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Dün lşbankasının on yedinci yıl 
dönümü şehrimizde lşbankas·nın kıymetli 
müdürü bay Şevket Subaşının terıip et· 
tiği güzel bir şekilde lşbankası ailesi 
içinde gayet samimi bir surette tesit 
edilmiştir. Bu milli müesse;emizin yıl dö. 
nü'1lünü bizde kutiulor ve memleketimiu 
daha uzun yıllar hayırlı olmasını dıleriz. 

Hububat mınta-1 
kamız: Aksaray 

Aksaray gibi Türkiyenin en büyük ve ve
rimli bir hububat mıntakası olan bu sahada 
daha bol, daha bereketli bir mahsul ala
bilmek ıçın evvela su davasını ilk pi na 
almalıdır. Diğer taraftan, bu mıntakanın 
nüfus kesafeti de Aksaray arazisini tama
mile işleyecek bir derecede kafi deği ldir. 
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YAZAN: Cavit Oral 
24 - Aksaray 

A ksaray mıntakası Türkiye'nin en 
kuvvetli hububat mıntakaların· 

dan birisini teşkil eder. Burada 

leyecek bir derecede kafi değildir. M 8 h ku-m Ka d 
1
nI8 r d 

8 Aks.rayın daha işlek bir ziraat 
mıntakacıı olm ısı için buraya nüfus 
yerleştirmek esaslı işlerden bi- , ç•şitli buğday tohumları ekilmek

tedir. Başll Şabman cinsi olciuğu 
halde bu tohumların h•psi de ka· 
!ite itibariyle iyi cimlerd ı r. Arazi 
geniştir. Toprak münbittir. Ancak 
erazınio bu vüs'atine rağmen ekim 
sabası dardır. Bunun bir çok se
bebleri vardır. işte üzer inde dur
mak istediğ imiz de bunlardır. 

risi olmalıdır. HükO,,etimiz de bu 

ihliyacı nazarı dikkate almış ola- çal ı ş t 1 r ı I ac ak cak ki, dışardan gelen muhacirle· 
rin bir kısmı buraya iskan edil· 1 
mıştir. Fakat muhacirlerin yerleş-
tikleri arazinin iyi intihap edileme· ;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::,:;::; .---------
mesi bu insanların hakiki birer Ankara 26 ( Hususi ) - Adliye vekaleti mahkOm kodınların btr 

cezaevinde toplanması •uretiyle çalıştırılmalarına larar veımiştir. Bu. 

Aksarayda takriben beş mil
yon dekar ziraale elverişli arazi 
mevcuttur. Fakat bu araziden bir 
milyon üçyüz küsur dekarı ziraat 
edilmektedir. Üst tar•fı boştur. 
Boş olan bu arazinin bir kısmı da 
mer'a halinde kullanılmaktadır. 
Ekilen ve işletilen arazinin tahıni
nen on bin hektarında sulu ziraat 
yapılmaktadır. Mütebakisi ise tabi
atın yağmur IOlfuna terk olunmuş• 
tur. Halbuki, Aksarayda !ulama 
işlerine vaktile daha çok ehemmi· 
yet verilirmi4. Anlattıklarına ve 
bazı eıerlere göre, Selçukiler za .. 
manında Bayıraltı köyleriyle, çöl 
dedikleri ova köylerinin Amarat, 
Sultanhanı, Yeşılova, Eşmekaya, 
lskil gibi köylerde sulama kanalları 
yapılmış, arazi tasnii edilmiş, su 
ziraati hayli inkiıaf etmiş. Nitekim 
bugün de bu köyler halkı ozaman

d•n kalma bu su kanallarından 
milmkiin olduıi'u kadar istifade te
min ediyorlar. Bundan on iki ıene 

evvel de burada su meselesi tek· 
rar ele Mlınmış ve Ulu ırmöğın 
ıuyunu almak suretiyle B.-yıraltı 
denilen feyizli bir sabayı sulamak 
teşebbüsüne geç ilmiş ve hatta on 
beş kilometre uzunluğunda Kızıl 
bark denilen bir su kanalı açılmış· 
tır. Fakat 50 - 60 bin lira sarf 
edildiği halde bu iş tamamlanama
mış vo yarım bırakılmıştır. 

müstahsil olmalarına im kan verme· •• r a n 
miştir. Zira muhacirlerin iskan edil nun için vekalet cezaevlerinde bulunan mabkOmiyeti k•t'ileşmiş kadın. 
dikleri arazi sazlık ve ba taklık bir Şahenşahı tarın m ' ktarlarını, yaşlarını, ceza müddetlerini ve sıhhi durumlarını 
arazidir ve bu araı.i içinde kurulan tesbit ettirmektedir. 

Görülüyor ki, Aksaray gibi 
Türkiye'nin en büyük ve verimli 
bir hububat mıntakası olan bu sa· 

hada daha bol, dıha bereketli 
mahsul alabilmek ıçın evvela su 
davilıoı ilk plana almalıdır. Çün· 
kü bugün de Aksarayda sulanan 
arazi ile sulanmıyan arazi arasında 
verim farkı bariz bir surette mü· 

şahade edilmektedir. 
Aksarayın istediğimiz şekilde 

bir hububat mıntakası olabilmesi 

için diğer bir şey de nüfus ~ese· 
lesidir. Bu mıntakanın nüfus kesa· 
feti Aksaray arazisini tamamile İş· 

ve adına Sağlık köyü denilen lngiltere ve Sovyet 
muhacir köyü de sıtmadan göz hUkOmeJlerl nezninde 
açamamaktadır. 

Mamalıh bu bataklıkların ku· B • ""d h 
rutulması hükOmelimiz tarafından lr mu a Q• 
son defa Nafiaya su işleri ıçın [ d b [ d 
verilen elli milyonluk tahsisata e e u un u 
dahil edilmesi cidden sevindirici I 
bir şey olmuştur. ngillz ve Rus 

Akıarayın hububat mıntaka· büyük elçilerile 
sından, bereketli buğday, arpa, Şahenşa h ara• 
çavdar arazisinden hakkile istifade sında müzakere· 
edebilmek için üçüncü bir mesele 
olarak ele alınacak şeylerden biri· 1 e r c e r e y an 
risi de makine ziraatidı r. Çukurova e d i y o r 
gibi düz, makine ziraatına elverişli Londra 26 a.a. Royter: lran 
bir mıntakada olduğu gibi Aksa· şahenşahı, lrandaU vaziyet hak· 
rayda da talbık edılecck :ı.iraat kında İngiliz ve Sovyet bükO-
usulünün makine ziraati olduğuna metJcri nezdinde bir müdahale· 
hiç şüphe etmemelidir. Htikikaten de bulunmu~sa da bu müd.ıba-

araziye nisbetle nüfusu az olan bu lenin mahiyeti henüz malOaı de 

geniş güzel, feyizli Aksaray ova· ğildir. 
sında' makine ziraatından başka Londranın selihiyetli mahfil 
tatbik edilecek hiç bir ziraat usu· terinde öğrenildigiııe göre in· 

lü olamaz. Bu hakikalı bugün bil- giliz ve Sovyet büyük elçileri 
fiil müşabade etmek imkanları dün sabah şalak sökerken lran 
vardır. Zıraat Vekaletinin buraya hariciye nazırına iki hükumetin 
gönderdiği bır kaç makine bu Alman beşinci koluna karşı 
memleketin bu ıeneki istihsalatında harekete geçmek niyetinde ol· 
oldukça faydalı bir rol oynamıştır. duklarını bıldirdikden logiliz ve 
Bu da bize gösteriyor ki, ziraat Sovyet kıtalarına lüzıım kalma· 
makineleri yerınde ve uygun ara· dığı anda logıliz ve Sovyet bü· 
z;(erde i•timal edıldiği takdirde kOmetleri tarafından geri çeki· 
Türkiye ziraatine fevkalade büyük lecekleri husunda tenunat ver· 
istifadeler temin edebilecek tir. Yal· dıkJen sonra, Şahenşoh, büyük 
nız buraya gönderilen kombinele· elçilerden bizzat kendisıni zıya· 
rin ve köylüye dağıtılan pullukla-
rın adedi çok aı.dır. ret etmeleriııi istemi~tir. iki bü· 

Benim müşahedelerime göre, yük elçi dün sabah Şabenşahla 
. · · ı'. · ı görüşmü,ler ve konu<mayı miı· 

Ak!arayda makine zıraatını te .. sı • • 
etmek lazımdır. Traktör ve batöz zakereler takip etwiştır. göıü~· 
makineleriııin mikdarı artırılmalı; melerin cereyanı balıi.kında tatsi· 

tamirhoneler yaptırılmalı, kili mik- liıt alınamamıştır. 
tarda yedek parçaları bulundurul· Nevyork :.!5 a.a, - D. N. 
malıdır. Halbuki bugün Aksarayda B. bildırıyor; 
mevcut olan dört biçerdöğer, üç Ncvyork taymis gazetesi· 
sürme, bir ekıne, dört harman nin Vaşuıgton muhabırınin bıl-

/ Devamı dördüncudej dirdığ.ne göre Harıcıye nazır• 
Hul, lrana karşı açılan barp 
hakkında matbuata beyanatta 
bulunmuştur. 

Hut, bu beyanatında lra· . . 
nın vazıyetinı hlç nazarı iıibara 

alm1mıJtır. Bu gazetenin mü· 
taleasına göre, bu badi;e lrao· 
daki lngiliz ve Sovyet istilası
nın, Amerika hükOc:ıetince zım· 

nen kabul edilıniş olduğu şek· 
(inde izah edilebilir. Muhtemel 
olarak bu lngıliz hareketinin, 
lrana yapılan ihracata Amerika 
bükOmeti tarafından memnuoi· 
yet konulması takibedecek ve 
belki lranın Amerikadaki ala· 
c>klarının buloke edilmesi çaresi 
aranacaktır. 

j Zonguldak maden ocaklarından bir görünü~' 

Yine bu gazeteye göre, tam iş 
galden sonra lran, Sovyetler 
birliğine gönderilecek lngiliz ve 
Amerikan malzemesi için başlı· 

ca g•çit yolu olacaktır. 

iktisat Vekili 
Maden ocaklarını tedkik 
1 çl n Z on g u ldağa gitti --Ankara: 26 [Hususi muhabirimizden] - lkfoat Vekili B. Sırrı Day, 

yanında Etibank umum müdürü Reşit Gencer, müdürlerden Cemal Hi· 
dayet olduğu halde bugün 17,15 treniyle Zoııır,uldoğa mütneccihen ha· 
relı.et etmişlerdir. Vekil maden ocaklarını tedlik ve ziyaret edecek, bu 

........................... 
Almanya üzerine yapı· 
lan hava hücumları 

Berlin 26 (a.a) - lngiliz tay
yareleri pazartesiyi salıya bağlıyan 

gece Alınanyanın etnub garbisi 
üıerinde uçmuşlardır. Düşmanın 

attığı bombalar ehemmiyetsiz yan 

lar 

Milli Sef'le lran Sahen-=-
1 

şahı arasında 
Ankara: 26 [a. a.] - Tahran Büyük e'ç'miz Suad Davaı'ın iılihali 

dolayısile Ali Hazr•ti Şahenşahı Rız• P•hle.i tarafından gördeıilmiş 
taziye telgrafına Reisicumhur lsınet lııöoü teşekkürlerini bılmukabele 
telgrafla bildirmi1lerdir. 

