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Mü afaa bütçesine 
fevkalide tahsisat 
meclisin dünMü toplantiSinda Mabul 
edilen ıeuftalade tahsisat Manunu 

Atatürk anıhnın inşa edileceği sahanın istimlaki 
ın~raflarına karşılık da 7 SO bin lira tahsis edildi 

Vekillerin 1 Pazarlıksız satış 
izahati kanununda tadilat 

Devlet memurlar 
kanununa ek layiha 

kabul edildi 

Su işleri programı 

yapilacak 
Her malın üzerine 

etiket konacak 

Ankara 24 (Hususi) - Ticaret 
Vekaleti pazarlıksız satış kanunu -
nu tadil eden yeni bir proje haı.ır -

.Ankara 24 {A.A.) - Bu"'yu"k l P Mi amıştır. roje esaslarına göre bele-
h llet Meclisi bugün doktor Maz - diye tqkilatı bulunan şehir ve ka -

ar Cermenın l;,n§kanlığında toplan· sabalardıt. perakend-e surette satışa 
lnl§br. 

Cel , arzedilen maddeler üzerine bunla -
luğ se. a~ılırKen, Ankara meb'us • rın fiatların,ı ve vasıflarını gösterir 

una .ın!ıhab olunan Ekrem Er - bir etiket veya ba,ka bir işaret ko-
funun mtihab 1\~batası tasvib o -ı Dün Mecliste 6Öır: alan Refik İftee nulacaktır. 
i~~~~§ ve yeni Anko.ra meb'usu and ra ~ısmına qıuhtelif hizmetler kar - Malın mahiyeti etiket veya işaret 
B~ ır. •. • . . . 1 Jılıgı olarak yeniden 64,015,5 34 li- k oymağa müaaid olmıyan hallerde 

taleb nu m~teakıb Malıye Vekılının ra, ve Ata\ürk anıtının inşa edile - halkın görebileceği bir yere liste as
da bıl.uzeııne gden .evrnk arasın - ceği sahanın istiml .. kinin ikmali ''e mak aurc~tilc de bu malın f1ı11tt v -

u unan ve 1940 mııt• y 1 ü · • fl '-- ' vazenei u • . d h~l b 1 .nd .- PMroJ_esı masra arı ııuır;ılığı olarak Slfları halkın ittılaına vaz olunabi -
reler b" mu~ıy~ıne 8 .. ı azı . aı- . aliye Vekilieti bütçesine 750,000 lecektir, 

. utçelenne fevkalRde tahsısat lıra fevkalade tahsisat 1 k k B h"k·· ı h"lt!f h k 
verılmesine aid k k 1.. 'h 1 k o ara o - u u um er ı ıa ıno. are et e-

anunn e ayı a, nu ma ta~ır d 1 d 20 ı· k d 
ruznameye alınatak ·· t ı· t k D h" . • en er en ıraya a ar para ce-
ı-an ile kabul edilm·~us ~ce j[e n 

8 
D ~.1~lıye memurlan kanunu zası alınacaktır. Fiilierin tekerrürü 

göre, milli müdnfn~ bGtç~ini:"kn~ a ı ıye(;emurlar~ k~nununa ek halinde para cezasite beraber dük-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• evamı 3 uncu sayfada) kan 3 gün kapatılncaktır Bir sab1kal1 dün ................ ~ ....................................... ., ................ : ............... . 

hakim önünde Dogum vak aları 
bir kadını dövdu hakkında bir tam im 
Beyoğlu asliye ceza mahkemesin

de mahk .. emedeki ve koridordaki 
halkı telntıı veren garib bir h .. d. • • a ıse 
cereyıın ~tmıştır. 

Muhtelif suçlardan sayısız anbı -
kası bulunan Vehbi At . . d . 
• h .. eş ısmın e bı-

rı, son ma kurniyetini d ' k 1 d 

Ankara 24 (Husuııi) - Gizli sonra da cezadan kaçmarak vukuatı 
nüfusların tescili için müteaddid af bildirmedikleri ve bu yüzden birçok 
kanunları çıkarılıırak teshiliit &röate- doğum vukuatının ka)l'ld harici kal
r'l • 1 dığı görüldüğünden dogwum vak'a -ı mıo o masımı rağmen gene halkı-

larının kanuni müddet içinde tescil
mızın nüfus vukuntını ihbar ve tes-tek, tahliye edilmi t'ır eHı ~nh e e

d k • npıs ane -
e~ _çı ;r çıkmaz Gnlatadn Şeftali 

ııo agın .a oturan dostu Fatmnyı zi
yarete gıden su.-Iu bu defa d 

I lerinin temini nakkında Dahiliye Ve 
ci hususunda kanuni vazifelerini kaleti tarafından nlakadarlıua bir 
müddeti .zarfında ifa etmedikleri. ve tamim gonderilmi:ıtir. ···························-............................................................................ . 

·ı· . . h • • n ııev-
gı ısını arncn kesmek · t . . 

ıs emıştır. 
~)evamı 2 ncı sayfada) 

-Romava bir hava 
taarruzu yaplld1 

Gnnde 3 liraya çocuk 
kiralıyan dilenci kadınlar 

l halyada bir mnh J 24 (A.A.) _ 
talyan umumi karnrgfıhının 45 

""" 1 bl'W • nu - Zabıta dilencilerle 
... arn ı te ıgı : 

mücadelesini 
şiddetlendiriyor 

(Devamı 3 üncü ı;ayfada) 

r ····························· -···············" 
1 Yeşiltulumba 
ı 

Bir mahaHenin, 
bir devrin, 

bir cemiyetin tarihi .. 

Kanuni memnuiyetlerc ve zabıta
nın amansız takiblerine rağmen di
lencilerin arkası bir türiii alınnma -
maktadır. Bunların hir kısmı haddi 
zatında sakat olmndıkları halde, ak-ı 
la ~dmedik hilelere ba~ vurmak su
retıle kend"l · · ·· .. 1" ı erını ozur u ve şayanı 

merhamet göııtermeğe muvaffak ol
maktadırlar. 

Geçenlerde yerlerde sürüklenen 
tek kollu ihtiyar bir dilenci yakalan
mış, karakota ı:;ötürüldüğü zaman 

~ bu~un açıkgöz ve sapasağlam bir 
: delıknıılı olduğu cörülmuştür. 
:.: Cene bu tip dilencilerden, kura-
ğındaki minimini beheğini emzir _ 

! rneğe çnlışnn yırtık ço.rıpflı ve bü _ 
i kük boyunlu bir :Ienç kadın uzak _ 

Yaz E : tan bir polis memurunun ;tcldiğini 
an: retimand Ekrem i görür görmez bir dnda oturduğu 

k k. •:• yerden fı~ış v e elindeki çocugwu 
pe ya ında b k b b "S ~· üyü ir iyetle yere fırlatarak 

on Posta, da! kaçmağa ~a ıamışıır. Çocuğu yer _ 
den kaldırmağn koşan hayır aahib -

Dilenci kadınlar 

bir paçavra yığınından başka bir şey 
olmadığını görmüşlerdir. 

Çok müreffeh bir hayat sürdük -
leri tesbit olunan bazı profesyonel 
dilenci kadınların giinde bir liradan 
üç liraya kadar çocuk kiralndıkları 
da duyulmaktadır. 

Son günlerde dilenciler ve dilen
eilikle mücadelesini nrttunn zabı -
tamız yakaladığı bıı nç.ıkgöz]cri der
hal mahkemeye ııevkctmektedir. 

Bunlardan malul olanlar Darül -
acezeye. tamÜ!!51hh:ı olanlar da be
lediye hizmetlerine sevkedilmekte -

itina ile &u;ııaıuaanınıs dirler. 

Son 
Dakika 

~----- -----~ 
"Amerikanın 

h arbe 
girmesi 

muhakkak, 
Meşhur gazeteci 

Hearst'1n makalesi 

Nevyorlc, 25 {A.A.) - Bir çok 
Amerikan gazetelerinin sahibi He
atst, gündelik makalesinde, Ameri
ka Birleşik devletlerinin hıube gir
mesinin bir ihtimalden fazla oldu
ğunu ve hakikatte bunun bir kat'i
yet gibi telakki edilebileceğini bil
dirmektedir. 

Son Posta - Yukarıda sözü ge
çen makalenin muharrirı Hearst. A
merikanın en tanınmıtı gazetecisidir. 
Hearst şirketi tarafından Birleııik A
merikanın muhtelif eyaletlerinde 
nefredilon gündelik gazete. mecmua 
ve risalelerin 'Jayısı 6tl dan fazladır. 

Romanya londra elçisim 
geri çağ1rd1 

Bükre§. 25 (A.A.) - D. N. B. 
Romanya hüktımeti, Romanyanın 
Londra elçisi Tilesi geri çağırmıotır. 
Tiles, Alman aleyhtnrlığı ile 'tanın
mıştır. 

---------------------
Sevgililerini 

değişti ren Ayşeler 
Kahla köylerinde 

geçen hadise 
-adliyeye intikal etli 

Ayteler 
Kahta: Malatyada (Hususi) -

Kazamızda .şimdiye kadar e§ine çok 
az rastlanan garib bir gönül ma -
cerası vukua gelmi~tir. Va.k'amn 
kahramanlarının ikisi de Ayşe adını 
taşımaktadır, birbirlerinden güzel

dirler. Yukarıda resimlerini GÖrdü
ğünüz bu Ay§elerden bir numaralısı 
Kahtanın Kıran köyünde oturmak -
tadır, 21 yaşındadır. Üç yıl evvel 
ayni köyden Hasana ka~mı§ ve o -
nunla yapmağa baı~lamı~ır. Hasan
dan üç çocuğu olmuş, bunlardan iki
si ölmüş, biri sağ kalmıştır. 

(Devamı 3 üncü :;ayfada) 

"' •............................................ , 
Milli Şef 

Florynda istirahat etmektı:: o
Inn Milli .~ef lsmet İnönü, dün 
5abah otomobille Florya civa -
rında bir teneuüh yapmıflar, 
öğle yemf'~inden evvel denize 
girerek bany<> almışlardır. Mü - ' 
teakiben denız köşkünde istiıa -
hate çekilen Milli Şef saat 18 de 
ııon La Haye orta elçimiz: Ya -
kub Kadriyi kabul etmişlerdir. 
Milli Şefin birkaç gü;ı daha oeb-
rimizde kaiaıl\k istirahat etme -

• leri muhtemeldir. 

: 
1 
ı 

! . . . . 
i 
1 

Milli Şefin teşekkürleri 
Istanbul 24 (A.A.) - Riya

seticümhur Umumi Katibliğin -
den: 

Reisicümhur lsmet lnönü, Lo-
7an sulhünug yıldönümü müna
sebetile yurdun her tarafındaki 
vatandaşlardan aldıkları tebrik 
telgraflarından pek mütebnssis 
olarak te§ekkürlerinin kendileri
ne iblağıııa ~ndolu aJansını 
memur etnıi ~lerdir. 

\. ............................................ ./ 

Lozan. gti.n.'ii. 
Dün üniversitede heyecanli 

merasim ve tezahürat yap1ld.1 
Lozanın 17 nci yıldönümü bütün memleket 

Halkevlerinde de tesid edildi 

Vniveraitede dünkü merdBime aid iki intıba 
(Yazısı 2 nci sayfanın 3 ve 4 üncü sütunla.rında) _ _...... .................... ·-·········-···········-·······························-··········-

BU SabahBI Haberler 
Bir iran heyeti 
Sovyet Rusyaya 

hareket etti 
Tahran, 25 (A.A.) - D. N. B. 
Gazetelerin neşrettikleri bir :resmi 

tebliğe göre, transit ve nakliye me
seleleri hakkında müzakerelerde bu
lunmak üzere bir İran heyeti Mosko
vaya hareket etmiştir. 

