak olmuş ve bunlardan ratli bir surette icrasına gcçilnıiş ol- dele olarcık nazarı dikkatte tutmak 

B b d k 
'h • 'h b dug~u da ayrıca "ay k dd lazımdır. Beynelmilel si-.·aset tera-en un an baş a nı aı tan ta- irisi dahile doğru uçarak bir sınai Y anı ayı ır. "' 

runu E 1 1 d b k ' zisinde büyük bir ağırlık yapan bu 
d Yo.~um. ğer ngi tere e u a- mücsseseyc; bombalar atmıştır. Ha- Am".r:ka ı'le denı'z muadele, öyle görüntyor ki uzak. 

ar mutecessis iseler ve soruyorlnr- sarat ve bir miktar da öli.ı ve yaralı "" sa· N h 1 · ~ yakın bir atide fakat bchrmf'hal 
o~ıa ı ayet neden. ge mı:orsunuz vard~~· :'n~alıların bir.kısmı ~ğırdı~. muvasalasının n· untazaıran kendisinden ehemmiyetle bahsetti -

ra cevab verıyorum. 'Merak ı Dıgcrı Kent cyaletı ve favnus 1 1 
etrn • · 1 " recektir. i eyınız. ge eceğiz. ıı nehrinin'mansabına kadar uçmuş ve femin:rıe çalısı'acak 
Olın nsan daima bu kndnr r.ıütE"Cf' is Mevay civarında bir şehrin üzerine , . -"elillt ( ~ aql.J't ~lltf!Ç 
t :ı.rnalıdır. Bu dünya kurtarılacak_ bombalur atmıştır. Birkaç e\' hasara CUaşt.anıfı I lncı sarrııd;ı) 

3
t;· Bu sısteme, bir mllletn k!'yfemn-ı uğramıştır. Birk ç yaralı varsa da sında het o.n. '?~ş giinde nıuııta7aın 
ı:;a butUn blr kıt'nyı abluka etmek hiç ölü yoktur. 1 postalar lesı~ı ıçın csa~lı tesc•bbı.iı!ler 
3'e;Cinını veren bir sisteme nih3- l Diğer taraflarda cenubu şarkide yapılını tır. Bu m:ıksaJia gt-çen <ıyın 
bi vennek Uı.zımdır. Bundan böyle, , birbirinden uzak bazı mıntakaluda altısında N.~vyorkta ı harek•t rtıne
ll r ~orsan devletin aradn bir, k!'Yfi- ı bombalar düşmüş, bir takım dükkan 1 si lazım gelen Atehnai isimil Yunan 
a elt Core, 450 ınıiyon insanı fnkre ve ve evler hasara uğramıştır. 1 vapuru, Eylul 'in ı 8 int- doğru !ima
~ ~a garkedebUmesine mO.ni olun _ Saat 14 45 e kadar gelen rapor- ı nımıza hareket cdecc•ktir. Bu \ R.?U-

lıdır. 85 ntılyonluk bır m ılletın hn la ra göre ~vcılarımmn dün 41 d .. - ru gerek li'Tinrııau1lir• '1, gP.rek Nev-
;)'atının b' · · uş kt h b " d L' esı ır plütokrat çetesının aklına man tayyaresi di.ışürmüştür. Avcıl.ı- yor an ~r on e~ gun e ır nıun-
h nce, diğer bir millet tarafmd:ın rımızdan beşi kayıptır tazaman khl.-ııcat. \'<ıpuıbr takib 
k e~ z:ı.rnan tehdid cdılebU:nesı bence Londra 4 (A.A.) · _ 1 la va ne- edecektir. Bu ttv•n 5onundtı Hr Ilan-
~~ edilemez. zaretinin ;ebliği: dia vapuro.ı (''<yavı tic=ıriye J. uliliye-

fçl . rer, . bundan sonra, bır t.ntant Halen kat' i olarak tesbit edildi- rek Ne\•yorkn horek~<t t dec-ektir. 

0 ;('r~~gllız mmetine şimdiye kadar ğine göre, evv,.Jki günkü muhare- Bundan haşka Aı.ıe~ika h.iiklımeti 
~u ... e çok defa elini uıatmış oldu_ belerde cem'an 55 düşman tayyare- de Basra yolu açıldıgı taknırdt- bıı-

nu hatırıatmış ve deml!lt•r kt ' d" .. "I .. t " raya m<tl göndı-rc-cektir Y·ılnız Siz de b · sı usuru muş ur. 
atya Hiyorsunuz ki benim harici - Alman telttiği Ba!!ra yolile yapılacuk ithalat vf' ıh-
tlh !lt>t Programım bu idı. Ş mdl sa- Beri'ın 4 (AA ) _ Alına racat büyiik ına"ıafları icnh dtirdi-

Vt> kat•• bl • • • n or- ~· . , Çaı-ıll ı r hnl sur,.tlne kadar du lan ba~kumandanlığının tebliği. gınden, pıynq3aa ııı~isı.i~ olarak 
t...1 Şm:ı.yı tercih ediyorum ve bu B' Alman den'ızaltı · kar~ılanrnamı~tır. 
•ıa ~retı nçl k ır gemisi, A 'k ·ı . . 
l'eJıllltnin ' ı ve Mi kımdakl'ılar cem'an 51.507 tonilato hacminde .. ~~n ~ ı e .tıcarı m_tina~ı-bııt~~ 

·btr llllll eb~dlyen yo1t edilmesi ve altı düşman silahlı t:caret gemisi ba- tesısı uz~rın~ pıya!!.ıdo bıH.nssa bı.ı
'tlıerind etin ıstikbalde blit-ün Avrupa tırmıstır Bunların arasında cz.cümle yük sıkıntı çc•kilı:n ot•,,ıol)ıl, clek
:nuyel'eke t.ahnkkümüne imk~m ver - tahribi ~vvelce bildirilmi~ olan D n- trik, radyo nk<~omı y~dek mıılzc•me-
ntc.~i 

1 
bır vaziyetın vül'ııdt> getıril- Ca tl . k .. .. ud sinde bolluk lı..ısuJ .. S!l'lcct-kt:r. Şim-

:rlhte ~~bilir Almanva Vf' İrnlyn t.-ı_ veg~n 5 e muavın ruvazoru e diki halde Almnnynda:ı tenıin edi-
•teker"uoyıe bir şevın bundan bövı var3 '[ l"ld t y 1 lemiyen ;ağlı boyalar da Amcrika
tal"7-t'l. rh etmemesini ternın ,.vıivec.•k b" y t ·f~ ad ya he grup a~ımlı~. dan getirtılccf'ktir. Bu ~enr· Arneri
dır V~> ;reketi ii~erlerin~ alacaklar cenu 

1 ~J' ereh '~ ava r;er 1 
8~."- kaya 9 ınily(,n kiloyn vakın tiitün 

'ıntitter ki unu ne İtı<>- 1 lt~"rP.nln blit - ~na yenlı ~n . h ucu m I e mı ş er ır. verilecektir. Bu ttıitin ler. icNı~iııd~ 
._ ı eri ne de I" 1 d ~ı t ayyare erımız nngar ara ve tez- 1• _,. 1 1 ıullecekt' • o un arı Cı; '! !re_ ah t . t b b ı ı h.. . geçen ,e ne tes ı m eoı ı-mty( n •İr 
h ır.. Bız, hPr ~eye 'lııı7trız ve g esısa ına om a ar a ucum . .. .. d b I k d D' 

er '1'lrıan d h . . etmişler ve birçok yangın çıkarmış- mıktar tutun e u unma ·ta ır. ı-
lniş bulunuyon arPl{('te ı'.'rcı:- nzmet.. !ardır. ğer tütünler bu seneki rı•kcılt•.derı-
hiçh• ruz Her sevd!'n evvel 1 . . . d' 
,.

1 
r ev lle korkutıılma\•tı. 8 . 1 • ngılı7 tayyarelerı, gece. Alman ır. 

.... ırı ... '1 ız er, · · .. · d b 1 · d d b' h k n~c:vonaı """vnı· tl 1 d' arazısı U7erın e uçmu~ ve u arada zınır en e IT vapur are et 
ll!n en ıc; Pr · unv:ı_ Al h ''kA k · h ~ lr Çetin mektE"~indrn S" t 'k Ir man u umet mer ezıne ücuma _ yor 

b~r. "ey bı:z; korkut<ımaz h! r bı!. ıc tesebbüs etmi tir. Yalnız birkaç tay- lzmir, 4 (A.A.) - Bir Yunan 
ızı ıı:ar ı · · ç r ~ey B ı· ·· · d V • A ·ı. · • .. .. "ki ı nvlayamnz. ya•e. er ın urerın e uçmaga mu- vapuru merı,_a ıçın tutun yu e-

•- (A1nnsı ırece nutıcu de vaffak olmustur. Hiçbir bomba a- nıek ürere lin•,nımıza gelmiştir. Bu 
"'ay,. le b • vamı var. 1 B d b · . b Id • · k urtıda kesmiştır 1 tı mamıştır. ran e urg eyaletınde vapurun mem:..ı o ugu şır et. Yu-

İsveçte vesika usulü 
t~:hol~ 4 (A.A l - S~f ni: 

"'tı ç hukünıeti, ekınPk \'C 
,, t"'ı .'3a'- ··· .. ..,ı vesika usuluno 

ve Almanyanın diğer bazı mevkile- nanistanln Türı·iye ve.o Amerika ara-
rine birkaç bomba düşmüş. fakat ııında vnpur seferlerine devam ede-
mi=him hasar yapmamıştır. crktir. Bundan başka l>ir Yugoslav 

Düşman, dün 62 tayyare kaybet- vapur şirketi de ayni limanlar nın
miştir. Bunların 46 sı, gündüz dü- sında seferler yapacaktır. Böylelik

~ şürülmüştür. 15 tayyare de yerde le gerek Arnerikaya ve gerekse di
tahrib edilmiştir. I O Alman tayya- ğer memleketlere mahsul ihracatımı 

............................................. , ..... . 
mırika Bahriye 

Nazır1n1n beyanati 
Londra 5 (A.A.) - Amerika 

bahriye nazırı albay Knox, Pasifik
teki müdafaa mıntaknsını ziyarete 
gittiği sırada, trende, gaz~tecilcre 
şu beyanatta bulunmuştur: 

«- Hava ve deniz üslcrinin mev
kilerini hazırinmak jçin derhal 25 
milyon dolar sarfedeceğiz.ıı 

Knox. İngiliz - Amerikan anlaş
masının büyük giirültüler çıkaraca -
ğını söylemiştir. Bu hususta belki 
muazzam bir nıuhaldet cereyan hu
sule gelecektir. Fakat Amerikan 
kongresi efkan umumiyenin ne gibi 
hisler taşıdığını pek iyi bilmektedir. 

Türk- Hi nd ticareti 

Hindiıtana giden r;caret 
V ekıileti mümesıilinin 

temasları 

Simla 5 (A.A.) - Royter bil -
di riyor: 

Türkiye Ticaret Vekilietinden 

Bay Borayın Hindistanı ziyareti ü
mid olunmaktadır . 

Bay Boray, Simladaki hükumet 
erkimile birçok mülakatlarda bulun
duktan sonra Kalküta ve Bonıbay
dn Türk emtiasından hir sergi açmak 
için mühim ticaret merkezlerini zi
yarete gitmiştir. 

Türkiyeyi Bağdad yolu ile Bas -
raya bağlıyan demiryolunun geçton
lerde ikmal edilmi~ olması ve her 
iki memleketin yeni mahreçler bul
mak arzuııu B. Borayın vazifesinde 
muvaffak olması için mühim bir it-

İzmir 4 (A.A > - Yağmurun, Eğe edildiğlne göre ısıanan üzümün ml~ 
ınıntakasında 53 bin çuvaı üziım tarı rekoltenin altıda birine yaklaf
mahsulünü zarnra u~ratt~ı tahmin ma.ktndır. 
edilmektedir. Bir çuvalın }'üz kilo u. Incir mahsulü üzerinde de beştt 
zerinden hesab edUdiğine nazaran, bir nisbetinde zarar tahmin edil • 

mektedir . Bazı mıntakalarda pamut. 
zarar miktarı 5 milyon üç yüz bin ki- susam ve patatesler bu ya~murlar _ 
lodur. Rekoltcnin 25 bin ton tnhmin dan fayda görmüşlerdir. 

Başvekil Ya•ovadan 
şehri m ize 

geldi 
Yalovada İstirahat e:tmckte olan 

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, 
dün sabah İstanbula gelmiş \'e Dul
mabahçe ~aotyınd-ı Milli Şı f tara
fından kabul cdilmi~tir. P.a~veki!, 
Milli Şefin .nezdiııciı· bir müddet 
kaldıktan sonra, ~arnydan ayr:la
rak Parkolele gelrni~ ve ()j:de yeme
ğini burada yemişti.-. 

Refik Saydam, ~eç vnkit tekrar 
Yalovaya dönmGştür. 

Bir Fransız adası daha 
general Dö Gole 

iltih -ık etti . 
Londra 4 (A.A.) - Royter: 
Fransız Mkirnlyeti aıtında bulu 

nan ve Polinezya ndalarının bir ada
sını teşkil eden Tahltı adasının, Qe_ 
neral de Gaulle'e lltihak et.tl~i res _ 
men bildlrilmektedir. 

Dahili isfh'akte yalnız 
linyit kömUrü kul anılacak 

(Baştarafı ı Inci sayfatla) 
mür kullanılnııyr.crıktır. 

Mahrubt i~in,..e alınocak tedbır
ler bilhns,ın köylüyü çok yts~ınr.llln 
alakadar edı:cek ınahiyt:ltC"dn. Kf'y
lerde asnlnrdnnb .. :i devnnı ed~g,.J
mekte ·:>lan giibr~ yakmak mes~>l,.si 
de yeni tedbirlerle lamamen orta
dan kaldırılacak ve köylü mahru
kat ihtiyacını mı:deni vasıtnlaıln tl"
min ed~ccktir. 

Mahruknt işinclr alınacalc !((lbu
lerin tatbikatı köyler V(' şehirler için 
iki merhale geçirecı:ktir. 

Köylerde odun. odun k0ınürü 
vesair mahrukl•t ortadrm kniLiırıla
cak ve l.öyJ:inüıı mahruknt ıhtivacı 
linyit kömiirü vermek sw••:il" tı:min 
edilecektir. Halen mrmldcc-tin bir 
çok köylerind~ t:1ahrı.ıkat :yr riııe 
kullnnılm!ikt:ı olan giibrrlı·r hükü
met tnrafınrlnn sa•ın :ıiınnr ık z:raat 
işletmelerinde kullanılacak, bunla
rın mukaLiliııd ~ köyliiye linyit kö
mürü verilt!cc-:ktir. 

Memleketin bütün mahrukı>t ih
tiyacı Etib:ınk tarafın:Jnn lıir t-lde.n 
temin edil~ce.t, Etihıınk kö.,.Jı•rdt> 
linyit ikömi.iıii yakılmn•n iç.n .dı'mir 
aksarnı ıki lipoyı:ı satılan ve diğtr 
aksarnı balçıkin yapıinn kö~c ocak
ları ıneydnn'\ rr.tirecektir Bu OCI'Ik
ların nümunel•ri hnnılanın.•tır. Bu 
köşe ocaktan köylünün h,..m teshin 
vnsıtnsı o~ucak. hem de diğ,.r ihıi
yaçlannı ter.ıinrie kullımılacaktır. 

Köy tipi ocı.ıkh•r sÜrbt!~ ~apıla
rak köylere te\'Zi eılıldikten soııı a 
şehirlerın ihti) ncı ele n lınacak ve 
köylii, şehirli ihtiyaçları ayni ı.a
manda ıc-mi'1 olunacnktır. 

Bugi.in şehiılcrimizde kı.ıJI.mıl
makta olan sobalıı•. bazı ili..Yder 
yapılmak suretil\! lınyit soha$ı hnli
ne getirilcı:ek ve şehirl .. rdt- dı• lin
yit kömürli kuıl.m.lacııktır. A:-.·: ı ca 
yeniden [tibank tarafından linyit 
sobalan ~·nptırılarak şehir halkının 
istifadesiııe vcrilı•cektir. 