Ankara: 26 (a. a] - Büyük elçi Suad Oavaz'rn vdatı dolaylsiyle 
lran başveıiri ek~elans Mansur tarafından Başvekil Rf'fik Sa)ıdı- m'a ve 
Hariciye vekili imiri tarafırdan Hariciye \.ekili Şükrü Saracnğ"l••na gön· 
derilen taziye tl!'lgrafJarına Başvekilimiz ve Haric.iye vıekiJimiz tarafından 
teşek kUr tt"lgraflarivle mA kabele edilmiştir. 

Okullara kayıt işleri 
Köy ve şehirde buluna bütün 

ilkokullarda 15 Eylül 1941 Pa
urt .. i sahhı taleLe kayıt ve ka 

bulüne, 24 Eylül 1941 tarihinde 
ikmal imtihanlarına, 1 Teşriniev· 
vel 1941 tarihinde ise dtrslere 
başlanacaktır. 

Bu ders yılında 

birinci sınıflarına 1932, 
ilkokulların 

1933, 19-
34 doğumlu çocoklar alınacak· 
tır. 

Her çocuk velisi Okula yaz· 
dıracağı çocukla birl ı kte, Soyadı 
yazılı Nüfus tezkeresini, Sıhh•t, 
aşı ve trahom raporunu alarak ci· 
varlarındaki ilkokul Başöğretmen• 
(erine müracaat etmelidir. 

Kız lisesi, Erkek lisesi Te· 
' cim lisesi, Erkek ogretmen, Kız 

Eostitüsü, Bırinci orı. ikinci orta, 
' Akşam kız sanat okullarında 25 

Ağ.,stos 1941 Paurtesi ırürün-

den itibaren 22 Eylül 1941 akşa. 
mına kadar her gün saat 9 - 12 
ve 14 - 17 arasında yeni tale· 
be kaydına. ve eski talebe kayıt· 
larıntn yenılenmesine deva d. 
l 

m e ı
ecektir. 

Bazı talebelerin nufuı tesk· . 
t
. . d ıreı 

sure ını tas ik ettirm k . . f . . e ıçıu nu us 
daıresme baş vurduk! 1 .... 1 .. .. ar goru muş-
tur. 

Nufuı teskiresinin sureti ve 
Veli imzası Okul müdürleri taraf.o
dan ta>tik edileceğinde doğrudan \ 
doğruya Okul müdürlerine Laş 
vurmaları la2ırnd1r. ı 
Çocoğunu Okula yazd ırmak İste 

1·1 . y•n 
ve ı erın evvela Okul M- d - .. . u urune 
muracaat etmeleri ve 1 k · . Y8 P••ca 
ışlerı okul uıüdüru .. nd ... . en ogrenme-
lerı ve lıızumsuz yere başka yer-

ler~ baş vurmamaları icap etmek
te<lır. 

V_ekiller h~yeti-l -Ceza-K~nunun- 
n~~a~~~< ~~~:~~hi- da yapılacak 

rimizd en ) - Vekıll~r h• .. eti aşa · t d"l"' t 
ğıdaki kararı v ..... ı,ıır a ı a 

lsviçr .:!de mukim h ,. iki ve A k 26 ı H h h"k • h n ora ususi mu abi-
u mı Ş a ıslarla İsviçre tabiyelin· · 

de bulu,an hakiki ve hü•mi şa· rım i•den ) - AJliye vekaleti T•irk 
hısl_arın Türkiyedeki her nevi ti· ceu kanunund• yapılacak tadilatın 
caıı k ve

1 
gayri ticari al•caklarile esashrı üzerindeki çalışmalarına 

men u kıym•tlerinin i•timal ve devam etmektedir. Tetkikat bütün 
t~an!l!eri maliye vekiletioin mezu· maddeler üzerinde yapılmaktadır. 
nıyelıne tabidir. Komisyonun faaliyeti bir sene sü . 

. "!"ürki,ede bulunan lsviçre ta· recektir. ltılya ceu bnunu ile 
bıyelınd•ki hakiki ve hükmi şa· 
hıslar lehine y•p·lan v'lsıtalı ve beraber di~er bazı memleket ceza 

kanu 1l1r1 te-tkik eriilm"'kteriir. 
vasıtasız her nevi transf~r ve te· .:.========o======== 
diyeler TürkiyeJe bulunan lsviçre 
tabiyetindeki hakiki ve h 'ikmi şa
hısl::ırın Türkiye haricindeki mem· 
leketlere yapacakları vasıtalı va 
vasıtı~ız her nevi para transferle 
ri vo Türkiyedeki hakiki ve hük· 
mi ş1hısların lwiçrede bulunan ha· 
kiki hükmi şahı<lar lehine yapa
cakları her nevi transferleri mali 
ye vekiletinin mü~a11deıoind tihidir. 

Benzin yüklü ilk 
Amerikan gemisi 
Vil idivostok,ta 

Rus 
Ordusu 
Tebriz 
önünde 
iran askeri 
Mukavemet 

Etmiyor 
An kora 25 ( Rody > guetesi 
lranlıların loıgiliz j , erleyiıine 

mukavemet etmekde oldukları ha
ber verilmektedir. 

Ru•lar lranı kafkuyadan İ•ti• 
laya b•şlam•şlardır. 

Rus kıt • !arının halen Tebri. 
zin önlerinde bulundukları bildirıli· 
yor. 

Londra radyo~nnds, lranr1alc.i 
h ıreL.itın, meml!!kl!'tın tamamen 
İş~ali müddetince devam et nive· 
ceğ' ı ni anlat ınak. İ:>tiyen söz.ler söy-
1enılmi~tır. 

Deniliyorki: •l .. g:zler lrana» 
Alm;,nhrın m•mleketıen atılmıla • 
rının ternın için girmışlerdır. 

Bu temin e Hlecf"k olur•a mem
leketin işg-alına tuzum yo,..tur. ,, 

lngiltere ile lran arasında bir an
laşmıya varıl.nası hc:nüz mümkün· 
dür. 

Türkiye halkında derin teelsür 
uy.J.ndırdn bu ha<lİ.ienin. İran kom· 
şumuıun i - tiı..13l ve bira .. aflıgını 

koruy•cak şekılde halli iyi olur. 
S•mla 26 ( •· a.) - Royter : 

Burada bulunan bir a:tkeri muhar

rire g3re, lngıliz kuvvetlerinin lrana 
girdı ... ıeri üç nokta, hürreıngih, 

Abadan, Hankin dir bunların için
de en themmiyetJisi h ... nikind ı r • 

Çünkü burula sobot j hue
ketl•rıne korşı lnğılizleıiu hi oaye 
etmek istedikleri petrol kuyuları 
vardır. Ş ıttularaba hakim o\;ın mü

him nalı.lıyo yolu hürremgabJa bJŞ· 
lamakd•dır. 

Ab.ıdanda dünyanın en mühim 
p•trol tuviyehaneleri bulunmak· 
tadır. Burad ı bir çok Hiutli ç•lıŞ· 
maw.dachr. 

TOKYODA 
Halk, bir hava taar
ruzu korkusile gige· 
cek stoku g:ıpıgor 

fle sığınak hazırlıgor 

Tokyo 26 a.a - Gerelkur· 
may sub.ıyları'l.dan albay Sato 

Şunamba şehre karşı pek yak•n· 
da bir ha11a taarruzu yapılacağı 

k.orkusu ile yiyecek stokları bi· 
rıktiren ve lüz . ki . umsuz ır.ıgına ar 
ınşa eden Tokyo h•lkının bir kıs 
mını şu sözlerle tenkit etmiştir: 

Harp başlaru tayyare bom
bardımanlarına uğramata hazır 
bulunmaloyız. Fakat şa~ırmamız i 
çin hiçbir sebep yoktur. Bu gibi 
bombardıman hücumlarına karşı 

en iyi müdafa şudur: 
Herkes vaııfe.ini yaparak yan 

gınların Önüne geçmeğe veya 

yangınları sönJüraıege çalışmalı· 

dır. 

Şa"ghay, 26 a.a - A•keri 
malılıllorle yakından alakası olan 
Tairi Ku Şımmu J ipOn g'dZe esi 
Amerikanın J •po.ıya ile hır anlaş

mıya varmak ıçın müzakerelde 
bulunduıuoa dair dolaşan şayia· 

lar hakkında şunları yazmakta· 
dır: 

Jıpnnyanın Çin ihti! .i hoıo ha· 
ili ve uzak şarkta bir nüfuz sa· 
h:ısının vücuda getirilıncaine isti· 
nat eden esas aiyaseti Birleşik 

devletlerin ne leh Jitleri ne de 
teklifleri ile değışmiyece{rini A
merikarıın bilmesi lıitımJır, Gaze 

to Çin ihtilafının h .Jlı an~•k Ç 1 n 
kay Şedn d,hJloti.10 ba_llı bu· 
luoduğunu h.ıtırlatlamaktadır, 

Amfrikaıun Çan Kay Ş~ke yardırn 
siya<etı J •ponya ilo bır aolaıma· 

ya V•raıak teşebıi•ü ile telıf e· 
dılemez. 
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1 Tarih koınuşmaıaırı 1 
' ................... ,,,, ... .... 
lı REALiTE! ITGelişigüzeıf 

Fransa tahtında Bar kadını Ç •• f' • 
Taşçıkanlı kız { lTÇlr UCre terl 

26 ağustos - .-----
şıniarık bir kral 

• .. '..'.~;;::~:~:: ~:::1'.: 1 nin t es biti işi 
Yazan 

T. 1. 

Temmuz ayı na 
sıl milli ve siya
si tarihimize 9&· 

yılı günler ba· 
gışladı ise Ağustos da zaferler 
v" destanlar tarihimize büyük 
günler armağan etmiştir. Eğer bn 
cümleyi ırönlümün daha fazla is
teği şekilde anlatmak istersem , 
şöyle derim: 

-
15 inci Loula'ye veri

len dersler 

Bir gün nazır Manre
pas ile beraberdiler- .Loais, 
,,azırın kollarındakı dan· 
telalardan birine musallat 
olmaı. çekince koparmııtı. 
Nazır derlıtıl obir kolun
daki dantel8gı kendisi çe· 
kip kopardı '"' sükunetle: 
" Taha/ ıeg, dedi, lıiç bir 
zeflk daqmadım. ,. -

Franu krolı oo ~eşinci Louis
yo, daha çocuk yaşından itibaren 
verilen türlü türlü vasıflar, • mo
... mmalı > , c nüfuz edileoıez » , 

« tarife sıtmaz > , «eğlenemez», 

ıribi, hep menli ve hep can sıkın 
tısını, ruh bulanılıtltğını i'Österen 

foylerdi. 
Bu vas1fların verilmesine se

bep olan yaradılışı yüzünden, sa 
ray halkı, bu acaıp çocukla o ka
dar fazla meşğul olmağa, onu eğ· 
lendirmek, gütdürmek, neşelendir 
mel< için öyle elbirliğiyle çalışma

&'• başladı lr.i, Louis, yaramazlığın 
kabalığın, muzipliğin , hainliğin, 

inadcıhrın envaını nefsinde toplı
yao, tam manasiyle şımarık bir 
çocuk haline ırelmekte ırecil<medi. 

Yedi yaşına geldiği zaman, 
bo şımarık Kralı eğlendirmek için, 
bula bula, \tuşları bulmuşlardı. 

Büyük bir odaya sürülerle 
serçe dolduruyorlar, ıonra içeriye, 
birdenbire, bir kaç tane şahin aa
lıveriyorlardı. Bu yırtıcı hayvanla. 
rın, uvalh serçeleri, didikiemeleri, 
onların ciyak ciyak haykırmaları, 
çocuk kralı kahir.abalarla ırüldüren, 
tam miMsiyle Neronviri bir ej
lence teşkil ediyordu. 

