
~ALKIN GÖZÜ 

!::IALKIN KlJLAC31 

~ALKIN DILI 

Sene ll - No. 3593 PAZARTESI 29 TEMMUZ 1940 İdare itleri telcfonq : 20203 rıab 1 IC.urut 

Ankara 
yang1n1 

tah ki kati 
Yanan dükkanlar 
birkaç gün evvel 
sigorta edilnıiş 

Ankara 28 (Husust) _ Dün gece 
l<:oyunpazarında zuhur eden yangın 
tahkikatı bugün geç vakte kadar de. 
vrun et.ıntşttr. Tahkikat henüz ııonaı 
edUmiş de~ildir. Ardiye olarak ıcuua
nııan btr meseldie 29 dükkAnın yan. 

• d~ı tesbıt edilmiştir. 
Yangının kahveden değU, belki de 

kahvenin yanında bulunan di~er bir 
d~kkandan çıkmış olması ihtimali de 
goz..ınünde tutularak bu bakımdan 
~ tetkikler yapılmıştır. Göze çarpan 
ır l\okta da yanan dükkfmların he
~en hepSinin si<>ortaıı oluşu ve bun. 

1 _rdln ekserlsinin son bir kaç gün 
Çtnde 6 bin ve 10 bin Uraya sigorta 
e.ıilın .ş olmasıdır. 
---~-

Ziraat Vekilinin 
tatkikieri 

Ticaret Vekili .A.danada 
tetkiklerini dii.n bitirdi 

Mersinden Filistin 
ve Mısıra gapılan 
ilıracat artırılacak 

Mersinde mevcud pamuklarla standardize 
edilmiş yapağılar Ziraat Bankası 
ta!:_afından derhal sahn alınıyor 

Ticaret Vekili 
bugün tayyara ile 
Ankaraya dönüyor 

Mersin 28- Ticaret Vekili Nu
mi Topçuo~lu refakatindeki zevat 
ile birlikte bu aıt.bah Me.uine sel -
mit ve istasyonda vaiJ Saip Örıe. , 
alay komutanı, belediye, Halkevi Re 
isieri ve dcvair müdiranı, ithalAt ve 

Konya 2B (H l) DU hri ihracat tacirleri tarafındaa kartılan-
. usus - n çe • B" 1_ A ""f lA 

nııze gelen Zi t V kil" M hl'· Erk mıttır. ır au.cn mu reze se am res ran e ı u .., - . • "f • • 
~en, vilfıyetin ziraat durumu etra - mını ı a etmı~tır. 
ında alAko.dnrlardan lzahnt aldıktan Vekil, umumi mağazalar, Ziraat 
~nra Konya b:ığ ve bahçelerinl, vL Bankası yağ fabrikasına giderek tet 
ı\yet nUmune fid:ınlıklarını tetkfk kikierde bulunduktan aonra Ziraat 

Basvekil , 
70 ALMAN AVCI 
TAYYARESiNiN 

AKINLARI &u.karada 
Ingiltere Üzerinde 

bir seri hava 
muharebesi oldu 

1 ngiliz tayyare/eri 
Alman şehirlerini 

bom baladılar 

Londra 28 (A.A.) - Royter: 
Bugün öğleden aonra asgari yet

miş avcı tayyareııinill i§tirakile In -
silterenin ccnubu tarltisi üzerinde 

Milli Şef Haydarpaşa garında 
Başvekili uğurladılar 

bir seri hava muharebesi vukua gel ( ' 
miştir. lnailiz avcı tayyarelen üç 
dü§man tayyaresi dUtiirmüı,ıtür. Al
man tayyarelerinden bir tan~l a -
levlcr içinde denize dü§mÜ1 ve iki 
kişinin paraşütle adadığı gÖ!Ülmüt-
tür. Alman tayyareellerini kurtar -
mak üzere motörler harekete ııeti -
rilmi~tir. (Devamı 1 üncü sayfada) 

Zelzeleden zarar . 
gören bedeli nakdf 

ı erieri 
et.nıl.ştir. ' (Devamı 3 iincil sayfada) Nazmi Topçuoğlu 
ki~ıhanbeyli 28 (A.A.) - Ziraat Ve. •••••••••••oo••••• .. ••••••••••oo•• ........... _,_ ........ , __ , __ , ...................... _ .. ,_.,_ 

n/ Muhııs Erkmen, dfin buraya gel. E d b e b k 
ra'i Ve Vn.li lle memurlar ve halk ta. ge en ır uçu 

Ikinci taksitlerin alın
mamasına dair layiha 

ruznameye alındı do. ınld:ı.n karııılanmıştır. Vekll, bura. 
rınct'l rai ve hayvan vazlyetlerl fize -

leri~ te~kikler yaparak halkın dilek. m ı·tgon lı·ralık u··za··m bUh dınlemlştir. Mtihlis Erkmen 
Çok assa knzaınızın ziral vaziyetinden 

ınenınun knlm~tır. 

na-1-ad_y_e ihrac ediliyor 
aleyhinde 
takibat 

Yapılacak 
londra 28 (A.A.) - Dnily Te

legraph gazetesi yazıyor: 
. Petrün hükumetinin Dnladyc ve -

h~ır Fransız siyasi adamları al ey -
.ı1nde, hnrb mes'uliyetlc!ri dolayı -
s~J takibnt yapacağı haberleri çok 
~· dbi olarak telakki edilmelidir. Bu 

P
et1e hüsün Fransızlar tarafından ya 
ı ltlndı" f k A 1 t~l d gı, ve a nt. lman arın nıe!-
~Y tv~e~ adamlarının şiddetle tec -
lar c erını telebieri üzerıne. Fransız,. 
Uı.~o rukabil tekiifte bulundukları Bo unmaktadır. 
d" u haberin neşri üzeıine Londra 

... şu fk• A 1 ır hasıl olmuııtur: 
ark ~nba Almanların Daladye ve 
leb~ hşları hakkında vaki olan tn -
ler':. ~rh nıeıı'uliydini müttefik -
Po uzerıne yüklemek için Alman 
... ropagandasının bir manevrası oJ.. 
··•ası n) 

Kurq üı.ümler ambalij edilirluıa 

Ege mıntakasında bu seneki ü -
züm rekoltcsinin yüzde 60 nisbetin 
de noksan olacağı hakkındaki ha -
berierin kısmen müballğalı olduğu 
anla§ılmaktadır. Bu acnc kışın havar 

skeri lisel r spor b yramı 

ların çok müsaid iitmesinden dolayı 
mahsulün iyi olacağı ümid edilmele
te iken Mayısta yağan mebzul yağ
murlar üzüm rekoltesini bozmu§tur. 

(Den.m.ı 3 üncü sayfada) 

Nafia Vekili 
Trakyada 

tetkiklor yapacak 
Ankara 28 (Husuai) - t\afıa 

Vekili Ali Fuad Cebcaoy bu akfam 
lstanbula harek~t etmiştir. Vekil 
!stanbul ve Trakyada tetkiklcrde 
bulunacaktır. 

İngiltere 
Romanyayı 

protesto etti 
Londra 28 (A.A.) - Renterin dip. 

lomatit muhabirinin sallı.hiyettar 
Londra mahfellertRıde ö~rendı~ine 
göre, İngiliz hükümeti, Rwnen hfi • 
kümetinin son harekatı dolayısUc bu 
hükftm.eti protesto etmektedir. Pro. 
tcst.o notası bugün tevdi edilecektir. 

Londra 28 (A.A )- Muhtelif İnglllz 
kwnpanyalarına ald ve 20 yi müteca. 
viz büyük mavnalann Ttına fizerinde 
Rumen makamatı tarafından mUsa. 
dere edllnıi.ş olmll!ı, İngiliz efkll.n u
mumlye&nl yakından meşgul ebnek. 
tedJ.r. 

Ankara ll (Hususl) - Zelzeleden 
zararo. ufnyan bedeli nakdi erler! 
hakkındaki 11\ylh.a Mec11.s ruznamesL 
ne alınmlftlr. Lfı.yib&ıun aldı.Jı son 
şekle göre birincı ~tl vererek ta.. 
Um için ukere alın.mlf olduklan hal
de zelzele fell'ıketlnden dolayı ikinci 
taksitiert lli.Dlanında vereme.mft ol • 
dukları mahalli idare heyetlerince 
tn.'3dik edllmf4 olan erlerden bu ikin
ei taksit alınmıyacat ve to.ıtm müd. 
dotlerinin hitamında terh)., oluna • 
caklıırdır. 

Milli MQdafaa encllıneni bu husus. 
ta su baskınına utnfan mmtakalar 
ahalisine de teşmtll IQln Irtyihaya bir 
fıkra ilave etmişse de bütçe enellme
nı bu teVBU yerinde bulmıyo.rat yal. 
n ız zelzele mıntakM111fl hasretmiş
tir. 

Milli Şef ve B are kil köıkten çıkarlarken 
İki gündenberi şchdmizdc bulu - avdct etmiştir. Batveki), 

nan Başvekilimiz Doktor Refik Say- Floryaya hareketle deniz kötkünde 
dam, dün sabah Boğazda otomobiJ.. Milli Şefe mülaki olmuttor. Reiü
le bir gezinti yapmı~ Yeniköye ka- cümhur İnönü 16 de Ba~ekili yaıt-
dar giderek, öileye doinı Parkotele (Devamı 3 üncü 8&7fada) . ............................................................ ·---························-·-······-
C Ortaoku~larla .lis~l~rde imtihan -, 

netıcelerı n1ç1n fena? 

T ale be velileri 
fikirlerini söylüyorlar 
Kabahat yeni sistemdedir ı istifade edemi}'Or, gece e-vinde bt 

çalışamıyor. Bu suretle hem dersı.. * Doğan J czcan (Y erebataza rini yapamıyor, hem de aıhbati b.-
Aiay köşkü cad.. zuluyor. Çoeukla-
dcai 11 numara - Çocukları sıkı nmız orta okul Te 
da) liselerde çok aer -

- Benim lta - bir kontrol altında best §artlar için .. 

Hitler, Slovak 
Cümhurreisi ile do 

görUştU 
naatimc göre bu b l d k f de y&dtfyorlu. 

1 sene fazla muvaf- U un urma 'sını - Muallimln ve mak 
fnkiyetııizliğin ac- ların nıevcudunu teb idarulnln kae 

Salzburc !8 (A.A.) - Führer. bu • 
gün s:ıat 1~ de -sıovakya relsletım • 
huru doktor Ttso flG Blovak bqvekill 
profesör Tuka ve 8anomnch'ı ka • 
bul et.ınt~ir . 

bebi yeni imtihan trolü pek :r.ayıf bir 
ıJekilleridir. Tale - azaltmak /azım tckilde yalnm 
Le sabah erken mektcb Içine ln -
ka!Eıyor, öileyc kadar bq ı hisar ediyo~, orta t~hsil çaiındaki .. 
saat üstüste derse airerek bu - cuk tam mutemeyyız delfldir. ODII 

Führer. saytlyenin merdivenlnde 
Slovak devlet adıı.m1annı kar~ıunış 

ve muhafaza kıt'asından bir müfreze 
selfun resmini ifa eytemlştır. 

Sayfiyentn holünde, Alman bari -
ciye nazınnın da iottrakUe, Ttso, Tu. 
ltn ve Sanoınach ile cörüşmeler baş
lamıştır. 

Salzburg 28 (A.A.) - Führer 1lo 
Slovak deTlet adamlan arasındııki 

görii§mehır s~at 16.!0 da nihayete er. 
miştir. Görfişmeler, ı buçuk aaat ka. 
dar sürmü~ür. İki devlet ara!ındn 
mevcud dostane mllnLcıebetler dola • 
yısile göri\~m,.ler. tam bir samlmiyct 
hava~ı !Qinde cerf'yan eylemfştir. 

Slovak devlet adamları. Berchtes. 
gaden mıntaka . .cıında bir gezinti ynp. 
tıktan sonra Salzbıırga dönmQşter ve 
bıı nkş:ı.m so.nt ·19,30 da Salzburg'dan 
h.arl'ket etmlşll'rdlr. 