Bu görüşmeler, yeni Iran - Sovyet 
muahedeainin proseverbalinde kıı

/rarlaştırılmış bulunmakta idi. İran 
/heyetine hariciye nezareti genel 
direktörlerinden Sayah Tiyaset et

' mektedir. 
Heyetin diğer azası, nakliy~. de

miryolları, tica.ret, endür.tri, maadin 
ve ziraat mütehassısı altı memurdur. 

Romanyanın Moskova 
elçiliği 

Romanyadaki 
ingiliz petrol 

şirketini kontrol 
Londra, 25 (AA.) - Rnyten 
Romo.nya petrol komi~onu, In

giliz ve Holanda müttcfiklerlne aid 
bulunan ve Romanyrının en büyük 
petrol raüess~esini teşkil eden Ae
trn Romana şirketinin faaliyetini 
kontrol için bir müfctti7 tayin et
miştir. 

Bu tedbir, bu çirketin faaliyeti 
hakkında taleb edilen mnlumat: ico
misyona vermediği hakkındaki 
nacllar üzerine l'llınmıştır. 

Bulgarisianda buğday 
rekoltesi noksan 

So.fya, 25 (A.A.) - B e'car hü
kumeti, hububatı hüku"let inhisar 
komisyonunun bu Q,psi\t mah&ulü 1-

Bükreş, 25 (A.A.) - Sovyetler çin ödeyeceği fiatları yüzde 25 ni.
Birliği hükumetinin Cafeneonun betinde fazlalaştırmnyı kararla~ttr
Moskova elçiliğine tayini için agre- mı§!Jr. Bu senenin rckoltesi, geçea 
man venniş olduğıı badirilmektedir. seneye nazaran yiizde 25 azdır. 

··v~·digi;i~······t;k;~ıa~i 

barsaklan bozarmış 
Alakadarlar bu iddia ve ekmeklere kepek 

karıştırılması hakkında ne diyorlar? 
Haber aldığımıza göre, bazı ala- j 

kadarlal'# yemekte olduğumuz ek -
rneğin mide ve barsak hastalıkları 
tevlid ettiğini idJia etmektedirler. 
Buna sebeb olarak da bizde buğda
yın kepeği çıkarıl<iıktan sonra kul -
lanılmakla olması ileri sürülmekte
dir. Merkezi Avrupa memlek~tle -
rinde ve Balkanlardil kepeği çıka -
rılmadan öğütülen buğday unlarile 
ekmek imal edilınektedir. Ru ekmek 
nisbeten e'smer olmasına mukabil 
kuvvei gıdaiyesi daha fazladır. Ve 
diğeri gibi barsak hastalıkları tevlid 
etmemektedir. Bugün yemekte bu -
lunduğumuz ekmcğin kuvvt!i gıdai
yesi az olduğu kad.u, kabız ynpmalc 
gibi bir zararı da mcvcuddur. Işte 
bir kısım alakadarlar bu noktadan 
hareket ederek badcma ekmek :ma
li için öğütüleo buğdayın kepcğinin 
çıkarılmamasını tavsiye etmektedir
ler. Halbuki şimdi ekmek yapıJan 
buğday, öğütülen unlardan r c 79 
nisbetinde elde cdilmı-ktedir. Geri 
kalan kepek olarak atılmaktadır ki, 
bu kepek buğdayın kuvvei gıdaiye
sini fazlalıı.ştırmakta 1\mil olmakta -
dır. Birçok muhalifleri bulunan bu 
tez karşısında tanınmıo mütchassıs -
larla görü~mek istedik. Kimyager 
doktor Cevad Tahsin Tin diyor ki: 

İyi pipni§ ve piomemif iYi ek."::ck 
nümııneosi 

Dünyanın her tarafında 
nevi ekmek mevcuddur. Biri b!zina 
bugiin yedii;;miz, ku\· \ eı gıdı-.iye.tl 
az. lük d :1v:k, bir de l.u w'Vet ve 
. i~i \e besleyici ek ını: k .. 1\I:n:ı:ı:,.·ııda 
Büyük Ila ı bd e, tı:mi7., Le ya. ı IJ~e>t· 

(De,·ıuw 3 iiııcıi a&JfA.ö.-) 



2 Sayfa 

Hergün Bealm.U •aJrala = _ .. _ 
Halk ekmeği 

Tabia~ inaanda aöyleme uzvunu 
Yazan: lıtafı.ittin Bira"ea tek, dinJ.eme uzvunu çifi yaratmıştır. 

S on günlerde imanbul hele - İn.san ise ça.l.ışna hayatında en bü_ 
diyesi halk için, bugi.inkün- yük yükü tek uzva, en hafifini de çırt 

Jen daha ucuz bir ekmek tipi vüc:a- uzva, venn~tir. Hayatının en büyük 
:Je getinnenin tecrübelerile meşgul ana k~uru bu :yanlış ta_ksim §eklidir. 
JÖr-ünüyor. Eltmeğin fiatı yirmi pa- Az :soyıe, enea kendme yanyacnk 
-a, hatta kırk para daha ucuz, daha fikri ıçinde .sakJamJf, sonra da ceha
>ahalı, bunun bugünkü ma~t ~ _ ıe_tin varsa ~nu ~izlem~ o~u:.mzn· Çok 
iınç<mı üzerinde yapacağı tesir hiç dınle, evvela. bilmed~.Ainı o~e~iş, 
>ir şeydir. sonra da alcyhJnde soylenenlerı a,n_ 

Fakat. lıalk- eltt"Qeği halkmda an- lam~ olu:r.slm, Insanın .ken.dl 4lllnl 
adığım §eylere göre, pek gÜzel far- tutması daima kir, b~ka.!ının dilini 
,ediyorum ki tasavvur edilen tip, tutınıya çalışması ise her vakit za-

l.t b-1- d d'' k- b' k rardır. 'a ı e cv-ımın an u~ un ır e -
nek olacak ve aradaki fiat farkını, 
•kme<Kin taşıyacağı rutubet ödiye -

SON POS•TA 

-= Bir kar ve zarar meselesi 

... , 

t. 
·ı 

1 
1 

1enimuz ~ 
:: 

Sözün kı s ası 
-····-Terege dair . 

E. Elcre n Talıa __J 
B ilmiyen ıspanak •ann; ya-

hud ki viranede bitmi~ her 
h~~gi bir ot. Yıkanıp da sohaya gel
dıgı zaman nazarlar ona doğru js -
tihkar ile döner. 

O adi, o ısırgan kılıklı mübare
ğin, eskilerin kavlince binbir has • 
ııaaı. haaiyeti vardır. 

- Havayı tebdıl e~er, mideyi 
düzeltir, teftih verir .. derler. 

T ere adını ona kim vermic; ~ Bu 
ad nereden gelir? Hiç ltimse ~hem
miyet vermem~ ki incelesin. 

:ek tir. Bunda dikkate Jiyık iki -·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••·································· 
10~t~~rl~lkın yiyeceği ekmek, ka- [ !,1 e h .- r a b ·•e•••••oo••••r·----~~-···e••••••••••r••••··· ····.·~··•••••••••••••••••••ı ... 
it e bakımından di.i~kün olacak tn. ji; _. 

2 - Bu ekme~in ucu:ıluğu da 

Zehir gibi tadı v e şekline naza -
ran ona, mesela ((koynana dili ıı , ya
hud ki cımünahk diliı.ı demek daha 
doğru olurdu. 
• Tere aTanıldığı vakit ve aranıl -

dığı yerde bulunmaz. Lt"rzevatçıln
nn dükkfmlarında, gczginleıin kü -
felerinde yeri yoktur. Çar§ıdtı, pa
zarda, kaldırım üzerinde ve işpor -
tada satılır. 

Mzı murad bir ucuzluktur. Çünkü, Bl"r sablkalt du··n 
ıu kadar para ucuz aatılan bir kilo 
•kmekte §U nisbette fazln su içen 
nadde, şu dereec çok bulunncak ve ha'"' kı· o·· .. de 
Jinaenaleyh halka ekmek veya gıda m nun 

gü •• u Loz n 
naddesi yerine rutubet denilen ve b • k d d d •• 
stanbulda gayet mebzul olan tey, Ir a Ini ÖY ü Dün Universitede heyecanlı 
;>ara ile verilecektir1 

Alman ticaret 
anlaşmasi 

bugün imzalanacak * (Başıarafı 1 inci sayfadal • h 
F mera m t •• f ld Alınan haberlere göre forıncilite-

Bu ucuz ekmek yapılam veya ya- atmaya hergün kendisine 5 lira ai- Sl ve eza ura yapı l leri hazırlanını olan Türk - Alman 
pılmasın, şunlan söylemeği fa~dalı dat vermesini söylemiJ, kadın bu 

Şifalıdır diyerek, eskiden aranır -
mış. Bilhassa ramnzar.la1da, otuz iki 
çeşid yemeğin birde'l Htar sofrala
rında sıralandığı bolhık günleı-inde, 
imtilaya karşı koruyucu ilaç olarak 
yerlermiş. 

Hatta onu has bahçelerinde ye -
tiştiren de olurmu~. Muhtelif yerler~ 
den türlü nevilerini getirtip üretir -
ler, sonrn da elde ettikleri mah .. u) • 
leri ortaya kor övijnürlermi". 

ıörürüm: talebi kabul etmeyi nce, bıçağı nı çek-
ticnret anla~mnııı bugün Ankaradn 

L IJ .. ·· ·· ·· b ·ı h 1 b imznlanacaktır. Anla""'anın i .... .,, _ 1 - Ekmek fiatının yüzde beş miş ve Baplıyacak bir §ekilde tuta - o_zanın yı onumu mun:ıse etı e eyecan ı irer nutuk sörlemişler, ..-·· , • ._. 
k d .. O · · k f J d · Bına kat'i nazarile bakıldıgvınc.lan, ı·h-veya on ucuzlaması veya ucuzlama- ra : un nıversıtc on erans 11a onun a meraıııme bu ııurctle son verilmiştir. 

b . · 1 A · raç edilecek. maddelerden baı:ılnrı -
ması Türk milletinin iktısadi haya- «-Ya dediğimi yapauın. yahud ır merasım yapı mıştır. ynı za - Hal'-e~l~ .. •1 -.ıe ı ı K ..... nu nın büyük ihraç merkezlerinden ya-

ih · 1 d 1 1 d h 1 - k b 1 T Lozan zaferinin yıldönümü yur- pılacak miktarları dahi tesbit edil -
tında ve bilhassa stanbul halkının da aenin işini bitiririm» diye tehdi- ı manda ( Hukııkçular günü) olarak 
maişet t~aç ann a meşgu o mıyn e aş nmıştır. fatmnnın imdad çn- a u edilen 24 emmuz, diin he-
d b ı H 

.. dun her tarafında oldugvu gibi .:elı - miştir. Bu cümleden olarak bir mil-

Rivayet ederler ki, şeyhisl:im bil
mem kim bu tereye ziyadesile d ü§
künmüş. O da, bahçesinde 'bu men -
debur ota önemli bir yer ayırmış, 
tarla tarla yetiştirmiş ve daima da 
sofrasında, sadcsini, salatasını ek&ik 
etmezmi~ 

eğer ir ro oynıyamaz. er eyi gırması üzerine yeti enler, 11uçluyu yecanlı ve manniı te-zahiirata vesile ~ ) ) k k 
ekmekle veya yiyecekle ölçen eski yakalamışlar ve htidisc de karako!a 1 t M . d J' b ) rımız Halkevlerinde de heyecanlı yon ira ı ·üçiik baş hayvan deri -
devirlerde de~iliz. Eğer Istanbul intikal etmi§tir. o.muş ~r: .e~sım e va ı v~ ~e - merasimlerle kutlulannwıtır. lerinden 650 bin liralığını Istanbul 
belediyesi, ist:ınbul halkının ınnişet V hb" At ·ı·· 1 t hd'd dıye reısı Lutfı Kırdar, Partı mufet- Dün ak~m Eminön; 'Halkeviııde ilh5r0acab!çılal.rı,I2_00 bMin Ji~nlığını fzmir, 

e ı eş, o um e c ı su - .. F'k S 1 k .. b'" .. f çok kalab 1 k b ' h lk k "' t) . . . ın ıra ıgını ersın ihrac ede-meselelerile meşgul olacakıın gözü- çundan Beyoğlu adliyesine verilmiş l ~~~ı ı ret ı ay,, re. tor, ~lun pro e a ı · ır • n u es!:un ış- k . A ) . • 
•· ·· - d d b' b' 'k d" 1 d d a 1 r k~lahnL • bır g çlık ,.e halk tı'rakı' le yapıl.~:ı toplantı çok heve -ı ce tır. n a~maya dahıl diğer top-nun onun e uran ın ır ı tJS."l ı ve:. yap~ an uru~ması sonun_ n cü. r- ı ~-r e ·. .. "- en .. 