Oo beşinci Louis'oin ne kadar 

hain bir çocuk olduğunu ispata 
lr.ifi gelen bu hadiseye, hükmü 
kuvvetlendiren aşağıdaki ınisali 
de ilave edebiliriz. 

Kralın, beyaz bir dişi ıreyıgı 

vardı. Yavru iken alıp beslemiş, 
büyütınüş, avucunda yem yedir· 
meie alıştırınıştı. 

Bir gün, durup dururken, ıre

yiji öldürıneğe 'ıtalktı. Hayvanca· 
j'ı:ıt, on onbeş ad1m uzaj'a götür
düler; Kral, cansız bir hedef kar
şısındaymış ıribi büyük bir ıoğuk· 
kanlılıkla nişan aldı, ıreyiği yarala
dı. Biçare hayvan, aldığı yaranın 

acısiyle, ıevırili efendisine doğ'ru 
koştu, lııan haliyle yalvardı, onu 
okşadı; fakat Louis, en taş yürek• 
li inaaoları merhamete getirebile
cek kadar hazin olan bu uhneden 
zt-rrece teessür duymadl, reyiği 
tel<rak uzaldaştırttı ve bu sefer, 
muvalfakiyetli bir atışla, hayvanı 

yere serdi. 
Etrafındakilere zararı dokun. 

dukça keyfi ırelen bu hükümdar, 
yaverlerinin, nedimlerinin, nazırla
rının düğmelerini koparmak, esvab
ı.rının J•nt<lilarını yırtmak, kolla
rını, del<lerini koparmak gibi di
vanece har<lr.etlere pek düşkündü. 

Fakat, ırünün birinde, etrafın
dakiler, bu şahane münasebatsiz
liklerden usandılar. Dük dö Noa · 
illes, krala, bir ders verıneyi dü
şündü. Gene, oaray erkanından 
birinin esvabını yırtl•ğı sırada, her 
ıeyi ıröze alarak: • Haşınetmeab, 
dedi, ıraliba , yırttığınız yakaların, 

kopardığınız düğmelerin yerine, 
ıohiplerini daha ırüzel yakalarla, 
pırlanta düaınelerlb taltif ediyor
ıunuzl • Bu imalı ıö:ı üzerine, 
kral, dük'ün yüzüne bir müddet 
ıaşkıo şaşkın bAkmış, bıç cevap 
vermemiıti. 

Şimarık Krala, ikinci dersi, na 
zırlarından Maurepas verdi. Bir 
ırün, beraber bulundukla'.ı 11rada 
Louis, nazırın lr.ollarındalr.ı danteli· 
!ardan birine musallat olmuş, çe
kince koparmıştı. Nazır, derhal 
~hür kulundaki !denteliyı kendisi 
çekip kopardı ve sükilnetle: « Tu
haf şey, dedi hiç bir zevk duy

madunl» 
Maurepaı'nın verdiği bu kov· 

vetli ders, kralın kulağında küpe 
olmuş, muhitindekilerin üstü başı 
yırtılmaktan artık kurtulmuştu. 

On beşinci Louis'nin kötü huy
larıoden biri de, haatalarla, ihti
yarlarla alay etmesiydi. Hiç bir 
aıtaya • ıe~mit olııuı » demek 

artı ıuuuuı 1.J ............. 

hiç bir kara haberi teessürle kar
şılamak ideli değildi. Hastalara 
sözde hatır sormak beba~esile 
adam gönderir, teselli yerine, bil· 
has~a endişe ve korku verici söz
ler söyletirdi. 

: yoruı. Umumi kadınlar araba· 
!arda dolaşıyor; Bar kızları park· 
ta kırıtıp duruyorlar: Memleke
tin ahlakı namına dikkat naza
rınızı çekiyorum,, -

Ba ıatırlar, gazeteye gön· I 
derilen imzasız bir mektuktan 
çıkarılınıştır. 

Hastalıktan kalkıp, huzuruna ' 
çıkmak istiyenlere, ıreçmiı olsun 
makamında söylediği sözler «ırarip 

şeyi Ben seni bu hastalıkhn öle- : 
ceksin zannetmiştim!» yahud « ıe· 

Ne büyük felaket'll. Umumi 
kadınlar arabaya binmişler; bar t 
kızları parkta dolaşmışlar. Şim 
di ne yapsak acaba? Mahalle 
çocuklarını toplıyarak bu mah 
lnkatı taşlatsak mı; yoksa polis, 
bekçi, belediye zabıta memuru, 

nin deden nüzülden öldü, baban , 
da nüzülden ıritti, sende ayni derd
le ahireti boylıyacaksınl• ıribi çir-

hep birlikte, Üzerlerine hücum 
mu etsek?! .. 

kin lüzumsuz, rönül kırıcı şey. ~ 
!erdi. 

Zihniyeti gördünüz mü?. Umu· 
mi kadının arabaya binerek cad· 
delerde dolaşmara hakkı yok; Olunun kafasından fırlayan 

peruka - ·-
Şu vaka, kralın • vücadünde 

kalb yerine, hissiz bir et 
parçası taşıdığını ne güzel ispat 
eder. 

Yakınlarından biri olan Kont 

' Bar kızı, h•rkes ribi, parkta 
hava alamaz. Peki amma gaze
teye mektup yazan sayın Bayım, 
Taşçıkan felaketzedesiyle Bar'a 
düşen bir biçareyi rezmek gibi, 
bava almak gibi en tabii haklar· 
dan menetmek için kendisinde 

, veya cemiyette nasıl bir selihi-dü Chayla bir ırece, F ontaineblea
u'de, kralın yatak odasına bitişik 

salonda, nezfi dımağ'iden düşüp 

ölüvermişti . Yere düşerken başın· 

daki perükası da çıkmış uzağa yu- • 

yet görmektedir?. Bu umumi lr.a· 
• , dını ve şu Bar kızını hanıri ma· 
' kaın hangi kanuna yaslanarak, 
Ömriınü behemehal dört duvar 
arasında ıreçirmeğe icbar ede
bilir?. 

• 
varlaomıştı. ~ 

Herkes dehşet içinde zavallı • 
adama dogru segirtirken, orada ' Edep, baya kalmamış: ne-
bulunan kral, doktoru çağırttı. den?. Mektup sahibi artık çoluk 
Doktor gelince ilk ıözü şu oldu: • çocuğiyle Atatürk parkına çıka· 
« Doktor, bak Mösyö dü Chayla mıyormuş; kime ne?. Bukadar 
perükasını çıkardı.!» Tombolr.to düşüoü~lü bir adamın 

Muasırlarının On beşinci Lo· • her halde bir umumi kadın ve 
uis hakkında verdikleri bir hükmü , ya bir bar kızı kadar hayat 

hakkı yoktur. 
hakikatin ifade•i diye kabul etınek 

Bu zihniyet, tarihteki Cinci 
zaruretindeyiz., Kralın on iki ıene · 

bocadan miras kaldı; fena, ıreri, 
maiyetinde bulunan ve onunla be· . 
raber çalıştığı için bütün hususi- . mutaarrız ve küstah zihniyet ... 
yetlerine nüfuz eden de Choiseul . Bu zihniyete ıröre Taşçıkanlının t 
Kralı şöyle anlatır: • Ruhu, hata alnına kızrın demirle •Orospu» 
ile dolu oldu(u halde fıtri ayıbla- · damga•ıoı vurmah; bar kızının 

iki yanağına cemici döJimeaiy\e 
rıoı tamamen ortaya dökmesine 

«Fahiıe» kelime ini i lemeli; ve 
yaşı müsaid değ-ildi. Parisin -yandı her ikisini birden her tülü me• 

' 

ğ'ını görse, Neron gibi haz duyar· · deni ve tabii haklardan mahram 

dı; fakat şehrı tutuşturmak için ederek taaasup Sadizmine insan· 
emir vermeğe cesareti yoktu. dan kurbanlar verm~li .. Sebep?. 

Kralın zevk aldığı korkunç . Çünkü efendi böyle istiyor. 
Hayır; üfürükmeap cinci ho-

konuşma mevzuları 

C hoiseul'in, bu hükmünde ya· 
nılmadığnıa şüphe yoktur. 

On beşinci Louiı'nin, hayvanlara 
eziyet etmekle bqlayan insafsızlık 
tezahürleri, yolcla tesadüf ettiği ce• 
naze alaylarını, büyük bir hırs ve 
merakla talr.ib etmek şeklinde' ırit

ıride artmıştı. Cenazesini talr.ib ede 
mediği kimselerin ölümünden duy
duğu zevki de bu kara haberleri, 
etrafıodakilere kahir.abalarla güle
rek vermek ıuretile i~pat ediyor
du. Konuşma mevzuları, hattahklar, 
isyanlar, ölüm, mezar nevinden ş&y· 
lerdi. 

( Devamı Üçüncüde ) 

, ca, bayırl. Kanun; herkesin ma .. 
hoı, canını, ırzını, namusunu em• 
niyet altına almıştır. Cemiyetin 
mesut inunları kadar bedbaht 
mensupları da ber türlü medeni 
ve tabii haklardan istifade ede· 
ceklerdir. Fahişe, Taşçıkanda 
satılık caulı ettir; Bar kızı bar-

' da emre amade eğlence kadını
• dır; fakat umumhane ve bar dı· . 
. şında her ikisi de, umumi niza· 
' ma aykırı şekillere bürünmiye· 
• rek muhite istikrah verici man· . 

zaralar göstermemek şartiyle, her 
türlü medeni hakka sahip birer 
vatandaştır. Artık kafalarımızı 
bu realiteye ıröre ayarlamalıyız. 

( Devamı üçüncüde) ....... ___ ,, 

DUn çiftçi blrliğlnde, c;arc;ır 
fabrikaları mUmessillerinin 
lttirakiyle bir toplantı yapıldı -

Dün öğled~o sonra çiftçi birliğinde, birlik azaları ile çırçır fab

rikala~ı mümessillerinin iştirak ettiği bir toplan!ı yapılmıştır. 

Toplantıda çırçır ücretlerinin teıbiti görüşülmüş fakat müsbet bir 
neticeye varılamamıştır. Ziraat bankası fabrikası Klevland'ı 4 kurıışa, 
yerli kozayı beş buçuk kuruşa çekeceğini çiftcilere bildirdiğinden çift. 

çiler fabrikacılardan, pamnlr. ve kozalarının aynı fıyat üzerinden çekil 

mesini istemişlerdir. Fabrika mümessilleri bu isteii reddetmişler, bir 

kilo Klevland,ın çekme ücretinin 5 kuruş olarak tesbitinde i<rar eyle· 
mişlerdir. Müzakereler bu yüzden kesilmiştir. 

Ôğrendiğimize göre çiftçi birliği, mensuplarına, pamüğu asgari fi. 

yatla çeken fabrikaların isimlerini bildirecek ve bu ücret köylere de 
tiınirıı edilecektir. 

Toplantıda çiğid muadele meselesi de görüşülmüş çiftçilerden ve 
labrikacılardan mürekkep bir heyetin 1 eylillden itibaren müştereken 

bu iş üzerinde çalışması kararlaştırılmıştır. Heyete çiftçi birliğinden 

Zeynel Bilici ile Adil Giray, fabrikacılardan lbrahim Bordur ve Asım 
seçilmişlerdir. 