Veşiltulumba 
ccYeşiltulumbaıı bir semt adı 
değildir. Yarım asır evveline ge
linceye> ~adar, Istanbul burjuva 
sınıfının bütün mümcyyiz vasıf
l:ırı orada toplannııı~ gibi idi. 
Ercümend Ekrem Talu, eserinde 
bir semtin tarihini yazmayı de
ğil, o vasıflnta sahib insanların 

ta!lvirini gaye edindi. 

Pek yak1nda 

nnlıyor, öğleden sonra mütalcadan <Devamı S ünctl 8&1fada) 

Estonya konsoloslnğnnnn 
• eşyası don satıldı 

Estonyıının Sovyet] er Bit liğıne 
iltihakı üzerine, şehrimizdeki Es -
tonya ba konsolosu Yiftert, konso -
losluğun kaldırılması milnasebcıile, 
dün Pangaltıda Hnva palas npart -
manındııki bilcümle etyaaını satmıt
tır. Açık artprma ile elden çıkarılan 

e§ya arasında bilhassa pt'lc kıymetli, 
naclide biblolnr, tablolar, bulunmak 

ta idi. 
Resim, dün yapılan mezalta 

tılnn muhtelif eşyanın naklini iÖS 



Hergün 
lstanbul~iÇin 
Marnur alamıyor? 

Yazan: Muhittin Bir~en ..J 
A Ilah latanbuln güzel bir mev 
.Aı .k.i ve tabint verrniJ. Onun 

Süley:quın pewamber milletine konı.. 
ouıarı ne kartılıtlı münasebetlerin -
den bahsediyordu. Şöyle demiı§tl: 

- cBen aulh için çalJ.4170rum, onlar 
harbe hazırla.nıyorlar.• TeYrat tl meı 
aure. 

Süleyman peygamberin mabedi 
yekdiğcrt arlwımdan iki defa 71kıldı, 
sonunda da yatma. edildi. Süleymar 
pcyga.mber sulh itin çn.l!§mAkta hak.. 
lıydı. Fakat muvaffak olablhnesl Için • 
döğüş:mJye de hazır olma.ll J.Azundı, 
bunu ise ihmal etmişti. 

Değişmiyen kaide 
Sözün k ıs ası 

j 
Çamlıca -· .. ·-

E. Ekrem Talu 

~ wafetler, ·çtima'i &.detler, ~ 
.... daha birçok oeyler ,,. 

eemtler de modaya tabi oluyor • ....,t~ 
Babamın, yeni harflerle bası1 • 

mak ta olan cı.Araba ae:vdası ı> ıorıt,. 
nın.ı ~on ıün1eıde bir daha gözde• 
geçirirken Çamlıcaya sıidip bir ne~ 
aıla yapmak hevesine diiJtüm. 

Brr zamanlar. Çamlıcn ııe kad•f 
revaçta idi! Bugün Jstnnbul hnlkr 
nın akın ettiği (Sı.ındiye) nin adı 
bile yokken, Knlamı~la Mod• 
aFrenkJerle meskun birer balıkçi 

InaanlaTa batlıca verebileceği, yahud 
Vermeyi adet eylediği §ey de bun -
dan ibarettir. Üet tarafı, orada ya_şa
yacalt insanların bilecekleri vey. Mev 
Idi güzel, tabiatı müsaid, iklımi ho~ 
olan bu tehirde yirmi asır müdde -
tince iki büyük impnmtorluk y~ -
mlJ. Bu iki büyük imparatorluğun 
burada biriktirdiği medeniyet" ve 
uroran dn gözle gördüğümüz §ey -
lerden ibarettir. 

Mevsim münnsebetile İstanbul ve 
etrafını doln~trken mev~ime mnh us 
hayata bakarak bir takım dü~ünce -
lcre dalıyorum. Geçen gün ,t\.dnlar
dan bahsetmittim; Sade ndaTar de -
iii, bütün Istanbul nyni haldedir. 
Yirmi asır, iki imparatorluğun mer 
lteı.i olan bu tehirde buuünkü Av -
rupa medeniyetinin ald:ıde her kn
eabaya yıihnış olduğu umran, medo
niyet ve kültür eserlerinden pek azı 
'-m olarnk mevcuddu ... 

r aberleri 
köyün nden ibaretken, Astarıel 
saadetin bütün kibnrlan .cıravzai ct' 
nandan ci~n \·eren ve birı diğetiıY 
den lezjz ve nefis Gbıhaynt pınnılıı • 
rile at§Mz. iadei can eden Çamlıca· 
da yazı geçirider~H. 

Acaba bu niçin böyle? 

:If. 

Akdenizde bulunanj 
iki şiiebimiz 

Metenin bugün limanımaa fe 
gelme ; bekleniyor 

Akdenizde bulunan iki tilebimiz 
den o:Demir» in ne zaman limanı -

Dilsız ve sağırlar dün 
b'r top antı y ptılar 

İşaretle yapılan münakaşalar sonunda muhalif
lerde c..emiyete iltihak eHiler, yeni bir dilsiz 
vesağırlar mektebi açılmasına karar verildi Bir çok eebebler var: Geçen im- mıza geleceği malum değildir. Znn

paratorluklann bünyelerinden ve nolunduğun göre ((Demin 1ilebi 
latanbulda yafıyan insan cemiveti - Sicilya adası civarında İtalyan kent-
nin aiyasi ve içtimni vnsıflar~dan 1 ·ı · t fı d d d 1 1 b 1 D ı 1 
d

• b" k • kill ro gemı en ara n nn ur uru a - atan u i siz ve Sağırlar Cemi _ dil~izlerini de medf'ni milletler dU • 
unyanuı ır ço umuını "'~' · erine k Pal ı· - 1 l y ra errno ımanın gotürü müş - yeti nza an dün öğleden sonra E -ı sizlerinin seviye ine yükseltmek için 

vanncıya kadar her sahn ile alaka- C V u b" ··d~-t bu d k · ·· ·· H lk · d f • 1 d b ur. ap run ır mu ~ ra a n- mınonu n evın e evıuı a e ir el birliğile çalı~mdarını temenni et-
Ciar olan bu sebebler arasında bir lacağı ve halyan hükumetinin mü - topla t 1 d D 1 · 1 • ~ ı. ynpmı'Ş ar ır. ı sız erın miş ve kendileri için çok faydalı o-
tanesi vardır ki üzerinde bir lahza aaadesi üzerine ka .. l\subnndan hare- kendılerıne mahııus uıılnşmn tarzı o- Ian bu cemiyet t-t!'ufındn toplanarak 
Clurmak isterim: Bugünkü Istanbul- ketle Umanımızıı gelece;ii zannolun- lan el i~nretlerilc hayli m innkeıo:alı kültürlerini a·!Üksf'ltmclerini ve tam 
da hô.15., o ~ki mozaik bünyeli ls - mnktadır. geçen bu toplantıda Cemi): ct Reisi bir inıınn olmalarını istemi tir. 
tanbul ya ıyor ve bnlk, belediye, Birkaç gündenberi körnUr almak Kô.ZJm ile bazı azaların i~tıfaları ü- B d b" k 1 • 
d ı h 

·• p· d b kl" · ki · h l l . . un an eonra ır ço aza ar ıp-
ev et, er üçünü de harekete geti... uzere ıre e e ıyen çımento yü • Ü zer;ne. uıı.ıı e ge. n vazıyd tetkık retlerle isteklerini anlatmı,lardır. 

ren bir imar ve cani ndınna ruhu i- Mete tilebinin evvelki gece )"arısı edılmı!J, ve cemıycte muhalif olan D 1 · 1 · f d"l · 1 · t h ·ı 
çinde bir türlü b:rl eıniyorlar. Çanakknll!ye vasıl olduğu ö~renil - bazı dilsizlerin de isteklerini yap _ I 

1
•
51

?'- .er cemır ı I ı sız ,.nnk 
8 81 

• 

D 1 . . k h Ik mi~ir. Vapurun bugün erken lima- k d"! . 1 d k" "k"liv• en ıçın ı:ece uıs arı açma ve ono-
ev et ıstıyor i yapsın; mk ald v

1
c 1 ~.e: a~sı~ 8 

• ı ı ı ~ın ları okur yazar "c malumat eahibi 
halk istiyor ki devlet tc•ebbüs d _ nımıza gelmesi beklenmektedir. Me n ın anık butun dılsızlerın cemı - b" h ) ı· w l k d"l • D · h b" A ı.d · d b . ] . • ır a e ge ırrrıe e c;a ıtac.a ve ı -
ein, belediye, daima parasının kifar te ve emır ar ın .ruo. enız e a~ yete gırme ennı ternın etmek husus- . .1 ı • b" b" 1 ·ı 1 d" ·ı k 

izl
·v· d b h d lam••ı u··zen"ne a,.a.:-~ yukan bı"r bu- 1 .... ~ı .. .. sız aı t> erı ır ır Nı e ev en ın ere 

yetl ıgın en a se erek kendisi - ... " .,. an gorUJU muttur b '- d k k h 
k d b 

· h ı·r ı· 1 .. .. · umardan oğ en çocu ların ta -
n.i haklı gösterme~e çalışıyor. Pnın- çu ey an erı mu te ı ıman ara • Dunku .to.plıınt.ıd:ı hazır bulunan sil ve inşeleYini temin edecektir. 

,_ k lık sığınarak nihayet limnnımıza döne- b k d 1 1 1 ı 1 at ge anca ay verrneğe kifnyet ır ço • 1 SlZ er ı~nret er c rıra ann- Ekserisi birer snn'atta usta olan 
ediyor. H lbuki, devletle beledi - bilen alh gemimizden en aona ka - da anlaşml§lnr '\e muhalif olanlnr dilsizler bir amyn toplanarilk BteJ .. •e 

)anlardır. Bunlıınn limnnımıza cv - d · • • I d D 1 " tenin, halkı canlandırıcı, iman lef - 8 cemıyete gırmış er ir. i sizler ve mües ~eler açacaklaY ve arnla -
vik. edici, İstanbul hayatını bugün- detlerinden ııonnı Akdenizde bıç ge- arasındaki aynlık meselesi hnlledil - rında sıkı bir i~ Lirliği yapacaklar -
L d mimiz kalrnıyacnkhr. dikten sonra venı idatc heyAtı ı"ntı"- dır. .. u ünyanın ~rtların göre derın " " 
b• 1 ih I k d. b 1 d • 1 hab edilmi,.tir. Idare heyeti reislı' g"':i -ır at a eye •ev e ıci İr takım va- Kar 1 emlryo u gUzergAill .. Cemiyet memlclcetteki bütün dil-
-ır 1 bb· 1 1 d. ne Mehmed Tamti.irk. ikinci ıcısliöe 
;g e ere ve teşe iıs ere girişrnek e " sizleri okutmnk için yeni ve büyük 

iki Aliler aras1nda 
geçen kanh kavga 
Bir ıene evvel kendisini 
yaTalıyanı o da· yar:aladı 

Evvelki gece eııki bir kin yÜ7.Ütr 
den Ali Erdem inninde birisi Rizeli 
Ali isminde bir adamı E.minönunde 
muhtelif yerlerinden bıı;akla yma -
lam ı ştır. 

Kanlıcada oturan Ali Erdem bir 
sene kadar evvel bir kavgu esnasın
da kendisini bıç !da omuzundan yn
ralıyan Rizeli Ali isminde bir ndam
la kavgalı bulunmaktadır. Evvelki 
gece Eminönü civannd ıRizcli Ali
ye t~adüf eden Ali Erdemin kafe.
ırındn eski kavga canlanarak intikam 
huııi uyanmı§ ve bu hırsln rakibinin 
ilzerine atılmı§tır. Rizeli A~"nin mil
dahalesine rağmen Ali Riz.eliyi bn
çağından ''e kaba etlerindc.rı ynra -
lamı~tır. 

Zabıta derhal hAdiseye vnz'ı -
yed etmi§ ve suçluyu elindeki bı -
çakla yakalanmtu. Yaralının Jik te
davisi yapılmı~ ve tahkikatn bn~ -
la nmıştır. ---·-----
Fazla yüklü bir araba 

devrildi, bir kişi 
ağır yaralandı 

Be.n hile, o semtin parlak günle
rine yeliitim. Bağl:ubnşırun, Top • 
hnndioğ.lunun, Kısıklının, J(üç~ 
Çnmlıcarun, l...ibAa.erun, Bul,ıurlu • 
nun mamur '\"e mergub deı.iılenııl 
bilirim. 