meseleye alakadarlık göstermek mec mu sabıt olarak, 2 sene ı O gün müd kutlesı haz.ır bulunmuııtur. Progrnma canlı olmu~tur. Merasim e Halkevi r~k mah.suUerile ipti.dai ~addelerin 
ı .. . . .. nısbetlcn mualıedenın ımzasından 

Kazaskerlik mahkeme!inde isi o
lup da, canı yananlardan biri, bir 
ramazan akc:amı şeyhisinm efendiye 
iftara gitmiş. 

buriyetindedir. Bütün m~delcri bir detle hapse mahkum edilmiştir. Şehir handosunun çaldığı Istiklal orkcstra~ının çaldıı;:ı lstıklaı mar - '- t'• 1 k 1 1 kt T ' 
f b k 1 Ll• ik ,_ k M L 1 .1 b .. . sonra Ka ı o ara nn aşı aca ır. ı-

larn a ıra ıp ya nız K as eıı;me aznun, .. aran dm ediktcn son - ·ı b 1 ·· k"b k ~ı e aşlanmış, muteakıbı·n doçent car"ı ahaf')d Al l h 
ı •.. 1 v k h' b' k marşı c aı: anmış, mu tea ı en re - d k Y m.. ı e man an aşması e-
~ ı ı e ugraşma , ıç ır tey yapma ra: C l Bl l k l ı. L o toT avuz Abadan tarafından m h ·· ·· t k'] 
d 

w•Jd' E d tör emi i se Ürsüyc ge ereı. o- l . . en emen gunun mevzuunu eş ı 
egı rr. «- vv ce bir tey yapmamış- k ..ozanı tahlıl ve tebarü~ ettırcn mü- etm kt d' ;::: h · · d k' b' k "h 

Misafirler ~ofrnya oturmu lar. O 
yangın zat bakmış ki, hazının ara ~ 
sındn Rumeli ve Anadolu kazasker
leri de mevcud. Bunlardan hıncını 
çıkartmanın tam sıras. olduğunu dü
şünmüş ve fırsat kollamağa ba.şln • 
mı ş. 

2 U ı v '-- k d k' hk• 1 zan _ha kında veciz bir konferans . . . . . . e e ır. ~e rımız e ı ırço ı -
- cuz ugu, rotuocte ıymet tım amma, ma cm ı ma um o - hım bır konfer&!Jll venlmı~. hatıbın racatçı firmalar Almanyadan muh-

vermek ve ayni zamanda kaliteyi dum. Şimdi. sana gösteririm» diye- vermi§tir. heyecanlı sözleri dnki'k-alarca alkış- telif teklif melttublan almı~lardır. 
düşürmcğe bağlı bulunan bir ekıne- rek davacı Fatmanın üzerine ntıl - ((Bugün Lozan» diye sözlerine \anmı1tır. Bilahare Halkevi orkes - lhraç edilecek maddeler mcvcud 
ge halk ekm~ği demek. yanlış ve mıştır. Maznun, mahkeme huzu - başlıyan rektör: Jnönünün 1. ozarı tra~ı tarafından bir komıer, göste _ stoklardan v~rilecek ve bu itibar la 
çok hatalıdır. "Bir halk devletinin runda kadını yere yuvarlamı~ ve a- muahedesini imzaindığı kalemi gös- rit ,ubesi tarafından bir temsil ve- hiç birinin fiatında normalden fazla 
belediyesi için hnllta, diişkün ka li - yaklannın altına alarak. dövmeğe tererek: Lozan muahed~i 1 J 7 yıl D bir yükseli" olmıyacaktıt. Yalnız 
teli ekmek vermegı dü~ünmck, ba lamıştır. rilmiştir. iğer biitüıı Halkevlerinde Y 

h ık ı k 
•dd' d 1 H evvel bugün bu .:antte imzalandı. de heyecanlı toplantılar yapılmı§tır. mutaddan fazla fiatları diişen mah-

a çı ı ı ıasın a samimi o ma - idiseye mürtahale eden jandar- dud bazı madd•·lerin fiatlannda ta-
maktan başka bir §ey ifade etmeZ» ma ve müba irler, kadını mütecavi - Lozan -üniversitesinin merasim &tlo- Ankarad::ı bii bir yükseliş beklenmektedir. 
diyenler bulunursa cevab vermekte zin elinden hayli dayak yedikten nunda, Üniversitemizi-l ~ıd vedia- Anknrıt 24 (Huııusi) - Lo7-nn 
müşkülat çekilir. sonra gu--1ükle Jcurtarabiım• .. ıerdir. sı olan bu kalemle imza e-:ıadi • de- Bı·r sahte d •ktorla 

ı Y .,. sulhünün yıldönümü münasehetile 
Benim aniRdığıma gÖre stanbul Kabadayı mnznun, bundan sonra miştir. Lozan hakltında kıymetli ına Ankara Halkevinele büyük mera - b k k lıalkı belediyeden, ekmek fiatını IM- kaçınağa teşebbüs etmiş, fakat jıın- Ilimat veren ve Lozanı biitiin husu - ,im yapılmıştır. S<tııt 19 da toplan- İr aça. ÇI 

ıi bir surettı; düşüren bir ucuzluk is- dannalnr tarafından yakalanmı~tır. siyetlerile tahlil eden rektörden Bon- tıyı Mümtaz Faik bir hitabe ile aç- mahkemeye ' verı.Jdı.fe .... 
temiyor. Onun temennisi, fstanbula Bu hadise. o sırada adliyede bulu- ya doçent doktor Yavuz Abadan 
bol ~ iyi işiiyen bir iktısadi nizam, nan halkı hayli telaş ve heyecana mış. şair Behçt"t Kemal Çağlar he- Emniyet miidürlüğü memurları 

k db 1 heyecanlı tezahürata ve,ile olan bir vecanlı bir şür okumu!"tur. Bunu !§lere feyiz vereec te ir cr tlii§ÜnnÜştür. evvelki gün Fatih te F uad, Mehmed 
ltıihaz.ıdır. Belediyemiz bu Ea- -------- nutuk 8Öylcmiş, Lozanın aktüel kıy- müt~akib halka muhtelif filmler gös Emin ve Reşad adlarmda üç kişi -
lıadn bir §CY yapabilirse ken- Halk ekmeg._l. metini, muahedeler müvacehcsinde- terilmiştir. Ml'll,.•imde binlerce An- nin vaziyetinden~ fÜphe etıni: '\'e ü-
disine, halk minnettar olur; ya- ki mütebariz vasıllarını anlatıTJrc:tır. \:aralı hazır bu]unmu~tur. zerlerinde mühim miktarda eroin 

pamazsa, bu belediye teşldlatının e- tecru··belerl• Bilahare Hukıık Fakültesinin bu ıw:- İzmir 24 (A.A.) -Bugün Lo- bulmu~lardJT. 
linden bundan fazlası gelemezse o neki mezunlanndan Haydar Çt" - ııın muahedesinin akdi yıldöntimii Suçluların bu eroinleri me~huY 
zaman, fU ekmek mesclcsile de fazla çenle, son sınıfbn Scniha Eğriboz münasebetile l·!aP<evı ~alonunda bir beyaz zehir kaçakçılanndan sahıknlı 
uğraşmıya, bilhassa diişkün kaliteli tekrar'anacak talebenin hissiyatan.:ı tercüman olan tören yapılmı~tır. Cavid namı diğer Hüsamettinder. al-
rkmeğe halk ekmei';ri derneğe hiç lü- ----------------- -------------- dıkları anla§llmı tır. 
r.um yokturl Halk ckmef;i Için yapıinn tctkik ve .41'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••······, Cavid memı:riar tarafından va -

_/# /, m tecrübelcre devam edilmektedir. Bu: ISTER INAN ISTER INANMA 1 kalanmıJ, evinde yapılan ara~t;nnn 
V1L-u ril.fin UlU'JlUı hususta lk1 defa tccriıbe yapılmış, E ' sonunda külliyetli miktarda eroin 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. Uk defasında matitiba muvnfık neti_ : Askeri münekkldlerden biri Al- hur romancısı• Jules Vern'i de ge _ bulunarak mii<Jadere olunm:ıştur. Bu 
TEMMUZ ce alınmamış, ikinci defasında da ı~ manların ingiltereye geQmek için çen bır do.st ~unları söyledi: ta haniyat ııırasında uzun müddet 

Rumi aeae 
1856 25 

her zaman dei;irmenlere verllebile _ : kullanabilecekleri muhtelif. vasıta_ - Manş kanalının en dar iki evde bulunan ve Babıkalı ile birlikte 
Arabi sene ı 1 k 1 w k J cek cvsaftan iyi bu~dı>" verilerek çeş.. : ları tahlil etti. noktası arıısındaki mesafe 36 kilo- memur ara ar ı ge megP. a kı~an 

l85!l ni böyle olduğu hnldc ikinci tecrübe En b~ta irili ufaklı binlerce tay_ metre uzunluğundadır. Tabmin e _ gencin de har~keti şüpheli görüle -
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de istenilen neticeyi venneml.ştir. yare geliyor. Tayynreyl takib eden dıyorum ki, Almanlar bu 36 kilo _ rek o da emniyet müdüılüğüne ge ~ 
Toprak mahsullt'.ri Ofisinin vereceği piyade ve tank ktt'aları için hava metrelik mesafeyi mesela Iki kilo _ tirilmiştir. 
un, şehirde mevcud değlrmenlere otobüslerldlr. Aş$da, deniz ÜS- metre genişliğinde olarak gemi en_ Bir takım tıbbi eserler yazdığım 
20 §el: ton daiJtıımak .mretile teerü_ tünde de İngiliz donanmasını ~a _ kgzı veya çimento sandıklan ne söyliycrek kendisine doktor slisü 
be te.krar edllecektir. Belediye ve O- şırtıacak derecede çok, belki de bin_ doldur.mıya teşebbfus edeceklerdir. verdiği anla,ılan bu adamın tııhki
fis, tecrübenin lyl netice vermesi Jta_ lerce hücum botu vardır. Denizin derinliği vasati olarak 50 kat sıra!'lınd.l i~minin Mecdi olduğu, 
naatinde old~u halde, fırıncılar ak- • Fakat Almnnlann bütün bu ha- metreyi geçmez. İnglltereyi nda ha_ dolı:tor olmadığı halde bu nam altın
Si iddindadırlar. tım gelenler haricinde, büsbütün linden çıkarıp Fransnya bağlamalı: da bazı kim!!eleri tedaviye kalkı~tı

Son tecrübe daha çiimullü olacak, yeni bir va.'!ltaya müracaat etme - için yapılacak ameliye nihayet üç ğı tesbit edilmiştir. 
muhtelif değirmenlerden elde edilen leri mfımkün değil midir? dört milyon metre rolkabı beton Müstehcen neşriyaıtan hakkında 
an muhtelif semtlerdeki fınnlarda Hayal kuvveti Fransızların me,_ dökmekten ibarettir .. » müddeiumumilikçe de tahkikat ya-
kontrol altında hazırlanacaktır. IS 1 N lST R IN pılmakta olan Mecdi, yakın müna-

Alman netlee ncaret Vekii.letine TER NA ' E ANMA 1 aebeti bulunduğu anlaşılan Cavidle 
bildirilerek ~hrin ekmeği hakkında J birlikte dün asliye be§inci ceza mah-
"-t,.ı karar v"ril..,.e'-tır. '················--·········· ... ·······-----········-....._-........ ·--.... ----......······• k 1 d 1 '"" " ""' ,. ernesine te3 im e i mi~tir. 