Binek arabaları hakkında
ki Kontrol şiddetlendirildi 

Son ırünlerde şehirde işleyen 
binek arabalarından şikayetlerin 
artması üzerine belediye zabıtası 

müdürlüğü kontrolü şiddetlendir
miştir. Umumiyetle müşteriden ta· 
rife harici yüksek fiyat istemek, 

müşteriye fena muamele istenilen 
yere gitmemek üzerinde toplanan 
bu şikiyetlerin onune geçmek 
hususunda halkımızın da belediye 

zabıtasına yardımı icap etmekte· 
dir. Tarife harici fiyat isteyen ara
bacılar en yakın belediye veya 
polis memuruna bildirilmelidir. 

Netekim dün, vaki şikayet 
üzerine müşteriye fena muamele 

eden ve fazla para isteyen iki ara
bacı hakkında belediyece zabıt 
varakası tanzim edilmiş, hakların
Ja takibata girişilmiştir. 

lstanbulda bir inf i ak 
lstanbul 26 ( Husu i ) -fahri 

Türkoğlu namına gelen iki vagon 

benzin dün gene Fahri Türkoglu 
tarafından Haydarpaşa rıhtımında 
tesellüm edilmi , yüklediği motör 
rıhtımdan hareket ederken birden 
makine dairesindeki bir kusur ne· 
tıcesi iştial olmuş itfaiye gayreti 
ve diger yardımcı vasıtalarla yalmz 

Ticaret veklll Ankara
Y• döndU 

Ankara 26( Hususi ) - lzmir 
fuarını açtıktan sonra lstaobula 
ıreçmiş olan Ticaret vekilimiz B. 
Mümtaz Ökmen evvelki gün şeh
rimize avdet etmiıtir. ,, bankası memur 

alaca..k 
Haber aldığımıza ıröro iş ban· 

kası pek yakında müsabaka ile 
meııııır alacaktır. 

bu motörle rıhtımda buna yakın 

duran diğer bir motör lramilen 

üçüncü motör Je kısmen' yanmış· 
tır. Y :ıkınlarında iki motör kısmen 

hasara uğramıştır. Başka ziyan ol 

mamıştır. Bir motorcü ölmüş, iki 

ağır, bir hafif yaralı da hemen 

hastaneye nakledilmiştir 

Belediye reisimiz 
g e 1 d i 

Bir aydanberi mezun bulunan 

Belediye reisimiz B. Kasım Ener, 

dünkü toros ekspresiyle, refikala

riyle birlikte şehrimize gelmiştir. 

Mezuniyeti ıırasında Ankara· 

ya da uıCrayan ve belediyeye ait 
meseleler etrafında alikadar ve

kaletlerle temaslar yapan B. Ka
sım Ener bir iki g-üne kadar va
zifesine başlayacaktır. 

Milli ve siyasi tarihimiz tem
muza, zaferler ve destanlar tari· 
himiz de ağustosa büyük ırün
ler armağan etti. 

30 Ağustos 1922 de kazan· 
dıırımız Başkumandan muharebe· 
siyle bezenen zafer taarruzu, 26 
Aguıtos 1922 de sabahleyin sa· 
at beş buçukta topçu ateşlyle 
başlamıştı. 

Bundan ondokuz yıl önce bu 
ırün başlayan bu taarruz beş ırün 
ıçinde hedefine varmış ve yalnız 
Türk tarihi değil, cihan askerlik 
tarihi de eşsiz bir zaferi yarının 
subay ve komutanlarına okutmak 
üzere sayfalarına ı-eçirmİ$lİr. 

19 Eylül bir uyanıştı. Orada 
arkadaşlıırıyla beraber : 

- Yürüyelim arkadaşlar! 
marşını söyliyen Ebedi Şef, asıl 

bu yürüyüşe 26 Ağustos 1926 
da « Kocatepe » de sabahleyin 
saat beş buçukta başlamış ve bü
yük bir istila ordusunu beş gün 
içinde imha ve eıir etmiştir . 

26 Ağustosun ondokuzuncıı 
yıldönümü~de o büyük harekata 
en büyük Türk Komutanının ağ· 
zından hürmetle dinleyiniz: 

« Her safhasıyla düşünülmüş, 
ihzar, idare ve zaferle intaç edil· 
miş olan bu horekit, Türk ordu· 
sunun, Türk zabitan ve kuman· 
da heyetinin yüksek kodred ve 
kahramanlığını tarihte bir daha 
tespit eden muazzam hir eserdir. 

Bu eser Türk milletinin hür· 
riyet ve istiklal fi '<rinin liyamut 
abidesidir. Bu e•eri vücuda ıreti
ren bir milletin evladı, bir ordu· 
nun Başkumandanı oldutumdan 
ilellebet mesut ve bahtiyarıın 

Mesut bir yıldönüıoündeyiz. 
Ve büyült milletimiz bir işretiyle 
yeniden 26 ağustoslara ririşece .. 
ği Şefinin emrinde baştan başa 
bir ordu ve vatanımız, o ordonnn 
güvenilir koruyuculuğu arkuın· 
da som ve tüm bir cephedir. 

• • • 
Denizlerde meydan 
muharebesi 

Bir hilr.iye vardır; bütün ha
yatını daglarda, Balkanlarda ıre
çirmiş bir poıoak, ilk defa deni
zi görünce; 

- Allah allah, demiş, bir 
tek düz yer gördüm; ne yapalım 
ki onu da su basmış( 

Atlantik meydan muharebesi 
Pasifik meydan muharebesi, Ak
deniz meydan muharebesi! 

Enıriıı denizlerde yapılan ve 
yapılaca it olan muharebelere 
m~ydan muh•rebesi adı verildik· 
çe ben pomağın yukarıki sözünü 
hatırlamıyorum dersem yalan 0 • 
laca ki 
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Diktatör mütevekilane omuz silkti: 
- Ne yapllıml Matmazel dö Bols

berg evlenmiş olacak. Evlilik hayatını 

politika endişelerıne tercih etmekle belki 
d11 fena yapmış bulunmadı. Siz ne dersiniz 
Militza? .. 

Genç kız belli belirsiz 

rıldandı: 

bir , setle mı-

- Evet ekselinı, bu tercihte haklı 

idi. 
Hakikaten ne için Mariste kalmamış 

ve sakin bir aile yuvası kurmak için Ro· 
ualdla evLnmemiştide Silvanyaya gelerek 
kendisine müzaharette bulunması icap 
eden adamla çarpışmıştı? 

Stefan konuştu: 
- Bunları bırakalım. Düşünmek ne

ye yarar? .• 
Tatlı hır tebessümle ırülerek ilive 

etti: 
Tatilde olduğumuzu da uneye ata· 

ralr. söylendi: 
- Ben ne İnsafsız adamım! Sen Det · 

lasta size çok yorucu işler verdiğini şim· 
di anlıyorum. 

Genç kızın itiraz etmek istediğini gö
rünce: 

- Hayır. Ben ne söylediğimi biliyo. 
rum ... Fakat kabahatimi affettirmeye çalı· 
ıacajım. 

Y arıa akeam Seo Detllıa dQııecetJııı 

kbuz ile ınurac'alftıarı 

ıiz burada bir kaç 
lenirsiniz. 

gün da~a kalarak din · 

Mabzuu bir ırülümseııı• 
ile ilive 

etti: 
- Orada sistiz kalmaya çalışaca• 

rım ... 
Genç kız da ırülümseme~ kuvvetini 

bulabildi. 

- Teşekkür ederim şef. Lakin yarın 
daha iyi olacağımı unıyorum-· 

- Haydi gidip yatınız. Geceniz ba
yırlı olsun Militza ... 

Taldekin uzattığı ele elini bırakmadan 
önce tereddüt gösterdi. Şimdi kendisini 
onun itimadına layık bulmuyor ve kendi 
kendisinden utanıyordu. 

- Ahi Bu adamdan önünde diz çö. 
küp af dilemeyi ne çok isterdi!. 

Merdivenleri sarhoş ıribi sendeliyerek 
çıkıp odasına kapandı. Yatağına kendisi
ni bıraktı . 

Vücudu dayak yemiş gibi bitir.in, zih. 
ni perişandı. Bir dua ıribi mütemadiyen 
ayni kelimeleri tekrarlayordu: 

- Baba ... Babacığım... Stefan Tal
dek- Aman yarabbi! ... 

Alnının terini silmek üzere mendil 
almak için elini cebine uzattı ve parmak 
larına, unutmuş olduğu mektup değince 

titredi. 
Mektııbıı oebiad• çıkardı. Garip bir 

ıiskinme ve bıkkınlık ile baktı. Taldekin 
düşmanlariyle artık ne alakası olabilirdi? 
Mektubu yırtmayı düşündü ise de vaz ıre· 
çerek zarfı açtı. 

Bir çığlık koparmaktan kendisini ırüç 
tuttu. Ronald şöyle yazıyordu: 

" Yarın Taldekin otomobilin 
de ananla beraber gitmemek ça· 
re&ini balun. Vlostog baaazıada . 
bir kaza olacaktır. ,, 

O rece Mariya için bir halete ihti
zar ırecesi kadar uzun ve acı oldu. Hiç 
uyuyamadığı halde müthiş bir kibuı &'Ö

rüyordu. 

Ne yapmalı idi? .. 
O güne kadar vazifesi 

beraber lüzumlu ve haklı 
şevkle kabul etmişti. 

güç olmakla 
sandığı için 

Bugün ise ... Bir kaç balta, hatta bir 
kaç gün evvel yaptığı işi şimdi yapabi· 
lir mi idi? Çünkü arlık biliyordu, hakika
ti öğrenmişti. 

Babasının sözlerini yanlış tefsir etti
ğini şimdi anlamı~t•. Onu ihtimal bu ka
naatinde bir vazife yüklemek için mah· 
ıus ıürüklemişlerdi. 

Halbuki bu vazife artılr. mukaddes 
mahiyetini kaybetınişti, hatıl lüzumunıı 

da kabili müoakafa hulmımakta idi. 

Bizzat bahası, yenin reıımı, mektubu 
ile tanımış değil mi idi?? 

Evet, Taldek çok şiddetli, zalim ve 
merhametsiz davranmış, türlü muhalefet ve 
isyan teşebbüsünü kanla boğmuştu. Mar
ya dö Bolsberıri intikam almaya ıevke

den de bu lı.an olmuştu. Bu •ebebledir 
lr.i, kendisinde cezalandırmak hakkı ırör
müştü. 

Fakat, 'Faldek ortadan çekilirse Sil· 
vanya ne bale gelecekti? 

Şefin şahsına karşı ş;mdi ıiddetli bir 
harekette bulunmasını kabul edemeyen 
kalbinin zafını ırizlemek ve mazur röı
termek için şöyle lıir muhakeme yürütü
yordu: 

Taldek öldürülürse yeni bir dahili 
buhran memleketi kaoa bulayac•lr.tır. Reji
min muhalifleri arasında rekabet ve çek
memezlik şimdiden mevcudd. Taldekin yo· 
rine başkaları ıreçecelr.ti. 

Bunlar biç şüphesiz onun bütünfkasurlarına 
ıahip fakot onun kadar zeki bulanacaklar, 
ve uzağı görüş kabiliyetli olmayacaklardı. 

Babasının düşücesini şimdi anlıyor 

ve takdir ediyordu. Taldek şöhreti dere
cesinde ff'lna bir adam değHdi. 