Yapılan C"tüdlcrd· n mt·ınlt.kctte 
her türlü ihtivocı kamlıyabilı-cek 
mühim mi'{tnrdn linyit madeni mev
cud olduğu anlaşılı"lıştır 

Linyit mill; mahn•kııt haline ge
tirilmekb berabt":r, me: ,l,.ket ssııa
yiinde kullanıinn köm:irler ı lt: lı:ı) il 
kömürü '>lacaktır. Bu ı.urc.tk lirıyit 
kısa bir miıddet sonra rl hili istih
lakte hem teshin, hem dt- di~er ih
ti:raçlar i;;i:l ideal v•· ucuz kömür 

olaca,:k.:.;tı:..:.·----------

Gemlik belediye muzik evi 
oemlikte. gençleı;i bir araya top

layan bir bando te.şkllll.tı vardı, bu 
teşekkül son bir karar ile tevsı edil
miş, belediye Müzik evi haline ifra~ 
olunmuştur. Yeniden bir muallim ge 
tirtilm\ç, esaslı §ekilde tedrisnta baş. 

için Bekçiler 
haz1r:anan yeni 
kanun layihas1 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Gene bu kanuo lıiık iimleı;ne gö

re mahalle ve çarşı bekçilerınin üc
retlerini haş~a ka>'makam olmak ü
zere idare ht-yetlc::i mah;ılle sakinle
rinin mali ve içtiınai durıırnlarına 
göre tayın ve tesbit etmektedir. 

Ayni ı.1maııda her ·~v veya clı.ik
kana tarh n .: tahmil olunan bu l.ic
retler birer cetvel halinde mahalle
lere asılmakta ve bu suretle halka 
itiraz imkanları vcrilmt'ktı·dir. 

Fakat biitiln bunlara ve bir ta
kım idari is•iha!eler g !'çir•dş olma
sına rağmo!n hizde bekçilik işi son 
senelere &..:linciye kadar <-s.a!lı bir 
surette tan7.im <·dıl,~menıi~tir . 

Mahalle bekçileri bir turaftan bir 
çok idari vazifeleri y&par ve bilhas
sa emniyet teşkilatma ciddi yardım 
ve hizmetlerde bulunurken, diğer 
taraftan dıı eskisi Ri~i mahallenin 
süfli hizmetlerİnı görmekten de sa
kınmazlardı. 

Bekçilerin ~trıkla evler(' eu tl\,a
maları, buna henzer bir takım işler 
görmeleri h!;:> bu kahilden dir. 

Yukarıda da h:ıret etlıgir.ıiz gibi 
son yılla:da bu hallrıe nihayet ve
rilmiş, bek~:ileıin giinlı.ik horcket \'e 
faaliyetleri saslı'. bir kontrol altına 
alınmıştır. 

Şimdi mcmnuııi)·etb öğrc•n:yoıuı: 
ki; halen mt:r'iyct mevkiinde bulu
nan bekçiler kanununda günün icab
Iarına gört: tarliliıt icrası Dahil:ye 
Vekaletince tı~svib olunarak kc} fi
yet mucıh 6t-hebli ,.k bir layiha ile 
Büyük Mill,.t Meclisine arz<dilnıit-
tir. 

Birçok yenılikten ı~livn edrn bu 
layihaya gö. e bekçil'·Tin ücr('ıleri 
umumi rnüvnn·n•!df'n vf'lilrc,ktir. 

Bu suretle tarihi «Bekçi babnlıka 
tam manncıile tarihe karıı::mı~ ola· 
caktır. F. Öner 

lng·lizler Almanyada 
yeni hedefleri bombaladıtar 

(Baştnrafı 1 inri sayfada) 

infilaklar vukua getirmiştir. 
Başka tayynreler, geçen gece 

bombardıman tayyarelerimizin yan
gınlar çıkardıklan Badenbadenin 
~arkında Karnormanda keşifler yap
mışlar ve yangınların hala devam 
etmekte olduğunu müşahede eylc
mişlerdir. 

Diğer tayyare filolarımız Berlin
de elektrik santrallarile tenvir tesi· 
satınn ve bir silah fnbrikasınn, Mag
deburgda petrol depolarına, Ham 
ve Schwertedc eşya istasyonuna. 
Merzigde bir çelik fabrikasına ve 
Holandn ve Almanyada birçok tay
yare mcydanlarına taarruz etnıi~ 
lerdir. 

Sahil kumandanlığı ile teşriki me
sai eyliyen donanma tayyarelen 
Bevl"lend kanalında, T ernanzende 
ve Escant mansabında mavna te
cemmülerine taarruz eylemi~! rdir. 

Sahil kumandnnlığının tav} rele
ri de Ostende' daki doklara tl>.ırruz 
etmislerdir. 

Bütün tayyıırelerimiz üslerinc 
dönmü lerdir. 

Berlin üzerinde 
BP.rlln 4 (A.A.) - D . N. B. bıldiri -

yor: 
Müııferid İngiliz tnyvarcleri, gece 

yarısından sonra. çok yüksek irtifa _ 
dan Berlin üzerinde uçmuşlurdır. 
Tehlike ışaretı verildikten sonra tay_ 
ynre dafi topları ve gece avcı tayya
releri hemen harekete ~cçmi~lerdir. 
Dü.şmnn tayyo.rE'leri muhtelif rnsıla -
ıarla şehre ynkluş:ırak yalnız aydın -
ıatıcı bombalar atmaklu iktifa ct. _ 
mi.şlerdir. 

Nevyork 4 (A.A.) - RoyLer: 
Beriinde bul·:naıı Amerikan g:ızc -

tccilerine nazaran, bu 'i:ıbah şehrrde 
on 1klyi beş geçeden saat ikiyi kırk 

beş geçeye kadar devam eden bir a -
lar~ Işareti verilmiştır. 



4 Sayfa SON POSTA Eylul s 

( ş e ~ i :r ll a b e r ı e r i ~ l.m;n -·ııls::~:~:.u Belediyesi 
İlanları ı 

Küçük san'.atlar 
kanununa ayk1r1 
hareket edenjer 

Mahalle mümessillerine muayyen Gıda maL~eleri 
•• • . satanlar daha sıkı ucret veya maaş tahSIS edilecek kontrol edilecek 

1536,00 

1250,00 

780,0() 

115,20 

93,75 

68,6() 

Yollar ve köprüler tamiratında kullanılmak 

üzere alınacak 200 metre miltAbı mıcır ve 
30 metre mika.bı kwn. 
Haseki ha.stanesi ~ın alınacak 5000 metre 
gaz ldrotil 
Belediye mevki taba;betleri için alınacak ll: 
aded madeni lavabo. 

I stanbul ~abıtası küçük ~an· atların 
T ürk tebaasına hasrı:ıa mütı·allik 
200 7 sayılı kanumın tnthikrıtı!e ya-

Mümessiller muhitlerinde halk tarafından 
tanınmış ve sevilmiş kimselerden seçilecek 

Dün Beyoğlu kaymakamlığında 2692,50 201,94 Karaağaç müessesatı için alınacak boya ve 
Vali ve Bclccliy: Rr:isi Dr. Lutfi ,., sair levazım. 
Kırdann riya!letindc bir toplantı ya- l!HO,OO ·1-t6,50 DarüH\cezenin yıllık ihtiyacı içln alınacak 

kından nliıbdnr olmaktadır. M:.ıh
tdif müessese ve iş yerlerinde kon-

pılmıştır. Iki snnt si::-:n bu toplan- 900 kilo tereyağı, 30,000 adcd yumurtn ve 
tıda. Beyoğlu kaymakamı; Emniyet 4000 aded limon. 

trol ve müraknbı·lerine devam eden Muhtnrlık teşkilatır:ın ilgasından gul olamadıkları ve bu yüzden be
lediye ve ~.alk i~lerinin geri kaldı~ı 
anlaşılmıştır. 

amiri, . Beyoğlu kaza!<ına tiıbi nahiye- Tahmın t('-Jellerı ile ilk teminat mJiı:tarları yukanda yazılı muhtelıf m• vad 

ı ık. .. ı· b .l sonra mahallat işlcrir.in yak.ından memur ar evvc ı gun epe a~ı!:.Jıa _ l . . . . 
P t d · b" h . · · ve surat e tedvırı maksadıle ıhdas 

lerin müdürle:i hazır bulunmu~lar- satın alıııııı,ıl'. \.zer.: ayrı nyrı aÇl~ eksilt.mcye konulmuştıJr. ı;::lrtnamt>l"r' 
dır. . za.bıt ve mu::ımclfı.t müdürlüğü ~eminde görülecektir. ihale 12/ 9/ !140 

anayo 1\ ınan ır şa sm ıcaresııı- l .. . . 
dek. marftnrro du- kk::On·nda ,..) 1.,,.~ 1 o unan munıessıllerın, son yılhsrd:ı 

ı " 0 7. ~ • ""' ro-• b- ··k h' l d b d 1 
b . b d ·ı • y · uyu şe ır e• e ve u ara a stan-

ecne ı te aasır.ı an spıro Vt: anı b Id k d "l · h · ı 1 • . . . . . .. ı u a en ı erın~ ta mı o ıınan ı-
a~la~nda ı~ı kışıyı, dun de Galata daıi ve beledi j~leri layıkile ba~ara-

Öğrendiı;imiz~ göre, yeniden 
tavzif kılınacak mahalle rniiıneıı~il
leıinin kendilerine tahmil olunan iş 
ve vazifelerlı- yakından alMadar ol-

lçtimada bilhassa, zabıtai beledi- Per,şembe günü saat 14 de Daimi Encümende y~ılncaktı. Tallplerin Ilk 
ye talimatnnmt".sinin tatbiki Ü7t!tin- teminat makbuz veya mektupları ve 94<1 yılına ald T icaret odası vesiknla. 
de durulmuş, Valı Vt" Belediy(' Reısi r.le ihale gür.ü muayyl•n saatte Daimi Encümende bulunmnıarı. (7924) 

Vıtalı sokagındıı 12 sayılı lokanta: madıkları görülerek, bunların tern
da garsonluk yapmakta olan Yanı s'ıl tt"kl . h. } d h f d l e ı en mu. n ere a a ay a ı 

ve Yako isimlerindeki iki yabancı- ve verimli olmulıırının temini ıçın 
yı yakalamışlardır. Dahiliye Vekal•!tiııce icab eden teı-

Bu dört ccnebi ilr: b.ırılan mev- kikl•rde bulunulduğunu dün yaz
zuat hiliifınA müesseselerind,. çnlış- mıştık. 
tıran dükknn sahibieri hakkında ka- Bu husu!lta lazım gelen t-tüCileıi 
nuni takibata başlanmıştıt. yapmak üzere şehrimiı.e gden Da

Bono suçlularından 
biri daha tevkif edildi 

Mübadil bonolan saht~kitMı 
davasına 2 nci Ağırc~zada dün de 
d evam edilmiştir. Geçen celsderde 
mahkemeye gelmiyen suçlulardan 
İzmirli bakkal Etem d ün gelmiş ve 
aorgusu yapılmı~tı:-. 

hiliy~ Vekiıleti teftit heyeti reı!lı 
Haydar ile mülkiye muf<.-ttiıılerınden 
Halis Ergun bu mevzu etrahnda\d 
tetkiklerine dün de devanı etmi~

lerdir. 
Diier taTafta:ı Vekaletçe bu 

m eV211 etrafında kaza kaymaka m
lannın fildr ve mütal~tarı alu·mış-
tır. 

Bu mütal,.a ve r • p orlara naza
ran ; h alen vazi!e gör,. rı m ümessil
lerden bazılarının c;ok fazla olan 
mahalla t işile f'Nalı bir a-.:ırette meş-

mala n ve iel\bı halinde işlerın ge
cikmesinden mes'ul tutulmnları için 
bunlara bt"l~di.vece muayyen bir 
ücr,.t veya maaş tahsisi dü~ünül
"müştür. 

A:akadaclarca, mümeıosillcrin bu 
tarzda ikda:lnrı ve mt-s'uliyet ka
yıdlarına ti.bi tutulmıılan, işleri bu
günkü kayıdaızlıktan kurtaracak 
belli başlı imiJlr:rden biri olarak 
telakki edilm~ktedir. 

Cenr: b u cümledr:n o lmak üzere 
mümessillerin muayyen bir yui o
lacak ve ıı:ıhiye merkezlerinde ken
dilerine hirer oda tahsis e d ilecek
tir. M ümes,mr:r m ensub olduklan 
muhitte halk tarafından tanınmı7 
v e sevilmiş kims~lerden flt"ÇJlc:cek 
ve bunların intihobını o mahBllin 
en b üyük mül'<iy~ imiri yapac~lctır. 

E tem isticvabındıt, kendisinin ö
tedenberi bono işlt"ri le iştigal et ti
i in i, fa kat bu sahtekarlık i,ine Ni
badın iğfali ile bilmiyerek, ale t ol- -

duğunu söylemi~tir. Üç fırın ve bir fabrika! İzmir Belediye Reisi 
Celse "onunda mevlıcuf bulunan 

•uçluların vekilieri tahliye istemi~- hakkında bir Istanbul gazetesi 
ler ; bu taleb red v e gayri mevk:uf • d 
suçluTard an bin mahkemece tevkif ceza zaph tutuldu aleyhine ava açb 
edilmiştir. Emniyet Müdürlüğü merkez te~ İstanbul gazet elerinden b irinJe 

gördüğü noksnnlan, nazarı dikkati 
eelbeden noktaları işaret etmiş, a
lakadarların bu hususta ciaha radi
kal çalışmaian hakkında direktifler 
vermiştir. 

Seyyar tıl\tıcılat, dilenr.il,.r ve 
mevaddı gıdaiy~ sntan esnafın dnha 
sıkı kontrnlü knrarla~tırılmıstır. 

Vali ve Bclediyi! Reisi, Delediye
ye aid 'lair i~lerin t-snı bir ahc·nkle 
yürümeiri i~in Beyo~lu kaymakamı 
ve nahiye müdürlerine lazıın gelen 
direldineri ver'mittir. 

Maarif V ekili yarın 
Ankaraya gidecek 
$ehıimizde bulunmakta olan Ma

arif Vekili I Iasan J..li Yüce), d ün de 
maarif müesse~lerindrki te tkikleti
ne devam etmişti r. Veki) öğlı>:den 
soma orta tedrisat Ümum Miidürü 
H ayri Ard•ç ve Maarif MüdürU 
Tevfik Kut il~ birl ikte otta tedrisat 
kadroları "e yeni ders vılı hazulık
lan üzerinde eııgul olmu.,tur. 

Hasan l , li Yüce! ynun ak~~ 
Ankaraya GÖnecektir. 

Bir sandıkçı keseo:ıe bir adamı 
yarala dı Parasız yatılı imtihanlarına 

850 talebe ittirak etti 
Lise ve orta okullara p:ıra.,-ız yatılı 

olarak alınacak talebenln Imtihan -
lannn dün başlanmıştır. 

kilatına men!nb sivil m~mmlar, GÜn neşrolunnn bir yazıdan dolayı İz
de ~ehrin muhtelıf semtlerinde bde- mir Belediye R eisi Rehçı•t Uz. tara
diye yasuklaıına aykırı hareket e- fından ga~ctenin n~riyc.t müdürü 
denler hnkkıııdaki fnalıyetlerint" de- Ziya, yazı işl~ri müdürii (..ihad ve Bahçekapıda A,irefendl sokaıtın -

· 1 d. da Alyanak hanında ç~ışan Şaklr 

Erkek talebelerln JmUhnnlan Kız 
lisesi nde, kız talebelerin hn tihanları 
da ic;tanbul Kız orta okulunda ya -
pılmış ve bu imtihanlnra 850 kadnr 
talebe ginnfştır. 

Dün yalnız türkçe ve edebiya t gru
punun imtlhanı y:-...,ılmı"t•r. İmtthan 
ımalİeri Maarif Vt"köJet inclen göndc_ 
rilmiş ve sual ~arrıa .. ı ımtlhana baş
lanroad evvel bütün talebe huzu _ 
runda açılmıştır. 

Bugün de matematik dersinden im 
tihan yapılacak ve her iki fm t han 
k~dlan Maarlt Vekllef.!ne gönde -
rilccektlr. İmtihanda muvaf!ak o _ 
lanlar Mnarır Veklletinln ka~ıdları 

telkikinden sonra belli oJııraktır. 