"Son Posta n nın edebi tefrikaaı: 83 - Çok mu hastadır? • Gözleri anadan fıılamıştı ... Te
l~la ona yaklaştı, göğsiinü sıkan 
baiları gevşetmeğe b~ladı. 

Sizinkinin telefon numaYa!ını söy
leyin. 

Nakleden: Muazzez. Tahsin Berkand 
Bu sözler genç adamı müte

essir etmişti. Geniş elini kl'ln'JJnın 
saçları üzerinde gezdirereit: 

- Bu kadar basit bir iş tc;in 
bu ne ciddi sözler yııvrum .• de· 
di ve sinirli adıml•ırlıı odadan 
çıktı. 

Bır miiddettcnheri, Zevnehin 
lkendisine lcar~ı gösterdiği §ef;.;:ı.t, 
itimad ve minnettadı- hisleri on
da bir · ak ıiliim .. l yapıyor, onu 
ainirletiyo:-du. Bundan manda, 

k eskisi gibi onunla kar~ kar
saatlerce kalıp konuşmaktan 
iyor r.ibi idi. 

Onun hu halleri Zeynebı üz
halde bir şey söylerneğe ce
edem · onun huausi ha-

dığından dolayı büyük bi: a::ı ile 
kıvranıyordu. 

İkisi de muı.::aribdiler, ikisi de 
ltar~ısındakinin hakiki his ve dü
Jiincelerine vftk,f olmadığı ıçın 
birbirinden uzakla~~yor, Lüsbütiin 
çelcingen ve mütereddid tavırlar
la diğerini şüpheyc. ümidsizliğe 
düşürüyordu. 

Ne Zeyneb Halukun geçirdiği 
vah~i kıskançlık buhranlarını an
lıyor, ne de Haluk Zeyncbi ıçın 
için yiyen derdi görüyordu. 

* Bir gün öğleclc~ sonra genç 
kız. evde yalnızdı. Telefon çaldı. 
Mehpare hamının hizmetçi~ idi. 
T eliflı bir ual~ hr11un:m birden-. 

- AJelacayib bir hali va- ha-
nımefepdi, ne yapacağımı §:l~ır
dım. 

- Pekila, !i.ndi geliyorum. 
Kendisine bah~r ver. 

- Kuı:um hnnım"efendıciğim, 
geç kalmaym, korkuyorum. 

- Hayır, hayır, heme:ı bir o
tomobile atlayıp geleceğinı. 

Ahizeyi dinden bnakınc:a. deT
hal kapıcıya bir tabi ça~ırmasını 
söyledi ve alelacel: giyindi. hiz
metçjye gittiği yeri söyledikten 
sonra ko,_ ko~a mcrdivenleri in
di. 

Mehparc hanımın apartı;na
nında ilkin hizmctı;ı ile kar~ılaştı: 

- Annenizin acayib bir hali 
var. eli ay~ğı titriyor, abuk fabuk 
teyler söylüyor. 

- Nerededir) Yatak odasın
da mı~ 

- Hayır, yemr-.k odasında ..• 
Genç kız süratle içeri girdi. 

Mehpare banım kanapenin i.izeri-

- Ne oldu} Neyiniz var~ 
- Kalbim... N des alamıyo-

ruro ~ekerim. 
- Her zaman böyle olur mu

sunuz~ 

- Birlı:aç senedenberi böyle 
krizler eeliyor amma bu defaki 
çok şiddetli ... 

Zeyneb hizmetçiyi çağırarak 
kolonya, eter getirtti ve onun 
yardımile Mehpare hanımı yata
ğına yatırdı. 

- Şimdi doktora telefon ede
ceğim. 

- Hangisine •.• 
- Bize her zaman gelen iyi 

bir hekim var, onu çağıracağım. 
Me~pare lıanım asabiyctle 

doğ_ruldu: 
- Sakın, sakın ı Yabancı dok

tor istemem. Birkaç «laınla ilaçla 
öldürür benif Her zamanki heki
mimi isterim. 

- Pekila canım, telat etme• 

- Telefonu yoktur. Beyoi
lunda, Aıımalımesc:idde oturur. 
Adr~i ~u çekmttededir. 

Bu !'!Özleri söylemekten fev
kalade yorulmuş gibi, şişman ka
dın nefeıısiz bir hald~ tekrar yas
tığmın üzerine düştü ve keailı: ke
sik inlemeğe ba$ladı. 

- Çabuk kızım .. onu bana ge
tir.. ölüyorum.. nefesim kesildi .. 
pannaklarım çekiliyor, !aknkla
nm atıyor.. ay.. bitiyorum. Ça
buk yeti,in ... 

Zeyn~}> korku ile karyolaya 
yaklaştı: . 

- Sizi bu halde bırakıp gidc
mem ... Hizmetçiyi yollıyalım. 

- Sen evin tertibin: bilmez
sin, bir şey lazım olursn bana 
yardım edemezsin. Sen hemen o
tomobille gidip gel; haydi güzel 
kızım benim .. Fatm~ hanım ya
nımda ltalsıol 

- Peki.. peki .• ~te gidiyorum. 
on dakika sonra buradayım. 

Top atılıp da, oruçlar hozulur bo
zulmaz. neş' esi yerine gelen ışeyhis
ltim efendinin çeneleri nçılmış. Ö • 
nündeki tere tabağını isaretle, derdli 
adama sormuş: 

- Tere için şifnlıdır dt'ıler, öyle 
midir~ 

- Evet, efendimizi Onun ifa1 
ha~salarına dair kütiibü mutebeıede 
i~ret vardır. 

- Biz de bunu bildiğimi7 için 
bahçemize memaliki bnideden bir 
kaç çeşid tohum getirttik. ektirdik .• 

- Zahmet b•Jyurmuşsunuz. 
-Neden? 
- T erenin en .il ası bizde ye • 

tişir. 
- Acayib?. 
- Evet efendimiz. bilhas a ikj 

nev'i vardır ki pek makbu1diir. 
- Hangileri onlar~ 
Derdli adam, fieyhislamın aağın· 

da ve rolunda oturan kazaskerleri 
işaret ederek: 

- Rumeli tere'li ile Anadolu te• 
resi! cevabını vcrmi,. 

Lakin bir niikte. ne ~e olsa, bir 
ota kıymet vermez. Terc.• teredir vt: 
şifalı olduğuna gelince ona da ister• 
seniz siz inanın. 

~. r ki!PIIt. ~alu 
VEFAT 

Avcılık Mecmuası sahibi Necib se~ 
lam arkadaşımıı:ın Kayınvalldesi ba~ 
yan Fatma dün vefat etmiştir. Cena
zesi bugün saat 13 te Boyacıköyunde~ 
ki evlerinden kaldırılacak, Emirgfıı\ 
camisinde namazı kılındıktan sonrtl 
Emlrgfı.n mezarlığına defnedilecek • 
tır. Ailesine taziyetlerlmlz.i beyan e .. 
de riz. 

Bu sözlerden sonra ko§arak 
merdivenleri indi ve bir otomobi
le atlıyarak elindeki lcağıdda ya
zılı olan adresi şoföre söyledi. 

- Çabuk olunuz, !ize büyiik 
bir bah'i~ var ..• 

Araba yıldırım gibi uçmağtı 

· başladı. Fakat Beyoğlunun ark·' 
sokaklarına ~elince, bilmecburiye 
ağıılaştı. Elindeki adresi bulmnk 
pek kolay değildi. :'-:ihayet, taksi 
geçerniyecek kadar dıır bir soka• 
ğın başında durdular. • 

- fstediğiniı: sokak burasıdır 
hanımefendi. 

- Peki, beni bekleyiniz, ~iırı~ 
di ineceğim. 

Çöplük denecek kndar pis so· 
kağa girdi ve ayaklannın ucun9 

basa basa hanın kapısına vardi· 
Doktorun tnbelası orada idi. De' 
mek yanit§ yere gelmemişti. Kıı' 
ranlık bir dehlizden geçtiktefl 
sonra pis kokulu dar bif 
merdivenden çıkar~k üçüncii 
kata vardı. 



SON POSTA ~ Sayfa 3 

Telgraf, Telefon Ve RaC.yo Ilaberieri 
~ ' 

Türk- Rumen ticareti 
İki 

~.et::G-e •1 Meclisin dünkü toplanbsında 
K~t~:;" 1 6 kabul edilen fevkalade tahsisat 

a ı arar saa · 

memleket arasında 
müzakerelerden müsbet 

cereyan 
neticeler 

eden 
alındı 

Yazant Selim Raf(ıo E"t~e (Ba~tarafı ı Inci sayfada) 'Bu müzakereyi müteaklb maddele.' 
Jl. ~anya .ile ~ııtere arasında layihanın müzakeresi ·münasebetile re geçilerek kanunun birinci müza -

bır anla.pıa ınıkinının mev- Refik Jnce -Manisa- söz alarak Ji _ teresi jkınal edllmiştir. 
cud bıılunmadığına dair son söz yihanın valiliklf'!rin münhal bulun • Merkez Bankası kanunlDtda tadilat 

A ıöylenmiş old\l!una göre, Berlin 'kay- duklan zaman burnlıırda kaymalcam Ruznamede bulunan ve Türkiye 
1"ii k nk;{a 2.. (AA.} - Bükre§te 1 n ebi ajanslar tamfından yapılan ''e ı nın ı temin edecek tedbirleri tesbit natlannın Ifade etti#! gfbi, şimru nL )ann vekalet yapcıbilıneleri ve hu CUmhuriyeti Merkez Bankası kan u -
~ ~ - umen heyetleri atasın~ vu- bazı Istanbul gazeteterinde yer bUl- ve mevkii tatbika koymak üzere ~ai. karann top ve tüfekten gelme - suretle ileride bu makııml rı işgal nuna bazı mııvakkat maddeler ek -
tau ul~u olan müzakereterin inkı- mu§ olan bu n~riyntın tamamen a- Bülneşte yapılan ticaret müzakere- sını beklemekten ba.şka bir çare kal- edebilecek olan l•u zevnta umumi lenmeslne müteda1r kanunun müza -

a ugradığına ve Tur k heyetinin sılsız bulundu~unu kaydederiten leri, iki meml~ketin mübrem ihti - ~-amı~ttr: _Bir çoklarının . ikannaUne bir çalışma ~ahaqını temin etmek gi- keresi mfinasebetlle Maliye Vekili Fu 
lnusb:t bir netice nlamadan avd~t Türk - Rume., .,ticaret müzakerele- yaçlan gözönünde bulundurularak gore Ingılız ndalannın mbdnfnası i_ bi bir maksadı gÖ7.ettiğini kl'\ydede- nd Ağralı söz alarak mevzuu muza -
etrnege mecbur lcaldıg .. ınn dair son muhte~f safh~larda ayn ayrı kısım- çin' son .zaı:ınnd~ !aJ)ılm_ış olan _!lııu_l re le prensib itibarile buna muteıiz kere olan layihnnın evvclce kabul e-
hafta lar za f d b b" . ri ve netice1eri h kkındn da Q§ağı- lar halinde muuıkere ve intaç edile- zırl!klar ~isli go_rillmemış bir .şum bulunmadığını, ancak kaymakamlık dilmiş bulunan Merkez Bankasından 
la r ın a zı ecne ı BJnns- daki izahatı vermeği yerinde gör - rek m~vkii tatbi\a konulmu« bu _ ve ehemmıy;ttcdır. Bu vaziyette ~ - ilc valilik arasında bir idare kade _ istikraz akdi hususunda :Mnllye Ve • 

ta
rd tatalından neşriynt yapılnuık - mektedir. lunmaktadır :s manyanın Ingiltereye karşı bir ıh _ . . f""l d ld ~ ktüeline s::ı.lfı.hiyet veren kanunn is -ır • • mesının ıı en n1evcu o ugunu, 
B~ m .. • •!ürkiye -~le Romıı.ny.a aras~nd~~ Jik safhada pwol ve mü taklan raç ı:areketi ~pmadan evvel yüz de. vali olabilmek için mtifetti.::lik, vali tinnden istikrazın aktedilebilmesi için 

ı_.L 1 eaele etrahnd ynptt~ı tet - kı tıcaret mubndeldennın bugunku mukabilinde ""'pak ve t•ft"k t 1. . fa duşfinmesı icab etmektedir. Bıın- · ı·~· b l d"l h" Merkez Bankası kanununun yapılma. ~ııı; ere · t" d A . . . J- ı ı es ımı . muavın ıgı veya un ara m un ı ız- n· t .... ihd f 
••••• ıs ına en rıodolu aıarsı, ec şartlara uygun bır ıu>kılde cereyn _ i..i halledı"Jmicıt"ır dan dolayıdır kı A1manyn tarafından tl d b 1 1• ld" sını lcab ettiren tnd n 1 ..,~ a ey. 