Tal dek zabıta ve orduyu emrinde 
tuttuğuna ıröre onunla ırayri müsavi, ıriz· 

li vemüşkil bir mücadeleye ıirişmekteıu• 

( Dnamı .,., ) 
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Bir numaralı sersem ! 
~ada harekat \ 
Ruslar 

JAPONYA 
Çörçilin nutkunu leh 
dille dolu bir propa 
ganda telakki ediyor 

İran' da harekat 
RUSLAR 

YAZAN: 

AKA 

Hiç bir gaze
teci, hiç bir dip· 
lomat heyecanlı 
haber vererek 

GUnddUz kendisini göster· 
için bu günkü yanan dünya ve be 
şeriyetle alay edemez. Hakkı yok· 
tur. 

Dünya lüzomu kadar kan kö
pürüyor, kan ağlıyor, can veriyor 
Onun huzurunda ancak insanca 
adamca duygulanarak baş eğilir. 

Fakat cihan yangınını kendi ve 
ırazetesi için beş on para fazla ka· 
zanç kaynarı zanneden sözde ga· 
zetecölere en hafif tabirile (sersem) 
denilir. 

Bunları yazmağa sebep şudur: 

Oeyli Ekpres gazetesinin Vaşing· 

ton muhabiri gazetesine parlak bir 
havadis veriyor, adamcağız meğer 
iki devlet adamının Atlaotik ko· 
nuşmalarını noktası noktasına bi· 
liyormuş. iki büyük adam altı mad· 
de üzerine konuşmuşlar! Bu mad
delerden biri de şu imiş: lsveç; Is 
viçre, Bulgaristan, lran, biz gibi 
harbe girmemiş, fakat harbin sınır· 
ları illerinde bulunmakta ol"n mem 
leketler ihtiyat bir tedbir olmak 

üzere Londra - V aşinııton tara· 
fıoJao askeri işııal altına alınacak 
mışl Havadisi veren gazeteci unut 
muş ki Birleşik Amerika da harbe 
rirmemiş. fakat harbın sınırı üze
rindedir. ihtiyat tetbiri ona da şa· 
mil dr&-il midir? Şamilse bu işi kim 
yapacak? 

Böyle bir havadise inanma· 
mak iç.io bir milyon sebep vardır, 

inanmak için de sadece bir ( mü· 
kemmel budala ) olmak yeter. 

Harbe girmemiş milletler bu 
sıfatı takınmıyacak kadar dünya· 
yı ve ıilih kullanmasını bilen mil· 
!etlerdir. Hele biz, Vaşingtonda 
ki mubahirin hiç bir zaman anla
yamıyacağı derecede bambaşkayız 
Gazetec ıik tarihinde pek büyük 
yalanlar görülmüşse de bu merte· 
be•i biç. eörülmemittir. Oı uı. için
dir ki Deyli Ekspresin Vaşioıııon 

muhabirine layık olduğu ıılatı ve· 
riyorumı Bir numaralı sersemi 

YeDlıaı.alı'taa 

• Kılıbıklar cemiyeti 
lzmit muhabiri· 

miz yazıyor ı 

1 
YAZAN ' B. FELEK « Şehrimiz

deki bütün kılıbıklar toplanarak 
gayri resmi surette bir ( Kılıbıklar 
Cemiyeti ) te4kil etmişlerdır. ,. Bu 
cemiyete dahil olan vatanda;lar 
kadına hürmetin medeni bir vazile 
oldu&-uou ileri sürmektedirler. Ce
miyet azasına tevzi etmek üzere 
diplomalar da bastırmıştır. Bu dip· 
lomalardan bir nüshasını size ııön· 
deriyorum. lzmitte yapılan tahrirde 
67 aded kılıbık olduğu anlaşılmış

tır. Gizli kılılnklar tabıi bu rakam· 
da dahil deiıldirler. -

Haberi okudunuz. Bu enlere· 
aan haberi veren muhabirimize te-
4ekkür etmemek k .. bil değil. Çün· 
kü ad~dleri dünrada ve bizde ar· 
tık erkeklik için endişe, kadınlık 
için bir gurur mevzuu teşkil ede
cek derecede genişlemiş olan bir 
ııoıfın ilk teşkilatlanması haberini 
vermektedir. 

Göoderdiği diploma 23 X 33 
genişli&"inde bir kiğıddır. Üstünde 
bilyük yazı ile ( Kılıbıklık diplo· 
ması ) yazılıdır. Kılıbıkların bu 
diplomayı almak içiıı imtıhan ver• 
meleri lazım gelen dersler şunlar· 

dırı 
Söz dinleme, hoş rörme, yol

dan dönme, ıözden dönme, boyun 
erme, dayak yeme, uysallık, itaat 
etme, yemek işleri, bulaşık- lşltri, 
ıüpürge işleri, çamaşır işleri, ütü 
işleri, sökük işleri, çocuk avutma, 
ninni söyleme, itirafı zünub ( ka• 
bahatlerioi itiraf ), mazeret uydur
ma, inandırma, korkma, yalvarma, 

Şahadetnamenin altında da( Kı 
lıbıklar Cemiyeti reisi, başkılıbıit, 

kılıbık ) imzalarını havi bay ······
muhtelif ıömeıtrlerde, muhtelif me· 
vıular üıterinde verdiii imtihan ne 
ticeıinde heyeti mümeyyizce tak· 
dir edilen numaralar yukarıya dere, 
v" ibraz eylediği emsalsiz liyakati· 
oe binaeıı işbu diploma tanzim edi
lerek kendisine ita kılındı ibaresi 
var. 

lzmitlileri ba gilzel medeni t .. 
ıebbllalerind.., dolayı takdir et• 

memek mümkün değildir. Çünkü 
imtihan vermeğe mecbur oldukları 

derslerin yukarıdaki isimlerini göz· 
den geçirmek bile bu bıçare sıaı

fın ne büyük bir mihnete maruz 
bulunduğunu göstermeğe kilidir. 

Böyle bir sınıfın hukukunu müdafaa 

ve meziyetlerini ilan i~in aralarında 

bir teşkilit vücude getirmeleri za
ruri bir şey idi. Umulur ki; lstan· 

bul kılıbıkları da lzmitteki derd 

ortaklarının bu teşebbüsünden ibret 

alarak onlar da bir cemiyet teşkil 

ederler. 

Şiddetli muharebe/eren sonra 
Tebrize doğru N Ogra d Tokyo 26 ( a.a) - Çörçi· OV 1 lin radyoda söylediği nuthn ilk 

b O Şa 1 t ti tesirini yazan Kokum in Şimbun ga 40kilomet 
re ilerledi 
iran şehirleri 

( Cıahuriyetten ) 

• Atlantik mülakatın-
dan bir sahne 

YAZAN Amerika bu harp 

başladığı zam•n 
1940 da hazır 

zetesi nutl un japooya ve orta şar 
ka dair olan kısımlarından bahse 

Leningrada derek diyor k•: 
« Bu nutuk tehdit e dolu bir 

h h •• propaganda nutkudur. Bunuı.la 

QVQ UCUmU beraber Londradakiler zannetme 

Almanlar bu akın sinler ki Fransız Hindıçinisi Si 
esnasında yUzden yam ve Bahrimuhitin diğer dev· 

!etleri böyle kaba yalanlara kapı 
fazla tayyare kay. lacaklardır? Çörçil böylelikle Ja. 

bettiler ponya il." Siyam'ın arasını açma· 
Berlin 26 ( a.a. ) - 24 •hı· ğa ve gOya bir Amerika Japon 

tosta Alman h3va kuvvetleri hü. müzakeresi olduğunu iddia ede· 
cumlarını şark cephesi bölgesinde rek 3 lii paktını bozmağa çalı· 
bulunan Sovyet demiryolu tesisatı. şıyor.ıo 
na ve yollarına tevcih etmiştir. Tokyo 26 ( a.a ) - Japon 
Alman bombaları müteaddit demir. salihiyttli menbaları sinirli bir 
yolu istasyonların• çok büyük tah. halde Çörçilin ithamlarını red 
ribat yapmıştır. B!r çok hatlar ke. etmekte ve japonyanıo biç bir 
silmıştir. 

bombalandı 
lngiliz hükQmeti, 

Türkiyenin menfa 

etlerine dokuna • 
cak hiç bir şey 

yapmamayı taah-
hüt ediyor. 

Moskova 26 a.a. - Tas ajan
sının Tiflisten öğrendiğine gÖ•e, 
Sovyet kıhhrı lran hududunu 
geçtikten sonra Tebriz İı,tikame
tinde 40 kilometre ilorlemişler-
dır. 

SERVER 
BEDi 

d Şt lı. kimse ve biç bir şeyi t.hdit et. 1 
Gomel bölgesin e u a ti- Tahran 26 a.a - •an 

1 • h - .. medıg" inı bıldirmelı.tedirler. d 1 b o acagını ve ar- pinde tayyareler yere surunürcesi. men tosu ün evka liide ir 
Parla· 
toplan 
nutuk be gireceğıni söylüycırdu. 1940 da ne Sovyet zırhlı trenlerine hücum Çörçilin Japan askeri zümre · lı yapmış ve Başveıdl bir 

bu tarih bir sene sonraya, 1941 etmişlerdir. Bombalar zırhlı tren- lerine yapı ğı ıelmıhler aak)onda söylemışıır. 
haziranına tehir edildi. Haziran lere 0 kadar şiddetle isabet elti· da Japon lıarekellerınin umun un lran şehirlerine hava hücumu 
geçti. Bu sefer Amerika harbin rilmiştir ki taarruz mahallinde tren- tas.ip etlıği bir milli polıtİkaya Londra 26 ( a. a. ) - Röyter: 

lerden esrr olarak ancak enkazı istinat eyledıği sôylenmekt<dir. T •lı~an. radyosunun . bildirdig·ne gö-
1943 yılına kadar süreceğini ve gör üliiyordu. re, ıngılız kuvvetlerı müteaduıd ıran 
kendisinin o zaman harbe girece- Moskova 26 ( a. a. ) - Sov. maga kalktı; kuşak örmeyı ögreı.di. şebırlerinı bom~ardıman etmiştir. 

ğini bildiriyor. yet tebliii: zindekl Virenlihti adası işgal edil· Vişi 26 ( a. a. ) - Ofi bılıli-
Oikkat ediyor musunuz? Bu Dün bütün gün Sovyet kıta- miştir. Traktör ve top malzeme- riyor ' 

defa tehir ır:üddeti bir seneden iki ları bütün ctpbe boyunca anudane ai>le yüklü 5000 tonluk bir tica· Alman radyosunun saat 20 de 
seney.e çıkmış oluyor. dövüşmüştür. Şiddetli muharebe!.,. ret gemisi batırı mıştır. Müteaddit bildirdiiine ıröre, Suvıet tayyare-

den sonr'l Sovyet kuvvetleri Novoır· d lerı ıra11111 şıınalınde 1'obriz şr.hrine 
Haraç mezat! Amerika tarih üşmaıı g•mi ve mavunaları hasa· radı tablıye eımiştır. hücum etmişlerdir. Evv<lce haber 

mu"ddetı"nı· artı ti 21 · · h ra uüratılmı 111 ve ateşe verılmı"ştı"r. ıra ar ıra ıncı 24 .ağustosta Java mu arebe. • • verılmeaen Y• pılan bu lıiıcumda 
b 1 k · t" 1 b 1 F k t lj'ıinam edilen harp malzemesi •· asrı uma ıs ıyor ga ı • a a !erinde yerde 46 düşman taıyaıtsi toyy4re meydanı ile kışlalar bom. 

b h 59 d ·ı 10 d ha 6 rasrnda 8 aoet 120 lik I< p, aynı b u arp •ır• • ıene 8 tahrip edilmiştir. sovyet tay• 41anmıııır. 
- d A k 1 çapla dıier toplar, cepbone ve surerse orta a ne vrupa a ır, yaresi zayi olmuştur. Harekatın hedefi, Sovyetler· 

d A 
"k K d d b" müteaddit le.ayıklar vardır. 

ne e merı a... an eniz e ır sovyet harp Mo•kova, ~6 a.a. - General le doğrudan doğruya bir ra-
Son Atlantik mülikatında fÖY· gemisi düşmanın bir denizaltısını K bıta t-·ı·•ıdı·r "Pıotesvetk.in rasniya Sevesda,, "".., 

le bi:şeyler konuşulduıiunıı. tahmin batırmıştır. 
H k 26 ( ) 

gaıehsinde yazdığı bır makalede . Lonora 26 ( a. a. ) - Royl•· 
ediyorum: • elsin i a.a. - Res- -dıyor ki: rın aa11.eıı muharrirı yazıyor: uı gll . 