( KüçUk haber ler ) 
Karaya oturan mııtör - EvYelki 

günkfi fırtır.ada Şile ıtctkl arınd:ı ka
raya oturan 500 tnnhık Bolkaya mo _ 
törünün kurtarılması t~ln Kılyas tah
llsiye gemisi kau malta lllne gitmi~ -
tir. Motörfın 9 kıslden lb:ı.ret olan 
mürettebatı dün liman :nıız.ı ~elml.ş • 
lcrdlr. MoUirün llturdn~n yer kumsıl 

oldulu clhetıe telt'ledi' yara yoklur. 
Simsinek mii~df'l..-i - Nişant.a _ 

eı. 'MaQka ve cıvannd" , vaki olan ~i
kAyet.ıerden dol:tYl s.!T."t1.nrk mü::ade
l~ne Vf'niden b;ıoı!anf\ ~aJı:•ır. Sıhhivc 

Müdürlü~ü bu l'de it:!ı1 1:ınılmak uzere 
ıouızut -ve memur a11rmıştır. 

vam etmı~ er ır. mev-~uubahıı yazının mı:lıarriri Fe-
N. d K d dd dün bu handa snndıkrı!:lt yapan Zey 
ışantaşın 11 0 amcır. ca e- ridun Kandemir a!,.vhlr-r"ne dava 

· d f )\• h d E · f nelle bir alacak mescle.~\r.den dolayı 
sm e ırınct ·ıe me mının ın- arılmı•tır. lzmir Belediye R .. 
nında elek makinesinin bozuk oldu- ..- ..- eıııı kavga etml~ ve Zeynı>l cı•ndeki ke -

ne~rolunan yazının şnhsını tahkir 1 ı;erle Şakirin buına vurarak yara • 
i:u ve imal edilmiş bazı ~kmeklt"rin ~ \ 
içinden ip parçaları çıktıi;ı görül- ede~ mahiyette 11lduğunu söylemek- ı.mı.ştır. 
muı;tÜr. te ve dava edilenlerin tcc7i}·elerini Yaralı tedavi altımı alınmış, carih 

Gene Mehme:l Emine aid Çarşı- iııtemektedir. yakalanarak mücldehı:ntnnlll~e tes _ 

kapıda Yeniçeriler caddesırıdc.>ki 94 lzmir A ! live ceza :nahk,.:nes: ha- Um el.!ilmiştlr. 
sayılı fırında da hamur rııl\hulli ile diseyi tetkike ba~lamış, ls. nnbulda ----------
a~elelerin yntukları yer lirli bulun- bulunan maznunlaıın isticvablan A.~ker/ik iş/eri: 
mu , fırıncı hakkında ceza zaptı için şehrimiz Asliye i nci ceza mah
tanzim cdilmiııtir. kemesinc istin.ıbe varaknları gön-

Çar,ık:ıpıdll 104 savılı ısimitçi dermiştir. 
fırınındaki imalathane de me.tlub Gatetenin neşriynt ve yazı i~lcri 
çartlara uygun v,cjrülrnemiş ve •ahi- müdürleriyle. mu~arrir Kandemir 
bi Hüseyin Avni hakkında takibata dün mahkemeye sıiderck, m iidafaa
geçilmiştir. larını bizzat lzmir ceza mahkeme-

Unkapanında eski 1\.ıablar soka-
E k sinde yapacaklarını söylemidr.r ve 

Rında Ardnsa aid rmis onst"rve 
fabrikasında konserve yapılan kn- sorgularının ta oradu yapılması ta-
zanlann kabysı~ olduklın göıül- lehinde hulunmuşlordır. 
müş ve mücuese hakkında zabıt Mahkeme, Lu talebi kabul etmi~ 
varakıısı tutulmuştur. ve karar altına almıştır. 

336 doğumluların yoklama 
günleri 

Bakırköy As. Ş. den: 336 ve bu do_ 
ğumlularln muameleye ttbi yerli ve 
yabancı eratın son yo!uamalarına 

2/ EylUlde başlanıırak Eylül sonuna 
kadar deva ı edilece~i ve günleri ev · 
velce llA.n edilmişti. 

Btl yoklamnların 15/Eylfıl/94<> tari
hine kadar bitirilmesı Icab ettı~in -
den e.lfı.kadnranın bu tarihe kadar 
Cumarte3i, Paznr günlerinden maa _ 
da dilter günler saat 9. dan 13 e ka_ 
dar müracaatJan lüzwnu ilim olu _ 
nur. 

* 
Ovey baba$tnl yar'\layan 

bir genç tevkif edildi 
On b~ gün evvel 'tır aile ka-vg:ı-

81 sonunda T ophaneJe üvey ' babası 
lhsanı bıçaklıvan Zarif adında bir 
genç, dün adliyey'! v,•rilmictir. 

Ad!iye!lin yaz tatlli 
yar m b · ı iyor 

Adı ·ı· L k Bakırköy Askerlik Şubeslnden: 
. iyenın yaz tntı 1 rm . "·!!am 15/ Eylul/940 T. den IUlJaren Gümüş. 

Suçlu, 4 ncii· sorgu hfıkiml;ğinin 
kararı ile •evkif olunmu~Lur. 

Sokakta metruk bir çocuk 
bulundu 

hıtııma erecek ve yarından ıtıbaren t o - lh hastan . d 
f ı . suyu ve u ane csın e açı • 

tatil yapan mahkemelee aa ıyete lacak olan hastabakıeılık ve hem -
geçeceklerdir. şire kursuna gönüllü olarak devama 

Hava Kurumuna yardımlar 
devam ed:yor 

.istekli 20-40 yaşları arasında tahsil 
görmü., bayanların kayıülarma bat
lanmı.ştır. İsleklilerin nüfus cüzdan ~ 
larile birlikte §ubeye müracaaUarı. 

F.mlnönü me d:ını - f'..minönü mey Beşrktafta Yıldız caddP..~inde otu -
damnın nsfaltlanma.oııııa bu!{ün blş _ ran Veli adında biri evvelki gece ıcc; 
lanaca.ttır. Bu .ımN"tle Eminönö mey_ vaidt evine gitmek Ü7ere Topa~aç 
danının tanıimi bitm!~ ol!ıı:::ılttır. me<VkUnden geçerken, yolun iblr kena_ 

Hava Kurumuna yapılan yardım _ 
lar gün geçtikçe nrtmnktn ve birçok 
yurddaşlar Kuruma te~rrülerde bu-
lunmaktadırlar. Dün tuh~fıyeci Mi _ 
kail Çıkv~viU 1300 lira, tuhafiyeci 
Fahrl Blrol 850 lira, M. Ş1 Idr 650 H-

Yedek sühav ohcak derecede 
tahailleri~: yükseltenleri 

davet 

:lııeaMaı "'Mett'Jroôn - İstanbul nnda beyU bir lleR sanlnn.§ bir ay-
:Meb~ dün Ş'lt>VC! gl!\r::t>k halkın hk kadar tahmin olunannen bir eo -
~ t'lfnlemı,let"!:r. e~n ~lama'kt.a oldu!nnu gönnfı4 

fl'lll& llinbt.e ~misyoaa - ve teyflyetten zabıtayı baberd.:ır et_ 
l'i&L 'Mürakabe Ko:ı~isyonu dün mi..,t.ir. oeıen m emurlar. mdruk yaT 
VaH muavtnı Ahmed Kını~m l'tJ'33t'- nıvu df~künler evine gönclerm11, ey_ 
\inde VllA.yette c!Y" ~l.:lntı yapmı1 _ !Mını sOka!a bırakan a!l:ı.yı arama _ 
\u. • fa bqlaml.f]ardır. 

Beşiktaş As. Şubesin=Ien: 1316 nA 
13'34 do~wnıu erlerden askerlik hiz _ 

ra. Anad iyadi.s nıahduroları 650 lira, met.Jıe:rin1 tam olaralt !lrn\alden -..onra 
Da vi d 'Bünyad 130 lira, )tt>re.ı.'1.e tüc -1 yedek sübay olaca!ı: derecede tahsil _ 
can Gettekyan mahdumu :SO lira -ver lerini 'J'iikseltmL-, burınanlann tahsil 
mlşler.dir. ı deree.elerlni ~öatm-ir vl'nik ıle acele 

Bunlardan başka avulmt katibi sa ~nbeye ınüracaat f't-nclv.ı ilan olu _ 
m1 Sürüjön lle Kimyager Osman İnce nur. 
ve ~i birer al tın ni~an yüzü~ü te _ ---------- ------

berrü et.m~erdir. Ikinci Zafer Hartası 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: Y ~ ş nıl n heyecanlı bir 
tar.hin .... İçli Bir ~kı · •.• 
Yı~maz bir kahramanhğın 

Hasan Bey R ımcm 
gazetelerde okudun ınu? 

.. . ŞehrLmizde bugün 
işleyen .trnımvaylardan 

lıaşka ... 

'i 

... Bir de yük trnm _ 
vaylan işletilmesi karar. 
laşmıştı. İdare b !ahnrc 
tıundan vazgeçmiş. 

Hasan Bey - Ben de 
olsam vazgeçcrdim. İda_ 
re insan nakline mah _ 

tranıv~y işletmeyi 

romanı olan ... Türkçe 

O~e: Emperyal'1 
görrneğe koşan ıo.O:m 

lerce halkı almağ<> salon
lan kafi g elmiyen 

LALE 
Sinema.fll 

Bu film bir hafta daha 

Kocaeli Vilayetinden : 

İlan tashihi 
Son Posta gazetesinin 4 /9 /940 tarihli nüshasında neşredilen İ?mit -

Kandıra ve İ:.mıit - Dcrince yollarınn nakledilecek ~ Işine a id llimdıı Ihale 
tarihi 121919-W Pe~ günü yazılacak iken schven 12/ 9/ 940 Pazartesi 
günü olarak yazıldı~ı görülmüştür. 

Keyfiyet ta.shihen ilı\n olunur. c8ıl&b 

Eskişehir Belediyesinden: 
Beledlyece alınma.sı mukarrer bulunan 771 lira 50 kuru~ muhammen 

bedelli m uhtelif valUık 935 a.ded ampul 19/91940 tarihine rastııyan Cı ma. 
günü saat l f e kadar açık eksiJtmeye lı:onulmu.ştur. Muvalı:kJıt terninatı !'7 
lira 86 kuruştur. ~art.namesi paraaız olarak belediye müh'!ndıslığinden ve • 
rillr. Talipler t err.iti öirenmek üzere belediyeye ve mün<~~lll~e müracaalları 

Ye ihale gün ü belediyede bulunmalan U!n olunur. t:1!237~ 

Eskişehir Belediye Reisliğinden: 
Belcdiyece alınması m ukarrer 1020 .lira muhaınmen bedelli 60 aded su 

&ayıcı 13.9.940 tarihine ra.wtlıyan Cuma günü saat on beşe ka.dar açık ek
alltmeye konulmUJtur. Muvakkat teminatı 76 lira 50 kur-u.ş ve Uın.le yerJ 
Eskişehir belediyesjd lr. Şartnameler belediye su mühendi.sli~inden parn
.sız olaralt verilir. Şeraiti aruamak istiyenler su roühendlsliilne ve müna
dili~e miira.caat.ıarı Ye ihale günü belediyede hazır bulunmaları mm 
olunur. (8058) 

Türkiye Cümhuriyeti 

·ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 10n.ooo.ooo Türk Lirası 
Şube ve ajam adedi: 265 

Zira! vP ticari her .,evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraa L B:ınkaaında tumbaralı ve ihbarsu tasarruf hesabiarında 
en u iO llra.u bulunanlara senede 4 dela çeltilecek kur'a ile &~dı -
daki plAna cöre iltramiye dalıtııacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 
4 " 

500 " 2,000 " 
" 

250 " 1,000 " 
" 
" 

40 
100 
\20 
ıbO 

" 
100 " 4,000 

" 50 " 5,.000 

" 40 " 4,800 " " 20 ., 3,200 " 
DIKKAT: Htsablarındalı:.i paralar bir sene Içinde 50 liradan a.p~ı 

düşm.ycruere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 lazlaslle verilecektir. 
Kur·alar seııce 4 defa, ı Eylul, 1 Blrincikanun, ı Mart ve ı Hazi_ 

ran tarih!uinde çelı: lleccktır. 

Da-.aedık -.e ~por - 269-270 inci 

sayısı bir arada ve dolgun b!.r mün

derecaUa inU.şar etmi§tir. 

lla~.d i<.u:a tfya trosa 
Bu alc§a.m. Kadıköy Süreyya 

Sinemasında 

"Yumu:rcako 
Vodvil _ 3 , perde Devlet Denizyollan ve Lhuanla _ 

n - D. D. Y. L İdaresi tarafından 
E. SAOf T F.K tıyatrO!>-ıJ 

her ay çıkarılmakta olan bu meslek 
Bu gece Bo.sı.ancı lıkele gazinosuııda 

mecmuasının 3 üncü sayısı intişnr et- Bir İzdiva~ Komedlsi 
ınl.ştir. 

Ankara Spor - Ankarada çıkan bu 

Spor mecmuasının 17 net sayısı fntı-

Beyoğlu llalk s!nemasuHl;L 
Nuhun gemiçi 

Arzu ile K:ımber 
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SON POSTA 

Mihver devletlerinin 
yakın harb hedefleri 

[S ___ .&] I I KADI~ J Hadiseler Karşısında J 

istanbu un yabancl ... -.ı 
•••••••••••••••• YAZAN •••••••••••••••• 

Sinemacı/arımız Marençocukelbisesi 
- Çok şükür, evli erkeklerik • 

karılannı. saçlarının boyası dt,~IJ•

1 
.. 

miş · olması yüzünden tanıynmamal 
lannın önünü alacak bir !:.are butl ı 

Emeldi general i 
H. Emir Erkilet 1 

. l 

:.~.~~ .:.?~.:~:.~~-~~:~! .. ~~~-~~~~.! 
B enüz ne Bulgaristan ve ne 

de Macaristan kendılerine 
Romanyadan verilen yerleri bilfiil 
işgal etmediler: fakat bu işgnllerin 
birer emri vaki olacaldan günler 
yalcmdır. Çünkü, Krniovadn henüz 
bazı tderrüatın tesbiti için devam 
eden müzakerelerin yakında bitme
lerine ve Romanya ile Bulgaristan 
araamdn muallakta kalmış son mese
lelerin de halledilmelerine esaslı hiç 
bir mani kalmamıştır. Diğer eihetten 
Romanya hükumeti, Mihver devlet
lerinin Viyannda verdikleri hakem 
kararını res ncn kabul e!mi~ tir. Bu 
itibarla T ransilvanyn Rumenierinin 
proıestolnrının Biikreşte ve şurada 
burada görülen muhalif halk teza -
hürlerinin hakem kararı ve bunun 
tatbiki üurinde hiç bir tesiri olmı
yarakl Macarlar kendilerine verilen 
yerleri ister istemez i~gal edecekler
dir. 

Bu suretle bilkmrve halledilen 
Rumen - Macar ve Rumen - Bulgar 
arazi ihtiliif1arının bilfiil tesviye e
dilmeleri de pek yakındır. Ancak 
Üti taraf1a yaptıkları müzakereler 
eanasında Rumenlerin, Macar1ara 
kart:~ daha çetin hareket ederler -
Iten Bulg1lTiara karşı daha uyu~kan 
dayyanmalan dikkate değer. Bunun 
neticesinde, atide Rumen - Macar 
rekabet ve dütmanlığı devam eder
Iten bir Rumen - Bulgnr dostluğu -
nun, hatta işbirliğinin doğabil«eği 
muhtemel görünüyor. 

Yukarıda adları geçen üç Tuna 
devletinin ihtilaflannı resmen ve 
muvalckaten hal ''e izale ettikten 
aonra. Mihver -devletlerinin yakında 
Balicanlında yapacakları yeni işler 
ve derhal takib edecekleri di~er he
dd ve gayeler o)up olmadığı me -
selesi de vardır. Mihver devle-tleri
nin Tuna ve Balkanlarda takib ede
cekleri hedef ve gayclerin esas iti
barile. Brenner müznkerelerind~ tes
bit edilmis olmalan pek muhtemel
dir. Ancak bunlar ne olur~ olsun. •u anda ve Rumen - Macar ve Ru
nıen - Bulgar ihtiliıflannın hnllini 
müt~nkih. meydana atılıp attlmıyn -
caklan bahis mevzuudur. 

