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Günlerin peşinden: 

Yeni bir harp şekli Amerika 
ı~:~ lllüclc:letle 18 ltalyarun Mıura taal'l'UJU adeta bir gün meselesi gibi görünü-
~~Li:~iiai Jdrahvor ycx ·Istefani Ajansnun dünkü gazetelerde çıkan bir tebliğine göre 
'Y•.,,,.,,. _ 1 ltaİya taarruz kararmı \WIDİttir: fakat bu taarruz Mısırlılara de-

• ~ ~ A.A.) - Rö)rter: lil imiş de İngilizlere karp olacakıml! Libyadan Mısır hudutlarını 
~ llh+abirf A'::~"}n Va- geçecek olan ltalyan askerleri, Mısınn havasında uçarak etrafa 
~ n..;__.-uaıc Ame- bombalar atacık İtalyan tayyareleri oradaki İngiliz ordusuna harp 

ll!eı.ileti haır~ --..;Jmai ilAn edecek. fakat Mısır hük~ne ve ahalisine karp sulh vazi-
~: ~ IUDlan :rcmnak· yetini muhafaza eyleyecek imıı! 
edi ~-taıafmdan tetkik Şimdiye kadar birçok dev,letlerin ili~ harbettiklerini 
~" ~ tarafmdan bir de- gördük· fakat bir memleketi mildafaa eden ordulara karşı harp illn 
t.ı...!.' kadaf ~ edtftk '0 --•-•~:- bQkQmetine ve ahalisine karşı_ sulh vaziye-~t trll....• 1.- ~enipta.bir UR;UllQKWJI ı 
~ ~· .~I' tinde kalmabileaiini hiç hatmmua bile getinaemitük. talyanm 
~ ~ İniiltere ~sene mOd Mısıra taarruzu t•h•kkuk edene nihayet harbiıı ti1rlü ltkilleri ara-
~q Gllai t.iline elftrilli SIDda da garip nevini de~ demektir. lİASAN KUMÇAYI 
tır, 18 mahalli kiralancü- ,.....,...,... ... ,..,. ....... ,.. ... ..,.,,.. .... ,..,. ....... ,... ... ,.. ....... 

Turnu Sevcrin. 24 (A·A·) - Stc
fanl: 

Saat 14, ı O da iki hevet. konre· 
ranınn toplandığı sara;·ı ter.ket • 
~ ve rnUzaterelerin inkıtaa uğ • 
ramıt olduğunu bildirmiştir· 

( Dtt•nmı 2 inride) 

Rizede yer sarsıntısı 
Fransız Şark orduları 
erkinıharbiye reisi 

Gn. de Gole 
iltihak etti 

Lonclra, 24 ( A A.) - Röytcr : 
Franıız şark orduları erkinıhar. 
biye reisi Kaymakam Larminat 
Londraya gelerek, General de 
Gol'un erkinıharbiyesine iltihak 
etmiftir. 

Röyter ajansının haber al~ığı. 
na nazaran Kaymakam Larmınat 
Suriyedeki vaziyet ve Suriyeyi 
terkederek Mısıra gidip muharip 
tefekkillleri vücuda getirmi! olan 
Fransıı kıtaatının ihtiyaçtan bak. 
Jı:ındaki raporunu General de Go
le takdim etmittir. 

Rize, 24 I A.A.) - Per-;~,,.ı 
günü akşamı vilayetimize bağlı 
pazar kazasında saat 23 30 da ha 
fif bir ycrsarsıntısı hi

0

ssedil!nit 
hasır voktur. 

Nihayetlenen 
Dobruca 
anlaşması 

HAFTA SONUNO/ 
1.: ZALANIYOR 
Craion, 24 ( A.A.) De hu 

ca hakkında Romenlerle Bult'!ar· 
1ar ıraımda cereyan eden mfu:a. 

( Dıva"'' 2 incide) 

1 on Haberler 1 

Hadımköyünde yangın 
Diln tece yansından ıoma 

Hadsmkoyiinde bir yangın rık· 
mıştır. 

r anguıın söndürülmesi ipn. 
lstanb11l it/niytsinden yardUN 
kuı·velı gil•11i1tir. 1 ·akit geç ol
d11J: undan fa:la tafsiltit alına
mamı.~ttT. 

M.--rıcte ~ 

Y una.niıtanda ailah 
al tına alınanlar 

Atina, 21 (A.A.J - /).~·.n. 
Baı.ı ıhtısu~ sil4h !ftnt'larıuq aıt 
ıh/ı)'(ltlflr. bır ay mfitfdrllr mn· 
'· nala1da bu'ımma~ iiuu bıt· 
t(in dorrl rdil1•1i-:lrrd11. 

21 ki~inin akıbetinden 
haber yok 

Biikreş. U ( A.A.) - DıiN 
M'I/ S dt \'ı,·ann·a harckrt t· 
1 '1 ynlru td ''wırr~ı 1.rn1 ş11r· 
,. .. ,.ıa mıı'/zış bır trrltnawı ıu
l•tlrıı•<ı t't ; .. "Yt mccbı~ nl· 
ft11•<ı'ıı"'. 1'n)'J'trrt fHJT{'OhnfW: ~· 
tır. 21 kışivt lıohi •lotı yoltıı 
''' m ırtlttbahn lıayo,_,.n lra
ber alınamanı11tır. 



Atinada salahiyetlij Manş Dzerinde lzmlr ruarmı ıezeDlerlD 
•• , ••• : 18880 

bır ıngihz dıplomatı detlı hava 
1 ( 8aşlara/ı ı mcıae) muha .. ebesı· 

Bu münuebetle 13 Nisan 93t ı · 

İtalya Mısıra 
hucum ederse 

( BQf tarotı l i 
rinde İngiltere tarafından ic:r8 

Bir ingiliz Lordunun hususi ziyareti 
c 

Romen - Macar 
İngiliz imperatorluğu tıcaret birh· 
ğinin cenubu şarkt A\rrupa ve Bal-

mDzakerelerı 

lımir, 24 ( A.A.) - Onuncu iz. 
mir enternasyonal fuarının bu sene 
gördüğü rağbet tahminden üstün
dür. Büyük ziyaretçi kafileleri her 
gün şehre gelmekte devam ediyor. 

lf! Dünkü gün fuan gezenierln yektı-

kanlar merkezi reisi maruf lngılı; 
şahsiyetlerinden Lord Glenconner 
refikası ile beraber dün gece Istan
buldan şehrimize gelmiş ve istas. 
yonda birliğin Türkiye mümessıli 
Crabbe ve İngiliz iş adamları tara
fından karşılanrm~tır. Lordup bu 
gün ticaret vekillmizle görüşmesı 
muhtemeldir· 

(BQ§taraJ• ı mcide) 
lılacar ve Bomen noktal nazar

an anamda bir uıl•ll"• esuı bul 
m&k imkllu hUd olamaınıotır-
Komen teklifiM ~ itirazlar 

Btlkret I& (A-A·) - D. N. B· 
Turnu ~ Sevedıı görll§Dı.eleriDiD 

inkıtaa uğnınaaı hakkında lSğreıdl. 
dlğlne göre, Macar heyeti, bu 1&· 
bah, mbabrelerfn yeniden bql&"' 
masmda. ilk Macar tekllflerinde 
bazı deği§iklikler yapan yeni bir 
muhtıra ve.rmif ve Bom.en heyeti 
nezdinde, Romen tekllflerini, arazi 
iadem h•klnnda mibıüerelere bir 
e88I tetJdl edecek tan.da mu.bet 
bir mahiyet vermeli için tazyik et· 
mittir· 

Balbukl Romen teklifi, ki.fi de .. 

nu 18 bin altı yüz seksen kisiye 
varmıştır. 

lzmir, 24 ( A.A.) - lzmir En· 
temasyonal fuarında mükemmel 
ve dalıni bir pavyon inşa ettiren 

Belediye reis muavininin yapbğı teftit aonunda 

Vedi dO~kana vıı
e1 1rım cezası ver i ld i 

Belediye reis muavıni LQtfi 
Aksoy dün Beyoflu, Beşiktaş, 
Fatih semtlerindeki esnafı teftiş 
etmiftir. Bu teftiı sonunda bazı 
dOkkln sahipterinin diikkin &ıle· 
rine çöp attıklan ve çöp tenekeleri 
koydtıklan anlaşJlmı3 bunlar hak 

. 
kında zabıt tutularak kanunf taki· 
bata girişilmiştir. Yedi dükkana 
yıldırım usulile ceza verilmiştir. 

Dilkldn temizlikleri hakkında 
belediye yeni bir talimatname ha· 
zırlamaktadır. 

da avam kamarasında bildirilmif (Baş tarafı 1 incidı) 
oJan garandniıı metni. hatırla. 
tılmaktadır. Bu garanti, der ki: eDıilahtı kontrol etmiftir. Topçu 
Yunanistaıun iatiklilini tehdi~ bombardımanı üç dört saat sur· 
edecek vo Elen hükQmeti tara milftilr. 
fından milli kuvvetleri ile mukL 300 milimetrelik toplar 
vemet edilmesi CIU1ı telikki o. Londra, 24 (A.A.) - Fransız 
lunacak herhangi bir h~eket sahillerinden İngiliz sahillerine 
takditinde, İngiliz hüldlmeti ateJ. etmiı olan Alman toplan 
Yunanistana derhal iktidarında hakkında Röyterin askeri mah • 
bulunan bUtUn yardımı yapma. feijerden öJrendijine göre, bu 
ya kendisini mecbur görecektir. toplar, muhtemel olarak 300 mi-· 

Londra. resmi mahfelleri, İn. limetre ve belki de biraz daha 
gilterenin bu garantiye ukı au. bUyilk sapta' telü:ki edilmekte • 
rette sadık kaldığını bildirmek· ' dir. Bualarıo raylar Uıerine koa· 
tedir. •Ut batadya arabaıannda bulun.. 

lt.alyanlann yeni iddiQın duklarr, belki ele ateş etmek için 
Londra, 24 (A.A.) - Röyte. ilerlere kadar getirildiği ve bil&· 

yor. hara geriye ahndıiı mümkilndiit. 
İngiliz garantisinden vazgeç· Almanların bu ~pta topları ol · 

meıi jçin ElenJıü~~ne bir duğu malUtlldu. Fakat bunlann 
ültipıatum verildiği hi.Jdnndaki Flanders llHri c~ııa.nda kulla. 
haber İtalya tarafından tekzip 1&1mıt oldUkları sandmamakta· 
edilmif olmakla beraber, Ud hü· dır. Bu toplann kullanılmasını 
klimet arasındaki gerginlı'k azal. yeni bir harp safhası yarattığı 
mamııtır. tahmin olunmaktadır. 

İtalyanlar, ~cif, diğer bir 13 Atım. tayyareıi dü•ürüldii 
Arnavudun Elen ajanları tara.. :ıı 
fından katledilnıit oldutunu tes. Loa~ 24 (kA.) - Hava 
bit etmiılerdir. Italyan noktai- ve dhaili eqıniyet nezaretleri teb-
nazanndan kavıayı sözde Arna. liji: 

dilen tazyik buLunmasa 
memleketin hattı hareketi, 
ıösterdili hattı hareketbı 
le aksi bulunacaktL 

lqiliz - ...... ittifaka 
Londra, 24 ( A.A.) - l 

kıtaatı hududu geçtiii 
Mısırın harbe gireceline dair 
11t &qvekilinia yaptıiı 
tngtliz gazeteleri tarafından 
ilUniyetle karşılanmıştır. 

Deyli Telgraf diyor ki: 
l~yanm Mısm bizimle 

ittifak muahedesine harfi 
riyaet etmekten vazgeçirmek f 
yaptılı ~üsleıdeki mııc· ~ 
ve tehditleJi tamamile iflts e 
ı>uJunmaktadır. 

recede bir esas teekil edecek ma· 
~ette teWdd olunmannffJr• 

Bunun tızerlne aat 1.t-15 de cel· 
seye JlihaYet verllmfttil'- Jr1acar he· 
yetı. ba8llD aileden .IOJll'& B1M1a -
peşteye d&ıecektir-
.__ .,.....,. ...... 111 wa 

Japonyada tek 
parti kuruluyor 

T ıcarat vekAletinin. 
mDhim bir emri 

vutlann piyetlerine iıtinat et. Bu sabah Dovers, Fransız sa· 
tirmekte bazı taktik fayda var. hillerinden atılan toplar tarafın • 
dır. İtalyan prestiji hemen der- dan bombardıman edilmiftir. E•· 
bal bahia mevzuu olmaıııakta. ter hafif haaar g8rmüftilr. Zayi· 
dır ve tazyik, zamanın aiyut i. at utbr. Bilihara diltman Do • 
caplanna ıare arttmlabilmekte ven ve Romagate üserine havı 

İngilizlerin lngilttre Us • 
ve orta prkta kuandıldan 
muvaffüıyetıeri ku~ 
tı faikiyeti Mıaınn kendi hu 
dunda da isbat edilmlıtlr. D 
ve hava kuvvetlerinin ifbit 
fa$kiyetinin Bardia ve Fort de 
pmaoc1aki mltali 1radar mçı 
bulmak gUçttlr. tngili% baY8 
vetlerl hududun bu mmtaka 
diipnan tahpdatım bombar 
etmit ve bir ttalyan filOIUDu 
bir haaar yapmadan im!ıa e 
tir. 

Mısır bunlara en modern • 
larla teçhis edilmit bir ordu 
neral Vavelin harp halinde 
nan kunetlerine bUyUk bir 
kuvveti ilave edecektir. 

Bllll'efo M (A·A·) - :R.omen • 
llacar mblJra'e)erl haJrJnnda My .. 
ter ajansmm muhalılrl bu husuata 
pek az maIOmat almat>lldfğbıi ve 
müakerelezm memıımdılıte pyan 
blr pkilde nihayet baJmuı 11mit
IerlııJn artıp artmadıfmm ant..,,ıa· 
madllnu yurmı1tta4ır. ıtcımenler, 
millüereJertn ahaUnfn mlbadeleıll 
meHIMfnden. baPa bir 187 i8tth -
daf etm..ı b•Jr1re'UI DOkta1 
marlanDc1& mar etmektedirler .. 
Bcımea matbaatma hlnmlan 

--1 llddetml baJmulf.nr- Bltthı 
'Pllteler, hudu4u muhafua eden 
kanatJeriD ve Tmıayı kontrol eden 
gemilerin. mDd:anm blldimıüteclir· 

Berlbı guetelerbda m•ıbMeri 
mllaüenlarbı çatla bir lafhıda 
bulunduiwıu 1ttraf etırıettecUrler· 
Bwumla beraber Almla naahfelle
rillde ...ıı mNeleJ• heJr)!nda ... ,......, ............ 
cağı t1mlt edilmettedfr. 

Dfler cllıetteın Jlaıaiu'u.un Kaca • 
riatllla amt teıbdlhnemeat için 
tetkll ettlll ·~ hare. 
ketr' JıfQblr aaf el8li a&terme • 
mekt.edlr· 

Bava aJmlarm& bl'll teclblrler 
•!mm• ve lllbqet 11 qltlle b
dar +a)Jınn hazır bulmmıuı t 
gbı mdrler verJ!DdtUr'· 

ÜWIJUID ww .......... 
lldb .... eılleot*f. 

( Baı ta·aJı 1 incide) 
Mezkfır ıazete, harieiy~ nezare.. 
tinin bütün ıube Amirlerinin az.. 
ledileceiini müjdeleyebileceğini 
yazmaktadır. Azledilecek olan 
bazı diplomatik milmeuillere 
belki vazife verilecektir .Fakat 
ekserisi tekaüde sevkedilecektir. 
Bertin, Roma. M.>skova, İsviçre, 
Portekiz, Holanda, İsveç ve Si. 
amdald diploma& mümeasiller 
vazifeleri bapıda blacaJdardır. 

Chugrix - mine • po gazetesi, 
B. Matauolca tarafından alınan 
tedblrlerin vebyi ile tam bir 
mutabllrat arzettiğini ve diplo. 
nıatik tebeddüllerden aonra si. 
yas! eaaalann da ha1dlraten ta.. 
dil edileceğini ı.mit etmekte ol· 
dufunu yazmaktadır. 