................... ..,- -y- av • .. . me er e u unmansn aı:tm ge ı -• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·-··--· son gunlerde ynpılan tehdldlerı, daha w• . .. . • . • lediğlni söylenıiş ve müstacellyctle mü 

Hltl R B
• ~ d • ı· •tt • z"yade blöf tellikk" etmek ve lerası gını ve bugun ıdan teşkılatımızda zakeresini istemiştir. er umen ,r .man eniZ lngl ere u··zerlnde ö~denberi ilan edl;en deniz aşırı ta- bu kabdelmedler~en ge~.mliş ~irçok mbe Heyeti Umunılye gerek bu kanun - mur u un ugunu soy emış ve u • . 

n 1 
•1 . . . arruzun hiç bir zaman yapılamıyn ~ . . , . . . . layihasını ve gerek yine Malıye Ve -aztr ari e vari kafa eslne ~~'affUZ bu·· yu·· k b1r hava ca~nı hesaba kntmak dahn doğru- hususta_ ~~hılıy? .\ ekD·ılıhn~l~ ıznVha~ kilinin verdi~ izahat üzerine sı mıl. J. • 1 11.\ dur. v~~me~ını ıstemı~ır. .:ı ı ıyc e yon liralık büyük su işleri programı. 

görüşecek Londra 24 (A.A.) - Aınirallık muharebesi• old Bu noktaf nar.arn karşı rozı aske. ~ılı ~~k ~~trak, bu mutalcayn karşı nın tatbiki için tahvil çıkarmnk sııre-
.. dairesinin tebliği: U ri müfehas.sıslann Deri sürdfiklerl emı~tır : . ifc tlle Ziraat Bankasından ikredl açıl -

i Bu\r~ 24 (A.A.) - Ho}'ter a- Dün akşam, ş m 1 denizinin ~rk bazı müHihazalnr da vardır. Nitekim Valılik, dığer ~~rhang~~~k va~ mnsına salfıhlyet veren knnuna kısa. 
rın;ı bildiriyor: romtakasında deniz: kuVT"etlen ni _ Londra 24 (AA.) - Royter: bu barbin başlangıcındanberi muh • gibi yalnız 0 

vakl eye eslek en vadeli bono da ç.ıtn.rabnmek için bo. 

lt• annedildiğine göre, Alman bu- mayesincle seyreden hir Alman mua Bugün öğleden sonra Ingilterenin telif Fransız gazetelerinde ruıkert ya_ ~u~arı !~:ı e v:~·. ? ~- e k- no kelimesinin Ufıv~ne aid kanun 

C
Urnetinin m'ı•n'"ırler"ı olmak uzere · • · 1 cenubu şarki sahillerinde bir .. ehrin zılnr yazım Fransız generali Dü~al. e m 

1.ıa.se. an gıyı e ınme - lfıyihası.m m\istaeellyct knnı.n lle -...ı ~ vın gemısı ~örü müştür. Bugün sa - ' 1 kab 1 lf ~ n memuriyeUerden urrıa Salzburg'du bulunmağa da - baha karşı, Ingiliz deniz hava kuv _ üzerinde Ingiliz ve Alma:-1 avcı tay- yukarıdaki kanaale ~tirak etmek is. e 
1 1 

a. 
0 
~ • .. nı müzakere ederek kabul etmiştir. 

Vet ed"l . 1 b k"l c· ı , . 1 k J h - - M y . Fr hQ değildir. Valilık ıllm ıster ... anu arı M ]" el k .,...m nı 7 Ağustos •
1 

ı mış o an aşve ı ıgurtu vetlerine mensub bir Swotfish tipi yare en arasım a vu ua ge en ava temez gorunuyor. enı an.c;.ız _ . • ib nı • d ec ıs, g ece ly.ı aı 
1

1 
e haıiciyc nazın Manutesco, bir öğ- muharebesin~ alımı tan fazla tay - kirmetinin merkezi, eVicby. de çık _ bllmek ıster, f~t, u nnln yanınben Çarşamba gününe tnllk etmt.ştır. 
e "e ~- . .. tayyareler tnranndun, bu kuvveıe. 1 t 1 d bir Idare kudretı 1ster. O o mnzsa, - --
•. ~ Tn!!rn e~nusıncla Führer ıle go - ll 1 h . l 1 yare _iştirak etmiştir. makta olan Jouma gaze es n e neş.. . . . . • nışlip, nk nm .. . B""k d"" _ torpi er e ücum ar yapı mıştır. Al- retti~i bir nzıdn ezcfimle diyor ki: rıkı tcchızat vazıfede muvaffak ol - Romaya bır hava 

cekler . f u~e:ı u reşe one man deniz cüzütamlannclan biri'li, S • · y .. ma~a kafi gelmiyor. Bunu bir çok 
ca· dır. B~. muluknt c:ınnsı~da Ma Könegen Luise tipindt! bir himaye ovyet aJansı ' ainglltereyc ~rşı ~apılacak mu~- tecrübelerimlzle gördük. B:ı.rem de - taarrUZU yap1ld1 

rıstanm muıalebeleıinın muznkt!re 3 . delenin muhtelif .şekıllerı bulunnbı - . ·~ıbaril d ğ f b edilece~· · ı ı k gemisine bir torpil is:ıbet etmiştir. şayıayı tekzib ediyor r AI ki h b" ı ı belk" recesı 1
"' e arn ı ımız evsa 

1 
u. CBııstarafı ı Inci sayfadal 

t d gı umumıyct e z.nnno unma - TayyaTelerin;ıizin hepr. üslerine dön ır. man er nı nr ıycs n n ı lnb"lmck iç"n çok müşküHit çekmek 
a ır Rumen nazıriarının Salzburga Mosk 24 ( A A ) T herkesi hayrette bırnkacak bir tanr - t yiı Fak 

1
t tt ""•imi k d - Şarki Akdenizde tahtelbah; .. lcti-

seynh tl • s· k 1 d 1 • mü tür. ova .~. . - ass a - sıste . b 1 bilm ı - k- d- e z. a ge reeq; z nr a aşın b A 1 "d h "b" 1 a erı u r tc i an e i mcmış jııruıı bildiriyor: :uz mı u a es mum un ıır. vaffa'klyet1nden emin olabilmek i- miz ir vustra ya torpı o mu rı ı 
0 ~a~la .. ~eraber, mi.ıznkeratın net:i- • •

1
. s Yabancı matbuat &qağıdak.i _ Ingiltereye karşı tatbik edilen mu : :.: onu biraz ince eleyip sık doku ile bir tahtelbnhiri batırmı lnrdır. 

;;sını bu~ü.k bir ;ndi e ile bcklem~k lngl IZ - ovyet yialan yaymıştır: ~ şa kabil ab~uka, netJee almak içı:in klifı n:ak isteriz. Kendilerini biraz tecrü: Şimali Afrikada «Gioucester~ t~-
1 o~n ly.J mnlumat alan mehafıl, ' So ı a· rv· ı ·ı bir tedbır olamaz. Bu gazetede de - be ett"kten ve tadıdıktan sonra bu pinde iki düşman avcı tnyyart"sı bır 
rnnsılvanya meselesınin Salzbarg- go··ru··şmelerl· - vyet ~r ır ıgı ngı tere - !aatıe kııydettiğimlz vechile harbin ·r yil k . tl hava muharebesinde düsürül:nü!tür. 

da h ll d"l V• o re tayyare ver Vo tn hh""d t • .d esi b" büvük ftft'l. ri h vazı e verme ıs yoruz.ıt ı W o ~ı dir a e ı eceı;ını tahmin etmekte- lı . mel:ı a u e mış, ı ar .' .ızzarur ·. u.:.~oe are - Refik İnce -Mnnisa., Dahiliye Ve- talyanlar hiç zayiata ugrnmamı~ar-, 
• Rumen devlet ndamlannın av- ngıltere de bu mübayaat için 200 keUerın ıcrasmı ıstılzam etmekte _ dır , 

detlerjnde nazik bir vnnyetle kar•- Mo~ova .2~ (AA.) - Royter: milyon Ingiliz lirası ayırmıştır. dir. Hadisat bu bnhisde maalesef bi. kill a~kada.şımız çok temenni ede - i4 Temmuz gecesi Gnetöl'dan ya-
eılatmaları miim'-'u"n g-oru""lmekte - İngiliz s~Fin B Stafford Cripps 2 B .. 1 d T·· t...· ·ı S ze hak vermiştir. Bundan dolayıdır rlm kı, doğrudan doğruya bu saıtı - 1 "hb .. . v kubulnn bı"r 
..l· K d" h . . • . • - u guq er e ut&.ıye ı e ov İ h" tinl kull ke ayn· 8....:yedekl pı an ı ar uzerıne u 
~m. -~ a~e nezaretıne gıderdc ha- yetler Birliği ıuasında iki memleke _ ki Alman kuvvetlerinin ngiltz nda _ ıye anır n 

1 
... • • , 

Bulgar batvekili de Almanyaya ncıye komıser muavini B. Lozos.ky . . lanna lhraeı te'ebbüsU. İngiltf'rc lle ~aşka ~kadaşları üzerin~e h_usule ge dalafi~";,a~~~:'lı:r~fa~~y:t:ngı:ç:~~~~~~ 
ç wmldı.. ile görü~ü~tür. tıTün tikc~_ret mübkadelderini 12 milyon Almanya arasında eereyan f'den har. tıreceğı aksi tesirden mumkun oldu_ a ?' . B • 

Londrn 24 (An:) - Roytcr· "Ro ur urasına adar arttumağa ma- bin nihat safhası olarak teHı.kkl olun- ~u kadar idare mekanizmasını mu kere manıa ateşlen açmışlnrdır. om 
rnanya llazırlnnnı takiben . he : Vediğ!miz ekmekler tuf müzakereler başlamıştır. mak gerektir. hafaza etmiş olsun. ba atılma_mı~tı~. Pat!:~·i\n homba 
men BUlgar b::ı..şveltil ve harkiye na- 3 - Sovyetler Rirliği Rumen Bu hareketin yapılmaması ve bin- Dahiliye Vekili ~~ik Öztrak _Te - parçalarıdan bırkaç kı~ı yarnlanmış-
=~ın dn Almanyaya davet edü. barsaklari bozarmiŞ hükumetine bir nota vererek. Roman netJce diplomatik bir nnl~aya .. va_ ~!~~:~.:· .. ?.~~~~ . .:.~~~~ .......................... !~~: ............................................... . 