Transilvanya ve Dobruca m ese
lelerinin ortaya atılmalanna. Sov<
yet Rusyanın Besnrabyayı derhal 
geri istemesi sebeb ve saik olmuş
tur. Eğer Sovyet Rusya Besarnbyayı 
geri isternek hareketine girişmesey
di. şüphesiz ne Macaristan ve ne de 
Bulgaristan, Romanyadan olan is
teklerini fiilen ortayn atmak zamn
nının geldiğine hiikmetmiverek ha
rekete gecmiyeceklerdi. Bunun gi
bi diğer Ballraıı l""·~·l·l•rinin bu sı
rada hAS göstermelerini ancak İtcl
yanın Balkanlarda bazı em-:llerini 
tahakkuk f'ttirme~ znmanının gelJi
i!ine hükmetmesine ,.e bu hususta 
Bav llitleri ikna etmiş olmsama 
baitlıdır. 

halyanın gerek kendi namına ve 
Rerek Arnavudluk hesabına Yuna
nistandan ve Yugoslavyadan. mese
la Korfu. Cırid . Yan:)a. Prcvc..ze, 
Sdanik: Mann•tır: KosCJva. Prizrer .. 
ve Dalmaçyn gibi ) erieri kat' i su -
tette istemesi ve bu hu!!u ta fiili h.-ı.
rekete geçmesi halinde ~üphesiz 
Rıılgıular dn Eıı:e denizine :irmıek ve 
Mac-arlar, Riiyiik Harb neticesinde 
Yugo!!lavyaya terke mecbur olduk
la., ba7ı yerleri ~eri almak i.stiye
ceklt:uJir. 

Ancak bu :suretle B1\Tlra:ılnnn ye
niden karı~ması ve Ot-llci d~..-hu vüz
df'n OuTada bir :harb cıbnası ihti -

arası1ıda anket 
Harbin sinema üzerindeki tesirleri ve Türk 

sinemacılığının çevireceği yeni filimler 

6 - Bu ııene m~vsi:n için ~üzel 
filmler hazırladık ve hazırlamakta 
devam ediyoru7.. 

Başta &rmt:d Muhtarın (Kıvırcık 
pa n) sı vardır. 

Sonrıı Reşad Nurinin (Hulleci) 

si, Ertuğrul ·Şevketin (Şerbetçi) •i. 

Pek yakında (Kösem Sultan) is -
minde tarihi bir film çevirmeğe baş
!ıyncağız. 

Aynen «Acemi çaylaklar», ııMid
yeci Caspan, «Nasreddin Hoca», 
filmleri vıırdır. 

Çok gÜ7.el ecnebi filmieTini de 

. ; ..... -l·tf'.' -

Yazan: Ercürr.end Ekrem Talu 
ınalile lcar!IILuılmıs olur lci. Mihver- Fakat Şehime Hanun k.imseyi ta· fmukabelesinde bulundu. Ve böyle
ciler bövle bir ihtimali dı~mmiyetle nımıyordu lU.. t:e, delikanlı, Şehime Hanım.ın ha-
-diltbt,. zı1maia :mec:Ltndurlar. - Bilme:n ki. gün·lim.. !9Urada,,ırimine dahil oldu. 

Ftlvaki Romanya bir S~trl\ftan Sov aan ilı:ona~ta Ka&ar.cıbaşımn kızını Müjgan gene ortada •oldu. Mi-
Y~t Rusvanın ve di~er ciheıtMJ Ma- pek methediyorbr. Beı. vnkide .afirlerine kahve getinoek içiıa Şehi
caıistanln Bulgnr.~am tutan ve des- gornııed.ım amma, 1\asna, müstesna me Hanım kalktı. Incecik k.umaştan, 
tekliyen Mihver devletlerinin taz _ bir şey imi •. cevabnu vam~ti. Anteb işi maolahının altında henüz 
yil.lerine boyun ei:mek n:ecbuıiye- Besime Hanım, Kaftancıba"lla - taptaze vücudü ?.arif inhinalarla dal
tinde kalmr" ve ihııvet hu devJet _ nn pek azamctli. kibirli inEanlar ol- galanıyordu. Açılma.n -diye, o 
lerin halcemliğine itant rtmi tir. duğunu ve lbrahimc. dünyada 1tız maşlahın önünü tutan eller tombul 

Falcııt Yunaniııtnnın .ıamtlıki Ju- vermiyeceklc:rini sanıyordu. Nihıı - ı ve ufacıktı. Başörtüsünün ucu, en • 
rumu RamAnvanınicine b,.n7eme _ yet: Sl"sinden na,ııılsa kalkmıııtı; o~e onun 
rnektedir. Ciinkü 0 1'mıht,.}jf rihet- - Olmaz.cıa, !len de, ben de ara- altından kumral saç kıvrımları gö-
l d _ı J J n:ı. Çocuk daha bir ay kadar bura- ı rünüyordu. ~r en miitenddid biiyiik o .. ,.. .. t • -
ri hJ d _ı w•r_l· 1 da kalacak. Genç adamın mahcub naZArlaıı n te ni lrrine maruz ne.,.ı mr. n-
gilt~enin ~e.rant1..1nr de rnuha\1-:ak Denilmiş ve bu bahis buracıkta bu manuraya ta:tıldı ve kapıya lca-
8Urette gjn.enehilir. G.-d. L-.himtna kapatılmıştı. dar sürüklendikten sonra tekrar ye-
rnTdrm edemiyen ve Rom:ımvna da Aradan kısa biı müddet geçti. :re ~~ildi. Liıkin . bu seyrin. hiç lcimse 
Yardım imicanında "lmıyan, inmlte- Bir gece. mutad vec;hile oturmağa farkında olınadı. 
re Yunanistana bir knra orduSile gel~n Besime Hanım, kapının ö · Kadınlar §Uradan, buradan ko -
rnuavcn~t edemezse de Akdenizde nünde, Şehime Hanıma: nuşuyorlardL 4brahim de onlann 
hakim olan donanma•ile ~e çok faal _ Ah, affedersin. kadınımi de- muhaveresini dnlgın dalgın dirıli -
Ucak filolıuıl .. kıvmf'lli V'l,.cf ım!arda di; Saimin, iistünüze afiyet. başca- yordu. 
hulunahilir Üstelik Yu:vmı.,ların ken ğızı ağnyordu da. beni buraya ka- KıırayağıL bir çehres;, ve bu çeh
dine görr iv; ve kuvvetli bir ordusu dar lbrnhim getirdi. Müsaade et de, renin üzerinde bir siyah elmas par-

m~vamı '1 nci sayfada) bir iskemle nlıp şuracıkta, taşlıkın çası gibi, ışık vurdukça alev alev 
otursun, bekles:in. yanan gözleıi vardı. 

Şehime Hanım: Teni, hasaddan sonra 

rnu§lar. l 
- Nasıl bir ~nre) .•• E 
- Malümu alileri koyun koyu 

benzer .. birini ötekinden ayırd eb 
rnek güçtür. Bunun için koyuni~Jl 
damga vururlar. Ve koyunun kin 
aid olduğu damgadan kılinyen a DI 
laşılır ... Erkeklerin renk deği, tın• 
kanlarını tanıyabiJmek için bul<fu 
ları çare de buna pek yakın ..• Ra!r 
geldiğim birçok kadıniann hluzla ' 
nnda, en tarilerinde uzaktan ko~~ j 
layca görünebiiP-cek kadar büy" \ 
markalar vardı. } 

- Entariye. bluzn marka işlen 
gürültüye alış - me!!i bir modadır. Sizin zannelliği 

* Bny cM. S.o e: 
M ek tu bunuzn: 

Etli kalın dudaklarının Üzerinde, ka- gözlerinin önünden bir türlü uzak -
ra ve parlak bıyıklan ne sün~pe ma- la~tıramadı. Biraz geçitince olmak
halle delikanlılarınki gibi düşük. ne la beraber, bu kadın onun rüyala
de fazla mağrur ve hev('.sata dü,kün nnı dolduran kadının ta kendisi idi! 
gençlerinki gibi, akreb kuyruğu Şehime Hanım da, o ayni geceyi 
,eklinde kıvrıktı. lleriye doğru uza- huzurııu;r. geçirmişti. Sıcak buğday 
nan dik bir çene, sahibinin ciddiye- r~ngi delikanlı, giderken, evin için
tine •~ irade kaYVetine ~,.hadet edi- de p~sıra, baş döndürücü bir ~ey
yordu. yale btrakmıştı. Bu seyyalenin te -

_Bwılardan ha,ka. endamımn he- .iri ile tqennüç haline celen Şe.hi
yeti mecmuas.ında ·ye giyim ve ka- me Hanımm benliği sabahlara kadar 
prnmda hürmet eelbeden bir va - yatakta o yandan bu yana döndü, 
kar görülüyordu. durdu. 

O ~ıece. evde keyifsiz bıraktığı Sabahleyin ele, her iki taraf garib 
oğlunu merak eckn Besime ~ına bir tesir altında idi. Bir te,ir ki bu
ancak bir iki saat oturdu. Ahbabt - na henÜ2 a~ i:leneme.zdi. Fakat her 
na -veda ederlteıı de: halde aşkın bir ~angıc.ı, bir giriz-

- Yarın, gündüzün istersen gel. gahı idi. Ve bu giri:ıg5h, ileriye doğ
Saimi yolclamıt olursun, e mi kar - ru inkişaf etmek için tcliılti ve tesa-
de~? dedi. düfleıin tevalisini bekliyordu. 

Sokağa çıkıp da kendi evlerine Bu teliki ve te.adüfler ..-aki ol -
doğru yürürlerken, İbrahim, yen - du. Jbrahim, Saimle annesinin Şe -
gesine sordu: hime Hanımı her :ıiyan•tinde onlara 

- Saim, bu hanımın kızını alı - refakat etti. Mukabil tarnfın kendi 
yor, demek.. hakkında neler dü~iindüğünü bilme-

- Yok 1 Şehime Hanım hiç ev - di ği için. ayni zaman dR. almı~ ol -
lenmemiştir. Bizim gelin. onun e - duğu terbiye her türlü c:f".snretini kır
melcsi:ıi Amma, öz eviadı imicı gibi makta olduğu eıhetle. genç bu ziya
büyüttü, terbiye etti. Kız da ken - retler esnasında azami teenni ile 
diııini anne biliyor. hareket ediyor, haleti ruhiyesinden 

- Ya? Hiç evlenmemi~ .. öyle ve gönlündeki hislerden hiç bir ~ey 
mi) sezdirmemeğe çalı~ıyordu. 

- Neden sordu n? Bittabi, Şehime Hanım dR, on -
- Hiç! Ben onrJ, gelinin öz a - dan daha ziyade ihtiyatlı drıvranı -

nruıı sandı idim de.. yordu. Fakat bununla beraber, •her 
Bu mevzu üzerinde fazla konuş- aşk maceramnda olduğu gibi, na -

madılaı. Lakin eve girip de Ihra - zarlar. tavırlar. hareketler birbirle-
. him, Saimin odasında kendisi rile konuşmakta ve anla~maktıı idi. 

niz gibi değil. 

- Fesübhanallah ... Fakat "U c; ı 
nazarı dikk<ltimi celbetti. Kadınla ı ı 1 
nnız ne kadar dalgın. Bir çoğu Çt hır 
cuklarının kı!!a pantalonlannı giy 
sokağa çıkmışlar-. 

- Dalgınlıktan değil, mod:ı .• ~ 
- Fesübhannllalı ... Şunu sor( 1 

cağı m... Kum:ı;ı çok pahalı de{ 
mi) 

1 

- Biraz pa h ah amma •.• 
- Her halde çok pnhalı ki, 

tahm erkekler, kumaştan tasarn 
olsun diye ceketlerine yaka yaptır 
mıyorlar. 

- Ceketlerine yaka yapt1rm11 
malan kumaştan tasarruf için d 
dir. Yakasız ceket bir iki 
moda oldu. 

- Fesübhanallah ... Fesübh 
lah .•. 

r:Jı.rml't )JuJ.i1Ji. 

cümle. bir müsahabe herhan~i 
§ahsın karakteri hakkında fikir 

meye kifayet etmez. Yalnız ço 
merak ettiğiniz m~sele hakkı:nd 
düşüncemi aöyliyeyim: 

- Eskiden annesine bak, 
al, derlerdi. Bu tavsiye belki 
belki vücud benzeyişi 

dan bir hüküm ifade edebilir, 
ahlak bahsinde tesiri rtıutlak d 
dir. hatta aksine deliller pek 
tur. Müsterih olabilirsiniz. 

* Bay (( N. f.» ye: 

Mektubunuzu okuduktan sonra 
- Bir bardak suda fırtına , d 

dü~ndüm, F. yi seviyorsunu2, 
mektub yazıp gönderiyorsunu7., 
ken ortaya bir H. çıkıyor, onu 
bir N. takib ediyor, neredeyse 

' benin qütün harfteri geçid resmi 
pacaklar. Mektub yazdığınız 

elinize, düşündüğünüz için de 
nıza acırım, Allah size bir dil 
mi~ söylemek için. iki ayak 
yürümek için, bir zahmet edip 

bulunuz ve bana anlııttıklarınızı 
söyleyiniz, daha kolay olur. 

TEYZE 

şılıyan hafif tebessümü, her so•~aen 
her itiraftan daha veciz, daha be 
liğdi. 

Aralarında, böylece bir munŞ! 
kanın doğmu~ bulunduğunu Besi 
me Hanım da. oğlu *da sezmemiş 
lerdi O sebebiedir ki, her 
rinde, lbrahimi beraber ıeti 
beis görmüyorlardı. Ve delikanlı 
nın ilcide birde Şehime Hanımın 
Yinclen, oradaki intizamdaıı, 
kabulden bahsetmesini. yakında 
raya damad girecek olan Saime 
§1 kard~e bir cemile sayı} 

lbrahim, yengesine açılmayı 
duğu halde, bu niyetini bir türlü 
bik mcvküne koyamıyordu. T 
şayed red ~le kartılanacak 
sevdiği şahsı yakından görmek, o 

m•n meclisinde bulunmak bauındaı: 
da mahrum olacaktı. Halbuki 
haı kendisine vuslattan da listüı: 
geliyordu. 

Şehime Hanımıı gelince. o dıı, lO. 
rahimle evlenmeyi ~lına getirdil 

zaman kendi kendinden utanıyor • 
du. Aralanndaki yaş farlanı gozün• 
de büyütüyor, aşılmaz bir uçu 

teliıkki ediyordu. Kendince, 
ve esaslı olnn bu mani yüzünden 
da Besime Hanıma bir şey sö: 
mi)mrdu. Vnuyet de. hep nyr i 
kilde devam edip gidiyordu. 

Bir gün, ikindi vakti kapı çnl 
Açmağa giden Müjgan, yRinı;
rnk, elinde bir mektubln an~ 
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ı ( MeiDieket Ila b-erler • 1. 
Urlada 

Vahşi hayvanlar 
tarafından parçalanan 

ihtiyar bir kadın 

1Aksaraya iskan edilen göçmenler1 

İzmir {Hususi) - Urlanın Kı -
~lbahçe nahiyesinde Afet ndında 5 6 
!aşında bir kadın tagayyüb etmiş, 
>n gün sonra, vah§i hayvanlar ta -
l:afından parçalanan cesedi daida 
;>ulunmuştur. Hasta kadının öldük
,en sonra cesedinin parçalandığı 
ınlaşılmıştır. ;...:,... _____ _ 
Vozgad cezaevinde 

kanh bir kavga 
Yoı.gad (Hususi) - Yozgad hapi. 

:;aneslnde kanlı bir \'ak'a olmu.ştur. 
Mahkfunlaroan All ve Halid ile Mus~ 
a!a arasında bir bıçak yüzünden 
avga çıkmıştır. Ali ve Halid bu bıça. 