&e,nelmllel .......... ..... ,.. 
7oqo, 24 (A·A·) - Hariciye 

nezareti namma .eöz. aöylemiye sa. 
IWyettar phaiyetin gazeteciler 
toplaııtmmd& yaptığı beyanata na· 
saran. yabancı memWtetlerde bU"" 
lıman. 40 Japon diplomatmm geri 
çağmJfllllıCla: bu diplomatların Ja· 
ponyayı temsil ettikleri memleket. 
lerle J&p0Jı.1a arasm.datrt mtinue -
betle allbd.ar olmadıfnu T& bu 
çaiırzbgm. bir idari tedbir mahiye
tinde bulallcl11imau ve bir veya iki 
aya kadar belki de deri:ıal yerleri· 
ne i»aekalarmın. tayhı edileceğini 
ve 1nı tartnin cJe dllnya h&dlselerL 
Din lnkifaale allkadar bulundufu· 
nu beyaa •tmlatir· 

( &ırtt11alı l ıncide J 
Ticaret Veldllnba tllDlr tetldlderi 

hmlr, H (A·A·) - Ticaret Ve 
kili Nazmi Topçuoğlu dUn bUtUp 
glln ihracat bJrlikleri blnasmda 
mqgul olmq ucu ekmek, muhte• 
Uf ihracat ve lthallt meaeleleri 
benzin ffi ve ticaret veWetini a. 
likadar eden eliler meseleler! tet· 
kik eylemiftir. Tlcaret Veklll her 
mahaullln yUzlmtbU. gllldilrecek 
bir halde buhmmasma rağmen tl • 
zUm rekoltesinde görülen noksanın 
fiyat farkı ile telifi edileceiflli ve 
bunu temine çal'fl8C8imı slSylemif. 
tütün pamuk, incir mahaullerinin 
memnwılyete pyan derecede iyi 
olduğunu gllnlln prtları içinde nak 
liyatın maruz bulunduğu ıorluğun 
satıflan '1.lerinde menfi tealr yap· 
nı.&"'1t4-11 .... ~k. .. :ta.lele 
bulunmadığmim kaydetmışttr. Naz 
mi Topçuoilu benzin fiyatlarmdıı 
F.ge mıntüaamm bir ook yerlerin.. 
de sebepelz :fırlaYJtlar kaydedilmiş 
olduğu huıUSUlla da temas ederek 
memleketJmbde benzin, petrol ve 
motorin. mevcudunun normal za· 
manlarm feıridnde olduğunu. tica· 
ret veWetinbı 28 haziranda bu fi• 
yattan telblt ve illıı ettiiinl ve 
bu fiyatıan delf.ttirmemn kanuni 
birer ctlrllm oldufuııu 88yle~ ve 
belediyelerin bu mevzu tızerinde 
harekete geçmelerine intizar etti .. 
jini illve etmfttlr. Ticaret Vekllt 
sözlerini hitirirten. bu meselede ye· 
rAne sıkmtı mevzuu olan. teneke 
meeeleaiıün halli lçhı iktiza eden 
tedbirlerin alındığını da ipret et • 

Nihayetlenen Oob- !!!!:!!!!: !!!!k ı!!!!ebin!!!!e !!!!bir!!!!geyd!!!!ir!!!!. !!!!11
27 

l!!!ae. 

ruca anlaşması =~ 4:::r::e=:= ::um: 
(B - /. z ·-..:" ) il Teçhile, Tunamn ıimal ve ce· 

Of •°'01
' ""'tue ııubunda 'bulunan bu ild devlet a. 

kereler neticeli bu aŞpm nihai ratmdaki mUnuebatm devamlı 
bir anlatmaya wnhmftır. Anlat- bir sur~ iyi bir aeyir takip e· 
manm bu hafta sonunda iıma e. deceği ümit edilebilir. 
dilmeei malatemeldir. Harici W11ur1ann tetiri ile hu. 

T -~~(1!'6~) - T:.W... aule gelen itilifa bir halel relmi· 1 
_......, - -- --- yecek oluna, Balkanlann dabiH 

ıueteli cenubi Dobrucanın Bul- mllvueneal takviye edilmiı bu. 
garlatana terki haldmıda tunlan lunacaktır. Diler taraftan bu J,ti. 
yuıyor: W'ın akdi, Roawıyayı ?ılacarM. 

Si\r'atle elde edilen bu netice, tanla olan çetin mil.ıakerelerinde 
hev1ıd memleketin diplomasisi. daha serbeıt bıraJıamı olacaktır. --Je.n baf?er, Bfikreşte tebip edil-1 sarayda kralm yüksek riyasetinde 
mektedir. toplanmıştır. 

Kabine balarcını Romanyacla 484 Yahudi 
daha malıkUm edildi 

İki nazına lst.ifuı Blikref, H (A·A·) - D· N. :S. 
Bülrrq, 24 ( A.A.) - Stefanj Dahiliye nezareti, müheyyiç ha• 

Ajansından: herler y&yaa M4ı Yabudiyl muay" 
Dün sabık Demir muhafız Aza. yen mahallerde ikamete mahk6m 

lanndan olan iki nam. nazırlar etmiltir· 
heyetinin iştiıik etmemiş oldukla~ ----------
n ve propaganda namı B. Crainie Küçükau plijmda 
de istlfasıru venniı oldulu cihetle, miiaamere 
Romen kabinesinin yakında bir te-
beddiile uğrayacaiJ tabnıin edil- Beylerbeyi llat1a Kurumundan: 
mektedir· Beylerbeyi Türk hava kurumu 

BatveldJ mua'\inl g•elluırmay menfaatine 30 Ağustos cuma ak· 
hllr•• •lda 1 şamı Hamiyet Yüce es ve arkadaş 

Bülrr1ı1, 2 ( A.A.) - D.N.B. Res lanrun da iştirikiyle Kilçüksn 
men ~ göre, bapekil plAjmda sabaha kadar varyeteli, 
muavini PDeral Mihail kabineden cazlı ve danslı bir müsamere veri
~kilmiş ve genel kurmay başkan· lecektir. 
lığına tayin ohtonıpır. 4 Eyhll Çarpmba akŞ2JDI da 

SaHanat ....... toplandı Beylerbeyinde yine tayyare kunı-
Bükrış, 24 (AA.) - Rador A· mu menfaatine ayni §ekilde bir 

bildiriyor: müsamere tertip edilmittir· 
J8DSI ı · . An- - 1 • i beki Saltanat mec ı "'"'" t 17 de Yurtta!Uann teşnfin enz. 

veya bır~maktadır. hücumlan teveccüh etmiıtir. Do-
Yunan matt.uatmm verade u huar olmutsa da Ram 
türildere cevabı ıgatecle ban binalara ve bu me • 

........... yanda cu ~brikuana iaabetlcı 
Atina, 24 (A.A.) - Atina a. oJmuıtur. Muhtelif kimseler öJ· 

jansı bildiriyor: miit vo yaraiannuıtır. Raımgate 
Proia puteai, yazdıiı lıii civamıda Mauıtonda lncWı ha· 

bqmablede uclimle·~ ki: va kuvvetleri tayyare meydanına 
Yuııaniıtandabir ekalllyetler da Jaücumlar yapWıuttır. Bina • 

meselesi mevcut delildir· tık ıar çok baaar görmilljtUr. Şimdiye 
teıebbüaüntl Yunaniıtanııı al· kadar gelen raporlara naıaruı 
madıfl eııtenıaayonal mukave. bu harekit qnaamda birl tayyare 
leler, Yunaniatana ahali müba. dafi bataryaları tarafından olmak 
delesi tahmil etmittir. Fakat üzere orı 4Ufllıan tayyaresi dü • 
bu, bizi, batkı aaıllardan bir tilriUınilftür. Bupn dütUrUlen 
miktar halkın Yunaniıtanda ika. dilpnan tayyareleri adedi bu ıu· 
metini kabul etmekten meneyle- retle on ilçU buJmuıtur. Tayyarr 
memift{r. ÇUnkil, bütll memle. terimizden birini kaybettik. Pllo· 
ket balkmm mutlak tecanUıU tu hayattadır. 
kal'flunda bu birkaç bqka aaıl. ._.....,tein ana Wcam 
dan inaan biç bir tehlike tetJclJ Lonıtra. 2-& .«A-A.;) _ Hava ve 
edemezdi. Bu birkaç bqka ~ dahili e~t atllal'8t1eıri jebllll: 
._ IMIJll.--na., Çe•k A1'iıt ~~yyitıelerl ,-enfden tdi 
nawtları da va,rdır. Bunlar, bU. dra 1Dllttakw Gzetine yaldlfl"'I 
tün diğer Elen vatandaıları ile lardır· Atılan bombalar Londnıım 
atm miiaavat halinde muamele şarkında olvar tar~ cllllerek 
g<irmekte, aynı babaca idareden tali derecede batara sebebiyet ver. 
istifade eyleınekte Te bunların mittir· 
iSrf ve idetlerine daima hünnet Bu a.kşiun luınetll bir •11pnan 
olunmaktadır. tayyare filoıu Portsmoutha hücum 

Bu hattı harekete mukabil etınjstlr. Hasar ve ~lat. alt mu. 
Yunanlatan, ciddt aja.nalann TL fassal raı>ot"l&r' hents fefaıemfwle 
rana uydurmalarını tekrar etti. de muhtelif bln~ara isabetler va
ğini görmektedir. ki opqµ Ye y~ çtktıfı U.. 

Eten htikılmetinin, bu hücum· renilmtştır. 
lann §iddetll mahiyetine raJ. Saat 19 " katlar ,.ıuwı raporlar 
men, mutlü soğukkanhhğını bugün 32 dlltdaa ~ dil. 
muhafaza etmif olması mes'ut ıtllrilldllğtlnll glSstermettedir. Bun. 
bir hidi'9dir. &aaen her ttY 0 lardan 28 i avcı tayyarelerimJZ, 
derece sarihtir ki, ancak barlr dördll de tayyare dafi batarya)an. 

lskeaderlyede aJlrm llu'etl 
lsknuleriyı, 24 ( A.A.) -

lskenderiyede 25 dakika liRD 
alarm işareti ~, ve bir 
bomba atılmıştır. Alarmın '2iha 
tinden 10 dakika sonra 2S dairi 
devanı eden ikinci bir alatm 
ti verilmiştir. Havada tayyare 
le:i mevcut olmakla beraber 
yet faıla olmamıgtır. Bundan 
dakika sonra. on dakika de\ıam 
den Qçfinctl bir .ılarm ipreti da 
verilf";~tır. 

bir fena nihayet, böyle gayri =====================~ 
mevcut lbir meaeleyl biitUn kom. 
ıulanmıria idameaini arzu et. 
tiğimiz iyi mUnase-betleıi boza· 
cak bir h!diseye inkılAp ettire. 
biHr. 

TuttufU hattı hareket ile, Yu. 
nanistan, Avrupanm cenubu o UN tramvayda bir taqesini gördüm de, pek ıevkiıni 
tarktalnde ıulhun bozuhnaması Bizim posta müvezzileri ne lüzel bir kıyafete gi.:tf!fŞerl 
içi bütün ıayretlerini IUfetmi. nin de bir ~ gri elbiseleri ve kenarı mavi zırhlı muntazam gri 
yecek olaDiarın üzerine alacak· ketleri var. Çantaları da o nlsbet.te yeni ve yek"ak .. 
lan tarihi meauliyetleri tamami. Bir meslekte uzun uzadıya sebat etmek §ianm bıraktık mı 
le müd~ bulundutmıu timdi- mem; bir zamandır kapmuıa mektup getiren poat.acmm ayni 
ve kadar ı.bat etmiftir. Elen hü. "~· , .... kederim. Halbuki bu aiti İ"1erıe .. ~ ..... 1 .. - ha-d:lmdl 
kllmetiıün bu hattı hareJıe...ı-:... "'6&.... """ •· i1" ,...~au, ,,. 

""""., husust bir m~vkii vardır deill ml? Dalma ayni sima old. 
muharipler ve mlittefüı:lerimir rine ailemiıden biri göıiyle bakanı. Fbatl mflw.ail bile, -.Qlll 
tarafından kıymetinin takdir .. Jnizden haber getirir. ınsret çektikleriınizn Yünini aoar. Eıiıılle• 
clileceiinden fiiphe olunamaz. mizin c;evabım yetiştirir. Senelen:lir kapımuı çalım§, tok ıe tam! 

Fakat hükumetin bu hlkima. sedasiyie "Postaa!., diye ses!ener?k DllRlhenlerderı bill 
ne hattı hareketi, memleketin kQŞturan insana ısınmamak, onun 
istik:IAli, tamamiyeti ve ıerefi hayatımızdaki rolüne llyık olduğa 
bahiı mev.auu oldufu zamana, hissi elv:mmiyeti vermemek kabil 
muhakkak ıuıette, mücadeleye midir? 
bütün varlıtı ile girecep hak. "Bizim postaa., diye bir tabir 
kındaki kararım da hiç bir IU. Wftllt. Betfl§, holeohbet, İ ... 
retle deği§tiremez. ve ıömüğü ilin hi~ d~eı;ini k 
-----------

1 iyi takdir eder bir tip olan o •.Wı. 

Beden terbiyesi 
mükellefiyeti 

(Batt.r&fı 1 iııd Q1facla) 

teııbiyesi bnwıu milkellet,lyetlne 
tAhi gençler meraaimle çabsmaJa. 
rmabaşl~. 

Sinop, 14 f.f.·A·) - Beden ter
blyeal kanuna hükilmleri dairesin. 
de kurulan fençllk klUplerirıln ha. 
ırrlıklan ~iftir· VUlyet merlı:t. 
zlyle k&zala.i'da kltlplerln açıhf ta. 
real 8 .Afustos Zafer bayramında 
yap~ 

aim pastacık yı. BIZlM cSi~ 
kada!i 1t.ıUn miktift ~ stıntte, 
artık o St\mtin sakinleri arasuıd;l 
görmek zevkinden bahsediyorum. .. 

Poetaa, arada bir, vazife mec
buriyetleri arumda, "alacaklı 
mektuklan". 'ineyus haberler., de 
getirmemiı olsa, onu bir Aziz mer
tebesine kadar çıkarmak ve her 
ıelioirıde envai hediyelere bolıDak 
iıten delildir. 

••• 
Bir aüzellettirme 
plim 

S 'OLBYMANlYEDEN Rıza. 
Pl§a yoku§una dolru ininiz. 

Şiındtye kadar görmediğiniı bir 
delltilditin fatkında olacaksınız. 
O ~n f> caMesf bagftnedett bt 
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Fikir ve sanat meseleleri; I · ı 
.................. __ .... .._ ............................ ~ ........... --~~·············· · · ······· · ······ · ·""' 

Şehir Haberleri Açıkgöz bir lcörup düşündükçe· 
şebeke ! H .. · 

Mülteci P olonyalalan U C U m Güzel Sanatlar 
Mecmuası ·Merkez Bankasına ya· 

Maarif Vekaleti taraf mdan~ 

: ....... -.... ........... ......._.---

~Meseleler: 

Tabancayı. ehli 

-; 
J 
1 
i 

nasıl dolandırıyormuş başlayor mu ? 
Razt açık göuer yeni bir calıı;. 

m~ sabası bulmuşlnrdır. Bunl:ır 
~Ulteci sıfat.ile §f'.hrimize f;'l'len, 
l olonyahl:ırı muhtPlit vesilelerla 
dolandırnıakta ve aldatmaktadır -
l:ır. 

"Duvr'-' la "Kale" araauıdn 
top düellosu baıladı. Kıyıdan ln. 
yıya mermiler uçuyor. İngiltere 
ile Fransayı, çelikten eleğim sag. 
malar birle§tiriyor. ~~;~~~~c~~~~~es;~:!tr;s~:: tı rı lacak i ng itiz fi raları 

dur. Bu nıeanua baskt bakumn. 
::. olduğu kadar, muhteva itİ
.1 •Yle d içimizi taze bir hava 

: 
i 

oln1a yanlardan 1 Ne vakittir söylenen, lıazırlılc· 
lan nylardanberi süren bu yeni 
tabiye, i;ıtc artık kağıttan proje 
ve pli.-ndan yere indi. 

1 e doldumuıktadır. • 
.. Ba6kı itibariyle güzeldir. B u 

g'!Ulliği anlatmak için size ıu 
k)'11 r vereceğim: Basıbnıı o

~~n resimlerden herhangi birini 
ır lcvhl\ olarak aakhyahilirıiniz. 
Size bu hususta büyük ve man. 

lıki deliller gctircmiyeceğim, bu 
ide, baııi~ hatta birru: safçn o. 
l1.rı Dlikyna bizim devlet mat· 
~<:ıs:nda rotatifin, kliıeyi naııl 
~r iiıtn ve zevkli bir insan gibi 
1!lcdiğiııi göstermeye kiıfidir. 

Kitnp baslalarmdan baılıya. 
r~, rc$İm ve renkli tablolu git. 
ı:ıdc nuıtban telmiğjndo inaana 
11C§i! ~ümit veren tekamül mcr· 
hlllclcri halinde ur.anıp gitmek. 
lcdir. 

Devlet mntba:ııının on &enedir 
iıatiinte geri dönmeyen bir tAbı 
lclÜ\müHi gösterdiği muhakkak. 
lır. Cüze) San'atlar Mecmuası bu 
tekamül merhalesi içinde tck'ft
lllülün bir halkasını tc~il etmek. 
ledir. 

Cüze) San1atll\r Meomua:ıı'mn 
!cknik güzelliği kndar ruhu da 
ın anı memnun edecek vnsıflerı 
lıı~nnaktadıı-. 
h• Bilmem hiç dikl<al ettiniz mi": 
l:>t;:d .. san °<:t lmhislcri ducriyn 
ter c::çcr. 

SP.n'at~rhır c erlerini nncıık 
İ:.tiy=-klnrının hız.iyi" baş3rırlnr. 

Mu,iki~inaş c-:..c:-ini yapar, fa· 
kat o;ıu İzi\h etmek, bir tamifc 
,.c lcrtib ... so:.mak icabettiği za. 
rnan nfnlLırd:. Onun için bu İf 
nt:cta kuşların Jıendcı;edcn bah. 
•ctın~!.i kndnr ynbancı ve &arip 
CÖrünürdii. 
. Rc:ıunm için vnz.irct ~şkn tÜ~· 

lu değildir. Renklcria nhcngı, 
ı;iıgilcrin mU.-ıaıc~ti insan dili 
ıl ar.latıl~ıy:ın bir sırdı. 
Hcylıclden bahııclm:ycccğim; 

çı~nl<u ı>nı bakım·k bile daha yir. 
n:ıı bet ıc.nc evvel bir di:ni cinayet 

YJlırdı. Kendini diğer gÜ1;cl 
aan'nt unıurl rına nuı>rıın fikir 
hn!'ntiylc daha zİ)'a<le alakal ı his. 
ıcdoı cdib \'C ~İr bile ne ıiirini, 
ile h 'k" ycsini, ne de rom..'\nını na· 
a:~ri bir zaviyeden telkih edemez. 
dı. 

Bu bıolki ımn'nt bakımından 
nıuvarfcluyctti, fakat rur inaıınm 
Yııptı~"l İıı:i anlatrınamnsı bakı. 
rnın~"n bir eksiklik idi. 

Ç~lt r. mnn :an• ll~rı entcllek· 
tu·.:ı .. ela.,, rolünde cördüğüm za. 
nı.,n • hu sebepten korkmuşunı
dc,r, 

Çuı1:tü o ynptığım iı.nlı ederken 
<-o:ı defa va atinin altına "düıü. 
Yor. 