O zamanlar, Çaml:ca. emsali pe) 
az bulunan tahü güzelliklerilc, gÜ • 
zel manı.arası, b \ası ve sulaı.ile ,. 
di b le.,.· iz ve be cltitr)nrunız i9" 
tüker.:nez bir Ubam :nembaı obııJI' 
tu. 

Oh-an §4:Heri:::i pek bilm ·yor~ 
amma, Tanzimattan sonrakilt'r ., 
bu ~·andn KemaL Sami Pn.:az:ad' 
Sezai. ba'b.m, daha da ba k J,ıl 
Çamlıcnyn ölmez l$eyfalar ha.."'fettt 
ler. Recaizade yazmı~ oldufiu te 
romanm kalrramanlnnca deko:r•olll' 
rak Ça.-nlıcayı sı:çti. 

Abdülaziz de1.•:i ~az ~airlerinde~ 
Be~iktaşlı Geda"nin fU mnnzufl'l~'ı 
de, o vakitki Çıımlıcnnın ıöhrctırı 
gösterir: 

lUcded! Abetu:enln e ~ biilıi ~· 
~e ral- Tal'&Jı 

.&Çar r;f.il centesi elbet geti~ 
neTbahar :ç.al'l'f 

Olur ril:ll ç~~de ay unr. iUt1 ~ 
tlhar 1'llV" 

D~r el semtJ yfıla ciln clnr ~ 
rehg1iza.r vs.İ 

Ne eünbii.§ler (J!ı:r ~ b:ı .. ~ 
güllur ~ 

Hele ewd bahAr ol! l!n da gel,._ 
ü küau vaı.d1• 

* Beri!21de mey svnar oJ uldi ~ 
mUkellef oldukları muhak.kaktır. Ge için tedbirler ahmyor Tahir, umumi katibliğc Havri, mu- bir mekteb açmnğa teecbbi.is ede -hase"beciliüe Nuri, mu""fcttı"•lıkl~re Su' Beyolrlundıı Elmada~mda Yedlku 
ne ayni euretle muhakkaktır kı" bu De ı t ......__,_ 11 n İd · ıo 0 ~ ~ cektir o "' -ve ~,.;.ıuuyo a are.sı, § leymnn, Turhan, yedek nza1ıklaıa • yulnr sok ~ında oturan Yorgl, çift 

te hüb güı.o:~ 
Sürnhı:er otnr safi şarabı bevtı ~~ 

meJlll"' 
bakımdan İstanbul hnlkının da vıı - mevsiminde çok kar yanan mıntaka. da Burhan, Saldmon, Cemnl ve Ah- a.tlı fa:r.la yt1klü arabasUc Yenikö:yc 
xifeleri, hem de nıühim vazifeleri lnrda ka.rlnnn s•yrüsetere r;arar ver_ med seçilmişlerdir. lntihabı mütea- Bir mimar çatidan düşerek iltmekte Iken, tramvay deposu önün_ 

Çeker rnestii.ne!er semıest olup b~ 
niJei yii ll"' 

Çıkar bfr bir tema iiya ç.ek~l' üfl~ vardır. memesl için tedbirler alm$ karar kib yeni reis Mehme::l Tanıtürk iqa- ... tl l d de b rdenb1re devrUm!Jtlr. Bu d<>v • 
Bunları zihnimden geçirirken ls - v.e:m~tlr. ;retle bir aöylev vcrmi, ve seneler - agır sure e yara an ı rllme e.snasmda. Arabanın ÜZerilde <'lt-lt'r ıırı 

laJ'btıŞ111t1' viçre gözümün önüne geliyor. lsviç.. Idare, Sıvas.~ Çetlnkay~ yolu üze. denberi çektikle·i elem ve iz.urabı Sarıyerde oturmakta olan Samth bulunan Yorginin ltard~l Koço, ara.. 
re, bundan bir asır ~·vel dağlar n- ı1nde ve Eskikoy - Karagol istasyon. anlatmış, çocukinnnın ivi yetiıım~ - isminde bir munar, dün Ye~lkoyde banın altında kalnrak muh•e!ıf yer
rasına gizlenmiş bir •akım küçük ları arasmda 430 metre uzunluğun- ı · · t • · · b"· t ··dt Bademl'-fth,..ede mütcnhhld '"·usufun lerinden Te ib"'"lndan a~ır s:ıre•te ya. 

Ne ciinbiiş!u cl 
güllzar va"'~ 

Hele errel bz.lur c un ıb geısı
L 1 d b B l d .. t'" ll r1l K ~1 •-•-~ erını emın ıçın ınm ır eııanu e .,... .. ... ...., 

6 

,.öy er en i nretti. ugün bütün s- :ı .. ar unc e e arııgo ..,......,yo - --ı ı · t · · t" kö•~nu-n in a 1.,ıerıne ne .. .,ret e•. _ ralar--·..+ır. Vaziyeti ağır görülen . .. ki 
1 

t 
1 

,._.
4 

,. ,_ ~llllma annı ıs emı~ ve cemıye ın ......... 'i' .... •uuJoi" 

viçre bir otel ve bir bahçedir. Vü • n~~ P~er':::ı""Il: ım~ ... ~aı ·~: ~ilsizlerln bir ana ~e .~ahası ola~ - mekt" Iken çatıya çıkmış, fakat bu.. ltaço, derhal Undadı Slhht ile Ş!şli 
Üsküdar :çaı.dl• 

Üsküdnr iskeiesine ayak ba ll • 

ğım nndan, tTam'\n:yln Kzsıklı ırır.~ 
daruna '-ardığlm ıına kndar, btitı.J 
o eski Çamlıca, gayri ihth n ri r:.rrJ' 

euda r:elen umran e:ıerinde fecferas- ~ _ ktir lfS.. gını, nzalıı.nn heı turlu hak ve ıhtı _ rada )> <!enb re rnüvazene.s"ni kn~e- ha.c;tane~1ne knldırıbrak Uk t~davisi 
yon idare!inin de, knntonıann da, e e . yaçlarını temin edeccğini.bildinniş.- derek düşm··s .,e vücudüntın muht~- :yap:.lınlftır. Kazanın tedb"r~zlik ve 
belediyelerin de, halkın da nyn ııy- T 1 d d k o dlh tir llf yerler'nden ağ!.l" surette yaralan _ Idare "zlik yfizünt1en oldu~ ynp:lan 
n hisseleri vardır. Yeni yeni usul • ren er e 'In u IZ am .Reis diinya yiiziiPdeki biitün mil mıştır. Ynralı derhal imdac\ı sıhht o_ tallklkatta anl~ılm• tlr. lenen ı;öz)erimin önüne ge1di. 1 

Kemal uibi, Sezııi gibi, Rec.-a·ı 0~ 
gibi, Gedai gibi o da mazıye k~' C' 
n"mııı .. insan denilen hercai m bl 
kun gönlü bur;··:n buralard"n lı ' 

lerle, ynni keınunlnr ve nizrunlarla, Dfin ccne havanın bo~cu aıcni;ı Jetlerde dil•i:ı:lerin çok ilc-ri hir mev torno n e O reb:ı hastane.s ne Dilk-
muhtelif tarzda oirk.ctlerle ve cerni- binleree halkı s:ıhU' re dökmüştür. kide bulundı,'darı:u aö)liyc ek Türk led!!ml.: tlr. 

1 B ba.bW.n Itibaren B ,.•·ulden kalk n 
yet erle bütün kuvvetler biT nrn:ra trenler br tzdlham manza.rası c- er- ,, ........................................................ _. ....................................... . 

tophlanmı1~. hbu.subl·e· gt:len kuvvctl r mekte ·ıı 'er. Bu yüzden ara lsta.syo11- o 1 ISTE 1 
mu ana ası ır mle hemahenk olan : ST R A A 1 larda Florya tren r b"nmek ndrta 

1
• f ' 

bir yaratma faaliy~tine doiru mu - • 
fE 1

_ l im " hartelnde kli. Ba" " Te Ad.a : N ed"} b" . . •v 

\'a aı..iyet er kullar.ılmıştır. vapurları dn e.ynt vaz'yette idiler : eşr ı en ır ıstntıstıge gö -
ltte, lstanbulda ve Türkiyede Grrek 9 uncu İşletme, gerek Deniz _ i re, 1940 yılının ille altı ayı için~ 

mevcud olmıyan tey budur. yolları ve Şirutfhnyriye birçok ila- 1 de dıt p'iynsayn Jıattığımız mal 
orndno ietirttiğimiz mala nazn -* ve se•t'rleri kald rm nna nı!tmen • ran 26,075,243 liralık fazla bir 

k.alab:ll m önüne geçemtın~erdir. 
Bu noksnnın bir zihniyet mesde- kıymet göstermiştir. Bu netice 

ai olduğunu kaydetmeyi de unut - Bir dam Ü7.erine dökülen anrih şekilde lehimizdcdir, mcm-
mryahm. Anla,ıldığına göre Istnn - • nuniyetle knydcdclim. Ancnk bi-
bulun mamur, medeni. giizcl bir kaynar su ıle ha~ lan dı ze öyle tıeliynr ki,· bu m~'mnuni-
AV'rupa eehri olması için her şe} den Uzunça.rşıdn Sabuncu hanmda 0 - :yetin derecesini tayin eelchilrnek 
evvel bizim kafalarımızın mamur bir lur n :Mahmud o~lu. La.ttr, odasınd:ı.- için elimizde hakiki bir ölçü 
Avrupa kafası haline gelmeli lıizım. kl madn 111

11
da. ~ ısüıtırkien ted~keffiere ka. mevcud değildir. Zira hesabda 

• . zaen evr Ci"c... zer ne v rnüş _ h k b k "f d _..ı_ 

fakat ifade etfwi kıymetin dere -
cesi di w cr hir rakama niobet e -
dildiği zaman meydana çıkar. Bu 
vaziyette ise ölçü ve nisbet edile
cek rakam meydandn yoktur. 

Komşulnrımu:dan Romanya, 
Bulgaristan, Yunanistan, ve biraz 
ileride vtıgo'!hvya ile Macaristan 
ayni muddet zaTiında ne yaptı -
lar, bilmiyoruz, bilmediV,imit. i~in 
de hakiki vaziycti ölçmek imku -
nından mahrum kaldığımıza ina -
nıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

. Bu ıae, ancak zaman mesclesı - tür. Nnzlt, vücudfinün muht.ellf ver_ 1 er ra am ir ıymet ı a e eucr, 

drr. ıerınden rena bır şeknde hru$ıandı~ın- i ISTER INA N, ISTER INANMA 1 
_ ll 1 nı dan Cerrahpaf.-ı lhast.'lnesine kaldırıı.. 
(A{.;ulıilil.lt (.,(_} it!fj en mıstır 

uSon Posta» nın edebi tefrikaaı: 87 

Nakleden: Maczzez Tahsin Bt!rkand 

Bir sükut ..• Sonra tekrar ~y
tant bir cülü, .•. 

- Sizi aldatan, ba!lkn bir ka
dını seven kocanız.l beraber ol -
mayı benimle > nlnız kalmağn 
tercih mi ediyorsunuz} Halbuki 
onun h~l~ karn ııevdasından vaz
geçmediğini, hrıla çoc.ukluk aekı
na a!tdık kalarak I-landanı sev • 
diğini pel -ııa biliyorsunuz. 

Zeynebin yüzü gurur ve azim
Je parladı. 

- Bütün bu söyledikleriniz 
gerçek bile ol!a gene dünyada 
en mes'ud olduğum dakikaların 
kocamin beraber geçirdiğim da • 
r.kalar olduğunu aöylenıekten 
beni menedemez. 

kız 

Turhanın yüzünün birdenbire k~
rıştığını, k nı larının çatıldığını d e h 
şetle gördiı. Gözlerinden kor -
kunç bir ıoııltı geçmışti. Ayaklıırı
.nı xurarak yerinden kalktı .•• Zey 
neb, laknyd ve cesur görünrneğe 
çalışarak yerinden kıpırdamıyor, 
kirpiklerinin arll3ındnn onun en 
ufak harekatını bile takib edi -
yordu. Varlığının her zerresi u -
yanık ve gergin bir halde idi. 