"'ı Mustafanın elinden zorla almak 
Istemişler ve mücadeleye girişmişler
ııır. Bu sırada Mustafa karnından a~ır 
.urette yaralanmıştı.r. B~ın Mus -

' t:ı.fanı:n midesine kadar uzanarak 
mideyi deld~l anla.)tlmı.ştır. Yaralı 

memleket hnstanesine nakledUmLttir. 
Hıldise gece yarısına yakın bir za_ 

teş~ilatla n d ın lıyor 
-

Şimdiye kadar iskan olunan göçmenlere 
344.770 kilo buğday, pulluk, öküz, 

araba tevzi edildi 

İaklıı ediJ.n ,açmenlerden bir ırub 
ınanda vukubuld~undan derhal has. AkBa.ra.y (Huswıtı - Burada tskln n1rnasına memur Haydar 
1wne ~atörü Şevki Elfgüzelo~lu lf}Bri ehemmlyet.ıe b&oarılm.aktadır. mesai.st şa.yaru kayıddır. 
evinden getirllml.ş ve kıymetli ope. Almaraya fSkAn edUen göı,;menler Balke"rin.ln ıeıileri . 
ra.ti>rümüz bu vatand~ı mahlrane 404; ha.neden ve 1940 nüfustan 1bare.t. A.ba.ra3' Halkevi bu hafta Ortaköy 
bir ameliyatla ölümden kurtarmıt - olup göQmeniere 16.759 dekar arazi nah.iyeslne bir gezl tertlb etmiş ve bu 
tır. ve~ ve tapuya teıscU.leri yapılarak g~ birçok halkevleri i~tlrak eyle

te,pulan verilmiştir. 90 bin Ura' sarf mlftlr. Halk&Vi teınsil kolu gençlerı 
U e 145 m yapbınlmJ4, 994 öküs, 285 hslkevlerı rcpolltuvanna dahil eser
pulluk, 70 araba tevzi edllm!ştir. • lerden <F.Altmen) adlı es&ri tamsll et-

Ceyhanda bir esrar 
tekkesi meydana çıkarıldı Göçmenlere 394.770 kilo yemeklik mLfl,er ve köy halkı taratından alkış

b\14day, 130.9915 kilo tohumluk bl$1ay lal'llJU4la.rdır. Halkevi band05u birçok 
8592 k.Uo ml41I' ~ k.llo fMulya, 2100 lronsrier vermı.t ve halkevliler ertesi 
kilo patates tem edllınl.ştir. gijnliı na.h.!ye merkezinden kazaya 

Btmdan bqke. fskln ida-resinot 78'20 dönmüşlerdir. 
lira nakdi ya.rdunda bulunulmut ve Benzin buhra.nı 
sanatkArlara 630 lira aermaye Teril- Aba.rayda son günlerde tlddedll 
miŞtir. benzin buhraru bqlamıştır. Bazı kim. 

Menrt b!.r propaland& neticesi ola.. seler tırsa.ttan t&tifadlt ederek 480 «u
rak isk:An edilen mıntaAtada ziraat ya ru:şa Atıl:maaı lbım gelen benzlnl 
pılamıyact\lı evvelce Ueri aürülm.Q.şae 530.SM lrur~ kadar satmala ba.şla
de !bugün kazanın en mllmbit toprak- ml41ardır. Her gün lauıa.nm nakliyatını 
ları Sa#].ıi köyünde göçmenlere n _ yapan otomobllleroen bir çotu benzin 
rUen arazflerolr. buhnı.nı yüzünden muattaı ya.tınak_ 
Oöcımenler lçln Y8l)ılan köyün i.!mi tadırıar_. ________ _ 

Sallık ilcöyü olu.p ikendi muhto.rlıu-ı 
ve kendi te§k:UA.tla.rlle ıdare etmekte. M ur adlı ve ha valisinde 
d.i.rler. İskAn idaresi 8ÖÇmenlert f.skl).n aUrekli yağmurlar 
içln çok utraşrnış, her göçmene ayn Muradlı CKu.s\181) - Muradlı 
ayn dosyalar yapmış, bütün defterle- ~avallslnde iki gündenberi fa&.la.sız 
rine ya.rdun ~lerini ~ıeçırmiş toprak yalan yabnurla.rdan dereler taşmış, 
tevzi defterlerini ve borçlanma. cetvel- ller taraf su altında kalmıştır. Çiftçi-

Ceyhan (Huswıt) - Ceyhn.na ba#- lerini f.kmAl etmi.Şt!r. Bu l~lerin ba4a.. ler çok meın.nundur. 

~~;r:~~:~:;::n:u:ar:ı§:~. es- ·c·····K~~;:d:·:b~·:~k;:bi~.i~·;~~i··~-~~~~~:·~;··)··· 
Yankesicıl!kten suçlu olarak zabı ~ 

taca yakalaruı.n ve aşırdı~ı paralan 
nereye sakladığı ara..ştırılnn Demir 
o •lu Ali Ternur bu para.la.n Me.rcln 
~~ de arkadaşı Urfalı Mahmud 
Tasuna verdiğini söylemiş, otomo _ 

1 bllle Mercin köyüne giden zabıta, 
Mahmud Tosunu ele geç~lr. A.f
cılık da yapan Mahmudun dükkAnı 

1 tah:ırri edildi~! zaman, 278 gram 
mamul ve 110 gram da. gayri mamul 

ı e.,)r:ır, hindistan cevizinden yapılmı1 
k::ımış marpuçlu, küçük nargile bu _ 
lunmuştur. 

Bu ıki kafada.rın uzun zamandan • 
beri birbirlle düşüp kalktıkları, vakit.. 
ler..ni esrar çekmek ve başkasına Id_ 
losunu 12 liraya esrnr satmakla ge _ 

çirclikle.ri kendi lfadelerinden anla • 
ş !mıştır. Keza AH Temurun üzerinde 
de -30- grnm esrar bulunmu.ştur. 

Suçluların tkamet ettlkleri kahveyi 
esrar tekkesı haline gotirdlkierf an _ 

•a.ş ılınıştır. 

SEVGILIMIN SEVCILİSI 
Derdli Mehmed Bey Aliciğe: 

Konya <Hu:sus!) - Konya köy ebe 
mek.tebi bu sene 28 mezun vermil)tlr. 
Bunla.r Adanada.n 7, Konya ve Afyon
dan 3, İsta.n.buld.an ve Nt.Adooen 2 şer, 
Ankara, Bursa, Bergama, ıı:.ıtwt. An-

tep, Malatya, Bungurlu, Uşak, Yal -
va.Q, Bafranboludan birer genç kız _ 
dır. 

Resim bu mezunla.rla 
etlni g&ter:ıyor. 

talim hey_ 

Poıtanın tarihi telrikaıı: 21 

Şikayetler 

:l:h tiyaclar 
Konya belediyesinin garib 

icraah (!) 
Konyadan yazılıyor: 
cŞehiroe halkın şllcl.yetinl mu. 

cib olan bir su meBeleısi mevcud. 
dur. 1906.1007 yılle.nn.da Çayır. 

ba~ı ve Meram bag-lan garbın. 
daki dere mevkilerinden şehre 
getirilen Mukbil ve Beypınar 

suları içUmlye çok salih sulardır, 
klreci yüzde 8-9 nisbetindedlr. 

Belediye son iki, üç yıl içinde 
mevcud suyu çoğaltmak gayesile 
kireel yüzde 15-20 den fazla olan 
Konyanın batı güneyinde Dutlu 
kırı mevkiindeki suyu almış, 
Alfteddin tepesinde bulunan 
Mukbil ve Beypınar su deposu
la katı.ştınnıştır. 

Halkı hayretler içinde bırakan 
bu leraat umumun menfaati za
rcı.rına olmuştur. Ş1mdi halk 
yüzde 20 kireel olan suyu içmek
tedir. Bu suyu içem1yenler ise 
parn lle Beypınar ve Çayırba~ 
membaından su getirtmektedir
ler. 

Halbuki Dutıu suyu Için ayrı 
bir depo yapılsa her şey dilzeL 
miş olacaktır. 

Belediye hatasını tamir etme
lidir. 

* Karamanda ilaç 
bulunamıyor 

Karamandan yazıiıyor: aNÜ
fusu on binden fazla olan kaza. 
mızda yaJnız bir eczane vardır. 
Bu eczaneye var dem.ek te yan. 
ll.f) olur. Çünkil ha.stalarm derdi_ 
ne merıhem olacak lifıçiarı bu 
ec.?.anede bulmanın i.mkAnı yok
tur. Bu yilzden hastalar ı:ok 
müşkülA.t çekmekte, hast.a ade
tA bir dervi~ tevekl(ülü ile has. 
tahtın seyrlne kendini bırak _ 
maktadır. İlAçların bir kısmı 
Konya veya civar vilfıvetlerden 
temin olunmak ta Uıe de. b uralar _ 
dan da temin etmek zamana 
mütevakluttır. Blnaenaleyh ec
zacunızın noksan ila.<; bulundur. 
m.a.ınasını temennl eder. keyfi. 
yeU Bıhhat ve İçtlnıat Mnavenet 
VekA.letlnin dikkat 

Yozgad Çamlrgı yanmak 
tehiikesi atiattı 

Yozgnd CHususi) - Yozgad Çamlı~ı 
büy1lk bir kaza geçirmişt.ir. Çamlıjtın 
dotusunda ormana ya.kın bir mahnl. 
d& hayvan otıatan birko.ç ki~i sigara 
içmLşlerdir. Sigaralarını söndürmeden 
at\ıklarından bir müddet sonra o mu_ 
hltteki kuru otlar tutuşmuş ve bü _ 
1fikçe iblr kuru ot sahası yanarak tam 
omıa.na. kavuşmak üzere tken Çamlık 
ta yazı geçdren halk tarafından bü _ 
yük bir gayretle aet.şın sirayati dur
durulmuştur. .................................................... 
( Küçük haberler ) 

Bıırsada bir gıırdenparti - 30 A -
~tos Zafer ve tayyare bayramı mü
nasebetile Türk Hava Kurıımu ka -
dınlar kolu tarafından Çelikpalasta 
bir gardenparti verilmiştir. 

Bigada Gençlik klübü - Zafer b::ıy 
ramında bilyük bır törenle açılan 

Gençlik klooüne on beşten yinnıye 

k.adar 250 genç yazı.ınu.,, kısım, bölük 
ve mı:ınga teşkilatı yapılarak orta. o. 
kuıl mezunlarından mangnba.ştlar .se. 
çilmL,, haftada dört gün Ikişer snat 
talim ve terbiye işlerile ugraşılma~a 

başla nmı.şt ır. 

Vurdda Zafer Bayramı 
Bütün yurdda olduiu gibi Kon - balardır. Yukarıda ve solda 

yada, Çankırıda., Somada da 30 A- Konya valisi ib tümen ko -
ğustos bayramı co~kun teı:ahü~atla. mutanı Fahri Belen, aşağıda 

kutlulanmı1tır. Resimler Konya ve aağda da Çankırı vali ve ~eb'ualan 
Çankırıdaki bayramdan intı • görülmektedir. 

Adapazarı Ülkü biçki - dikiş sergisi 

Adapazan (Hususi) - ~ehrimiz yaret olunmuştur. 
Ülkü dikiş ve biçki yurdu bu sene Resim kaymakamla birlikte 
mutad sergisini açmı,tır. Hcılkevi aa- aerğiyıi ayaret ~dNl kaza 
)onunda açılan eergi çok beğenil -ı erkanını ve y:ırd kızlannı gös-
miş ve halk tarafında,, alCıka ile zi- teriyor. 

Edirnespor - Uzunköprü maçı 

Edirne < Hıısusi ) - Edirnespor 
klübünün •Bo takımı ani:Tenör RasL 
min idaresinde Uzunköprüyt• giderek 
Ergenespor klilbil ile bir maç yapmış. 
tır. 

Bigada köy panayırları 
Bign (Husu~i) - Bundnn birkaç 

gün önce §ehrimizln Dimetoka ve 
Karanti köylerinde kurulan ve üçer 
gün devam eden hayvan ve eşya pa-

nayırlarında. çok bol alıt verişler ol
muş, Dimetokada büyÜk bir hay -
van sergisi yapılmı1 ve yüzlerc~ cins 
at ve boğa ile koyunlar teohir edil -
miştir. 

Uzunköprülülerin 4-3 pllbıyetıle 

neticelenen maçı mütea.klb tehlr ge. 
zllmiş ve verilen ziyafet te çok ncş _ 
eli geçmiştir. Resim her iki tatımı bir 
arada gösteriyor. 

Konyada kanal faaliyeti 
Konya (H~susi) -Konya ! ) in 

ci sulama ;şleri fen heyt'ti çalışma -
larına devam etmektedir. Kon"a -
nın garbindeki Selönle . ka· 

nalı inşaatı Lu sene geri bıraltılııııt
tır. Heyetten bir gnıp Konya Eıeğ-
lisinin Düden mevki1 a~ Allgöl ara
sında bir kanal açınakla me~gul -
dür. 

- Benim güzel oğlum ... Sazıl .. 
Dedi. Gözleri daha 3Öylemeden 

dole dolu olmu1tu: 
J.'..erem der ki, der ki eyledim nazar 
Ak sinem üstünde kuruldu pazar, 
Y eıil bat lı tumarn çöllerde gezf'r ... 

Atef Kerem, tutuı Kerem, yan 
Kerem, 

Asli olsun sana kurban can Kerem. 

~Bu din 
....____--.-Paşas1n1n_ kız•----

y azan: Re1ad Ekrem 

tanın elini öpüp çılttım. And içtim 
ki seni bulayım, bundan 10nra se -
ııinle bile olay1m ... Gazalar ede -
yjm .•. Amma ki her an eevdiğimiıı 
ııevgilisi yanında olayım .•• 

Yandım Ali kollarını açtı: 

- Bre gel benim kannda,ım 
Derdli Mehmed Bey •. Bre ~ıel nev -
civa n ışehbaz... Bre gel aevdiğiml 
seven aşık yiğit ..• 

Derdli Mehmed Bey bir humma 
nöbeti geçiriyor gibiydi. Köylü deli
k nlılann, çobanların, sığırtmaçla -
:rın bil~ Kerem ile Asli hikityesinin, 
be mısraını, kopuk. sakat. bozuk, 
ıı n söylemitti. Fakat, bütün ku
surların(. titriyen sesi, örtüvermif, 
Estergonlulnrın da gözleri yaşar -
mıştı 

Yandım Ali bağırdı: 
- Bre benim nevci"·ıın karın -

d<ısım ... Bre bana derdini söyle ... 
BH· ben ana. Asiini alayım ... Bre 
g..ıZ'iler ne durursunuz... Varalım 

Yr isin alalım... Köroğlu 

· Derdli Mehmed Bey gözünün ya-ı - Budin paşası kızının çevre -
tın ı gömleğinin koluna sildi: ei dir ... 

- Bre gaı:iler ..• Estergonlu teh- Dedi. Sesi derinden, boğuk çıltı-
bazlar •. bre ben Budin paşası kızını yordu. Derdli Mehmed Bey çevre
eeverim 1.. yi aldı. Gözlerini sildi ve geriye u-

Dedi. Bütün gözler Yandım Ali- zatırken: 
ye çevrildi. Yandım Ali ise gözle - - Bilirim •• bu Kızılhisar hanın
rini yere d.ikmişti, avlu loştu, yüzü da. üç gündür senin yolunu gözlerim 
görünmüyordu. Genç adam herkese Yandım Ali ağal.. 
çok uzun gelen bir zamandan eonra Dedi. Yandım Ali, birdenbire 
başını kaldırdı. İki gözünden, ya,, toplandı. Bir kaplan gibi ayağa fır
iki gümüş sicim gibi iniyordu. Yan- ladı: 
dım Ali, Jetanbulun bu eski baldırı - Bre Derdli Mehmed Bey ••• 
çıplak serserisi, m eğer ağlamasını Bre civa n ltıırd~im... Bre nereden 
ne güzel bilinniş .. Omuzundan Bu- bilirsin Dıudin papsı kızının çevre -

gözler Oerdli Mehmed Beye çevril-ı ki paşa baba eözü altında değildir, 
mişıı. Onun da bir geyik kadar çe- sultan kızıdır .. iradesi eli:ıdedir ... 
vik ayağa kalkmaaını bekliyorlardı. Estergonlu Yandım Ali denilir bir 
Fakat Derdli Mehmed Bey ayağa serhadli gaz.iye çevre ve hıınçer ve 
kalkmadı, bilakis, ya1lı gözleri ile ııame göndenni,tir .. ben ol gazini-ı 
acı acı gülümaedi: hançerli, nameli nikahhsıyım ölün

- Benim Yandım Ali ağacığım 1.. ciye dek ... der durur. Bre civa n yi
dedi. Ben o kızı, vardım babasın - ğit gel sen de benim oğulluğum ol.. 
dan Allahın emri ve Peygamberi - seni pek sevdimıı dedi. Ben: ~<Paşa 
mizin ka.vli ile istedim ... Mehmed baba .. dedim. Kız olursa olur, ve 
Pıı~& «Bre yiğit gel aeni kendime illa Ferhad gibi baouru alır dağl:ıra 
evlad yapayım .. sana saray ve çift- çı karım .•. Kerem ııibi ateş~ yana -
Jik ve haderne ve asker düzüp ko - rım». Budjn pataaı: «Kız vallah bil
onyım •• amma ki bend~n kız iste - lah olmaz .. amma sana yazıktır, ci
me... Beninı kızım --su lt nzndedir... Vd n yiğit, gel ben sana b~nim kı -
Valltih billah bin içinde bir güzel - zımdan güzel kaz buldurayım •• val-din oa n t kazının ct-vreııin çıkardı, sini .•. 