. S.ıın 'ntl<arı bir arıya bcnzetmzk 
~~zeldir. F~knt &an'ntltiır heı· §Cy. 
h -n evvel ınsandır. Onu s..,dece 

Y\<ıni iştiyaklariyle kucll"et say. · 
llt!k b' lr tezad olmaz mı? 

Cü:ı:cı Snn'atlar Mecrnuaın'nda 
r.ı.ı.n'e.t' • b · • ı · h 
1 illlr u ıştıyıı <ı ''C n:a sız 
ll\y1:tt n kurlulmu!I oltluğunu ne 
~~ı:cl i:.bat edi)·or. ı'1ecmuadıı, 
ız;:at san'at ndaınlnı-ı tıırafmdan 
. z 1 

1 adı ın:~ yazılar bu noktadan ne 
~r dıkkatc layıktır. 

Şlıphcaiz Güzel San'atfor Mec· 
r.~.1111•• 11an 'atk;mn kendini i1Ah .... ı:r 
, , unu yoktan l:alketmiyoı·, 
.~ ?tın tekamül hattı üzerinde 
.. l'(J -
tcb=ı ı~ı noktayı i§aı-et etmek. onu 
riy :uz ~ttinnek idrakini cöste. 
şin~ı. Bızznt Hn'alkimn kendi i. 
b:J 1 "~zari bir sı;rette izah cdc
ıe~eıı. onun haiz olduğu kültür 

c~t:ınin bir mikrnsıdır. 
bak Uzel San'ntlar Mecmuası bu 
ile !tndan snn'nt h11yntıım.zın bir a:1 &af?~sınr meydana çdmrıyor. 
Ben nun ıçın güz.el bulu içinde 
ile ~ v~ _kültürlii aan'ntkfı.rın ruhu 

&§g;ıf kalıyorsunuz. 

=--- SADRI ERTEM 

VGü~rük ve Ziraat 
ekilleri şehrimizde 

it iUnırük ve 1nhl:Jarlar Vekili Rn· 
lia ~radentz ve Ziraat Vekili Muh 
8 h~ıc;:en dün sabah Ankarnda~ 

\7 c selnıışlerdır. 
Urn,~killıır, bir müddet kahı k iıı. 

at edeceklerdir. 
• o 
1~ınire ilave sefer 

lzıru 
arr İdre rağbeti goren Denııyol· 
l!ebeuı:r2~sı ~afcr ba~ramı mUno.. 
una bi agu to ta Ko.deş ~ apu. 

kar r ila\·e ser t ;ııaptırmağa 
ar vcnni11Ur. 

Müddet dün akşam bitti 
İngiltere hükumetinden yapılan tebligat üzerine memleketi

mizde bulunan ingillz liralarının tesbiti işi bu tıkşam bitirilmiştir· 
lngiltero hUkiımeti ayın 24 üncü günil bUtün parnJarın postaya 
vcıilmeııi icap ettiğini bildirdiğinden bugünün akşamına kadar 
bankalara teslim edilmemiş olan paraların bundan sonra hiçbir 
kıymeti kalma.mıştır-

Bilha.ssa 'f.a.5ranın uzak nuntakalarmda bulunan bazı kimsele. 
riıı elindeki paraları değiştiremedikleri zannedilmekt~d.ir· 

lngiltere hUkünıeti malUm olduğu üzere ibu tedbiri Fransa· 
da Alm:ınlann eline geçmi!!I olan ingiliz liralarını tesbit için al
m~tır. Almanların r.llne geçen }>aralar anlaşıldıktan sonra bun· 
lnrm numara ve serileri iptal edilr.cektir. Bu arada bankalara 
teslim edilmemiş olanların ellC?rlndeki paralar dn ayni muamele. 
ye me.nız. kalacaktır. · 

Bazı kinU5eler de in;;iliz lirarı sakladıklan meydana. çıkma· 
tıtn diye korkarak bankalara parnlnnnı vermemişlerdir. Halbuki 
ecnebi parası saklamak değil, bafkawıa satmak kanunen suçtar. 

Teslim cdılcn para miktarı henüz hesaplanamamıııtır. Ana. 
doluda Ziraat Bankası §Ubelcri de ingiliz lirası kabul etmişlerdir· 

Paraların bu teslim muamelcsindPn sonı·a ne gibi muamele 
yapıio.cağı hakkında henüz malUmat nrilmemiştir· 

Odun fiyatlarına konan ı . 

fiyat 
,,... 

azamı 

Oduncular işin hiyleli tara
fına gitmeğe başladı 

:F'int murakabe komisyonu tam 
fındnn fiatları trsbit cdilnıi,e ola ıı 
mııddclerin satıı;mı daimi kontrol 
altında bulundunı.cnk olan kontrol 
bürolarının teşkilntı tamamlanmış 
ve nlakadarlnrcn tasdik rdilcn 
kndrolnr dliıı şehrimize bildirilmiş . 
lir· 

Bürolar. bugünlerde deı hal faa· 
liyctc geçeceklerdir· Kontrol me. 
murların<lıın hir ltısmr Ticaı·ct Ve· 
kaletinin şehrimiı:deki tt:ııl-ilatın a 
'bulunan bazı mUfettiŞ ve mcnıur
lardım olocalctır- Zabıta memurları 
da kontrol if,!in~ ynrrlım !!dt'Mklrr
dir· 

oımr-ı· l'İATJ, m:SA l\O:s'AK 
r\ARll 

Fint murnkııbo komi.syonu tara. 
fmdan odun ffatlarmıı konulan 
narh lıer tnmftn .nkavctlcrle 1tar
ş1lanm11}lır; I'\arhm. en iyi d~s <>. 
dun gör.önüne Rltnarak tesbıt e· 
dildiği nnlncılmlljtır. Halbuki tec:
blt edilen fintf.tın cok ucuza satr 
lan aşağı cins ve ıslak mallar var. 
dır. Şimdi odun depoları eskiden 
ucuza sattıkları bu cinsleri da 435 
kuru tan ı;:ıtmağıı başlamı!JlarGır. 
Narh hıılk alPyhine ve depo sahip· 
lerfnln lehine ~]muştur· Fiat mura • 
kabc komisyonunun bir fi7.isı bu 

'ıusustıı ııu g:ırip sözleri söyle· 
miştir: 

"- Aı tık biz odunun büliin 
"lnslcrini tctkflt edecek değildik 
ya! Maksat nzami s:ıtıı; fiatını tes
hit etmekti· VaziyPti birar. da ser 
hest reknbrt,.. 1-ıırnktık· Anın lür.um 
olurea. yine telkiknt ~apar ve fiııt 
tesbit ederiz.,. 

.Komisyonun bütün cin~lore ayrı 
ayrı fiat koyması beklenmektedir· 

'l'•~K •;ırn nuım~ı 
Piya.snda gittik~c §iddeUcnc.n te. 

neke buhranı karşnıında, Ticaret 
Vekaletinin emrile ellerinde levha 
ve sandık hallnde teneke bulunan· 
lar bunların miktarlarını bir be. 
yannameylo mmt.alta ticaret mü • 
dürlüğilno bildirmeı;e mecbur tıı
tulmuşlardır· Beynnnnmr · miiddeti 
dün sabah ba§lamıştır. Ayın 29 un· 
cu gi.lııU ak!)amma kfldnr de\·aın c. 
decektir· 

Ellerinde deri, pr.ynir, paçnvra, 
balık vo balık konservesi bulunan· 
:ıann bunların stok miktarlarını 
bildirmek fizere mınta.ka ticaret 
mUdlirlliğüne beyanname venncğe 
mecbur tutulduklnrı da malümdur. 
Müddet dün öğle üzed bitmiş· 
tir· Bc~·annameler tasnif edilerek. 
netice Ticnret Vekaletine bildirHe· 
cektir· 

Türk-Alman ticareti Arabacıdan rüşvet 
anlaşması almak istiyen polis 

almalıyız 1 
. Son hafta içinde "tabanca" r 

üç vatandaşın ha~atına mal ol· ı 
du. Memlekette bır kanun var. i 
dır v e ibu silahları satanlar da ı 
kanunun kayıtı:ırı altındad~:· j 
Bövle iken tasmım ve taammu. 
de~ cinayet işleyece;c)cr, şöyle 
birkaç yere başv~:up taban~ayı 
ceplerine indirebilıyorlar. Cına. 
yet işleyecek ada~ bıçakla, 'ba~
ta ile, hatta sopa ıle de. yapabı. 
lir demiyelim. O ayrı hır mcse. 
Jedir. memnu silahı tasıma ayrı 
bir mesele. 

Tabanca insana başka bir cm. 
niyet ve cesaret verir. Öldürü· 
cü tesiri daha fazladır. Hücuma 
maruz kalan müdafaa imkanı 
bulamaz. Hadiseler. daha şid. 
dctJi ve amansız bir t akibi cm. 
retmektedir. Zannediyoruz, ki • 
memnu silah ta~ıyan1ar için ka. ! 
nun kafi derecede müeyyide f 
koymuştur. 1~. takibe kalıyor.! 
Netic;: Tabancayr ehli olmt· f 
yanların elinden almalıyız. 1 
··-

Çuval buhranı 
·şiddetlendi 

Mısırda bulunan malları 
getirmek için 

teşebbüs yapılacak 

İhracat mevslmi gelmiş oldu~un· 
dan çuval buhranı cok şiddetlen • 
miı..Ur· J{aradeniz ve F.gc havali. 
ff indeki ihracatçılar piyasadan çu· 
val aramakla fakat bulanıamakta· 
dıriar- lhracal maddelerimizin bari. 
ce gönderllinesi tehlikeye girnıi§tir· 
Ticaret Vekaleti '\"\! hususta der· 
hal tedbirler almmaıımt a18kadar • 
Jara bildirmiştir. 

Çuval buhranının ortadan kaldı. 
rılması ve memleket ihtiyacının te· 
mini içln iki çareye bn§ vurula· 
caktır. Bunlardnn biti Akdeniz 
harbinin başladı,., zaman çay, ka· 
lay ve diğer maddelerle beraber 
Port Sa.itte kalmı~ olan 504. ton 
çuvalın memlekete ı;etiıilmcsidir
Çuval ve kannviçc birliği şilep ve 
büyük motör sahiplcrilo bu yolda 
temaslara geçmi§tir· Fakat Mil. 
nakalflt VekAleU mayıı tarlası ha.. 
lindc olan Akdcnize §ilcp git.mesl· 
ne miliıa:ıde etmemektedir· Bu va· 
zlycttc Tunadan gelen vo Tuzlada 
bulunan İngiliz motörlü dubaların· 
dan istifade edilmesi ve malların 
Port Saitten bunlarla nakli üze • 
rinde teşebbüsler yapılmaktadır. 
Fakat bu yolla geç netice almaca. 
ğı sanılmaktadır. 

lkiııci yol, Hindlstandan birlmç 
gUn evvel biı Yunan vapurilo li· 
manımıza gclmi5 olan 6000 ton ka· 
dar transit çuval ve kanaviı;cler • 

Henüz tatbik mevkiine 
girmedi 

Beyoğlu seyri sefer memurla. den istifade edilmesidir. Osmanlı 
rmdan Talat. bir arabacıdan rü • Bankası namımı geleıı ,.e şimdi 
vet alırken cürmü meşhut halin· transit dcpohtrında olan bu mal. 
de yakalanmış, üçüncii sulh ce ... a lardan hiç olmazsa bir kısmınıp sa· 
mahkemesi tarafından da tevkıf tın nlııırnası için bnnkn ve mal sa· 
olunmuştur. hiplerile tenıMlar yapılmaktadır. 

Mlisbct netice ahıursa çu\•al buh· 
Ali adında bir arabacı Altıncı. ranı kalmıyacak ve memleket ih • 

daire önünden geçerken, bclecliye tlyaeı uzun mlidclet karGılanmış o • 
ni7.amına aykırı bir harekette bu. Jacaktır· 

Bir iki gün ieinde tanıdıkları 
kimselere derhal \'arını yoğlınu 
teslim edecek derecede saf olan 
Polonyalılar da bunların tuzakları 
na düşmektedirler. · 

B .. 1 • ;w;:ır-
.. u cıım eden olmak üzere :·.ı 

gun evvel ı:ehrimi1..de bulunan Po
lonyalı iktısat doktoru OgUst'iln 
başından bir h:idise geçmiştir Dok 
tor Nisuaz }lruıt.ahaneslnde oturur
ken bir adam yanına yaklnşmı~ ve 
kendis'nl Celfıl diye tanıtarak kısa 
bır z~menda J>oJonyalı ile ahbap 
olmaga muvaffak rılmu3tur. lktısat 
doktoru Celalle o kadar sıkrfıkı 
dost olmuştur ki. onun bir eve gi· 
rerek kumar oynamak teklifini 
''Burada yalnızlıktan canım sıkılı. 
~ or. O kcı.dnr sıkılıyor lti, memleke-

time ait acı hatıralarımı k·~ b'r 
an bile olsa unutmuş •olurum . ., di. 
~erek tereddüt etmeden knbııl et· 
nıiştir. Bunun üzerine Ccl!l Polon
ynlı\·ı Taksimde bir eve götünntlş, 
orada bulunan üç kişive takdim et· 
miştir. • 

Şeref, Nuri ,.e Mihal isimlerin. 
de olan bu üç kişiyle beraber po
ker masasına oturan Polonyalı ik
tısa t doktorunun cebindeki 30 do· 
lar. 150 lsviçrf'.\ frangı ve 25 Türk 
lirasından mürrkkep bUtün servP.ti 
hir saat içinde eriyip gitmi,'}tir. Ev. 
den peri.san bir halde çıkan OgUst 
meteliksiz kaldığından ne yapaca
ğını §a.§ırmış, nihayet otelde veri. 
len nasihat üzerine emniyet ikinci 
~be müdürlüğüne ba~vurmll§tur. 
H:wnar masası memurlnrı derhal 
tahkikata glriı::mcık suretile kumar 
oynanan cıvin Takııimde Anadolu 
sokağında Ali apartımanınm üç 
ııumarnlı mad.1m Zabcle ait daire
si olduğunu 1.esblt etmiııl!'r \'e ku
marbazlarla beraber tellıi.llılc ettiği 
anlaşılan Celfıli yaknlamıslardır. 
Paralar da meydana rıkarılmıştır. 
Tahkikat biter bitmez suçlular 
mahkemeye ve, ilece1derdir· 

Belediye ekmek kontrolu 
işini siddetlendirdi 

Belediye ekmek kontrollcıinl 
§iddctlendirmietlr. l•'ena ekmek ya 
pan bazı frrınlardan ekmek nümu
ncleıi alınarak haldarmda takiba· 
'ta geçilmiştir. 

Altın fiyah 
Altın fiyatoıda dlln değişiklik ol· 

mamqı, 2125 kuruş üzerinden mu. 
nmele yapılmıştır. 

S p o r -
Atletizm Ajanlığının 

da veti 
A llcthın Ajanlığıııılan: 
30 Af,rustos 940 Zafer Bayramın. 

da .::iivas \'P. ı ·9·940 tarihinde de 
Malatyada yapılacak Şark Grupu 
atletizm müsabaknlarm:ı bölgemiz· 
den aşağıda isimleri yazılı atletle. 
rin 26·8·940 pazartesi gilnü saat 
14 e koaar iki fotoğrafla birlikte 
Taks!.mdc bölge binasında Atletizm 
Ajnnlığınn gelmeleri rica olunur. 

Ahmet. Osman. Şevket. Flkret, 
Ferit. Sezai, .Melih, Kazım. Rıza. 
Htisclin KUçük Atıl, Hüseyin AI· 
bnyrakdar, Şerif, Ethem. J{emaı. 
'Hayri, Necip· 

Dev toplann ~ğulnrı yannr. 
• dağ kraterleri grbi, nlc,• ,.c du. 
man püskürerek uğulduyoı·. Amn 
ilk günün bilançosu, kocaman bir 
hiç oldu. 

Zafer, galiba "Şiıman Berb\ '· 
Ların da payı değil. Korkunç pat. 
lamalar, yüksek irtifalı alevler, 
umulıın parlak neticeyi ı.·crmedi. 
Homurdana homurdana, giden 
gülleler, hedefe tıknefes beyı;ir. 
)erin ha1sizliğiyle dÜ§Ü)·orlnr. 

tnr;iliz tebliğinde, biraz hayret 
ve daha 2.İyade sevinç bildiren bir 
<:Ümle Yar: 

- Zayint şaıılacak derecede 
azdır! 

Deniliyor. 
Biz, bu §aıılacak derecede az· 

lığı çok yakından biliriz. Çanak. 
kalede Saros körfezine demirle. 
yen 21rhlılardan, karaya çıkartıl· 
mıı uzun menzilli ve iri çaplı top. 
lardan dökülen gülle &ağnağı, 
tam bir saat sürdüğü ve toprak. 
lar, tepeler fıkır fıkır kaynadığı 
halde, hazan bütün zayiatın bir 
tek laı.brdan iba;et bulunduğunu 
gönnüştük. Dünyanın en pahnlı 
kahrı da iıte o gün meydana ç.ık· 
mııtı. 

Bu kadar geni§ ve çok masraflı 
biı· top atcıinin şimdi ~ etek. 
lerinde aynı neticeyi vermesi biz. 
cc pek tabiidir. Hele böyle isabet
leri kontrolsüz abılara belbağla. 
yıp znfcr beklemek, buluttan nem 
knpmalıctan da fazla bir teY olur. 

ilkin, havada kazanmak, birin. 
ci derecede kuvvetli bir kozdu. 
T ek haftalık acı tecı·übc bu ko· 
zun çürüklüğünü ortaya koydu 
Şimdi gürültüsü çok, fulrat tcsi. 
ri pek §ÜpheJi topLı.r öne sürülu. 
yor. 