Turhan, kar~ısında dimdik du
ruyordu... Bir adım daha attı ve 
boğuk bir ııesıe: 

- Sizi bir defa öpmÜ§tüm, 
dedi. Dudnklnrım sizin Asi du -
daklarınız üzerinde bir saniye 
kalmıştı. Bu kaa buse beni tat -
min etmekten pek aakbr. Bil&-

kis, aç kamına, büyük bir ziya -
fet eofTasma ynkla~ıp "ufak bir a
pertif almış bir ins:ın gibi i,tiham 
büsbütün arttı, gece gündüz sizi 
düşünüyorum. Lakin artık anlıyo
rum ki bugüne kadar size kar~ı 
duyduğum his henüz biı kıvıl ~ 
cım halinde ımış. Bu kıvılcım 
§imdi müthi~ bir alev halinde be
ni sardı. Bu dnkikny erişmek i -
çin sabırla, itina ilc çalı~tım. Si -
:ı:in bütün haknretlerinizc, ağır 
muameleterinize tnho.mmül ede -
rek hiç bir ~ikayctte bulunma -
dım. Şimdi bu uzun sabrın mü -
k,;ıfatını hıık ediyorum. Artık hiç 
bir kuvvet sizi benim olmaktan 
men edemez. 

O konu~urken Zeyneb azim ıre 
cesaretle ona bakıyor, gözlerini 
kırpmo.d n on meydan okuyor
du. Son kelimeler btıkışlaıında 
derin bir nefreti belirtti amma 
kalbi korkudan dur cak kadnr 
hareketsiz knldı. 

Turhan bir adım daha n ttı ve 
halının üzerine diz çökerek kol -
Jaruu OJI& ualb fakat Zqneb. 

bunu bekliyormu~ ve bunu knr -
§ılamak için rvvelcede=ı tedbir 
almı§ imiş ı:ibi, arkaya doğıu bir 
hareket yaparak oturdu~u koltu
ğu devirdi ve kendisi de yl"rınden 
fırlayıp mütecavizin kollımnın 
boşlukta aallanmnsına sebebiyet 
verdi. Şimdi kalbi çılgınca çar - • 
pıyordu. 

Turhan da ayağa knlkmı~tı. 
Bir saniye kuvvetle nefes alarak 
ba§ı önünde kaldıktan aonr~ ağır 
ağır gözlerini kaldırdı, kin ve 
hiddet dolu bakı,lnrile genç kıza 
baku. Bu bakıq)nrdn öyle hnyva.
ni, öyle zalim bir panltı ''ardı ki 
Zeyneb biltıihtiynr seıi geri gi -
derek arkasını duvara dayıı.dı. 

Turhan, iki kolu yanlarında, 
başı öne eğilmi , yumrukları aı • 
kılmııı. göğsünde bi:: bınltı ile y.,. 
va~ yavnf ona doğru yürüdü. 

Zeyneb, ba~kn bir ümidi kal • 
madığını görünce, kendisini bii -
yük bir tevekkülle Allaha bırak ~ 
tı ve içinden tu dua yükaeldiı 
«Yara b bi. aen bana acı, bu alçak' 
mamus dü,manımn elinde beoJ 

Türk Hava Kurumu fa . • . laşmı", ba ka ma!'lukalann pt> i d~ 
~ak mawdllc alın cak te b ;n Ney yerine cazb:ınd din1iyen, tt' fııı 

Hava Kurumu faa ·yati için 
viUiyette yapılacaf< top!anfı 

gor met fizere yarm VU e bu - tabın nurona .. Jektrik fano la ı 
yük br t®l ntı yapi! e k ır. çi:y ıcıığını tercih erliyen, bnlr.ı ı ıı 

11 Bu toplantıda Parti b:ı~lı: nı ve ka- cinnetl<" ve heze"erıln tR ·r e e 
za taymakamlarile, Türk Havn Ku. beşeriyetin bura,a:-cln ne i~~ nr, de' 
rmnu kaza ~ubeleri ba.şkanlnn hazır v·ı ., 

gı mır 

bulunacak, aza adedtni ve var'dab gr- z 11 Ça ı 1 H t ı ... ..,t,. ava ı mııca a rra n···· 1 tırmak fizere alınacak tedbi"ler ka • ki b·ı· •- d • dsu" ' 
ı t

·-•A ktı m ı ır gene ne ~e nr me~ u 
rar aş ıu.uı.ca r. 1 c. Cl~t!CHt. ~a.l/11 

Otomobil bir kıza çarptı ./ 
Ortaköyde Saadet sokn~ında otu • Üniversite birinci devre 

ran seyyar b11rckçl Mail kızı Meryem 
Bankalar ea.Mestnden geçerken Re _ kampı Cum rte iye bitiyofı:ıl 
cebin lda:r~ndekl 1652 numarnlı tak- Yfiksek okullann birl.nc1 devre lt~t' 
sinin sndme.oııne maruz kalmış, ba _ pı onÜJ?ÜZdckl Cumartesi cunü tıl lt' 
Ş!ndan ve sa~ bnca!';ındnn a~ır su _ cektir. Ikincı devre kamplarına S 
rettP yaralamnış•ır. , (!ııstosta bı.şlanacaktır. 

bir paçavra olmaktan koru! Alla
Inm sen bana bir kurtarıcı yollaln 

XVJ . 
O ~n aabRhtan ak~arna kadar 

ko§UP yorulmuştu. Evvel" kendi 
i§lerile me~gul olmu§. sonra da 
tekrar Mehpare Hanım meaclesi 
hakkında arn1tırmolar yapmı!jtı; 
fakat her şe) de bir aksilik va ı dı; 

ne tarafa bnş vursa, işi rastgitmi -
yordu. Nihayet erkence evf' dön
mekten baGka çare bulamadı ve 
gelirken, Şehir tiyatro•un u~ra 
yıp o geeeki oyun için bir loca 
tuttu. Son zamnnlnrdn kansile 
aleşamları yalnız k31mnktan mı.im
kün olduğu kadar tevnkk\ ediyor, 
onunla kah bir ııinemnya, kuh bir 
konsere giderek bıı~başo kalıp 
konuşmaktan kaçıyordu: çünkü 
onunin Turhan nrnsındn bnzı şey
ler geçtiğine dair knlbinde uya -
nan tüphe:ye rr.ağlub olup kıs -
kançlık eaikasile ona bir düziye 
aualler aorrrıaktan ve m<:$elenin 
iç yüzünü ara~tırmaktan kendi -
aini menedemiyeceğine emindi. 

Fakat buaiinün akeiüği devam 

ediyordu. Zeyneb evde yoktU··' 
Birdenbi're apıı.rtımnn kendısiıJ~ 
karanlık göründü, &abnhtaD~ıt 
artun siniri tahammül edilerniYe " 
cek bir dereceye geldi ve };ı.;tv" 
dünya bo almı gibi kendi :nı r"' 
payalnız hiuetti. 

Eline bir kit.~b aldı, oku:ynrn•" 
dı, radyoyu açtı. bir şey diııliye" 
medi ve ııaniyeler ge.çip hnva k~~ 
rardıkça içine a.:ayib bir endJ • 
düştüğünü duymn;:;a başladı. 1 ~. 
buki karısının nereye gittiğini b 
liyordu. E' e geldiği :zamnn hiı : 
metçi Zeyneb"Q özlt'rini tel.rof ~ 
lamak auretile onu meraktan kU' 
tarmı•tı. O hald•, içinde h r 1'1~ 
feste artan bu • kı!.'ltı, bu tel. r: 
dendi i' 

Bir dakil.a oldu ki, pcn ere~ 
gidip, sinirli bir kz:.dın gibi, b t 11 
nunu cama da}ntarnk snkakt•, 
onun gelmesine ir.tizar edec k icll, 
dar iradesini ka} betmekte cıldıJ y 
ğunu anlayınc~J, tekrnr hizme!C. 
yi çagınp bir hakim tnvrile ıs1111 

tak etmeğe bntlndı . ) 
(Arkası 'V., 
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e 
Amerikanın 
mültecilere 
yardımları 

H E ı hur Ruzvelt, ziraat nazırı Wallace ne 
' mir Erki/et 1 maliye nazın Margentau'u, muha -

1 Paraşütçülerimizin 
atlama gösterileri 
alô.ka uyandırdı l

l Emeldi geneTal 1 ve Vaşlngton 28 (A.A.) - Reisicüm -

•• :~~.;.ostaıının nskcrl muhan-irl 1 . . . . rebe ck>layıslle yuvalarını terketmiş 
.................................... ! Ankara 28 (Hususı) - Harıcı-ı ıfaya merkezden muavin konsoloa olan Avrupa mültecilerine verilmek 1 28 .. 1 B iıkaç gün evvel Romanya~ ye memurlan arasında yapılan na- Rıza, Üsküp konsolosluğu kançılar- üzere, Birle._c;ik Amerlka dahilinde her :,rarta (A.A) - Twk .. H~- tuk.ta tayyareve parn§Ütün yurd mtJ 

ııın ba•vekiü i'ıc haridye kil ve tayinierin bir kısmını dün bil~ lığına merkezden Hakkı Hamburg türlü maı nuıddeler giyecek ve U{IQ vi ad uıu~u ktakyybabr~ ve p~r~şutç.ti- dafaasındaki faydalarını tebarüz et• 
llaz.ıun Be h d" · B ·· d·w kil b -L 1 I w ' ' er en mure e ır heyet akı tay - tirmicttir. 
F "h ı r tsgadende kabul eden ırmıştım. ugun ıger na ı ve ta· ai""onso os ugu kançılarLğına mer- mübayaa etme~e memur etmlştlr.Bu .1 d"" b h L . • 

u) rer diın ayni köskte Bulgar na- yinleri bildiriyorum: kezden Necmettin, Prağ konsolos _ mliba~t Için icab eden 50 mtlyon fare ı e un sa a ..ı_ uradya gclm!~ • Bundan aomn parnrutçülerimiz 
.tır ~ını awırladı. :o ' Tokyo büyükelçiliği ikinci kii.tib- luğu kançılarlığına merkezden Ce _ dolarlık meblfttın sarfını kongre ka. ler vehtalyyakı re m~Y<-wntt;. a 

0
.n bın- pa:aşütle atinma tecrübelen ynpm11 

Bır h f ı·w· k d Cc d S fy _•ı 1 M sk b"" .. . ·w• bul tml bul k~A -b erce a n aevga ıe:uıhuretı ıle kar-d a ta evvel Kont Cianonun ıgıne meı ez en va , o a cu- ma , o ova ıı:ruk elçılıgı kon _ e § unnu ı.udır. Mu ayna e- 1 l ı . . ve bu muvaffaki}·etf: uçu lar e.lkıt .. 
a oıada davetli bulunduğu bir sı- çiliği ikinci katibliğine merkezden solaaluk tubesi konçılarlığına mer _ dilecek olan e~. Sn.libinhmer dclA _ §ı a;m~ ~~dır: s~kbal edenle_nn ba- I:ırla karşılarumş b:!hasu Türk ka .. 

