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bin liralik bir 
irni . oviz kaçakç1hğ1 __ 
. tti meydana Çikariidi ing!liz harb gemileri 

Kadın polislerimizin 
gösterdikleri muvaffakiyat 

Tabanca atışlarında 
genç bir kadın 

polisimiz birinci oldu 
- - ls pan ya kara 

Vekil Trakyada Kaçakçı şebekesinin memleket dışında sularında 
tetkikler yapacak da azalari bulunduğu anlaş1ld1 

Hadise Barselonda 
heyecan uyandırdı 

Iki kadın polisimiz de ihtısas 
kurslarından birini birincilik ve Adiiye Vekili de 

dün tetkiklerine 
devam etti 

Nafıa V ekili General Ali Fuacf 
Cebeso.)" 

Ce Nafıa Vekili general Ali Fuad 
k beııoy dün nbahki ekspresle An
Hatadan şchrimiz.e gelmiştir. Vekil 

8 Ydarpa§ garınd:.l nafıa erkanı 
'\'e dostları tnrnfından karcılanmış, 
NaPurla latanbula geçf'rek doğruca 

~fı Müdürluğüne gitmi.-tir. Gene
b~ Ali Fu-:ıd 1'\nfın 1\tüd urliiğünde 

ır mini m gu( olarak muhtelıt 
nafıa işleri hakkında cıfın Müdiirü 
Bedridcn iunnt almıştır. Nafıa Ve

(Devıınu 3 üncu sayfada) 

Atelyeler götürü 
vergiye tabi 

tutulabilecekler 
İstanbul Defterdarlığından aldı -

iırnız tezkeredir: 28 Temmuz 940 
tarihli gazetenizd~ c<Binlerce kun
~ur~cı i iz kaldı ) başlıklı ynı.ıya 
1alıye Vekuletindcn Defterdarlık 

)ıuıtasile ':>erveçhiati bir tnvzih a
ınrnıotır: 

E b2~-30 i~çi kadrosu nlnn ntclyelor 

1; rıka addedilmemck ioin muhte
dc Ye~ere dağıldığı }nzılnıa~ta. i.se 

l ealu kanunda drıhi 25-30 ıoçı ıle 
ça 1§.'\n rnüea eşeler vergiden m~ar 
tutulrnamı1 olduğuna giire yeni ka
nunla bunll\rın işlerini dağıtmıt ol
maları ve.rid leğildir. 

5 loof ve iki beygir kU\ vetindeki 

r ······· (Devnmı '7 nci sayfıutıı) ...................................... , 
ııo Alman 

tayya · 
bir ı· m.ana 
hücu etti 

lngilizler, 20 ! 
taygare düşürdilk 

diyorlar 

Alınanlar · yeni bir 
tabiye kullanıyorlar 

Londra, 29 (A.A.) - Roy
ter: 

h" Ingilterenin cenubu şarki sa
k~leri~.dc bir gehir bu snbnh e.r
h··n :ruz tayyare tarnfınpaJl bir 
J Ucuma uğrnmıııtır. Bu tnyyare-
:rden elli ili\ altmı1ı, pike sure
tıle bomhudıman etıni:ılerdir. 
Buyük miktnrd:ı boınha atılmıŞ.. 
tı~.' fakat lıas r pek azdır. Iki 
dt•~Şrnan tayyaresi dü~üri.ılmüş-
ur 

Dalga hal'nde seki~lik ka!ilelı-r 
Londra, 29 (A.A) - Vuk'e~ 

da haı.ır hul ... rıa, ahidl rin ıfn
de} rint" ..tıanı .ı c nul u • ki 

ı '7 n 1 1 a) 

Bu suçla alakalari tesbit edilenler dUn 
Emniyet Müdürlüğüne celbolundu~ar 

!.stanbul sabıtası diin mühım bir döviz kaçakçılıtı hAdiscsinin tahkikatı
na el koymuştur. 

Ecnebi memlekeUerde.p birinde de azaları bulund~u anlaşılan bir ka -
çaJtçı §ebekcsl. iddiaya göre ~imdiye kadar 117 bin limlık döviz kaçakçılığı 
yapmıştır. Zabıta hiidLseye el koyar koymaz Ihtiyat! tedbir olmak üzere 
şebeke mensublarının bankada Id mevdua.t.lıı.nndan kaça.k döviz tutarı olan 
117 bin llrnyı bloke tttinn~tir. 

Dün bu suçla nUkaları tesbit edJlen bazı k.imseler Emniyet Müdürlü!;üne 
eelbolunnrak ifadelerı alınmıştır. Zabıta bu ehemm!yeUI kaçakçılık hadi -
sesi etrafındaki tahkikatın.ı. devam et.mektedJ.r. 
··--.. ·······························-·--···--···-··-······································a_,····· 

Ceybanda bir ana -kız 
ayni unnde 

aşıklarıDa kaçtılar 

Madrid 30 (A.A.) - Hava• bil- ikincilik ile bilirdiler 
diriyor: Muhtelif memleket hizmetlerinde 

Majorque adalan önünde bulu -
nan deniz kuvvetlerine mensub beş vazife alan Türk lcadım, yurdumu-

1 zun emniyet ve asayişine taallilk e--
İngiliz torpido muhribi kara au arı den i~lerde de kendisinden bekle
hududunda bulunmaktııdırlnr. 

ı nen vazifeleri büyük bir muvaffaki-
Ebre üzerinde bir ngiliz şirketine tl k d l 

Ah .. 1 · •. ye e yapma ta ır ar. 
aid tezga ve motor erın son gun - B .. l d 1 k .. I 

1 . . k' u cum e en o mıs uzere s an-
lerde İspanya şırketine ter ı ve ya- b 1 E . t M··dü· ı··W .. t k"ll!t . · t • · b k k u mnıye u r usu eş ı ı:ı ın-lunda ıkı ngıhz an asının apan- d ı k d r ı . . d 
ma•"ıle ala ka lı görülen bu hadise "k~ "çabışan 1 aı· ın "h ?o ısı:nmlız en 

~ ı ısı u yı po ıs ı tısaa ıı;;urs arının 
Barselonda büyük bir heyecan u ~ biri~de 1 5 O zabıtct memuru arasında 
yandırmıştır. birincilik ve ikinciliği kazanmı:ı

lardır. 
Gene polis poligonunda yapılan 

tabanca atış talimlerin<le en i!ıcıbetli 
atıtı bir kadın polisimiz yapmıt. bu 
müsabakanın birincıliğini almıştır. 

Emniyet teşkilatımızda milhim 
Lizbon 30 (A.A.) - D. K B. vazifeler alan kadın polislerimizden 

ajansı bildiriyor: bazıları da İstF\nbul kadrosund.ı ça-

Bir yunan vapuru 
Akdenizde seferine 

devam edemedi 

Cebelüttarıka 5;itmekte olan yol- lışmaktadırlar. 
cuları harnil bulunan N<-ıı Hellas Başkomiser, komiser, muavin 

Ceyhan. {Hususi) - Burada şa- da arahacı İsmailin evinde ikinci bir Yunan vapuru Lizbona gelmiştir. rütbelerini ihraz eden kRdın polislt--
yanı dikkat bir hadise olmuştu~. Kıı- vak"a olmuştur. lsmailin ve Hahi-- La Seculb gazetesine nazaran, rimizin içinde oyleleci vardır ki: 
sahada arahacılık ile geçinen Jsmail menin öz kızlan olan Ane de bir Akdenizde cereyan ed~n hadiseler bunlar vazifelerinin icab ettirdiği 
isminde birif)in ~ahime isminde 35- müddettenberi aevi~tiği !\1:ıhmud dalayısile bu gemi Yunanist·ına doğ- her türlü feragat Ye fedakıirlığı gös-
40 ya,larında bir karısı, 13-14 yaş- adında bir delikanlı ile kıu;mı,tır. ru seyrü seferine devam ederniye - (Devıunı S üncü sa.yfada) 

Polis Icw-alanndan birini birineilikle 
bitiren kadın polislerimizden 

Ba)'an İlhan 

~~:"th~~:-rı: ,::~~'1:. ~::.~;"'.::: ~~ i::!\i ::::~~~;:" =~~~:::: ~:; cekı;,. (Devamı 3 üncü soyfada) .. i .......... o.o.roo•t•oaoooQ•nookoeoou·~o·i~·c·~·a·eo•r·,o~···ar··oiooolol:nos•o.~ooçoolo.~··noroood .. f:o·o•n···afm?.o•ti•ha~ ......... i-
sının yanındıı yamakhk yapmakta vurmu~. bu sefer de kızının kdçmı, 
olan Şıhmus adında bir genç ile so- olduğunu bıldirmiştir. Bunun üze- Almanya 
vişmeğe baslamış, bu gnyri ınc:şru rine zabıta aramıı faal1yetini ikiye 
a~k nihayet ka:;m k ranna müncer yırmı , kısa bir :zamanda Ra · e.ıtM...,..__.,..J,L ı d 
olmu~tur. KadınJ:ı ge-nç u~ıkı niha- ile Şıhmusu bir köyde, Ane ile aıK:rD' ar a ı • ı • 
yet bir gee~ evi terkdmişler, C ey- Mahmudu da b~şka bir köyde ele ge T I be ve ı erı 
han köylerine dogru nzaklnşıp git- çirerek adliyeye te,lim etmi:ıtir. Ad- ne yapmak a e 
miş1erdir. liye yalnız Aneyi babasına bırak-

Rahime ile Şıhmus zabıta tua- mış, diğerlerini tevkifhanele sevk İSlİyor ? f•k• ı • • •• I •• I 
!!!!~.~ .. ~o~~!!~?~.~~!!?.~~!~~.!oı .. ~!~!!:oo?.~~!!_t.i!.· ..... _o.o ............... ooo............. ı ır erını soy uyor ar 
ll M et, .e,, şiiebinin Londra, Berlin ve *Ekrem AkpO:at (Samatya. Ai~.,t:ılldi~i dersde, bu müzakere a1edi 1. 

Romada söylenenler kaka.n 17 numaracla) - Benco bu ki ÜC}l1 geçmemiş. Bazı derSlerden bir 
ort kul Ve sene ıçınde aneale 

lı l •• e sene a. o Can g t ıs 1 rd 1 tıluı:ı • l blr defa muallun eye l Ser Uzeş l Londrn. 29 (Reuter ajansı bUdiri- 1 e e e. 
1 
mf • «Çocuklar cahıl kal•ın ar, tarafından mUza _ 

i .1 neticclerın n ena • d" 1 • yor) - Balkanlar meselesi, ngı ız 1 blr ta _ ellerıne hemen ıp oma kareye kaldırı.;nbtL 

F ransıziara kiralanarak al h ay evvel 
garbi Ak denize giden gemi birçok defalar 
tehlike geçirdikten sonra dün lstanbula 

avdete muvaffak oldu 

!\lete ve 5Üvaıisi Rami Seferoğlu 

Alb ay ~vvel Fransızlnra kirala~ 
narak Akdenize ı;iden Mete §ilebi, 
bir hayli macemlar g,.çirdiktel" ııon
ra dun saat 1 i de lstanbula dönrne
ğe muvaffak oldu. 

Küçük bir motör. hiz Meteyi kar
şılnmıığa, Akdım:z gayyasından ya
l.""'lsını sıyıran kahtamnnlaşmış şılehi 
görrneğe gidenle:i y.ol:ı çıkardı. 

Memleketlerine ve ıırkada~larınn 
kııvuşmaktan mütevellid derin bir 

içinde hcpsı heyecanlı olan 
vapur müretteb.ttı mo'Ör yanasma
dan bizi merdivenden gemi) c çeki
v rdiler. 

Vapur si.ıvatiııi Rami Sefcroi;l:ı
nun karonrasını dolduranl.ır gc"Tliı.i
ni kurtaran knptanın mnccıasır.ı 
dinlemek için abırıı zlamyorl:ır. F -
kat 0 ö le k"n 'li e k.ı> id ız ki. 

45 yıllık ömrlinün en korkulu, en 
müşkül anlarını yasamamı;ı. Aıı!aıı
yor nihayet: 

- F ransızbr tarafından ki ral r.
dığımızı biliyorsunu.ı:. Fransa ilt> O
ran arasında nakliyat yııpıyorduk. 
Son defa Bizerteye götürmek iuere 
3500 ~n çiment~ yül<ıedik. Tam 
yola çıkmıştık ki, halynnm hnrbe 

girdiği haberini aldık. HnrL gem:si 
rt"fnkatinde seyrediyordu k. F rnnsıı
nın son günlt"ri .• p'lnik ba ... l.ımı ş; bir 
kafile tesis W'e hima} c etmclt"nPin 
imkanı yok. Radyola, , t"lsizJ,.r mü
tt"madiye-n f;Jibca arz, filan::n tul 
dairesi üzerinde deni:laltılar dol<l lı
ğını bar bar bağııı\'or. Düş•ir dum. 
Arknda 1 ra, g,.mi) •', hamula} t" ya-
zık ola c aktı. Rota\, virdı ıı. Ka-
pa w bitaraf bir li an t k ıc b ı 

matbuatının Uk plA.nda tetkik ettiği ~~u;~~bleri var • verilsin demiyoru:z; lakat mlş. Buradıı muııl-
mevzu olarak knlm:ı.kta berdevam - . başl l b" l'k k liml kab:ı.htı.tli çı -
dır. Hitıorln ynptJ.lı görüşmeler hak- dır. Benım ~ı~ on arın ır •ene 1 eme • karmak haksızlık o 
lundıı s:ı.rth malilınat elde edilme - üzerinde ~uracıı., leri de kolay kolay heder lur Mufrcdat prog 

·u nokt.n. t .... m me - d"l l"d" .... sine intız:ı.ren, mevcud intlba Hı e - ol~ld!r. Son bir _ e ı meme ı ır)) ramları çok yüklll 
r1n Bıılkn.nlnrdaki mn.nevra.sınclıı. bir 5 ı 1 d y ve sınınar çok ka-

dedi B kaç sene ç n e a -
tek hedefi oldu~u merkezn . r. u ni şeye aid terımler lki üç defa de.jlabalık oldu~undnn mualllm an .. 
hedef Almanyanın menfaatıdir. ~ı tJ Çocu~um derste yeni bir terlm cak programı bitırme~e çnlışıyor ve 
~aUy Tele~rnph diyor ki: ö;re~iyor, bir müddet sonro bu to _ tabiatile talebelerini kontrol edem.L. 
dk! veya ıkiden fazla Balkn.n dev- rım de:iştlrlliyor. İlk mcktebde bnş. yor. 

letı arasında b ir haııb Hitıcrl sıkın_ ka te hnl kullanılıyor orta okulıı Bu seneki imtihan ve tcdrls:ıt şe -
tıya duşürecek ve Sovyetler Birlif(ile eline:; ~~başka terlmİerlıı knrşıla. killerı de vaziyeti büsbütün ltıınştı!dL 
nahoş ihtilfı.Uıırn sebeb olııcaktır.Dı. g Yeni şekilde çocu~um dcrsine mun. 
fer tıırafta.n cferberllk şayialnrı ve şılı:· ~ nnlnttı~ınn göre dt'rs tazam çalışamıyor. Sabah erken kal-
harb şayiaları müvnzcney1 znrurı O- .", ı ~ ~: çok müznkcrcyc kalka- (Devamı '7 nci sayfada) 
larak bozrnnkta ve Almanyanın Bnl. :_.T=.'""ı:_=:ç:._ın __ ~-----------------------: 
kanlaninn bilhassa Romanyadan pet =!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~!!~~~!!!!!!!!!!~~!! CDevamı '7 nci sayfada) : 

Ja~onvada tevkif 
edilen ingilizler 

Royter muhabiri 
kendisini pencereden 
aşağı attı ve öldü 

Tokyo, 29 {A.A.) - Domei a
jansının verdiği oir hnbere göre, 
Royterin To ky:> muhabiri Co'<, jan
darma umumi karnrgahında •ıistic
vab edilmekte iken» binanın ikinci 
katındaki bir pencereden. kendısini 
sokağa atmıştır. Cox, aldığı yaralar 
neticesinde bir saat 4S ılakikn sonra 
ölmüştür. 
• Cox, Japonlar tarafından tevkif 

edilen Ingiliz tebansı nrnsııda bu
lunmakta idi 1 evkif olunanlarm 

(Dcvr.ırru 3 üncu sayfada) 

r BUGÜN--...... 
Halıralar Arasında 

YAZAN 
Ostad Halid Ziya Uşakhgil 

"Son rosta, da bir şaheser 
Yeşil Tulumba 

•..........• Y A Z A N ···········~ 
: i : Ercümend : 
o • 
o • 

~ Ekrem Talu ~ 
i •...•.....•.....•.......•...•••....•............• 

Altmış yıl evvelki 
bir aşkın, bir mahalle

nin, bir devrio ve 
bir cemiyetin tarihi 

Dekorile, insan!arile, 
an·anelerile eski Istanbul Ostad Eıcüıncnd Ekr._m 

1 
Beşinci sayfam•z a okuyun uz! 
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2"" Sayfa SON POSTA 

Hergün i lllakale: c= K üçük değişiklik = 

Fiat kontrolü 
Yazan: Muhittin BiTgen _ 

G azetelerde hep okudu k: Bir 
satıcı dört <Uruta satması 

Ja:ı.ım gelen bır limon :ı beş kuruşa 
aattığı için ihtikar cütnıü ile yakula
narak mııhkemeye verilmiş • . Galiba. 
muhakemesi henüz devam edıyor. 
Üç kuruşa tılınan bir limon '.>eş ku,. 
ruşa aatılır mı~ Salınca satılır. Nite
kim, pek çoğumuL lımonu beş ku
TUŞt\ almışızdır ve helki de h:.ı:ı alı
yoruz. Bunu aatanlardan bir tıınesi 
mahkemeye gitmckle, ıhtikar deni
len şeyin önüne geçılmi' olur mu~ 
Zannetmiyorum. Zateıı ihtikfırm ne 
olduğu belli değildir ki onun önüne 
geçmenin çaresini bul~lım. 

Diğer taraftan görüyorum ki, fiat 
mürnknbesı ile meşgul olan heyet 
veya heyetler tarafından esnaf için, 
alış fiatlarına yapılacak zamlar h:ık-

kında bazı normnlar tayın ediln,;ş: W latt 4 cl ,._ t k llerodot'un zar.-.a~mda 1940 yılına kadar 24 as.r gcçm~ ve bu mııdctet Falan aemtte filan yüzde şu kadar .ı an asır evv .cu.ıs agorn o va te gore yapılmış bır dun)a harf_ 
ve filiın da bu kadar zamm<'dec:ek. tasını göstererek, İspanalılnra şöyle söyledi: zarfmda insan hcı şe}'den evvel esas fikrini saklamak llmini öğrenmıştlr. 

- cYunan füemi haı1cindo oturan insanlar barbardırlar, harbde cesur B · h is d ı t d:ı da .. ' ı..r.-su' yo çıkıp du' n haritası u· zc in Acaba, bu nisbetler, hangi he.iaba ugun en ar n e a ·mı uı ıı.w ya r • 
de~ılchrlcr, buna muknbrı hi; bir milletin malik olmadıltı hazinelere ma. kl ,._._ göre tesbit edilmiştir/ Herhan,.,i bir de yabancı ıı-kların malik oldukları topra arı g....,ı.crerek: 

., likt.lrler. Altınlan, ızumüşlerl, brom·Jan, ~erne elblseleri, koyunlan .. 
malı alıp satan esnaf veya tncir için · Bütün bu servet ka;•n·aklan bizim olmalı, demez. Nut.ku yaldızlı, adeta ve esirleri vardır. Sıı, ey IEpartalılar, harb fennlnin kusv:ısına varmış bu_ " 
bir takım hesao unsurları vardır: Junuyorsunuz, ls~nlz bfıtün bu servetler aizln olabilir. cHerodot'un peygamberancdir. Fnkat e.cıns fikri hep iktisadi üstunlü~ü elde etmiye 
Sabit masraflar, nisbi mnsrnflar ve tarihındenıı maturtur 'c clün:r.ı anl~azlıklan da hep bu sebebden çıkar. 
nihayet kendi kazanç hakk1. Dük- ••••••••••••••••••••····--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••• ............................................................................................................................. . 

• e ,, n n klin kirası veya nakil mnstafı sabit ' 
masraflardn:ıdır. Kes~ kağıdı mns
rafı ise nisbidir. Mübayan fiatına 
yüzde §U kadar zammedip satı' fı, ıı 
yapmak bahsinde bu ur.surbrın ayıı 
ayrı tesirleri olur. Eğer bir esnaf, 
dükkanında gÜnde yüz kilo mal a
lıyorsa onun d5lıddi:ı kirası hesabı 
başka türlü olur, iki yüz kilo ~a~ı~ 
yorsn gene ba=şkd. Bunun gibi yüz

e ec nl1 
sergUzeşli 

<Ba.ştarafı 1 Inci sayfada) 
de otuz zammeden bir dukkAn 5n
hibi eğer bu yüzdeyi mübayaa kıy
meti on kuru1 olan bir maddeye 
zammediyorsa hesab ba ka, kıy
meti iki kuruıla olan bir maddeye 
zammediyorsa hesab gene başka o
lur. Birineide kifayet etti!'iini farze~ 
debileceğimiz nisbe:, ikinci heııabdn, 
beJ defa noksan olduğu ıçin sabit 
m srafı karşılamaya kiıfj gelemez. 

Ve ilh ilh ... 

* Küçük esnafa ıııd satış işleıinde 
bu tarzda b sma kalıb fiat ıııiiraka
besine benim bir ı:ırlıı aklım ermi
yor. Ciıb mü~teri olarak. esnafın 
karşısına geçiyorum; gR h kendimi 
esnaf farzediyorum; g~h polis olup 
mürakabe va2.ifcsıni üzcıim'! alıy~ 
rum; hüliisa, i,in her tarafını tı•tkik 
ettikten sonra gen(' davayı hnllcde
miyorum. Eğer, bu Hat mürakabc 
heyeti bu usul ile onu halled,.bil:ıse 
bunun bir mucize olaca~ bence 
§Üphesizdir. 
• Bu hükmü verdikten sonra da 
düşünüyorum: Acaba iht:kar, bir 
Jimonu dört kuru,a deği: de b~ 
kuruşa satmaktan ibaret rnidiri Bu
na gelinciye kadar bir kalemde bi~ 
lerce lira kazandıran muameleler 
yok mudur) Heoimiz pekala biliriz 
ki birinci tarzdaki ihtikHrlardnn kır:C 
yılda bir m hkemcye gidenler olsa 
bile ötekilerden yakayı de veıme 
misallerine pek ender tesadüf edilir. 
Şu halde, fıat kontıolur~un bu §ck
lini anlamak, benim i ı, in olduğu ka
dar herkes için de ~ayet miışkul bir 
mesele olarak tezahür t'Jer. 

Benim arada Slradn d.ıinıa pera-
kende üzerinde ciurdu(:,'llm bir nokta 
vardır: Perakendecilik sahastnda 
fiat kontrolu, ancak pemkcndecili-

ediyordu. İspanyanın Barselona li

manına demirledik. İspanya müthiş 
bir kıtlık ve pahalılık içinde idi. Et 
yok, kahve yok, çay yok, sigara 

yok, hatta ekmek yok. Bulunabilen 
etin kilosu 4;0 kuruş. Zeytinyağ 
200 e ... En adi sigara 60 kuruş. Is-

panyada derhal hükGmetten ne yol

da hareket etmem lazım geleceğini 
sordum. Hamulemizh beraber, fıı.
tanbula avdetimiz teblıi edildi. 
Barselonda kaldığımız müddet zar-

fında da mütareke akt•dilmio bu
lunuyordu. İspanyayı açlık, kıtlık 
fakat Alman zaferile sarho, olarak 

bıraktık, yola çıktık. Fak:ıt kurtul
mu~ değildik. Mesinadn halyan 
kontrol gemileri bizi çevirdi: 

- Stop stnyör kaptnn 1 
Dedfler. Tam sekiz giin bekletlldtk. 

Se bt' bl; b Dir mtyım? 
Hamulevt İstanbula dP!ın de, Yafa_ 

ya götiirmemizden .,üphclentyorlar _ 

dı. 8 gün karnvn clkırı$ bfle müse
ade etmediler İtalyada dolardan, İs-

viçre tnın~ndan OO.,ka para ge~L 
yordu. Bizde de bu J1arndn.n yoktu. 
Napollll bir dost. imdada yetf'mtesey
di nç kalmıştık. Evvl'lkf sabnh Ça -
nakkale B<$lzından gtrı>rkf'n ıı;llz!,.rL 

miz sevinç yaslarile dolmustu. Hele 
Bursa vapunı bizi selo.mt:ırken .. 
Va'Ounın ürıüncil kaptanı Rııhm' 

KebE>l i harbe dair hf'vt'"anlı httı:Ave _ 
ler anlatıyor ve sözünü şöyle ba~lı -
yordu : 

Bircok drfahr tnhtelh:ı.h rlet', tnv. 
vnre,PTle karnlgııtık All lıa !11\:::.ür 
!n!Vl'rteye ve bomava rPc;medDen bay_ 
rdmnzı görfince b1Mev yaomadılar. 

ğin bugünkü peri~anlıktan kurtul- Telsiz memuru il:\ve ed!yor: 
ması ve teşkilatlanma'!l şnrtile mıiın.
kündür. PerakendeciliK l!tn:1buldn 
bugünkü tam mnnalı perake!1decilik, 
yani peri~nlık şeklini muhnfrm" 

ettikçe onun kontrol, nisbdi tanzim 
edilmesine :mknn yoktur. Hele. bu 
iıin tatbikntınn zabıtanın meınnr ~ 
dilmesi büsbütün yıınlı~ sakat ve 
daima kötü neticeler verlT'eğe mah
kum bir usuldür. Eğer, fıatların tan
zim edilmesi mntlub ise mutlaka, 
her şeyden evvel, perakende ticnre

- Ben her gece sabaha kadar S. O. 
S i arctı veren vapurltllt'l dinliyor -
dum İngı1i2ler bir hayli İt.aıya!l ge
misi harcıyorlardı. Her gece bir çok 
gemı sulara dalıyordu. 

Vamrrda b r df' yolcu bulunmak _ 
tadı:r. İnırl'tereden (('elen Karaltaş 
lstmli bu tüccar genç de flmlan an _ 
hı tıyor .. 