Bu, belki de bir ihraç hnrclce 
tinin başlangıcıdır. Asker olm.-ıdı. 
ğımız için bu hususta söz söyle. 
mek bize düfmez. 

Fnkat, deruze torpil korkuluk 
lu lcöprüler kurulsa bile, m.,d,..m 
ki iki kıyı arasmdaki mesafe;> i 
daha §İmdiden gülleler nşabiliyor, 
asker, cephane, yiyecek yüklii 
vapur kafilelerini kim, ne, nasıl 
koruyacak? 

To.,,il dizileri, tut.alım, ki in. 
gi1iz donnnmasını geçitten uzalı. 
laıttrmaya muvaffak olsun, yn 
Jngiliz hava ordusunu hangi .lna•· 
vet bağlıyacak? 
Man§ı geçmek, geçtikten sonra 

kiyıya çıkmak. çıktıktan sonra ela 
oraya yapışınak :için neler kny. 
bcdilecektir? Bir avuç kıyı toprn
ğrna yapı~lar, ne ile beslene
cek, silah ve cephanesini na11l 
tamamlıyacak ! 

Dmizlere hakim olanlann bil~ 
bir sahile ihraç yapmalan bin bir 
zorluldarla kar§ıla§rrkcn, denİ7:. 
]eri elinde bulundurmıynnlnrın 
böyle bir işe girişmelerini boşuna 
bir haı·canış saymak yanlış bir 
muhakeme mahsulü sayılamaz.. 

Znten artık lcehancte de ihtL 
ynç kalmadı. iki gündür, topl:ır 
pathynr. Topçu hazırlığı ne ka
dar sürecelı, bilmiyoruz. Fakat 
bir taraftan ha\•aların bozınayn 
başlaması, bir yandan siyasi, iç. 
timai \'e iktuadi sebeplerin buh. 
ranlı devirlere girmesi işin çabuk 
b itirilmesini emrediyor. 

Yeis, adama son gücünü haıca 
tır. Yakın bir gelecekte belki de 
böyle meyus bir muharebenin 
kanlı sftfhalarını göreceğiz. 

HAKKI SÜHA GEZCIN 

Diın bir akeam gazetesi yeni 
Türk Alman anl~asının fiilen 
tatbik; baıılan<lığınx yazmıştır· Hal 
buki bu haber tamamen Yanlıştır. 
Çünkü anlaşmanın tatbik me\•kiine 
.. irmcsl için iki hükumet tarafından 
tasdikli nüshaların taatlsl lazım. 
dır. Bu muamele henUz yapılma • 
mıetır· Ancak evvelce Almanyaya 
snlıft yapılmı!; 550 bin liralık bir 
tUtün partisine lisans verilmesi 
hakkında Ticaret Yf'!kaleti tarafın· 
dan :Mıntnka Ticaret Mlldllrlliğtinc 
emir veı ilmi."tir· Hiıdise budUT· 

Paı-a çalan Yugoslav
yalı mahkum oldu 

Geçenlerde Sultanahmette tapu 
cl:ıire.si önünde, otomobilinde uyu· 
ya kalmı§ olan bir şoföriln ic;indo 
100 lirası bulunan ceketini çalarak 
paralan hovıırdahkta )iyen Yu • 
goslavyalı Ronlnin dlin sabah bi. 
rinci ımlh cPzndaki muhakemesi bi· 
tirllm~tfr. 

lumuş, memur hakkında zabıt Diğer taraftan en son olarak Mı. 
tutmuştur. Bilahare Aliye 300 sırdan ı:ılmaıı bir habere gör(', ln· 
kuruş verirse kendisini bırakac«· gillz VP Mısır hükumetleri herhan· 
ğını söyliyen Talat, Alinin ilstüı~. gl bir şekilde olursa olsun Mısıra 
de buluna 55 kuruşu almış, 2.S. 1~· girmiş olan mnllnrm ihracını me
rayı da bir bakkala getirmesını, netmfcılerdir· Bu ikinci mUşkülatın 
rehin olarak ehliyetini aldığını halli lı:in Mısır tlcaıct mUmessili. 
söylemiştir. nıize nliıkaclııı makamlar nr-zdin· 

Neticede bakkal dükkaımıda da teı;ebbüslcrde bulunmaııı bildi · 
cürmü meşhut yapılmış ve Taliit j rllmiştlr 
parayı alırken yakalanmıstır. .. , =============== 

Tallit, sorgu hakimliğine venı· 
miştir. . l ~ 

Bundan başka Nuri adında bır ı 
polis de. kadınlara sarkıntıl:k 
yapan Anadolulu bir tü~cardan l 
karakol<ı ı:ötiirürken 20 !ıra al. 
mış. kendisini s;rbest bırakmış· i 

Pazar Pazar tesil 
25 ğus. 26 Ağus. 

Faydalt bilgiler, ınerakh şeyler 

İngiliz Somalisı 

Roni, suçu sabit görilldtiğtinden 
2 ay 1 O gUn hapi! cezasına mah · 
kum edilmiştir· ı 

---o-
Sert buğday fiyatı 

Sert buğday fiyatları gittikçe 
yükselmektedir· DUn 7 lrnruş 30 
paraya çıkmıı;tır Buna rağmen 
nıübayaat fnıladır· En il 1 ains be· 
yaz yumuı:ak buğday l..!!c 7 kunış 
10 paradır. 

> 
~ 
<( 
1- ht.ı• 1 1:! hı zır 11 rı 

tır. ı•---..;.._--------ı 
Nuri de sorgı~ hakimliğince , ııkllkr , uı-uıı t<,;r..ııııı \ aııntı IC7J\nı 

tevkif olunmu!;, asliye altıncı ee- , 

AJans habcr!Pri lngllızlerin So· 
malivi bo. alternk Adcni mUdafaa 
iC'in hazırlıklara b~lamllj oldukla • 
rrnı bildiriyor· Somııli denen mmta· 
ka I<ızıl Denizin cenup ve Hint Ok· 

Yanusunun garp sahillerinde uıa • 
nan kurnk. c;öllük mınt.akndır· So· 

zaya verlimi~tir. ıiUnf'~ 111 :; :ıu 10 25 5 2 1 10 28 mali Afrika kıt.asında Aden !so As. 
rı •4-u~u Ya kıtnsmdadır· Somali dört devlet 
o;;ıe J:? ı r. ı; :!2 12 111 .5 2s nrasmdn yapliişclmıı; büyük bir 
tıılııd• ıs oı 9 07 16 oo 9 08 parçaydı. Bunun bir kısmı İtalyan· 
Al.•nm 18 öl l'! uo ı s 5'? ı :t oo lnnn bir kısmı Franııızlnrm, bir 

İstanbul Müddeiumumi i ) 81 , 20 3:t ı ııs 20 31 ı S8 kısmı lngillzlerin: diğer bir p:ıı-
Hikmct Onat. fuar münasebctiy. lnı"lll• 8 so ıı ::G s S't 8 so ç:ısı Habc lerin t"linde bıılunU:\'or-
Je, tatilini geçırmck uzerc İzmire du. Habeşfatnn ltnl;.anların ~!ine 
gitmiştir. 1 ------ -------•· .... e>r-ı•tikten ııonra Hnbe~ Somallsl 

İstanbul Müddeiumumisi 

d~ ltalve.nlara geçmiş ve bJ eki'· 
de ltal)·an 5omalisi büyUrnU§lÜ· 

1300 • 1500 metre irtifanıda bı.r 
vayla olan Somnli kıtnsınm umumi 
;ntıh gcni~liği 700·000 kllomctı 
murabbaı kadardır. Merkezi Berbc· 
rıı olan lnglliz Somallsinin nUfu u 
350.000, İtalyan Somali.sinin 1 mil. 
yon 100 bin·Frnnsız Somali!inin 
85.000 ki5idir· 'Habel)istanı denize 
bağlayan demiryolunun ucu Fran· 
sız Somalisinin en mUhim şehri o • 
lan Cibutidedir. 

lngillz Somlllisi Aden körfezinin 
garbinde ve İtalyan Fransız Soma. 

( l.Atf en sayfayı çeviriniz 
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Tarihten Fıkralar: 

Abdülaziz ve ticaret 
. . . !Lise ve Orta okullarda' 

zıhnıyetı i olgunluk ve kayıt işleri 
' Sultan Azı d \ rı · vllı küçtik tasdik olunmuş bir h.. ı · 

bir kitaptan iki ımur .} azı: bir mülkün umran ve teraı· · Q d •• 
"Sultan Aziz z:ımanınd!I ısrafat halkın saadetine yarayan en ~ ı. k u l d i, e k t ö I 'er i un 

pek zi.}nde yol almıştı· Yalnız. sa· hlm şey ticaret ve Jervettir· Brr. 
rayda j c>mek yi) enler on beş bin mil~kümde, nmanımda o -aadetl:ı b • l / f f 
kıfii raddesindejdı. Bunların ne hakki}•le tecellisini gıfrenıedim. [ f 0 p Q n l g Q p l .YAZAN: MUZAFFER ESEN 
devlete, ne de millete hiçbir fay· bundan dolavı cidden müteessirim 
dalan voktu."' Nedrnse bizde ticaret meyli he · 

30 s~ne evvel çıkmakta olan men yok denebilecek bir bRdde 
Hamiyyct ndlı bir m cmunda Sut· Bir hükümdar s•ılbUnden dünyaya 
tan Aziz için ) nzılmı!I bir haUra: gelip de bövll' saltanat makamında 

'"Hükıın. ynlnız .}<'mek yerler. bulunmamı". bö\le r,ğır bir yük nı· 
kcn b nd n başk rkserlyıı mabe. tında kıılmamış ol!!avdım. ne yn· 
yine terden. musahıplerinden bir pardım bilir misiniz? YUksekkaldı. 
zatı yanl:ırında bulundururlardı, bir rım tııraflannda ırcmlş bahçeli bir 
~Un yC'mek <'Snosmda Nuri Ptl§a ev edınlrdim· Hani A"manltı. o kil. 
ıle ayakta huzunındn bulunuyor • çUlı: tic~rct alemimiz yok mu? O· 
duk Bir arnlık: rada kliçük bir mağazaya yangelir. 

- Nun. dedi· lnsan bu dünya· ticarete koyulurdum. Sabahları ço· 
da ne yaparsa saadet ve huzur ile luğuma çocuğuma veda ile hayva· 
.} aşar \C nasıl mesut olabilir? • nıma biner mağazacığıma gelir, ak_ 

şııml:ln Bayezldden Aksaraya doğ. 
Nuri Paşanın söz icat etmekteki ru iki sıra teşkil eden satıcıfardan 

maharetini, nUkteperdazlığmı her- eve lıizım nevaleyi heybeme dol· 
kcstl'n ziyade bildiğim halde bir durarak ferah fahur avdet eder-
hilkumdar lisanından böyle bir sö. dim. Bir de bakardım. ki bizim ar· 
ziın "ıkmn 11 ı bö''lc bir •ualln \•uku" 

"' """ J ., "' kadaş her şe)i tertemiz hazırlamış 
ne lalan söyllyeyim, beni nihayet istikbale Amade· Çocuklar da sağ. 
derecede ha.}Tete dilşUrmilştU. Sual dan sotdcm: 
bana yapılmış gibi sıkıldım· - Baba. bize ne getirdiniz?· 

Nuri Pıijja, o, cerbeze ve tali.. 
katile beraber hayli telişa uğramış 
ne diyeceğini ~aşırmış. nihayet ze
min ve bale murnfık birkaç söz 
söyliyebilmişti. 

O esna.da: 
- Salt bu meselede Ben ne fikir 

Feryadile koşu§uyorlar· 

Oh!. O ne saadettir. Bu dünya. 
da insan için mes'udiyeli kAmfle 
mutasavvur ise, o mcş'udiyet de 
tasavvur ve zevklmce işte bundan 
ibarettir!· 

ve J'()ydc bulunuyorsun? Söyle ba· İzmir fuan mUnascbetile lktısat 
kalım .• Gibi ibana. da bir hitap vi.ki Vekilimizin nutkunu okumuşsunuz· 
olursa ne yaparım?· dur. Rir hilkümdann dil§ilndüğU 

Diye dlişUnilyor, korkumdan nö • ticaretle Cumhuriyet hilkümetinin 
betler geçiriyordum• Bereket :ver.. ticaret zihniyeti arasmdaki farkı 
sıii. lUzum. görmediler de sonunda kolayca bulacaksmrz. 
dediler ki: 'f NİYAZİ AHMET 

- Bugün her yerde kabulJ':fl~ 

25.8.940 Pazar 

tf icaret Vekili bu akşam 
lzmirden geliyor 

Ticaret Vekili Numl Topçuoğlu 
bu akşam Uzerl hmlrden Ttrhan 

.30: I"roc:nım ,., memleket aut~ vapurlle vehrimlze ge lece.k; bir 
a3an, s.35: ıınzık : H&!lf progr • ınl!_ddet kalarak latirabat edecek • 
<Pl->: 9.00: Ajans hııbcrlert, 9.ıo~ E .; !'tir· Vekll. bu arada bazı teUdkler

dmr, 9.20/0.30: MUzlk: Hafit p~ .de yapacaktır. 
gram ( Pl.) 12.30: Program ve mem\1 \_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
k'kct s t nyan, 12.35: l.!U:ı:lk, 1 ~ Setllml§ yenJ farkı ve tUrkUler, 21.30 
•Uıiır :Nureddin - Nihavent ~arkıi l!Uzik Yarasa OpercUnln kıııaltı!rurı 

2 - Sadettin Kaynak:.. Nl.ha.vent P~ ,ekli, 22.30: Memleket saat ayan ve 
kı. 3 - Çorlulu - HicazkA.r şarki}. ~:Ajana haberleri, 22,45: Spor aervUd, 
4 - ···- • - HlcazkAr tUrkU, 12.50~ (r3.00: lıılüzlk: Cazbaııd (Pl.) 23.%5/ 
AJaıı.ıt. haberleri, lS.05: MUzlk, 13.25: 123.80: Yarmkl pros-raın, 
14.30. MlWk: Radyo ı;a.lon -orkeıı~ 
1800. Program ve memleket .saat a\ 26.8.940 Pazartesi · 
yarı, 15.0 : :M!Wk: Paz..ı.r tayı (PJ.j 
lli 30: l.!Uzık: Ha!! M lodilcr (f'Lf 7.30: Program, ve aut ayan, 7.35: 
18.45: MlWk, Rndy > c :ı: ork~trası:' Mllzlk: Hafit Muıılkl (Pi.) 8.00: .Ajana 

10.::o:"l!Uz:lk: TtlrK • r, 19.45: .MemleJ 8.10: Ev kadmı, 8.20/ 8.35: MUzlk: Ha. 
'W 

J<rt. a!,llt,..ayı:n, \l' ajans haberl~ri ru muslkl, (Pi.) 12.30: Program ve 
20 00:.,l!Uzık, 20.15: :MUz.lk: Fa.sı~1 memleltet saat ayan, 12.815: lııfUzik: 

hcyctı,:'°20.45:"Konll§l11n, 21.00: MUzlk:J Fasıl heyeti, 13.20/14.00: Mllzlk, Ka· 
·A • • r 

rı§ık program {Pi.) 18.00: Progrl\m Ye 

lileri arasına sıkışmıştır. Arazi sa·. memleket eaat ayan, 18.05: Mllzlk, 
lıil bOyunca. uzanmııs uzun bir veritJ ,Od& mualkbi, (Pi.) 18.40: MUzlk Rad· 
hilind~dir· 1884senesinde1ngi1Werl yo C~ orkestraııı, 19.10: lılUzlk, 19.45 
tarafmdanj§gal edilmiş olnn So .. J Memleket saat ayan Ye Ajan.ıı, 20.00: 
mAlide nilfus kesafeti pek a.uJff. ~llzlk, 20.30: J{onuıma. 2G.45: MQzlk, 
.Ancak .,.kilometre başma iki ltIŞil· . ~Dlnleylc.1 istekleri. 21.10: YUzik: Bea· 
sabet eder. En kalabalık r .ırr::> teklr Simaları serisinden, 21.30 (Rad. 
bin nüfuslu Berbera limar.ıdrr. ! · Y,e Gazet~ıl), 21.45: JJ:Uzlk: Radyo sa· 
kinci derecede yedi bin nüı.u::ile ~ ... orkealruı, :2.30: Memleket saat 
Zayla limanı gelir. Çok mcak 1ı!r ılt {~)'arı, :Ajana, Zlraat, Eaham - Tahvl· 
lime malllc olan !ngiliz s6mauiiiu:l" ıllt. Kambiyo - Nukut borsuı (Fi-

,. . . ..,, . ' . ~\ 
sahill<:'r ml'skun değildır. AşıreUrr ynt). 22.<C5: MUzik: P.ııdyo &'\lon or. 
halinde ynşı~an halk memleketi~ kcstrıı..sı, 23.00: ltll:ı:ik: Dans Müziği 
iı; tnrafl:ırmdn. oturur· (PJ.) 23.2!5/ 23.30: Yarmld program. 

Çevıren: ~uat IQ)e~"lş - 5 
Bır kaç dakika -0nr:ı Y Cll

nlngs pol-ıs m"muru Cra\lcr ile be
raber geicıı. Bunqan sonra o :in 
~yleri de b rnz. ('\ 'el • Yni memurun ağzından ı~;ttın •. l'mıt ede
rim ki ~ız ı tedıi?ınır. ızahatı \ C're· 
b.ldirn bu hucuc;ta .... 

EvcL .. Eu•t. .. :\ tı tt'r Harri
zc hır ıki ual c'<ıha '"omca-

l:..nırcd<'r inız rfcndim 
- Bıraz ncl l\1ı ter Br1ınton· 

un ·ro<'n, çocul,lannı m and1rma· 
nIEI i tcdıgını SO) lc~kcı~ sı: ziınüz<' 
de\am etmed -. Nıçin? .. 