Churcbill - Haydi bir gayreti.. meo bıldirildi&ine göre, Sovyet de. Almao hava kuvvetleri Lenin- tert:'nın iraıı'aakı ilerı hareketıı. in 
Roosevelt _ Elka" rı umumı"ye ra· niz kuvvetleri son günlerde büyük d' 11 h ıl~ neuce>ı, cugralya ıtıb4rıyıe wu· rra a yaptı• arı iıcum te~eLLüs. 

zı deg· il. zayiat vermiıtir. Fınlandiya l.örle· l . d I halazası g uç olwıyan bır harp cep-
zinde h ı r muhrip ikı mayo tarama erı esnasın a yiızden azla la)Ya• h ·' ~ it ~ 1 . il b "k 

Churchill - Bu mübarek dkirı ıremisi ve iki petrol aemı"•ı" dahı"l re kaybetmişlerdir. biıtiın bu hü- csıoue .,ovye er uır ıııı e uyiı • .Brıtanya ara::ııoda sıkı blr iş bır1İ· 
umumiye ne isliyor? oldui'u halde 6 dü~nıan nakliye cumlar alır.ım kalmı,tır. ltmıııuz &• j"ı tcwıoı oJ.ıt.c.1ıııc.ur. 

Roosevelt - Harbe X"İrmeden 8'•· &'Cmısınin tahrip edıJdiii bildıril- yının ıon ha itası İçinde aJman .Fıh~tin ve .Suriye yolu ile Mı-
lip gelmemizi istiyor. mektedir .. Bir tiçaret &'emiııiyle bir tayyareleri Lenic&rad'a 17 hücum ıır'dan şaıka OOil"Uı lriık.'a kadar 

B 
mayin tarama lemi.si de aj"ır ha- teıebbüsüode l uJ~nmno,ttur. · Churcbill (düşünce içinde) - u ~ uzan•o ınııııız kvıılrulu saye.ıııdo 
ıara uğramıstır. f'inlandiya körfe- S l J, ·ı · d ı.. d J ' 

da yeni bir Amerikan icadı ... (Gü- • OPget ere fiil ız gar ımı ya ıo a randa ve sonra aa K•f· 
? f t "h"ınde Londra, 26 a.a. - Sovyet kasyada ruslarta birıo~trek yakında 

lümsiyerek) Pateotasını aldıoız mı ran&B arı R devamlı bır cephe te•kııı· mu··m"un usya'ya mümkün olduğu kadar • ~ 
Roosevelt - Harbe girmeden cımarık bı"r kral 1 b. ıt d d olacaı..ıır. Hu cephe, ·1· ur•ıye'yı· T esas ı ır sure e yar ım e ılcce ... 

girmiş ııörünmiye epeyce muvaffak f "k • "d ) &-i hususunda yapılan vaidin fıııyat ·alman tehdıtl<rıno ve nazi ıecavu· 
( Ba~tara ı ı ıncı e zuııo k t 

olmadık mı? Dünya gazeteleri ay- Modern tıbbıo türlü türlü isimler sahaıına konulması lüzumu lıııııhz ar~ı uvıye euecektır. 
1 d b 

· A h b · · gazetelerinin Çörçıl'ın nutku hak· . liunuan boşu bu yenı cephe· 
ar an erı « merika ar e gırmış verdig" i ruh hastalarından biri oldu- nın ark.a.ında ewın iaşe yoU4rı bu-

l d
. 1 y k d A · .lundaki mi.ıtalealarıuıo ba!<.lıca mev- ı •ayı ır» ıyor ar. a ın a « merı- C7uoa cı.üpbe bulunmıyan on beşinci ... uuacdktır. öu yoUit.r a..öu411, uenız· 

b 
. . . h • • zuuou teşkil etmektedır. d 0 s • · 

ka har e gırmemıştır ama er ta- Lou s'nin, kendisini eg~ leodirmek i- e ı..1rıye ye uogru lia~ra koıf • 
O 1 T l a h t . d" zuıth:o Ji•~oat • e Mu 1 e 

ralta muzaller olmaktadır, düşman çin baş vurduğu çarelerden birıde aı Y e •.rap gaze • 11 
•· B >U ve ._ua 

• ı. d" . b d yor ki: k 4>r•, ve !Sender bu zır yolu ıte Kal· 
ordularını perışan etme-.te ır» diye yaz mevaimıode,sarayın ütün o 1'" a~ya ya k.duar uz4u•c·•tır. 

ki B b ı. • d d 1 d ı k 1 liugün her zamandan ziyade A- • -~ 
yazaca ar. u en üyü" ıca •· arını o aşara , genç kadın arı, uy- 1:.aer Iran na ,1 nufuzu altında 
• · d d" ? k merika ve lngıttere'deki fabri<a· • • 
ıııl e ne ır u ile uyanıklık arası, yataklarında bırakıosa inı, buıun b, ıaş· yvllorı 

Ô k · S lar Rusya meydan muharebesı ıçin -
Churchill (mütevekkil)- ylel. ıeyretme tı. arayda, onun bu sa· letw~•y• ouştruı. vo """ u.uoıo· 

[Taavlri efkir'dan) bah ziyaretlerine, « Kralın devri· silah yeıiştiımelıdir. M. Çörçıl, mel ot•rak ço~ vakıt ııe\meden 

-====-==~· 
jT.a.KvtMI 

27 Ağustos 1941 
ÇARŞAMBA 

YlL: 1941 .. AY 8 Gün: 239 Hısı.r 
Rami l!JS7 - Aiuato• 
Hicri 1'60 - Şabao 

1H 
14 
4 

:'e~e Nöbetci eczane J 
Toros eczanesi-! 

· d ruı mukavemetinin bütün kı• ae- o. w k yesı a ını vermişlerdi. Bazan, bu "' a.c::ı.ııc:tıııırı.ıı. uaş a bdı p ~u1Ual4r 1n-
kadınların oda kapılarını hızlı hız· vam edeceııı kaoaatıylo seyaba· da alman paraşutçıi ve havadan 
lı vurur: tinden dönmüştür. Rus cephe~ini noklc:Uhcu ll.lldldı ıuın gördugu as· 

« Yangın var l ıt diye bağıra· takviye etmek için yapılacak. ber- kcri vaıife~crı aynen lraıı'ı isııla 
rak, onların yarı çıplak, telaş ve banııi ıevkıyat çok iyi semereler eJen n4zı seyy.hıarı ., y•p•ca1<· 
korku içinde, dışarı fırlamalarını verecektir. tır • liıııotnaleyh Lunlarııı ıbmali 
seyreder; bazan da' mışıl mışıl D a i 1 y telegraph gazetesi neıııı.e bı.e 1<4tesı dah• uzun wud. 
uyurlarken, ayaklarının ucuna ba• Çörçil • Ruzvelt wulakalı ba:..kın· d:t tehir edılcmıyece1< haydi bır 
sarak airer, uyandırmadan, boyun· d .. 1 z .. rı.1rctu. Kaııal ucnızueu ve liasre • a şoye yAzı,..ır. k"" f 
larına, zümrüd ııerdantıklar takar· 1 or <Zinoen gıJeıı bu baya\i yollar 
dı. ngiltcre ve Birleıı... Ameri~a y• . ı.ız HHu:ıı~tan'dan degıı, Avus .. 

B. 1 k oın nazi zulmünü ortadan kaluır- turaly 'd H ır ara ı , can sıkıntısından a an, ~l»nda Hındi•tanın-
bahçıvanlığa merak etmiş; bundan uıak azminde müttehit oldukları dan ve k.cza şimal ve ceuup Aıııe-
usa~ınca aşçılığa başlamıştı. O be· hakkıodaki deklarasyonun netice- ri1<a

1
dan da gelecek malı menin 

vesı de geçtikten sonra işi oyun· !erini henzü ilk dalga halinde his· geçmesini mümkün kılacaktır. Hu· 
cakçılığa döktü; sonra balı doku· ıediyoruz. lisa, müttelikimiz sovyetlerle doğ-

,r===================~===================:;:::;~;;;~~ 
( yenicami yanında ) • 

Müzeden sırrol an sultan kal atası 
~=================================================' 

Geçen büyük Harbin, buııünkü harbi do· 
&"uran meşhur «Yerysay muabadenamesiıo yok , 
mu, işte onda, hiç tatbik edilemiyen madde· , 
ler arasında, yirminci asır ırara bet şaheseri 
sayılabilecek birde « maddei mahsusa) ,. var• 
dırı 

246 ncı madde •• 
Bu madde şöylece tesbit edilmiştir: «Bu 

muahedenin imzuından sonra g•çecek olan 
altı ay zarfında, Almanya, Sultan Ukuav•'nıo 
kafa tasını lngiltereye iade etme&"e mecbur 
dur.» 

Bir ıulh muahedenamesinde, belki eski 
zamanlarda, rakiplerin kafa taslarında şarap 

içen hükOmdarlar zamanındı, böyle maddelere 
yer bulabilrdi; fakat yirminci asırda, garibdir, 
ki V ersay muahedesi de bu yüksek mazhari· 
yete oatl olmak şerefini ku:andı. 

Bundan babsedişimizin sebebi: Muahede 
namede böyle bir madde buluu1Duından, bole 

«milhim maddei mabıusaıt nın dayandığı ha- tanın başı kesildi, Berline ğönderildi ve ora· 
diseden kimıenin haberdar olmayışındandır. da müstemleke müzes'no konularak teşhir edildi. 

Hadisenin esası şudur: k h Geçen büyü arp sonunda, Almanya 
Almanlar. 1890 senesine doğru, Afrikada mağlOp olunca. V eheb kabilelerinin bir murah. 

oufuz sahalarını genişlellikleri sıralarda, büyük bas heyeti lngiltueye müracaat ederek sabık 
göller mıntıkasında sakin bulunan V ehep ka-
bılelerinin Sultanı Ukuava,nıo mukavemetile kar· sultanlarının kalatasının Almanlardan alıp ken-

dilerine iadesini istedi. Bu kabileler ölen b"ır 
şılaştılar. 

Bu cesur bedevi reıs, Almanlara boyun eğ· insanın ruhu kala tasına yrrleştiğini, artık O· 

k f 
rada kaldıg-ını zannettikleri için, Sultanın kala 

me istemediği için iki tara arasında kanlı 
ve korkunç bir cidal başladı ve ancak sekiz tasını ele geçirmekle ruhunu da kurtaracak· 

larıoa itikat ediyorlardı. 
sene sonra neticelendi. 