- Haziranın S ünd nber1 yolcu 
vum. Liverpuldan bir Je.pon g misine 

tinin &.anzim edilmesini miınıkün kı- bindlm. Akdeniz volcularını B:ırse -
lacak bir teşkilati nma v""yn teşk)...llon'n çıkardı. Hntıra hayt\le gelmPz 
latlımdırma hnreketin~ ihtiyaç var- müskül1\t Icinele tam bir ay kaldım. 
dır. Bu yapılmadıkça, ihtisab nğa- Orada Mete vapuru imdada VPtistl. 
ları devrinden gelme usulJ,.,rden ıyi Meslnnda 8 gün bf'kledlk. Cekmedi -
neticeler beklemr:k hata otur. ~i'mlz kalmadı. C<>k sükfıır Tiirk ıvcye * kavustum, tam bir bııcuk :ıydn. 

Denilebilir ki osenir. bah~tti~in Vapunın etraf•nı s:ın<kılklrla mü-
bu usut. uzun hazırlıklara ve binu· rettebatm aileleri sannıstı Altı av -
enaleyh zama:ıu muhtaç bır şeydir. lık ha.!retl daha fazla uz3tmaıt:ı gor._ 
Halbuki, bilha~:ı ,u müstesna zn- lümüz razı olm1ıdı, ayrıldık. 
manlarda ııüratle bir scyler y:ıp:lnıa
eı bir zarurettir Daha iyiııi \'dp•lın .. 
cıya kadar. ş;mdilik bu "Uıetle ol-

Nu~ooet Safa Coskun 

Büyük H arbe nasıl girdik? 
Vatana avdet ettiktı;n sonra sa- ............. YA Z A N ........... ~ abmaklann bile inanamıyacaklan 

kin köyümün nsı"ıde evinde, güzel : teylere kulak asan bulunamadı. 
bahçesinde taze kavrulmuş kahvemi U [• d z ·ya : Ahvalin iç yüzüne vfıkıf <llıınlaı 
uzun zamandnnheri mÜLehassiri oJ~ fl a l l 1 hep hükmettiler ki .nemJekctin ba ~ 
duğum nefis Türk tütününü içerek u k/ •t 1.~ tına uzun bir rnesııio silsılesi getire-
kendi kendime vadettiğim müsterih ş a l gı :. cek olon bu çılgınlığın mt:s'uJiyeti 
günlerimi ihlal eden bir endişe var- herkesten ziyade Envere aiddir. Pı>k 
d k. b"t•• 1 ·d k' 1 d '••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••• ziyade ikbal ve i•tihara haris olan 

ı ı, u un az ço;c • ra ı 0 an yur - kurnet nihııvet b~nları Alma:ılardıın .. 
daşlarla beraber, bcnı bir kurt gibi ve küçük rütbcde bir znbit iken na-
k . ek h'l' d ~ Id H Jl satın aldığı yolunda en snfderun o- sılsa seri adımlarla atlı}·a ntlı)•a har~ emırm ten a ı egi i. ep, a- l I b'l 1 1 t ı b' . I k . R'f. p .1 an nn ı e n · a arnıyacaK ır ce- bı' 1 w k d "k ı 
rısten ayrı ır en sefır ı at aşa ı e b d' B k b'l İ T ye nazır ıgına a ar yu se mef. 
hasbıhalimizde bir nakarnt kabilin- Ya ver ı. una mu 8 

.. 
1 n_gı ız - yolunu bula:ı bu tıı:nç ad<.ım, görgü-

d kd ·- . . . k'b d k k lerle Fransızlar gene Turklerı karşı aünün, biıgi!inin fıkdanına ı~ukab'ıl en ye ıgerımız.ı ta ı e ere te -ı f .. · · k b •· 
·w· . Ahi N 1 d b' tarata gormeK ıgtemıyere u ço- nefsine ölçülemiyecek kadar ge.nı·Q. rar ettıgımız: << ı e o ur u, ız k b kA·· b 1 ._ .. " 

b h b' d d k 1 b'l d'k cu çn ceva ı ·an u maı; musama- mikyasta bir itimad a~. hf'le A} -
~ lar. ın :ı ışını· ad aba 'ıksleyl ıbl .. ıı hasını gÖSterdiler •. lş belki bu nok- h kL. 

c';'m esı m~teva ı ar ecı er e ey- tada da kalabilirdi. manya a ıundn müfrit bir tcınayül-
nıme vuruyordu. le bütün vat-ını arkıısınn takmış ve 

Evet, ne olurdu ve 'ne iyi olur - Mahmud Scv~etın katli fe - bir uçuruma do?,•u yuvarlamış olu-
dul .. Fakat bu tahakkuk edemiye- dasından sonTa sndaret mevkiine yordu. 
cek ümidin fiili te,kzibi 1914 mr ş' um gelen Said H:ı!im Pnşa da bu no k- Bu zaman öyle bir vaı:ivette i dik 
yılının Temmuz !!onunda te.zahür et- tada kalmak vmmd~ ıd i diye:- faızo- ki ne bir tarafa, ne diğer cihele te
ti ve onoan ~onra da artık memle - lunabilir. Mahmud Şevket sağ ol - mayül göstermemek, iki taraftan Bo 
ketin bedbaht mukadderatına yeni saydı ne yapnrd:, 0 da Al:nıınynya ğazları aş1lamıyncak. birer sed hnlin
bir sahifei nikbet yazılmak iizere ol- muhib olmakı<'l beraber memlekrtin de tutarak harb musibetinden uzak 
duğunn hüküm vermek icab etti. menfaalini dahn iyi takdir eder ve kalmak pek mümkündü. :vlümlrii~-

Alman 7ırhlısı Cöben ile Bre~ ona gÖ!e bir hareket hattı çizmek dü. eğer Alman nüfuzu alunda ken
lnu - Croise•u kendilerini :ııkı~tıran a2.mını gösteıirdi zannedilebilir'. di ihtiyarımızia girmiş ol:nasn~·dık: 
Fmnsız ve Ingiliz harb gemilerinden Said Halim f'a§anın ltılfif devletle- Bu cinnete mukabil Almanva bize 
kurtulmak için Çanakknleyt: iltica rine verdiği temmat da bu zeminde lcarşı bir cazibe tesirini yapahilecek 
edivorlardı. E.n bnsit bit<lratlık kai- ı iken pek necib evsafı haiz olan ve taahhüdata girişmi~. yahud. diKer 
dekrine göre bu iki harb sefinesir.i asaleti kibaranes·nden asla ayrılın ... taraf harb dış•nda kalınamın im
silnhlaTJndan tecrid etmek vt· ken - yan bu zat, tn :-ufından Ycrılen tt- - kan bırakınıyacak bir tchdid ınana
dilerini muhasamntın sonuna kndar minata sadakati l(endisince mutlc.kn aile karşımıza dikilmiş olsaydı itti
her türlü harekett .. n ninkoymak icab 1 riayeti vacib bir vazife addetmek Iii- haz edilen hattı harekete Lir i.i7.Ür 
ederken İtilaf devle tlerinin buna zım gelirken nasıl~n Enverin ısrı:ı.r- bulmak mümkün olnbilirdi. Bu da 
dair vukua gelen miiracaatlnrına )arına dayannmamıştı. Caribdir ki 0 yoktu. Yalnız muhakkak olan 
hep gec;i~tirmek s.uretile cevnb ve ~ zamana kadar Envere rakib olan CC' bedahatle g:1rünen bir nti vardı. Ne 
rilmi~ ve böylece onl,mt karoı Tür- mal Paı1a - ki "iddetle Fransaya mü- yazık ki bun.ı göıecek kadar bir u.
kiyeyi de Almanya if,. beraber mu- tema~ildi hn•ta Umumi Harbden yanıkhk bulunamadı, ve, artık ö-
hasım mevkiine kovmuş o]u ... ·orduk. 1 b' ·T .. k F d 1 k nüne geçilemiyecek bir ka~rga ıçin-

" evve ır ur - rnnsız ost u te- d .. "ki k k T" k 1 
Artık i• bu cereyımı ald.ktRn son- kk"!" .. d · k b · e suru ,.nerf' oca ur · sa la .. .. şe u u vueu ~ getırere unun rı- · f' h k d · ''Id' 

1 b . b d ' · t l"t" 1 · . f h. . . d hd . Inatının m ı:m ın'l a ar "ım ı. rn nası ır a ı renın e a urr. erı ft· yasetı a rıyesıııı eru e e•mış. B b K l . f .'' h b 
rasında yuvarJanar,.~ımızdn c:üphe r·· ı· • ' d b ' • ' · en U rac ~n·.:: acıasım n f'r 

._, .. 11 1 rıyasetıne e enı geçırmıştı - I .. • .. .. d k d f" 
götürecek bir cihct ka1mıyordu. Za- bahriye nazırı sıfntile rakibine uydu amca o gkunl ıto~um ekta~~ sızlca, u 
ten böyle olacagwı n da, etrafa hn - • 'h d . 1 k d'w tursu:r.ca a mag:ı mu e.-.ır o :ımı -ve ıçtı n ma mug::ıyır o ara •;;rr k h • k 'd' ·r ı· · 
kikati sezebilece-k kadar bir göz gez- . .. A . . yara §e re ınme ve gı ıp •' atı 
dirmt'ğ~ ka dir olanlar çoktan ka - bırkaç ~uk~m~t _re!ı~lle bem~::r Al- görmek istedim. Ne için? Bunun ne 
naat etmi~lerdi. manya ıle gızlı. bır.~ ttıfak a~dınc mu- faydası olabiiirdi? Ok yııydan çık-

w ımfakat eyledı. Boyle hafı suretle mıştı, vak'ayJ geri çevirrneğ,. iınkSn 
Memlekette ha tan acnı;ı Alman yapılan ittifak heyet; vekile azasın- kt · k" 1 d b'l .. "f hAk' ı· a- .. T" k d yo U, ım an o say ı ı e onıı l'~ -

nu uzu n ımc ı. u tu n u ı or u.- 1 dan birkaçı müsteıın,t olarak diğer- b'l k 1 f d' b' bbii 
k • d · · b" " k k" · k pa ı ece o an .er ı ır teııe ~ 

sunu, as. en eva ın uyu uçu lerinden rnektum tutuluyordu. k' · t f d k 1 b'l' d'., 
Al A · 1 · b ' 1 • h' .. .. ımın ara ın nn vu ua ge e ı •r •~ 

k
mafn kamu. "ı~~~ ~ z~ ıt en 

1 
11 orumk- ı 'ihayet artık hiç bir hakik~in l~te beni şehre inme~e ve falati 

ce , a at ıo ıo; t-rı yırtı nTllıyara k k 1 · k" b k .. w h' · 
l
'k .... 1 .. b' .. me tum n masımt ım an ıra ı ı- gormege ~ev.ı:eden ıs ancak bır tc-

metanette çe ı ten oru muş ır o -1 K d ı 1 • k 1 .. ·ı_ · E · h " k• .. w . . B yan ara enız çııgın ıgı vu ua ~e - cessust~ •uarett1. nverın u umı>t 
rumcek a~ının ıçın"' '>nrmıstı. un- d' B' . 't . t 1 ı Ça ak fikl . . ı_ d .. "ki . . d 
1 b

. ·ı d" b b ·r 1 ı. ınncı cşron or a annua n - re ennı ar"a~ n an euru evı•ın c 
ar, tn. b"':t~ e: uk~l'b·e.ydd ark ı :ın a - kaleye iltica eden o ıki .\ lm n har b beni en ziyade hayretlere düııüren 
rını bır ınnı ta ı e er'! .!lavınan w 1 d f k 1 d T ı· · d b 1 
'k' · '"'' lh 1 · b' A 1 t' 'd' h' gemisi Türk bnyragı a tm a, a at on arın arasın a an tın e u un ma 
ı ıncı "ı emın ırer n e ı ı ı; ır ' h 'd . d d On .. k · · ·ı · 

d 1 1 k t . · k l'k Alman amirali Susc . 0 .1 ı RrC!fln e 8JY ı. u gonne u;:ın yenı emı•:C'A 
yan an on ar rnem e e ın a~ er ı '- R .1 · k b' 'h · h' d. · d 1 
h 

d b. d d Al Karadenize çııdı ve us gem• erıne ce ır ı tıyaç ıs~ ı•ıme e arıc.a c 
a~~tın a, ır yan 8~ ~ man taarruz etti. bir istiknah ffi("Tnkı am il oluyordu: 

sheffı~ıı· bdaro~dWnny,T~~hk~un . ıyaAselt me k \1 Nasıl o1mu,tn -:la Talat bevle süıük-
n 1 ın e a '!tn ur ı}'t'YI ınan Bu ı:ak'n Ü-z•·rin~ artı· 1 mnnya-

1 
. ') 

h imayesi altına girmıı bir müsteın- nın ittifak d!!iresinA ~irilmi oluvor- enmı•t~ ·. ·• . .. . 
leke hiikmünde l:ullanını.ığa devam du. Bunu yı>nidc•ı ltilaf devletlerinin Dahılıye nezaretı~de. turlu. mt-~-
ed k b 1 , telkinat ve icraa _ göı vu. mab;t,.cekleri bir !:>oya altın- gıılivet arasında benı kahııl elh. Be:1 

er en un ar n k · · · f k · · 
tma rnukavem<'t edebilecek i~ haeın- da gi:dt"meğe ı-nkan ke.lmnmnkla he hemen, va ·tını ısra etme ıst~mı -
da bir knvi lıükumf't yoktu. rab er hiikumd ı;::en··· Alman am i - yert!k: 

1 
, 

Ca kk ı · bu 'ki Alman rnlinin bu harli ııe:.oi kt!ndi kcnJivine - e vaptınız) . . Buna na ıl kn-nn aıcve gıren ı. d' • "1 d d' 
gc~isi hakkınd~ bita·aflık ahk5ını- ikn' ettiğin,. dair J,ir takım tevil yol- rar ver ını! ... e ım. 
na riayet kuvvetini bularnıvan hü- lnrına 'Sapmak istediyse rte boyle. <Devamı 7 nci sayfada) 

a n mücadclı· etmek kabahat mi o
lur?» ISTER i NA N, STER NANMAl 

Eğer, bu eski usul ile çalıeılmnk
ta de am ed rken modern usuller le • 
derdin radikal surette hnllıni tf'min 
ayiiyecek yapıcı hir "istemle de iş-
igal edildiğini görsem, bu tarzdaki 

bir muknbcleye hak verirdim. Fa
mademki .. slcide ısrar edilirken 

iye dair hiçb;r nlarnet göremiy~ 
§U halde ben her vnkitki fık-

i bir kere dnhn ortaya atmayı 
vazife bilirim. 

Gazete 24 saatın t.ı.rlhldlr, derler. Eğer bu do~ruysn memlekct:mizde 
24 saatilk tnrlhin ne kaydettl~inl anlamak Için fazla zaman sarfPtmtyc 
liizum yoktu:: bi\tLn vaıı:'alan küçiik hnclınde bir kitabın bir yapra[tının 
dorttc biri kııdar bır yerP sıkı.ştınnak kabildir. Blr al mf istiyorsunuz, 
dun c;ıkan gatPTelerden ıruuettnyln birini alarak başlıklarını okuyunuz, 
neticede hatırınızda kaıacak vak'alar şunlardan ibarettir: 

Ticaret ıJekUi M€'rsine tetklkat yapmıyn gitti, Maarif Vekili Ahmed 
Mithat merlıumdan kalan kitabıarın umumi kütübhanelerden biri içln 

srtın alınıp nluıaınıyacnklnrını tetklk ettinniye karar verdi. Bi~ ı:;por 
bayramı ve b.r nt yar:şı yapıldı, Elmada~ında bir araba. devrlldi. !~i Ali 
arasında kavga r.ıktı. bir oğlan çocuğu yokuşt.an, bir kız c;ıocu~u da du 
vardan diıştü .. . 

Gazetenin ~ saatlik bir tarih oldu~ iddlıun doğru ise bu tarihin 
memleket!mizrte 24 saat için kaydettlli hareket ve hayat bundan Ibarettir. 
Yahud da gazetelerimiz 24 saatin tarihini tesbltte a.nca.k bu kadar mu -
wffak olmaktadırlar. 

I.S TER 1 NA N, i S T ' E R iNANMAl 

Sözün kısası 
Kavuna dair 

E. Ekrem Talu 

K arpuzun amcazadesidir. Esll • 
sen, ik.lsi de ayni soy adını tl\' 

şır ve Bostan itlftk olunurlar. 
Kavun, karpuza nazaran daha ~ 

bar, daha a.slldlr. Hlç blr vakit oteıl 
kadar iptlzale u~ramaz. Sırık arııb!lo 
la.rına dü~tüğü nadiren vfı.kidir. 

Gene karpuza nazaran, daha geÇ 
t:endlni gôstcrir. Önce top atan n:ıttıl 
altında ve saçları diblnden kırkllfllıf 
guyrl musellah bir kelle şcklind" zıı· 
hur eder. O vakit çok kokulu, rnkııt 
ekseriyeUe tatsızdır. Lezzeti kalı ttlllo 
hıyar arasında bir şeydir. Nnzır. Jlli. 
d eler üzerinde miishll tesiri ~ apııf· 

Dnha sonraları, mis gibi yerı s çı• 
kar. Bu yerli kavunlar biçimsiz k!l• 
bukları pürtük pürtük, çok defa ça~ 
!ak, irlli ufaklı, Ilikin leziz mı ıcı 'l • 
dir. Keslldığl zaman ortalığı nef bit 
koku sarnr. Kavı,n içi dedig-irniz cı· 
zib, tatlı renk ~te bu yerli kavunııll 
etinin rengldlr. 

Sonbabara do!mı piy:ısamna J{ırtc. 
ağacın, Balıkesirin, her biri blr~r b,ı 
peteği kndnr tatlı, sulu, yumuşak ta• 
vunlnrı gclmiye başlar. Bunlar. ıılC· 
şamcılığı Meta bir ayin mertebe ne 
çıkaran, rakıyı adab ve erkanne kul· 
ıanan, keyir ehli, safn erbabı kimse· 
!erin ötederiberi kıymet verdıkıt·r~ 
sevdikleri. sofralarından eksik etnıe· 
diklerı mczedir. 
Bektaşinin sözü mnliim: Kavun il8 

rakıyı yanyana koymuş da dermiş lti: 
- Ya rabbi 1 Mademki rakıyı harııJ1l 

edccektin. bu mübarek kavunu 118 

diye yaratırsın?. 
Şimdi emsaıı gltgide nadlr1~f'n ° 

eski, erbab nkş:uncılar ve bu me\·a~ 
da rahmf'tlf üstadım Ahmed R Jtl, 
dem sofrasında kavunu muthk bU • 
lundururdu. 

Ştı hlkdyeyl de ondan dlnll'mio;t ın: 
cPadi ah dördüncü Murad rııtıY' 

yasak etmiş. Yasağının tutulup tıı· 
tulmn.dıtını da bizzat kontrol etmt!C 
ve şehirde tebdfl gezerek, ynknladı~ı 
ayyaşlan şiddetle cezalandırmak n • 
deti imiş. 

Bir gün, mukarrlpleri deml.sler ki: 
- Padlşahım! Senin bu ya.c;ağı.tl 

natlledir. Zira. onu tutmayıp tr.ente• 
rin ba~ındn senin sadrazaının geli ~ 
yor. 

CDeva.mJ 7 nci savlada) .. 
·················································· 

Fikirci 
yerine iş~i 

Gazetelerde sık sık şu şekilde 
temennller ve baberler çıkar: 

- ((Falan kasaba halkı ıısc 

istiyor. Falan kazada orta mekA 
· tebc Ihtiyaç vardır.» 

.:\laarif Vekiıleti bu lstekh.:ri 
bütçesinin müsaadesi n1sbeti1ı

de yerine getlmıiye çalışır. Bir 
kaç yıl içinde memleketin muh
telif noktalarında birçok orta 
mekteb ve lise açılmıştır. Bu is
tekler halktakl okuma hevesi • 
nin hnrnretini gösterdiği Için 
takdlre Jiiyılrtır. 

Ltıyıktır amma orta mekteb 
veyahud ıise açmak beş on od:ı. 
lı bir bina bulup Içine ylmıi, o
tıız sıra koymaktan Ibaret delil
dir. l\lekteb binadan, sı:radan 

evvel muallim demektir. 1\leslek 
mekteblerinden yetişmiş kuvvet. 
li bir mualllm kadrosu olmadık
ça açılan liselerden fayda belt
lenemez. Nitekim etrafı düşlin
meden açılan orta mekteb TC 11. 
.selerden alınan tecrubelcr bunu 
meydana çıkamu tır. 

Dün de (Van) dan gelen bir 
telgraf bu ka!'!abamızın da bir 
li ·eye lhtiya(!ı oldutunu anlatı

yordu. Vekiilet bütün bu taleb
leri karşılamıya çalı ıyor. Ila -
tadır. Bi:r.e orta mekteb Te llsf'A 
den ziyade bol mal:ı.emeli, Iyi 
teşkilatlı sanayi mektebl lfuını. 
dır. Yanda açacal"unız lise bize 
ne seviyede bir ı-enc;Uk :retl'iti -
rec:ek. Okur, yazar, fakat mesel!i 
elektrik kablosunu tamirden fı. 
ciz, gözü hükümet kapısında bir 
genrllk .. Her t&hsll devri sonun
da hükümet dairelerini n bU· 
susi müesseseleri kapı kllpt do
'aşıp iş ıstiyen gençleri ı-ördük
çe derme çatma vasıtalarta aç.a
cağımrı yeni llselerio memleke
te ne kuandıracağını düşün ~ 

mekte haklıyız. 
Israrla üzerinde durduğum ll

kir şudur: Bize llseden fulıı 
pratik san'at öğreten ve :veti ~ 
tlrdiği geneleri derhal nıemleke. 
tın hareketli hayat saha-;ınd:ı 
Lş ııablbl yapabilen sanayi rnek. 
tebleri ıazımdtr. Türkiye gittik~ 
çe e•ndüstri memleket! oluyor. 
Elektrik, gaz ve motörlü vası

talar en hücra k~ere yayılı
yor, bu tesisatı ltietecek Use mr.· 
zunları delil san'at erbabıdır. 

-?3~1!han CalıiJ 
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Refik Saydam istasyonda Meclis Reisi 
ve Vekiller tarafindan karş1land1 

Ankara 29 (AA ·ı Dr R . ' · ·) - Baş ve kı 
· efık S d se b ~ı ay am bu snb:ıh ekspr~ 

m· ag anan hususi vagonla şeh!i
ııe avd İ et etmiııtir. 

nı stasyonda Bü ""k Mı'llet M ı· · '\e· . yu ec ısı 
ısı Abdülhalik Rçndn, Vckiller, 

Halk Partisi Umumi Kfitibi Dr. Fik
ri Tuzer, Halk Partisi yuksek erkiiı
nı, pek çok meb'uslnr, Hariciye Ve
kii.leti erkunı, Divnııı Muhaı.eb:\t ve 
Devlet Şurası reisieri vesair birçok 
yüksek zevat tarafından iı.tikbal 
edilmiştir. . 

lzmir ve havalisinde birçok k1ymetli 
eski eserler meydana çıkarı'dı 

zes~zın~~· 29 (A.A.) _ lzmir mü-ı bartma olarak hakkediimiş bir lran 
Sel~uku~ürü Foça, Mencmt"r. ve süvari cen~averinin hcykcli bulun-

çıkan ha avalisi~.ı,dc vı• ~u.,<ırl_a:\l~~o. muştur. . • 
Ynntı~ zı eskı eserlerı lı>Lkık ıçın Bu eserin Danıııın Ansdolu ıstı-
C~re gk."~eyanntten nvdet etnıiştir. Jiisı devirleri'le ıııd olduğu Z'lnneclil
k~n ~~ ~Jlucak ve Bele.vimle çı- mektcdir. Araı~tmnnlar esnnsında 
Vırlt'rine ~ın Roma ve Bıznns de- Çamlıkta ı;la arnlarında L:r güneş 

]ltı~tır. Içi~~~ desek~l,.br oldk~ğ~~kanlaıııl- saati, kabartma bir kadın ve otur-
ar 1 . ın e ı azı uçu • p::ırç~ . l 

S b Zrtı.ıre get" ·ı · t' '] e-en'ın muş bir erkek he) kelı bu ll'ıtt:-ı m cr-
Uz 

1
. ırı n1ış ır. ı' en ... , B 1 d lırke:y ı köyünde de bir tarlıı kazı- mer eserl:.r nuluıımuııtur.. ~n. ar a 

lllernıer hir lcvho. üzerine ka· Selçuk muzesıne scvkedılmıcıtır. 

M ncadeleye devam 1 Hitler, eskiBulgar 
eden Fransız başl<umandant 

hava ve denizcHeri ile görüştü 
1{ • Ber.fuı 29 (A.A.) - D. N. B.: 

Führer, Alman orduları başkumnn
danlı~ının daveti üzerine ga.rb cep _ 
hesi muharebe meydanlarını ve as_ 

arı:::ıre 29 CA.A ) - Şnrki Afrikada 
ranı ~ları ingmz ha va kuvvetieti 
tınınndhaa Frcıns1Z pllot ve mürettcba -
cı rekfı.t.n iştirak etmektc ol Ukları bugünkn İnglll ..__ k - kerl tesısatı gcı:rnekte olan ve Bü _ 
veı.ıe · u z , ... va u·1 - ük H bd B 1 a rı kumnndnnlığuun tebll~inden Y cır e u gar kumandanı bulu. 
nlaşuınaktadır nan general Çekof'u, bugun ö~lc üzeri 

f'rllna · kabul etmiştir. 
• ~ bahriyelileri t t>krar c;alı~ıyor ·-----------

Londra 2!l J d t k"f 11ek · (A.A.) - Reutcr: anonya a ev 1 
lan blnes ıle Frnnsayn dönmcl~te o- ·ı! 
hiılen r knç yüz Fransız bahriyensı, d '1 ·~ "1" 1 dasında~lra~ MusPlicr'nin kuman • e en ngl IZter 

<Baştnr:ıh ı Inci sayfadal 

(Baştarafı 1 inci sayfıı.da) 

272 Ingiliz çocuğu 
Nevyorka vasıl oldu 
Nevyork 30 (A.A.) - 0. N. B. 

bildiriyor: 
Aileleri tefakatinde seyahat eden 

272 İngiliz çocuw..ı ve bayan fa -
bouis, Cunard Line kumpanyasın:n 
Britannique vapuru ile buraya mu
vasalat etmi~lerdir 

Çocuklar İngiliı.leriıl miiıdfeh 
ailelerine mensubdur. Di~er Lir ço -
cuk kafilesi ıle Calmeroni \ İngiliz 
geınisile gelmiştir. 

Estonyayı terk 
edecekler hakkında 

bir karar 
Tallin 30 (AA.) - fsl.!giin neş

rcdilen bir karı.unr.nıey'.! nazaran 
polisten müsaade alınad•kça yaban~ 
cılar Estonynyı terkt-denıiyccekleı -
dir. Bu memnıı\y~t sefaret ve bm
solosluk memurların:l şarııil değ;ldir. 