- Çu ku - uran<lırmak - k<>li
ınl' i do mı dc;::ıkt . Bört<> "lc1i· 

m zaman 1\1· trr \<lrı n BrÜnton 
l\1ıc:t<' . B ' rd'un U) kuda ol

clukları m na ı ıkabi ır. ha buki 
<- n'"'r m·kı.:da <1 •ılll'r idi. 

- Sız ıki inin oG ına da ~irdı
ı 'z mi? 

- Hayır. Yalnız Mi ter t\drian· 
ı'l odama gırdim. Kapı}<ı hafıfçc 

muktan ro:ıra c.t'\ ap h<ıklrmroen 
t;lrcrm. ::-.ıı trr Arl. ıa11 mo· 

kininin jakctini ı;Jkarmı-s. fakat <o. 
runmadan uzcrinc bır ropdo;ambr 
geçırmi~ti. Pencereden c!ı~rı bakı· 
)Ordu. 

Krndi ·ne fena haberi 'erdi. 
~•nız zaman ne cm·ledı? Nacı! ha· 
rckrt etti? Bunları '1urırc anlatınız. 

- Peki. Odacına t"İrclığim z<ı
man Mıc:tcr Bmnton ~ıddet'c pen· 
cC'~l'd"n dondu. 'e b. na ~öz "o\· le
me~ ... \akit hıraJ..m1clan: "Bura·la 
ne ara) or unuz?.. cll\'e ha,·kırdı. 
Belkı burada cunu ·o) lerrİC'k la
zımdır: Mi ter Brunton benden 
ncfr~t <'rler. 13un·m cebebi b~ncc 
mcçhuldur. 

- Odara ~·rdı1iniz zaman c:i· 
ıfrli mı i•lı? 1 Ierccanlı mı idi? 

- Bu ual,. r~, ap 'c;;nck birnz 
güç. Çunku bu delıhanh e,..ac:cn 
pek h'ddetlidir. G:ıret çabuk hid
detlenir. Onu o) le her zaın-ınkın· 
den pe'• farklı f!oJ m vJ m. g~ .... 
böyle ba~ırm:ı ı da ilk defa \ aki 
olmadığı için bilha :ı inirli \eh . 
ycc:rn'ı iclı <liyrmrm. Bu halınc h•. 
r<ıı mut<.>c ir oldum. ,\ma katiy. 

Lıse \'e ortaokul direktörleri dun 
.\faarif .\IUdürli.iğtinde \"Ckalct 11. 

mum mufettişlerinden Bay Salıh 
Zekinin baı;kanlığı altında bir top. 
lant.ı yaparak lkm 1 lmahanlan 
ve reni ders yılı faaliyeti etrnfmda 
görüşmüşlerdır· Alınan l<11rarlara 
göre. imtihanların tam manııslle 
yeni talimatname hükümlerine gö. 
re. yapılmasını \'C tale~nln mağ • 
duriyctine sebebiyet \'erilmemesini 
okul direktörleri deruhte etmişler
dir 

Vekf,Jetin tcsbit ettiği Reldldc 
imtihan mümcyylzlerl \'C konıls -
yonları kınarlaştırılmış. bunlar n. 
lakadarlarn tebliğ edilmiştir· 

lmtihıınlarn 27 ağustos salı gü. 
nünden itibaren başlanacaktır. 

OrfMkU llarda 
Ortaokullarda bütUnleme imli· 

hanları 27 ağustostan 5 (lylüle ka· 
dar devam edecektir· Ortaokulu bi· 
tirme mitihanlannııı eleme kısım. 
lanna da 9 cylUl pazartesi günU 
turkçc ile başlanacak \'e 1 O eylül. 
de matematik, 13 de tabiiye imti· 
hanlan yapılacaktır. 24 eylülde 
sözlil imtihanlara başlanacak, 27 
eylülde son verilecektir. 

l.lııelcrd<'-
lmtihana tabi olmıyan sınıflarm 

bütünleme imtihanma 27 ağustos· 
ta başlanacak ve 4 eylUI çarşamba 

ı:~-:ı ::on \'erilecektir· 
ı; Eyllllden itibaren lise bitirmP 

ıın•ıhanlarına başlanacaktır. r.ıse 

b!tırme \mtihanlan da 19 eyltilde 
'ona ı:!r"cektir. 

Ol!;unlak lmtihanlan 
01~nluk imtihanları . 23 eylUI 

oazartcsi gUnünden itlbaren yapıla· 
caktıı-. 

Edebiyat kolundan girenlerin 
23 <'ylillde edebiyat, 25 eylilldc fel. 
sefr \•eya tarih, 27 Pvlülde tabiiy~ 
veya matematik· Fen 'kolundan 
;:irenlerin de; 23 eülillde matema· 
tik, "25 eylUlde fizik kimya, 27 ey
llilde tabiiye, 28 eylülde her iki ko· 
lıın da türkçe kompozisyon imli • 
hanları yapılacaktır· 
~lt-eeani leyli talebe imtihanları 
Meccani leyli talebe kayıt ve 

knbulil yarın akşam sona erecek • 
tir. İmtihanlar 1 cy!Ulden 5 cy!Ule 
kadar ikmal edilecektir. 

· ı-enl ta lebe ka~'lll 

Okullara yeni talebe kaydlne 
27 a~lostan itibaren başlanacak. 
\'e 27 eyliilde son verilecektir. Bu 
müddetten sonra talebe kaydi an. 
cak Maarif MüdilrlilğUnilıı mlisaR· 
de~ile kabil olacakttr. 

İstanbul okullarmıt talebe ka vdl 
de Maarif MUdilrIUğünUn tesbit 'et· 
tiği broşürler çcrçıwesindc yapıla • 
caktır. 

Florya dönüşü 
bir hftdise 

Kendini bilmiyecek kadar ıarhoş olan bir kadını 
iğfal etmelC İstediler 

Karakol kumandanına haka
retten kadın tevkif olundu 

Nizamettin adında bir ~oför, ceza mahkemesine verHmiıtir. 
Adalet adırtda oir genÇ bdrtila Mahkeme. Adaleti bir av hap. 
tanıımıs ve kendisiyle Filoryaya se mahkum ve hemen tevkif ct-
giderek denize ginniıtir. miştir. 

Nizamettin dönüıtc lsmail ve 1 ======::::======= 
Mustafa adında iki ıoför arkada. /' 4\ 
ırna rastlamış. Adalet de otd.ufu Mecıı·s-ı· Meb'usAn 
halde gece yansına kadıır Fıtor. Q 
y ada içtikten sonra otomobille 12 g 3 _- 18 7 7 
yola çıkmıılardır. 

Ancak, kendini bilemiyecek 
kadar sarhot olan Adalet, Zeytin. 
burnu önünde birdebire duran o. 
tomttbi.lden şüphelenmiş, şoförler, 
makine bozuldu, diyerek kadının 
ırzına geçmek üzere üstüne atıl. 
mı~lardır. 

Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin müza
kereleri: 

•OO bUytlk ııab!Jalık bir kltab. 

Her kitabcıda bulunur 

-38-
- Ben sözünüzü kesmeden so· na dolgun bir para. iyi bir mevkt 

rıuna kadar si~ dinledim. Siı do vaadettiter. Muhteris bir adamm 
:ıvnt suretle hareket ediniz. Ben çıldıracağı, derhal kabul edeceği 
,İzi daha iyi görür. daha doğnı dil· bir parl ve bir mevkf ... Fakat ben 
ünUr santyordwn· Benim nasıl bir bu parayı ve bu mevkU rahmetli 

adam oldu~mu anlayacağınız lL babanıza olan minnettarlığımı i.llbat 
mldiı:de idim. Aldanmışım, siz be- etmek için gözümü bile kırpmadan 
rıl muhteris bir adam olmııkla it· terkettlm· 
ham ediyor. bir amele oğlu oldu. Berianın yilzUndo beliren hafif 

1 ~m için kürUk 5?"Örlivordı•n11,.. Siz bir heyecana bakmak için Galip bir 
<'le ihtiraslr deiHI misiniz· Bir is- lıihza sustu, yUzlinün taşlan üa. 
me ıml"ırl" c11 ..,ı.,n. c-11nınınun desi bir kat daha sertleşti; sonra 
tahtı üzerinde otururken bütün gitikçe yükselen madeni bir sesle 
insanları kendisinden aşağı gören sözUnU bitirdi: 
bir muhteris. Fakat bütün bu asa· - lngil!z Adil Bey ve ortakları 
lctiniz, butün bu bllnınınuz. bütün mlicsseseyl periııan bir hal\fe, irı;u. 
tahsil ve terbiyeniz size kendinizo etmek Uzero idi. Scrmet ıiıUessc. 
hakim olmağı, sinirlerinizi zaplet. ııeyi kurlnracak iraüeden ve tec · 
meği (i~retememiş. Burada, hizmet· rübcdcn mahrumdu ... Sir.e. yani be· 
rllerin kapı aralığrndan bizi dinle- nl okutan, adam eden lngiliz Adil 
dikleri bu odada bayağı bir kart Beyin kızına gcllncc; o ~ok müşkül 
koca dava~ yapacak kadar krn~. bir vaziyl'tte bulunuyordu. sc>ı·vetf 
nizdcn ;;-rçiyonıunuı:· mah\'olmuş, istikbali sönük. nişan-

Beria ut rt"ve titrP''": lısı tarafından nldatılmıı bir za· 
- Hl\kknn yok mu? diyebildi· \'allı. 
- Olabilir. fakat bunlar ikinci Bl'rln sıçrnilı. ııı:tır-ınlt 'füo:ünlin 

dPrPC':l'de mes"lelPr. asıl elı rmml- Uzcrind". c::nt ılıın kıııı1 aı ile: 
:o-·etli olan nokta şunu öğrenmeniz· - Ne söylrmC'k isti) or ~un di• c 
dfr. Si?:inle evlenirken aşkımı de. lıııvk•rdı. 
~1. minnettarlık hisl<:'rinıl düı=U· Fakat gllc:i in kendiııinr dıılın 
nii\·orduru. gUr, hakim olan Gııllp hiddetli b:r 

Beriıt alııv etti: h'trckcll<:' ş:ıpkasını bf\şın:ı ,;cçıı • 
- Ya. öyle mi~ clrmck oluyor di: 

'el minnPtlarhk ''ihiin•lPıı h:ıynlı· - lştf' lırn lıu•ılrır irin parlak 
nıı. saadetimi çaldını7.. bir lstfkhıtll hırRknrnk siı:inlc C\'. 

Galibin bakışları Serianın ıztırap lendim. ~i:r.<' s1i"!eml'k iı'ilrdiğim do 
ve kin tnşan yüziindl'n ayrılmı. bundıın ilıarelli· 
yordu· Knp:dan alclıi.re1 C' çıktı \ C' çıknr· 

- E\•et ,beni okutan. adam e- ken gozü nnahtnr drli~'n-:il', J.uln· 
den babanıza karc;ı duyduğum ğı knpının tnhtasıntln olRJl hizmC'lçl 
minnf'ttar1ık yüzünden. kızn Çal'ptı \"O uznklac;tı 

- Babam sizin için bir hayli c. Şırndi Beria \"(' Mediha odada 
mek aarfetmls, okutmuş, fakat a· yalnızdır. 1kisi de donmuş ve sel!. 
dam edeml'miş. • siz ayakta duruyorlar· Biraz evvel 

Beria bu sözleri söylerken gUIU- seııler bu odada bir fıı tına sema· 
yordu. Galibin gözlerinde övle bir sındaki şimşekler gıbi ofkeliydi· 
ışık, öyle sakin bir ışık vardı ki Şlm<'li ise her tamfta bir öllim scs
rıeria nın acı J?"illü"il J- '· 1enlılre ke. sizliği var. 
sildi. 2'Özkanak.lan indi. Kapnlı pencerrlcrdra hiç bir ses 

r.alip SNini perde perde ytiksel· aksclmi ·or· Hu kış gUnü odn ~.uı. 
tiyor: · l\l ölüm uykusundadır. Berin göz. 

- Evet... Babanız beni okuttu. !erini Gnlibln çıktığı kapıdan oyı· 
adam etti· Ben de bütün hayatım· ren11yor. I<'akat yine iki kadından 
ıja, bütün hareketlerimde babanı· ilk e\'vel kendini trıpla) aıı Beria 
ıı örnek tuttum. Vazifemi yapar- oldu. Ellerini şakaklnıına gölUrtip 
iten yalnız kalbimden. yalnız ln· ve sıkıntılı bir gülüele: 
sanlık hisler imden emir aldım· SL - Aman yarabbi! deili, ne vah. 
ze kal"§ı bütün hareketlerim de ~i adam. 
mertçe ve insancadır· Benimle ev. Mediha. bulanık göz bebeklerin· 
lenmeği siz ve aileniz atedi· Daha de merhametli bir endişe ile oldu
nl.tanh iken benimle açık açık gö. ğu yerde kımıldamadan arkadaşı· 
rilftünUz ve benden bir valt aldı· na bakıyordu· Beria sözUne devam 
nız. Evlendik ten sonra vaadine sa- etti: 
dık dUrüat bir adam gibi hareket - Serveti mah\•olmuş. istikbali 
etmedim mi? Benden insanlık na- sönUk, nişanlısı tarafmdan alda • 
mma başka ne bekleyebilirdiniz? tılmııı bir zavallı ha!··· Hala bir 

Beria dudaklarını l8ırdı vo ce. budala gibi beni aldatmak istiyor· 
vap vermedi· BiltUn sözlerinin yalan, biltUn ha· 

- Biraz sonra sinirleriniz geçe. reketlerinln riya olduğunu anladı. 
cek, daha sakin düıcUnmeğe ba§lı· ğımı bildiği halde yine yalan söy· 
yacaksmız. O vakit sözlerimin ma· IUyor. 
nuını daha iyi anlarsınız. Onun Mediha, kımıldamadan darılır 
için bir daha tekrar ediyorum. Be. gibi: 
nl okutan, adam eden iyi ruhlu bir - Beria! dedi. 

Fakat mütecavizler emellerine 
nail olmıya vakit kalmadan civar· 
da bir otomobil durmuş, içinden 
çıkan birkaç zabit ile askerler 
Adaleti kurtarmışlardır. 

r••••••••n••••,•ı1 insana karşı duyduğum minnettar- • - Ne var? 
Çocuk Htktml hk yüzünden sizinle evlendim· Siz Mediha içini çekli· Halinde an-

Mütecavizler Zeytinburnu jan. 
darma karakoluna teslim olun. 
muşlar, fakat burada Adalet ka
rakol kumandanına hakarette bu. 
lunduğu için dün sekizinci asliye 

yep şaşırmadım. 
- Odaya girdiğiniz zaman Mis· 

ter Bnınton'un pencercckn dışarı 
hakmakta olduğımu ~ylediniz. 
Yamlmıyorsam bu pcncered<>n ba· 
kıldığı zaman, bahçelerin üstünden 
Hayah Sguare'e doğru bakar. 

- Evet. 
- Şimdi sözümü kesmeden suat.' 

"rime ;;ernp veriniz. Mister Har
rıson odaya gırdiğiniz zaman Mis
ter Brunton·un halinde nazarı dik
katinizi celbcdecek bir şey var mı 
idi? Pencereden lakayt bir tarzda 
mı bakıyordu, yoksa bir şeyi veya
J!u ~ibi tekrar etmeğe mecburum. 
du? 

· Bu hu-usta bir şey ~öyliye· 
ınirccdim. Ben o:lara ı:irer gir
mez ;\ lı -ter Brunton prncrreyi bı
rakarak şıddrtlc bam döndu. I3ir 
<:ey J:"Ör<'mcclim. 

- Te<;ekkür ederim. Devam edi
niz. Fena haberi öğrenince l\tister 
Brunton ne )aptı? 

- Şa .kın bir hal alclr. Beni an
lamajı~mı zannederek ıo:rarla: 
"lcittin;z mi? dedim. Mister Brun
ton pcde:-iniz \'efat etti. Katledil· 
di! ..... o ...... 

- Sonra? f\Ii ter llarrison te. 
reddiit etmeden de\'am ediniz. Ri 
ca ederim. 

- Zanrıeclı,·orum ki mahkem«> 
huzttrunda sö;•lcdiği sözleri oldu 
ğu gibi tekrar etmeğe mecburum 

Ahmet Akkoyunlu hayatımla hiç alakadar olmadığı. garyaya sevkedilen bir mab.kfl-
nız için şimdi söyliyeceğim vaka. mun tereddüdü var. Bildigı·· hakL 

l'akBlm. Tallınba.ı:e Palaa No. • 
yı tabii bilmezsiniz. Tahsilimi bilir· kati. acı hakikati mutlaka BÖ'-"lC· Pazardaa ma•da berı-tın ıut 111 J 

tea aonra. reıeton 40127 dikten sonra bir müddet tc Mısır· mek zııruretindc bulunan biriainin 

Bu sözlerimden sonra Mister 
Brunton kolumdan yakaladı, vt 
beni şiddetle sarsarak: "Siz pis kü. 
çük bir piçten ba~ka bir şey değil
siniz! ·diye haykırdı. Yalan söylü-· 
yorsunuz!., Soğukkanlılığımı mu
hafaza edebilmek için cebrinefis e
diyordum. ~ihayet Mister Brun
ton sözlerime inanmak zaruretinde 
kaldı. Ve beni bir kenara iterelr. 
dışarı fırladı . Ve gözümün önünde. 
kendi odasına bitişik olan mesai 
odasının kapısını açtı. Gördüğü 
şeyin deh~eti onu bir müddet ka
pınin önünde mıhladı. Sonra bü
tün mümanaatıma rağmen odara 
girmek iHedi. Fakat o esnada an
nesi, koridorun öbür ucundan ona 
sc·len<li. O zaman o da kapıdan 
ayrılarak annesine doğru koştu. 
Kendisini takin ettim. 1\ferdivenin 
hiza~ına geldiğim zaman, annesi
nin arka.;ından odasından çıkan 
1\listers Bayroft ile karşılaştım. 
ı\nne i hiç ~üphcsiz ki kızını !ela· 
ketten hal>~ dar etmişti. l\ ti ters 
Bayford giyinmi~li ama üzerinde 
ak~amki elbice<:i yoktu. Elinde bir 
mürekkep kalemi olduğunu hatır
lıyorum, çünkü bunu elinden al
mak istedim. Fakat sözüme cevap 
almadığım için vazgeçtim. M isters 
Bayford bir müddet şaşkın şaşkm 
yüzüme baktıktan sonra biraderine 
dönerek onunla konuşmağa baş
ladı. 

da bir fabrikada staj gördüm. Bu- trrcddüdü. 
rada çalışmamı takdir ettiler. ba- ([)nınmı var) 

- Pederinin ölüm haberi Mis
lers Bayford"un üstünde nasıl bir 
tesir ~·aptığmı an!atabilir misiniz? 