~ - - ı.t.onto ha.ddl <f. ' Al ut.n"ıue "•-.- ,. - 1 1 L -:.:-: ... ~ .;: .. ::..t::r 

Dedi. Ayağa kalkan delikaniıyı 
kucnkladı, öpüştüler, koklqtılar. 

Y nd1m Ali, Budin pa.paı kızına 
ctirmeden nasıl lşılt olduğunu(aazla 
ve türkü ile anlattı. Sarıoın, esmer 

ve kumral güzeller için koşmalar, 
kıt'alar, türküler okudu. 

Mcşeli oğlu Mehmed Bey de Bu
din pa~asının kızını görmemişti. O 

da, babasının abin içinde bir)) de
Jiği Lu kızın methini, ta Aydında 
işitmiş, kulaktcın a,ık olaralt yolla-
ra düşmüştü. · 

Yandım Alinin Derdli Mehmed 
ilf;ye kanı kıa,ynamuıtı. 
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Sayfa 7 

OR Yeni icra kanunu bu aym 
• 
k • 

ı ler 
A 

ı te ısa 
enera.l 

diyor ki 
\>ardır. B~~~~t:~!ı ~a~;~;;:ai~:lo- onunda mer'l•yete gı•rı•yor ~ f d M <Baştarafı! nci sayfada> devir içinde Macaristandaki pctroı 
1 lzm·l r uar tn a acaristandaki zirai maho;ullerin istihsalatı da artmıf, 2 bin tondan 
an ve m er" i bulunan ittifak ona, en başta geleni hububnttır. H u bo _ ( 19 36 ) 43 bin tona yük _ 
~Ütün kara kuvvetlerini Arnavudluk • 

1 
k ha!. içinde de en fufa yetiştirilen selmi!]tir. 

ududlarında toplayıp teksif jmka- (R .. ot r . ı·· . yapi aca spor b -d d F k nı b'l' Elh l 
6 

i1 
1 

._ .._ ara ı l ınci sayfada) uzere mazereti olmaksızm icra daı ug ay ve mısır ır. n at f\lacaris- Macaristandaki makine sanayii 
nı ver e ı ır. • a;ıı mı yon U&. b" • h .. d k k d . . t · · · f k ı · d b h Yu . h k .ı 

40 
.
1 

ır ıza name gon erere anun a resme gelm"lyen -veya yazı 1J1e beyan.. an ara:zı!\ının ev a a e mün it o - ma sulatı, bilhassa ziraat makine _ 
nanıstan er ne au ar mı yon- ~ 1 1 b dd··ıı · ·ı· 1 d •• b k 1 1 ~ Id d') h 1 J luk i 

1 
f b d b"l v• yapı an esas ı te e u en ve ı ave n tıolunmıyan borçlul:tr VP.YA. kanun musa a a ari uşuna ragmen, e c e ı en ma su eri, başlıca olarak B.ılkan ınemle _ 

.. k ~a ky anın ~~e .er erk e c ı ecedgı edilen yenj hükümleri tebarüz ettir-I hükümlerine muhalefet eden müflis rekolt~.si pek de memnuniyete şa - ketlerine ihraç edılmektcir . 

.. s en uvvet en çı aramaz.sa a · · ) · · d v·ıd· B k f ıt ı A dı k h d dı d 
mı§tır. hakkında bundan sonra icra hakımı yan egı ır. u ey iyet Manuis - Macaiistanın dı .. tic.net müva-

a yanın rnavu ıı u u ı:ınn a y . k d h lk . . . . Fuar münase~l't'll' İ.unldc ynpıla- ta d k 11 1 " ı ll ~ k ) . k enı anun a a a kolavlık ol- i bır aya kadar hnfıf hnpls ile 200 h _ n a u anı an ziraat tekniğinin zenesi, bilhassa 19 37 vılırıdan son _ 
J(U anncagı uvvet erın onun anca k .. b .. 1 .. ·k _d 1 k d .. . . cak olan büyü" '1>0" mü.-ı.ıbrıkaların- b ·· k- "h · 1 kk J b" k k • k l • l _ ma uzerc eş ve on gun u mu - raya a ar para cezıı1ıı hu~ınedebı _ agun u ı tıyaç ann ve tı:ra · iva - ra, bir hayli düzclmi'l, ve pasiflikten 
ır ısım as en uvvet en o acagı d tl h"d d") k • . 1 kt . . . . dan Türkiye serbest oure'~ müsab:ı. - t d d J 'le • h d f ·k d ı k "k . d e er tev ı e ı ere vasatı bır ra- j ece ır ve hakım ıcra ışJ<mndc zarar .. .. ın unun a o u,ı ıza e i me te- Çlkarak aktif bir hale gelmiştir. Ma-
a unutu mama ı tıza e e-r. k 1 d" .. "f ~ d"J · - · ı ki !kA t· - ı d kaları ile ten:" n;· b k ı r " Fy dır' LLJbuL~ [}.. H b' · ba J .. .. .. . .. am n ye ı gune ı rag e ı mıştır. goren a aca ının ş uyc ı uzer ne a .., ı 1.!:'1 :ı a ı • - • ruı ıu geçen unycı ar ın- carıstanın ş ıca ihracat maddeleri, 

Goruluyor kı ltalyanın, bugun Eski kanunun muhtelif maddelerin- vaya vaz'ıycd edebilecektir. lül Cınnnrtesi ~ünn :r~üıturp:ırk~a den Önce Macıuistanın ziraat tek - zirai mahsulleridir. Fakat son za -
~unı:ınistanı:ı karada:-ı ve havadan de mütderrik bir halde bulunan l.a- ba.şlıyacak ve ert"cıi P.ıı.:ı.r gunu de niği en modern bir teknik sayıldığı manlarda, memleketin ıonnayı·ı .... me-
bır t b k"' ""k d 1 · b"l" · Nafaka h Id - -.. aarruzu u uçu evetın mu- ı ı temyız haller yeni kanunda cem de.,...,.... ed '-tl n - b ıı::al"'r:ı a e. harbden sonra Macarisıanın si dolayıs.ile. sannvı •nahsula"tınırr 1"h-t b I · · · d B lk 1 d Nafnka vernıeıo;e hk~- olup da ı ......... ece.. r. n'..l musa n " J • ? e esını ve netıce e a an ar ı:ı ve tevhid edilmiştir. Kanuna teıkik 

1 
_ 6 mn uuı • · . . umumi istihsal kudretlerinin düşü - racatı da artmağa başlamı tır. Nite-

bır hı:ırb çıkmasını mutib o- ·ı · · ·r ı· h. 1 • ödeme şarUanna riayet eiJ"lılyen borç! Ankara, Istanbul, I::rfllır, Koc.lelı ve şü, Macan"stanın zı"rı:ıı" teknı·<;;ı·n "t· de k" 1929 1 d "'" 
1 

mercı ennın vazı e ve sa a ıyı:t en- B 1 keslr bo"" , · · lif kl ..., a ım yı ın a ınacaristnndan 
habilir. Halbuki Balkanbrda ni tevai eden yeni hükümler ilave lu alacaklının şikfl.yetı ürerine tetkık a ı u-c:;C.Crı ml:!l~" .'il et - kendini hissettirmekten hali knJma- ihraç edilen sanayi mahsulatının 

ar b Mihver devlet lerinin, bir olunmuştur. 1 ~c~~i~ tar~fından yeni kanuna göre ~erden yedişer Ir~ il' k tam takımla mıştır. Fakat Lun n tağmen T ur.a nisbeti, bütün Macaristan, ihrncı:ı -
~ok mıılüm sebeblerle~ hiç Çekler ve poliçeler ve emri mu- gun en aya kadar hap.:~e mah - ışUrak edc:ekt.!r. memleketleri içi nd~ Mncmistan, 'buğ tının , ( 20 sini teşkil ederken bu 
ıatemediklcri bir şeydir. Bvyıe harrer senedler yolile yapılan takib Jtftm edllebllece.kt.ir. Bund2u başka Tenıs mıısab:.ı.kaln.,.•:ı;ı. da Kultur - day ihracatında Romı:ınyadan ISOn- miktar J 938 yılınd.t •, .30 · .ıı hdnr 
olduğuna göre halyanı n. Ye şı:ı:re~ ü.ıerine borçlunun vaki itirazının l na1aka borçlusil nnf:ıkamn kal- ~~rk tenis k.lübii ~o.: tıarıncl:ı F.yl(ı - ra ikinci gelmektedir. yükselmistir. 
Varsa Almrmyanın. llalkanlardakı tetkik vazifesi ticaret mahkemesin- ı dırılması veya azaltılması hakkın_ lun 6 ncı Oumıı giln•i başlanac:ı.k ·ve Macaristan hububatının en ön Macaristanın haşlwa ithalat ınad-
rnaksad ve emeileıini tahakkuk sa- den alınarak tetkik merciine tevdi da .dava. açarsa cezanın tatbikinin j üç gün miiddetıe ~ev~m edecektir. saftu gelen alıcıSl Almanyadır. j deleri: Kere!ite, kömür ve petrol _ 
~sına kolııylıkla çık.arabilmeıe.ri olunmuştur. } Iac.zolunan mala vaki t~_hırl !çın ~nvasıncln clt"m~r.van et - Bu mtisabakalar..ı A'lY.ara, Is:anbııl Maamafih soıı yıllar içinde, Ma· dur. Ormanlarile zengin olan Kar
lçin evvela lngiltercyi ınağlub et - olacak istihkak davnlrının tetkik tıgl .. 8~.beblcrın tetklk mcrc'ince es~S- ve izmirin en tckıı;k kndm ve erkek caristan, bir endüstri memleketi hn- patlar Ukraynasının :\lncaristann il· 
Tneleri iktiza eder. Onlar ilin her salahiyetı sulh ve aslire hukuk ınah- h gorulmesi şart tutulmuştur. line gelmek için büyük bir gayret hakından sonra Macaristanın ke-es-birçok tenis şamıli:'onl:ırı iştirak et f 
teyin anahtan bundadır. ngiltere lternelerinden alınara icra hakim- Alacaklılar ve borçlular mcktedir. - sar etmektedir. 19'2 yılında Ma - te ithalatı bir haylı azalmıştır. Bun-
ınaRlüb olursa ve hatta büsbütün lerine verilmistir. Eksen vilayctler- Yenı kanun alacaklılar lehine caristanın endüstri ınahsulatımn u - dan başka Macrıristanın ithal f'ttiği 
tnağ)üb olmayıp sadece Akdenizden de icra hi,kimliği tef'kilatı olmadığı koyd~u muhtelif kayıtlları:ı. müte Marmara kUrek mumi kıymeti 1 milyar 800 milynn maddeler nrasındn, makine Jc mcn-
çıkarılırsa, lın1ya ve Almanya ce - için bu salfıhiyet şimdilik yalnız An- nazır olarak ceza ba.kımıttd'J.n borç ~ . • ~ngö olduğu halde l9 38 yJiındn bu sucat sanı:ıyii için lfı:zıın olan iptidai 

lıll~b ve cenub doğuda ı;erbeı~t kala- kara, Adana, Bursa, l:zmir ve },tan- lular lehi e d h f tl U 1 h"·k·· 
1 

şan:pıyonaSI mıktar 3 milyar pengöye kadar yük- maddeler de büyük bir yek\ın te kil 
ıl ki · d'k' · · daha b" b Id b"k d ·ı b "l k · 1 ' n e a 1 e 1.' u um e - 1 · t" " k d" 1 ece er ve ıst~ ı ıerım . .. ır u a ~at ı e ı e ı ~e tır. ri ihtiva etmektedir. T}fıtnSlZ takib- Marınaıa kürek ş;ımpıyon:ısı 15 se mış ır.. •. . .. . etme te ır er. 

kolaylıkla yapabıleceklerdır. Çun- Yenı l;anunun mer jyet tarihi:-ı- ~ EylüMe İzmitte ?OOO m ı·e!tk b'r me Macarıstan sanal'linın bu sumtlı l Macarı<ötanın d1ş ttcaretindt" en 
lt"' y . hA • • k ._ k d el zif 1. lerde nlal.'aklı borçlunun itı::n:ıo:ını Qğ - • • 

1 • • k" f • r1 b · b"" "'k u umuustan amı ız auıca hr. en evv va e ı mahkemder.de ıo; . . . - safe (\ahilinde va.p•l:ıf'!tın~ ın ısa ı, aynı :zaman a, u sanayıe 

1 

uyu rol oymynn memleket Al -
Bu •ebebte harbı"n m"ntıkı, Ro - 'ka cd'] . 1 d la d ı rendl,l tarıhten ıtibaren n1t.ı av için_ . • • ' . gereken ve Macaristandn ' t" • d Al A "k ~ u ~ me d"] ı mkş. o an ava r ora a de rcf'i itıraz talebinde bulunm:ızsa Bu yanşa IsLrıno.ıl~:ln b!r ı;ı!teye b' k . t"d • dd 1 ."e ı ~hy~n mand~va ırd. . manyanın,l k lmelrı ·n 

trıanya işlerinden sonra Mihver dev- ıntaç e Hı :ckiml~ tır. -•~ • alacaklı bir daha •lılmsı.z ~ıcib taıe _ Beykozln Güneş, ıki çif~ı·ye Gal.ıt:ı _ ı:kço ıp dı nıb" mha 1~ enn ıt n at ve ıgker e~ıkza ırbı meme et er e o: 
letlerini Balkanlarda veni hareket - a ere swahıyet bl d b • . .. JTiı tarını a ır ay ' arttırmıştır. lan e ·onomı • ra ıtnsını gevcetmesı 
1 

1
. y . k d . h" . . n e ulunamıyneaktır. ItJraz müd - sarayla Beykoz, <löı·t ıcke O:ılat.ısn- Ç'" k"' M · 1 k' · b • d M · 1 1 k ere geçrneğe değil, ngiltere ile ve enı anun a ıcra nkımlerme :un u acarıs anın ma ıne sanı:ı- nıs etın e acarıstan a o an e ·o -

ı ı . 1• h" 1 deti geçtıkten veyn ıtıraz ref'olun _ rayla Giineş P.k:pıeri ,ş·t~.ıit cdc.;('k .. ı· ı · "d • .td 1 · 'k b ı · ngi iıı: imparntorlıığile kı:ıt'i uğraş- genış sa a ıyet veri miş ve istihı..:ak - ynne azım o an ıptı ııı maa e erın nomı münnse et e rı artmtstu. 
lllnlara sevkedecek tir. Nitekim hal- davası ikamesi su retile alacaklılann duktan bir sene içinde alaenkit hac iz lerdir. ancak '1" 20 si; deri sanayiine liizım Macarİstanın dış ticare tinde rol 
}'a için, başlıca emel ve istekleri n - haklarının ziyiUI uğrayıp uğrama- taleb etmez veya t aleb geri alındık - Kafile ~.O kl~ldlr. o Inn iptidai maddelerin n: 40 ı: ka- oynıyan ikinci mem1eket Roman) a-
d la 

1
• " 