ÇOk mfuıtdardır. V Almanya._ yada bir demokrat hiikumetin t~ .. _ rılabllmesl için ya Almanyanın böyle 
tım Dob_, <Baştarafı 1 Inci say:raıla) -y ktı. zl·~ uce mesele ını de halletmek kT · • t • k • t kd' d "k' bir lhracın ını nsı '6ınn kanı bu _ S A B .A H T A N S A B A H A 
imedıA:I znnnını \ıermekt.edir. hen denilen küçük ekmekler ve:sika 1 ını ıs ~mış, a sı a ır e ' 1 mem- lunması Uızım gelirdl. Yahud da İn _ 

Slovak devJetinin reisi de ile halka dağıtılıyordu. Bu yapılan Je.ket arasında dostluk münasebet - glltcrenln, aksi kanantı ibcnlmsemesı Tu·· rk J. andarması .... 
Almanyaya &idiyor ek~dı: yüzde yüz • buğdaydı ve lerini garanti etmeğe imkan olı:nıya- tea b ederdi. Harbin idaresi için bıın-

'Berlin 24 CA.A.) - D. N. B. Ajansı b?8dayın ·-~~-e~irme.nlerde levk•lat:le cağını ~ildirmiştir. dan başka ;htiyar edUecek hattı ha - ~ lnldırıyor: ?~k~atJ; ogutulmesile elde ediliyor Tass ajansı bütün bu §ayialarm a- reket, mücadelenin sonu gelmez bir Sayın Dahiliye Vekili Faik Öztralı.ı Oalıl iye ''ekilim'izln tam yülc ek 
Alınan hiikfuneUnln daı-cU Uzerıne. ıçın. e ııı:epek bulunduğunu belli bil; ılsız Id ~ L.ld" V .. surette uzamasından ~ka bir neti- yeni ja.ndannala.Tın. diplolllalarm.ı bir Idare amirinden beklenen hitabe· 

Slovak devletinin re1si B Tıso ile baş. etmıyordu. Bugun yediğimiz ekmc!k 8 0 ugunu 1 ırmege mezun - ce vermez. İngnterc uzun bir harbe Terirken onlara va-ztfe ve sıdiihiyet. sint'leki bir nokta iiı;erinıle durmıık 
vekil doktor Tueta bu hafta Znrflll- te kepekten ~er yokt"r B - d dur. karar VPrmlcıtir. Almanya böyle blr lerini kanun ~er~evesi dı')ında, fakat i urfm. Sayın Faik Öztrnk genç ian. 
da lt bl ik i "ddia d .. · u yuz en ' ır h ll ıl vntan .. '"' ısa r amet. iç n Almanyaya ı e ildiği gibi doncld . . kararda dPğildlr. Son lmrekl'ıt bunu çok i!>abetıi flkirlerle izah eden 'hlr •lannalara vaz e n n e ..._. 
ceteeeklerdir. ~~rlı_ değilse bile, pek fayd~dı~ dz:ae= Sevgililerini degiştiren Vllruhla isbn.t etmiştir. Şu halde: Ya bitabcele bulundu. Jara şefkatle muameı ediimf'si lazım 

ıd Be ı ~ A 1 ım b d t ·1t .. ("ıdııc.ini öv.1erken: aller türk vnta. 

A 
.k gı ır. $ eyic~ kuvvet verici lıiıs- y~e er A anya kısa ir ~aman a ngı e - Bugün ~tand~ların huzur Vf' m- .. ı; 

merı anın sası azdır Kepf"k'" k W• • , reye bir Ihnıc içtn taamııın ge<'f'Cek hatıa.nnı temin etmek Için va:ı:trf' nın blr ciizüdiir. Ona gÖ/e vatandası 

ı ·ı . u e megı rensı ( f 1 i . a--"' B • ngı lereye yardımları biraz esmer olduğu için Y dırgıyo _ Ilaştııra ı int' sayfada) veya müzakereve yanaşaenktır. Bun- bJUiına giden bu genç 1.abit ve küçük -;aymak la:nmdır• nıı. unun mıına. 
Nevyork 

24 
(A.A.) _ ,.. ruz. Halbuki asıl yenecek ekmek lbn- 2 numaralı Ayşe ise Yusufan kö- lardan hangi sıklun intJhab edllece- zabltler elle!rlndeki nizarn ve tali _ sınıı (:en~ jandnrmlllar ttımarone 

k k ..... ruen - dur K ... yündendir, 1 4 ya,ındadır. Bundan vini. ihrae te~~>bbüsfinün muva!!a • matnarnelere ve Idare iinürleri tara- kavramı lardır. 
yı 1 ın y::ı düşürmeksizin Bi:y""k d. epegın uırard n ziy de VÜ - bir müddet evvel amcasının oğlu E- kiyeti ihtimallPrl hakkında Alman _ fından verilen dl•ektiOere göre va • ıidare amiıi ile !cra V ... tatbik mev. 

Sritanyaya m lu::'"c tt•slima~n~a ~u e me~~aati. vardır. Buğday dik- buzer ile ni§anlaıım•l!· fakat .nişan - varlın s-ahlb bulundu~u kanante ba~- dielerini yapacaklıırdır. Fakat her kimdeki jandarmn arasında vatan -
~ulu~ulm~na ;muteallik olan pla~ ~~1~.e._ve ıtına ıle kepekle ~mber ö- lısını heğenmemiıı. kendi alaaba - lıdır. Yalnız su no'ktayn isaret etmek sınıf b:ilk ne temas etmeleri tabii daşın kıymeti üzerine tam bir anlaş. 
~nız mum ılleri ile Atnen"kıının lgutulurse bundan yapılacak ekmek- sından olan bir nurnaratı Ayşe ile lftmndtr iki İngilterenin deniz hAki - olan jandarmalar meslek Jıayatların. ma olduğu muhakkaktır. 

muc!.afaa 1 procramım tanzim ler daha mugaddi. hatta daha lez - birlikte yaşıyan Hasanı sevrneğe miyetl, onun havadaki rAfını telAfi ıla öyle batıra gelmez ve kitaba uy. Şimdi kendisine bu kıyınet Vt"..nıen 
m~r Amerikan ricali ra ınd e ~~e: z.etli olar. Köy ekmeğini düşününüz. başlamıştır. Nihayet bu sevgi en ha- edPcek bir kudret arzedemem iştir.• xnaz badiselerle karşılaşırlar ki ve • vatnnda ın o talullre layik olmak 
2 ere edılmiştir. u Ondalı::i besleyici kuvvet bizimkinde raretli bir safhaya geldig-i au""n Ha - Bu mütehasslSm mütnleasım da 

4 

i"ln "alıcmıa ı beklenir. Kanunun N ı _ .. l-ecekleri ani karar, lam.klan sen " , 
~vyou; "!lmes gaz.ete.cıi diyor ki: ~~ arar) Bunu takdir etmek ıçın sanla 2 numaralı Ay~e söz.l~işler, gözden ıreelrdikten sonra ~imdi ni - tedbir ıwı kıymetlerini 1 bata fırsat mcmetti~l ~eyleri yapmak, kendi ine. 

h B~~~ -Brıdt:any y mümkün olan ~ ve fen adamı olmağa lüzum genç kız ni anlıaı Ebuzeri terkede _ hn! hA.dlselerln . inklş."lfını be.kliyebi - verir. iste böyle nizarn vt: kanun yapllma.c:ıtu boş görınecl~i b"reketl 
r ur u y r ımın yapılması husu _ yoldur. rek Hasann kaçmış, onunla yaşama- liriz. Amma uzun ı:nman del!il. Çün. madd...-·erl hartelnde ve üstün ma _ başkalarına yapma}{. ne olursa. ol un 

aunda lı:onferanzta tam biT itt•f k ğa başlamı~tu. 1 numaralı Ayşe kü lrot'1 kataT snnti çalmıştır b.mdan direktil alma imkanından hakkını yalnız hükumt't eli ve adalet 
vardır. ı a Hatayda bayram vak·ac~an haberdar olunca ani bir 5 

1 
m c maJırumlyet gibi rnkaı:iat- ahvalıle yolu ne aramak dn vatanaa ın va:ıı. E . - kararla köyünden kRlkmış, Ebuze- e i~n ( /(.aqırı c.-llıeç bir jandarma karakol kunuındanının fesl olmarıdır. Gönül i ter ki Cümlıo-

~~!!:1 ~ü~~~.~~~: aras~~ d~ ıu, ~:~~;. 2~ü!~~~~!n:-dEn"'.~ : ;;:_;, ~:~~";;".;:~;.~.~:·~:·,ı~:.~'l!:r.; ·········Rı·~;;r~··:;:~ı~~i~·· .. ····· :;::=, :.;::;:!~~~·· .. :.~:~ ı:;.:~ ~:.! ;:.:,:=..::.m:':~;:: .. '::. 
emniyet müdüriı Behçet Van ~L.l~ §am vali kon ğı bahçe!inde verilen Bu, oldukça garib hadiseyi duyan Rize 24 (AA.) - Dün ııaat btr daTa. olahileedi kadar mühim claş da"bu ~eniate layik olarak 'hal ve 
Yet müdür1üü\.ıne, Van emniyt"t m~ garden pa~tiye 800 kişi i tiralt et - iki taraf aileleri dcrhal zabıtaya baş 1 1. 1 O da vilayetimizin muhtelif yer- bir memleket me.::rl~i de olabilir. hareketile kendisine verilen kıymeti 
dirrü Halim Elazığ emnıve• :m-d .. - miş. lngiliz. Fransız ve Yunan kon- vurmuşlar, hadise adliyeye intikal lerinde iki saniye kadar devam eden Muhakkak otan nokta jandarma hak etmelidir. 
Hiğüne naklen ta)•in ~ıldil~. u ur- oloslan da partide hazır lbulunmus- etmi tir. Tahkikata devam edilmek- hafif rer saraıntısı hisscdilmistir. iınirloJn vazif!"sinıleJd ebemmlyetı~ rJl 1 . c J. • J lardır. tedir. Hasar yoktur. mütenaslt- olan sa!ısındakl kıvnıf'ttlr. ~UIItU~,. • ı~ 

ı 
Müddeiumumi dışarıya ç'ktığı za-) -ür, ~elip ziyaret etmek fırsatını 

man, Brusso, Her rn döndü ve al- gözlüyordum ••• 
çak sesle: Kadınlann sözünü müddeiumu-

- Hakkınız var .• dedi. Bora!\o- mi kesti; Herşara: 
fun cinayetle itham~o adamt"ağızı · _ Aziz dostum, dedi. Mösyö 

.. ~ 24 mabvetmiı;. Bru~so ile beraber bize çok mühim 
- ''0 • - F · • k . . 1 • ransuvaz ıçın i çe t\: şeyler haber vereceğini !!Sy emiş-

HerRar, emniyet mu""d "" ·· .. -1 ı · d 
h 

Y uru nu o er- sı n e bir fayda nöremı·yorum Her- - Zavallı ınsımlar J.. tin. Anlıyamıyorum, bu mevzu Üze 
al takdim etti: .. far.·· * rinde bize ,öylenebilccek herhangi 