- Hayır efendim. Ben Mister 
Adrian'ın odasında iken. ona bu 
haberi validesi vermi~ olacaktı. 

- Anlıyorum. Şimdi l\tisters 
Bayford odasından çıktığı zaman 
son derecede şaşkın bir halde ol
duğunu, sözlerinize cevap verme
diğini, kendinde olmadığını söyle
diniz değil mi? 

- Affeder- iniz. "Kendinde de. 
ğildi,, sözilnü kullanmadım. Hiç 
şüphesiz ki Misters Bayford nor· 
mal bir halde değildi. Çünkü her 
zaman çok nazik olan bu genç ka
dının bana karşı aldığr bu \'aıiyet 
karşıl'ında hayret ettim. Fakat ne 
de olsa "kendinde değildi., demek 
doğru olamaz. Hatta soğukkanlılı
ğını kaybetmemişti diyebilirim. 
Çünkü hepimizden evvel Mi ters 
Hargreave·"i haberdar etmeği o 
dü~ündı.i. Hepimiz onun kapısı ö
nünde bulunuyorduk. tik \'\ıruşta 
bu Mösyö kapLmı açtı . U tiınde 
pijama vardı , yataktan çıktığı belli 
idi. Felaket haberini işitti. \'c biz ..• 

- Bir dakika. Sözi.ınüze de\ am 
P.tmeden bize Mi ter l Jargreaves'e 
bu haberi kimin \erdiğini si)yleyi
niz. 

- :Mister' Ba) ford verdi. Ve 
zannederim ki bu haberi han~i 
kelimelerle söylemiş oldu6rıınu bile 

Rize tekrar edebileceğim. Hargrea.
V<'. "in kolundan tutarak: "Oh sev
gili J:ıck diye haykırdı, müthiş bir 
felaket oldu! .. Babam ... Babam ..... 
hirden kuwcti kesilerek susmak 
mecmuriyetindc kaldı. Mister 
Hargreaves onun ellerini tutarak: 
"Clairc ne oluyorsunuz?,, diye sor
ciu. Misters Bayford ·güçlükle ko
nuşarak: "Babam o!dü. diye mı
rıldandı. Onu öldünnü~lcr!,, o za
man ... 

- Rica ederim Mister ı larrison 
bir dakika durunuz. Ev halkının 
birbirile olan münasebetlerini mah 
kemenin bilmesi lazımdır. Bir de, 
Mister Hrunton'un ölümü c\deki
lcrin ü tlinde ne gibi tesi;ler hasıl 
etmiştir. Şimdi bilmek i tediğimiz 
şu şeylere lQtfen cevap veriniz: 

Birinci olarak: l\listers Bayford
un ağzından l\ ti ster Brunton'un 
ölümünü duyunca Mister Hargre
a\•es ne yaptı? lkinci olarak: Bu 
iki kimse ne gibi bir rabıta ile bir
birine merhutturlar? Zannediyo
rum ki, biraz e\'\el Misters Ba)-
ford'un. Mi ter Hargreavcs'e "SC\· 
gili Jack,. diye hitap ctmi~. ve genç 
adamın da Mi:;ters Bayford'u kü
çük iı:;miyle çağırmış olduğunu sör
lediniz. 

(Devamı var) 
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Balon burajlaı'ı 
lftf!~' -,ı f

~ -~ı~ 
Temiz su bir lüksmüdür? ingilterenin bütün büyük §ehırleri '.~ ~-J f•' 

B bu balonlarla kaplı 'lı r;J (ı ~~.'!"ı ~ ~ \ \ ·~~: ~~ _ ! / tstanbui şanrı ırrnak yanında susuzluk-
'P' • ~ ! lan yanan bır zavallıya benzıyor al~n barajla rı 3000 metre irtifa- ! . ·$1 4·~"~ 

larııe taın brr mu·· dafaa teşk ı. la" t ı dtr t c, 'rır;' c ' ~~~J ~ 
\f~ t JJJ~ .. 1.st«nbul ı;:..ı şehridir, dcrs-.i< ye:. Jıdır. Tzşdel:-.1, Karakulak, l<aıı· 

L• İngiltere üzeıinde cereyan e. b:.ı 1;ekiidc hakiki bir çelik ağ tes. · L~ ı ı' I ,i!Jr, ---~ rımr. Fakat İstanüulda tc:niz su ı kav:ı.k gibi .. ulan içmek adeta 
en h h ı· ıçme., imkansıza· ı·, cl•rs'"k, ''·l da t.ir sen•et meselesidir. Sen·et di. al ., ava arplerinde en ziyade kil etmic:lerc ır. - ... .... ..,. 

ilita · dogrudur. "orn:n, ciınku ek.,cri.,·cti az ka. rı. Yı celbeden noktalardan bi- Earaj balonları umumıyetk 3 ~ , ,, 

'

1

e h "f d b ~ ~ fı T"biatiıı verdı' "· bı· tıın ''ar. zandı olan !t:tanbnl halkının si· ·ın 
1

- d · ,· lı:.lardan in.,an clı'ı•.ı"ı1 hu· nerı'v. ~csi.15 kurusa su ıccbilmesine im. 

l' A• U ava tehlikesini defetmek bin metre irtı a a uhmmakta ve ~ ~dr-,/" ~ ,.., -
t • i ..:?nul~n (Baraj balonları) hilhao:;sa sadece he efleri üz:rı;-ıe ,, 
ca satıdır. dalarak bombardıman edebilen le ( !) mahrum edilen biz l staıı. kan yoktur .. 
t Stukalar için hakiki bir mani bullular en nıübrem hayati ihti. Sonra taş yerinde agırdır söziı 

h' ııgiltcrenin hemen bütiin se. tcskil etmektedirler. yacmm>. ola temiz sudan da maa- sanki sµ için söylenmiştir. Birer hr~eri ve stratejik ehemmiyeti ~Buna mukabil 3000 metreden _ Xastl? l'tm şapkaı1., l105ıma ~OH::\1.\Y.\ HACET VAH MI? lesef mahrumuz. mesire yerleri haline sokulan bu 
c ilız tr.ıntakalan ü. edne binler. daha vüksek irtifadan l>ombardı· ,,;diwn mu? 1stnnbulda su mu yoktur?.. ı;u başlanna gidin de felaketi gö. ~1Ycrleııtirilmiş olan bu baraj ma.n ,:a7 ifesi görebilen tayyareler ~ _:_ Çok gü:;c/; moda olduj(u za. AJJcdersiııi:; ; acnbn lmı(/51 Ha~iuiye, Sırmakeş, Çubuklu, rün .. Küçü1c bir desti su elli ku· 
ı Otıları gayetle kalın çelik td- iç:n lJıı baraj balonlarının büyül~ m.aıılar ben de Jıcp bu modeli gi:>· tım:si? Ça:;layan, Kocataş, Çırcır. Tas. ruş .. ~erte Yere bag~lıdır. t,.ıerincle mü. ,,1,·#im! delen, Karakulak, Kıi'nlıkavak, - Yahu insaf, burada su çag. • Ctt ı.._ t."' bir ehemmiyeti olama7.. " 
1 '"'•t bulunmı) an bu sabit ba. Kestane suyu, 1ncesu, Elmalı su. layor .. 
n<>nlar yalnız sehirlcrin kc:ıarlan· Ancak hava bombardımanla • 1 d ı yu, Tomruk. Geçitsuyu, Kırk· Diyecek olursanız, altikadarla. 
nıı Stvirme.kle kalmamıs. me:-kcz: rında esas gaye düşmana hedef Yapag· tu .. ccarlar ı ma verme 1 çeşme, Valde suyu ve daha ismi. rın ihmalinden istifade ederek lllıntakalarda da gayri muntazam vermemek ve atışlarının isabet. ni derhal hatırlıyamadığım bir. bu yerleri ellerine ge<:irip bir su 
1 ~felcr ile hemen bütün şehir. sizliğini temin etmektir. çok sular İstanbul halkına yet- kaynağı değil, kendilerine bir 
crın Üstünii kaplamıılardır, Bu bakımdan 3000 metreden mez mi? Nihayet muazzam bir menfaat kaynaiı haline geti. 
n 1 daha yükseklerden yapılan bom- Bu yu·· zden Romanyaya yapıla n tesisata malik olan Terkos, şeh- renler: lı la oıllar çelik tellerle yere bag bardımanların isabetleri üe pek ri11 her ihtiyacına karşı gelmiyor - Ama, böyle ~uz gibi suyu, 

b' ~ dukıarı gibi ufki tellerle de zayıf olur. f mu? şehirde bir liraya da bulamazsı. ~i~tohınmuılar ve ' Pike UCU!l\ıtVla tayyarelerin taahhüt yerine getiri emiyor Muhakkak ki bu sular sehrimi- .uz ... derler. 

'f optan ya§ mey\•a 
ve sebze fiyatları 

2t bı.ı .S.9ıo C.'umart'}llf ., UnU tst nlıul 
tı~Odiyuı .M"rkcz Halın~ l pt:uı 1111· 

il Ya:ı meyva. ve sebze fiyatları: 
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ı.;ı k Uzeriııde beyaz bir av lrnı 

•ıl..Yboıın 
lı.,..u~·er~n _ U!!tur. KiJpeğln rengi be.> 
l '«>ı.ıt &1 11 karı"ık olup J.nc. 

or c nsııı.: n 
ua, r. Ulac ve goıen a~ 

•I a J • 
ll!tll\ıı < rcsc bllüirdıklcrı tıı kdı 
~ uıı cdiıeeektir 

llotbeH 
• 'r*Jt>u uıwn.ra.-.ı: 815. 

8 .... 1. 

ı baza 200 metre

0

ye kadar ~lçalrp zin ihtiyacına fazlasiyle - yeter.. Filhakika bu söz doğrudur. Su 
j hedefini bo:nbardırr.an ettiği. Ticrret Vc.kiı.letilc temaslar yap· kadar Roman:ra.IIlara teslim odu • .Buna rağmen su bugün (bilhassa ba~ıncla testisi elli kurup içtiği. 

batta h.ıJ~ı mitralyöz ateşine tut. :nak Uzerc Ank:u·ayo. gitmiş olan mcsi icap eden yapağlarm 15 gün yazın) en hileli ve en pahalı mad. ııiz suyu, şehridc bulmanıza im· 
tı ğu gözönünde buluntlurul.~1r~.~· llıracat ve ithallt birlikleri umumi geç olarak teslim edilebileceği an· delerden biri yerine gesmiş, ade. 'din yoktur, çünkü membadan de. 
bu bara i balo:.ılannm ne huyu,: kıl tibi dUn sabah §ehtintlze dön • la{jılınıştır· ta bir lüks olmuştur. poJara, depolardan büyük dama. 
bir e!ı~miyet arz ettikleri. eler. mügtlir. Tütik ihracat birliği bazı Birliği bu vaziyete dti.,üren tile. 1stanbulda terkostan sonra en canalara, oradan da küçük dama-

ka l1 ı ktind birliğe carlar ellerindeki malı pahalı .sat • 1 · ı ve niha hal m~'-·dana çı r. . l>Ü) ük l ecar ann va· e • ucuza idlcn su Hamidiycdir. Ha- cana ara, şışe ere geçen · " ı Al u malı: maksadlle bu hareketi ~·ap • l: .L lkı ) ı· Bazı mihver gazete erı man yapağ satmamaları yUzUnden m §. midiye suyu birçok çeşmelerden vet müşterinin (ua n e ıne ge. 
tayyarecilerin bu baraj balon~- l<ül vadyette kalmı~. Romanyaya nuşla.rdır· Ticaret Vekaleti hakla· bedava alınmaktadır. Bu reAme. len memba (!) sularında hakiki 

h • t k ulu t' rmda tahkikat yllrliteeektir. " =- dan b lk. lb'J rmı yakarak ta np e me us · yapt.ığ1 taahhlldtl yerine ge ıreme· lcrin hepsinin temizliğinden e • memba wyun e ı eser ı c 
nü bulduklarını ve böylece Stıı. ~m:l::s:tl,:.r·~B=u~y:Uz:d::en::_.:b:u_a::Y:._.:so=nu.:n:.a:_. _ _______ --:====- min olmak da tir m~eledir. Gc _ kalmamıştır, 
~,'aırm falalbi~·ledt!w.iç~n abzünyı:ta g:; Fransızca ders , .......... .... 111~. sen kıştı galiba, bizim muharrir s~kyerhdeğikştil~tdi~ç~ clddene helac dııt er açı a ı ıgını Y 1 arkadaşlardan biri Nişantaşında. ~eçtı çc cm a ı esı, nem • 
baraj balonları teslt.atınm. yakın . Göz Hekimi 1 ki Hc:.midiye suyunun kanalizas. litası değişmektedir. Alemdağın . 
da Alman hava kuvvetlen tara. yona karı!lmt• oldugy unu mcyda- dan Kadıköye inen au, sctme su.. f d·ı b'l eC.ini Orta nıt=kt~ı· \"e ııoıeterıfe ııııoale D M t R Aydın :< :ır 1 f fınclan bertara e ı e 

1 
ec b r . ura • na koydu ve bunu kabul ettı'rmek '"tna, Beyoğ u tarama geçen b• b ııalanlara •e t·ıııusııt·eı:.ım llerlet· J • 

iddia etmekte ise ele. har ın a- u • 1 ı'r·ın de gu··nıerce ugyracı.'"·. . l\"aa. memba suları canım terkosa ka-• ruek iııl .. ~rnll.'re mOSHn serıa• e u--;;.fu Parmakkapı imam :ı :ır... '' şmdanlıeri ve bilhassa. l~azıran. fransııcs <ll'rt verilir. :;,:;.,,• No! 2. Tel:' 41553 ttıafih bütün Hamidiye sulan pis. vuşmakta. Bakırköy, Yeşiiköy 
dan buoüne kadar l.ıu ıddıayı te. .. 1. - tir demek istemiyorum.. Bilakis gibi banliyö kasabalarına ve köy. d .. k ı · b' u. "t g'o'rül A-.u "d"nlı•ı \' 0k1ı matlıııesında. Muayene ve bet luı· u goz • 'd mba ı 

1
• .... Yit e ece ııç ır a.&ır.1-. • .1. • •.. " " .. • İstanbul halkının emniyetle içe- lenne gı e.n me su an ..... ba · b ı ıa •ngı ız .. ,. a Oarrımenr· ismine ti· --li-b fıkare tl'in paraaıa.. I - h 

1 
· memiş ve raJ a on rı .. ·rıırhır.c • - ,_ T' bileceği sulardan biri de Hami. yollar:cıa ıbırç~ ayrat çeşm~ ~-" Şehirlerinin ha·"a taarru.zlanna faben \·ey:. tııhrircn mnr•rnat -•- dı'yed'ır. bulabilmektcdırlcr. Suların bütü.n k 1 h1ll 1 .. lif iM ••--•• karşı müda[aasııu fevkalade 

0
• eı e r er. isatnbulda su hakikaten paha. kontrolü ağızlarına vurulan tur 

llaa~y~la:ş~b~rm=~~t~ır~--------~---~---~----~~------------··----------~~ ,~~~~i~~~ l~(I)~. • 1 yani memba ( 1) suyu satanlar S f. d e b ı· r n u m e ro . bu kurşun mühlirU f>lticaç dama. Hikaye : Küçük a Y 1 Ye canaya kullanmak usulü.nü bul-
muşlardır. Sonra en büyük hile 

•
---------------• suların büyük damacanadan kü. 