;~eta. Macar nnzırlon B ıline çağı ~ <:s~n~.:. Atina büyük elçiliği üçüncü kezden Ruhi, Rizniye konııolosluğu letile Avrupaya gönderilip tevzi edL t~n aHa 
1

' tii~ :o~cta~ı: Cümh~ - dmının büyük h'ıımaset ve ee.ıade .. 
.. ını,lar ve Fuhrerin Rayh"ta;;.da katıbl~ıne merkezden Necded, kançılarlığına merkezden Asef Var lecektir. nyet ~Ik Partısı Mufettışı, Bdedıyc tı" • b" ~ 1. l B Ed· 

toyled•w. ~ o B ""k 1 ı ·ı··· .. .. " k~ "bliw• b ...ı. ' ve Partı b k d b 1 k j nın ır ,.. ... sa ı ll an ayan ı .. 

b 
ıgı nutku dınle.ın k. fırsatını ru se e çı ıgı uçuncu utı gıne na a...-.onsolo:~luğu knnrıl rlıX.ına . n§ anı n u unma ·ta . . . · • ulmu~lardı. ~ merkezden Talut, Madrid elçiliği U- merkezden Ahmed K b ... k ll> Ta"caref Vekı"l"ı bugün ldı. Tayynrecilerimiz ve panışütçii - benın rnuvaffnkıyetlı atlayı~ları l ihli, 

C
.. • 'ı ns onso - J • • 1 d k" h lk k d ~ · d b"" ""k l"k ~~-orüliı} or ki Al , 1 ·ıt _ çüncü katibliğine merkezden Mus - loduğa kançı!arlığın ,_ d enmız a an a ·ı a ·a parnşütleıin n ını uzenn e uyu· n n ayı ÇCA• 

rey k man) a, ngı e f s kh ı ı w k ibi ı merıı.ez en ta a "1 k 11 ı k"ll . f d • . f e ar,ı ta mim ettiği kat'i taar - ta n, to o m el;i igi baş ntı "ğine Hikmet, skenderiye batkonııoloshı- yy re 1 e u anı m~sı şe I erı .. etrn.ın n JZn ~ mış ır. ;uta hazırlanırhn bile 
01 

~ C'f ınf'se- merkezden Nurettin tayin edildıler. ğu kançıiarlığın merkezden Fuad A ka dö U .. hat vemıışler ve mutenkıben Hava Gençlerimiz ~erefin .. dün öğle vo 
Atri ihmal etmemekte.d"r. Filvaki, Rizuiy koneolosluğu vazifesini nakil ve tayin edildiler. n raya n yor Kurum.j miifetti~i söylediği bir nu - aham ziyafetler verilmi tir. 

Fı:;an ordulannın büyük kısmi (Başt.nra.fı 1 Inci sayfadal 

har:h:d~e~:: l:!ı ~~~:n~~kr~~I ~: Cebelü tart k Dobruca meselesi ve Ticaret bo;aaaı~a gel~i~ ve bura-
lıtada c::

0 
şfi k"" "k B 

1 
dıı. toplanan ıtlıalat ve ıhracat tüc -

70 Alman avcı 
tayyaresinin akınları 

1 

Egeden b~r buçuk milyon 
liralık üzüm ihrac ediliyor 

~k de~):tl:~i~tı il~s1:n~:w·r:ç~fı.ıa: bombalandi yo· lngı.ltere carl~rile çiftçilerin dileklerini din .. ıtnlar atm B k . . \1 lemış ve hasbıhnllerde bulunmuştur. (BaştaraJ'ı ı Inci sa)f:ı.da) (n .. •tarafı ı ınci sayfadıl 
liie B nsı ve u ·ovınamn ~ıma- • -alma esaıab:ı. ü) ı askeri i•ga) al na Mndrld 28 (A.A.) - L& Linca'dan Londra 

2
.q (A.A.) _ Salzbu ko Vekıl bu~da mev.cud pam~klar- Diğer ik1 dütman tayyaresi aahiJ.. Bu seneki rekolte r.eçen ııenenin 

L 
81

• az gaıleli ve az tehel"keli ha- bildlrlllyor: Dün aktam saat 23 15 te n~al r:ı hakk da +-- rg - la atandımlıze edilmı~ yapagılann den birkaç kilometre içeıicle yere o/o 30 noksanile 50 bin tonu bu .. 
re~~:etler d<'ğıldi· çünki: bunl r Tu~ <::ebelüttarık semasında. blr ta~are tmda. b~ k nı?~l A,~lliz matbua.. Ziraat Bankası taranndan derhal aa- dümıüştür. Ineağı tahmin edilmektedir. 
na da Bn ı • • rço m ..,.. e~ yürllttllm.ek, tı I t . f letl . V~ .,.kanlıudn, Mıhver o ev - :./ilosu görulmu., ve bu tayyareler bir tedir. Bu gazetelerden blr tanwnl n a ınm~ını cmre. mış ır. • Nihayet Ingiliz pilotlatı, düt - Gerek rekoltenin boztık olu~u • 

. e rının ~u anda hiç i 1 rine gele- t:ıkim bomb:ılar atmıştır. Atılan bom- Sofyıı. muhabirl Dobri "--'- n Bundan sorua 'Tir.aret OdaS1 n- man avc tavvaı:clerini rlc'ate mec - k llııye k ı . ce ı.u.cnudcki ecn • • u gere sc geçen sene rckoltesinclen d-
bilir] ce . o n n, bir hnrbi tutustura - balar yangınlar çıkannıştır. Bulgar müddeiyatı hakkında İnan _ ynr1et 1 mıştır. .w. · . . bur etmi§tir. . de bir hayli stok kalmı~ bulunması 
l'" erdı. Onun için, Mussolini ile tere tarafından ittih dllın hracatçılar blrligı Vekıl terefıne l ruhre • S B 1 • t d az e 14 olıı.n T" klilb .. d b" '"ği · f • ngı1iz tayyarelerinin akınlan ve buna inzimam ederek fintlann 
nıuht nn I b?~et. Rus h:ırck;tinin U garıs an a müsafd tnrzı hareketin Bulgar atya- ucc~rl rd~ un o ır o e :r:ıya eta 
hattti eme e .. kır bı~kı afını mnlıırane, ll maden ~melesı· sı mehafillnde pek büyük memnu _ ver11mış et 'vr. ,_.1. . h t t L~n?raeb2l~w~A.A.) - Hzıva neo- da geçen yıla nazaran dütkün ol -
b nerJı rr surette önl<'mekle &;;. njyetı mucib oldu!runa Ip t etm ıcare e~ı ımız seya a emıı&~- :r:.aretının t ıgı: ması üzüm müst-ı.hsili ıi hayli ~nrs .. 

Terab~r Macaristan ilc Bulgnristnııı, telef oldu tedlr. re et. lan ve intılıalan hakkında Anndo - Bombardım"'" tayya ı . . mı tır. ransıl 1 A. h b.rl w d k. b ...... re erımız, 
. . vnnya ve Dobruca mr-s )ele- u )ansı mu 8 1 ne a~agı 8 1 c - dün gündüz ve "CC'" ·ı·m ı· H Geçen aene Hazi nn a 7 nu-rının h ıı· 1 b 1 •· -· ,. n ı o -d h n ı hususunda bir miıddct Sofya 28 (A.A.) -Bir Belçika mü- ngı.liz tayyarelen· yanatta u unmuştur: landada Nodııee kanalını, Frizlerde mara üzüm 1 1-13, 6 n 12-14, 
tn~~ aabrn davet etmeleri ltı:ım gel- esse.>esine afd olan Alehlnaz lkömur «Ziraat Bankasının Adana, Tar- Stavoren'de mnvnninrı. Hamburg 9 numara 12-14,5, 10 numara 
·~\. maden.nın br kuyusunda yımrın çık Fransa ve Fasa IUS, Ceyhan ıubeleri mahsulleri ilk ve Amsterdnm'dn petrol depoları- 13.5-17. ll numarn 17.25-18 ku· 

du w e k~b?e: Romanya. B~rlinde ol - mıştır. Gnleride kalmı.ş olan ll ma_ b çıktığı cünden itibaren mübayaata nı Wilhelmshaven' d d kl B ruş iken bu sen,. 7 nurnam 8-9,75, 
rıerk gı a ~imdi de Romndn, Ve - den e.mc::est telef olmuştur. eyannameler atblar başlıyacaktır. Bu aenc müııtahaile bir m~n'de gene dakiane H tn,d re .. 8 numnta J()..J 1.5. 9 numara t2-
Dob earoyında, Trnnııilvanyn ife Vi h kolaylık olmam Için koza ve çiğitle Almanvnda sekiz tuyya' o an dn ve 13, J O numara 1 4-16,25 kuru tur. 

ıucadn baz t k" db" ı . l Ortaol<ull""rla rı·sele d ıc y 28 (A.A.) - Havaa: k 1 k c .,- re mey anı-ınağa d ' ı e~ ın te ır .en a- a r e R b tt 1 h b l pamu ta ısatın a ınaca tır. eçen nı bombardıman etmi,.tir. Tayyare· Haziran içinde yalnız 7 numara 
Haw dı.ıvet edılmış bulunmuı;.tadır. • 'h . n ~. an a ınan a er ere cöre, sene milbayaat biraz groç kalmış ol- lerimizin h · • d .. '" .. r· 
dur il enilebilir ki, M:ıcaristanın nntı an neticeleri bır İngılız tnyyare~i. dün Fas flxerin- duğımdan müstahııil bundan iatifııde N epshı.lgl e~ oknlmuş dur. d"" üzüm üzerine 9. 75 kuru tan mua -

up du k ç k sı k • • f ? de uçanık beyannameler atmıttır. • orveç aa 1 en aça ann a un-- mele olmu,, diğt>r numnrnl rdnn ıa.-
inhiJi\lind rur. en ('. <>:"w. ova ·yanın m çın e na Hava dafi batarvnlannıD tiddetli ·- edememiJtı. Bu defa geçen senenin lrli hareketlerde bir düşman iaşe ge-Ptıtı d e elıne g çırdı •ı Rus Kar- , - tecrübeafnden istifade ederek ilk .. -b b d d"l k bi d"" tışlar yapılmamı~tır. 

eni) R h · (B:ıştarafı ı Inci sayfada) teti neticesinde tayynre ceri dönme- . mısı om ar ıman e ı ır en r U§ "eıme . d <'n utenynyll mu tnr~y~t iyi yola sevkedecek büy"'-lerm· ·a-a- ğe mecbur olmu~tur. günden ltıQaren hemen hemen ihra- man avcı tayyaresinin düşürülmüt Son anlaı,ımnda Almanyaya ihraç 
§U a dl .e hep Mih er devletlerının U& ... 1 . . . cat fiahna yak m bir e~viyede mü• - Id w .. w ·ı . ti o·· d... b" edilecek mallar arasında bir buçuk 

. n akı lt'skin •iya tlcrinin bir dıdır. Öğretmenler kendilerini ynl.- ngiliz tayyarelen, Faıı üzerinde tah ·ı lı tm• 1 kt 
0 

ugu ogtenı mı~ r. un ıger ır . . ... netıcesidir E ~ıh d j tl . nız tnlebelen'nı"n tnl"ımle eJ:.kalı co-·· ve Fransa üz · d h' ,_ l sı mıı nı sa f 
0 

aca ır. düpnan iate gemisi daha bombar - mılyon lırnlık uzü:n de bulunu u Iz-• J • vet • ver ~ c en- .. erın e ırçoıı. uçu1 ar Bu arada p:ımuk fiatı kadar mns.. d ·ı . b k · ·· ·· • d ,_! · · b" tıın, ngilter•y k k •• . ninüyorlar, terb·ıyelerı"ne pek al"'-a yaparak fnmsız hu""k.ll.m t" • • t h . ıman f'~ı mış ve atma üzere i - mır uzum p ya asın nıu va:rıyetı ır b· " c ar~ı ·at ı ve çetin u.K u e ı u;ın a n- tahstlln eline ceçecek para tamamen k kecl"l . . . . ır harble menu} olduklan bu sı ~ eöstermiyorlnr. ki&miz beyannameler atmıtlardır. tanyyün etm~ bulunacaktır. en ter ı mıltir. maktar ıslnh edeı:ckt.r. 
~cı d": do w u da gaıt btl'mt'dıkleri ve Bence bu çocuklan sıkı bir kon- Londnı.ya bu hareketleri prote.to Adana da yeni kil edllıni4 obn pa 
l attu en kızgın ve azgın ote~leri oi- trol dtında bulundunnak. bem ça.- eden tiddetli bir nota tevdi edilmi..- muk sat14 koo.perat1f1 tevsl edilecek 
de uataca kiıllemek ı tedıkleri mey- lışmalarile. hem de terbiyelerile ayn tir. Te Ceyhs.n ve TumL'Jdn birer p:unnt 
andııdır. ayn ve pek ya)ondan metgul olnıak satış koopcratın ktmılrn:lya çalı ıla. SÖ B. ! 