.ı· - Aziz Andrıvö, n r.mmyet ı Müddeiumıımi hu cevab · bir sey yoktur sanırım. Bununla be-
u~relttörü Mösyo Bru ovıı r.ctir- ken, manen ok ~ l 1 venr: Kapı açıldı. Miiddeiumumi karı- • dırn . l . J "dd ı;; nırprı ımmı, hcılını 1 d" "1 d A d . .. raber, bize karşı biiyük ı;amimiyet 
. • ııevım ı 'l:evcesı, avni zamandn cı en ncın cak bir ckild ..• ; . sına yo ver ı . ı• a am n nyo, .. . .. . ış aıkada~ı. yorda. Em . d" kş •••• e go. terı- arkasında müddeiumumi, vakarlı gosterdın, ona guvenerek, derdlerı-

.. nıyr.t ıre toru• b 1 1 l ek .. ı-· d k . . 1 Ernn"ıyet d" kt .. ~ ·ı . . - Ben ve kan .
1 

: . h , ir yüriiyüş e i eriyer misafirleri- mızı uzumsuz yere eşme ıçın gt: -
f ı. ıre oru ı e zevcesını, d w m, nı enızın eaef . 1• 1 d •• k"d ı· · d d•w• · · ·· 1 •· " d Vıtaliıde bir c:'dd" t · ı k n.. ol uı;ı· büyi.ık dnrb · . l .. nı se am a ı. ı-..s ı en, acıver , par- ıgınızı soy ememe musaaue e er 
1• l ı ıyi' l e aııup e- b' enın tc•ır ennı ) k 1 .. ıl . l .. · · .,. F k 1 b d" 
am ıynn mudderumumı: ırnz dindirm .. k için celmi~ik mııh- a _ v~ tat. ı _ go. erı, yuva arına go- mısı~r a -~t n~ yapa ım.. ny ı-

- Mnd B terem müddt>..iumumi mulmuş gıbıydı, etrafında menekşe rektor ••• Söyleyın .• kıınm ve ben 
am ru onun muhtf"- D d" · •• • d ih lk l d 1 d" 1 w h · d · lern hayat k d t ' . e ı. rengın e a a ar pey a o muştu. tn emege azuız.. ve nca e eum .. 

:m d <ır n a arının nynı zı:ı- H " k' ı. B d · · f"ld" · · ·ı an a j.. tır "k d d ld t.l - ıç ı_ m_ .'.e o .. ize. h_ içbir tesellıyı· eyaz ensı, ı ışı rengıne çev rı - söylemekten vaz.geçmeyin. y n ra, a-
i · . ,. ı:ı aşı a o u .... ıannı B · 1 w • • l\1 d • ıtrnı~ıim... veremez. utun umıdımizi Serj 

8
_ m ış, saç n rı, ngarıvermıştı. a am çıldı bir kere .•. Oh... Affeclinız .. 

Dedi. Sorg h~ k" • • d ın daki o ~zel. o latif, o nı ri! de- B russoya: demindenberi size oturmnnız ıçın 
u n ımı. ı·k 1 b vt tık S • ih ı _ı Id" · d · · · b" ·· d" 1 R" d . _ Sa ~ k .. • . ı an ıya ag amıc; ·• CTJ, ı tiyar- . - r oş ge ınız mn am, ısmım- ır yer gosterme ım ıca c erım 

:rneğe .. ~~k 0 , muhım seyler soylco- lığımızın tesclli~i olac:ık yerde, u- zı evvelden çok işitıniştim... madam, şöyle buyurun!,. 
t 1 .. emı ,.,ndr";r" d' k ' ·· "d · li... ld F D d" C k d "' · na Tn • • ı. o, ıyere • oer- tancı, umı sız gı o u. ·nknt mn- e ı. enç n ın, rnuddeıumu- Müddeiumumi Fransuvaza bir 
A ev"l.ua gırdı f k t NI d d 1-' • • "d · · k ~ ı· k ndnyö de so h k , . •. :ı arn emıu ıstıyorsunuz, gı ıp karımı mının . nr.ısının u:;:attıgı e ı uvvetlc koltuk çekti. Bir diğer kohuğn, 
._ hethalde i i tımızdc bulunur- çağırayım. Ben, konuşacağımız ve samımıyetle sıktı: müddeiumuminin karısı, yıkılır gibi 

Y olur. • mev.,. .. u RJ'mdı'ye ka.ıar ona a M d h ·· · • d- ·· " d H 1 b' · k 1 _.. • Y n çma- a am, ergun sızı uşunu- otuT u. erşar a tına ır ıs rom e 
laanınız, haftalardanberi- çekti. Müddeiuıhumi idi. 

Emniyet direktörLi Brusso 
madı: 

da otur- altı ya larında bir çocukken, baba
sım ciddi şekilde endişeye düşürdü. 
Genç Nikolada bir nn&rfist ruhu 
buldu. Kont Aleksi, Çarlığın sadık 
bir tebaası idi. Nikola} ı, hnss: or
dusuna yazdırmaj;ı düsündü. Fnkat 
oğlunun çelimsiı: sıhhııtinden de 
korktu. Diğer taraftan, onun a ker• 
likten nefret ettii:ini de eörüyoıdu • 
Tahsil bahancsilc ı•cnebi mcmleket
lere. evvela Alm;ınyny. sonrR İsve
çe gitti. lsveçk Upsa~acla, temiz bir 

- Size. bugün, Kreyl cinayeti 
hakkındaki kanaati nrzetmeğe gel
dim. Yalnız. fikirlerimi söylemc
den mühim bir noktayı gösteımeme 
müsaade eder nıiş_iniz ~ 

Dedi ve ilave etti: 
- Biliyor musunuz ~i Serj Bora

nof, Marukinin Ö7 yeğerıidir~ 1 

BİR AiLE FACfASI 

Miiddeiumumi anlamadan, oto-ı ailenin bir kızına raslndı. Bu, bütün 
aznsı üniversite tahsili görmüş bir 

matik, tekrar etti: 
- Serj Boranof, 

yeğeni mi) •. 

Mrırukinin öz burjuva ailesinin kızı idi, Mezhebi 

- Evet. .. Bu !Iab h, ihtiy:ır aşçı 
kadından öğrendik •• size &ynen tek
rar ediyorum: 

ııSerj Bora":lofun onasının babası, 
Kont Aleksi Mıırukin idi. Büyük 
toprak sahibi bir nsib.ade idi. T ep
rak larda binlerce muJik çalısırdı. 
Bir oğlu, bir kız.ı vardı. Oğlu, hay
laz ve serseri idi, kızı, masurn ve 
ürkekti. Kont Alcksi, Ö7Ü ve sözü 
bir adamdı. Oğlu henUz on beş, on 

protestan, içtimai sınıfı burju"a olan 
bir kızla münasebet, Kont Aleksiye 

hoş görünmcdi. Fakat kız nngindi; 
Nikola da, babaSJndan, bu kız ile 
setvetinden ötürü evlcndiğini gızle
medi. Bu hadise 190 3 te geçmi~ti. 

Müddeiumum\ e:nniyet müdürü· 
nün sözünü kesti: 

- Fakat, bu sütnine, bu kadar 
tef~ıüatı aklında nasıl tutlll U§? 1 

(Arkası var) 



Şoför ve Işçi aramyor 
Balıkesir -Etibank Garp Linyitleri 

mesinden: 
Işlet-

İşietmemizin Soma ve Defirmlsaz oubelerlndekl ihtiyacımız ıçın resimden 
a nlar tesviyeci, tornııcı ve kazınacıya ve kamyon nakliyatında çalışmak 
üzere 3 şoföre ihtiyaç vardır. Tallblerin işletme merkezıne müracaatlan 
r ica·olunur. (643-t) 

İktısad V e kAletinden: 
ı - İktısad VekClletl merkez ve vU!yellerdekl teşklllı.tında 100 liradan 210 

Ilraya kadar aylık ücretli vazifelere ~atıdakl tarUan haiz olanlar tayin 
edilecektir. 

A ıı Yüksek tahsili bulunmak: uHukuk ve İktısad Fakültelerlle Mülkiye 
veyahud Yüksek Jktısad ve Ticaret mek:teblerlnden mezun olanlar tercih 
olunur.• 

B » Yaşı 50 den fazla olmamak. 
c lt Resmi daire veya müessese nezdinde çalışıyorsa aHikadar makamca 

inflUkine müsaade edilmek. 
2 - Bu şartları haiz olup ta Vekô.lete intisab etmek isteyenler ıo ~ustos 

940 Cumartesi günü saat 12 ye kadar kendi el yazılarile yazılmış bir arzuhal 
lle müraca:ıt ederek buna halen başka yerde çalı.ştılı:ları takdirde almakta 
bulundukları maaş veya ücreti ve bunu ne zamandanberi almakta oldukla
rını ve ikametg5.h :ıdreslerini dereceler ve tahsil ve aile vaziyetıerne hizmet 
hayatı rını gösterir kısa bir hal tercümesini ve son sene zarfında çıkarılmış 
ufak birer fotoğrafiarını ba~Iarlar. 

3 - Talibler şahısları ve kabillyetleri hakkında Vekfıletçe icra edilecek 
tetkikat ve tahkikat neticesine ve Icabında açılacak lmUhanda gösterecek
leri muvaffakiyete ve 3656 sayılı kanun hükümlerine göre tesbit edilecek üc_ 
retle müııhal yerleri' tayin edlleceklerdir. c6400/396·b 

1 İstanbul Belediyesi Ilanlan 1 
Tercümanlı~ı muvnkkaten veya büsbütün bırakmış ve şubemıze ihbarı 

keyfiyet ~denlerin nyrıcıı da terk keyfiyetierini bizzat Maliye Şubelerine hıı. 
ber vermelerı ical: etti~! ilan olunur. (6441) 

-·HALiL SEZER ~ . 

1 
KARYOLA ve MADENI EŞYA FABRlKASI 

En müşlcülpe5entleri ıremnuo edec:elc dünyanın e ıı rahat aomya ve dinnlarlle 
muhtelif cioa karyolalarını meoherimizde bi r kere görmeniz rnenfııatiniz ikt iza

aındandır. Slrked. !:ıılkımeöA-üt, Oem·rk •pı c:addeai N. 7. Tel : 216!!2 

' .e.w:y ' 

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
ı - İngl'lteı·ece bll8tırılmak şartile idare ihtiyacı içln 18 kıymette 200 mil_ 

yon posta pulu pazarlığa çıkarılmıştır. 
2 - Muhammcn bedel 13500, muvakkat teminat ,5512,5 lira olup pazarlık 

22/ Temmuz/ 940 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Evkaf apartımanının 
üçüncü kapısından girilen blrlnci katında P. T. T. Umumı MüdürlU~ü sa. 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - •rnllbler muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mek~ubları 
ve diğer kanuni vesaikle birlikte mezkür tarihe kadar o komlsyona müracaat 
edeceklerdir. 

4 - ihale, pnıı;arlıb iştiralt edeceklerden san'at ve işçlli#ine emniyet edi. 
lecek finnaya ynJ)ılacnktır. 

5 - İstekliler bastırılacak pulların şartname vesatr evrakını 367 kuruş mu
kabUJnde Anka:ada P. T. T. Levazım müdürliiğünden, İstanbulda Vallde ha
nının ikinci katmda P. T. T. Ayniyat şubesinden alacaklardır. (2712) c4725o 

Tashih 
Gazetemizin 20 Temmuz tarihli nüshasında inttşa.r etmı., olan İstanbul 

Vakıflar Müdürlü~ünün arsa satışı hakkındaki UA.nında L9.lelidekl arsanın 
kıymetinin 4864 lira olması lft.zım gelirken bunun bir tertlb hatası olarak 
4564 Ura ol:ırnk neşredildi#i görülmüş oldu~undan keyfiyet tashlhen Uan 
olunur. 