Asfalt y:ıpıldrktı.n sonra Ltıim [';ayfiyc birc1cnbue <ieğı~~ı 

Dalla ~e~en yaıt akşam ~e.~!~Ş!nde köpe~crini al~p :ralıut ~o 
calarilc beraber· yürüyU§e çıkaniar. sayfıyeriıTzln !i&lıçelerınc 
yaklaştıkl:m vakit hemen geri dönerler; ne deniz, ~atta nı> de 
rüzgarı onlcıra bir şey ifade etmezdi. Ara sıra ı;ehırden geleıı 
meraklılar dn arabalarla gelir, yine arabalarla giderlerdi 

lt'akat biraz evvel de söyl€dlğim gibi aafalt aayfiyemizi bır. 
oenbire değiştirdi. önümüzden limdi tranway geçiyor. 1stuyon. 
da arabalar, otomobiller, bisikletli kızlar ... Deniz ke~armd~ki 
plaJ yaf\mda bir de btiyUk bir gazino açıldı· Sabalıleyın deruze 
girmek istemiyen bekarlar sayfiyenin kadınlarını orada seyre· 
diyor· akşam da bira içiyorlar· Geçenlerde biika bir §OY daha 
oldu:' Gazino. seyyar bir cu trupunu davet etti. . . ~ 

Trupun sayfiyemize geldi{~inden ilci ilç gün sonra, hır ogle 
tızeri ka.pmm önünde bir çıngırak sesi ile uyandmı.· Senele~ir 
bövle' ı:;eyler görmeğe alıı;ık değildik biz ... KüçUk bir say!ıye 
ar~bas~.,·dı bu·· Dört bir tarafı resimlerle kapalıydı. Ü.zerlerinde 

· kemanı mikrofonun basımda şarkı söyliyen deUkan. Maystronun • .. .. d 
• b'' ··k b'ır klArııet ve sonra. tam arabanın onun e lmm resmı. uyu 

mavi bir fon üzerine çizllmiş kocaman bir tablo· Bir deniz kızı 

t bı . ıslak sarı saçları omuzlarına dökillmü~ bir kadm· Çrp--
a osu ğu ·w b' 
laktı. Belinden a§ağısı klasik deniz kızr tabloeu oldu . g~ ır 
balık kuyruğu ile nlhayeUeniyordu. Kırmızı ve yeşil ikı. r~nk 
bu mavi fonlu sulu boya ta.bloaun üzerinde o kadar fazla ı.di ki 
insana gıırip bir ürperti \'eriyordu. bmini okudum: Agra :P.fiçiruı· 

ka· Kısaca: Miçka!· 
Erte.si ve daha ertesi günler işbn çıktı· Bir hafta gazinoya 

• adnn Sadece Miçyıının deniz kızı numarası, ağaçlar a· ııgrayam · , 
rasnıda dolaşan bir rlizgar gibi bizim sayfiyeyi baştan aşa~ sar. 
ml§lt· BütUn delikanlılar yalnız denize giriyor, ve yalnu: Miçyayı 

se}Tediyorlardı· .. . .. • 
Bir hafta sonra, gilnlerdeıı bir p:ıze.r gunUydu· Hava ouluL 

!uydu. Hafif bir ıslaklık. fakat deniz tarafından gelmiy~n bir ıs: 
1 klık agyarlarm nzerinden doğru, bütün cşynyı nem ıçindf! bı a , ~ • 
rak.mı§tı· Gazino tenhaydı. Ha~ır bir ik.t i.skc~e ~istin ti Y.~nm~ 
kadar çekilmişti· Denize hiç gıren yoktu· Agır bır bulut golgesı 

altmda yıizükoyun yere nzanmı:ıt binlerce böcek gib! kumla~ 

valntz çrtırdadıklan iııitiliyordu. Caz daha ilk geldiği glindenhe.rı 
bütün sayfiyeyi dolaşan aynı bir ha\·a içindeydi· Alis Fcy'ın 
"BUyük caz" <laki meşhur garkısıru çalıyordu: 

Com on bf.'rc 
Com on her~ 

rnr ağaç altına olurdum· 
lnısanların çok defa yalnızlık dakikalaMnda kimi dtlr;llndük· 

leı 1 bilinmez. 
Kimi dilıılınUj orunı? Pıst Uzerinüe dansedenler Yaı. Arala. 

rmda beyaz pantolonlu bir de !tadın ... Hepsinden d;ıha ziyade o 
glİZC çarpıyor. Dahr. doğrusu yalnız beli göze çarpıyor. ~lt t~. 
rafrndr.ı acaip ıki bacak. Et ı.·e kem!kten yapılmış ganı> bır 

pergel! .. 
Birdenbire bır yııf:'lnur damladı. Arkasından bir, bir d:ı.ha ... 

İskemleyi aı?'acm sık yaprakları altına biraz daha çektim. Hic 
klmsE' verınden kımıld:ı.mıror· Hemen arko.sından Mayetronun 
bir nu;.arn\'T haber veren üvcrtüri.i ortahğr kapladı· Adeta. ele· 
ni:c iizerind~ \•attıklarmı ııbvlediğim hinlercE' böceği kanıı.tl:ındr 

Biıtü.ıı gazınoda oturanların yeni bırer sigara da~1a yaktık· çüklcre taksimi sırasında yapıla-
larmı görüyorum. Belki benim içtiğim sigara da henüz bitmedi'. bilmekteöir. 
FallıU. .her nedı;ııse MiÇYIU.'l jlk ,defa seyrederken dudaklarunm Küçük damacanalar umumiyet· 
arasında hiç çekilmemi§ yeni bir sigara hissetmek istiyorum. le kurşun mühürsiiz satıldığı için 
Garson bir kibrit uzattı. Pantolonlu kadm biraz ileride bira içi. milıteri bazan dikkat eder~: 

- Hani bunun mühürü? yor. Garson!· Bir 5işe bir da bana!· Yazık. Gelen lfiçya değil. 
Diye sormakta, sucu da: miş. Akrobatlk bir numara!.. _Küçük damacana kalmamış. 

Saytiyemizin asfalttan sonra birdenbire değiştiğini söyle· tı da, büyükten boşalttık .. Başka 
n:ı.i.§Um. Denize yapışml§ bir glineş altmdn üç ay arka arkaya sü· yok, isterseniz kalsın .• 
ren bir yaz ayımız vardı. Hiç, am:ı hiç yağmur yağmazdı. Serin· Diye cevap vermektedir. 
liği ancak denize girdjğinıiz dakikalarda hissedJyorduk. Odaları. Bu cevabı belki bir haf tadır iU-

cuyu dört gözle bekleyen İstan-:mwn pencereleri bir battan bir başa açıktı. KüçUk ve kanatlı bulluya bir yıldırım tesiri yapı. 
böcekler ön bahçeden arkaya geçmek için pe.neerelerinı.izl birer yor, ve eline geçen sucuyu da.. 
kapı gıöi kullanırdı. Yataklanmm bahçeye çıkarmıştık. Ha. nltmamak için nerede ise: 
maklarda uyuyor, ağaç yapraklan arasında gilnc§in gitmesini - Aman ben ettim, sen etme, 
bir kug gibi bekliyorduk· Ne dersiniz; bizi bir .sayfiyeden öteki sakın kızıp gelmemezlik etme .• 
sayfiyeye birleştiren asfalt üzerinde, bisikletle pllja gidip ge· 1 Diye yalvaracak vaziyete giri-

ka yor .. Esasen sucular bu hileleri. lenlerimiz, ıslak yolda l!stiklerin ymadığmdan ııikayet ewyor· ni hep yazın yapmaktadırlar. Ya. 
Akrobatik numara bitti. Hava buharla o kadar meşbu ki aı· zın istihlakin artması neticesinde 

çaktaıı geçen bir kanat kadar bulutıann yapraklara değdiğini müşteri çoğaldığı için, suyun 
duyuyorw:, pist dansedenlerle dolup boualıyor. Pantolonlu kadın ve sucunun kıymeti artmakta, 
bu sefer kalkmadı· üzerinde yakadan ıeçnıe, göğsü cepli, yün halk da bile bile yapılan hileyi 

bir ceket var· Garson mütemadiyen signra.smı yakıyor. Ben de yu:ra~a::;un perakende satış 
yeni bir sigara daha yaktım. yaf;.'Dlur boşandı bO§anacak· Ooof fiyatı meselesi vardır. Bugün her 
Miçya .. Kulaklarım ne kadar seninle dolu .. Bir deniz, yahut bir hangi bir İstanbulluya: 
ormandan yeni çıkmış gibiyim. Son dakikaya kadar biç görmedi· - Bir bardak su kaç paradır? 
ğim, tanımadığım bu yUzU niçin bu kadar çok görmek istiyorum· Diye ~orun, hiç tereddüt ettnc· 
Bir öğlo üzeri, kapımın önünde bir Ç:ıngtrakla uyanıp dışan bak. den: 
tığIDl zaman·· KilçUk bir sayfiye arabasmın listündc bir deniz kı. - Bir kuruş .. 

Diye cevap verir .. zı resmi· Altında büytik, iri harflerle: Afra Miçinska ... Biz yerli Halbuki İstanbulda belediye • 
eorkelder, yabancı kadınları çok seviyoruz. nin suya koyduğu narh 30 para • 

Yağmur. fazla düşlinmeğe kalmadaıı. birdenbJro boşandı· dır. Fakat buna rağmen hemen 
Damlalar daha sık ve ark:ı arkaya düşüyor. Sıcak ve iri damla· bütün sucularda: "Bilmem ne .su· 
iar ... Kcmancmm yeni bir ih·ertUril ile herkes pistin etrafınıı da· yu, bardağı (1 l kuruş" levhası. 

dı Ortada 1 b' m görürsünüz. 
Ha çok toplan · Yanız ır kişinin ve tek basına dansf'.· Bu, insanın ylizüne bağıran kil. 
dcceği yer var· M.içya bu akşnm Ya cıkınazs:t!.. . • çük bir ihtik5.rdır .. Acaba beledi-

Tam cazm arkasına isabet eden ve numara yapan kadınla. 
rm birer birer kopup geldikleri yere doğru bakıyoruz. Bir iki de. 
likanlt Miçyanm da oradan çıkacağını söylüyor. Fakat orada hiç 
kJmııe yok· Klhnet ç~lan Yahudi, en uzun bo'lusu. elleriyle, ö· 
tede. ayakta dura~ gazino sahıbine işaret ediyor, Mlçyayr &0ru· 
~·or· Bu akşam yagmur var. Yağmur!. 

Miçys ya çıkmı!Z!!a! .• 

IlUtlin bu tereddütler arasında, bir ıki dakika ya geçti, ya 
geçmedi· Birdenbire, cazın bulunduğu taraftan değil, plaj tara· 
fmdan gazino çıkan merdivenlerde bir 11es duyuldu. Hafif bir 
çığlık? .. Başo:nı çevirdim: Taş baEamaklar:ı çıplak ayaklarile yu_ 
karı doğru birisi ko§uyordu. Kemancnun Uvertürü adeta yağ. 
muru bastırdı: Miçya ! .. 

Miçya, denl.%den mi geliyorsun? Yağmurun içinden? .. Belki 
de bir bulut seni aramtza bıraktı? Belki bir sedef kabuğundan 
dışarı çıktın? GUneş ve köplikle Yikannıış gibisin Mfçya! .. 

Miçya aramızdan koşa koşa geçti. Omuzlarına bir iki damla 
dli§tU· Bir iki damla kollarmdan Yuvarlandı: 

Yağmur! ... 

ye memurları suyun ~ perak~nd.e 
fiyatının 30 para oldugıınu bılmı. 
yor mu? Bili;,orlarsa gözleri bu 
açık hileyi göremi~or :nu: Bu 
da öyle bir mcseledır kı. hıkme: 
tinden sual olunmaz!.. Kaldı k! 
".lerakende satılan bu suların ne 
:ılitası olduğunu (aman. ne halt 
lduğu şeklinde anlaşilmasın) sa

.an sucu da bilmez ... Su,. mesela 
' Cağlayan" ismiyle gclmış, su. 
·t·nun deposunu yar~ya . kadar 
doldurmuştur; bunun t~zerınc su. 
cu da bir miktar terkos kat1§tır
mış ve buz gibi soğutarak lezze. 
tini kaybettirdiği suya "Taşdc. 
len" damgasını vun:p piyasaya 
çıkarmıştır. 

ı k f Devamı 6 ıncıdrı l.__:.ra~cu~k~b~ir~:;s~~f~in:ı~dı~.~b~E'~lk~l~a:·~~~:U~r~,~~~~~e;c~n;· ..... _ ............. - ........ - ........................... ~;.m~~~~ .... a 

Sulann satış fiyatları da anor· 
ma1dir .. Suyu bol bir şehir olan 
tstanbu1da bir bucuk tenekelik 
damacanada satılan Cağlayan su. 
yunun 35. S'rmakeı;in 30, Cu. 

(l ııt,en ~alıifeui rı•iıi11L) 
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yfiyede bi numero, 
f Br,ş ıara'ı j ıı.ciıJt. ı 

Mıçyanın bal rengi Rn:-ı ııaçlan :ırasında kızıl bir kR.rıır.fil 

vardı. Belin:ien nşıığı. h"caklarını yemyc:.ıil iki kanat sarmıştı. 
Gemiciler C>nu <lcııızde giiı müı=ı olsahırdı a~lnrıııı suya atmaktan 

\"azgeçrrlerdi· Ynğmur. bir aralık arka tarafımızda, denize doğ 
ru o kadar fıızla dö::ülmec;c b3 tadı ki. ufuk kıı~·boldu. Plajın 
yanındaki evler bir .} ağmur dunırı nı kasınria kaldı· Sık ağaçlar 
arasından damlabr bo~ lFkı>mlclcre birer ku~ g•bi dUşUp dÜ§Üp 

vuruluyor 
Miçya dansa b~lnôı· 

Bilmem. ben görmeden daha ('\'\'Cl .Mlçyanın deniz kızı n•r 

maraamı seyrettiniz mı?. Hiçyanm ince bir beli vardı· Göbeği 

bir avuç içi kndar küçUktU. Tam orta yerinde bir menb:ıa doğru 
iğilir gibi, hafif. belirsiz çukurdan dudaklarımız bir ı:ey içmek 
ıatlyordu, saçları sunsıkı t.., ranm~tı· Bacaklarındaki yeşil kanat· 

laria pistin üzerinde arasıra uçup kaybolacak gibi oluyordu· Miç. 
~ a dansctmlyordu: Miçya blürn gözlerimizi bağlamıştı; ve etra. 
fımızda birdenbire denizden bitfrermlş bin tane Miçya da.nı=ıPdi· 
yordu· Hepimiz Miçyayı kolundan tutmnk, deniz kızını denize br 
rakmak istiyorduk. Mehtaplı bir gece, küçUk balıklar bir kotra· 
nın göğdesine doğru kuyruk vururken Mi<:ya ~ı>nıiııin baı; !:ıra. 
fmda gözükecekti. 

Miçya o gün geç vakitlere kadar aramızda dcnsctti, §arkı 

söyledi, Hatta masalarmuz.ı dol~lr· 

Birdcn"Hre gazinoyu bir su istilıi etmiş gibi:.·df. Yahut. deniz 

masalnrımıını ayaklnrına kadar ytiksclmi.şt!. Miçya sularda ye. 
~il kanatlarını knnıld:ı.lıyor, ayaklarındaki kuyruk bir gemi tek· 
nesine dokunur gibi. iideta .derilerimize dokunuyordu· neniz 
MJçyanm beline kadar çıkmıştı. İskemlelerin ve hasır koltukların 
blltUn ga.zlno eııyasilc beraber sular üzerinde kaldığı bir dakika 
Miçya aramızdan birdcnhırc kaybohfyor: . sonra ansizın, ba..<11111 
bir tar!ta.n çıkararak ~arkıstna devam ediyordu. Miçyanın tuhaf 
ve keskin b!r şarkısı vardı. Uzak denizlerde gemicileri çnğırnn 
bir Rarkı·· Balığa. çıkan dellknnlılar. bclkl bir gece, yine a~ık 
denizlerde böyle bir ses işittiklerini hatırlryorlardı· Sonra bir· 
denbire, gemi, yahut kotraların baş ucunda denize dilşmilş bir 

rengin ltanatle.ndığmı görmUşlerdi· 
Miçya ! Benimle dansedecek misin 7 .. , 
Birdenbire, bir yaz sona erer gibi kemanın bitiş ~ceılerl do· 

yuldu. MJçya bal rengi saçları arasmdnki karanfili masalardan 

birine doğru fırlnttı: Kendisini en çok ıı.lkı.şlryan masaya doğru. 
Yağmur devam ediyordu. Ve tıpkı. geldiği gibi, aramızdan koşa 
k~ geçli· Plaja inen ilk basamaklarda. bir sa.niye belki durdu. 
Miçya denize mi gidiyor? Belki do yağmurla denizi.ıı karıştığı 
bir yerde onu bir bulut beklıyor. Belki bir ııede! kabuğun içine 
g:recek?. 

Yağmur damlaları eaçlarımızın aMUJma dUşüyor· Pistin et. 
rafına toplanan herkes. hcpimh: Miçyanm nrkMmdan koşuyoruz. 
Mfı;ya basamakları birer birer indL pltljm ortasında denize doğ. 
ru ilerliyen iskeleye geldiği zaman kollarını uzattı. Bacakların· 
daki yeşil kanatlarla bir deni~ kızından !arkı!ızdı· Caz, tekrar 
Alls Fey'in nym uarkısını çalmrya baalaml:IU: 

Com on here .. 

Com on here .. 
Ertesi giinil gazinonun reklft.m duvarında Miçyanm deniz. 

kızı numarasını garmcd.im. Bir çmgrrak scsile knpılarımızm ö· 
nünden geçen arabada. da Miı;yanm resmi yoktu. Onun yerine, 
mavi değil, sarı bir fon üzerine cıizilmlş bir İspanyol kadının si· 
yah saçları küğıdı kaplnmrştı. 

Ynlntz, daha başka bir giln, bir ''npurun güvertesinde Miç. 
yaya rnstgelir gibi oldum. Üılünde blr erkek ceketi, ve san saç. 
lan ile tam bir tcznd yapan maşmavi bir boyunbağt vardı. Fa· 
kal her nedense Miçynnrn ynşadığma inanmak fstemi>·ordum. 
Nitekim eve döndüğüm zaman da hig kimseye Miçyadan bahset· 
medim. 

Asfalt yapıldıktan sonra bizim sayfiye ne kadar değişti. 

)(F..ı''''AX HUL'CiSt 

Be§iktaı halkevindeki 
' 

seçım 

J&!oikta' Hatkevlnde.n: 

Teman Şubesi Komftcmlzdc açık 

bulunan Ud Azalılt içi.o ynpılacal: se· 
çim 26 Ağustos 19•0 Pıu:artc:si gUnO 
naat 19 za t.ehlr cd11m11Ur. Tem.sil 
~bemlz Azalnrmın bu saatte Halke\1• 
mlzde hUI?" bulunmaları ltı.ı:ımdır. 