Raval 30 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

ingiliz • Litvanya küllür cemiye
tinin l;iğvı kararlaştırılmıştır. 

Litvanyada ecnebiler 
hakkın daki yeni 

tedbirler 
Kaunas 30 (A.A.) -D. N. B. 

bildiriyor: 
Litvanya dalıaiyl'.! nezaretinin 

neşrettiği bir kara mnm("ye nazaian 
memleket dahilinde 1 T ,..mmuzdan 
memleket haricinde 29 I em muz -
dan e\•vel Litvanya '"i1.csi nlmış ec
ncbi!erin Litvanyay:ı girmesine ma
r..i olunacaktır. 

F rarısada Ahnan ve ltalyan 
tebaalarına karşt alınan 

tedb'rler 

i 
Yazanı Selim Ragıp Eme~ 

yalnız lngiJiz matbuatının 
değil. Avrupada az •;ok is

tiklal sahibi bulunn~l memleketlere 

V ekil Konya ovasının bir kısmını sulayan 
Beyşehir gölünü ve barajını gezdi, muhtelif 

yerlerde köylü ile görüşmeler yaph 

mensub gazerel•!rin de bir müddet- Konya 29 (A.A.) - Şehrimizde bu -ı derek ovanın iska iştle alakast bu • 
tenberi Balkan i~lcrile me§gul olup lunm:ıktn olan Ziraat Vekili MuhliS lunan Seydişehir Sugl:ı golunu ;öz_ 
bunların üzerinde durduklarını gö _ Erkmen dün yanında valimiz olduRu den gcçlmıişlir. 
rüyoruz. Çünkü, bu mıntukada, göze halde Beyşehir, Seydişehir \'e hava- Muhlls Erkmen Beyşehir ve S ydi
çarpan dikkate değer !iyasi bir kay- llsinde tetkiklerdc bulunmuş ve nk. şehir Halkevlerinde halkin zlrai .·a
naşma vardır. Rumen nazırlarının şam tekrar Kon~ya dönmüştlir. ziyet \"C ihtiyaçlar etrafında go ı -
Almanyayı ziraretler!, c.nlan Bul- Zirnat Vekili bu tetklklcri e:ı•1asın- rnelcrde bulunmuş ve dılekleıın tes. 
gar nazıriarının takib eylemesi, d::ıha da Konya ovasının bir kısmının su- bit eylcrniştir . 
sonra Slovaky.ı erkanının Almnn ri- 1~ tesısatı membaı olan Beyşehır Donüşte Doğanbey nahlye men:e • 
caline mülôkı olmaları dik- golunU ve barajını lrva ve lska tcş _ zlne ve köylere uğrıyan Zlr::ı.at v, kill 
kati çeken JÜnii;-ı başlıca vakınJarı• kil.~tile tesisatını teftiş eylemlş ve buralarda da halkla temas C~ffiı'i VI 
dır. rnuteakıben Seydişehir kazasına gi. kendilerile giırüşmüştür. 

Almanyanın son zamanda Balkan 
meselelerile hu derece sıkı surette 
alakadar olmasının sebebini kavra
mak biraz güç gibidir. Bilhassa In -
giltcreye kar'ı Jir taarruz beklen -
diği şu sırada. Fakat son muhnr..,be.
ler esnasında Lüyük ılk madde 
stokları ı;arfeden Almıırıyıınııı. bir 
taraftan bu stokların tamamlanma
sı, di~er taraftan Ingiltere ilc de -
vam edecek h:ırhde bunların nrka -
sının kesilmt"mesinde biiyiik ve ha
yıı.ti menfaati V"rdır. Bundan dola
yıdır ki Balkanlar ~ulhüııün her şey
den evvel haleiden masun kalması 
lazımdır. Bu da Romanyanın Bul
garistanla, Maca•ist .mın Romanya 
ile harbe tutusmamAları ile kahilJir. 
Bu ise, ancak muslihAnC" bir a:.ırette 
ltonuşmakla mümküöl olabilir. Bul -
garistanla l'-!aı-ari!tanın Aimnn da
vasına kar"'t !empntik davranınala
rma mukabil Romanynnın vaziyeti 
Ingiliz - Fran~ız davasınn mütevt·er
cih ve mü1.ahir idi. Kıt'ın-i Avruo~
da Almanya muzaffer oluncn, bu iki 

• Iz ir çif çi · ı a 
ek a 

İzmir 29 CA.A.) - Vilfıyet dahılin-ı rnd:ıki hububat tohumluklarını 1 A. 
deki çiftçiler bu sene harmanıarım ~LLı;tostan ıt'baren tcmlzlcyip l. l!l.. 
on beş güne kadar tamamen knldır- maya b;.ışlıyucaktır. Bu sene o h va. 
mış olaenklardır. Bunun içın lktlıa e-
den bütün tedbirler alınmıştır. Ziraat lıye eı..ıcn butun tohunılutdıı.r .c.n .. z-
Vekaletinin Bcrgamadcı sclektörfı o_ lenmış ve ilaçlanmış ol.ıcaktu·. 

• 
ı 

Ve 
Şef 
ilini ka 

(Ba.ştarnfı ı Inci sayfada> 

devlet, uğradıklnrını iddi!\ ettikleri kili öğleye doğru vilayete giclerek 
haksızlığın tamir•ni istemiye bn~la - Vali ve Belediye Rci·n Dr. Luıfi 
dıl::ı.r. Onların. bilhassa dnvarı ol - Kırdarı ziyaret t!tm!ş ve bir müddet 
dukları meml,.ket Romnnyadır. Ro- görüşmüştür. Vekil öğle ycınceını 
manya ise, bugün, Alrııanya ıçın Vali ve Belediye Reisi ıl~ yeni açı
mühim bir p~trol knyn<ığıdır. Ro ~ lan Galata yolcu sa.lom.: l oknntnsın· 
manvaya kar~ı ynpıin cak bir lııue - da yemiştir." V ek il d ii n akşnmn ıloğ
kt"t Rumen petrol kuylllnr•nın uzun ru Floryaya giderek :\1illi Şef tara
zaman i~e yara:naz Lir hale yclme- fından kabul olunmuştur. 
sini mucib olabili:". Almanya, ı ~te General Ali Fund dün kendisite 
bundan dolavı bu işe el koymu~tur. görüşen bir rrıuharririmize seyahnti 
Taraflar arasın:l.ı bir nevi muta • hakkında ::un l arı söy l emiştir: 

İstanbul adli\·esini zh·nret crlNek. 
adli işler etraf:ndaki telkikierine 
devam etmiştir. 

Vekil, müddeiumumi Hikmet 0-
nntın odasınıla bir müddet m<" gul 
olarak, mahkcıneleı in siirttti mc-.sc
le3i ctrafıııd•ı v-c:nı bazı dircktıllet 
vermioıtir. Bu ~rada. uiak tdt-k sc
bcble;le davaların talikc uğrnma· 
ması, talikler·· sebcbi\·c~ veren Lazı 
idari kayidleıin kaldırılması dra

fında görüşülmüştür. 
Cal~ın ğa a:hUr Fransız bahrlyesi" nde 
hak !:.aa~ karar verrni?lerdir. Fil • 
ların ~eknes'ln torpUlenmesl, bun 
ların nefretini muclb olmu•tu'". Bun. 
daş• hattı hareketinin difier nrkn -
liye arı ve Frnnsaya donrnek tı;in bek
nı.· n dl~er Fransız bahriyelUe'"i Için 
d.t~::ı.ı teşkil etmesi pek muhtemel _ 

miktnn, henüz ismi bulunmıyon bir 
şahsın daha yeniden tevkifi üzerine 
1 l e çıkmı§tır. 

Vichy 30 ( A.A.) - H a vas bil- vassıt rolü oynamaktadır. Bnc:lıca _ T rak~·nda tetkikler ya pm ok 
diriyor: ' h b' I " 

B b h 
istt>ği Balkenlsroa ar ın ° mamn· üzere bu sabah Anknradhn rr,cldim. 

u sa a çıkan re3mi t d l k 1 k " • t" d ... k g?ze e e sıdır. ngiltercve ar~ı yapı a·;n • Burada kısa bir "'Tlliddet koldıktan 

Vekil, bunci,:n sonra Anknn•dan 
şehrimize gele,l Vtl cHin saat dokuz
dan bire kad:ır adliyede meşı;ul olıuı 
Adiiye Miistcşarı ~ -lim Nafız.!e 
müddeiumum;nin odasında uzun blr Cnsualukla itha.m 

Tokyo, l9 (A.A.) - Tokyada
ki Roytcr ajan:5ı muhDbiri Coxun ö· 
lümü hakkında Domei a!ansıncn 
neşredilen ve hükumet tnnıtından 
mülhem olduğu zannedilen bir ızah
namede dcniliyor ki: 

ın ışar c en ıı<ı ararname ıle har- d 1 b' r • ,.,er" ·m-
ın aş angıcın a .~ man ve halyan · "b • 1 k t • 'f dilen b
. b 1 d Al taarruz an evve ır t-vı ., · 1 e ı sonra Trakynya ha=cket edeceğim. 

t b 1 k l . . ı nıyet tcrtı ;:ı.ı 0 ara O\ SI e Trakyanın muhtelıf mıntakalnrında 
görü.;mc yapmıştır. 

Bu gö.tüşıne e~nnsında, Adiiye 
Vekilinin son tctkik \'e teftişlerinı
den aldığı neticelcrin mevzuubnhc 
edildiği tahmin olunmaktadır. 

~ aa arına arşı a ınan tekfılıfı h r- bu konu~mala,.•n derh:.~ fiili teza - b""t"" f • 1 · · t ft" d ı bıye tedbirleri kaldırılmıştır. .. .. . .. . .v,• bir u un na ın ış erını c ış e cr<'~ a-hur ı::-ost~rıp g..,'ltemııyeccı,ı ayn ı liikadarlardatt iznhat alacağım. Bu 
meselt"dir. seyahatiın birka:; gün devam cde· 

~·------------------
Nevyorkda s1caklar 
bir günde 13 kiŞiyi 

öldürdü 
Nevy teıernt ork 29 (A.A.) - Sıcak dalr,nsı. 

vaın11 a sebrbıyet vermektc berde -
ta ~~· Yalnız dünl:ti gün Nc"york. 
teıe·r 0~ll çarpması netleesinde ı3 kişi 

ın uştur. 

.. Kadın polislerimizin 
gosterdikleri muvaffakiyat 

<ıCox, casusluk yapmakl::ı ithnın 
edildiği için tevkif olunmuştur.•> 

Kendisi hakkında ba,.kaca hiçbir 
malumat mevcııd değildır. l\1ıılum 
olan şey, Coxun tevkif edilmiş bu
lunduğu ve lngiiiz konsolosuna da 
kendisini görmeğe müsaade veril
memiş olduğudur. 13in;ıenaleyh 
Coxun kendisine vapılan imadata 
vereceği cev:ıbı öğrenrreğc artık ih
timal kalmamı, bulunmaktadır. 

38 senedir Royter ajansının hiz-
metinde olan Cox, yedi senedir 

ternı kCRaştıırarı ı Inci sayfada) Tokyoda çalışmnkt.ı idi. Japonva-
t'"k e ten çek' ya gelmeden evvel Coıe, Çinde H~y-
u leri sab k :ıımez l er, pe~ine düş· terin birkaç sene başmümes!illcrin-

onJarla ı. alıları yakal.ımak için ça den birisi ula!'ak ıc:ayı fa uliyet et-
. Adli t ~ı?mayı dahi göze alırlar. miştir. 
rınin tak\· ılcaıta, cina.v-et hiicıscle· Bir mütekaid )'Üzbata da tevkif 
"e üfii rük ~-7~e. kaı;akçılık, falcılık edildi 
tertibind ç~ uk cürmiime~hudlarının Cumartesi giinü tevkif t"dilen di--
Va.r.ifele e 1 adın polislerimiz mü him gv er Ingilizler meyanında, fngiliz ı.a-

C r a Otaktadırlar eçenle d L • nayii mümessili mütekaid bahriye 
Yet li L

1
·r .. r e ir gece muvaffaki-ı 0 cur .. silbayı yüzbaşı James bulunmi\kta 

otailanı k"" ~ııme~hud snnunda l'n-
1 oprusiind 4. k 1 f" idi. e '"e bütün n 

1 
~~ > · ı 0 mor ın• Ingiliz ,efiruiiu mi.iracutı 

Y.aı. ı.ehir ka zk alı~ yakalanan ~e- Tokyo, 29 (A.A.) - · Tevkif e· 
tınde en ""hça ~ı arının derdestle- dı"len Ingiliz tebıııısı arasınrb. Rın-
sin-· . mu ıın rolü Lir k d r . ·~ ıfa etmi~tir. 8 ın po •· ger biraderler de vardır. Vonys 

Bu genç Ringer, iş ad'!lmıdır ve lsv~ç. Nor-
rne~reb bı"r kvedcesur m:mur, hafif- veç Portekiz fahri konsolosudur. 
r t'l n ın 1"" k ' e ı e bu b k ro u oynama su- Mihail Ringerde iş adaınıdır ve Yu-
ilralurında.'b ~ e efrndile tanışını§, nanistan fahri konsolosudı.:r. 
l'rıorfinler d"~ unmıış ve nihayet tam Mevkuf hu1unan İn~ilizlerin hep-
~a.k Üzere ;~er hir kaçnkçıya •ntıl- si, casuslukla $uçl.:dur. 

erdar ed 1 t'· arkadaşlarını ha- Söylendiğiııe g"ire, Ingiliz büyük 
Yakalanınuİre . sa~ık.alılnrın suçüst ii elçisi Sir Rob,...rt Crııigie, b.ı;;ün ,j a-

D·~ ~rın.ı umıl olmust r h · · · ı - .. · ıger b' k d u · pon arıcıyc nazı!ı ı e yaptıgı goruş-
rtı.üddet evır l '-'

6
.•n memur da. bir mede mevkufl ar•;ı yftkında lahliye 

tk ve ""f"" "k · "d e safdil b' k ıdr u uru çuyc gı e- edilmelerini tnleb eylemiştir. Mcıt-
< _ K ır a ın tavrı tokınmı!l: suoka polis taraf:ı•dan i~ı kvabların 

l ocam b . . • 
0 ur,a 

8 
d • cnı sr.vınıyor. ne siirntle~tirilmeo;i•1e c;nlışacnğını vS-

trıu"kasıen en oıur, bnnn bir ı;ırinlik 1 detmiştir. 
lhti" Y~z.ı~ demi~tir. .Japon teblir.ı 

t'~ .~ar uf• '"k .. b 1&c.- Öıe .ıru çu, u masull' ı aze- T 0 kyo, 2 9 (. \ . A.) - R ovter: 
"~ ke d~~ beıen~ bir musb yazmış 1 1 Ingilizin tevkifı h:ıkkıntia har-
tan •on ısıııden bir hn) li para nld•k- biye ve ndlive nezaretleri a a~ıd ki 
tı.ı'\ nrk da muskavı kadın mt mu- mÜ$t re k • bli:{i ·ıA-ırt-tmi lf' rc'ir: 

:_p Haiına itin., ile yf.•rle'\tirmis: ctJoponyadn son znmrınb .. da git-
del'\ 

8 
~ •Jı kızım All ıh eni irr .. tik .. e n rtan ya'ınn,.ı cn"ll 1 k fnali· 

di " "knta koc:ı.ıı veti sebf"bil,. ndi , ... mal ·ı•nı,•·nın t.:ı-
ba ı ıd" k · • · ı· .. · k • ı· .. , 1b 1 ıı' ·• b .... n S Vtı 8" 1 tı>TII tır. ımatı UZ r '"lC il • .. po 1 ı ( lt•C. Ir 

~ 1 ., ı,,ı -:ı ı. c nın c!nh !r"k 27 T mmuzrl;:ı büt""n nt'"m• 
t \: ili ) ı "'lh 1 f... ni rr1~ ,,ı ın t,... "li.r. c~~uıı 

il' c:ıas un~ıırların• tevkif 

Avam Karnarasinda 
bugunkü n1ühi1n 

toplanti 
Londra 29 {A.A.) - Rovterin 

diplomatik muhıırririrıi:l bil lirdiği -
ne göre, Avam kamnrao;ındn yarın 
harici siyaset neselcl<!Ti lıal;:kındn 
mühim bir anü·~kere yapı!ac.ıktır. 
Bu müzaker !~ı in Bl eni bir cehcde 
mi, yoksa giııli bir celsede mi cere· 
yan edeceği he11Ü.c lctkik olunmak
tadır. Bu hususta bu ana cıkadar bir 
karar verilmemi,tir. 

Bu müzakere esnasında Çö:-çilin 
söz alması beklenmektedir. E.ğN 
söz alırsa, Çörçil, hawl~kil s:l:.ııile 
harici siyaset" meseleleri üzerinde ilk 
nutkunu söy)iyecektir. 

ingiliz istihbarat 
naztrile Lord Gort 
Afr!kaya git1niş~er 

Londra, 29 (A.A.) - Royter: 
Fransadan alınarı habl"rlere göre, 

Vichy hükum<"ti sabık dnlıilıyc na
zırı Mand~li şimi\li Afrik.ıda :ken 
Ingiliz hükiımet( ile temasa girmiş 
olmak suçuyla muhak eme cttirınt"k 
niyetindedir. 

L ondra salahiyettıır rrıahft'lleri, 
hadise hakkırıda a~i\ğıdaki t.ı fsilntı 
vermektedir: 

Ingiliz istih11nrnt nazırı Duff Coo
per, bazı viık ek Fransız dıc'vlct a
damlarının şi~1nli Afrikada bulun
duklarını 5ğrc nmf".si iizerinc bu ze
vatı şahsan t .lnıdığı ıçin kendilerile 
tema a geçrn 1

t için r<:'fnkntınrle ge
nemi Lord ( nt olduğu hnldı- ıay
vare ile şimnl' Afriknya hareket ct
miştir. Duff C oopt>r sim"lli Afrika
ya vcsıl olun l, mahalli ınn'.nmlır. 
bu zcvatla temasa gcçil ncP, çalı~.l
mao;ın: ho1 F:örmıyect"kl rinı l:en-:1:
,.ine biHirmişl,.rdir. Bunun üz,.rine 
Duff Coopn n"l Mnndc-1, nc de eli

nazırlar :ı~ temasa geçmeden 

Fethi Okyar. öğl'! vakti ndliy~ 5 f• (1t? Cml!Ç cektir. Trakyadmı döndüktt-n sonra 
e tin a 9 1 11' , Istanbul da d n tetkiklcrde bulunaen-

............ ........................................ ğım. ıı den ayrılmış ve .ııüddt"iumumi tnra• fından teşyi cdilmistir. Vekilin dlin-
Nafıa Vekili bu sahah rddkuıin- kü tctkik ve temasları sırasındti hu

de Vek~ılct yollar daiıe:ıi reisi oldu .. susi kalem miidiirii , Şakir Aksu da 
ğu halde Trakynya hareket ederek ha1.ır bulunmuştur. 
tetkiklerine ba~lıracnk, ve yakın Bu tetkiklcr sonunda, Fet hi Ok
yolları teftiş •·ttik ten sonra. nk§om yarın Ankarayo ,1vdetini .,ınütenkıb 

Londra 29 (A.A.) - Amirallık dai- şehrimize döncccktır. bilhassa mahlcemderde ııürati ve il-
resmin tebliği: V ekil yarın tekrar Trakyaya gi- lerin birikm .. mt>sıni tcınin edecek 

Bir Ingiliz 
torpidosu hattı 

Wren torpido muhribl, dfışmnn r:ı. decek ve birkaç gürı Trakyanın esaslı kararlar vcrilcc~~i anlaşıl
aliyeti netleesinde bntmıştır. Wr.:!ıı'e, muhtelif mıntnknlarında tefti,leı maktadır. 
dü~man hava kuvvetlerile karakol yapacaktır. Adiiye Mı.i'lteı~arı da dün "dliye
ge~en torpido muhribler1miz nrnsın. Adiiye Vekili dün de tf'tki&.:l;;:rille de idari birçok i"lerle me•ıgul olmu§. 
da vuku:ı gelen bLr çarpışma esna. - rlev.un etti bu arada icra ye ticare~ hakimlerile 
sında blr bomba iSabet etmiŞ ve bu- Ş.ehrimizde bulunan Adiiye Ve- temaslarda bulunntnkn, kendılerin-
nun neticesinde batmı~tır. Bu çar - k ili Fethi Okyar, dün saat 1 1 de den i?ahat almıştır • 
pı.şma esnasında torpido rnuhriblerı- ---------------------
mlzden diğer birisi Montrose torpido 
muhribi, lkl dü~mnn bombtırdınıun 
tayyaresi düşürrnüştür. 

Çemberlayn 
ameliyat oldu 
Londra, 29 (A.A.) - Hoyter: 
Çemberlaynin bugün girdiği kli· 

nik tarafından l>u akşam ne~rt-diltm 
bir bültene nazaran barı~ak tıkan
ması arazından amdiyaıı muvaffn
kiyetle neti!:cier.nıi~tir. Hastanın a
meliyattan sonra hali memnuniret 
vericidir. Iki iiç hnrt.'\)'1\ kartar Çem
b erlavnin i~ bıı~ına geçı·bilcı:eği tah
min ~dilmektcdir. 

Ankara hukuk fakültesine 
alınacak 

yahlı, parasız talebe 
Ankara, 29 (l lususi) - Anka

ra Hukuk Fakülteılinde Adiiye Ve
kaleti namımı okuııılacnk y~tılı, pa
rasız talebenin yarısını hakını c;o
cukları teşki! edecektir. Bu nlardan 
liseyi en iyi dert!cf'd~ Litircnler im
tihansız olarak kabu! cdilec~kbr, 
diğer yarısı bu şerl'liti haiz olınıynn
lar arasındı:ın ımıihanla alınacaktır. 

Bu sene V l'!k~let n amma okı.: tu
lacak talebe'lin sayısı yii7 kndar o
lacaktır. 

Deniz Harb Okulunda 
• 

merasım 

Fransa da har b 
mesullerini araştıracak 

yüksek mahkeme 
Vichy, 29 (A.A.) - Havas bil

diriyor: 
Saat 18.20 d e toplanan naı.ıılar 

heyeti 19 39 E.yliild :: sulh halinden 
harb haline geçilişin ııoğan mcs'u
liyetler meselesini tctkik etmi:tir. 

lieyet bir yüksek mahkeme ihda
sına müteallik projeyi l..abul t-tmit· 

tir. 

İngiliz tayyarelerinin 
Alnıanyaya akınları 
Londra, 29 (A.A.) - Heytera 
Hava nez.Heti t e!ı!=~i: 
Bombard::nıtı t.ıyyıırclerimil., şi-

Bu yıl Deniz Harbiyesini bitiren mali ve garbi Almanyadaki askeri 
ve as teğmen oiarıık donanmnmıZI\ hedeflerin bomba ı rlımanın.ı drvarn 
iltihak cdc,~k olan Jr) sence bıırrün etmi~lerdir. Ru hedefler I.'.~C·Jm le, 
nnd içme mcrnsimindcn sonra dip· 

Anka
ra, 29 (Husus·. ) - p.,J

1
"s 

1 
.
1 

k petrol depol:ı·ı, d..ıkl.:ır ve t•mtia 
" loma arı ve·ı ece ıır. müfettişlerinden Şe·if Nımet Eski· Merasim sn.ıt 14 te H~"yb•l:de garlandır. Bunlarda•\ ba ~n Alı"' n-

Polis mudur ve 
müfettiş,ik1erinde yeni 

nRkil va tayinler 

şehir Emniyet Müdiirlü~iine, mcr- Deniz okulunda } apılacak tır . Da- )'adn. llcl ;d.ıd ı, B l!_ıkadn ve 
kezde ralısnn müdurlerden N.ızıni 

1
.
1 

1 •ra ın1,. 1·Q i·al· _ı k Fraı s::ının ııımal nd,. 1 • ta\yiiıe ... • vet ı cr c m• ~• eQC"Ct' ·~ 
birinci sınıf polis m~tcttil~iğinl", J ... r ant 12 de kön .. üd,.n k.Jı·an vn- meyd::ı.nı d.ı boınbabnmı~tn. T ya-
merkezden K<-mnlct ;:l Arıuç ile pP .. Ja A~a'! yir! l 1 ı ı rı.-h ~i i1rt n " ı ii.,sı n•• d">nme· 

Şevki Durak 1 •anbul ikınd sınıf 1 d ~ i ı mi •ir 
emniyet anıirliklerin •• ,.,. "'nbııl l'm- Rum en naZl:' a .1 ön er 5. iıil m . m::ı menc-·ıl, tny-
niyt"t amirleı i nd '•' f ::ı h in Niğde Blikrec; 29 (A tı. l B . y 1 lni •• l ' . ' c .. u ~ p"t. ol l ;ı o--
emniyet umırli-~ine. ! t nbul l'mni- gurtu ve hari~ıye l ı Y- In ını y ·ni :"1 ,•··., "C~C bor:ıl ı :h-
vet &mirlerind •:1 S "leyınnn Alm~nya ve ItnlJ:ı. s"ycıh J l ~"'l e•n1" l r "" hir~">1t yan>{ırı c;ı-
istanbul polia müfettişli~;ne bu sabah <Jaat 10 da Bük.re~' don - • lar d r. f .:ı., ydıderiın:z salj,. 

dönmGilcı dir. 



Yeni bir bono 
sahtekArliği 

tahkikatt neticelan di 
Müddciumumilik ve 4 ncü sorgu 

ba.kimliğince bir müddettenberi 
tnhkik edilmekte olan yeni bir bono 
aahtekiırlığı etrahnduki tahkikat, 
dün neticeye varmıştır. 

Suçlulannın bir kısmı lzmirde 
bulunan bu hudisede Mehmed, 
Tevfik vesaireden mürekkeb birkaç 
ld~inin alakadar olduklan cnlaşıl
mıştır. İddiı:ıya nnzaran, mnznunl:.ı.r 
bir takım sahte bonolar tanzim ede
rek, bankadan para çekmi~lerclir. 
Suçlulardan biri lzmirde bulundu
ğundan hakkında gıynbcn tevkif 
kanm verilmiş ve hepsi de sorgu 
haki~liğinin hrorile 2 nci Avırce
z:a mahkemesine sevkcdihnhılt>rdir. 

Bir cinayetin faili 
"" agırceza 

mahkemesine verildi 
Bir müddet evvel N~bahat i!Mlin

de bif kodın yüzimden Tnk.ıimde 
Halil isminde bir otobüscüyü öldü .. 
ren sabık polis memuru Hayri hak
kındaki adli tahkikat bitmi;Jtir. 

Maznun, sorgu hii.kın!liği karaıi
le ceza kanununun 448 nci madde
sine göre 2 nci Ağırceza mnhkeme
ııine verilmiıtir. 