Bal
Fakat ne ynzık ki bnzı Tuna ve mekteb idarelerinin ve muallimlerin lngilterede bir sınıf cakt.ır. Bn ~ tooperatıneri te"~ki -
kan devletleri, c e tmsl:ı daki en başta gelen vazifelerinden olma- ı~tı Çukurovanın bilyilk bir nıtiyaeı. 

toprak ve nüfus ihtilaflan yüzün • lıdır. Bugünkü 70-80, hatta 1 00 ki- asker daha silah nı kanplıyncak Te en mühlm derdle.. • • • .. . ~e~, bü:y ük devletlerin bir,.r oyun- şilik sınıflarda bunu t~min etmek 1 rini ortadan 'ka.ldmtca.kttr. S:tb!J ko_ Harb. ti~aretinın tadmı unutmı - gun c~ yerı~ .. paı;a ccz_ası ken1· 
agı olırnktan k('ndilerini kurtara _ mümkün değildir. Sınıfiann mevcu- a hna alındı operatın ortaklımnın yalnız mallo. _ yanlar kimi harb ba§larken pek ne- mckle Üdıfa cdilı ... ydi bu ıJ bnp.rı· 

trııyorlar. Topıak ve n··n s ilitirası duQll azaltmak lnzımdır.» Londra 28 (A.A.) _ 1906 amıfına rını de~erlendirmek de~U. ayni za _ fb hııy~ller~ tfü§mu,lenfi •• Azal - l~azdı. ı;enü:' .ötcdenbcri jddi.. et• 
l:ıu rn«"mJ,.ketlerin dış polit.knlan - Çocuklar çah~mlyorlar mensub 840.840 Id: inin a.cıkert hlz - mandn l.ııtihsa.Itn ıcab ettirdiği nl!t ması ihhmalı olan m Uan pryasadnn hgım radikaf .,ın en pnrlnk mısaU 
~ın tem~li old.ık"u bu di:ynrdn de - 7 metlerlni yupmnk üzere dün kayde • ve makineler mubayaatınd"l mü.~ta.h. toplayıp depo e(mek, sonra yudum bud~r. • • • . nınJı b,. suk~'- t .. .. - Kel}) I Özknn {Sultanahmed) emme""' b""''"ndı..,ft- bn.a• ,. ,.._ sne bü..nt: favdalıır temin ed ceıc+ r yudum çikarıp atc~§ pahasına ıat - Şımdı aynı r~dikal harckeJın ih-ın . u;ı ve ra yuzu gor- b"' .......-- ......... • uui.I'.Jne....... :1" • ·~ik b . • B • t''-A k d -~. b' ~ t tb' nın i k·nı bulun ak T. - Haziran imtihanl rında fazla tııı- dlr. Bu surele Oimd"ye tad r İnıınte"" Bu a.rada A!i!l.rul, Mer 1n tücc rl'lrlle mak. Kus:. bar ticarctı. unn lt • ı:ı-~r. a ar r=ıuım u· cu~c-a ı-
d- B· "k \nup:ı de~l tleri. cenub lebenin mu nıffnk ol maması benim rede c ııJ n1ann n:.Jttan ; d" t~ ed,.,.ck 4Uekler1nl dlnled m. carel de denemez, sermayenin en kini ıst.emclrtc baldıvım.. Donk? .Son 

f 
da t ' b •. 1 · l fikrime ··re çocuklann deralerine m!h'OD """'""' .. _":o; olm ı f~.. eden tedbirler1 alacıı~ Akde _ zalim kudreti! Postada zabıtnmn:m bir ay ı~ınde a e ve men.- .r .._.,_,_ Ui.ü t14 ur. ·· 1li · k k 1 1 d .. nı ıı t h kkuk etti mı ek için ai - ıyı ça alarıd r. Beıı • yeni im .. ntzın 'kap:ılı o'llnMlnn rn~en Mer - C(mhuriyet devlet adamlan iı:ı- yuz ~ eroın aça ç•sı ya a n. !&mı 
Bat ı 1 k 

1 
. 

1 
tihan şekillerinde yalnız bir noktaya nin Suriye ve P'illiıtlnden ba~lıvar k L-tı· k 1 d d' ve b r taimn snbıkatı yank11 ıcı ve rni '- •ı ,. 

1 
enn n et et- oe ı arar annı zamanın ıı ver ı - b l b .fl. • -· b k 

d 
~r Ve onl "h 1 n d fa i iraz edec:e"'im. Ortaokullarm on fls!m kadar ibraca.tını arl.!rnl'\k ve I b Ow t• t d h b--'"' ırsı:z. ann u su ı me:uegı IT8 a -al o\rın ı ı .ın an }- er ve u ıgrenç ıc .. •e e ıı "'!"'- rak dah kn I b ldald ıı:. 

Ic 
anrnı hrdır· b 

1 
b b sınıftn üç deraten eleme imtiha- Portsaf1den !thşlft.tımızı temin etmek .... !1 !J. k n zanç 

1 

u n ocyaz 
orn ud · ' unun a cra er nı yapılıyor Bu dersl~ türkçe, ta _ <Battar:ıfı ı Jncl nyfada) imkrt ld !'u ft düm A k madan sed çekuıer. Bınsaç §e er ve zehir kaça'kçılığın:lj b~ladıkfanru 

tnr nüf :ı bır z toprak \'e bir mik- . nvdetlmdnı o ~ nu 't rb t.ti dni~lartaynd demir tücqm sl.irg\in cezasıM nğ - yazıyordu. 
ı uıı Im k 

1 
• •• ,_ d I , biiye ve riyaziyedir. Eleme imtı - lanna alarak moto la Hayda..-na ... _ e ·uunun ca e r 6 e -• ç n uy " ev e.- ., .-- dı • • -~_ıdi t' b • t n t~rınd etrıı.f nda dola ' ktan ve ne _ hani nnda bir dC"TSten bile. muvaf- ya geçmişler, gard;ı Refik Saydamı btrleri alacdım. ra ılmve lfiD cuı ~e~· u ıd~~ c Tüık cemiyetinin sıhhatir:t> kas-

ıce e onlann t 
1 
la d"" ek- fak olamıynn tnlebe Eylul devre .. bizzat uğurlamııflardır. Ticaret Vekll!mhı bugtln 83ttt 17 de anlq ca aeçe:ı Rr m Yil ~an ~- deden bu sefil ins nlc.rı yni ccml-

~erı kendilerin" u l 
1 

uşm k sinde üç denten de imtihano gir - Baıvekil Haydarpqada Maliye Adan!1J9 dönmti' Te lsta.'Yonda me_ lan ihtikar da ortadan kalktı. Hu- yetin iktısadi hünyesine musallat o-
·~al ı~ık içi ı ka n;;} ~r .ar; tıp ı me;:e mecbur tutuluyor ki bu iyi bir Vekili Futıil Ağnılı, Vali ve Belediye rnslmle u~ur~ır kUrnet bütün istihlik maddelerini, lan muhtekirlerden cürüm ~·c ccn 

alevine kapt~ k-ı rk nı 
1
m un 

1
ey de..,Cildir. Evvelce çal mrak im - reisi Doktor Lütfi Kırdar, Istanbul Vekll, Pazarte.~ ııabahı hava po - tüccar elindeki stoklım santbıine noktasından ayırd ctmi e imkan 

Pervnnel~r eU:n t n urtu nmıyan tihnn vermi' ve muvaffak olmuo bir komutanı general Jııhok Avni, rek- ~ne Anl:arnv.ı a.vt!et edeeeı..-tır. kadar b;liyor. fJiiıdelri beyanna - yoktur. Şu halde l)u mürrimJ~re kar-
l Ne yazık lı:i T B lk ıruı,.. talebeyi. o derele hiç alakası bulun.- tör Cemil Bilscl. Lahey elçimiz Ya- melere göre memleket ibtiyacmı §t da radikal hareket etmek ve be· 

l
etbi, birleşm ku~~ VC"k nd. a.nh ·ı·r mıyan diğer bir derste muvaffak o- kub Kadri. şehrimizdo bulunan yeni Kastamonu valisi tevzin etmİ§tİr. yaz zehir ticar !i yapnnbn da aür-
a e ıc;ın ·~n ı ı tı a - d d" _._ · ih k eb' s1 p ·· • b 

d 
nnı g<'ne kend· h d h ll lamn ı ye texrnr ı t ana ao - m u ar, nrti ve vilayet erklnı :Kastamonu 28 - VUAyet.imiz vali- Bu radikal hareketin ne kadar gun ce:uısına ~nrpmak ıcn etmez 

.~ıniyor ve ıl J~b' darkannka 8 e- mak haksızlıktır. Maarif V ckaleti- t~; etmi~lerdir. mü •• :.. olduguw nu göru"•,oruz. Sc - mi? 
h 

e·- ~ npı a 
1 

na H~ine tayin edilen Dr. Mitat Altıok., e- ., ~ı at ve imdnd d"l k P l d nin bu ~ekli dıiıelteceğini fimid c - 'Milli Şef motorla tekrar Flory~ dün Kutamonuya ccJm~ ve vaıi!eye bebi de ven1en cez1.1nın ftğırltğıdır. /ll j, C l 
•.•h"' v• kr.h b~~~~:::·, veyaku diyorum.> ya avd« buY.nnu t.nlor. başlamııtır. El.,.. ihtihôr yapanl>r• laırp sür • ~ue on .shiJ 
~ı~den t ı· e meı ·e -
larnıy la ımat dev irmekten kurtu-
arala or ;r· ~e yazık ki onlar kendi 
Jıya rın ıı. hırleşmenin kuvvf'tini anr 
B lkıyotlar; o kuvvet ki, Tuna ı•e 
nınkan rnillt-tleri:ıi,1 hnkJ rını tnrıt -
hü .. Vt- varlıklarını sl:'yclırtı.ınk için. 

gun Ve Yarın, P"k lılzım olacaktı. 

tn'' Amerikanın 
"ultecilere yardımları 
bı~n 28 (A.A ) - Ruzvrıt, A. 
teeuer ~n gelmiş olnn Avrupalı mill.. 

ç n 200 m Iyon (lo ar sartma 

~;;;;;ı.~·:m=:-: .. :·.:~==-=:"":·=·=· .. ::.:,:"";-:_::__..:...._-f.["li~~~ ı ~ünü de aağnak balinde yağmuda da. Fakat, iarib bir vaziyette. a -
ba~lamıştı. Empcrmeabl bir mnnto- yakta, yüzünü duvara !aslamı b~ 

1 ya bürünmüo ırc yakasım kaldırmıo halde duruyordu. San kı. duvardakı 
olan bir kadın, Parisin orta halli delikten ötesini gözetliyor gibiydi. 
aokaklaruıdan birinde hızlı hızlı yü- Amele, çantasını, lambasını, boru -
rüyordu. Ufaktefek, zayıf, nme.le lannı yere koydu. Çantasını bo§alt-

- No. 27 ltılrafetli bir adam da, elinde bir mağa başladı. 
1 ı · kuJ"§Un boru kangalı, kadının Boris Arneleden bir kaç dakika e\o\'el 

Bir e"at sonra idi, mi li emniyet -Mükemmel rusça bilir .•• Hem Dimitriyefin oturduğu eve girdiği yukanya rıkmı• olan kadın, Bori -
direktörü ile kansı, müddeiumumi Forten ile çalı~mak istemiyorum.. - ,. .. 
ile kansına, teselü verici birka-ç söz - Forten kızınaz mı~ Bu cinıı.- aırada, kö~ ba,ından çıkmıştı. Bir sin kapısım vumıuştu. Boris, onu 
söyliyerek süratle tekrar Kreyle gel- ycte ilkönce o memur edilmedi mı) elinde de, lehim lambası bulunan bu ıörünce, şaşırır gibi olmu§tU; k n -
miclcr. oradan d n PariJ"' hareket et- - Evet am mn... Bir kere, ka- boru tiliilireisi de, ağır ağır yüriıye- dm iri gözlerini açurnk: 
mislerdi. Genç kadın dü~neeli gö- fasını. St"rjin katil olduğuna aapla- rek ayni evin kapısından girmişti. - Beni bekliyordun, değil mi) 
rünüyordu. d B · b k b· · il 1 d Amele kıyafetli adam, alt katta Diye sordu. 