Sultan. son muharebeden sonra. tamamile lngllterenin me~bur Loyd Corc'u, bu mü-
ma&"IOp oldugunu voı Almanlara boyun eğmek racaat üzerine ,muahedenameye böyle garip 
mecburiyetinde bulunduğunu anlayınca, mısra· bir madde koydurdu. 
ğınr ııöğsüne sapladı ve ewaret zilletine katlan· Netice ne oldu? Hiç. 
madan can verdi. Çüııkil muahedenamenin diğer maddeleri 

Almanya, uzun ıilren bu cidaldeo ıısınc go- gibi bu «maddei mahsusa» da tatbik sahası 
tirmiıti. Halkı, cidalin artık rıibı)ctl•noiğıni bulamadı. Sultanın kafatası, derhal, miiHden 
ispat etmek icap ediyordu. Bıı 1Dakaatla Sul- ıırrolup ritmiıtL 

.3 

Bar kadını 
Taşçıkanh kız 

(Baştarafı ikincide) 
vatandaştor. Artık kafalarımızı 
bu realıt•ye göre ayarlamalıyız. 

Memlekette edeb de, haya 
da vardır ve herkes, her istedi• 
ği zaman, çoluk çocuğiyle Ata
turk parkına çıkarak bava al· 
maktadır. Medeni bir camianın 

edep ve baya havasını iki bedbaht 
kauının sokakta veya park'da ııez. 
mesi değil, bu kadınların fıkren veya 
fılen rıı::cwine teşebbüs edılmcsi 

bozabilır. Yer yüzünde herşeyin 
nİ::ııbı o!<.ıuğ'unu unulmıım.ıhyıı.; bc
yo.ı.ıo k.ıy.uctı anCdk. :ıııy•bau y .. nıo· 
ua bellı oJur. 

. Şu cıh•ti not halinde kaydet
megı taydah buluyuruuı: Arabanın 
ıçıuc.Jen U7.Gttıa:ı O&Ci:i.,_, .. rıuı araba· 

cının yanına kuyarak, F.-.~rboş ve 
we:ııt hatıyl~, ius .. uı tık:ı.İr. ~ir eıı Taş

çık.anlı kadıuın bu ŞCkiJde iCZmcsi .. 
110 µuusccı lllUSdöOıc edııoıc:::ııi; ter· 
tı::roıycı <1.aırc:ı.ıuuo g~ıcı. lcııu u.ıcn

ıı.j ı.:ııtıı::mek kacıar mauiı.s . z ve ıc.,p· 
sı:ı.uır. liu ıli.ı uuı..tayı ayı ı A)ll 

mülaiia etmeh ki muharrırio ka· 
nuuıara ve ıçtırnAi nızama aayauan 
şu yaııları, haksız ye;e, suıtcfınro 
ua-r•wıısıo .•• 

*** 
ruda.ı d•>iruya b.r rabıta ydklıhl& 
tc:ıi::. ıı::C11JcCcK \IC ru::ıı ar .n wuhtaç 
oiuu~u uıa ı zcme a ı tık. m•kul rır 
lcı.T.Llı.a lcmın caıhuış olGı...c1.k.lır. 

iranın komşularına teminatı 
. Loucır ... :oto \ a. a. ) -koylcl" 

8) .uı~ıuıu dıpıOw..:ı.UK üıUharru ı y•
Z.ı) Or : 

bı.lyük Hritnn)'& hük.Umetı, İran· 
Ja ill l'i J.cu horctrr.C:lı Yt: lJU h•ı t:1ıı.~· 
tın ~cOcU!Cr•D\ bu Sı:ı.b,;ı,b !r&IJID kO· 
mşu ..ı.rıUd. Vo OIJlCt lk.I mu:ıılUW4U 

nıe..uıe-.cte tıu ~.ıı mıştar. Aıaft.adar 

llıt:Wtt:kclıcr l uı lr..ıyc:, Mı:ıır, lr.-., 
E.lgu.uı:ıltt.n, .!:>uuuı Ar<a.LılSliuJuır. 

tiılh<l:.~a ·1 ur .. ıyc bu~ümet.ne 
ahval ~e bıiGı::ı.ıs.t lu::r no vıuı:J.4 
c.>l:ııun 1 ur ... ıy~uın WcLJfaı:ı.lleı ıoc UIJ• 

kuuaC.:1.k. bıy tur şc.y )Apw•w.:1.yı 

lıııcuız. hu ... uwetınıu labhhuu c.ıwek
tc UJ.UUKU tc:lüJU utunu..U~lur. 

lı auın ~iy1:1si ıstık1iıı ve t\. prak 
büliiu1ugu bu>U>UlıUd. ~erıh~n tcıuı .. 
o"'t u.:1. 1 ur .. uu ... uwcuuc buu.ıuı.ı.ı 

tır. İH~ıtı.z hı.İ.,.Uı.ücll lcı:ı.uıu <l•bııi 
İktı.::uıuıyatın" vo h.:1.yi:ltına muwtı..un 
OiıJU'U U~ıcCe..&o d~ cuarct ul..uın.yı 
ta::ıı ıtıd.u taalu.ıuJ eyıcwı~Lır, 

liırte~ı~ J\ıııerıu Uevletleri 
hükuwc:U Uo İuiıl z ve !>vV"ycl bıi· 
kuweueıının Kır&ilıiı h.:1.rc ..... ttco 
ta.woUJİıe h•bcru•r etıum Şllı. 

Berıin nasıl karşıladı ? 
Bcrıın ~6 ( a. ı. ) - Y "" res

::zıi bır a.ıeub.:1.uiuı b11uı111ıyor : lrdn
ı e.l.c JırCyııwı:.~IUl ISlıhu.ıt.1 COcn ıD• 

a-ıh;c - ~vvyet oyuouuun inkı~ah 
berllo saıatuycth Wdhhıh:rıuın bdy .. 
retıui mucıp u1maau~tır • 

. burdda i.şaret ecııJtlıj'ine göre, 
bıtar4tıı11 zorre kaoar şupn•ye 
m"h..ı.J vcrumıyen bir mc:w.l.c~elo 
yapılan bu huıul h"r~k.ell, lı auın 

ve doldyı.ı.ıy!e lrdn,aakı lııgııız -
::;ovy t ı.ı..culddth:rınıu bu ı.ueınleket 
te IKamet eı.ıeu AIUldulardao Jırt!Je
cc:k bıı::r tcbdının kurku!lu altıuUa 

bulunduııu h•ı<kındakı yonlış ıudia
laruı hc:r lLirıu abıaKi ~ay.1ıthlr dı· 
şınıJ.4 kdi4U Dt:UCC.:.Hllr. 

Bır t .. r,ftan Jran'cJa mühim al· 

manldrın mık.tarı ehemiyc.t.ıızuir. 
Oıgcr taraltau na lran b 
b.:1.a..IK.ıiltc: u ' u ... u~eu 

) gun maıuwcıt vcru.e' 
. •urct . yıe lıou ııız - ' t d . l o ~.Jvye ı ı.11.ı .. 

._rıuı ÇOk. YAZ.ıh vo k.ti surc.tLe 
te4<1p cyleuu~ıır. 

Alman h.s.riciye nezaretindo 
bılbırııdıgıne gore, lngoltoro um ye• 
nı bır mcmle4etı veya bu mtwle· 
ketın b4ZJ 1'.ısııDlcirını bul.~evıklt:TO 
tı::rtc.ermoK cur.Llluuu ı~leı.ııgı iuKar 
edll~mc:z. 

M, Molotof, lran hükümetino 
tevdı c:tııırı hır nutıid& l~.Ll :seue
sını.ıe ımzd.lanan !:>uvy"t - İran 
muahede:ııını llerı surmUştür. 

Moskova radyosu l•ralından 
neşredılen bu notcuııo, \.DCc:rejan 
bır cihetı vars~, bu da ıuarutere'nia 
Sovyctıere lr4n üzerıne yapacak• 
ları bareketıerı haklı gösterecek 
bır sebc:p olarak ku.l.ianıLıdSıoı te. 
m.n içın bu eskı mu11hc:deyı b.tır
latınış olmuıdır. 

Iranın Vaşington elçisi 
Vels'le görüştü 

V aşingtoo 26 (a.a.) - lran'ın 
Vaşington elçisi dün Arnerika ha
ricıye nazır muavini Sumner VeJs 
ile gôrüşmüştur. lran etçısi bu gö• 
rüşmeyi wüteakip gazetecılere lran 
da 1-\lman ajanları bııi ur.madıaını 
lngılıı ve Suvyct ithamlarının ısıi· 
la ıçın bır vosııe otdugunu •ör 
lemıştır. 

lngiltere lrana mal ihracını 
yasak etti 

. Londra 26 ( a.a ) - lnııiliz 
tıcaret nc:zaretıı.ın neşrellıği bır 

emirname ile lr<ı.u'a ruhsatiyesiz 
h<r türlü m.l ihracı 26 agusıos· 
tan ıtibaren yasak edilmiştır. 

Kahirede heyecan 
Kabıre 26 (a.a.) - R<>yler bil• 

diriyor: .. 
lrana karşı müşterek logılız • 

Sovyet harekrtı h.berınin yayılma
sı üzerıne Kbhıredc bUyük hır ho 
yecan büküm sUrmüştur. Kral Fa· 
ru1<0 un koz k.ardefi lr•n veli•ltdt 
ile evüd•r~ 



4 BUGON 

ÇAKICI EFE 
B U G Ü N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malOmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
aunda sayın okuyucu ve mu,terilerimden aldığım yUzlerce mektup ve 
yapılan tJifahi mUracaat Uzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın istifadelenmeslnl temine karar verdik. Fiyatı 100 kuru,tur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azl;ğı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize mUracaatla isimlerini yaz
dırmalarını, ta,rada bulunan sayın okuyucularımız da ad~esimize (100) 
kuru' göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederız. 

A D R E S : Adana Merkez Oteli Altında 

HOROZOGLU KARDEŞLER 

-
BÜTÜN ADANA HALKINI 

YAZLIK SİNEMAYA 
Seyhan .Defterdarlığından : 

------------------------------------------Koşmakta ve her gösterilişi şehrimizde harukultide 
bir SiNEMA hadisesi teşkil eden SINEMA'cılık 
A l e m i n i n e b e d i g e n ölmeyecek şaheseri 

Türkçe Sözlü 
Harikalar filmini bUtUn heyecan ve güzelliğine 
t ek r a r ve t e k r ar s e y r e t m e k t e d 1 r 1 er 

:: .............. ERROL FLA YNN .............. ;; 

Mahallesı sokağı Cinsı -
Döşeme Nuri efendi ev 

• Zeytunoğlu baraka 
arsa 

• Tevfikbey arsa 

• • • 
• • 
• Rifatbey • 
• Raif B. • 
• Hasan bey • 
• Karasalih • 
• Kuşcu Salim • 
• • • 

Eskihaniam Çerçioğlu « 

Döşeme Raif bey • 

Ada par. Mesaha M2. 

362 2 75 
354 9 365,5 

329 37 330 
186 l 892 
330 2 .188 
363 8 330 
369 4 391 
363 10 415 
240 8 79 
338 7 86 
338 8 115 

77 19 167,5 
369 3 209 

1 T. C. Ziraat 
1 Bankası pamuk 

Müessesinden 
Hükümetçe el konan ko· 

zaların çırçırlanmasına mu vak 
katen fasıla verip sayın müş
terilerimizin getirmekde ol· 
dukları kütlüleri çifçiler bir
liğimiz tesbit ettiği 4 kuruştan 
çırçırlamaya başladığımızı ilan 
ederiz. 