1
• ması meselesi yalnız onlı:ırın hadise tan sonra bu müddet içinde yenilen- Yarışlrırn İ'Zmıt VP "Rn!ıkcs. r ekiple_ ğıd sanayiine liızım olan iptidai mad dır. Çünkü Macar.i~tan, kendisine ı:.-

en ° n, ransanın ~nvu\'B, • ıs ve mezse dosya muameleden k:ıldırıl:ı _ ri de iştirak e':ie~ek~i:- d 1 · a 18 20 · d h"ld ~orsikn eynlet ve adalarını i"gnl ve ve iddiaları takdir hakkını istimal- caktır. c erın r - sı a ı en temin zım <>lan bütün p etrolü Romnnya -
ılhak etmek bugün kolay ve xah _ de gö terecekleri dikkat ve nüfuzu Ankara • Istanbul edilebilmektedir. dan tedarik etmektedir. 
rnetsiz bir hal alnıısken bile onun nazara bırakılmıştır. Yeniden haciz isternek aJ:ıcakh ta_ Mı:ıcar snnnyiin;n en baçta geleni 1938 yılında, Macı:ır istan pı:ızt" r-
lıuna teşebbüs etmemesi, Mihver Yeni tndil ile icra hakimine inkar rafından tarafından yenilenme ta _ muhte1itleri maÇI gıda sanayiidir. Bundan sonra men- larında yerini kayb e-den. ltalynnın 
devlet1erı'nm" her şeyı" lnmlt,.ı~ı,ı"n olunan imzayı tatbik icab ederse leb1nde bulunmnga ve bunu bNçluya 29 suc.at sanayii, metalürji ve kimya sa- aleyhine oımı:ık tizere, Ingilterenin ... ' t bllıo; t ıo; Te9rinlcvvr.! t;ümhUf!JC~ bayra_ 1 trıağlub veya sulhe icbnr edilmesine borçluya yazı yazdırarnk veya meda e ı; c me.ı·,C mütevaltkırtrr. mında istnnbul, Anksır.ı muhteliTJeri nayii ge ir. de, Macarİstanın dı-s ticaretindeki 
bağlı tuttuğunun bir delili 1ıayılıt. rı tatbik evrak ile tatbikat yaparak 1 Mal ibeyanında btılunmıynn borç _ Ankarndıı knqthşacnl:brdır. Macarİstanda ddc edilen mı:ıden- nüfuzu bir hayli artını tır. Fakat son 
B b bl d k h ft imzanın borçluya aid olup olmadı- !uyu !cra memuru kendiliğinden hap- \ lerin en başında boksit g('lir. Boksit harbin ihdas ettiği hıısusi vaziyet, 

u se e e önümüz e i B a ve ny- d · 1936 1 d 329 b ı d h b 1 ğına karar vermek saliı.hiyeti veril- sile taeyik ederniyecek bu hususta a. Du"" n b']ZI fırın'ar seb?.bs'ız ma enı yı ın 8 in ton Almanyadan manda olan bütün 
ar n ve atta denile i ir ki bu kış • H ki l ı ki t 1 b' 1 b 1 :ı - istihsal edildig~ i halde 19 38 yılında 1 k 1 · 1\1 · ı lnevsiminde Mihve.rin 

8 
kerj hedef- mıştir. a ım üzum görünıe elr!i aca ının n e ın ek lyerektir. meme et erın, acnnstnna o a11 e-

l · t vulrufun malumatma müracaat ede- Haciz esnasında hacze gid!'n me _ Olarak az ekmek Çikardiiar 541 bin ton istihsal edilmiştir. Ma- konomik rnünasebctlerini bir havli 
erı ngiltere adasile uğraşmakla be- bı"lec•ktı"r. car boksit1erı", tımumı"y•tlc AJman _ :tab 1 T · 1 - b · ı ~ m ur killdli yerleri ve dolıı.bları aça _ •· 1"\ sarsmıştır. 

t er ngı ız ımpanıtor uguna ı - M·curtın tahlı'y• tal•blen" ı"çın" ev- ibilcceıo;· g·b· bo 1 - . (B taralı J inci s:ıyfad:ı) yaya ihraç edilmektedir. Gene a.vni Hasan Ali Ediz 
~assa Mısır ve Afrikada taarruz o- ~ ' "· e.ı 1 1

• r~ unun ll7Crınde pa-~acnlc.hr. velce ulh hakimine verilmiş snln- rn. kıymetli evrak, altın veya gi:müş ı(Bugün mutaddan fazla ekmek - ---------------------

- hiyet yeni kanunda tetkik merciine ve dl~er kıymeUI :şeyleri sakladıtım çıkardık. Fakat uzak semtlerden bir Bir acı hikaye 
Kuşlari e"'g'endı"rmen:n yo'u verilmiştir. ve bunları tt!vdi f"tmeyl reddct.tiğini ~k '-'abanCl mü .. teriler gelrııis, ek-

Yeni hükümler görürse bo'""lunun '"'hsına kar•ı kuv_ .,- J " ------
."" .,.... • Y rnek alınıtı, bu yu·"zden de elimizde- (B "taraf 2 · f 

1"ek ba na bit kftfeste k-apalı du- }.1Üddetl içinde bcyıı:ıda bulunmak vet ıstimal edebilecektir. kı" • aş ı ııcı say nda) tün gecelerimiz nümunegahlarda, 
tn.n kuş üzüntü içirdedir. Fakat ona mevcud tükennıi tir. ıı sinde Bastci seyeranında bulduk. seyranhı.rda, temaşn sahnelerinde, 
bir arkadaş varatıp üzüntüsürü gi- Japonya yarın Bir kısım fırıncılar ise Belediye- Pek nazik, pek kibnr bir lahıi şeh - mebanii mcşhurcde geçti; Vedad 
dennek pek b sittir. Kafesin bir ke- nin son günlerde pislikleri ve hile- bender olan Chranbach ve zevcesi, her sabah kahvalııdan cvvd ihtı:ıra 
ruırına konulacak aynı:ıdı:ı kendini An ka ra borsasi karlıkıarı yüzünden kapattığı fırın- harbde bulunan dört çocultıannınl hacet bırakmadan. t<ebir kitabi te 
görecek olan XU$, kendi aksin; bir Hindiçiniye asker -···- l lann bu darlığa :sebebiyet verdiği matemile yahud endi~esile bitkin bir defterinin önüne oturur, kar~sındn 
l.ıa .. ka ku• zanneclecek, ve yalnızlık 4/9/940 AçıJur ve Kapanış fiati". n , d ye's halinde olmafann."l ;rağmen \,i7e bir dak;ka fazla, yahud eksik olma-

.. .. .., ·• iddiasını ileri sürmü ;ıer ir. bu el 
iiz:üntüsü kulmıyrıcaktn. k k· seyranda ır akat ettiler. T epey i sın diye saate bakarak, / bermutad 

ÇI araca miŞ ÇF.KI..ER 'Bize verilen malumata -göre Be- tırmanırlten, kademe kademe yük-"1 çalışırdı. ' 

Bir rloktorun giinlük 
notlarmdan 

Ku la ,_la .. da 
A.ğırlıh ve 
lşitmemezlill 

Malftmdur ki kulak uzvumuz üç 
tı.<ımn rı.ynlır: Harict kulak, or_ 
ta kulnk, dahili ikulnk.. Bn uç kı-
6tında fziyolojik bir tınza olmn.. 
<btı ıtn'kdirde insan mükemmelen 
lşit.ir, duyar. Fakat bunlardan 
birinde tıir bozukluk ve hastalık 
Olncak olursa derecesine göre ku
lakt.a da a~ırl~tan ba.şlıyanık 
~llta kadar giden ;nalüliyet 
husuıe gelir. Evvel~ hnricl kn _ 
lakta ıne gibi am:alo.r vukua ge -
lebilir? Bunu tetkik edelim: Bu 
~'ada belli !b~ kuln.'k Idrleri v; 
bir de mecrada ilLibab veyahud 
tlban:ıar ve gışayi tatıldaki ~Y _ 
rltnbliliklcr az çok bir sağırlık 
le-vUd edebilirler. Bar.ı insa.nlnrda 
kıua.t mecrasın<ia fazla ifraza t 
"aki olur. Bu ifra:zat üstüste ge
lerek sert bir mantar şekline in_ 
ltıtfıb eder. Ve mecrayl tamamen 
""Yahud kısmen kapar. Bu es _ 
11nda hastada gıtgide artan bir 
a~ırJık ve kaŞıntı ve utui.iaın~ 
RoliHiir. Halbuki m~e gayet 
b:ısittir. Kulata bir ıroç damla 
Ok.<ııJenll su damlatılır ve bır 
~ÜddC't beklenlldlkten sonra ktı_ 
~lt Şilingasile ve usulü mahsusıı

: le kulaklar yıknnır ve o t.aman 
r>ıYah oldukçn büyük 'kesır klr 
~I"ÇaJan yn birden vevahtıd par
ta Ilaren dökuliir ve derhal h:ıs
~:ın kulnC:ı ncıl•r, raba! eder 
Yen gıb 'klm .. eler sc'le.,ın muay _ 
~ tamanlarında kula'chrrrıı ... ,_ 
<;:u bnaı.. mecburiyP~ın<ler! r!ar. 
ı: nkü sai!ırhktan ba"'ka muddP, 
ın llıedlde il:ın kırlerin oracla kal _ 

ası caiz değildir. 

i ' lediyenin noksan ekmek çıkaran ve selen dik yok u şu çıkarken, çocukiar V aktııki Beriinde artık onlnr kin 
Açılış ve kıı·ı-t>ıı 

Saigon 4 (A.A.) - Royter: 
B:ıl:gon'da neşredllen resmi bir teb

liğ şunu ibildlrmekt.edir: 
Japon kıtantının llind!çini'den geç 

me1crini taleb eden b\r ültlınatom 
Pazar günü Jnponlar tararımian Hin 
diçinl makamatma tevdi edilml..ştir. 
Bu ültlınatom reddedilmiştir. 

lionkong 4 (A.A.) - Royter: 
Bugün Honkong'a gelen ~ayanı 

mad bir yolcunun söyledi~ine naza 
mn, Japonya, Viclıy hükümetinin 
gayri musnid cevabı üzerine, Hin 
diçini'ye Cuma günU kıtaat çıkara _ 

ca~nı mezkür memleketin makama_ 

tma 'bildirmiştir. 
Tokyo 4 <A.A.l - D. N. B.: 

Sal~blyettar mahfeller, Jaıxmya -
nın Japon kıt'alarının Hlndiçlniden 
geçmesini bir ültım:ltomla Uıleb et -
~ine ve Hindlçinl hükümetinin 
na red cevn:bı verd~ine dair 
dan gelen haberlerı ne tekzib ne 

teyid etmektedir. 
Çin ile UQif 

Honltong 4 <A.A.} - Royter :ajansı 
bildiriyor: 
Çın k.aynaltlarmdnn alınan haber _ 

!ere .göre, Japonya tarafından Hin _ 
dlçinl'nln istili'ısı hallnde alınacak 

tedbirler hakkında, Hlndlçini ve Çin 

makamatı arasında bir itilfı.i husule 
gelmiştir. 

Amerikanın alak:ısı 

Şanghny 4 <A.A.) - Royter: 
Frnnsız Hlnd!çinisindeki vaziyet 

hakkında endı.şe, Jnponlarrn yeniden 
Parle nchrini kapamalan dolayısUe, 

bugün yeniden artmıştlr. 
Amerika Birleşik devletlerinin AS

va !ilosu oa.ş.kumnndanı Amlral n:ırt, 
Marbıe _ Head hafif kruvru:.örii ilc 
"l'mali Çinden bırdenbire Ş:ınghaya 

gelmiştir. 

~· Do klor 1. Zati Oget r-. 
Belediye lmrşısındald muayene- ~ 
hanesinde olUeden sonra hasta-

1 
Sterllıı 

5
.
24 

sıhhi şartlara :uymayan fınnc.ılarla yaşlarının şetaretini buldulı:ır: ve bo görülecek .şeylerin mutlaka liızım ve 
yaptığı mücadele bir kısım fırınc.ı- şetaret sayesinde küçücük bncakları- müfid olanlarına bitmiş ııazı:ırile ba-

100 Dolar 130.025 ı v ,_ ,_ ı b ld 00 ı. rr ların dün akşamki hareketlerini do- nın yorgun uga muı.avemet göste - .ıı;ı a i i; mektebin açılmasına kn -

:oo O:.~mı ' 2~:~~~5 ğurmuştur. rebile:ı. ç.evildiğile h~p ~~zden ileri- dar istimali kabil lcısa günler kaldı. 
100 

"--- 1.~225 o· w •• ft b~ ı b" . etı" ye ııegırtıyorlar, SOnrl\ d ort va_şlının Bunu dn onlara Hamburg-u ~Öster-
....... :u ıger u.ra an oy e ır vazıy k d • k Id kl · - · · 'b rt d h" b" b b kt ne a ar gen a ı arım gorme'k rnek ıçın kullandım. Orada şcllbt•n-

100 Peteta 13.90 muc1 o a a ıç ır se e vo · ur. _ • d .. 1 k b k 1 d 
1udape,ttl00 Penrll 26.5325 Ç"' k"" ·r k Of" . f l ıçın urup gu ere a ıyor ar ı. der olan eski dost Feridin ddiıll"tile 

un u opra ısı ınncı ara ucuz B"'t"' b h t" .. b .. · · b" k 1 k lUkrtl 100 Ley O.G2S _ w u un u seyı:ı a ı o zı:ırrtan ya - uç eş gun ıçme ırço şey er sı ·ış-
"3t1grad 

100 
Dinar 

3
.
175 

fiatla un ve bugday vermege mun- zılmış olan uzun mekıublarda an - tırdık. Hattii geceleri de boş gı-çir-
"lltohaın&tOO Yen 

31
_
1375 

tazaman devam etmektedir. latmıştım. Burada "u ı.ntırlıın seya - medik, bu meyanda ı;~hrin opc:-asın-
ltokholm ·on İ•n-.ı: Xl 31.005 hati anlatmak için değil. ancak bu da Mozart-ın «Fignronun düğiinÜ)) 

İstanbul ikinci iniıs 1\Jemurhığun _ hptıralann arasından yavrucuğumu eserini dinlcdik. Vedadın 0 yaı;ta 

Erzurum 2 

t 

19.45 
20."06 

dan: tekrar görebilmek için yazıyorum, kabiliyeti musikiyesi bu eserin kıy-I İstanbulda Munla Ta§ hanında onu merak ile tece üs ile doymak metini takdire kifayet edebilecek de-

I
Trl.kotajcılıkla :L1tignl etmekte -ve Ka- hilmiyen bir iştiha ile. bilhassa ller recede değildi, elbette ... O, Dres -
dıkijyünde otunna.kta olan Trlkotajeı görülen şeyden ve yerden rn büyük dende gördüğü Smetanı:ı-nın onera-

,_ ___ .._ _________ , Moiz Yalıninin i.tlA.~ 3117/94!1 U.ri _ mikyasta ders alan eeV'\•al ve seri sında, trurada burada seyredilen 0-
hinde açılıp ıta.sfiyenln ddi Stıre.tte ya- bir zeka ile dolu güzel kara gözle - perettelerde.n ezcümle Beriinde din-·······························-···-····· ..... ····· 

Son Posta 
Yevmi, Siyas1, Havadis ve 

Halk. gazetesi 

Yercbatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan . yazı ve 
cesimlerin bütun hakları 

mahfuz ve gnzetemlze alddir. 

ABONE FIATLARI 

ptlmasına tarar verilmiş offiuğun _ rile gene görüyorum. Bittabi Bcrli- Jenilen Verdi-den Gounod-dan al -
dan: ne gelince ben kenai hisahıma ya - dığı zevki Mozart-ın bilhassa reci -

ı - MüOi.c;de alaca~ı olanların ve 
istih"kak lddia.o;ında bulunanıann nla_ 
caklarını ıve tstihkaklarmı Ilandan 
bir ay iç\n<1e İstanbul ildncl iflfis da
irec;ine gelerek kaydct.tirmeleri ve 
delillerini (sencd ve defter bülilsnları 
vesair) asıl veya musaddnk suretınl 

tevd; -eylemelerl. 
2 - Rilflfın~ bnrP..Jtf'lt cez:ıi mes _ 

nliveti m"üstel'zlm olmak üzere müf _ 
liSln boTÇlulannm ayni müddet icln
<de kendilerini -ve boTÇlarmı lbOdırme- 1 
leri. , 

pılacak tetkik seyahatine merkez it- tative-le.zle dolu olan bu operasında 
tihaz edeceğim bu büyük payıtahta muhakkak bulamıyordu. fakat diıhi 
tekrar sık sık avdet etmek kararile: h,...,telıdin Sonate-hirile tanulığı icin, 
yalnız çocuklarla nnnelerine, tntil belki kendisi iç.in bir inkisan hı:ıyale 
~an:a?'ının müsaa~esi :nisbetind~ Ber~ ~b ola~ bu ~eccnin intıbamı sü
lin ıçın uzunca bır :zaman tahsıs et-~ ltut ıle geçıştirdı. 
tim. Burada bütün :giinlerimi7. bü- Halid Ziva ~ıail 

Anbar nşaah 
3 - Müfllsln mnnannı her :sıfatJ.n 

=;====;:===;==~==~ .rılursa olmn dlerlndc bulunrluranla-. 
1 6 

. Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
1 

~e rı e Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. ~.-. 