TIYATROLAR 
Rqid Rıza tlyatrosıı 

Bu a.kşa.nı: Kadıköy Süreyya 
bahçesinde <ıOnlar erml~ lUiiradına• 

B. SADİ TEK tiyatrosu 
Bıı rece (Bostancı) İc;kele 

gazinosunda (Afacan) .................................................... 
Son Posta :'\'latbaası: 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeo 
SAHİBLERİ: S. Ragıp EMEÇ 

A . Ekrem UŞAKLIGİL 

(_A_s_k_e_rl_ik_i ___ şl_e_ri_) 
327, 328, 329 doğumluları davet 

1940 SENESi 

ViYANA 
SON BAHAR F UAR/ 
1-8 EYLÜL 1940 

Her sene oldu~u gibi bu sene de bDtilli 
mnkem mellyetlyle açüacak tır. Mümaasil : K. A. M0t:LER 

ve ŞERiKI Telefon: 40090, P. K. 109u, 'I'elgraf "TRANSPORT, 
Adres : Minerva Han Galata • Istanbul 

------------------------------------~ 
Gayrimenkul Satış ilanı 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Mustafa Sabri ve Mallenin 234ı6 hesap No. slle Sandığı.mızdan aldı~ı <~ 

liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde boreunu vermcditiıı::ı 
hakkmda yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanununun 46 cı madd~ 
maturu 40' cı maddesine göre satılması icab eden Beyazıdda Nişanca nı~ 
lesinin Camiişerif sokağında e.skl 12. 12 Mü. yeni 241. 26 kapı ve 7&5 ~ 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: ve kabul muameleleri yapıla~ından 18 pıtrsel No. lu kayden dükkAnı olan ahşab ev halen ahşab bir evin ta-,.., 
bir buçuk ay müddeUe açık arttırmaya konmuştur. Sat.Lt tapu aieil ltll~ 

ı _ 327 328, 329 do[tumlu iSlam iki aded vesika fotografile nüfus cüz.. .. fP • d 1 be b . tl A gore yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (300) lira pey aıtçesl 1 (jandarma hariç) ve gayri islam sat- an arı ra er m\ıracaa arı u~n °- cektir. Milll bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olU~ 
lam v~ sakat bütün ihtiyat erat, as- lunur. B kml b"t" 11 ı b · W . iri ş u un verg er e eledıye resimleri ve vakıf icaresi ve tariz . ll 
kerllk kanununun 58 inci maddesine Adli müıavirler çağırılıyor ve telililiye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma şa~tnamesi ı/8/940 taribın-' 
göre talim ve terbiye için askere sev- Eıninönu Yerli A.s. Şubesinden: baren tetkık etmP.k itıteyenlere Sandık Hukuk I.şleri servisinde açık bul.ı 
kedllmektedir. Bunlardan henüz geL Adli Müşavlr Mustafa Niyazi oğlu dun•lacaktır. Tapu sicil kaydı ve salr lüzumlu izahat t..'\ şartnarnede ve ~ 
miyenlerln şubemize hüviyet cüzdan_ Hasan Hüsamettin. dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunla~ tetkik ederek snt , 
larile çabuk müracaat etmeleri. • Şeınsettin o#lu M. Sukur. çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş a~ ve itibar olunut:_.ı 

2 - Bunlardan İstanbul dışında • Süleyman o~lu M~ Rahmi rlncl arttırma 12/ 91940 tarihine müsadif Perşembe günü Cağalo#lunda ~ 
bulunanların bulundukları yerlerde - • Abdullah oğlu Mwıtafn Sandı~ımızda saat 10 dan ı2 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale-~ 
ki askerlik şubelerine müracaat et - İhsan . labilme:si için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayr? 
melerl llô.n olunur. • Aziz o~lu Mustafa. kul mlikelleflyetlerlle sandık alacıığını tamamen geçmiş olması p.rttıt. i 
Gönüllü hastabakıcı kursları » Hasan o~lu Ali Haydar. takdirdP. son artbrarun taahhüdü baki kıılmak şartile 27/9/940 tartıııne ' 

açılıyor • Ali o~lu Sabri. sadff cw.ıa günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktıl' __.., 
lt Yusuf Ziya oğlu Seyit. arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. ll~ 

KLc;a bir zamanda şubeye gelme • tap.ı sicillerlle sabit olmıyan alakadarlar ve Irtifak hakkı sahiblerinil1 

leri nan olunur. haklarını ve hususile fa iz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden ~.or~ 

Eminönü Yab. As. Ş . beslnden: 
ı/E'ylül/940 tarihinden ıt ı baren 

Gülhane, Giimiişsuyu, ve Haydarpa_ 
.şa hastanelerinde açılacak gönüllü 
:ardımcı hemşireler kursu için şim

diden kayda başlanacaktır. 
2 - 20 _ 40 yaşları arasındaki okur 

yazar olan bayanlar tercih edilecek
tir. 

3 - Kurs miiddetl 'iki buçuk aydır. 
Devam saatleri ö~leden sonra saat 
14 den 17 ye kadardır. 

4 - İstekli yabancı bayanların 
51Eyhill94ıl günline kadar rcumar -
tesi günleri hariç) her gün öğleden 
sonra askerlik şubesi binasında kayıd 

Bir adam vagonlar arasında 
kalarak yaralandı 

Sirkeci istaıo:yonunda · mı\T:Jandiz 
garında bir Vl\gondan hayvan in -
dirmekte olan Y ugoslavya tebaasın
dan Yuvakim '> sırada manevra yap 
makta b ulunan vagonlar arasında 
kalara k feci bir şekilde ezilmi~tir, 

Yuvakim ifade veremiyecek bir 
halde Cerrahpa~a hastanesine ka l -
dırılmış, kaza etrafında tahkikata 
başlanmıştır. ........................................................................................................... 

-----------------------------------------------------Devlet demiryollari ve limanlari 
işletmesi umum idaresi ilanlar• 

Muho.mmen bedeli (1300) Ili-n olan bir aded yai temlzlttme makinesi 
(31.7.1940) Çarşamba günü saııt OO,SOl on buçukta Haydarpaşacıa Gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiitme usullle satın alına. 
caktır. 

Bu Işe girmek Lc;tiyenlerln (971 ıfra (50) kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin etti~l vesalkle birlikte ek.s\ltme günU saatine kadar komis
yona müracaatlan lizımdır. 

Bu işe ald şartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtılmakta -
dır. (6091) 

1 •· ATINA, SELANIK, SOFYA ve BOKREŞTEN ~-

L 
Hareket eden oç motOrlU c: Deutsche 

. Lnfthansıı ., tayyarelerı, Almanyıı ve 
beynelmilel havl\ hatları ile muntaı.arn 

~ lrtibatı temin etmekte1lr. 
Her tUrlU i z ııh:lt va b ilecb r i-;in 

HANS W AL TER FE US TEL 
Tayyare bile tleri sall51 Umumt nce:nasma mU:aca:ıt olunma

hdır. Telgrar adresi : HANSAFLUG, Gala ta Rıhhmı 45 
~ Telefon : 4117ö 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Dariilacezeye 940 nıall yılı zarfında yevmi cı400-450• kiloya kadar muktezi 

ekmek pazarlık suretne alınacağından ıtaya talib olacakların 31 Temmuz 
940 Çarşanıba günü saat rl4..t de Darülaceze Müdürliığüne müracaat etme-
leri. t6518ıt , 

ren 20 gün içinde evrakı müsbıtelerlle beraber dalremlze bildinneleri l~ 
dır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillen1e :.1 
olrrıyanlar satış bedelinin payiaşmasından hariç kalırlar. Daha İl 
malfımat almak ic;teyenlerin 938 /519 dosya No. sile Sandı~ımız Hukuk 
serv:sıne müracaat etmeleri lüzumu ilô.n olunur. 

** DİKKAT 
Emniyet Sandı~ı , Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstermek ~ 

yeniere muhammlnlerlmizin koymuş oldu~u kıymetln % 40 nı tecariiZ e 1 
mek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretne t:olaylı!C 
termektedir. (M87) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 201711940 vaziyeti 
AKTIF. PASİF 

Kasa: 
Altın Safi kllogrnm 71.721.440,-
Banknot . 
Ufaklık . 

Dahildeki muhabi'rler: 
Türk Lirası . 

Hariçteki muhablrler: 
Alt.ın Safi kilogram 6.691.890,
Altına tahvlll kabU serbest dö -
vizler 
Dlğer dövizler ve borçlu KUring 
bakiyelerı 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakı n akdlye 
karşılığı 
Kanunun 6-8 ci maddelerine tcv. 
fikan Hazine tarafından viiki te. 
diy:ı t 

Senedat Cüzdanı: 
Ticart Senetler 

Esham ve tahvllat cü7.danı: 
( oeruhte edilen evrnkı nakdl

A < yenin karşıh~ı esham ·w. 
( tnhvUM (itibari kıymetler 

B Serbest Eshnm ve TııhviHi.t: 

Avanslar: 
Hazineye kısa vad. avans • • • 
Hazineye 3850 No. kanuna göre 

• açılan altın karşılığı n vn ns 
Altın ve döviz üzerine • • • 
Tahvllô.t üzerine • • • • 
HiSSedarlar: 
Muhtelıf: • 

-

Lira 

100.881.943,67 1 
9.699.281,-
·1.863.042.41 ı 12.444.267.08 

2.7~.367.86 2.742.367.86 

9.412.678.10 

38.713.48 

21.263.855.55 30.715.247.13 

158.748.563.-
' 

19.310.196.- 139.438.367,-

260.237.055.09 260.237.055.09 

47.999.536.93 
8.275.818.22 66.275.355.15 

-.-
26.722.000.-

9.125.55 
7.808.722.- 34.539.847.55 

4.500.000.-
23.730.553.70 

Yekün 664.623.060.5ô 

Sermaye 
İbtlyaı akçesl : 

Adi ve revkalnde • 
Husus! . 

Ted.avüldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdlye 
Kanunun 6 _ 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazıne tarafından v:ıkl 
tediyat . 
Deruhtc edilen -evrakı nakdlye 
bakiyesi . . 
Kar.şılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedaville vazedilen 
Reeskont muk:ıbill ilaveten teda. 
vazed .. 

MEVDU AT: 
Türk Lirası 

Altın: Safi Kilogram ı8 826.472,-
3850 No. kanuna göre h azineye 
açılan avans m ukabill tevdl olu
nan altınlar: 
Safi KLG. 36.715.458 

Döviz Taahhüdatı: 
Altına tahvlll kabil dövizler • • 
Diğer dövizler ve alacaklı Kil _ 
r ing bakiyesi 
Muhtelif: 

6.188.866.15 
6.000.000.-

158.748.563.-

19.310.196.-

139.438 367.-

17.000.000.-

200.500.000.-

55.655.706.91 
26.480.939.68 

. 51.643.228.22 

3.359.77 

30.563.258.38 

Yekün 

tsıronto baddl 4 Altın ü zerine !Jr. 1 

- Lira 
15.000.000.-

12.188.666.15 

356.938.367.-

82.ı36.646 59 

51.64.3.228.22 

30.566.618.ı5 

116.149.534.45 

664.623.060.56 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

Tesl3 tarihi: 1888 

• İdare Merkezi: İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL, Galata ve Yenicami 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kas:ılar servisi 

ı 

1940 
ı aded 2000 liralık - 2000.- ~ 
s • 1000 • - aooo.- ' 
e • 600 • - sooo.-
ıı , ıso • - sooo.-
40 , 100 • - .ooo.-
75 , 60 , - 3750.- ' 

210 • H , - 6»0.-
Kqldelerı ı §uba

1
&, ı _,-_ 

1 Afusto&, ı 1ıtinc1ıqruı ..... 
ıermde J&pılar. 

Sa~lığın kıymetini 
Bayanlara Metı 

seve seve kullanaca~ı 
ufnk, yumu.şak ve sıhhl eJljdıt 
mahrem tuvalet bczlctj;eıll 
ince elbiseler altında bile 
m az. 

FEMIL ve 
Her eczanede, 
de ve tuvalet ........ ~ ...... ıııP',.... 
lun ur . 