27- 28- 29 l 188. 

Askerlik 
şubesinden: 

Askeri hesap ve muamele 
memurluğu okuluna yedek 
subaylarla yedek subaylığa 
nasbedilmişlise mezunu olma
yanların k a y d ı k a b u 1 
şeraitini öğrenmek için şübe
ye müracaatları ilan olunur. 

vergi kıymetine 
göre temamının 

muhammen bedeli hisse mik. 

15000 tema mı 
70000 25/108 

33000 temamı 

62440 • 
14338 • 
14250 • 
15640 • 
20750 • 

2370 • 
8600 • 

11500 • 
16800 « 

8360 « Tarafından yaratılan bu şaheıer şo hr imizde hiçbir filmin gô•termediii 
bır raıi'bet görmüştür. Bu büyük film birkaç gün daha devam edecektir, 

iLAVETEN: Bir Yenilik Olmak Üzere 
Yukarıda evsafı yazılı 13 parça gayri menkulün mülkiyeti peşin para ile 13- 8- 941 tarihın· 

RAV VENTURA Ve Cazının Süslediği 
Gençlik Ve Musiki Filmi 

İP ARİ si i jDELİLİKLERij 
PEK Y AklNDA: 

titÖLMİYEN AŞKtit 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Cinsi 
Çam 

Orman Envah Satış ilanı 
MİKTARI 

Hacmi 
M3. D3. 

256 

Ster Kental Kilo 

l. Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası dahilindt" hudutları 
şartnamede yazılı Zindegan devlet ormanından numaralanmış 
256 metremıkap muadili adet çam ağacın bedeli dört taksitte 
ödenmek ve on iki ay içerisinde çıkarılmak üzere 14- 8- 941 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artırmaya konul-

muştur. 

2· Artırma 29- 8- 941 tarihine müsadif cuma günü saat 

den. itibaren on beş gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 
saat 10 da defterdarlıkta müteşekkil isteklilerin 29- 8- 94 l tarihine müsadif cuma günü 

komisyon mahsusa ve malümat almak istiyenlerin her gün milli emlak dairesine müracaatları 
ilan olunur. 

ASii . SiNEMA r.NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9,15 

BU AKŞAM 

iki Müstesna Film Birden 
I 

Suvare 
9,15 

JEAK PIERRE AUMONT'un 
Kalpler yırtıcı eşsiz bir sanat abidesi olan 

Ölünceye Kadar 
il 

Lorel - Hardi <<Harbe Gidiyor>> 
• 

15- 19- 23- 27 1147 
-- ----

eyhan Maarif 
müdürluğünben 

Dairemize (60) lira ücretli 

bir memur alınacaktır. Muha 
sebe işlerine vakıf lise dere 
cesinde tahsili bulunan istek 
lilerin üç gün zarfın da müra 

caat etmeleri ilan olunur. 
1186 

1 Mobilya Yaptırılacak 
C. H. P. Genel 
Sekreterliğinden: 

Emsalsiz ·k· '- ·• · f b h 1 gelmeleri şimdiye kadar güldür· 
ı ı KOmıgın se er er a e l . 

medikleri derecede kahkahalarla güldürecek •rı ....... ··· 1 
TiJrkçe SözlU şaheser 

1. Adana , İzmit, Çangırı 
ve Kayseri halkevleri için 
temsil salonu koltuklariye 
kütüphane mefruşadı ve fz. 

12 de Seyhan orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. I 
j- Beher gayrimenkul metremikabının muhammen bedeli 

490 kuruştur. 1 

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 

mit gazino mobilya aksamı 

yaptırılmaları ayrı ayrı açık 

eksiltmeye konulmuştur. 

2. Açık eksiltme ve ihale 
İstanbul C. H. P. Vilayet 
idare Heyetinin Cağaloğlun
daki binasında komisyon hu· 
zurunda 28. 8. 941 tarihine 

müsadif perşembe günü saat 

15 te yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 94 lira 8 kuru~tur . 
5- Şartname ve mukavele projeleri Seyhan orman çevir· 

ge mü<Jürlüğünden Bahçe orman bölge şefliğile Ankara Or. ' 
Umum Müd. görült"bilır. 

6- T r kl f mektupları 29- 8- 1941 günü saat 12ye kadar 
komisyon rdsliğine verilmesi lazımdır. 

7- !stekhlerin ticaret odası vesikası ile birlikte bellı olan 
gıin ve saatta ihale komisyonuna müracaatları. (Bu vesika 
köylülerden istenmez.) 

15- 19- 23- 27 1146 ,- - B A 1 1 
l B A 1 - Mükemmel bir Leke ilacıdır 

İ B A 2 . Madeni eşyayı parlatır 

t B A 3 Tahta kurularını derhal öl-
dürür. 

Tarifi şişeler üzerinde yazar. 

Satışyeri . Cumhuriyet oteli karşısında Muhiddin Kanuni 

No. 99 1167 

HAST ALARlNI KABULE BAŞL\L\MIŞTIR 

Adana Belediye riya 
setinden 

50.000 parke taşı 
ahnaca • .: 

l - Şehir dahilindekı yol 
lar inşaatında kullanılmak ü 
zere toprakkale taş ocakla 
rından çıkarılmak şartile 50. 
bin adet bazalt parke taşının 
mübayası açık olarak eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
(6500) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 

tı ( 487 .50 ) liradır. 
4 - ıhale 29 • 8 - 941 

tarihine rastlayan cuma günü 
saat 10 da Adana belediye 
encümeninde yapılacaktır, 

1163 1 - 15 

zayi teskere 
Tarsus askerlik dairesin-

i den almış olduğum terhis 
teskeremi zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan, eskisinin bük 
mü olmadığını ilan ederim. 

Irmak başı kilise köyün 
den Hasan oğlu. 316 
doğumlu Cafer. l 185 

ait keşif ve şartnamesinı A 
dana Belediyesi fen işleri mü 
dürlüğünden 16 kuruş muka 
bilinde alabilirler. 

6 - Bu iş hakkında faz 
la malümat almak ve şartna 
mesini görmek isteyenlerin 
Adana Belediyesi fen işleri 
müdürlüğüne ve munakasaya 
gireceklerin de ihale günü mu 
ayyen saatte Belediye encü 
menine müracatları ilin olu 

3. Tahmin edilen bedeller: 
Adana 33387 liradır. 
lzmit 32717 • 
Kayseri 21663 • 
Çankırı 17906 • 

105673 • --
4. Bu iş için izhar edilen 

projeler; şartnameler ve diğer 
evrak Ankara C. H. P. Ge

nel Sekreterliğine ve lstan· 

bulda C. H. P. Vilayet lda· 
re Heyetine, Adana, İzmit, 
Çankırı ve kayseri C. H. P. 
Vilayet idare Heyetlerine mü 

racaatla görülebilir. Eksilt

meye iştirak edenler bunları 

makbuz mukabilinde alabilir-

27 Ağustos 1941 

Hububat mıntaka· 
mız Aksaray 
{Boşmakaleden artan/ 

makinesinden ibarettir. Sonra bu 
makineleri işleten adamların ekse
riyeti iyi yetiştirilmemiş, ırayet 
acemi, ehliyetsiz insanlardır. 

l Bundan anlaşılıyorki ziraat ve· 
kalelinin bu şekildeki, yani elin
deki mevcut vesaiti loer tarah 
memnun etmek şeklinde daıi'ıtması 

ve mühim zirai mıntakalarda tek· 
ail etmemesi siyaseti pek hatalı ne
ticeler vermektedir. 
Bunun için yapılacak şey makina 
ziraatını evveli esaslı mıntakaLırda 
Çukurova, Ak aray gibi geniş v~ 
makina ziraatıoa çok müsaid saha
larda teksif etmek ve ondan son
ra mümkün olduıi'u kadar ve mm. 
takaların kabiliyetine ıröre yapıl· 
maktadır . 
Burada en çok na zarı dik kate alı
nacak me;elele den biri•i de maki
nıst davds ı dır. Birkaç kombine işleti
len mıntakadan öğrendiıi'inıize gÖ· 
re mkinist yetiştirmek, makina zi· 
raatı davasını halledecek en mü· 
~ım ve mübrem bir ihtiyaç şek· 
lı~de tezahür etmektedir. 
Şuphe yok ki bugün makina bulmak 
ve makina g-etirmekte de biraz 
müşkiliit çekiliyorsa da yarın va. 
•iyet bu şekilde kalmayacaktır. 
Fakat makinist meselesi öyle de
ğildir. Ve bu bizim halledeceği
miz bir meseledir. Böyle olmasına 
rağmen maal .. ef henüz istenilen 
sürat verilmemiştir, 

Bu yüzden de bilgiıiz maki
nistler, şöförler elinde Ziraat Ve
kaletinin makineleri bozulmakta ve 
harap olmaktadır, 

Aksarayda pulluk adedini de 
arıtırmak icap eder Çünkü köylü 
pulluk tedariki için Adanaya; Kon • 
yaya ve sair yerlere gitmek ve da· 
ha pahalıya pulluk almak macbu
riyetinde kalmaktadır. 

Halihazırda buradaki pulluk 
adedi iki bin beşyüzü geçmemekte· 
dir. Bu mikdar ise Aksaray için 
pek noksandır. Orak makinesi de 
ayni vaziyettedir. 

Bütün bu ihtiyaçlar bize ırös. 
teriyor ki; bu büyük hububat mın· 
takasının gerek inkişafı ve gerek• 
se dün kendini doyuramıyan bugün 
kendi ke11dine yeten ziraatcı Tür
lr.iyenin yarın büyük bir hububat 
satıcısı olabilmesi için bu meseleler 
üzerinde Ziraat Vekaletini çok 
ehemmiyetle durması , çok esaslı 
tedbirler alması lazımdır. Çünkn 
büyük ziraatcı Türkiye yalnız lr.en• 
disini doyurmakla ve kendisine 
yetmekle deıi'il, çok ve bol mahsul 
yetiştirmekle iktisadi refaha kavo· 
şaLilecektir. 

Seyhan Cumhuriyet 
Müddei Umumiliöin
d en: 

Seyhan merkez ceza ve 
tevkif evinde bulunan mahkum 
ve ruevkuflar için 941 mali 
yılına ait ekmek ihtiyacı (yet 
miş beş bin) kilodan ibaret olup 
14. 8. 941 tarihinden itibaren 
onbeş gün müddeti., ve kapa 
lı zarf usulile aşağıd;- ki şartlar 
mucibince münakasaya konul 
muştur. 

1. Teklif edilecek fiyat 
muvafık görüldüğü takdirde 
29. 8. 941 cuma günü saat 
11 de Seyhan Cumhuriyet 
Müddei Umumiliği makamın 
da toplanacak komisyon ma 
rifetile ihale edilecektir. 

2. Yüzde yedibuçuk nisbe 
tinde (829) hra (12) kurutluk 
teminatı muvakkata alı nacktır. 
Taahhüt müddeti 1. 9. 941 
tarihinden ıtibaren 31. 5. 942 
tarihıne kadar dokuz aydır. 

3. Şartname parasız olarak 
ceza ve tevkif evi müdürlüğün 
den verilecektir. 

4. Tekl;f mektupları ihale 
günü olan 29. 8. 941 cuma 
günü saat ona kadar komisyon 
reisi tarafından kabul edile
cektir. 

5. Fazla malümat isteyen· 
lerin ceza ve tevkif evi mü• 
dürlüğüne müracaatları ilin 
olunur. 

14, 17, 22, 27 1142 
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