bı. k e~~ın, rk ad n .
1 

ır ı:r:l z~h~ e bir müddet durdu. Yuknrısını din- - Beklem!yordum doğtu!:U ..• 
B rus 0 : d aş ha ''krr a aTil c çıı. ışma gırr~ I edi. Sonra. merdh·eni, hızlı ve Fakat. seni aörünce e., indim · · 
_ Kndm ha ;sn'!iycti fevkalade a aK ım .. · ı ya, tusçayı ana diJı ·· k"" Id ~ k d · k C k d · · · d" M ntc 

kuvvet bir !teydır Fran uvaz .• de- gibi konu r. lkni ho nud etmek is- mD~md .. un .. ok ugu nı· ar seBssı~ _çı tı. ençk n ıbn. ı~ek:ı mgıl:y•e· atta· Bo-

b 
· d · d b k or uncu dta ıe ınce, orı<JJn n- aunu çı npp ır ıs e . , -

di, hele t~ed!l hastıos;yetin... terst>n, enı aı•e e mı ıp eıaba k d k" d · . k ...: ••• ·ı · d" h . . ar ısın a ı aıremn a- .... 
O sırada •>tomobil Pa .. is ı e ım 1 emen ev~ gıd,.rsın~.aoyu- pısı açıldı. Koltuğunda sepet ıle bir - Bunıyn her gelı 'nde bir ih -

hri bududunu ge iyordu. Emineyt nu; }ata~~d hatta,. yemegıni de kadın çıktı; amele: tiyııtsız.lık yapmak ıhtimnlinclen 
direktörü saatine baktı: ya ::ı.p.nm ı<:"ın e yer n .. uyuraun. ·· -Su yolunu tamare geldim... korkuyorum •. lH•I• .. Fedor gÖTiin -

- Dahn yedi olmamış •• ben doğ- Aniadın mı~ 1 D d" miyeli korkum artmağa bn l:ıdı •• 
ı . ..d .. ı--·· "d' ··r t - Ben yorulmndım Filip Se- e c•·. · · b ·d· F d d .,. ru po ıs mu ur ugune il ıp mu e - . l be b I w · ·• • - ır ıçen.. en çınsıya gı ı - - e or nf'Te er 

tiş Jilyo ile bu çekmece üzerinde nın e rn er çn ışacagıınl. yorum amma içerde adam vnr... - Bilmiyotum •.• Bilmiyorum ..• 
çalışacağım... * Arnele içeri girer girmez, kapı a- Dündenberi görünmedi ... 

Dedi. İki gün sonra, raLğınr sür'atle geçti. Iki odnd~n - Dün a~am ne yııptın) 
bahar fırtınaaı de, iri bir adam var - - HiÇ ••. Çalıştım ... Sen? 

- Ben.. ben sokağa çrktım •• 
Gözlerinden bir korku okunon 

Boriıı: 

- Nereye gittin~ 
Diye sordu. Kndın cevab ver • 

medi: 
- Sen burada mı çalı,tın' 
Dedi. 
-Evet •.• 
O zamana kndor kendisini gilç 

zaptcden kadın, ,.~l.:.cğe biraz daha 
yak la oarak: 

- Ynl.mcı!. Beni aldntmağn e&

saTet edi) o-rsun hal 1 Dün ıık~am 
sen burada değildini 

D ye bağud. 

- Nereden biliyor"un "? 
- Ben bilirim... Benim ıçıme 

doğdu... Sana bi.,. sürpriz yapm:ı.k 
ıç buraya geld"m .. fakat hnkiknt
t.e s""rpri:zi st"n bn.ın hazırlnmışsıni 
B5tün ~üphele im tnhnkkuk etti •• 

- Harg" •üııhelc•) .. 
- Oh Bori 1. Masum görünme .• 
Kadın o kadar vahşi bir sesle 

bııgırmı,.tı ki Boı;'l şn .ıcll. 
'Awkaıll var) 



ı Son Posta ı S i* o ... 
Dnnkn at yarışları 

gene unzel oldu 
Bahsi müşterekler seyircilere bir hayli 

kazanç temin etti, bazı atlar yarışı 
son dakikada kaybettiler 

EmlAk ve Eytam Bankasından 
Milhim Fırsat 

lstanbulun en mutena yerinde sabhk irad 

getirir han 
Cimlhuriyet meydanında a.bide kartıt;mda cKrlstaı. goaüno.sunun bu -

lundu~u maruf İ. T. E. Ş. Hanı ep.şln para ile satılacaktır. 
Esas No. Kıymeti Nev'l Depozitosu 

144'7 250.000- 6 dükk~nı mü.ştemil han ve arsa 50.000-
Beyo~ıu Pangaltı Şehid muht.ar mah. Cümhuriyet 
meydıını eski 3, yenı ı. lll, 12, taJ 18, 19, 20, 21, 22; 
23, 24, ada 407, parsel 11 han ile Şehld Muhtar mah. 
Uarlab~ı sokak eski 3, yeni 15, 16/2 No. ada 407 
parsel ıo No.lu arsa. 
eBu kısmında 4 metre arzın<:la 10, 20 metre de_ 

' At yarışlannın dün yapılan ü - ral idi. BıLhai müşterekte ganyan J70, rinli(tinde 7 No. lu parselin aleyhine ve 4, 5, 6, 8, 
çüncü hafta koşuları cidden heye - plABelerde 150 ve 710 kuruş verdl 9, 10 parsellerin lehine olarak geçmek için bir irtL 
canlı ve muntnzam olJu. Ikili bahse Askeri 1 iseler :fak hakkı te.sU edilmiştir. 10 No.lu kısımda bina 
bir liraya mukabil 2500 çifte bahse y:ıpümıyacaktır. 
16QO, üçlü bahse ise 3500 kuıut ka- SpOr bayrami Mevldf yukarıda yazılı gayrimenkul peşin para ile ve kapalı zarf usulile 
zandıran bu yarışların nt-ticeleri aun satılacaktır. 
lardır: Askeri lieelerln spor bayramı ten- Müzayede 7 A~Wit.os 1940 Carşamba giinil saat on dörtte bankamız İs -

Birinci koıu: Üç yaşındaki halis _ Ilkleri dftn Kadıköyde Oll binden faz.. tanbUl tubMinde satış komisyonu hururu ile yapılacak ve en yüksek teklif 
kan arab atiarına mahsua idi. Me ~ la bir sey1rcl önünde Te büyük bir edilen bedel idar~ mecllslmizln tasvibine arzedUecektlr. 

muvaffak.iyetıe yapıldı. İstekli olanların Ankara merkezile htanbul ve İzmir ~ubelerim\zden birer 
aafe!i ı400 metre, ikramiyeai ı90 Kuleli, Maltepe ve Deniz !IsMi ta - lira mukabilinde bir şartname edinerek bu <ıortname ahkAmı dairesinde 
lira idi. ı-.. -ı Y"' ouc erinden 2000 sporcunun i4tlrak tanzim edeceklerı teklif mektubunu ihale tarihi olan 7 A~ustos 1940 Çar -

1 - Tuna (lsmail Hakkı). ettili bu hareketlerde İstanbul Ko - şamba günü saat on dörde kadar İstanbul EJubemiz müdürlü~Une tevdl et -
2 - Ferhan (Şeref Başar.) mutanı, Askerl Tıbblye Komutanı, melerı ve fazla izahat almak istıyenlerın Ltınbul şubemiz emlfık servisine 
Yalnız iki at arasındaki bu ltoou- Parti müfettı.ı ve pek çok/tlksek ze_ müracaatları. c6189• · 

nun b,!lşlarında öne geçen Tuna çolc vat ha.za bulunm\14tur. 
rahat bir yarıştan aonra birinci ol - Güzel btr ceçid resmi ve İatikl!l 1 ı r 
du. m~ını mQteatıb talebeler toplu ola- stanbul Belediyesi Ilanlan 

Müddet 1.50 dakikadır. BaJui rak programda tesbit edilen hareket- --------------------------' 
müşterekde ganynn ı ı O kurut ver- leri yapllllflardır. İlk • 

• 
Anbar lnşaab 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
ı - Diyarbakır ve Zile istasyonlarında yapılacak 

anbarlar, idare binalarile sair itler ıötüril ola• 
·rak kapalı zarf usulü ile eksiilmeye konulmut· 
tur· Ketif bedelleri Diyarbakır için 105268,05 
(Yüz bet bin iki yüz altmıt sekiz lira bet ku· 
ruJ), Zile için 49897,85 (kırk dokuz bin aekiz 
yüz doksan yedi lira seksen bef kuruttur.) 

Eksiitme evrakı Diyarbakır için 5, ,ı ile için 3 li· 
ra mukabilinde Ofis Umum Müdürlüğünden 
alınabilir. 
Eksiitme 31.7.1940 tarihinde saat 15 te Anka· 
ra'da Ofis binasında yapılacaktır. ·Teklif mek· 

tublarını havi zarflar makbuz mukabilinde O· 
fiain muhaberat servisine teslim edilecektir. 

4 - Muva.kkat teminat miktarı Diyarbakır için 

5 

6513,40 (altı bin bet yüz on üç lira kırk kunıt), 

Zile için 374~35 (üç bin yedi yüz kırk iJd Ura 
otuz bet kuruttur.) 
Istekliler teklif evrakı meyanına ekailtmeye 
ıirebilmek için ihale tarihinden nihayet iJd tBn 
evvel Ofisten alacakları ehliyet veaikaalDI ko-
yacaklardır. · 

ı nci maddede yazılı intaat ayrı, ayrı kiDUelere 
ihale edilebilir. (3142) (6381) 

di. 4Xl.OO bayrU. yaoşına Deniz lfa - Yıllık Teminat 
İkinci kotu: Bu koşuya kadar ka- 51• Kulell, Maltepe l~lrak etmi4. De_ kiruı ı sene e 

zandarı yekunu 4500 lirayı doldur- n1s lisesi blrfncf olınt13tur. A b I t .. Hokeyd• Kuleli Maltep• ile be aber 2f,OO ı,80 Üsküdarda Atikvalde m~halleslnin Cami soka"'ında 4 nu- n ar nşaa ı mıyan "''erli yarımknn İngil~z atla - " " r e 
5 

" kalmıştır. maralı Feridunağa mektebi 'binası. {1 ilA S sene) 
rına mahsustu. Bunda.n başka, Kuleli atıetızmde, 48,00 3,60 Arnavudköyünde LUttlye Mah. Küçükayazma So. 19/13 T k M 

~ =-- ~=~~:~ ı~;:~: rı::;::: ı: ::"ım"':~:·••boıda, futbold• birincı 12,00 0,90 ~:;:.~~·;:u~' ~~~'.n~.~~·.u:ı No. rukl k!"" ...... (1 sene o or a ah s u ll er i ·ofis i n d B n : .. 
3 - Nirvana ( Karaosman). Talebelerin yaptıklan hareketler miiddetle) 1 - Yıldızell l.s'tasyonunda yapılacak an bar ve idare bina.slle l&tr -er •· 
Sekiz at arasındaki bu yarı§da seyirCiler ta.rafından pek hararetli 24,00 1,80 Kanıarcılarda Kepenekçlslnan medresesının 12 numaralı tfirli olarak kapalı zarf usullle eksiltmcye konulınt14tur. Kaf1f be'l .. 