Muhakemesine bugiinlc>rde haşla-
nacaktır. • 

Kabataş cinayetinin 
faili dün tevkif edildi 

Evvelki gece geç vakit Kabata,_. 
ta lnhi~arlar binasının önünde bir 
cinayet işlendiğini, gümrük snndal
cılanndnn Alxlülmuttn):ı, ndında 
birinin İnebolulu J·hi!'leyin tarafın
dan bıçıı.kla müteaddid yerlerinden 
yaralanarak öldürülclüğünü dün şe
hir tabım7.ıda yalmı,tık. 

Dün sabah zabıt tarafından yc
kalnnan katil _tliis,.yin Emniyt>t Mü
dürlüğüne getirilını, ve oradan dn 
adliyeye teslim edilmi~tir. 

Me~hud suçlar kanunu hül.üm · 
lerine göre hakktndR adli takibata 
bıışlnnan rnnznun. cinayetini bir l;';
dın m~elesinden doğon tcesaüıle 
yaptığını i;iraf t-tQli!i!tk 

Katil ilk sor~r.ısunu müteakıb tev
kif edilmiştir. 

Deri ve barsak 
fiatiart yükseliyor 

• 
Koyun derilerinde başlıyan fiat 

yükeelişi dev3m etmektedir. Bu tip 
derilerdeki yükselış bir hafta zar
fında kiloda ı O kutu u geçıniatir. 

Birer milyondan fazla stoklan 
bulunan kuzu ve oğlak pıyasalnnn
da biraz canlılık varsa da, fiatlarda 
henüz bir cleği~iklık olmamıştır. Bu 

• dcrilerin fi ıtları geçen seneye naza
ran yüzde 40 düşüktür. 

Fiatı dü~ük olan ihr~ç mallımn
dan bar .aklardcı da yüksel iş başla
mış ve adedi ız kuıu~ olon bar
aaklar 1 7-18 kuru!ill ç.ıkmı~tır. Pi
yasada Alman ticnri ani. şmd3toın 
tatbikatma geçilılikt rn sonra bazı 
fiat hareketleri kııyde1ileceği anla
tıl:nnktadır. 

Dün Çekoslovnkynyd 30 bin kilo 
koyun derisi ihraç edilmiştir. 

150 saat çalan h,rrazlar 
yakalandı 

Evvelki gece Veznecill".r caddesinde 
149 sayıdn saatçilik y.ı.pan bmerin 
dükk:Amna lursızlar girmi.ş ve dük
kfmda mevcud 2000 llrn. kıymetinde
ki 150 saati çaJarnk kaçıp gitmiş -
tir. 

Hö.dlscnin tallkikntne me""'Ul olan 
Emniyet Miidürliiğü memurları dün 
sabah vak'n yerine gtd<;rek b'r keşı! 
:ynpmışlar ve bir mfıclcet sonra da ra. 
mert yn !tnlam ı.şJ:ırd ır. 

• 

Ha e me-i ecrn esi 
n tekrar ed"l i 

Ekinek yapıcılar cemiyeti reisi tecrübelerin 
belediyenin· bulacağı işçiler tarafından ya
pılması lazım geldiğini aksi takdirde iyi 

netice alınamıyacağını iddia ediyor 
"Ticaret Vekl\leti, viiliyellerde ı 

yapılacak halk ekmeği için bir çu
vııl undan 98 ekmek elde etme esa-I 
sını koymu~tur. Birkaç r.iın evvel 
bir fınnda yapılan tecrübedc bir: 
çuval undon ııncak 95 ekmek elde 
edilmiş olduğundan, tccıübe dün 
tekre.rlanmı~tır. Dünkü tecrübe e~ 
nasındıı Toprak Mahsulleri Ofisi İs
tanbul şubesi müdürü de bi7.Zat fı· 
nnda hazır bulunmuştur. 

Belediye, yeni ekmek tecrilbesini 
eşhnsa aid bir fırında '\'e o fırın 
müstahdeminine yaptırmıştır. Çeşni 
f'..sası doksan dört ekmek üzcrir.e · 
kurulmuş olduğundan fırını:ılar bir 

1 çuval undan doksan sekiz ekmek 
çıkanrlaraa her çuvnıd:ı dört ekmek 
kazanmış olurlar B\! bakımdan hiç 
biri resmi tecrübede bir çuval un
dan doksnn dörtten fnzıa ekmek çı
karılmasına taraftar değildir. Bu hu.
sustn maluınntın:ı müracaat ettiği
miz ekmek yapıcıbr cemiyeti ıeisi 
Şevki tunlan 11öylemiştir: 

- Belediye yeni c;eşni ye.pmok
tadn. Yeni çeşni Ticaret Vekaleti.
nin arzu ettiği ockilde tahakkuk e
derse fırıncılıınn aleyhine çıl<acak
tır. Çünkü fırıncılar hir çuval un
dan dokıııı.n dörtten fazla ekmek 
çıkarırlarsa kendileri kazanır. Hal
huki belediye tecrübesini bu fmn
lnrda, fınncının gözii ônürıde ve o 
fırının mü ı hdeminin~ y::ıptnmak
tadır. Hiç insa.ı kendi bııalıKJ dalı 
keser mi~ Fırıncı dR bir çuval un
dan doksa!1 dörtten fıı.zla toYmek çı
karmak ister mD Belediye, isteıliği 
kadar bu ~ccriihelerin neza:-eti aı. 
tında yapıldığını iddia etsin. E{;cr 
bir hamurkur t.ir çuvnl undan yüz 
ekmek çıkarmnk ister!e o çuvaldan 
yüz ekmek ı;ık!lr. Doksan döıt ek
mek çıkarmak isterse o 'iuvaldan 
doksan dört ekmekten fazla ekmek 
çıkarılamaz. Fınncılnr bir çuval un
dan doks.<ın bc,t~n fula ekmek çı
knnlamıyacnğını iddiıı etmekte imiş. 
Zannıma kalırsa Belediye de bu hu-

Elanck yapıcılar C<'miyeti rf'iai Şevki 
tecrübelerini mevcud fmnl rda yap
mağn devam ederse Tıcaret V t'kil
letinin istediiii tahakkuk elmiyccek. 
hrıncılnnn saltanatı da devam ede
cektir. Beledive, fırınlardtın birini 
boş::ı.ltmnlı, ke:1di bulduğu i§çilcıi 
çalı§tırarak ~ecrübe yapınalıdıı. A
dedi üç bini bulan hamurk5rlardan 
hangisini bu i~e tahsis t·dersenız 
derhal bir çuvnl undan yüz ekmek 
çıkarıvereccktir. Belediyrnin hangi 
mütehaSSlsı una ne kRclaf au k:üıl
dığını, unun nasıl yoğuruldı.::;ur.u 
bilir~ 

Diğer tatl\fta.ı y~ni çeşni tecrü
besi yaz nylarınd:ı kat'iyı•n tutul
maz. Çeşni tecriibe~ Eylulden son
ra serin h::ıvalnrdn yapılırsa ınatlub 
netice elde -::dilir. 

Fırınlar geceleri ekmek çıkar
maktıı, gündü7. b•ı eknıeklı.-ri ııat
mnktndır. MüfettisLr gündüz fırına 
gelerdt nümune nlnınkta, ekml!ğin 
rengine bakmaktndır. Ekmekleıin 
'yi kalitede ve her tarafta m·ni ev
ımf ve renkte çıkalıilmeri iı;in fırın
ların gündüzleri ckrn~k çıkarmainn 
lazımdır.» 

• • 
zın 

•• •• uru susta ikna edilmiş bclunmaktadır. 
Bugünkü §erait altındıı y~rısı sert 
ve ynrısı yumuşaic buğday un;.ınun <ıSon Postaıı nın ot. birinci yaŞl
bir çuvalındnn yiiz ekmek çık nma- na basışı miinascbetile gazetcmız.ı 
ğa biz her zaman hazırız. Bu aurct .. tebrik etmek lı1tufkihlığında bulu
le her çuvuldan bugiinkünd~n oltı nan arkad3rılanınızR ve Motbuat 
ekmek daha fazla ekmek çıkarı!- Umum Müdürü Bay Selim Sarpere 
m ış olacaktır ki Ticnrı~t \' ekalet;nin teşekkürlerimizi sunar, bilmuknbele 
istcdi~i de budur. Eğer Belediye de kendilerine muvnHnkiyetler dileriz. 
········································································-······················-········ 

•• ze 
y ac 
Hazırlanan dört salonda son devre kadar 
meşhur hattatların eserlerini havi eski Türk 

yazıları teşhir edilecek 

Maarif Vekl1leti Tiirk medeniye~ 1 şimdi de eski Türk yazılannı muh
tinin bütün eserlerini mn.tinin hangi tevi bir dairenin a:;ılmm:ını <-mret
devir Vt! enfhasınu aid olursa olsun mi~ ''C müze tarnEmdan bu dairenin 
meydana çılcf'rm&<, mcnılckete ve tanzimine ba,lanmı~tl ... 
bütün dünyaya taflıtmak maksadile Müz.c idaresi en eski yazılardan 
bir program hazırlamıştır. Hc:r sene ba,lıyarak eon rlevr•; kndnr meşhur 
bir kısmı tatbik edilecek olan bu 1 hattatlıırın muhtelif karal.tcrc!e yaz-
p rograma 'aö(e ilk olarak Vt·kale- 1 • . 

.. ' .. • dıkları yazıları top ıyacaK ve muze-
tin cmrile Topkapı sarayı nıuzesı .. .. 

• • • 1 • l , . de bu eserlerden ·murekkeb dort 
müdürlüğü, cskı fiın<: el ıı: emeıen 1 1 l b' d · 1 kt 

ı _, sa on u: ır aıre açı nca ır. 

ve resimlerini muhtelıf yer e~o~n h • 1 k· Türk 
toplıyarak tn nıf ve tanzim clını tır. ~undan ıı~n~a _er \ı. ~ ı 
Geçenlerde Topkapı sarayı ınüze- san at eserlerının bır ..;eşıdı loi')!ana-
ainde bu ~erlerden miirekkcb iki cnk ve müzede yeni daireler vücudc 
daire açılmı'tı; Manrif Vek&leti getirilec .. ktir. 

Pazar Ola Hasan Bey Divor ki: 

ıı .ın bey ~nlı b :ı, 
tocuklu ı.mı hatJ ... <lınl 

.. Şıı ka0ı.d<ı Jm-:-aladı • 
{i.ın su ~olu oyunu ımı'! 

... Yoksn bllnıccc mi 
uyduruyorsun? 

Hasan bey - Hiç bi. 
ri değil. Emlnönfı meyda
nınd:ı.kl trn.mvny yollnrı _ 
mn krokislnı 

e 
65 yaş.nda 

bir kadtn otomobil 
kazastnda öldü 

Kuledihindt; Büyükhendek cad
deainde oturıın 65 ya,larındn Roza 
adında bir lcadın, dün istild~t cad
desinden geçerken, şoför Bekiıin 
idaresindeki 1 5 2 ı ııayılı taksinin 
sadmesine maruz kalnııştır. 

Bu çarp:na neticesinde vücudü
niin muhtelif yerlerınden ağır yara 
alan Roza, tedavi t"dilmek üzere 
Beyoğlu hastanesine götürülUrken 
yolda ölmüştür. 

Kııdının ölümüne sebeb olan f<>
för yakalanmış, bıza etrnfında tah
kikata baııbnmıştır. 

Unkapanında oturıın Mevlud a
dında bir genç te dün Sirkcciden 
•eçerkt>n -:oför Rcmzinin idaresin
ieki 2068 ı:ayılı otomobilin çarp
nasile başından yaralanmıştu. 
Yaralı tedavi ııltına alınmış, ıo

för yııknL"lnmı§tır. 
-~-----

Meyva ve sebze 
pahalılığı 

devam ediyor 
Fiat mürabbe komisyonu Beyoğ

lu scmlindeki meyva "\'e sebzeci 
dükkaniarında yapılan satı~lara yüz
de 50, bu t:emtteki seyyar satıcılara 
yüzde 35, Istanbul nemtindC'ki dük
kaniarn yüzde 40, seyyarlma yüz
de 30 kar hımktığı halde, sntı~lar 
i'!n az yüzde yüz farkla yapılmakta
dır. 

Dün halde 4-11 kuruşa !!atılan 
bamya İstanbul semtinde ı 0-15, 3·; 
kuruşa olan domates 7, S -ı ) , 1-2, S 
kuruşa olan hbak 7,5- ı O, 0-8 ku
ruşn olan faoı·.lyn 12, S-20 kuruşa 
catılmıştır. Beyoğhı semtinneki H
atlar onha yüksektir. 

Meyva fiatlarında bu nisbet sem
tine göre y,iizde ı 00 ile 300 n rasın
da tehnlüf ctmcktr.dir. 

Sntıcılar yaş •ı•b7.e ve ıneyvala
nn çürüyen mal olduğunn ve bu ııe
beble en az yüzde yüz fr.rkla dden 
çıkanldığı •akdirde ufak bir kur te
min edebileceği iddia etmektedirler. 

Iç ticaret umum 
müdürünün tetkikleri 

01 p,ündenbcri -şchriıri?dc bulu
non lç Ticaret Uınum Miidiirü Ca
hid Zamnngil, dün tetkikata başla
mıştır. Umum Müdür mnnifatura 
birlik azalarının ve manifatura tüc.. 
cariarının mnliımntına mürncant et
miş ve ııon günlerde ya{'ılun mani
fatura i~l~ri etrafındaki neştiyat ve 
mürr.cantlnrın mahiyetini tı:tkik et
miştir. 

Fint miirak11b-: komisyon•mco ha
zırlanan· ve heniiz kafiyel kecsht't
memi' hıılunan manifatuTı1 kiu ni~ 
h{'!tleri l,'lkkındnki liqtelerin. bıı tet
kikatın neticelenmesini mliteftlab 
tatLikine ha!llar.acn~ı anla'lılmakta
dır . ------

BalurkiJvUnde bir genç 
kendi kursunile kazaen 

V rrularak 'öldü 

Nakleden: Muazzez Tah&in BeTkaJI
4 

- Hanımefendi saat kaçta 
çıktı~ 

- Dörde doğ:-u efendim. 
- Şimdi sant altıya geliyor. 

Ne zaman döneceğini söylemedi 
mi) 

- Hayır efendim. 
- Mehpare Hamnun hastnlı-

ğının ne olduğuna dair bir şey de~ 
di mD 

- Bir vey demedi amma hR -
mmefendinin tel3§ından ve halin.
den onun ağır haı:ta oldtığunu 
anladım. 

-Peki, teşekkür ederim. Şim
di telefon edip voz.iyeti nnlarım. 

O dakikaya kndıır karısını te -
lefonda aTamamasının sebebi, o -
nun harekatını kontrol ediyor -
mu~ hissini tevlid etmemek içindi. 
Liikin ~imdi, evine gelen bir ko -
canın kayınvalidesinin hasta ol -
duğunu i~itip karısının dn onu 
görrneğe gittiğini haber alması ü.. 
zerine bununla olakadar olması -
nın gayet tabii olduğuna htikmc -
diyordu. 

Hizmetçi dı~an çıkınca telefo -
nu açtı ... Bir düdük. bir c;:ınguak, 
ve çok n eş' eli bir fcallo 1» ile be -
raber gelen uzak knhknhalar ve 
aesler ... 

Bu neş' eli kahkahnlar dan biri 
de mutlaka Mehpnre Hanımınki 
idi. Halbuki, o ıahntsız olduğu 
için Zeynebi yanına çnğırmıştı ve 

· genç kızın haliı avdct etmediği
ne bakılırsa kodının ciddcn ağır 
hasta olduğu anlı:ı~ılıyordu. O 
halde bu curcuna ne idi~ Yoksa 
y,:nlış bir numora mı çcvirmişti> 
Yoksa) Yoksa~ 

Binbir çılgın diişüncc bir sa -
niye içinde beyninden biı kasırga 
halinde geçti ve gımç adam, öhi
zcyi tutan elinin titrediğini, saçla
rının kökünden soğuk bir ter fı~
kırdığını hissetti. 

Hayır, Zeynebi böyle şüpheler 
altında bulundurmnk çok çirkin 
bir hareketli. Mutl.ıkn numara 
yanlıştı. 

T elin öteki ucunda, çatlak bir 
kadın sesi tekra:- •:all o ln dedi. 

- Orası neresidir efendim? 
- Mt-hpare Hanımın evi .. ~iz 

kimsiniz~ 
Haluk bu defa dnha ınüthi'~ bir 

hisle kalbinin burkulduğunıı hiır 
sederek r:evnb verrli: 

- Ben Haluk Gökalp ... Meh
pnre Hanımın rahıı.tsızh~!nı haber 
aldım .. l)imdi nasıldır ~ 

Uzunca bir sükilt .. mutlaka ö
teki taraftaH kadın .elile ahizeyi 
kııpatıp konu ... .ıyordu. 

- Siz misiniz beyefendi~ l 
nımcfendi bir parça daldı flı:: 

- Zeyncb Hanımı 
~çağır... b 

- Şey .. efendim .. Zcyıı~ ~ 
nım doktor almağa gitmi~tı. 
gelmedi... Annesi çok 
olduğu için oeiki bu geceyi de 
rada geçirecek ..• 

Haluk ka~larını çattı. orı 
bir oyun oynandığını onla 
fakat bu vaziyet kartısında 
ve ısrarla bir §ey öğrcneını>~e' 
ğini bildiği için bu defa o 011 

leye baş vurma{;ı münnsib gı; 
ve ga~~t endişeli bir tıesle ı~ 
-Öyle mi? demek hanıll'l. 

di ağır hasta .• o halde bel~ 
erkeğe ihtiyııç olur. Ben ht 
geleyim. 

Bu eefer hizmetçinin 
büyük bir telaş belirdi. 

- Sakın ıah!ltsız olmayııııı 
fendiciğim, ben sokak işlerirJ 
rürüm, Zeyneb Hanım da hifı 
nın yanındn kalır. Si7e hiç 
yaç yok ... 

- Peki •. seliim söyle ... ,1 
Bu kısa cevnbdan somtl rı 

telefonu kapadı, mcrdivenl[ 
§Cr b*r atlıyarak sokağa ,1 

ve otomobiline girdiğ: gib• 
süratle Mehpare Hnnımın e 
doğru yollandı. Artık hiç .~ 1 
si kalmamıştı. Orada gayrı 
bir şeyler cereyan ediyordıı·· 

Ancak, sııniyeler geçtikçe\ 
evvel kalbinde Zeyncbe 
duyduğu öfkenin yerine bii)rı; 
endişe kaim oluyor, kansıll1.~ 
tehlike içinde olduğunu, gı:ıf 
hissi kablelvuku kendi ine fb 
yordu. Ne oluyordu? Zeyneb 
rede idi? Bu tehlikenin rtı" 
ne idi~ Buna cevab verell'l 
kalbinin titrediğini his~>edi> 

du. 
lhtiynten atabasını ka)'l11'" 

desinin apartımnnından bi~j 
vel durdurdu, merdivenJerı ~ 
der beşer çıkarak dairt-nin ' 
sına vardı ve içcridckikıin lı# 
hesini davet etmemek için ~ 
çe zile bastı. Ru lıile f~}Je 
dcrhal gösterdi. H:ı.metı;ı J-t 
kapıyı açtı. O zaman 
biraz evvelki nezaketini tııll'~ 
le unutarak kadm:ı bir ~eY 6 

meden doğruca :;alonun kıı? 
. . • d' A , asıt! 

açıp ıçenye cır ı. rK r 
hizmetçi, büyük bir korku ' 
liiş içinde bağırıyordu: • r 

- Hanımef~ndi, I Ialu~ 
geldi. ~ 

Damadını görür g_örmcı 1 
k uı 

pare Hanım anapeye , • 
nasıl. olduğunu soruyorum. dizlcıine bir şnl örttii; faklldt 
kimsiniz? luk bu oyunlara nldın1 \' 

- Allol Mehpare Hanımın 
Siz 

- Şimdi uyuyorlar ~fendim. halde değildi. Hiç bir ttıU ~ 
Ben bir ap~rtt'Tian komşusuyum.. demeye lüzum görmcd('n, 

_O halde Zeyneb Hanımı ça- bir sesle soıdut 
ğmr mısınız) - Zeyneb nerede) rf' 

_ Zeyneb Hanımı mı) Şicrman kadın, cevab ..;e 

Gene bir süküt ... Hnlük ~a - yerde inlcmeğe ba!:lad(. • 
h. - 'çabıık sö .. ·leyini7. d h·" knkhırının öfke ile attığını ısse - " 

diyor. ~enele!tn! ınkıyordu. Bu Zeyneb neredt-~ , 
defa tt-lefonun diğer bnı;ındaki - Dur çocuğum, evvelıı 

• d v• • • d' J\1 h nim hastalığtmı sorı 0 kadın !leSl e~ı,tı.. !lım ı e - d\ 
k Zeyneb neredl· ı . ..t par~ Hanımın hizmeteisi onuşu- 1."P' 

size? (Ark~ / 
yord_u~.~-----------------------------------~~~ - " 

Dün B,"'kırköyünde 23 yaş'arında r"- Ku·· çuk haberler "".JI A __ s_ke_rlih işle(~'' 
bt~ gı-neın ül imlle nE>ticclen{'n bir ka- ~ 
nı olmııı;tur zcvtınllkte Kiirk1'1i so-
kak 29 nurı'~ .. da otunın 'c<~lh mu FL'l.t 1\lür:ıkabe Komisyonu - Ko- 327, 328, ~29 lulard~tı lt 
Hlis--vın Hii..~nünün oıs.ıu 23 Yll!llnda misyon dünkü toplantısında hubu - sev1tedilmıyenler çagıtJ 1 
rctfol. ~rndi orla!ımln tabancas'nı t<·- bat ve zah\re fiatlarını tetkl~ ctm~- Beyof:la Yerli Askerlllt sut;Ç 
mizlc,.kc>n, silfıh ateş nlmu;, çıkan knr_ tır. Bu maksadla komisyon alak!ld~r- KendUerine tebligat yıı.pılsı!l 1ı: 
c:un ceıtıl'n k:ılb\ne saplanmış ·1e der- ınn dlnlemiştir. Bu mnddel~>rin bir- mnsın sakntlar da dahil oı.:;~ 
hnl öli1müne Fnheb o1mU'3tur. ço~unun sntı.şları borsada yapılnı.nk- re 327: 32S ve 329 doğumlu .IY'' 

Z'\.hıtn, hilillc:eve v.ıı.z'ıyed ooerek: ta oldu~undan, satı.şlnrdn bunun e - gayri İsliım emttan heniiıı: s( ' 

t'lh ·llt'lta b:lcı1"mıştır. D"llknnlının ~ns tutulacağı anlaAılmn.ktadır. mlyenierin 31 Temmuz {)40 nt• 
kenctı~ıne ald olnn tab:ınca c:ok ıı!ak Kar:ıd~nh:de giirülen maynler - kadar çubemize mutlnk ıni1f11~ 
cinsten otomatik ve eski bir Brcv - Karadenizde Dipburnunda oir mnyn rı, bu tarihten sonra gelcce}tlt ı 
ningdlr. görülerek gönderilen müfreze tarr. - kında bakaya murunelesi t.att' 

fındnn ımh:ı edllmlştlr. Gene Knrn- lece~i ilfın olunur. ( 
Kun.ıce5m.e c:nayetinhı ~l~ha- den11; snhllin<le Onnımlı mevkiinde Şubeye davet edile~te~ 

kcmen•ne devam edıld1 de bır moyn bulundu~u haber alın - Fııtlh A!'.kdrlik Şubestnd"'Jl'ıı-4 
Kunıt;('şmcdc b:ıba.cn Ihrı Şevk~>t mıştır. da isinılerl yazılı gcdlltU cr ıl 

ve karcl~i Radiy\ öldüren Zek'rln du Trnnwny t~ıetmesl TJmıım 1\Jüdii • en kı~ bir z:ımanda Fatib Ş 
rıısme.c;ırıc. 1 ınci atırcez:ı.da dün de- rü -istanbul Elektrik, Tramvar. T.\ müracı.ıaUarı nan olunur. ı 
vnm edllml,tir. ncı İ~letmesi Umum Müdürü M•ıst:ı._ Sv. 0<1. Husnü Oğ. i:srnnll 
M~:ınun, geçen rclsf'<ie b:ı:ı:t vesafk ın Hnlld, dün ıı.kşnmki trcnle Anka- İst. 

göstercrc>k, knrd~i Sıddıkın hftdl1e- raya gltm~ir. Hulkl. Almaovadan P. Od İmnail o~. Şcrf'fett.l11 c 
de meth~ldnr oldu~unu ileri sürmü<~ getirllecek e~a n.raonnda elektrik, J. Gd. Hacı MaksUd o~ . .All~ 
tO. tramvay mnlzemeslnln bulu'llDasını Sv. Gd. Abdullah 08. K~tll rJ 
Sıddık dün mohk~'p1CYC ce1bnrUl" - tcminc çalışn.cnktır. J. Od. Hüseyin Fehmi 0~ 

rek, mnznıınen sorguya ~ekilmiş ve ıtöprü b2k~lleri - Karaköy ve Gazi İst. 
1
\ 

kard ..... lnin kendicıtne iftira ctti~lni köprülerini gündüz ve gece muha - Top Gd. HUsPyin Galib "f~ ~ 
cı6vlcmtştır. Muh'lkemşo, bazı nhld - faz:ı etmek Için 16 bekçi alımıc:ı.k • P. Od. Ahmed Ct'mr.l Oa 
lertn celbl Için t.rulk edtlmlştir. . 

tır. Zeki ıst. · t 
P. Gd. İbrahim Oğ. Be k r ı.s Dün 1k1 yerde yanqoın cıktı Tarihi blnaLv - .Miizeler idnrc.c;i 

Eminönü lle Unkapanı arosındakl sa- · ~ 
Taksirnde Abdülha.kim caddesinde ha.dn bulunan to.rıh1 binnlarJ tc.c;blt Pencereden dü~en ço'' sa sayılı Bursa n.partnnnnındn dün . :r .şolı· 

yangın çıkmı~. Ufnlye tarafmclıtn sön et.m~ır. .. .. 1\:asımpaş..ı.dn Çnydn~lık ııı O 
dürOlmüştUr. 1Jsküda.r meydanı - Uskudnr mey- oturn.n 8 ~ındnkl Azız o~ c 
neyoğlunch Ergcnckon caddesinde dnnındakl muhnvvile merkezinin Vcı. dün akşam evın list Jrnt pcıırt" 

kn.sab Knraöctc ald 4.9 sayılı dlıkkan Hde cronlsinln hizasına nlııunası ka- den düş~>rek başından al';ır ıı 
c1n. da clektt'lklerln kontok yapm:ı. _ rarlaşınıştır. Meydaınd-a.ki tramvay rnlnnmıştır. 
sı yi\zünden dlin ynngın ~ıkmı,sn df\ ootlan yeni şekle göre tanzını edi - Yarah çoruk E;işli 
etraftan görülerek bl.SLırılmlRtır. ıeccktir. line n"'kledilın~tir. 