Türkiye 14·AJ . 
·~J 4JJ 1.Jj 

Yunan ıJ~j l220 7tu :.iJ 
Ecnebi -··~~ Hv._ bJJ ,J.J 1 

Abone bedeli peşındir. Adres 
d~ği.ştirmek "25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ilanlardan mes·uliyct alınmaz. 

Cevab !çın mektlt'blarn 10 
kur~uk Pul illvcsi lfirundır. 

Posta kutusu : 741 İstanbul 
Tlgraf: Son Postn 
Telefon : 20203 

" 'Tl 'O mnllar fu'.erlndclti bn1t1arı mah.. 
'u,; kalmak $a.:rtile lhanları ayni müd.. 
det iç.indP. daln• emrine tevdi etme _ 
lerı ve etmezlerse ma kul ınazerctlr.ri 

<Olmadıkça cezai mesuliyete uğrıyn 
ea"kları ve nıçhan haklarmdan 
~um kalaca'kt::ırı. 

4 - ll t9t940 Ç:ırsamt:ı 

10.30 cıa ala" kilların 
t.cıplnnmı..va g!'hnel!':i ,.n m.ır _ 
He; üe müştere!t boı~!u o!anl:ı• ve 
~efUlerinln ve ibottunu tekeffül eden 
5air 1dmselcrln toplanmuda bulun _ 
mağa hakları oldu~u llfın olu 
nur. (28896} 

7..ayi - Nüfus tcz'kerf'ml knybett 
Yenisini çı.karnca~ımdan cskislrl 
hükmü yoktur. 

Boyabad kaıı::ı.,ıııın ':IJcl"l 'J)ere 

1 - Aktehir istasyonunda yap1lac~tk anhaı- ve ida
re binaaile -aair it!er götürü olarak kapalı zarf usulile 
eksiltıneye konulmuıtur. Ketif hedeli 48351.05 (Kırk 
sek"z bin üç yüz elli bir lit'a bet kuru§lur.) 

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

3 - Eluiltıne 9/9/940 tarihinde saat 15 de Anka
rada Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektublarmı 
havi zarffar makbuz mukabilinde Ofi.in mubaberat 
servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvaklte.t teminat m~lltarı 3626.33 (üç bin al
tı yüz yirmi a)tı lira otuz üç kuru§tur.) Liradır. 

5 - lstek1iler teklif evrakı meyanına eksittmeye 
~{rebilmek için ihale tarihinden nihayet ild gün evvel 
Ofisten alacakları ehliyct vesikasını koyacaklardır. 

«8048/5134n 
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r Sümer Bank amnlatı Yazlık Basınala m 
Muhtelif fChirler için tesbit olunan azami pl"rakende aabf fiatlan •tııiıda ııöaterilmittir. 

Keyfiyeti muhterem hallumı.ı:ın na.zan dildcatine arzederiz: 

Nazilli Fabrikasi Mamulatanan Perakende Olarak .Aza ml Fiatlari 

t 
2 
3 

4 

Nazilli ve havalisi • 
Ege ınıntakası • • • • • • • • 
İstanbul, Trakya ve Mamıara haV2&1l • 

• 

• • • • 
Eakitehire kadar Afyon ve Ankara bavalisi ve Adana, 
Mersin, Konya ve havai.Ui ve Hatay, Karadeniz aeva
bili, Malatya, Gaziantep, Mar&f, Kayseri, Si•u, Kasta
monu ve bavali.i ı 

Beyaz Zeminli 
Pazen metreai 

41 Kurut 
41.5 )) 

42 • 

42., • 

Cömleklilt ve pijamahk Beyaı: Zeminli Hafif Zemlnli 
Basma metreai basma metresi baama metresi 

43 Kuruf 32.5 Kuruş 33.5 Kuru o 
43.5 )) 33 • 34 » 
44 » 33.5 )) 34.S » 

44.5 • 34 • 35 • 
5 - Diyarbakır, Elimi, Urfa, F.rza.nım .... ~ark Viliyetlf'ri. .U » 4~ • 

SÜ ER BANK YERL MALLAR P AZARLARI 
3~~5 » 35.5 » • 

UESSESESI 
3abeleri ı latanbul, Ankara, lanıir, Adana, Menin, Beroilu, Kadıköy, Galata. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
AK T 1 F 

'Kas&: 
Altın: Safi k:Uogmm 
Banknot • 
Ufaklık • 

11.805.~ 

Dahlldekl muhabtrlerı 
Tiirk LiraSı . 

Hariçteki muhablrler: 
Altm: Safi kUogram 5.112.750 
Altına. tahvill kabil serbest do -
vizler 
Dl~er dövizler ve borçlu Kllring 
baldyeleri 

Bazine tahvllle..-1: 

Deruhte edilen evrakı nakdlye 
karşıtıgı 
Kanunun 6-8 i nal n· ' idelerkle 
tevfikan Hazıne tarafındıı-n vO.ld. 
tediynt 

Senedat Cüzdanı: 
Ticari Senetler 

Esham ve tnhvllU elb4anı: 

Deruhte edilen ev:rakı ruı.kdL 

A yenin knrşılı~ı ~ha.m ve 
tn.hvilllt (ltJbnrt :tıymeUel.. 

B Serbest Esham ve TahvilM: 

Avanslar: 
Altın ve dövlz üzerine ava.na 
Tahvilat üzerine avans • . . • 
Hnzineye kısa vft.delt avans 
Ho.zineye 3850 No. lu kanuna göre 
açılan altın kar,!Jtlı.k.lı avan.s 
Hissedarlar: 
Muhteljf: • 

Ur& ıoı.ooı. ıs2.oı 

• lı2.145.512.-

• 3.07536UO 

• 1.871.397. 79 

lira 7.191.505.93 

• 38.821.101 

• 18.81 !1.876.07 

lira 168.748.563.-

1. 19.310.196.-

lira 261.421.346 89 

lira 47.522.316.93 

• 8 277.057.57 

lira 9.125.55 

• 7.808.72'2.-

• 3.002 000.-

• 39.000.000.-

Yekftn 

ı Temmuz lt38 tarthinden lUbaren: 

Lira 

115.2:!4.~.12 

1.671.397.79 

25.847.203.10 

139.438.367.-

381.421.3~.89 

~.899.374.50 

49.819.847.55 
4.500.000.-

20.651 433.45 

674.473.010.40 

Bankası 29 1 8 1 1940 vaziyeti 
PAS 1 F 

Sermaye 
thttyat akc-esl: 

Adi Ye fevkallde • 
Hwust . 

Ted&vüldekl Banknot1ar: 
Deruhte edilen evrnkı nairdiye 
KRnııoun !1 _ 8 inci maddelerine 
tevfiknn Hazine t..o.rafından vakl 
tediyat 
Deruhte edilen evnıkı nııkdfye 

bakiyesi 
Kıırşılı~ı tanı<>men altın olarak 
Ull.veten t.eda vii IP vaze~Uen 
Reeskont mukablli ila ve ten te -

Hazine~ yapılan altın kar·ıJık. 

h avans mukablll 3902 Nn. lu k:ı. 
nun muclblnce 
le vazedilen • 

l'l''''nll -'T: ,.,...... ' · ..... .... 
Altın: San Kiıı-. 

!lı\ ve ten ted.ı. vü. 

18 903.221 

3850 No. ıu kanuna göre hnzlneye 
aC"ılrı" avans mukı:ıbıll tev•!i olu-

san Klg. 36 715.45'1 
Döviz Tnahhi;datı: 

Altına tahvlll kıı b ll dövi"ler . 
Dlfer dövizler ve alacaklı Kil 
~ring bakiyelerı 

Muhtelif: 

Ura 8.1ft8.666.1::\ 
• 8.000.000.-

lira 158.748.S63. 

1. 19.310.196-

lira. 13U38.367.-

• 

, 

llrn 

• 
lira 

• 

17.000.000.·-

206.500.000.-

.-ı 
6'i ın.:t 'i'i4 li5: 
26 ljl) 5.!!25.85 

27.197.360.7il 

Lira 
15.000.000.-

12.188.666.15 

362.938 367.-

92.430.480.50 

51.642.228.22 

27.200.720.55 

113.071.547 .OB 

-ı-------
Yekün 674.473.010.40 

I.~konto haddi % " Altın üzerır.d avans % 3 

~iiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiji;1Treeı;ıe~fo;n ~: laiöo~s4n7~.;;iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii!i::iiiiiiii8jiii~--=ı-.•ı~~~~lllııı l Kıymetli b ir halı , 
K 1 Z Ş ., Ş L 1 T E R A K K ., L ., s E s ,.· E R K E K ı(. Belediye mezad salonunda ı 

teşhir edilmektedir. 9.9.940 

ANA - İLK - ORTA • LISE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
.Pazartesi günü satılacaktır. 

Tedria ve terbtyeslnd.eki ciddiyet Devlet irntihnnl&n neticelerıle sabittir. 
ı - Talebe kaydı, hergün saat 9-l.B e kadar Halll Rita.t Paşa konatında yapılır. Lok:oi' Hafaz CemaJ 
2 - Arzu edenlere, mektebln mufusal taliınlı.tna.mesi posta ile gönderilir. (Lokmnn Hekim) 

Mühim bir keşif 
Sayesinde burutukluk· 
lara nihayet yeriliyar 

Bu tecrübeyi yapınız. 
Mı:,hur bir cilt mütehasaıaı ta

rafından keşif ve genç hayvan· 
ların cilt ve hüceyrelerinden 
kemali itina ile istihsal edilen 
ve bir genç kızın taze ve saf cil
dinin unsurlarına müşabih olan 
ı BİOCEL}) tabir edilım kıymetli 
ve yeni cevher, halihazırda cilt 
unsuru olan penbe renkteki To
kolon Krt-mi terkibine karıştıni
mı tır. Bu ak ım, yatmazdan ev-

. -
Görünmek 

ister misiniz? 

e.k ve her eabah kalktıiınızda 
olldiniz. daha saf daha taze ııö
rUnecek ve ııençleıecektir. 

Cündüı:leri, beyaz {yağaız) 
Tokalon Kremi kullanınız. Ter
kibindeld beyaztatıcı ve kuvvet
lendirici unsurlar, dahile nüfuz 
ederek gizli gayri saf maddele
ri ihraç ve siyah noktaları i:zale 
eder. Açık mesnmeleri sıklaotı
rır ve bu suretle cildinizi beyaz
Intıp :yumu§atacaktır. Bu basit 
tedbir sayesinde her kadın bir 
kaç SC'ne ge-ncle·~ebilir ve genç 
, , !. n ·' esr.. "*' 

GÜI\'DÜZLÜ ı Divanyolunda 1 O·J No. da hergün 
hasta kahiıl eder. 

t~ı yeni Kol~. Nit~ri ' 

İLK- ORTA- LİSE 
Taksirnde Sıraselvi'errle YENI AÇlLDI. 

1\lüd:ırü - •:ski ŞI li Terakki Direktörü. :u. :\ll Haşmet Kırca 
Hususiyetlcri: YABANCI DİLLER ÖOREThtİNE geniş mikyasta 

ehemrniyet vermek sınırıarını az mevcudla t<'~kıl ederek talebesinin 
çalı.şmn ve inklşafı, sıhhat ve inzıbatıle yakın an o.lakııd:ır L•lmaktır. 
Mektebln denize ufızır ka!örıferli teneffüshane ve jiınn:ıstıl:h:ınesi 
vardır. Hergün saat •9 ile 18l orasında talebe knyıd ve kabul olunur. 

-.ı •• lll'il!:l2ESLZ:sii!!J• Telefon: 411 !>9 .._ı::mı:ı:::~i!:!!!:E::t:ılı:3!1:!:JIII,. 

.. BEYOGLU • Tüneibaşt - Yaniyolda: V ATlSlZ 
Ku ve A 
Erkek i~ s· 

ve Ticaret Orta Okulu 
Tam devreıı !ise, orta Tıcaret. okulu, nlınn~ıca öğretmek içlu iluari 

ınnınar. Derslere 16 Eylül Pazartesi günü başlanacaktır. Ka.ytd muame
lesi 9 Eylülden itibaren hergun saat 9 dan 12 ye kadar: Nüfus veya ika_ 
met tezkeresi; mahalli hükümet doktorluğunca tasdlkli sılthat raporu 
çiç&k ve tito a.şısı k~ıdı, altı fo~raf ve okul tasdiknamesi veya dıplo: 
mMile yapılır. Fazla nuılumnt için 49486 ya telefon edilmesi. Knyıdlar 
14 Eylül Cumartesi günü .c;aat 12 ye kndnr devam edecektir. Bütiın bü _ 
tüntema sınavları ıs Eyliıl Cuma günü yapılaca~ından aiAkn.dar öğret_ 
men ve talebenin o gün saat 9 da okulda bulunmaları. 

İTALYA ve MERKEZi 
Avrupaya ve oralardan Türkiyeye, kara ve Tuna yo:ile 

HER NEVi NAKLiYAT 
Tafsilat için: K. A. MÜ LLER ve Şki. 

MİNERVA HAN - GALATA. Telefon: 40090 - P. K. 1090 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Ünlversiteye yn.zı.ln1a işlerine 30 Eylül Pazartesi günü b~lanncak ve 11 

İklncıte.şrın Cumartesi glınu nihayet verllccektir. tı8133. ..................................................................................... -.................. . 
~" Pn~ th" a Nurivat Müdürü: Selim Hıı ıp Eme-ç 

to 'ha.ddı ır. 4 Aitm- uzısnu. ··- -

Eylul s -
Vakit, NakiHir !.~ 

5 porsiyonlut bir komprlme lle <Su ve a~ten gayri hartcden hiçbir 
madde Ube etmeyı d~ünmekslzlnl 15 kuru.ıt mukabilinde ıs dakika 
gibi kısa blr zamanda zengin ve iştlho.Iı bir sofra hazırlıyabilirsiniz. 

Marııf Tt m~hur lokantalarunızda dahi bu derece nerla bir 
QOrbayı her n bulamazsını.ı. 

Büyük yarc!un ve fayda.ıı i.4iklr olan oorbalık sebze tomprtmelerlml
zin sen('lerce nf'faaet ve tazellılin1 muhafaza ettıtı.ne tahld olaeabını:ı 

ÇAPAMARKA 
MERCiMEK, BEZELYA, NOBUD vesalr hububat sebze ve çorbalılıc 

.k:omprimelerlni tilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniL 

Yedek erzak : Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za
manda kıymeti daha çok takdir edilir~ 

Aileler Için oldugu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temlni kabildlr. Bilkkallarınızdnn SO gram_ 

Iık bır komprlme 9/100 gramlık bir komprlmeyi 15 kuruştan 
nlabilırsinlz. 

BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarfbi tesisi: 1915 

Si GER 
SAAT ve KRONOGRAF 
birlil:te Doktorlara fevkalade 

lüzumludur. 

No. 59 - A 40 Lira 
Hassas - Sa~lam _ Zarif ve 

il5 ene gaomtllidlr. R 

SAAT Z 
Istanbul - Eminönü No. 8 

1 
İzmır · P\ıarını ziyarete giden sayın mtsafirlerlmiz, mütenent meze 

çeşidlerlni, yerll ve yabancı markalı en ne.ft.i yiyecek ve içecek ıruı.d
delerını muhterem İzmir halkı gibi İMREN pazarından tedarik edi • 
yorlar. Adres: İmtirde Alcıancak, Me.s'udlye caddesi 119 No. 

~-a.•••••••" Telefon: 3503 

KENDiN · BiRiKTiR 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

1940IKRAMiYELERJ 

ı aded 2000 Uralık - 2000.- Utl 
ı • 1000 • - 3000.- • 
8 • &QO • - 3000.- • 

12 • 260 • - 3000.- • 
to • ıoo • - •ooo.- • 
7ı. • 60 • - 17~.- • 

210 • ~ • - b;ı.)Q.- • 

Kqiddu: 1 ~ub&l, 1 AUI~ 
1 Atwot.oS. 1 b.wcıLqruı tanla • 