Prens. Halimin atl~ırile Karaoamanın bir şeklide aın,lanmı,rtır. odl\sı (1 UA. 3 sene) 35858.15 cOtuz be~ bin Mk!z yüz elli sekız lira on be, kuru§tur.a 
atı bir hayli çekişti. Ve netice - Sporculara mliUfat verilerek bu 80,00 6,00 Florya çarşısında klin 23 No.lu dfikkfm (1 U~ 3 sene). 2 - Eksiitme evralc. 1 lira mtünblllnde Ofis Umum Müdürl~ ,_ 
de Prensin Poyrazı galib çıktı. Pla- zengin güne nihayet verilmiştır. 80,00 6,00 Florya çarşLSında k~ln 9 No.lu dükkftn (1 il~ 3 sene> nabilir. 
se o1mıyanlar Berceste, Frufru, Meh 200,00 15,00 Florya çarşısında kAin ı No.lu dükkAn (1 uıı. 3 sene> 3 - Eksiltme 5/8/~ t&rihlnde saat 15 de Ankarada Ofi3 b'n.,.,..... 1"' 
lika, Mavzika ve Neriman idi. Kadın yilzünden ba§ından 98,00 7,20 Karagümrfikte Klise eoka~ında kfı.in 6/8 No.lu dükkan pılacaktır. Tekltt mektublarını havl z:ırflar makbuz mukabUlnde Oftll1n ll" 

Müddet 1.44 dakikadır. Bahsi yaraladı O IlA. 3 sene>. haberat Servl.!lpe tMIJm edilecektir. müşterekde ganyan J 20, plô.seler K d' d P'd . k k 
7 

Yıllık kira muha:ıımenlerile U!c teminat miktarları yukarıda yazılı gayri 4 - Muvak.kat teminat miktarı 1792.90 rBin yedi yüz doksan lld ara 6flt 
de ı 40 ve 1 20 kuruş verdi. d a :ııa a 1 ecı 10 a. . c:ınuma- menkuller bizalarında gösterilen milddetıer için kiraya verilmek üzere açık san kuruştur.a 

O r~ a ~ ran mar,!'ngoz Al~yı ... ultan~ arttırmaya konulmuştur. Şartnameler zabıt ve muamelft.t müdiirlü{tü kale_ 5 - İstekliler tcklif enalo meyanına eksiltıneye girebilmek l9tD lbaH '1' 
Üçüncü kotu: ç ve daha yuka- a me dde KapınıraNsı Cam~ s~kak 26 rolnde görülecektir. ihale 9/8/940 Cuma günü saat ı4 de daimi encümen<:le rihinden nihay~t lkt a11n evvel Oflsten alacakları ehllyet veıst.a.m fl:f11'' 

n yaşta ve bu koşuya gelineere ka- ~u~ara a ohuan ~sret umınde bi- yapılacaktır. Tnliplerln ilk teminat makbuz veya mektuplarlle lhnle g!lnü caklardır. c55&b 
dar kazançlarının yckünu 2500 ll- naı, kadın mesele~ınden dolayı ba- muayyen saatte dalml encümende bulunmalan. (6527) -------------------------.-/ 
ı-ayı geçmiyen Ingiliz atiarına mah- tından bıçalda yarall\mıştır. Yaralı 
sus Centilmen koşusu idi. İkramiye- Cenahpafa hastanesine kaldınlmıt. 

SÜMERBANK 
ai 3ı O lira, mesafesi 2000 metro i- carih tevkif edilmiştir. Beden Ter bi yesi Istanbul Bölgesi Baş-
(Ji. 

t - Mis (Nihat Atlı). 
2 - Sifkap (F. Agan). 
3 - Gürayak (Ali}. 

( T 1 y A T R O ' kanlığından: ~ A R J ~a.şvekft.let Beden Terblyesl Genel Dlrektörlül\1 narnma istiml~k edilen 

Altı at beynindeki bu yarıtda son 
senenin namağlüb kısrağı gene 1U -
zel bir ga1ibiyet kazandı. 

Sifkap da ümidin fevkinde mu -
vaffnk oldu. Baştan sona kadar Mi
ai adıl!l adım tal,.ib etti. Cüraynk • 
tan sonra plase olamıyanlar Tala, 
Pnrista ve Mart-1 dir. Bahsi mü1 ~ 

Rqtd Rıza tlyatr0511 
Bu akşam Beşllcta4 Haşimbey ane 

bahçesinde 
ONLAR ER!\IIş 1\IURADINA 

Komedi 3 perde 

E. SADI TEK tfyatro!IU 
Bu gece Beşikta.şt& Suadpakt& 

AKTÖR KIN 
terekte ganyan t 5 O, plaaeler de 1 00 -------------

ve 200 kuruş verdi. fKTISADT. ~KALETt 
Dördüncü ko§ U: cr._ ve daha yu - ı ODO karı yaşta haliskan Ingiliz atianna MAAD N UMUM M RLOCO 

mahsustu. lkramiyesi 390 lira, me- SaJ1ı G_en_e_l _Oz_e_l _Eki_ 
safesi 1800 metre idi. 

1 - Dandy (Salih Temel). 
2 - Abime Pour eux (Prena Ha 

li m). Balıke3ir TilA.yetinln Dursunbey ka. 
3 - Taşpınar (Kemal.)' zasuıa bal1ı GökçedaJ nahtye.!inln 

Günün yegAne sürprizll y~ ldl. A.Jr:çeala.n ve Adavira.n köylerı elvann 
Bahsi mi.işterekte en çok oynanan ve d'a şimalen Kurupınar ıtepestndeki 
koşunun favorlst nddedllen Tomru beton siltmıı ndktMmdan lb!ll}la.y:ıp 
b:ı.şlarda önü tuttu ise de Iro4unun Kanadıburun tepesindeki beton atı _ 
~ ~ısmdıl.n sonra üstünlil~nn di~cr tım nottasından geçerek AdaTlran 
ı· klblerlne kaptırdı. Abiine PoUT eu:ıı:_ köyQ camline hattı mOnkesir, şarkan: 
ı .ın de Tomrudan sonra gıı.Ub gelmc.si Adavlra.n köyQ cnmilnden Karadayı 
bcklerunekte idi ki bu .sırada güzel çittliA"tndeld harap mescıt yerine di
bir atak yapan Dandy son metrelerde kilen beton .Utun noktasına hattı 
b~ geçti ve 6mld edilmiyen btr ga. mllsta.kim, prben ve cenuben; Kara
lebelik knzandı. SOn 2,10 dakikada daJ'ı çlftlltindek1 harap mesclt yerine 
b:ıhsi müşterekte gnnyan 100, plO. • dildlen beton sütun noktasından baş-
scler de 100 ve 200 1ruru.ş verdi. layıp Dedeb~ tepesindeki beton siL 

Beş. 1 k (H dika ) n-rı tun noktasından geçerele hudud baş .. 
ınc oşu en p : o ve 

daha yukan yaşta halis kan Arab at- Jangıcı ?lan Kurupınar tepesindeki 
larınn mahsustu. İkramlyesı 300 ll- beton sütun noktasına hattı münke_ 
ra, mesafesi 2200 metre idi. sir lle mahdud 456 hektar arazide 

_ Dursunbey ikazasının Çakmak mahal_ 
1 - Yuksel (~un Çoban) 62 kilo. lesinde madencı AdU Üzer tarafından 
2 - Y.aman (Ihsan Atlı) 48 kilo. aramakla meydana çıkarılan Ir:rom 
3 :- Unlü (Ahmod Geliş) 5ı kilo. madenl 60 altını, yıı müddetle mu _ 

. GunUn son yarış~da ümJdler daha m.aUeyh uhdeslne ihale kılınaca~
zı~e Karakuş ve ÜnlU içindi, bahsi dan maadin nizamnameslnln 3e ve 
mü.şterekte de bu atlııra bir hayıt oy_ 3T ncı maddeleri mucibince bu bapta 
nanınakta idi. bir gtlna ltirazı olanların 2917/1940 
Koşu çok güzel oldu. hk atlardan tarihinden itibaren iki ay Jçlnde An

Uerl fırlıyan Yaman ve YUksel bir - karada, iktisad Vek~letlne ve made
birlerlle çeklşcrek b:ı.şı dl~er raklble- nin bulundulu v11Ayette, makamı vJ_ 
rine kaptırmadılar. l~yete arzuhane müracaat eylemeleri 
PUıse olamıyanlıır Karaku~ ve Du- 1Un olunur. 

HERMANN RAUCHNING 
HiTLER BANA DEDi Ki 

Tnrkçeye çeviren: 

SELAMİ İZZET 
270 Sahlfe .. ...... .... 7n Kr. 

REMZ/ KiTABEV/ 

•........ ································································································ 
So, Po5la M~tlıaası: NL§aİyat Mi.idürü: Selim Ragıp Emeç 

Karagümrük Çukurbostan sahası içinde 'bulunan aş:ı.~ıda cins ve evsafı 

ve a.dedlerl yazılı a~açlıı.r yerlerinden köklerile çıkarılmak .surctile satıla

caktır. 
Tallpl~rin mezklır a{taçlan yerlerinde görüp tetkik ettikten sonra 

1/8/940 Perşembe günü sno.t 15 de Taksim Sıraservller caddesinde Bölge 
blnasmda yapılacak olan münakasaya ıştirftk etmeleri lüzumu Uft.n olunur. 

99 incir, 87 dut, 26 erik, 25 ayva, 2 kayısı, 8 arınud, ı ahlıı.t, 2 çitlenblk, 2 
şeftali; ı aylandos. Mecmuu 253 a~aç. (6571> 

T. iŞ. BANKASI 
• 

1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

1940 lKRAMlYELERİ: 

ı aded 2000 llralı.t - 2000.- ııı. 
1 • 1000 • - 3000.- • 
e • 600 • - sooo.- • 

13 • 250 • - 3000.- • 
40 • 100 • - 4000.- • 
75 a DO a - 3750.- • 

210 • 25 • - 5250.- t 

lteşldeler: ı Şubaı, ı MiıJı.t, 
ı Atustoe, ı tıd.ııcitetrba &arila • 
lerinclo pplllr. 

Sellüioz Sanayii Müessesesinden: 
Müessesemizin İmıitte.n İstanbula ve bilmukabele İstanbuldu !ıazıii' 

RTkedeceği her türlü emtianın 

MOTÖRLERLE DENIZDEN NAKIJ IŞI 
bir sene m.üddetle bir müteahhide verilecektir. 

Tnlib olanıann tiaı tekliflerini havi kapalı zarflarını 500 (Mf ytlll 
Türk liralık muvaEkat teminatları ve bu gibi işleri ya.ptıklaıma ~ 
vesikalarlle birlikte 1 Atustos 940 Pazartest giinü saat 14 e bdar :P
mitte müeısaese müdGrlüğline tevdi etmeleri Uan olunur. 
Şartname tzmıtte müessese merkezinden bUlibedel tedarik edJlebUU'' 

Devlet demiryollar• ve limanlara 
işletmesi umum idaresi . ilaniart 

........ 

Muhammen bedeli (80) lira olan 1500 aded gemıcı el feneri (1.1.1,1 
Per~embe günt1 saat (ll) on birde Haydarapşada gar btnaaı d•N!trıdAki Jl' 
misyon taratmdan ~ eksiitme usulile satın alınacaktır. ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin (191) lira (25> kuruşluk muvakb.& ~~ 
kanunun tayin ettllt naaikle birlikte ekslltme günü saatine kada~' ;,ı; 
yona müracaatlan lbımdır. 

Bu işe a.ld prtnameı.r tomisyandan parasız olarak dalıtılıııattadJI'· 

-----------------------------------(~-~ 
iT AL YA ve MERKEZI 

Avrupadan Şimendifar ila 
HER NEVI NAKLiYAT 

T afsillt Için : K. A. MÜLLER ve Ş Id. 
MİNERVA HAlf • GALATA. Telefon: 40090 _ P. X. ı• 

Askeri liselere öğretmen yetiştirilmek 
üzere talebe alınacak 

ı - Askerl llatlere a.abr1 öğretmen yetiştirilmek üzere Harb okalu .,; 
.suna altı talebe almacaktır. 1. 

2 - Bu talt>beler; H&rb okulu talebesi olarak Ankarada DlLTarlb-ooJcif 
ya Fakültesinde )'&bancı dil tahsili görecek ve. asker1 öiretmaıı 1' 
rileceklerdir. 

3 - Kabul tartlan. 
, 

A - Harb okuluna ıirLş şartıarını tamamen hau olınak. 
B - Lise oı.:unıuk Imtihanını vermiş olmak. 
c - Yabancı d1l bfl&isi yukan derecede bulunmak. ~ 

4 - İsteklil~rden aec;ıımek suretUe alınacak talebeler i!llili2ıce, ~ 
almanca bra.nolanna taksim ve fakültenin 940 : 94ı tedrlaW. 'If". 
~ttirlleceklerdir. 1/. 

5 - Iste~lllerın evrak ,.. vesikalarUe Harb okulu komutanııtma ,. J~ 
tafsilfıt almak ıstt.yenlerin de askeri llseler müfett!şl1J1ııe •(Jtf' 
etmeleri llln olunur. (5470) __/ 

,. ATINA, SELANIK, SOFYA ve BOKREŞTEN , 
Hareket eden Oç motOrlQ • DeutfO~ 
LUfthansa • tayyarelerl, Almanya ~ 
beynelmilel hava hatları Ue muntaJ1 

1rtibntı temin etmektedir. 
Her türlü izabat ve biletler loto 

HANS W AL TER FE US TEL 
Tayyare blleUerl aııtışı Umumt acentasına müracaat ol1lll-' 

lıdır. Telgraf adresi: HANSAFLUG, Galata Rıbtımı 45 
Telelun: 41178 