Alman muharrirlerine 
göre Fransız - İngiliz 
mağlu bi yetlerinin 

sebebleri Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
ı••••••••••••••• YAZAN •••••••••••••••: 

1

• Emekli geneTal ~ 
H. Emir Erhilet 1 

uSon Postaanın nskerl m\ıharriri ~ Kö§lünün tutma ~c.;rmeıı.ı~ .Peai ı 
................................................ Hasan Paş.n ı,.arakolundan aşağı, kn-y enı gelen bir Alman mecmu- rnnlık, dar bır boğaz teşkil eden )'C-

nsındn, w. naschke\VItsch ku§U çınlattı. 
Gorbatsky imza.slle cİngilız - Fre.n- Saatlerdenberi derin bir uybı}" 
&z mn{;löbiyetıerlnl.n sebeblerh adlı dnlmış bulunun köhne evletin iı;ınde 
bJr yazı okudum. Muhartlr, ınutte- bir şeamet havııs: dolaştı. Gözler n
fiklerJn rna~lüb!yet sebeblerint pren- rnlnndı, ba in kalktı, ell('r iJ.,:e 
E pler bakımından tctk k etmekle be- lambalnrına, fiske şamdanlnra u -
rabcr bunları toplu ve ta.snl! edilm ş 
b ı zandı. 
ır halde gostcrdı~ ıçın kı:,'111etl; b~ - ~ · ı 1 

d 
, 

1 
ın Cumbalarn doğru se~ıırter- te &ş ı 

uın. Bundan başka Fransı~. r a - . ı··· · L nt ' • ;o-. d k1 h ,..•! rin SC- insanlar, ll yıt•ı INSCm ·f. ının ıı~CC • 
., .~..cnn uı;ra ı arı ez rr., . d... ki 1 ·· b ı· 
b!'blerlni nlh~yet onları mn lüb c _ ri~sizlendır ı;ı parma · ar n g~ç e .ı 
derıerin kall'rn' ndc-n o'kum k da ay- bırer pcı:cere aral.ı::lıbr, ııokaıın ku-
nca fay~ lı olmak gcrrl:tlr. lak vNdıler. . 

•Kaybolan muharebc'c-r o~ ha baş. Köşlü, fırının ult bacında, Zaptıvc 
lamndan cvvrl kaybed lmi".crdır • kapıSl ba1 komiserinirı evi önünde 
Hnrb darbı mr e!lnln dcl'lru b'r öz ikinci defa muuyı bastı: . 
oldu~unu şimdiki Avru-oa h rbJ br - Hoy .. tl Heydendıl. Samat-
daha g~tennlc:Ur F" v ki bir barb yni. Sulu Mo.nn tır! 
knzandırnn ve k"YN t "ı"CD b!l'i cbt>b- Kırmızı ceketl adam Beynzıcl ku
ler daha snv~UJ ba~ıamn<'an cV\cl mev lesinden henüz lcopmuş, soluf.ınu 
cud bulunurlar. Bunl nn en ehf'm. kaybetmemi.,ti. Kelimeleri tane tn -
mi• ellilerı de blr ord nun muh rebc ne söylediği hnlde a.,lamıyanla• ol-
kudreUnJn tabi bulunduklan rtıar. du. Cumbadan cumbaya sual. ce -
dır. ı;ablar teati edildi. 

Her ordunun harb Jrndretı yu~an.. Maamafih buna hncet de yoktu. 
da adı geçen muharr re öre, .u(' Gökyüzüne kalkan nazaı lın. bu ıüz
un'>urun mevcudiyetine bakar: ı . garlı gecede korkunç bir süratle bir
Kıt'nların mant'vıyatı, 2. Kumand bi•ini kovnlıyan kızı l bl lut küme -
heyeti ve 3 Teçhizat..• Nanolyonun lerile karşıla,ıyordu. 
b!r .cıözü muc b'nc(' muı; f'ak yetin lstanbulu vakit vakit kasıp ka -
dörtte üçünun kıt'a~ın man(' ;i ve ru- h vuran miit iş yangınlurdan biri da-
hi durumuna raıtlı old ığunu harb ta. 
rlhi apaçık rastenncktcdir. H r bir hıı ba lnrnı~tı. Nerede olduğunun r.~ 
ordunun ruhi ye mnnev'i kuvı;et kay- ehemmiyeti vnrdı ~ Af e-tin mesafe 
nnklarını ise hakiki bir vııtnn .st>Y~(- tanımadığını. Un Kapanınd" zuhur 
61, derın bir milli vicdan, n•nnda"Jık eden bir &t<'<=in bt'mn Lan~e.ya ka
vnr.lfp duyr,ı•sıı ve nıhayet h~Tb ne- dar uznndığını 1:-ilıniyerı yoktu. 0-
de!inin ehemrnJyet·ne inanmak teş - nun için, köslünün scsi her tarafta, 
kil ederler. herke.se daim.3 dehşet !:'nlnrdı. 

Bir ordnda mnneviyatın ybk.srkl ı!Yi Yüz adımda bir, ancak bir iki 
.vatan içln ölmeb .du ,ov.ustınun Jnki- metrelik hir muhi~i şöyle böyle ay
~flle ifndr olunur. Mnh:-mre ı;öre dınlatıın havav..ızi fenNlerinin altın.-
*--u d · dnn geçtikçe. nle\' :renni elbis-~ı· ı'le 
~ıı; iz ve FrnnSJz ordulann :ı muca. .. ...., 
deJe an:usu lfizumu derttedc vtı~ek elindeki kars:;ı:sı sec:iJ,.bil~n yangın 
fn~af etmiş dd~ ldl ve 0 b:.ıııun habercisi Laleli camisinin hizasında 
başlıea s b<> bini bu ordularm efrndı- kayboldu. \'e neden son m. derin -
nın halis İngllız veva Fransız olma. den gelen ferynd•nı duyanlar onun 
ınalarında buluyor. Fl vaki AITran or- Ye il Tulumbadrıki sıra kahvelerin ö 
d~unun val"17 Alm"nlnrtlan m ' ek. nüne vardığını nnlad;lar. 
keb tnmnm lı- mım b·r c .... u oı.m o;ın" 'ıl. - -""1 h k "'"' .. t an eoı en semtte ısımı, a ra -
mukabil müttef k ord lar, chcnunf- brıeı, tanı:ı olanlıır yo.rdım!nnna ko~ 
Yetıı nisbPtlf'rde vabnncı uno::u,.lar - molc ün•re nlelacele ~ıvinip caddeye 
dıın ve f'<:nrf'+t> n1ıRrr Y hud ynn döküldüler. Yamrı yumru knldınm
medrnt mü.c:tMnleke halkından e • lann üzerinde seyt(.k ,.e ııönük bir 
tekkiH eLmı 'er~l fener olayı hclirdi. Ru alny Aksa _ 

Muharrlre J.'Öre. b lhP.S!!ı TPnltll raya VıdEde türb('"sı'n' • .. 
n... " • m onune ge -

mıuot.!'ml ke nskerlerfne ba.ll!ı :ın "':Zdinçe ikiye böl'indü. Bir kısmı lcö _ 
TP.ya Frnn.cıt2' erlerine c: olması lk -!şeyi dönüp Uiny,a is•ilcRmetini tut
tlza <'den V tan sev~!: :ı ve\·n n• n - tu. Diğeri Sinekli Bn.kknl c,.rrnh 
dn!!lık ''aZ! 'e duvrrmnmıı ıı~• m '"'tn Pac:a tatilciJ ... Samntynva in'TI . da
lmkfı.n.c:• .. l ·~ı do'nvı cı•1<' m t•ef k <lr. ha ke•tirme od!lymıo;tı: yokusa ?:rıldı. 
duların hr•b ... trr<'k 1-<'\'e.ı; Vf' ~""WU K·· ı- ·· 1 • • '- - ıl · • o u, curn.t"nın l!laoc- e tavın ct-
tato·atllP Almıın ordt unun k drrr"r- tiği gibi Ye il Tu!umbada lmh"ed 
s1ndr cı'am "<lı. 1 Hacı Ömer c1~nın çnrda~ altında 

Muha.rrir divor kl. dialls fn,., Jlz \'e moln vermi ti. YorulduğuTtdan de _ 
Frnnsız Mlr" nin d e k ·veL ğil: fnkııt mnhftll:: sandığının ~ec; • 
ler! di". esk ı>•lnr nu'll':'n. 1" ı Mll -ı roc:"cini bekliyordu. 
hn.rt>bt>de nzalınıst.ır • C'rrıkil l::un - 0 'h y ·ı T ı b lnrı b ... _ t ~ .. k ~ 1 _. tan te eşı u um n tnkımı, 

nrl)(_, <' •• f' "'1 Vi' on aıun 1 b 1 . · ' · · O nıüt' .. 
1 

, ... ,. ti""J ...... k,. .. 1, n· tan u çın· e nnir vermı tı. ndıın 
ıı""C "'"r" , , en aa . .. - .. k K'l'"l d ne 1 1,. h 1 • l ' k . Ji' uah nu yo - u. oş u er e, yRngın-.sa,..n u cr.n f' r ra~ız. l k ····d k 

lar VI' İnı-·• ?'er, krn~ f'r"ni Al'!lan- ara. o tn ı mm onun e ca ·n ile git-
lar" kıtn;ı hnrbe ~·1 .. 0' s·ya•·e•Jn. nı!l.. m('VI şeref ay:yorlar~ı. 
IP.tll''!ln''l bıwntl rrrn' ... Urr ne t'l - 1 ~e. bu ~~~~!<!, rc:"ıs Mustafa E -
tn~'l'!' le ll"t'ıın ('}(! '-ıın k""' tfc"'il _ fC'lldının cvı onunde son ırc süıckli 
dller Mnharrir ~rvnm ,.r· or ,.e bir n"'rii attıkta.ı sonrn kulai{ının sr
.ı~""b e.:iri bir F'rf>"'l'? ~t> t n'n .l-ıı kn'~ında yedek bulundurduğu kalıp 
hnrbı vaıımak !mn blr hPvt m 'z vok- sigaraııını yakmı•, çnrdağın nltındn 
tn , tlp~· i duvulur~a. tnsr b etme . beklerneğe koyulnmıı'u 
tnrı·oır, <'lvor ' O sinnra)iı bitirmeğe vakit buln-

Almrınlnr r'hPtinde madı. Üst haştnki tıoknkların birin-
•bli·t•fk A]rn!lnVtm•n b!r v:-:ı-1 k ve den fırlıynn bir muşnmbd fener, o -
Yo1t'nk hnr'hhı o1t"'uh ı.rr bir ns'kPrln muzdaııb.rın gelmekte olduklımnı 
bJh ve (rmnl!:ına .cıok•ılm~ VI' 7ıı.~t> .. hab~r verdi. 
hl~ı lıf'r Ahnan s{\ba vt' l'T'O n ru Takım <kurt dingiliıı tabir edilen 
htınrta <ln Ml! vnr!nfl 'hir mrsalf' lınli- afili yürüyüşle V"' son ııüratle yoku-

• nP ıı:e-tlr Imi• ır. Mnharr r btı"clan ~u hıiyordu. Kahvenin hizaıq'ln gc
h:ı~):n RPnPIPrdrnb~ .. i v tlllın Yahu. line e, ko .. ]ü il Niye atıldı. F enercinin 
di - ltom nl7.n pron"i'n:r.ı'nl n..,n, b!l arkasından. ufnk, be ili bir yağız a
hı:ıctcın F'rnmız ordt• ın~'l van ıısı tın üzerinde gelen :rcisle sd:ımlnş
~,.,v t <.'i , E' boımru tl' rlerl d,. h~ - tılo.r: 
B.'\b"l knhnnk 1üzumnn• tavo;'vP rol - - UJ'tur ola • •af! rcis: 
Yor lhlbı ki Alman k t al rı n:ı..c:vo . _Uğur ola lsmnıl nğn 1 
naı .cıo.ııval.fs+ hfıtfunP n ltct"r:'an E'. Kö•lü, takı'llıı aynk uydurup, n-
line lllmru rı d nbPr! l>•ı f! h! s~ri ,.e tın ranısıra ko!lmafr:ı başladı. 
'Vahım fcUınnl h tn.lıkl :-d:\n m run Yangına gi!miye::ı er'kel:ler ve bH-
bulın••ıvor]rır ha~·a delikanlılar yırtnıaçlı entnri-

Bir orihı,... •ın harh ı.- ı~-ret ·nı Vıl'l" lt-rle kanıların önlerin: ı;ıkmı.,lnr, 
un.cnırla'l'<lrın lldnrtc:· kıı"T.<ında heyP- tulumbalann geçi~ini gözetliyorlal
tıtıır k i b •ndi\ n mıır d t rr mrvk \'1:' (11 
rlitbt'dPkl ~omutn .. l~rın c:""ldik h:ır · Amlanndtı, bu manzara}'l ic;i tit
tıln rrur • ~ w ıı mııll U:illnrma riyerekten seyredenler vıudı. Tnkıın 
UVI'lırı c IY'ak üzerf' ve her Jıususta hi1.a ·n gdince bunlar olduklan ycr
;:felerlnln chl! olmru<Jrıdır M ıh:ır de heyccanland•hr, kt>ndileıini bu 

göre, m tteflk orduların si bav b i"· ük mazharivett,.n alakovl\n ae -
'Ve erba.şlnrı e lı:! V" tccrUbrl" blr kav. ~be r net ediyorlardı. Içlerinden 
na~n öa.vandJPı ıçin vmumtyetle iyi bir tanesi davanamndı. Yanındakile 
ıdilE"r. Ynlnız onlar ı::c>ren hnl'b ., u- derdle•mr-ğ<." ha .. lad:: 
zurı mU<' t a ve siner ~a,n$lannd::ın _ Canın:ı vandığım 1 Adım ız 
millhem blr t blyc tc: ıl n n fazlacn · · k k tesırı A't • .. n .... .1 lcftlc-m efendı~ıne çı mış, yo sa •• çek 

ıu ına ,, Pr •.. tı .. : ye~ıe e - • •Y• y ı ·ı · · 
7 ı .. "'A) dızlıın aya {Ina, ntı ı ımye. gır san-

' ne AA'I•~h ... 
dıi?"•n altına. 

Öteki: 
- Durduilnn kabahat! dedi. Kn-

K~s~oca paşalar bile, yazın kö~k -1 le vücud~ gelm:ş büyükiii kü\:iklü 
le~ını~ ba~ç.esinde toıkım knldırıyoı, evleri, altlarında\-j diikkanlar, bnh
mısnfı lenle tulumbucılık oynuyor- çelerindeki yılinnmış ağaçlarla be-
lar. rnber, birkaç dakikanın içinde kavu-

- Onlar paşa. Onlara' bir şey di- ıuvcriyordu. 
yen olmaz. Amme. biz yaparsak b~ Ötekinin berikinin ynrdımlarile, 
bnhnt olur. güçbela kurtaninbilen kırık, dökük. 

- Bi7imle onlann a:rnn ızdn ne pırpıt, kıyınetsiz eşya, ta nc:ağıda 
fark Yar~ Hepımiı:h namazı: «Er deniz kenarında, k n le bedenine 
ki~i niyetin~l. ıı kılına cak. muttasıl arsabr:ı. tnoşın:nakta idi. 

- O, dı.inyıı hesabını k!'"!tikten Omda, öbek obek yığılan bu hır-
ı!onra olacak i~ .)imdiki h,,!de biz- davatın arasında, yanan barkından, 
ler açlıkeri kemine •• ı onlara gelin- başında bir kirli peşkir, sırtında bir 
ce: {(Her ne veçhile irade buyu • battaniye ilc c;ınlçıplalt fırlnmı~ ih-
rurlıu!!a. 'ııabet andad1rl, tiynr nineler. korkudan gijzleri bü-

Gulüştüler. yümiiş. dişleri birbirine kenetlenmiş. 
Kısa Iasılalarh tnlmnlnr geçiyor, şuursuzca uluyan miniminiler, Lir 

yangına gidiyordu. Daha ne ı>andık, kaç saat evvelki maddi huzuı larının 
ne de omqzdı:ı•lar görünmeden, n- bu enkazı b.'l"ındıı guya bekçilik va
yaklannın seslerile attıkları niıranın zifesi görüyorlardı. 
elfazından, gelen takımın hangisi ol- Elinde bir ibrik, bir tahta sandık, 
duğunu tanıyanlar vardı. Bunları telleri kopmuş bir ut, çerçeveleri çar 
birbirlt>rine habı-r veriyorlardı· pılmış bir iki levha, aralanan kıv-

- Koca Mushf.l Pnsalılar .• Uin- nınlanndan uçları sarkmı~ ~~rnaıı!r 
calılar.. Süleym!'lniyeliler.. Hnh, veya elbise bohçalim ile her yeni 
§imdi Pevruz Ağalıbd Hayt .. maş, gelenden yangınn dair mallı:nut so
pllnhl. Çe~me Meydanının Aslanin- ruluyordıı. 
rı 1. Galata S:unvın koç yiğit leri!. - D ah n yanıyor mu~ Neı·eye 
Gördün mü T ophnnrlilerin afisini} kadnr uzandı? Ha fiz e Hanım ın evi 
Nasıl r,cçtiler?. Tığ gibi herifler, a- de ynndı mı) Şeküre Hanım ın ge-: 
lim~llahl. lini lohu!a idi, acaba kurtarobıidi ~ 

Renk renk ılizlikicr, fımilalar. ler mi) Ne~ 1 Deli Muııtafnlar dn mı 
başlarda keçe kiilahlar, bazan dıı yandılar? De§ene: O koc:nmon yım
dör! ucu düğüm1ii çevreler, h,.r ma.- gın duvarı da bir i~n yarnm::dı. 
hallenin tukımı'lı 11yrı ayrı belli e-- - Bu ateşe ne dayanır. Sabbek 
derek kısa fR::ıl.ıln.-la geçtiler. Hanımcığım ~ Hepimiz ~ül olduk, 

Derken, beyli~ ıtfaiye göründü. istel 
En önd~ elinde yanar bir meşale -Ah, nh! Bir '~evciğe tasolan -
tutan kılavuz onb.:ı,ı gidivordu. O- rmyorum .. Kızım .Şfıverin emanet. e
nun arkasında:1 birer çift yağız ka~ dip gittiği biitün eşyasından bir şıın
dana beygirinin çekmekte olduğu cağızı kurtarRbildiın .. bir servi snn
tulumhn, hortum . . alat ve "'devat 8 • dık. Içerisinde ne var, bilmiyo.mn. 
ra ha ları, en nrkad.ı da. tck atlı bir (Arkası vnr) 
pnytonun içinde. ~şman ''Ütudli, •••••··~··••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••• 
il('riye doğru mühim bir çıkıntı va
pan koskoca r()br~iic itfaiye umum 
kumandnnı, fahri yaveranı hazrf"ti 
.,.h~ivariden. Macnr Kont Zeçenyi 
Pa"ll hazretleri. 

Arabaların iki ynnınd~. t!\ St"ras.
ker kamsından ve kimi de Beyoğ
lundf\ Şi .. ha-ıf'! ks.ı--akolundl\!1 buıava 
kadar tırı1 ndımln•ln taban tepmiş 
cfrnd kooruvord•ı. 

Bu ZaVllllılar•n. böyle kan ter için 
de. bu bitkin hnl ile ate!:e nst!!JI so • 
kulacnklannı. ne i" ~örebilecekleri
ni dü ünmek dnhi ndamda bir ncı
mnk his-ri uyclndı~ıyordn. 

ltfniy~ni'l n:-ka .. ından ahali yen -
gm yerine dcğru yürya f'tti. 

Arndaki mesr.ıfr kısaldıkı;.a, ate
~in kızıllığı hnvadn kıvılcımlıır sa
vuran bir al~v ve dumnn siitunnnl\ 1 
inkılfıb ed:yornu. O siitunun orta -
sındn, kızgın çivilerin. tutıışmu;.; toh
ta parçal ınnın alevden birf"r kuş 
gibi çırp>nnn pnça •rnbnn tu u7ak • 
lardaki dnmlnra gidıp ikonduğu gö
:rülüyordu. 

Sokak köpeklerinin acı acı uln -
malannR, korkudn:-ı gözleri büyü -
mü~. aşkın «a!!kın öteye bt>riye ko
uıtan insanların dehşet verici fer -
yadlnrı knnşıyordu. 

fsta~ulun biiyiic~1.: ve kalabalık 
bir semti kendisir.i tehdid er.len fe
laketin önündA s·f~rber olmuştu. 

Zabıta, mütemadiyen at~ saha -
ama doğnı akın eden insan selini 
durdurmaktan Acizdi. Soknk ağız -
]annn konulan noktalar bu panik 
halindeki halkı geçirmerneğe çalışı -
yor. ı;kin hiç kimseye meram ftnla
tamırorlardı. 

Mnl kcygusu. akraba ve taRllü
kntn bu fei~;cet anında yardımda 
bulunmak nrzusu, hazılarınd,"\ ise 
yağma, çnoul hıreı. snğdan, soldan, 
yukarıdan, aşağıdan, hıclurmuş bir 
dalg!' halinde durmayıp yığıbn hu 
insanlarda dtWlet nizarnianna karşı 
saygı duygusunu sıfıra indlrmi~tl. 

Dakikalu geçtik~a. ateşin snhıuı 
da büyüyorCiu. Dokuz kola rıyrılan 

lık emek-

Örgü bluz 

Kısa ıroııu bir örgü bluz .sade bir 
etekle ne. ~ık bir yaz elbisesı yerine 
geçer. Bu bluzda dcğlşlklik ynpmnk 
Istiyorsanız l§te görülen modellcre hlç 
benzcmfyen yeni bir model: Dü~c
Jcrln, yaknnın, hem enine, hem bo -
yuna çizgill örg{lnün yenuı~ıne 'hiç 
diyeeek yok. ----- ---

Boy güzelliği 
Boyunnzu güzel gösterrnek için şu 

noktalatı unut.mamnlunnız: 
n _ Kalçalarınız geniş ise bfızgülü 

veya belden kloş elbf.self'r ynptırma • 
yınız. Her Udsl de kalçanız.ı daha ge_ 
nı,, boyunuzn_ dahn kıs:ı göst(!rir. 
Bnnlı.ırın yerine kalçaların blt.tl~i hl_ 
zndnn ~ıya c1oinı hatırce geniş _ 
Jeyen etekleri tercih ediniz. Bu s:ı. -
yede hem modnya uymanın, hem de 
inre görUnmentn çaresini bulmuş o -
lursun uz. 

Hddisele; Karşısında 

Faaliyette olanlaT . 
Bir kaç yazdır, İdıınbuldn 

rniiteaddid tiytltro truplannın fa-
ali.Y._ete cettiklerini görüyoruz 
Nitekim bu yaz da öyle oldu. Ra!lid 
Rızn ve Ertuğrul Sadi trupları bah
çelerde temsiller verrneğe ba ladı -
lar. Türk sahnesinin bu iki emektar 
ve kuvvetli san· ntknrı tiyatro ihtı -
yacını bu mevsim de kısmen olsun 
tatmin ettikleri için alkışlamnk, mu~ 
vaffak olmalarını temenni etmek bi 
zim için borçtıır. 

Kışın hastalığı dolayısite sahneye 
çıkamamış olan Naşid de temsil -
ler veriyormuş. Çok sevilen, çok 
beğenilen bu llöln'atkann seyirdie -
rinj gene memnun bırnkacağı mu -
hakkaktır. 

11-
Halkevlerinde 

lstanbuldııki Halk~vlerinden hi
ri ıı Has bahçeı\ komedisini temsil 
edecekmi~. 

<ı Has bahçe» mektebler için ya
zılmış senelerdenberi her lisede her 
ilk mektebde temsil edilmiş bir e -
serdir.•Bu eser nasıl olur du Halkev
leri repertunrındıı yer bulabilir? 
Halkevleri sahneleri, mekteb w.h -

r -
lUnelde gürültü 
azaltiiabiiir mi ? 

Avrupanın he 
men hemen bü
tün büyük {ehir
lerinde yeraltı 
tramvayları mev 
cuddur. Bu 
tramvaylar, hiz
deki tünel ~ibi 
fazla gürültü yapmaktadır. L ondrn 
tyernlt.ı tramvny idaresi, gürültüyü 

azaltmak mAk~i.\dile birçok çarelere 

ba~ vurmuştur. Bunlardan biri ray ~ 
lan uzatmnktır. Rnylnrın bir ıniııli 
uzamasile tekerleklerin raydan rayn 
geçerken çıkardıklan gürültü ynrı 

yarıya az.almı~tır. Tünel dahilinde 
gürültünün nkııi sadn tesirile 2iya -
dcleşmcsine mfıni •>lmnı. ıçin ele, lii
nelin duvar ve Üst tarnfınu içi ot do

lu, şiltder çivilenmi~tir. 

* 39 gUnde devriAie~ 
Jiil Vernin, 

tıSeksen günde 
devrialem ıı ro
manının kahııı-
mnnının, roman-
da takib ettiği ~~~aıi~,....
vollnn takib ct- "' 
rnek suretile dev 
Tialem sey::ı.bnti 
yapan ilk insan, 

neleri olmaktan dahn ileri gidc • •-• 
di mi~ 

* Bürhanettin 

Silven'in şakirdi ma~Heti fsta 
dadır. Bir tiyatro kurncnğını, 
ro mektebi açacağını söylüyor. 
yatro mektebi açmak bahsi ib:e 
duracak değilim. Fakat 
görmeyi çok isteriz. Yalnız 
var ki rubu asr:ı yakın bir zam 
znkta ya~amış olnn snn'atkur::ı. 
nede görünmeden evvel bir Ice 
z.im tiyatromuzu görme ini ta 
edeceğim. Çünkü bugiinkü Tı.i 
onun aynidığı zamanki 
madıuı gibi, bugünkü Türk sa 
de onun bildiği sahne, V<' seyir 
iyiyi fcnnyı birbirinden nyırd • 
miyen seyirci dc~dir. 