Askerlik ilanı 

KUtahya Sulh Jüldmllğlnckn: 
ŞelıTekU.StU mahallcainden KUlhancı 

oğlu HU.Seyln ve evlAtları Faruk ve 
Ahmet ve Havva Olcerln §aylan muta· 
.sıırrı! olduktan lnltöyde Bayburtlu 
mevkllnde Hudut ve e\'sn!ı snırelerl 
aarııınmclerlnde yazıll ;ı::o lira. mu
hammen kıymetll iki parça tar.a lt:ı. 

blll kısmet olmadığmd.ın s:ı.tılııı :ık 

§uyuun izalesine clalr vcrllcn kanıra ı 
bbıaen 26/9/9t0 Perrembe günU saat 
H de mahkeme kaleminde açık nrt· ı 
tırma. ile satılaca:ttrr. Arttmna §&rt· 

name.si l:i/D/~O dan itibaren açıktır. 
Yerli EmlnuııU Ask(!rlik Şube&lnc!en: .Almnk istlyenlcr % 10 nisbeUııde te· 
Emsalleri ae\·kedlldiği halde her. 

1 
miıınt vermeğe mecburdur. ı.cuay~;~ 

haııgl blr sebeple ÇUbej•e mUracaat ;rti:ıdc usulcn nidııd:ın sonra en çolı l 
ctmlyerek balcaye.da l.almı3 316 114 arttıranın üzer!ndc bırakılır. :M,i~terl 
335 dahil doğumlula:-ıt ltndıır topçu ve bir h .. .!tn uı.rtmda parayı \'erme:.:-ıc 
diğer •mıl eratı ııevkedilcceltlerlnden lh3!e bozularak J;J ı;'ıln milddetlc yc
ıubeye mUracnatlll:-ı. nld~ artır.naya çıkardır. Bu Ur.ncı 

bukJunun 30, bir büyük damaca
na Ta§delen suyunun 1 50 J:unış 
olması insana pek garip gel:nek. 
tedir. Sonra Hümidiyc t>ltj':Jnun 
tenekesi İstanbul cihetinC:c 1 O, 
Beyoğlunda on b:~, Bakırköy gi. 
bi banliyö köylerinde de 25 ::u
ruştur. 

Zannımca ı:uların ela muay··cn 
bir fiyatla satılması lazımdır. Gu. 
tular bu isi cür:ist bir ;e;dfd'! 
hallcdemediklerinc göre işe yine 
hiikiımct ciini ı, beicdiycr.in vc:zi. 
yet etmesi ica~der. 

A.~· ne yalan söyliycyim, b11 
te~~'.ı Yapaı·k:'l <le korkmuyor 
degıtı;n hani ... Ha'dı değil mirim 
} a. ~u~un çeki:i 400 J:uruşa sn. 
tıldıır bır .zamarci:ı, o.dunu., çel.:. 
.._ 411 ...... fiyat Jrovan bele
<liyenln su fiyatları rnı:s~lesini de 
dabe eo~ karır.tmıcağınd::.n c=ıdi. 
şe t>tmtt :nly:'T. > 

l\~~·.-AFF!:R AC.\R 

art.n-mnda en ziyade pey koyanın 11z:e. 
rlne lbıı.le olunur. İki ihale aruındakl 
!ark ve Ialz ünce nlanc!ıı.n tahsil ed llr. 
•şbu tarialann ihalc.:üne kadar blrllt
nı!:J le.rgislle telllllycııi n lanıı e ittir. 
?ıIU;,tcrl ~tnamcde yuılı ~era'tl ta· 
mr.mcn kabul ve itl:-n: ha!<:tmı ls'<at 
etmı, B:lyllır. F:ı:tl malCımnt :ı.lnuık 
lstıycn'er m:ıhkem:! k3.le:n!na 9:0/ 1::! 
No.lı dosyııda. mC\'C;ı~ rn::tnamelerl O· 

kuyabillrler. (~3230) 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu r;cce T1lluılm Jı.lt:ntepc btl~tçcslnC:" 

ç.wnunıı, 7.an:bnk Yodvll 3 perd~ 

Raşit R.,;~·Ti;atrosu 
23 .... ~stos Pru:nr gUııU nl.-e.mı 
Cadlkpa .. ıı.d:ı Al'.ak Bahçesixıd .. 

"J"cmlls:ouln ,;öl.;e.t.I, Voh·.ıl c::ı p:?rl!l' 

~nhıbı: ASlı'ıJ US 
Bacı d ığı ,.t r: l AK /7 Al nlf a-ısı 

t 'mu:n neşriratı iı:larr eden: 
Ri.lık A.Jzmet $rucrıg·ı 

••Leyli 
~~ Erkek eni ol j Nehari ., \ 

Kız 

iLK - ORTA - LiSE 
Taksimde Sıraservilerde: Yeni açıldı 

tüdüru: E!lld Şloll Terakki Dlrekt-Orü M. AU llnşnıct l\mın 

Hususlyctıcrl: YABAN'CI OlLl,EH. 0GHET1MI.NE geniş mlkyusl 
cheıum!yet Yermek, .ıımı!larını az mevcutla teşkil ederek talcbeslnın ı;u 

ıı~ma ve lllkişafı, sıhhat ve lnı:lbatı He yakmd:ı.n ala.kadar olmaktır 

Mektebin denize ali.zır kaloriferli tenet!Ushane ve jlmnastlkhanesi vardır 
Her gün aıuıt 19 ile ısı arasında talebe kayıt \"C kabuı olunur. q'<'I : '411 , 

Cumhuriyet• 

anka ı 
Kurulu~Tarihi: 1888 

Serma vesi: 1 oo.rno.ooo Türk f ... irası 
Sube ve A;an~ ;ıı...ledi· 265 

Zirai ve tica.ri her r.evi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
"kramive Veriyor 

.Gıraut Bankaamda kumbaralı •.ı lbbaraız tasarruı besaplarmda en az 
50 lirası bu.lwıanlııra senede ' de!a çekilecek kur'a Ue aşağldnkJ 

p!Ana g!lre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adcı 1.000 Liralık 41.000 Lira 
4 ,. llOO .. 2.000 ,. 
4 .. %30 .. J.000 .. 

40 .. ıoo .. 4.ooo .. 
ıoo .. eıo .. rı.ooo .. 
C!O ,. 40 .. 4.800 • 
160 • ~o .. s200 ,. 

OtKKA'l': Heaaplarmdıı.kl paralar bir aene içinde 5'l llradan qatJ 
dllşmlyenlero lkramJye çıktığı takdirde % 20 fazlııslyle verlleccktlr. 
Kur'alar senede ' de.fa: 1 EylQI, ı BirtnclkAnun, ı Mart ve ı Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

............................... .ıııi ..... -

. • -:•ı- ... 

' • s • 1 
MUDURLUCUNDEN: 

ı - İlk, Orta \"e Lbo lmımılanna yatılı voyn yatısız luz , ·c C'rltel< 
talebe kaydına ~tanmr,tır. 

2 - Eski Talebe F.:ylllt'lin On ~inci gUnOno kndıır ~ert>k mektupla, 
gtort'k tnel•~be ba,,·urıı.rnl• kn~dnıı y<'ııllcınclldlr. F'..sl<l Taleb<>nln J·:ylülün 
On ~inden ıonra ya~nn mUrncnat kabul edllınlyccektlr. 1 

8 - tstJyentere nıoktebhı kayıt prtııırını bilıllren tarifname göndl'rlllr 

.\llrea: Şebz.adı-ln,ı Polis Jmr.ıkohı ıırkMı. Tel,•fon: 2233·l 

.... ... R! .. lllllll:illlirii!CBIZi:7:1~DEitrE~ild!FlU~~ .............. ..,. ..., .... 

Oev1et Denizyolları 
umum müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

İzmir ilave Sürat Postası 
Zafer Bıı.yrnmı taUll mUna.scbcUle Jzmir Fuannı zlyıırcte gideceklere 

bir kolaylık olmak üzere 25 Ağustos Pazar \'e 29 Ağustos Perşembe 

lzmir po.,talarına m.\'eten (KAOEŞ) vapuru 27 Ağustos Salı gUnU saat 
11.00 de Galatn. nhtımından do~'nl lzmlrc kaldınlacaktır. I3u \'npur ız. 
mirden Per§embe 1~ de kalkarak Cuınn 16 da lııtn.nbula dönecektir. 

(77Ci5) 

lnhisariarı umum 
mü Orlüğüncıen: 

cıxsı r.ı;•ctart Şcl•li S:ıatl 

S:ın(lıl:lı': kcrt':ıtc liG,700 M3 Pa~a.lı~ 13,30 
1;-ı rı;Jo met~e ,. ..... 16 
:i.\lu~!tclit lııraavat malzemesi 6 K d:ın " 16,::0 

l E1:1"nd 'c mUfrcJııt l ste·ı, ip nllnr..::ı"'si \•c;bılc .ruı.-ır:h cins, \'c 
mi" .:ır 3:-t yı:z:lı 3 kıılc:n mal~ :ne p:ı .• :ı.ı·lıl•tn ı:atın nlınacı1:•rr. 

lI - Pr.:.:ırl:k 4/ D:, 9W Çnr.,aınb:ı ı;tınu hlzal3nnda )'n~ılı .cııntlerdc 

ı.:el. ~::. ta Levazım \'e ı.ıu:.;ayıı.:ıt ~uh~sıncıc:;:t Alım Komi:ı~onunda ya
ıııı:ı.cıı lttır . 

IlI Hırdavat llalcal \"C l<crcstc eb'n:I il t.!sl sij:ıll geçen şubede ı;ö· 
rUict. lir. 

IV - ts~eklllerln pr.z..-ırl:k ç.n ta.yl:ı olun ın gün \"C saatteı'de tekil! ede· 
C"klcrl !IVllt Qzerlni!cn <j, 7,~ güvenme ,;>:ıralarl!c b!rliktc mez!cQr komisyon& 
mUrac:ı 'ltlan (7784) 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 
Muhammen l.ıcdell O~COı Ura olıın 1000 Kğ. 10 r.ı/ı.ı k ıtruntla kıı•rı ı.11 

l•cn.cvlr'dcn halat. (W.S.1940) l'erşcnıoe ı·llııil wıat l 11 ı oı ı oir<"' tJn) ı.ı u ,'»l 

ı::ıda Car binası dahilindeki Jtomi,yuıı tarııtınc.lu.ı nçık eKıdlL.nc u:ıu ıı • .ıt•" 

aıuıacaınır. 

Bu i§c girmek lstiycnlerln (ll7l lira ı ıiOJ kuııı§lıık ınıı\ ul:l.st ı, ııı•r .. ı 
ve kanunun tayin ettlgl vesalkle birlikte cklılltmc gi.lnU S:..Jtlıı..: rnoıır ı,v 

ıuisyona mUracnatıarı ıazımdrr. 

Bu Jşe alt ;,artnamel~r komisyondan paraoı:z oıanı.k dııt;ıtı l,ı.ıl'.ı..ı 1ır 

( .: .. , 

inşaa ııanı 
Sümerbank Umumi Mii.:lürlüiünJ~n: 

1 - lzıuit :seııuıoz rıııle.;,;escıerl ııı t:ruuuuı ıau Hnp.ıu ... aaııa ı..r.le cWILLclı 

suya aıt boru ıc.r9iy.ıtıyıe mı.:tetcrrık in ruıt rnııiuı Cl~dl c.susıı,• \<.: , ... p.ııı 

zarı usuli~ ıe ~kı;ııtm,·yı: Konuımu.tuı 

2 - l:lü;illme cHalu 2:.! llru ınulrnblllnııc -ıuuıcrunnk ıııuun.dJt .ulJI" 
sinden ıı.ıınıı.bllir. 

3 - Ekstllnıc ıo EylOJ ıvıo tarın.ne miliı.ıdit Salı ı.;Uııü ~'Ll .ı; t.o Al.l 

kııracıa Sum1:rban:t Unıuıııı MüJ\lr JUgi.nde ynpılucaktır. 

4 - .Muvnkk11t lcmın..ıt miktarı :ıu.ıa:{ Jırauıı. 
~ - lslt:klılcr tekil. evrakı rııcyanuın ı;ıtnııJt)1: lmıJnr ) ııp.nııı Qldul<hU'I 

tıu kabil işlere tıun,arın b..:rlellcıinc, tlrın,ının teKııık t.c ,l,ıı..Jlı.ıu. ,ttıı.ı r1..ı·ıı 

teşekkül cttlğme vı: hangi banltıılıı.rı.ı mu:ımeleuc bulunıJ!.I .t:ıı .ıııı cı ... u H:fl• 

kaları 'l<ojacaklardır. 

6 - l'cklli ıııcktuııtarını bnvl uııflar !tapalı ularak llıall! ı;unu ımııt 15 e 
kadar makbuz mukabllinde Ankarndıı SUmerbank ınuhnl>cıut rııUJürJ.ıı;lıı.c 

teslim e<ltıccekl.lr. 

7 .:_ Posta ile glıodeıilecek lı:kıiCll."r uihıı.yct lhaıo ı:aatınden hır sııat c\'• 

vell.oc kadar gelml!J ve zarfın karıu.ci e"kilCle kapatılmııı olması ıazıınoJ.T. 

l'~tada vnkl olabilecek gecikmeler nazan ittbarc nlınmıyacaktır. 

R - llıınkıı 1hnleyi icrada ııerb~ııtlir. 

Belediye Sular ldaresınden: 

ldaremiz için kapalı zarfla. ekalllme ile (6) melre boyunda dlp kulrU 
(22) Ust kısmı (18) e/m olmak tizcre l250) tetcion direği ıı.lınacaklır. üırck· 
ler çıım ağacından olacalttır. Ekail)meye girmek lstiycnler idaremizin 'fnk
slmdc Sıraservllerdekl merkezinde le\'azım servisine nıUrocaa tla §artnnmcyi 
alabilirler. 

Kapalı zarfla verilecek tekll!lerin 9/9/~40 Pazartesi gUnll snat (10) a 
kadar müdUrlUğe verilmcsl ll'ızımdır. Hu ~aııtten sonra verilecek teklıflcr 
kabul edllmez. (7711) 

ınşaat 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 

1 - KarabUkte kurulacak Aaıt Sül!rlk ve Stlper Fostat !a.brlkası in~
ntı talip zuhur etmemesine binaen ikinci defa olıırak vahidi fiyat esasilo ,.e 
kapalı zart usuıuc ckslltmeyo konulmuştur. 

lıbu in§aatın muhammen keıl! bedeli f.94.008.07 liradan ibarettir. 

2 - Ek.1lltmc e\'rakı 25 lira mukabilinde Sümerbank muamel&.t ııubc· 
sinden atınablllr. 

3 - Eksiltme 9 EylCll 1940 tarihine mUsadff Pazartesi gUnU sa.at 16 d& 
Ankara.da SUmerbank umumt mUdürlUğUııde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 23.530.32 liradır. 

5 - iıtekliler tekll! evrakı meyanına, §imdiye kadar yapmı,ş oldukları 
bu kabil işlere, bunların bedellerine, firmanın teknik te,şklla.tmm kimlerden 
tC§ckkUl etUğine ve hangi bankalarla muamelede buluoduktarma dair veaı. 
kalan koyacaklardır. 

6 - Tekli! mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 15 §8 

kadar makbuz mukabilinde Aııkarada SUmerbank muhaberat mUdllrlUğü.oe 
teııllm edilecektir. 

1 - Posta ile gönderilecek teklifler nUıayel ihale saatinılcn bir ı:nat 
evveline kadar gelml!' \'C zarfın kanuni §ekilde kapııtılml§ olmnaı JAzımdır. 

Postada vAki olabilecek geçlkmelcr ne.zan itlbare alınmıyacaktır. 

8 - Banka lhııleyl icrada scrbesU.ir. (4980) (7826) 

TORıı:: ANONiM ŞIRKE!TI \ 

TESiS TARIHi 1863 ı. j . "-- . .; 
Sı.ııülnı "" T iırltİ!'r C ümhurırttı ile mlirM/<İt muf:awfetf.ımtsı 

2191 Num.ıf'ilfl 10/6( i9JJ t.ırihfı k"nunlı IJsdıfl "11fmıstıı 
( ııtı'6119JJ t.ırıhlı 2435 Numaralı Rl')mf UdZNt! J ' 

Sermayesi : 

ıhtlyat akçesi : 

tO.C00.000 tnı:lllz Lfras• 

1.250.000 lncııız l:!!!LSJ 
.. 
\Türkiyenin başlıca Şehirlerinck! 

rARIS. MARSILV/\ ve NIS"dc 
LONORA w MANÇESTER'de _ 

MISIR, t<IClRIS. YUNANiSTAN. IRAN. IRAK, fltlSTIN 
,,., MAVERA\'l EROUN'de 

Merltez '1t! Şubeleri 

YUGOSLAVYA. RUMANVA. YUNANiSTAN, SURIVE. LOBNAN 

fily.ıılleri ve biltiin Dünyada Acenla ve MuhabirlCTi 

Her nevi 8.ıınka Muameleleri yapar 

Hesabı car. ve mMuaı hcs,,p!;ırı küsc'lt!ı 
:U Tıc.ıri krcdıll'f \'I.' vcsaılılı krtdıler ku~.ıdı 

1+ T urkıvr ve Eencbı mem!dıcılcr uzcrrntl' k~ide scr.c.:!.ıı ıslıon!~ıa. 
aı~ Borsa emırlcn. 
gıp uham \IC tahvıl~r. all•n ve <"ml.ı.ı ÜZCrıllC 3V30& 

~ij ('f>,snedat tahsıl.i=rı=C=o?=s=a=ıre========= 
11( En vükse:. emnıvcı ş.ırll.1 ını hııız kıralılf 
fJ? t<aSJLır ~MSı v;ırdır. 

~J Piyasanın en milsait şartlarifc ( kumb;:ralı veya 
&cumbarasız) taurruf hesapları ;:ıçılır. 