Komedi ve opcı-et ihtiJ 

Muntaznm bir bnhçedc, hnf 
-~ ·J . .., ..,~T tl.,. 

halde tiyatro sevenlerin 
ederler. Bizim Şehir tiyntrosu 
pekala ynpabilir. Fakat neden 
diye kadar yapmadı ' 

I"J.r/lı.el 

iz ? 
F ofoğrafı çekilemi 

haydud 
Amerika

dn polisin yaka -
ladığı nzılı bir 
h ydud fotoğr.v
fı çekileceği za -
man: 

J;9 

- Be-ıim fo
toğrafımı çekemc.uiniz~ 

Derni~ti. Polisler, onun haı 
derek fotoğrafını ç~":Ctirmiye 
tnhmin etmişler, evvelden te 
almışlardı. Faknt hnydur 
makinesinin knr~t:ilnda durd 
mnn hiç mui<avcmct 
fotoğraf çckilmi,ti. Bır müdd~ 
ra klişeyi banyo eden fotoğmf~ 
şenin simsiyah olduğunu, üze 
bir şey görülmediğini haber 
Bunun üzerine haydudun müte 
fotoğraflan ı;ekildi. Netice heJ 
idi. Haydudun bundn nasıl 
vnffnk olduğu bir me!ele 
bir türlü tınl !jılamadı. 

* nunyanın en uzun 
Dünyadn bu

lunan yolla:-ın en 

uzun•ı \Valıing 

Street' tir. Bu yol 

bütün lr.giltı-reyi 

Duvr, Kontcrbu-

ıi, Londr.,, Çcs-

ter ve Kmdiqan-
Andre Jaqar Şmittir. Aslında gaze-
teci olan seyynh pek az para tıarfet- dan geçmel: s -

mek suretile seyahatini 39 gün, 19 retile katetmck-

saat, 47 da"ikacb iknıal etnıi~tir. tedir. -·-· - -t~-W~~~~ .............................................................................. 

Okuyucularlma 
Boğaziçi 'eN. A.» ya: 
Mcsclcyi IJ()yle tahlll edelim: 

Tırna~ı maviye, yc~e boynmnk -
tan 1113hrumlyet.i bir yana; bir nL 
şnnlıdan mnhrumlyet.ı diğe yana 
koyalun. Bunmrın hangiSine kat4 

lnnnblllrslo? 
Ccvnb olarale 
- Hiç birine! 
Diyeceksin. Peki amma nl.şanlın 

da seni çok şeyden mnhrum et.ml4 
yor ya .. sadece: 

- Tırnnıtını, yeşile, maviye bo. 
yama diyor. 

Dıı.rılmn amma kızım. nen de sn. 
na aynı nnsthatı vcrece~im, tırnn. 
~ını y~lle. maviye boyamnl Bun
lardan mahrumı:vetin hi~ ehemml. 
yctı yoktur. Tek ni~anlındnn ny4 

nlmıynsın. 

- Tırnak kınnızı oluyor da, ne
ye yesil, mavi oımı:ı.sın? 

Diyeceksin, tuvalet bahsine gi ~ 
rece~lz; yüz tuvnll'tlndc. saç tuva_ 
letlnde, tı.n.ak boynmnkta esas, 
tnblat:Jn bazı çchreler ve uznvlar. 
da wOluk ve noksan bırnktı~ı kı -
sunları tabiiU~i bozmadan solıık
ıuı;unu gidermek, nok :mını göze 
çarpmaz hale r.etınne tir. Biraz 
pudrn, ducta.klnrn sürulen bir mık
tar renk bunun içindır Fnknt :mo. 
da tesirinde kadın1or bunu mü -

bnltı~alandırrnışlıırdır. 
dudnk, kıpkırmızı tırnak 
ıtaıı tuvalctin netıcesldir. 
yet böyle yaptığı için n 
mızı tırnak olabUir. 
renginde tırmık olmnz; ç 
na~nı elbisesi renginde 
ınr pek nadlrd!r. Bu yü de 
batmaktadır. Belki yarın 
modn da tanmmüm 
Herkes tun::ı~mı, belki de 
nı, belki de :~nçını gıydlıti 
rengine uydurncnktır. Bu 
tabii olmamnkln bernbcr 
old$ Için tnbıi 
zaman sen de ;ııodaya 

Giyimdf', tuvalctte '-'"··"''·•• 
şikllkl::r ynpan modalar:ı 
lnr gülünç olmuşlardır. İşte 
yeni ve bE>lkl de pek ç::ı 

cek taammfim etmiyccek 
modnya uymakln hnta cd 
Nişanlın bu hal.n.yı 

lknz ediyor. Nlşnnl•nın 

dinle. 

* l ,ulcburgn.zdn .. N. T,)) 
Zanneder.scm, Ikinci 

c('vab vrrlyı:ırum 

Hayır çocuğum, nP 
ne onun vaşı böyle- ~eyler 
'"~ 'd df~ ldir. Sen 
drr'"lerine çnlış ve onu 
bır k 



Fuarda geçen yıl / • • 
lmanların işgal ettigi zıraatten 

nnn ·p 
kurtarmalıyız tiyac Yazan: Hasan Adnan Gi.a 

A 1 te •• 
pavyonu bu yıl 
Ingilizler tuttu 

lzmir (Hususi) - Fuar sahası 
ıilinde devlet paviyonlarının in§<l 
dekorasyon hazırlıklarımı devam 
nmaktadır. 
Büyük Britanya hükumeti, harb 
inde bulunulmaııına rağmen bu 
e fuardn sergi sarayı dahilinde 
büyük parselden birini işgal ey
iştir. Bu kısım funrm en ca:lib 
köşesidir. Bu parseli geı;en sene 

nanya işgal cylemişti. 
~ene sergi sarayı dahilinde kar -

Iran hükumetinin hazırlamakta 
uğu güzel bir paviyon yükselrnek 
r. Yugoslavya paviyonu da ca:ııb 
şekil almaktadır. Mı'll'·aristan 
ımıza ilk defa olarak resı:pen iş-

eylemekle iki memleket tica -
nin inkişafınll gösterdiği yakın 
ısunu meydana kovmustur. 
tomanya paviyonu için bir he -
bu hafta lz.mirde bcklenmekte -

Çanakkalade Montrö 
erinin beşinci yıldönümü 
.na.kkale <Hususi) - Montrö za. 
ın beşincı yıldönümü burada bU. 
merasiınle kutlulanmıştır. 

mhuriyct a.lnnındn toplanan ka. 
ık h:ı.lk kütlesi, f.stikH'ıl marşile 
e çekılen sancağırnızı selftmla _ 
ın sondn Tevfik İleri, öğretmen 
ne ve genç bir sübayırnız tara -
m söylenen heyecanlı hltnbeler 
nmiş ve bu hitabelerin her cum. 
~k nlkışlanmıştır. Müteakiben 
ırk anıdına ordu ve dl~er teşek. 
r adına çelenkler konmuştur. 

an sonra askeri kıtaalnrımızın 

resını yapılarak merasıme son 
ni.Ştir. Gece de Halkevinde genç_ 
[\rofındnn Vatan piyesl teıruıll 

ış ve geç vakte kadar neş'e f~in
lenceler devam etmıştir. 

gadda bir köylü karısmi 
tir kıtır kesmek istedi 
· ad CH\lS\lSt> - Yozgadın Ka. 

köyünden Durak, karısı Satıyı 
tefek §eyler için miltemadiyen 
ktedir. Birkaç gün evvel de 
nsabileşen Durak, karısı S:ı.tıyı 

altına yntırm~ ve kesrnlye ka_ 
•rmi.ştlr. Feryadı duynn ko~usu 

ismindetti kadın hemen yetişip 
bıçaktan kurtarmak istemiş, 

~ onunla da mücadeleye bsşla • 
e elinden yaralnm~tır. Feryat. 
} den köylüler koşarak her ikL 
c yaralı olarak kurtarmışla.rdır. 
ıo"nzından dl~eri elinden yaralı 
kadınlar hnstaneye kaldırılmış

urak adliyeye teslim edllmtştlr. 

Bağırma ..• Hiç olmazsa rus -
nuş •• F ed or dün akşam meor -
de arnele kıyafetli bir takım a~ 
ır görmÜ§ •. 
Sen de tabii, söz verdiğin ka 

! buluşmak ic;in çıkacak za -
ı seçmişsini 

Hangi kadın~ 
Seni buradıı ziyaret eden 
1 kadıni .. Epev zamandanbe
a karşı soğuk duru§unun ae ~ 
şimdi anlıyorum... Yanına 

lm zaman, benim ne zaman 
ğimden ba,ka bir şey dü~ün
sunl 
Bırak böyle laflan Olga •.• 
böyle lafları 1 •. 
at genç kadın onu diniemi -

Sana şimdiye kadar yaptıkl~ 
mükafatı bu muydu~ Halim 
ı yerinde id ~. Mes'uddum ... 

gün, ismim ile, tuvaletim i
nin açıklığı ilc beni itharn et
Doğru ... Gönlümü de senin 

is raf ettim .• Bori s 1. Bir ya ~ 
Bir sefil!.. Bir hilekar . .. 
a, vahşct ile cinnet halinde i
-isi titreten bir kah ka ha attı: 
Bir taraftan çalıyorum... Bir 
para saçıyonıın ... Bu benim 
. • • Beni çıldırasıya seven 
ıerj Boranofu idam scnpaeına 
dim •• aınl katil olan sana ge-

Seni kim!eyc bırakamam, 
il Borisl. Eğer beni seversen, 
·ı alır gideriz.. m es' u d olu ~ 
kat sen benimle alay edi -

bana bir ha ııkn kadını ter
I 

acı bit knhknha nltı: 
ademki içimizdekileri dö ~ 
. dt-di .. Olgn .• be:ıi dinle -

bursun •. ben de, oldiirdü-
adnmın kızilıa sevişecek ka

madım ..• 

topraklarında tütün a ss um 
Mümbit toprakları bol olan Kaşta köylü bir 

tek fenni ziraat vasitasına malik değildir 

yeti§tirmeliyiz • 
Kaştan yazılıyor: Kazamız, 

tütün ekiminin mcntdlldifi mın_ 
takal.a.r arasınd:ıdır. Halbuki 
Ka.ş gerek tümbcki ve gerekse 
tütün ekimine fevkal!ide elve • 
rı.~u topraklara. malik bulun _ 
maktadır. Çok zaman evvel bir 
tümbeki mütehao:ruı kazamıza 
gelerek tetkflderde bı6unmuş ve 
müsbet netlee almıştı. Yd:dt!aıı
lara bir kaıanç yclu açmak Için 
kazanın da miisaade ohınan 

yerler arao;ına konulması yerin
de bir l'! olur. 

Bu öyle ilahi tebessümdü ki, asude 1 - Eeasen habisin bütün gayesi bl 
hatlarında Allahın kendine çektiği zim canımızı almak. Bllfında Hell• 
mes'ud bir veli'lin huzur ve stikunu gu gibi koca bir bela varken bu a • 
o~un~y.ordu. Vecde ııelmi~ bir der- zim seferi neden ihtiyar etti~ Gerlj 
vış g~b~ Q~U •• seyrc d alan Ba) barı~, ne i~ine yarayacak~ Maksad ı biıj 
kendını huyuten adamın ayaklarını ele geçirmek, senelerdenberi besle .. 

Kat (Hususi) - Kazıımız top • 
rakları umumiyet itibarile ziraate ve 
ağaççılığa çok müsaiddir. Arazi gür 
büz ormanlarla mestur olduğu gibi, 
her çeşid ağaç yetişmesine de elve -
ri!fli olduğundan, son on yılın çalı1 -
malan ile bu sahada ehemmiyetli i
lerlemeler kay~edilmiş ve Kaı;, yenır 
yeti} yurd parçalarından biri olmuş-

bırp.ktırmaktadır. Kaş köylüsü, yal
nız kışlık yiyeceğini tedarikten bo~ 
ka maksad ııütmiyen safiyane bir 
gaye ile çalışmakta ve esasen kül -
türden mahrum olan ziraat erbabı, 
terakki ve inkişaf imkanlarını arn -
mak ve bulmak husuı:unda acız için
de kalmaktadır. 

Öpen Naymana: diği intikamı almak. 
- Gördün mii delikanlı! - diye Fatihüttin kıvranarak elini yüzG. 

söylendi - Y :ıptığı:ı çılgınlığın net i- ne götürdü: 
cesi. neye vardı> Yazık Arıkboğal - Söyleme Necmettinl Bunlan 
Serun şahsında Türk Alpleıinin en duymak istemiyorum 

Köylerimizde, bir tek fenni zira
at vasıtası bulaınazsınız. Mukadde
ratını, tamamen tabiatın mcrhnme -
tine ve hadiselerine bırakmış olan 
Kaş köyliisil, iptid11i vasıtnlarla, bü
yük güçlükler içinde çabalamakta -
dır. 

yüksek payesini bulmuştuın. S l k .. 1.. ·h' 
Bu esnada yaralı kahramanın yü- 'b' odu yuz u. gene ıç duymamır 

~ur. 
lzmit Saat kuJesinin hali 

.. d b. h .k Id d d kl gı ı evam ettı: zun e ır are et o u, u a · arın-
dan hafif bir ses çıktı: - Herifin gözünü kan biirümütı Ceunbun en dağlık bölgesi olan 

kazada, leeaif ormanlar arasında kıs
men su boylannın uzamakta olm;
aı, ağaççılıkta iterlernelere çolc yar -
dım etmiştir. 

İ1mttten ya:ıı1ıyor: İ7.mitte
kl s:ı.a.t kulesi şehdn en rnutena 
ve kar kteristlk bir mevkiinde 
inşa edilmlstir. Ve ınlma.'ri ba
kıından, Türki}·ede n1evrud s:ıat 
lmlelı~ri Içinde en zarırı ve en 
güzclhllr. 

_Sul. bir intikam için hazinelerini bogal • 
Hemen istediğini verdiler. fakat tıyor, ordularını seferber ediyor, 

tatmin olmamış gibi dudaklarmı yüreğini soğutmak ic:in bir menıle • 
buruşturdu ve galiba «tatlı bir şeyn keti yakmıya geliyor. Yarabbi böy· 
diye mırıldandı, yahud anla'iılmaz le habis ruhlu inunlan n:ıaıl gna • 
mırıltıyı bu şekilde tefsir ettiler, he- bınla çarpıp yerin dibinl!' geçinni
men koşarak Sul tn nın çadırından yorsun ') 

Kazanın iç kısımlarında bir çok 
meyvalıklar meydana getirilmiş, sa
hil boylarında da bilhassa portakal, 
limon ve mandalinn gibi neHs Ak -
deniz meyvalanndan mürekkeb bah 
çelikler vücude gelmiştir. Kalite ve 
cins bakımlanndan, hergün yeni ye-

Aralannda koopeıatif tce§kkül -
leri vesajr herhangi bir birlik olma -
ı:fığı için köylülerimiı;, istihsalatını 
elde ettil<;ten sonra, kışlık yiveceğini 
aymyor ve artanını da a§ağıda sıra
lanan yerlere dağıtıyor: 

Saat kul~i. İzmit beiedlyesl 
tarafıncl:ı.n 1318 rencslnde, sul. 
tan Hamidin 25 inci cüliısu yıl. 
dönümünde yaphnlmıştır. İ7:mit 
saat kulesinin küş:ul re ml pek 
P'lrhk ve saltanatlı olmuş, ku. 
lenin 3 tara.fınılaki çeşmelerin _ 
den üç gün iie gece demlrhlndl, 
vlc;"e. !lmonata. gül, portakal 
şe~betlf'rJ :ıkmış ve haı"k 
fcmiştır. 

bir kap doluım pekmez getirdiler. Gerk hakimi derinden derine bb 
Yarı açık dudaklarına akıttılnr. O ııYa gafurh> çekti ve gözlerinden 
znman kahramanın yüzünde çok bn- yaş boşandı, 

1 - Devlet vergisi. 
2 - Banka borcu. 

riz bir tebessüm belirdi. Başını g4'!ri- - Karısını da beraber getiımft 

3 - Tüccara olan borç. 
ye attı ve büsbütün uyudu. Sultanım. Ah bütün işler o mel'uD 

ni ıslah hareketlerile bu meyvalar ne 
faeet itibarile en öne geçmişlerdir. BiT defa tüccar, köylüyü istism<ır 

etmektedir. Herhangi bir teşelckül 
ve himayeden mnhrum olnn köylü, 
zahiresini tüccara yok pahasına sut-

O nğzının tadile ölen son kahra - kadının başı altından çıkıyor. 

Zirant bakımından bu memleket, 
geridir. Htıla eski usullt-rle zi
raat yapılmakta olması. vatandaşla
rın faaliyetini mahdud bir derecede 

mandı. ... Fatihüttin !limdi başını avuçlan 

(Devamı '1 inci s:ıyfıı.da) 

( Paraşütçülerimiz Kony~ 

Konya <Husus!> - 25 Temmuz jıüratla k:ırşıla.ndıklarını, bilahare 
Perşembe günü Türkkuşuna meruıub bin metre yüksekten paraşütlerle at. 
Iki tayyaremizle beraber genç para_ Jadıklarını yazrnı.ştım. Resmimiz Pa -
~ütçilleri.m..izin Ko~yn geld!klerini, raşi.ıt.çillerln Konyayı ziyaretinden iki 
burada halk tarafından coşkun teza. intlbatır. 

Saat kult.sinin iizerlnıle bıılu. 
nan kitaheler inş:ı. tarihi eski 
ha.rnrrle olduğu il'ln sildlrllmlş
tl. Ruriin Ü:"rıinde ne zam:ın 
yapıldı~ı hal(kınılıı hiç hlr 'VM'ı 

yoktur. Saat inılc.c:inin o c:ınını 

çeşmeleri df' h:ırnhh·e yüz tut _ 
mırdıır. Aknıan~kto/hr. İmıit 
betediye-;i bu ~eşnıele.rdrrı su a
kıtıırak n kulenin bo1.ulan bazı 
kısım'annı t.'lmlr ettirecek nlnr. 
sa güzel bir Iş yapmış ol:ıcııktır. 

Bursada iiAcdan bir kişi· 
zehirlendi 

Bursa {Hususi) -- Dün ~ehri -
mizde bir zehirlcnm~ hadisesi ol -
muştur, Enver isminrle biri yanlış ~ 
lıkla içtiği bir ilaçtan zehirlenmiş ve 
derhal Halk eczanesi:ıe getirilmiştir. 
Eczacı Kazım Yazgan tarafından ip 
tidai tedbir ve h•davi yapılarak 

hastaneye sevkcdilıniştir. 

Meisli iki bahkç1 Kaştan 
kaçti 

Ka, (Hususi) -Geçenlerde Kaş 
sahille.Tinde balıle avlarken yakala
nan Meisli iki Rum, Hikmet kapta
nın sandalını alarak Meise kaçmış.
lardır. 

-4-

TAKUNYELER 

Fatihüttin, kederinden kara sarı 
olan yüzünii ve çukura batan göz -
lerini yeğenine çevirerek: · 

- Artık hiç bir ümid kalmadı 
Necmettin l -dedi- Kıtlık son radde
eini buldu. O Allahın helaaı muhn -
sarayı bir kat daha artırdı. Askerde 
müdafaaya kudret kalmadı. Yakın· 
da teslim olacak ve köpekler gibi 
gebereceğiı. 

Gece baskınının hezimetle ne!i · 
celenmesindeoı bir hafta geçrni~. Nay 
manla iki yüz fedainin cksilmcsi ka
lenin müdafansını büsbütün ı.ı1içlcş -
tirmişti. Gerk'in kurtı.ılmaııı.1dan hiç 
kimsenin ümidi yoktu ıutık. Gerk 
hakiminin §ikuyetlerine yeğeni dui
ma ayni cevabı veriyordu. 

- Benim sözlerimi dinlemedi -
niz Sultanım. Ne olduğu belirsiz ve 
meçhul bir serseriye uydunuz. Kuv
vetimizi o tüketti. Artık bırak o ser
zenişleri, mukadder olan oldu. Şim· 
di bu badireden bu girdabdan kur -
tulmağa bakaiım! Beni din1eseydiniz 
çoktan kurtulurduk. Artık pek acı 
olan hakikati kabulden başka çare 
kalmadı. Kal~ elimizden gitti, ha -
yatımızı kurtarabilirsek ne ôla 1 

- Nasıl kurtulacağız ~ Etrafı -
mızda bizim kaleden çok drıha ınüıı 
tahkem bir kordon var. Saltnnat deı 
ken canımız elden gidiyor. 

Esrar1. ;;;..--....... 

San P~.J~ ıatua 1\>~ 
- ~o. 2.8 -

- Senin rak i bin zannettiğin !tum ile bu mesele üzerinde bir kaç defa, ı raber... Marukinı kim vurmuş bi -ı güç olmamışh. Olga, Borlee rastla-
ral kadın, Sandra Marukindir, dün uzun uzun konuşmuştu. Herşara, liyor musunuz} mış, onu çılgın gibi sevrneğe başla-
akşam da onun evine gittim.. süratle Parise gelmeCJi için telefon - Davalarına ihanet ettiKi anar- mıştı. O sırada, gizli siyasi kornileye 

- San d ra Marukinin evine mi'l etmişti: şhtlerden biri 1 ihanet ettiği anlaşılan Marukinin öl-
- Evet. ı!Evvelisi gündenberi bir çok ye- - Evet •. Boris Dimitriycfl dürülmesine Boris nıemur edilmişti. 
- Niçin) ni şeyler öğrendik, esrarın dü.-cüınü.. Herşarla Brusso oturduklan yer~ Sanlis adiiye tarayındaki daire ~ 
Boris şaşırır gibi oldu. Olga eu- nü çözmek uzereyizl Kanma hak den sıçradılar; Brusso: sinde Olgayı rorguya çekel\ Herşar, 

alini tekrar ~tti:. . . . .. veriyorum, Marulcini öldüren, ha _ - Yani katilin cürüm ortaklan ondan, hayatı hakkında kifi malu-
.. - Kreyl e nıçın gıttın~ Soylcll kikatte bir cinayet işlemiş sayılmaz demek istiyonunuz, değil mi? mat aldıktan sonra, Serj i)r. yüzleş-

Soylesenel.. diyebilirim» demi~ti Diye sordu. Polis: tirmitti. Olgaya: 
- Bir takım l:ağıdlar aradım. • • Hervar Parise ı;•eldikten aonra - Anlatayım hay direktör. Bo - -Şüphe leri bir maaumun üze -
- Nasıl kiğıdlar) • Brusso izahat verdi: ris Dimitriyetin oturduğu apartı - rine çevirmek istediniz deiil mi> 
Arkalanndan, rusca, aert bir see - Marukin, tahmin, ve şüphe manda, ayni kattaki diğer kiracının Diye sordu. 

ipttiler: ettiğimizd~n korkunç bir adamınışi yardımını temin etmek lahminimiz -Evet ... Serj bana amcası Ma-
- Şüphelerinde haklıeın güzel dedi. Kanının hatırlattığı çekmece, gibi zor olmadı. Duvard.ın dinledik rukini bulmak istediğini eöylemi~ti. 

Olga, Borisin niyeti aa na ihanet et- Serjin odasındaki eşinden dnha çok ve bu sırada, Boriııin, Marukinin ka.. - Niçin? 
rnek idi! veııikayı taşıyormuş. Mühim bir kıs- tili olduğunu öğrendik!. dedi; ve Olga omuz eilkti: 

Olga, sıçnyarıık geriye dönünce, mı rusca yazılmı,; fakat mü(etti~ Boris ile Olganın tevkifi hadist-sini - Oh... Çocukça bir oey için .. 
elleri tabanealı iki adam ile karşı .. Jiiyo ruscayı ana dili gibi bilir. Bu anlattı. Cinayetlerinin i,kencesini çektiımek 
laştı. Biraz evvel rusca konuşmu' o- vesikalardan şunları keşfettik: DÜŞEN BİR MASKE için, kızı Sandrayı kendi yanına a-
lan adam, bu tefer fransızca emir IacakmıQ.. bu çocuk abdalın biri -
verdi: Korkunç bir ıınar,ist olan Maru- Fransuvaz, Olga Petrovun, Mat- " 

_ Eller yukani kin, 1918 de, Ruııyadl\ ihtilal par - mazel Ksarofskiye hıırikulade hen - dir .. · 
· · · · S b' 1 · · dikk t · · p ı· · 1 Kapı arıktı. Fakat Ol"'a bunun Ve göz kırpmnaı kadar kısa bir tısıne gırmış. onra ecne ı meme - zeyışıne at e mı,tı. o ıs ıç n " • 

Ol M ı K f k. Id farkında deg~ildl, arkası kapıya dö-
zaman içinde her ikisinin de bi1ek - ketlerde siyasi tahrikat yapmak ni - ganın, atınaze saro s ı o 1.11- nüı·tü. 
lerine kelepçeler takıldı. Deıhal a- yetil'e memleke-tinden çıkıp Fransa- ğunu tesbit etmek ise pek basit bir iş ~ 

Id Hakim sordu: 
şağıya indirilerek, kendilerini tev - da yerleşmiş. Buradıl Borls Dimitri- o u. 
kifhaneye götürecek olan polis oto- yef ismind.e bir gençle tanışmış. Bu- Nadya Ksarofski 1909 da Pariste -Serj Boranofu Kreyle nnsıl 
mobiline bindirildilel'. rada, sahneye bir de kadın karış _ doğmu~tu. Rus diplomıı.tlıırından götürdünüz} 

* mış: Olga adında, harikulade güzel Baron Ksarofslcinin kızı idi. Ülga - Gayet kolaylıkla .• metruk pa.. 
Emniyet direktörü Brusso, ken - ve zeki, malumntlt bir kız. Bu kız, Petrov, Ivan Petrov adında, baro - viyonda, amcaemın nerede bulun -

disine her zaman hakim bir adam Borise çılgınca tutulmuş. nun bir u~ğının kızı idi, 1906 da duğunu bilen bir eski mülteci vardı. 
olmakla beraber, bu son saatler i - Rusyada doğmuştu. Hakiki Nadya, Adresini ondan öğrenecekti. Boris 

Bu sırada kapı vurulmu•, içeııye d h 1 1 d b ·ı 1 b d b ki' d S ' b' çinde, biiyük bir heyecnna kapı} - " Petrogra i ti iı. in e iitün aı esi e izi ora a e ıyor u. erje, ır la-
mıştl; tam bir ipucu bulmu~ ve ha - bir sivil polis girmişti: öldürülmüştU. İvan Pt-trov ıçın, kım müphem şeyler söyledi; ileıide 
kiki katilin izi uzerinde yürüyorum - Bay direktör, tevkif ettik.. kendi kızını efenelisinin kızı yerine daha mufassal tafsiltıt vereceğini de 
zannederken aldanmaktan korku - - Her ikiCJini de mi} koyarak Madam Granliyönün mi - viidetti. 

rdu. Bir evvel müfe - Evet .• Fakat bir sUrpriı;le be- rasına konma oyununu haznlamak - Serj ağızlığı ile boyun atkısını 

arasına almış aciz ve yeisinden ağ -
lıyordu. Necmettin amcaaile meşgul 
olamadı. Gözü sem:lda bir aoktaya 
iliııerek bütün dikkatini o tarafa 
çekmişti . Gökyüzünde gittikçe bü -
yüyen bir nokta nihayet bir güver
cin olarak pencerenin önUnde bir -
kaç dair~ çizdi ve birden Necmet -
tinin koluna kondu. Delikanlı he • 
men kutun ayağındaki muska ~ek • 
linde mahfaza't' l açt;, içinden blı 
mektub çıkararak sevinç içinde hay· 
kırdı: 

- Oh Albhım 1 Inşallah ha:;ırh 
bir haberdir. 

Amcası teessürünü unutma,, hay 
retle bir mektuba bir de ona bakı-1 

yordu. Mektubu bir çırpıda okudulc.
tan sonra, sevincinden kendini kay. 
bederek ihtiyarın boynuna atıldı: 

- Kurtulduk arncal HayatımıZJ 
kurtardı k. 

- Nasıl kurtu!uyoruz. Anlama• 
dım. İzah et. 

Delikanlı mektubu okudu. 
- !cYarın gece dört atlı ıaizi Tat 

ocaklarında bekliyerek Katranaya 
götürecektir. Katıanadan Bağdad' 
gelebilmeniz için bütün tedbirler ıı • 
lınmıştır. Her ~ey hazır airi bekli 
yoruzlıı 

Fatihüttin hala bir şey anlama -
mıştı: 

- Bunu da kim yazıyor -diye 
haykırdı- çab:ık anlatsana yahu 1. 

(Arkaıa var) 

o zaman kaybetti değil mn 
Olga güldü: 
- K,:.ıybetti ne demek~ 1 Üşii 

düm dedim, atkısını aldım. Sigara 
içeceğim dedim ağızlığını aldım. O 
gittikten sonra, onları, bu1undu~u 
şekilde !(ektim•>. Biitün bunları da 
sevgiJim Bor is için yaptım .•• 

Olganın sözleri, bir hıçkıntr: 
sağanağı ile kesiirt i: ve, deminden
beri kendisini diniiyen Serjin boğuk 
sesi işitildi: 

- Nadyal. Naclyali Demek hep
ei yalandı ha} .• 

Qlga, Serje h akaretle bakarak: 
-Seni sevmek mi? .• Buna inan-

mış olmaklığın için senin abdal ol· 
man lazımdı .• gücendin mi) Darıl
dın mı?. Ne ala!. Dünyada aztırab 
çeken yalnız ben olac.ık değilim 
ya ... Ah Boris • Ah Borisi 

Olga, müthiş bir toinir buhranı • 
içinde yerlere yuvarlandı. Hakim 
Her~ar: 

-Bu kadını götüRini 
Diye emir verdi. SerJ, ayakta. 

sallanıyordu. Her~ar, onu yanıba -
şında bir iskemieye oturttu: 

- Zavallı yavrum ... Ben.im gü
zel çocu?,um ... Kendini kimin için 
feda edivordun ll 

Dedi. -Serj: 
- Cinayetin Nady;l elite oldu • 

ğunu sanıyordum ... Onu lturtıı.r -
mak için ..• Analığıma, babalığ"na 
çok ettim ... Onları perişan t:ıtim .•• 
Naclyayı seviyorum ••• 

- Serj .• seviyorum deme.. aıtılıi 
her şey bitti. Ben şimdi Andriyöye 
telefon ediyorum. Yarım saate kal· 
m az. gelir, seni alır götürür .•. 

Serj hıçkıra lııçkıra ağlıyordu. 
- Haydi .• haydi.. ağlamayı bı -

rak .. kiiçük aşık .. büyükler aHede~'>
ler ... Seven kalbler zedelenlr ve ya
ralı kalbler affeder •.• 

Miryam Du. 
SON 



Sayfa 7 

Ortan ul rla iselerde imtihan ı General ı Almanya Balkan- ı 
f ' Diyor ki larda ne yapmak 

Kaş köy ii ü ın ip i aı 
ziraatten kurtarmalıyız neticeleri niçin e na • .... ~::::=ı.: 7.,-::r:t;.~. istiyor? 

inisiyatif ckserlya elden gidiyordu. (Başta.rafı ı ınci yfnda) 
(~tarafı ı Inci sayfadal tnıan talimatnamesinin geçen sene Üstelik, müttefik ordular kunnayla - rol aıma.~ına zarar ver.mektedlu 

klyor, gece erken yatıyor. Öğleden AnJgırada toplanan Maarif Şürasınd:ı. nnın, muharebenin tfı.blye şekUlerln- G1ızete devam edlyor: 

(~tarafı 6 ncı sayfada) 
makta ve bütün faaliyetlerine ıağ -
men ilerlemek imk~nını bulamamak
tndır. 

avucunda olmadığı içi-ı kenı~i bnaı· 
na bir tcşe.kküJ kurmağa :nuktedir 
değildir. 

&:>nra ınekt~bde mütal~adan istHa _ umn tetkiklerden &<>ura kabul edU - de ve scvkiilceyşt harekAtın idaresln- cBizl:m Ortaşar-kiakl daha mühlnl 
de C<iemiyar. 

10 
dlğin.l ~ tatbUı:ınn ıba.Jla:n<iı~mı ga_ de bUyük ft esaslı de~işlklikler bu _ menfaatlerlmlze gelince, Hltlerln a _ 

Ka:r.nmızın genış ekonomik kuy
nakları mevcuddur Bu kaynaklar, 
milli te§Ckküller halinde köyli: men
faatine çalı~madıkçn Kaş köylüsü, 
devlete olan vergisini \'e bankaya o
lan borcunu buyük güçlükleri(' vrre• 
cek ve bu güçlüklerelen kurtularnı -
yacak tır: 

~nra bir ortamekteb çocuğunu eli- zetelerde cördük. Şüphesh: ın mem.. Sl.lle getiren hava sil~hile muharebe hşkm olmndı~ı yatışt.ırmn tecrübe -
n~ unıversıte dlploması vcrecelrnıi'i gl leket ge~le:rinin iyi blr şeklide ye - arabalannın ve motörlü serı krt'a - sinden bu menraatle.rln tehlikeye düş 
bı birkaç türlü nğır imtih~nlardan ge ti.Şmeleri mes'ullyeUn1 inerlDe yU:.:- lann gittikçe artan ehemmtvetleı1nl mJvec~int söylemek mümkün gö -
~lrmek do!tru değildir. Çocu!dar ca. ıenen Maarif Vek~eti çocu'klnnn la- do~ru takıdir edem~ olmainn dn rDnmektediT .. 
il . Yct~n. ellerine hemen diplama 1 kballerile allikıalı bir mese1ede Jı:a! ı muhtemeldir. Tımes gazetesının dtplomatil: mu-

Ticari ve iktisadi .. saslara daya 
nan kooperatifler teşkili teşcbbüsle
ri, köylümüzce malum olmıyan bir 
keyfiyettir. Sermayedar ol.ln lı.ic -
car, köylı.inün kalkınma!!ına mey -
dan ' 'ermemek için, böyle tes•'k -
küllere razı değilclir. Köylii, dinde, vcrılsin diye iddia etmiyorum. Fakat tnror venneden evvel QOk etraflı du. Alınan tarafında ise FührPr, Ver - harrlrl ynzıvor: 

;ocu~ bir &'nelik IJK'saisi de ko _ şiinmüş ve tetkikler ya:pmıştır. Ço - say muahedesinln askerl m:tddele - e"Mihverin vnkında Bnlkanlard:ı ya. --------------------~ 
ay kolay heder olmasın. • cuklann muvaffak ol~bllmest tçln her rini kaldırd:ktan sonra, lma bfr r.a- n ca~ı teo;f'tıbi.is aH\ka ne takib edi_ 
";k 1\lahmud Kiper (Be,·aııd, ~of.-an- st'Vc!Pn evvel derslenne tam bir c1d- manchı miiiı btr ordu yarn "'lıştı. Btı ecektlr. 'Mihver manevrainnnın e? _ 

alla, Ba:vır oka.k) _ imtihanlar k ı c:ı:veUe çalışma.la.n, ders sa:ıtle!"'nl nun kurulusunda eul ordunun m tL -.elft. Yu~o~avvnvı. sonra d n Tilrki
rnuvarfnkiyctsırl!ğln mcs'ullyotı h •n &inenıtiliı.rda geçlrmemeleri ırızımdır. Cl'tTeb olan mülı"<>mmel ve t~bel vev1 yani Sovvetlere ve İnırıltereye 

100 Alman tayyaresi 
bir limana hücum etti 

Atelyeler götürü vergiye ] 
tabi tutulabilecekler 

Çocuta. hem de ma.arıfe aidd r. İti - Yalmz benim yeni sist~de ltırnz e_ ı;übnv Vf' erba.slnrırıd3n istlfadr o _ı~tars; semp~tileri kuvvetli Nnn Iki <Baştnrafı ı Inci ayfa da) (Ba tnr.ıfı ı Inci :ı) falla) 
l'af etmek lazımdır kl çocukl"r! !Z derl"'"im iki nokta vardır. Bunlnr~::ı.n hmmuc:tn. Avni ıarnan~n Al,..an kur- l ..,emlPketı tecride matuf bulunması sahill ri üzeri:td~ bu sabah yapılan makine ile çaJı.,nn müesseseler ver-
derslerine tam bir nlfıka gôstl'rml~ '>!" b"rı talebenln mektebc erken gttrn~..-ı m:ıYl uzu"l olan Hl14 18 harbini n der'! mümklindür • akınlar esnasında StukM tipindi'ki giden muaftır. rlunun fevkind~ on 
~ ve iyi çatısmıyorlar. Fakııt cv _ mesl"lesldlr. Bilh:ı o;_ea uw sMD+lerden ve neticelerine bal!lı knlmıvıırak mflıı Almanyanın noktai naz3rı Alman tan•areleri sekizlik kafild,.r- 1 işçi ile çalışanlar ve beş beygır mu-
tı~u dersle nH'ı.knda.r etmek v" onu mektebe gele'l oocuklann çok sıkıntı takbel h;ırblerol" uealhn. mnhare~ Berlin 29 (A.A.> _ _ D. N. B. ajansı le dalga halinde hemen amudi pi~ harrik kuvveti kullananlur taleb e--
Ça]~ya mecbur kılmak meıcteb ta- oektlldeıine ~ah ki ~luyl'lTt11D. Sonr:ı n rabasının ve motörlfi kıt'ahnn oy. bildiTIVOT": k eler yapmak su retile hücu:n etmiş- l derlerse mak tu vergiye taLi tutulo.-
1~ heyetinin elindedır. El!:er btr mn. 1mtıh!ın tal m.~tname.c;tnin bir macı_ nıvacaklan bOkim TOlll'rl daha ev _ Almnnvada. do~u-cenu'b mesı"lele _ lerdir. Her tnyyu '"c bir büyı.ik ve bilirler. Bu takd:rde tdlebi takib e-
~ım ~n bel blr talebeyt sık ~k der dec:lne görf' orta o1nıllnrın ü~nt·h 51- velden kavramırlı Bu seb<>blP Alman ı1nln serbl""t bir aniasma ne bllz~t dört küçük bomba atmı tır. Düş- ı den yıl;Ian itibaren götürı.i Yergiye 
d ldırırsa bu t.nlebe hem muıll nıiıı- nıfında, türkce. tablıı.t bilgısı ~ ri- orduro v:ılr+lııde harPket hıırNn,. r.ô- Balkan mMDle\tetleri tarafınd•ın bal- man bombardıman tayyarelerinin tabi tutulurlar ve bunlar için defter 
en, hem de arkadnslanndan utana.. vnıdve derslerinden ynpılıtn elem~ ım re fhzar pıf!Jmis ve venı rnuhaN'be lf'rlilme.sl ve bu hatltı hareke•tp her üzerinde, avcılnr daireler çız.mekte tutmak mecburiyeti de yoktur. Gcr

l'a'k Çalışmaya mC<'bur olur ('l)('ult tıhanlarmda tnr dersd~n bOe mn - tab1ve 6f'lrillerinl kullanacak surette dPv'etln ke'"ldl mes'ull,•etinl mrı~rık idi. Bombaların infiliı.kları, cvlc·ıi çi kanunun ilk tatbik sene i olan bu 
rn<'ltteb Içinde ve dışında başıbo5 bı. vnffak olamıvanlnr, müt~kıb devre_ yetirtlrllmi$U. bulunması ıcab edecei!' kanaatı mev sarsmış ve camları kırmıştır. Diğer sene ddter tutmak kanunt"ıı lazım 
~lmarnnıı, daim.n kontrol t":filmt' _ de fiç dersden elemeve ırme~P :nec- ttründi un.cmr olan techf?"tıhı. g~ _ ruddur. Almanva ve ft .. lvıı -'tll{tahr taraftan yüz. kadem irıHaınd~ı su l.Ü- geliyorsa da bu sene içiııde götünl 

1
et-d Sonra <bütün orta okul ve 1" <'- bur tutulmnkt-adırla.r. Coculhı b rkaç l"'lce bundan da, dairruı terakki t'den llldası tasın'VUntnda de/Ullerdir. tunlan liusule getirerek bunları ge- vergiye tabi tutulmalnnnı temin için 
la e tatbik edilmekte oln.n p~rnm- nv evveı lmti1ıan vererek muvaff<lk her tü~lfi 'mha. muhnbere ·c muTS- Bir taraftan Romanva ne Bul~a _ milerin üzerine fıckırtmış"tır. icab eden tetkikat yapılmnktndır. 
~ Çok atınhr. Ders 'k ~b'an tal~>- o'muoı ve ıvı not kannmıs btr d<>r~ ~sla tek., .(( Vll.Sltnlarile ordunun ek ır·c:-tan dljter taraftan da Romnnva JIP Hava müdaf.·m toplnrıı.ın ateşle- Keyfiyetin tavz.ihini ricn cdenm 
'Je~ln nlt\ltaslm celbedt"bllecelt br ten. hiç nliıkası bulunmıva n. d~er bir ıdk..cd,.; d rıll ılınası ve avni zıı.mnnd~ Mac~ıstan arasındaki arazı mese • rinin şiddeti kar;w:nda, son bom-

]{!e de~ kUr, sıkıcıdır ıı der~tt>n muvnffak ol-amadı dıve tek.. hıırbln devammen bol bol vetlsf"'rck 1Pler!ne Jrellnce bizi Macari~tnnh bardırnan tayynresi dalgası top men- re iştirak etrr.istir. J{th Mltat Pn.nnakc;ız (Sultıınnhmtll ror imtihan~ t.Abi tutm~lt dol'mı d~- <'(Wt)hflnenln de muhal"'l"belerde hleblr Bulı::ırL.cıtana u~um! HD.rbdeki sllnh zili haricine kaçınağa mecbur kaJ- Almanların yeni hnva tabiyt'~i 
}3p~ult A:vasofva, Kaleel sokak) - ıtndır. Bu cıhet cocuıtlanmızın m~- .. :ıman elc~lk edilmemesi anla~hr kardcsllitile takviye edllmt.s olan e.s_ mıştır. Londra, 29 (A.A.) - Hn"n ne-
ı~ imtihanlardaki muvaffak•vEtsiz.. dmtvetinl muclb o1makt.adır. Mear f Pııknt bu sartlnnn ifll.c'!l mPmlekPtte 41:1 ve samımt bir d05tluk ba~lam!!k- Ingiliz avcıl:m mul.~ucbeye lu~ zaretinin istihba .at sen isı b:!dirıyor: 

1~ sebebini çocuklarımızın ivi ç:ı_ Vekl\leti her sevelen evvel 1nı vaıo:i - hnrb sanaviının tnkf.!aflle berabP.r tadır. tuşmuş ve birita.; dö\kika :ııiiddetle Almanlar hafta tatili esnasındıı 
~~~ 'bulu"\<'Ot"lnD. Y<-ni im- yeti ıslAh etmelkllr.ı~ hnnn lfizumu olan ham maddelerin Snlzbure'un iyi maJOmat alan hava mitralyöz ~ürültülerile d ol- tatbik ettikleri yeni hava tabi~ ele-

kA.fl df'l'PI'Pl!'rde mevcud bulunmala _ mahfcllerlnde AJmanvanın M:ırnr ve muştur. Bilahare. lngilı:ı tnyyareleri rinde bomba atmak için bir satıhlı Sözün kısası ı Hatiralar arasında nna ba~lıdır. Bulgar devlet. adamlarlle y<ıptığı mü devriye uçu~lannn devıım etmişler- Messer mit 109 tioinden muhaıo-
lvffitt.Pfi'k ordul:ınn terhi'l'ltına btı rnkerelere dair olarak bevan edildi- dir. be tan·areleri kul!~nn•ı .. tnrdıı. Öy-

<&ştaralı 2 nd sayfada) (B:ı.ştarnfı 2 nel sayfada) 
ı :iınkAr kızmış; bu lhbarın do~ru. Onun Cdnını sıkan hadiselerde 
u unu anlamak ve şayed d~ru tse dudaklarona z.orla gelen hususi bir 
8adrnzıunı eellada teslim eylemek tebessümü vard•. Bana sadece: 
~aksadile bir akşam, ansızın, sadra- -Git de Enverden sorl .• dedi. 
"' K ın kona~mı basmış. Bana bu cevnbı diğer bir vesüe 
küıd:ıyı a~n uşa~ı iterek. paldır ile bit kere daha ''ermi~ti. Oııu da. 
M merdıvenleri çıkan dördfıncu sıra gelirse anlatacağım. B" cevaL 
Yazlnr:'kd b~knuş kl, .sofada, ~ru:-zam, kısalığına ra.l>men her türlü izahı 
BlninJ kürkü ark~da, gümuş bir muhtevi ıdi. Öyle de, böyle de f.n
tıadr~ ba.şı~a geçm~ .. d:ml~lyor. verin fikrine galebe imkiının• gor~
llfl\1} • velınlmetlnı gor r g rmez meyince Taliıt da ona iltihak t•ımi' 
d" !Unış, aya~ıı kalkmı,, t!tr!yerek d kf 
_:van durmuş. Hfinklır, hiddetle sor_ erne ı. 
•uUD: Hali:l Ziya Uşaklıgil 

- Lnıaı Ne ynpıyordun? 
Sadrazam, lnkftra mecall l)lma.dı -

~dan, dobra dobra ccvnb vermı~: 
- Rakı i~yordum, hünkfmml 

Yunan gazete'eri ve harb 
tebliğleri 

- Bre, nasıl Jçendn rnkıyı? 
- Knvunln, htinkfmm! 
Pa.di.şahın öfkesi birdenbire 

ID ış. 

- Knvunla içersin, öyle ml? 
- Bcli hünltA.nm! 

Atina 29 (AA.) - Atino. ajnruıının 
verditi malıima.ta göre bir ernebt n-

yatış_ jansının, Yunan gazetelerinin bütün 
muharib devlet.lerln tebli~lertnl neş.. 
retmemektc oldukinn suretindeki id.. 
dia.sı asıl ve esasdan ft.ridir. 

- Öyle ise, Iç.. lıflyet ~lsun t 
Yunnn gazeteleri, tam bitar.aflıkin 

bütün muhariblerln tebliğlerini ne.,_ 
retmektedirler. 

n~"kt~lardan 'bakılırsa gllrillür kt ge_ i!I veçhUe. Almanya Ma~rlstanla 16 Alınan tayyaresi düşürüldü le anlaşılıyor ki, Almanlar s hıllcri-
rek Ingilizler ve ~erek Frnnsızlnt, Bulgnrl.c;tanm tadU mutal<-belerinP Londra, 29 (A.A.) -Hava ne- miz.e kar~ taarruz.bra ı munınzam 
nr.akla motörlil klt'alara ınzumu de. karşı semnatı.stnf -ve bunlan mantı- zaretinin tebliği: bombardıman tayy.ırf'lerı kull.mdık .. 
l'f"drrı.o ehemmlvet vermedilrl~>rln~n ld buldu~unu hlQıb11" zrunnn gi.,Jeme- D~man bomLordıman tayyare- ları zaman öunu, kel'dilerinc pek 
h•ı mlO.hlann ne 1ıılah ve tfokf'mmm _ mistır leıi, a~·cı taryarelen refakatinde bu pahalıya maloldu<:-unun farkın var-
lPrfno ve ne de artırılınalannn IAvık- Rarbden sonrakJ Roınanva mun - sabah lııeilt~renin cenubu aTki sa- mışlardıt. Bu:-ıunl:ı heraber hu yrni 
lı cmvrct, etmemioılerdlr. Bn IIPb!!blP hAdeler tımıfmda.n OŞ1.1U1"'5tl'l b'r su - hili üzerinde bir limana lıiir.um et- tabiye iyi nctire verecek görünmü
onlıınn harb sanavii <te _ mııha.rrlrC' rette lkunılmuşt\11". Batı devletleri mi~lerdir. yor. Son birkaç gün i.;inde Spitfirc 
""Öt'P _ ıı-erPk ktmmivet ve I!P.rr~ ke:v Roman~Y'l bir taknn manevral:ırls İngiliz hava kuvvetlerine mensub ve Hurricane tiphdr n svcılarımız 
tivPtr.ı> ..Alınıınlannlclnden e>Prı kal _ c:unı b~T rol oynamal!a .sevketmislt>r_ kuvvetli avcı tayyarelen filolan, en az 31 tane "1 09 lesserşrnit dı.i-
mt!ıbor. "Riitiin bnnl<ır mnttP!Ilt OrdlL dir Romanvn bu rolt\ yalnız baııına qÜşmanı JtaroılamıştıT. şürmüşlerdir. 
1ıınn lı:ı,.b kı~l"f't3 Ü'1.f"'tindc munr te_ ovnıvamnzdı Bu mvruıetln ~mdi ta. Şimdiye kadnr alınan haberlere Londra, 29 (l\.A.) -- Daily 
ııiT vaoon flmiller olmus w. barbin mamen nihayet buldWhı ve bizzat Ro göre, avcı tayyarelerımi7, 8 bom- Herold gazcteai yaz.ıyor: 
..ımillve }'adar ki r~>revanı i~at et- manvanm bnnu tasflve lilzwnunıı tn. bardırnan ve 7 avcı tayyaresi dü- Alman fabrika! nn.:ı yapılan 
H~lne e:öre bu OT~ıılar vııJonz bıuo mamen miidrlk bulundıı~u kavld ve şürmüşle.ı.(!ir. Bu ıiddetli çarpı~mo-- giliz bombard•mnnl.w A.man ımn· 
'l71m ve ""\l<;U c!lı.,tile dl'&\1. yeni lcıaret P.d!lrrıekt.edlr. Macarlar d:ı es. da tayyprelerimi7den bir c;o_ğu ha: latına büyük zarııtla• venni•ti•. Ba
t.ıhfvP se~i11Pri kullnnmnk ve veni k\ rollll gnvp1erinl tamamen ta.hak.. sara uğramışsa d n yalnız Lır tanesı zı fabrikalarda inıa!.?tt frvknı; de 
tv.ırbin ioalblıınnn u:mım teçh~tn lrnlt ettınnef:e im1tlın olmııdı{'hm ve düşmüştür. z.almıv ,.e düven bombdnr ı "lf"rin 
( 1 bllh k ta k t- ltendflerl tanıtından mukabil tnvlzdP Bir düşman bombardıman tnyyn- mane"'ıyatını ':>oz.mustur. B ındnn 
van assa uea . n "' mo or- b 1 d n bir nnlasmava varmak 1 . . b • ın kıt'alara) malik olmak baltımların. u unmıı. 9 resi, dün gece ngılterenın cenu un- başka son üç ny rırfınd-:ı Y<'Hl• tah-

dan da Almnn ordusunun d ununda mtlmkün olmıyncn~nı hesaba kntmak da bir hücum esm~aında düşürü1- rib edilen veya pek :zh·ade hn• arn 
,__ 1 tnctırlarr ·· t"' 1 · d d' b" d n ..-- ,.,, .. l,..,.dır. kÜ R t mu~ ur. uğnyan tayyare erın n e ı· e 

__. bt <'l Ruınenler, bugiin omnnya eş_ Londra, 29 (.~.A.) - Hoytcr: fazladır. 
Muhaıur. bunlardan bn.ıın '" o kil edllll'lren :Macarlnra karşı ynp. ı - Hava neztıtet'ı teblıgyı·. 

mnttefiklerln 'baskumandanlık me • ,__,_.-..~~ , .. nn .. hlikeU Alm.,n tf'hliği 
hn asikA:r 'I.BoAO>"""ııun ··e B ·· d'" ·· ··ı d' •mnn tayva 1 "f'l"Slne temac; ederf'k ~nların biç blr nllkl d " bir --'-ftb tM ugun uşuru en u, - - Berlin, 29 (A.l\ ) -- A .rı.ın or• 
gergl ere evamıı .,.,.."' . ..._. 1 . . mecınuu -..·irmiyi bulmu~- d" v:ılı:lt bir elde tonlanmıs bir barb kU ett~nl ve Ttınndn ikf memleket re erının .r dulan başkumandarılı"•ı td.ıl -, e ı· 

ııl"vk ve idarr.st ıılsteml tesıs cdemE'. icin faydalı bir barlB vazlyet1nln mev tur. • yor: 
YeşOnycılnr ne derler. ne d~U -

nftrler, bilmem? Fakat, kavun ıne. 
ıesııe birlikte iki kadeh ra~ınm da 
keyfine, ho.ni ya, payan olmuyor. 

diklerinf ııövlüvoT ve 'bunu onların cudlyet· a:rzu ed"ldUU takdirde bun_ Oç saat süren hava muharchc!ı lngilter<!ye karşı yapılmnkt~ o• 
B·ır Amer:kalı seyyah ff-''"' ...... ,.kl ını .... , Ibi ı ı Lond-. 29 (A.A.) - Cazetelc- \._ b' d Af d 1 muw. .......,ye...,.u.ıı C:. n mııu m r lann !znlesl icab edeceitlnl Jdrakten ... lan deniz. rıar ın '"• .~ nınn enıu-

tayyaresini Ing; liziere satti m-bebl olarak öne surilfor. Kar ı ta- imti.rul evl""''TI mektedlrler. re gelen en son haberlere göre, tı gemileri yenı muvaffaki~ etler 
rafta ise, Führer bütün n.c;kerl ve RJ. • tt le d' or.. Calle dün gece harbin bidavetin- k d · u· a ya ne ıy c h b k ay etmış r. 

Nevyork 29 CA.A.) - Qolt tanınmış vas! sevk ve idarevf elinde bulundur_ Roma 29 (A.A.) - D N. B. ajansı denberi en uzun av.a ••. as mına Yapılan keŞlf uc;u•l.m esnıı ınd • 
seyyah Archibald, Afrika büvük or. duZ:rundan. bnrbln ıııevk VP fıfarl"slnde bfldiriyor: maruz. kalmı,tır. P:oıetdotler. ~e Manş denizi Üzf'rind~ hnHı muha-
man mmta'lrnlatile yeni Gine'de fen- bm bir birl"k temin olunabilmiş - Trlbuna yazetesi yazıvor: dafi bnltar):~lan faalı~et~ .. r.eçmtı,tır.j rebeleri cereyan etmistir. Bu çaıpış-
ni k~f seyahatlerı vn.pmak -; ·n knl- Ur. Rımıen devlet n.damt-.utnın Ro _ Birçok ngı ız tana~e en .uç S_"latt.~n malar esnasında nltı ~ ·\şman ,e bir 

c. elzr.euı rca.tu 

Ankara borsası l:ınd Cuba ismindeki m~ur de_ üttefik bUltil tl rı d-qjndük mavı ziyaretleri Glgurtu ne Mnnol - fazla muharebe et~ışl~_rdır. Bır bol- Alman tayynrı·si dü tııü~tür. 
29 

-···- lniz tayyaresini İngiliz bQkQmet·ne M me e n, + - 1 k ._ .,_,..,.. ,.._ki görüsmele _ geye t 1 bomba duş:nuş, bunlardan 28 29 ,,eccsi, n,arbi ve crnubi 
17/940 açıllll ve kapanış Gtm -+ır Bu tayyare "'imdi Arnert ll'rinden .. rombaska br sure e te - es o uun ~umuu • . b" ·r liw· ı .. " 1 fı·atıan 'l~ .. • lU ftA b 1 ·ı 1 lvrt1 v:ın r nin dernmıAır. Bu mtlll'l1mtın he - yalnız bır tnnc ı ır çı t gırı ın~~a- Almanya üzerine Ingiliz· tayyarder 

-...-;:::::::::::::===~;;;;;;;~======1 ,.adtm İngO.tereve alomln ta ce ~en. evne m l' vaz u fif h D-,... r , yom şı.. lıos mubakeme etm~ olm<ıla,.ındnn defi do!tu _ cenub Avrupasının sa~- nnda ha 1 ant yapmış!ır. l ıgcr pek az. bomba 1\tmış ve hiçbir has:ır 
ÇEKLER mak içln kulla "lcaktır. Haftada ik1 baoıka bir de kendi ardul"l1rıTltn lov lam lb!r temel üzerine tenstk1dir. İP- bombalar tarlala!a ve bır gol. sa- husule getirememi tir. 

.oncıra 

'l(ew.Yorıt 
enen1 
\tına 
CJot,.. 
'-iacırıcı 
Bucıaı>ette 
9Qhet 
Beıcr..cı 
'okohama 
~tokholnı 

uç~ ynpacak olan bu tayyarevi tn - · h d·· •· t"" k b' h 11 
A

...,,,,. Kapan•• metınt vanlls ölçmüş ve fnrla talı:dlr t.1da gayri muharib mfatlle mtitcakı- asma uşmuş ur. -"!td" Hamburgda, mes un ır ma u e 
vu-. ... nınmış pilotlardan Clyde Pagncbnrn o· ·· d 45 t "- iskat c"ıı ı · J t Ptmis olmnlanru, malUfib!votın mfi- ben ae harbe gtnnelı: suretne harbin ôrt gun e 

1 
ayy.u... _ ı _.- "u"zer'ıne bir bomba düşnıüstl r. fa· 

5.24.1 5.24 idare edecektir. 2 ' ( A A ) D " 1 
157

.- hlm 'bir seb4-b ve Amııt olıırnk f.'!Ö.'I _ b devletlerınin 1stediklert veçhlle Lond.~:. ~- .... · • -,- un d u va müdafoo toplarının derhal fttn i· 
187.-
31.84 

().9975 
1.68 

13.90 
27.9475 

(f 625 
3.3175 
2.28 

"31.(1050 

31.84 a· k t:Pl"lDI'lrt.e muh9ni" ~üp besi?. haklı _ doğu _ cenub Avnıpa.sma yayılma - Pazar gunu dl111urulcn t~Y) ar~er e yete geçmeleri üzerine hüyük h3 a-!r 1vganm sonu r!ır: l•t.P müttefiklPr .,rafındn gij•- sına mAn! olm~ oln.n İtalya hugü.ı;ı hesaba katılınca, f!On dort gun zar- yat vukuunun önüne gcçilebilmistir. 
0..9975 
ı 68 

13.90 
27;9475 
0..625 
3.3175 
2.28 

81.0050 

Dünkü snyımızcl::ı, eski hir kin yü-- 1'{i1f!n bütün bu askeı1 nltS?.klıkların de evvelce olduinı gibl Almanyanın fında dii§ürülen diişman tayyarele- Holanda üzerinde yapılan uçur 
zünden Mısırçarşm kapısında iki mP•'nm nettreleri onltmn bir sürfı vnm bıı•ındn dövüsmektedir. rinin adedi 45 c baliğ olmaktadır. lar esnasında Alman avcıları iki In· 
Aliler arasında geçen ~ir h:ıdiseyi mevdan mubarehPl<>rinl birbirini mil Bultrar heyetinin avd..-ti Dün düşürülen t.ayya.rele.~ ~'Üksek- giliz. tayyaresi düş~rmüşt.~r •• _Hava 
anlatmış ve Kanlıcnlı Ali Erdemin, teakıb luıvbetmP]Prf olmust•ır. BudanPcrte 29 {A.A.) - Macar a - ten uçmak suretıle bır surpnz yap- müdafaa toplan dn Lir dıgerın: yere 
Rizeli Aliyi bıçakla yanıladığını Muh!ırrlrln müt~ıenlan ı:üohe yok jansı bildirivor: mağa yeltenmişlenıe •. ~-e ~akalan- indinniştir. 
yazmıştık. 1ft eimdive kadarki mulmrebelrre a. Salzburg'dan dönen Bulgar basve- mı§lardır. Bu teş~bbusu ta~ıb eden Fransanın şimalinde ve Alman· 

Rizeli Ali nin, diğer Alinin hücu- idd•r. SitMI Ise Fransa ~ ordusu yok kU i ve hartel ye na7.1n bugün öf!leden muhıuebeye tak rı be" yetmı' tayya- yanın şimalinde, hava müd~fna .. to_?-
muna maruz kalmış olmakla bera- o'lm~tur. Bımtın neticesi ingiltere sonra Budapeşte tavv:ıre mevdnnı - ono.şmalarından çok memnun @rı birer c:lü,ma:t tnyyareın d~{ur-
ber, hiçbir yerinden )'llralanmndığı vı~lnı,. hlm•odır. Falrat onun noksan nn ırelmisler ve merosunle karşılan - burg - leml r müştür. Bu suretle düşmanın dun~~ 
ve mütearrwn me!!hud cunimler lan tP-1!\fl Icin ne derecelerde gay _ mıslardır. ~$nu :.~ son: Bulgar devlet a :zayiatı cem'an 1 1 tayyareye .balıg F.aham ve tabYillt 

Sıvns - Erzurum 2 

~vns - Erzurum s mah'-eme51" tarafındon kırk <>Ün ret etttVi aörtnümr 'Zaman ""ectl •e Harlcive nazın Popof gu.<>tecllere arım s - - Jı. Al t resı av• .ıı; .., • " • d-....Jlft~ B·.n :ıl.............. mUtevecclhen olmuştur. &i man ayya 
hapse mahkum edildiği öğrenilmit- M muvaffak olması pek m'Jhtcmel _ ynptı~ı beynnatta, eski sD~h arkad9.4 _.......~ w ...,~ ....... 

tir. 

ıkıamıye BIR lıralık YARIM bılet alı~"· 
&anız YAR M ıkramıye ıuızanacatı.&ını.z .,..,m ı 

dir. lı~ı hava.sı ıcınde cereyan eden Salz- hareket etmlşlerdır. det etmemiııtir. 

- Sır cu n kata ı •.• - Çeklllyol ·-
-Buyurun 20,000 lıra !.. Eter 
bilatınız lkı lftalık T A M bilet olsaydı 
4 0,000 lira alacaktınız 1.. SlıJn 
biletiniz YARIM 1 
- Ervaaatı, ben&e ziyanım az olac:ü 
aanınl$tım t 



13 Temmuz tarihli 
bilmecemizde kazananlar 
ıs Temmuz tarihli bllmec~mizde besinden 312 numaralı Hiisn\i. 

kazananlan aşağıya yazıyoruz: t - Dit fırçası 
tanbulda bulunan olruyuculanmı:ıın (Son Postn hattİ-alı) 
Pazartesi, Perşembe giınlert ô,tleden Çanakkale Cevadpaşn mahallesi 
sonra heaiyelerini bizzat. idar~hane- Rıhtım caddesi 146 nurnarada Fuad 
mizden almaları azımdır. Taşra oku_ Azat, İzmit Kozluk Saray yokuşu 1/ 1 
yuculanmızın hediyeleri po ta De nurnarada Rı!k.\, Bitlis Jn'hlsarlar 
adreslerine gönderilir. b~üdürü Şükrü Tezcr ol~u Cahid 

Bir büyük Maroken batıra Tezer, istanbul Kumkapı Kadlrga li-

d ft . man caddesi 911 nwnarada Pelrer 
e erı Tu~ber. . 

İstanbul Gnzi Osmanpaşa orta o 
.kul 3 ünou sınıftan Necati Bilgio. Dit macunu 

Mersin avukat M. All torunu Gün_ 
Bir küçük Maroken hatıra gör Aydıno~lu. Tai'S\13 İnce Ark ma. 

defteri hallesi 27 numı:ı.radn Hakkı Akınoı, 
. Nallıhan Ilk: okul sınıf ı de 200 nu. 
Istanbul Beşiktaş kı:ı: orta okulu 81- maralı Turan Öıkan, i'ltanbul Pendik 

mf 2 de Ferhan Özba.y. Ankara caddesi Balıkçı sokak 29 nu-
Mürekkepli kalem marada Sevtın Ertur. 
<Son Posta hatıralı) Boya kalemi 

fstı:mbul Fatıh 18 inci okul S Jncl Adapazan Türt: ncaret Banka.ııı 
&ınıftan Zafer ahin, İstanbul şışıt müdürü mı. Raha. IQral, Ank:ara 
Hacı Mansur sokak 4 nurnarada Fev- Çankaya okul arkası S nurnarada 
z1 Kocner, İstanbul 44 üncü Uk okul Halök: Meng{l, İstanbul Takslm Ka_ 
sınıf S talebesinden Sever Baş-ttı#, zancı yuku~u Sormagtr sokak 8 nu • 
istanbul Beşiktnş Ihlarnur caddesi marada Şükran. 
Tonozbovu 142 nurnarnda Mehmcd Albüm 
Kekık, İ<~tnnbul kız mualllm meslek (Son Posta batıralı) 
rnektebi sınır 1-D de 325 Nimet. Çorlu Tü~ hava kurumunda. İs-

KurfUD dolma kalem man ellle Halil Yürekli, Adapazarı 
(Son Posta hatıralı} Orta mahalle Ulus caddesi 56 numa-

İı."'tanbul İnönü kı?: IJ.ae.<ıi sınıf 3 _ 'radn Nlhad Okan. Ordu ba~komiser 
A da Muhnllika caner, İstanbul muı_ Şevki Demiralp o~lu Seyfettln De -
koy 21 inci ilk okul ~ınır 4 de Sevim mlralp. 
Dıker. İsttınbul Ortaköy Soğancı ao_ Ayna 
k"'k 9 nurnarada All Kemal, İstanbul fSon Postıa hatıralı) 
Aks:ıray Yusuf J)a9a caddesi 24 nu. 'trt.anbul M tincıJ tık okul .~nıf 5.C 
marada İhsan, İstanbul Cihangir As. de 33S Beria, İstanbul ŞiıJhane Mek.. 
malıme.sçid sokak 8 No. da Leyl1. teb sokak St nurnarada Ahmed, İs. 

Kokulu sabun tanbul Ca.b.loitlu Nunıo.ıınıaniye cad-
{Son Posta hatırah) deai 7 nurnarada Ala.ettin. 

İstanbul Vefa erkek lise.<ı! talebe _ KitAb 
sinden 848 Cevdet, İstanbul Bakırköy Bolu Hükümet cadde.cıi 19 numara_ 

SON POST-A 

,~-.,Saf ve Normal gıda 

e 

Pirinç unu- Mercimek - Bezelya- Yulaf, 
.-e aair HUBUBAT UNLARI kuv.-et kaynatadır. 

Ç PA ARKA USTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kurulut tarihi lDlS 

Konya C. Mtlddelummtll~ln
den: 

2 inci okul sınıf 3 de Hayretlin Ozan da Faruk Erol, Adana Yeni CümhurL 
İstanbul Suadiye rinci okul ~etcl: yet oteU aıtında Veyseı Kondu Eski- ı- Konya Cezaevinin 10 aylık ekınet ihtiyacı 2517/940 gününden 19/8/940 
lerinden Erdoğan Güner, İstanbul şehir Ho.,nud!ye mahallesi Ay~l So.. gününe kadar 21 gün müddetJe kapalı zarf usulile eksiltıneye konulmuştur. 
Oedıkpaşa Hamam caddesi 23 numa- kak 3S nurnarada Dürsine Burdur 2 - 19/8/940 tarihine denk olan Pa7.e.rtesi günü saat 16 de Konya. C. 
rada Sedad. İstanbul Yüce Ülkü tale- di~ hekim! Emin eıue Rem;i. Müddelumumililc o3 iresinde iora kılınac.a.ktır. 

s;r haftahk rady~ ı 
program1n1n devami 

SALI 3017/ 19.10 
7.30 : Program, ve memleket saat 

ayarı 7 3S: Müzik: Şarkılı valslcr 
(PU 8· AJnns haberleri. 8.10: Ev ka
dmı _ Yemek Llstest 8.20 _ 8 30: Mü. 
zik: Enternıezzo'lar (Pl.l 12.30: Prog. 
rnm. ve memleket saat aynn. 12.35: 
Muzik: Muhtelif şarkılar (Pl.) 12.SO: 
Ajans hnberleri. 13.05: Miızik: Plak
larla muhtelif şarkılar programının 
devamı. 13.20 _ 14: Müztk: Senfonik 
progr:ım !PU 18: Program, ve me.m. 
leket sant ayarı. 18.05: Müzik: Caz -
band <PU 18.30: Çocuk aan.ti. 19: Mü 
zık : Çocuklar 1çln (Pl.) 19.1S: Müzik : 
Fnsıl Heyeti. 19.4S: Memleket saat a. 
yarı, ve Ajans haberleri. 20: Mii7jk: 
Ç•ftçinin s ati. 20.30: Müzik: Anka -
ra Radyosu Küme Ses ve Saz Heyeti. 
İdare eden: Mes'ud ccmn. 21 ıs · ser_ 
best saat. 21 30: Konuşma (Radyo 
U lzetesl \ 21.4.5: Müzik: Radyo ~a _ 
lC' ' orke tracıı <Violonıst Necib Askın 
fa "C inde) 22.30: Memleket saat a. 
y '"ı, Ajans haberleri, Zira::ı Esham
T hv'liı.t. Kambiyo - Nukut Bors:un 
!Fi.1t) 22 4.S: Müzik: Radyo So.lon 
Orke.:>inısı programının devam1 23: 
MiiıJk : Oazband <Pl) 28.25 _ 23.30: 
Y:ırınkl pro~. ve kapo.nış. 

ÇARS \:\IRA 31 "7 IH140 

7 30: Pro ram. ve mPmleltet .s:ınt a_ 
yarı 7 3S: Muzlk: Potvurıler <Pl.) 
8: Ajans h:ıberl('rl. 8 10: Ev kndmı -
Yemek listesi. 8.20 _ 8.30: Müzik: Hn
f f şarkılar (Pl ) 12.30: Program ve 
memleket saat avarı. 12.35: Müzik: 
Fo.sıl hevE.'tl 12 50: Ajans haberleri. 
13.05: Müzik: Fnsıl hevetı orotmımı. 

nın devamı 13.20 _ 14· Mü'll'lr· Rıınvo 
Salon Orkestrası lViolonıst NE.'cib Aş. 
kın idareslnde.l ıs· Progriim. ve mem 
lekPt saat ayarı. 18.05· rüıık: Dans 
muziği fPl l 18.40 : Mii.,.ik. Cıı.lanlar : 

Cevdet Cal!l!ı, Ha.~n Gür, F'\hri Ko. 
puz. 19 1S: Konuşma (D ıı polltilı'a hft 
dLc;el~>ri.l 10 30: MUz k: s:uı Eserleri. 
Çalaıılar: Rıışen Kam Veclhe. Cev _ 
det Koznn. 19.4S: Memleket saat a _ 
yarı, ve Alans haberl"'rl. 20 : Mü,ııc: 
Eski İ<~tanbul s:ırkı'•n·ı Okuvanl<ır : 
Celal Tnkoıes vi> 'l'<ılısin Karnıqı<; ca
lanlar: Hakkı n,......, n. Şerif İçli n
san nür. H rt"d 'I'ot-<ıv 20.1S: Ko _ 
nuqrr'l 20 30· 1ü?ik · Hııfıf ~lol<ır 
(Pl l 20 so· M;izik· Gecld Kon<;prl 
21.15' Miıl'llk· Ro:rnıınt le ÇP'V"('k saat 
<PI ) 21 30 Konu.,ma F<ı.dvo Gnze _ 
t · ) 21 so· } ; ..,.ik· P 

cl ~ı; u fS • İh 'ln K 
ı> kC' 

Sen i 
Sev iy oru m 

diye mırıldandı. 

Şayet bu kolay ve cazip 
güzellik tedbirini kulla
mrsanız size de ayni 
sözü söyliyeceklerdir. 
Her genç kız, bu kelimelerin 

ahengini duymak hulyıısındadır. 

Buna da pek yakında nail olabilir -
siniz. Keşfedilen bu pek basit gü -
zellik reçetesi sayesinde ve yalnız 

bir kaç gün zarfın~a sevimiili -
ğinizi yükseltebitir ve cazibenizi 
arttıra bilirsiniz. En esmer' ve en 
sert bir cildi beyazlatıp yunıuşata
cak ve peresiişe layık bir hale ifrağ 
edecektir. Ke:.ca, ~olmuş ve siyah 
benlerle dolu bir ten tazeleşecek 

ve saf bir hal alacaktır. 

Bu baptaki mütehaıısısın bu na
sihaıini okuyunuz: «Ta~fiye edil -
miş, taze kaymak ve zeytinyağı -
nın cild üzerinde fevkalade yumu
şatıcı bir teairi vardır. Bu iki unsur, 
halihazırda diğer kuvvetlcndirici, 

besleyici ve beyazintıcı unsurlarla 
beraber beyaz {yağsız) Toknion 
kremi terkibine karıştırılmı!ltır. 3 
gün zarfında Toknion krl"mi cil -
elinizi. hiç belcl rn"di~iniz bir de -
recede güzelle~tirecek 'fe ) umu -

3 - Tallbler teklifnamelerini o gün saat 14 den evvel Komi.<ıyon Rlyase_ 
tine vermiş bulunacaktır. 

4 - Ekmek ikinot nevı yerli unundan has olacak ve tallbler bedeli mu
hammenenin yüzde yedi b~uğu olan 1360 lira 80 kuruşluk teminatı mu -
vakkatelerini tekliflerıle birlikte Komlsyona vermi~ bulunacaktır. 

5 - 4 üncü maddede yazılı nevi gösterilen has ekmeitin kllosu ~!mdlki 
narkı Ue 10,5 kuruştur. 

6 - İlAn vesalr masraflar müt~ahhlde aiddir. 
7 - Fazla iza.hat almak ve şartnarneyi görmek istiyenlertn Konya Ceza. 

evi Dlrektörlüğüne müracaatlan Uti.n olunur. c6S72• 

T. iŞ. BANKASI 
i 19~0 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIVE PLANI 

1940 lKRAMIYELERİ: 

ı aded 2000 11rallk - 2000.- Ura 
J • 1000 • - 3000.- • 
6 • &00 • - 3000.- • 

12 , 250 • - 3000.- • 
40 • 100 • - 4000.- • 
7S • 60 • - 3750.- • 

210 • ~~ » - S25U.- • 

Kcşideler: 1 Şubat, ı 1\layu, 
ı Atusıos, 1 İkincıteşrin tanlı . 
ıerıııde yapılır. 

1 

İçimi gayet lezzetli. 
Mevsimin en güzel 

GAZOZLU MOSHiL 
liMONATASI 

olan 

Piyasaya 
çıkmışhr. 

Her eczanede bulunur. 
Umumi deposu: 

C.A.If 
labor atuari 

1, Bankası arkuında 
No. S İstanbul 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Galatada Tersaııe caddr.sinde ye.ptırılacalc parka kaldırım, Bordur ~ 
tuar inşaatı kapalı zarf usulile eksiltıneye konulmuştur. Keşil bedell ıııt 
lira 28 kuruo ve Ilk teminatı 1586 lira 12 kur114tur. Mukav~le, etailtıne 1JI' 
yındırlık Işleri genel htUusi ve fennl §artnameleri, proje ve kellr hüll • 
sasile buna müte!erri 41~er evrak 106 kuruş mukabilinde Fen l.§lert ın• 
dürlfigiinden vtrllecektlr. Ihale 31/7/940 Çarşamba güntl saat 15 de d~ 
encümende yapılıı.caıd.ır. Tnliblerln ilk teminat, makbua veya mektublt.ı' 
Ihale t:ırlhinden 8 gün enel Fen işleri müdürlii~ne m!lra.caaUa aıactl. 
ları fennl ehJiyet ve 940 yılına aid Ticaret odası veslkala.rı ve Jmzah ~srl
name vP.snlre ile 24!10 numaralı knnunun tarifatı çevresinde hazırlıyaesı· 
lan tekllt mektublımnı ihale günü saat 14 de kadar daiml enclhnene ~ 
melerl ldzımdır. 1 5601) 

~ 

Haseki haııtanest Için lümımu olan 2500 metre gaz idrofil 24QO nume.r,JJ 
kanunun ~ ncı msddM1nin IJ fı~ına t.evfllauı pazariılda satın aıırı• ' 
caktır. Tahmin bedcil fl25 li!'a, teminatı 93 lira 7S kUIU.1tur. Şartname ~ 
bıt ve Muamelft.t Müdtlrlüğii kaleminde görülecektir. İhale Sl/7/940 <,."J~ 
şamba. günü saat 1• de daimi enaümende yapılacaktır. TaUblerlD teın1t1 
makbuz veya mcktublarıle ~hale günü mua.yyen saatte daiınl enctımerıd' 
bulunmalurL (66~6) 

Dokuma Posta Şefi Aranıvor 
lzm ir Şark Sanayi Kumpanyasi 

Türk Anonim Şirketinden : 
Fabrlkarnız Için boyalı, fantaıl ve ka.put bez1ort imalA.tını Idare ede~ 

cek bilgili bir dokuma posta şefıne ihtıyac.ımız vardır. Şeraltiml~ aşdt
da yuıhyor. 

ı - Fıı.brıl(ııMızda çalışacak posta şefi Türk olacak ve Türk Ubilye· 
tini haiz bulunacaktır. 

2 - Y114ı, otuzdan nşa~ı. kırktan yukan olmıyacaktır. 
3 - Mutlak surett .. türkçe okuması. yamıası olacak ve dolı:ama işle, 

rile alfı.kadar he.~ab Işlerini bilecektir. 
4- Fabrikaınmn imalAtını ynpnn mümasll bir imalı\thane vefll fab~ 

rikada muhtt'flf dokuma işlerint bUgUi bir surette lfa ettt~ine dair bon
servis Ibraz Ed~cektlı. 

5 - Hlisn1ihal varakaslle birlikte ne miktar aylık almakta oıdu~una 
dair veslka İbı:ız ı>d~c.ektir. 

6 - Tallb olanlar filrketlmizln İ?.mlrdeki merkezine müracaaı edebi
lirler. 

'---·~ 
Şirketler, İzmir _ Posta kutusu SS . ___ ... , . -

• 
Etibank Um um Müdürlilğünden: 
Resmi Daire ve müesseselerin nazan dikkatine 

Kok sat~ı İcra Vcklllerl heyeti kararile Etibanka verilmt, oldu~ndsJl 
resm.l daire ve mfie.'!.'leseler kok ibtlyaçlarını doğrudan do~Ufll l!ltlbaııl
tan maktu ftat üıarmden ve müna.kasasız teın.ln edebilirler. Binaenaıcytı. 
depodan alacakları kokları nakil için varsa kendi vıı.sıtalarıru kullan:ırııl• 
yoksa nakil hmıu~unda müt.eahhld bularak Ihtiyaçlarını halka ald taıetl 
tehncümü vflk.l olıu:u!an ve bir an evvel temin etmeleri ltızımıhr. ,66'1'1' 

~tt- DEMIR ve TAHTA FABRIKALARI 
TÜRK ANONIM ŞlRKETİNDEN : 

Yumurta tuccarlarmm nazart dikkatine 
Ada.pazaıundıı bulunnn fabriknmızın fırınlnonuş tnlaş lmaline başla-

Belediye Sular İdaresinden: 
İdnromizln Clbali mınta.ka..cu müfettlşliii daha merkezi ve aboneleriiJlf' 

zin gidip gelmeleri dnha sühuletil olan Fatlhte Macar Kardeşler cadde ' 
sinde SS No. lu binata nakletlllmiştlr. cı6660t 

Babaeski Belediye Reisliğinden: 
Beledlyenıiı FleK~ik fabrikasının senelik ihtiyacı olan 21 ton motöıi" 

lle ı ton makine ya~ına talib zuhur etmediginden on gün m!lddetıe tefll.o 
d id edilmiştir. • 

İhale 6 A~ustos 940 tarihine rastıayan Salı günü saat 14 de enciiıJleıs 
huzurile ıcra edile:e~l UC-n olunur. (6656) 

TAKVIM 

Rumi 1ene 

lms6 -Temmuz 
17 

TEMMUZ 

30 
Rumi sene 

1940 

SALI 

C. Ahar 

24 

Arabt sene 
13.')9 -Hızır 
S· ı 

(TIYATROLAR) 
Ra~id Rıza tiyatroıra 

Bu ak§am Bakırköy MUtıyadl 
bahçe.3inde 

OSLAR ER:\IİŞ 1\IURADINA 
Komedi 3 perde 

Zayi - Rize vilA.yetinln Pazar kS' 

zası askerlik şubesinden ald~ıın ııs.. 
keri terhis veslkamı zayi ettim. "{e-

n~ini nlacnc;ımdan eskisinin hfik ' 
mü yoktur. 

328 doğumlu Ahmed Hllmi Bozıcııtı 

···················································' 
Son Posta Matbaası: 


