
tALKIN GÖZÜ 

~ALKIN KULAG 

IN DILI 

.&.akerllk mtlkeDefiyetl ve yedek sübay 
kanunlarıada tadllAt yapılacak 

a·uer 
tahsi/de bul~nanlar 29gaşından sonra ertesi 
seneye bırakılmıgacaklar, mühendisler kıt' a 
slajlarını askeri Jabri~,:~~a.J!:~"u,C,:.~~:! ... 

~~~ 14 (HU.'lus!) -Askerlik mükelleflyet~e- nlmıt müesseMler1n ve Qnivenıltenk:ı bir §ubesinl 
&i : as fncl maddesinin o :tı.kra.sının dell.§~kQmei b!t1rdiıkten sonra d.I.A'er fllbeslno plenle.r ertesı 66-

lt . kkında hazırlanan kanun l~yihaSUll h dt neye bı.ralolmaYlP asker edllirler. 
ı.r~~ıse vennlştir. Bu lA.yiha önUınllzdeki gtınler ftbu taJebenln derslerine muntuaman devam et-
Illi 1 Müdaran Enetimeninde göriişülecek ve umu. mAaleri şartıle ta,h.!U saa.tıert h.artolnde memurlyct, 
kıl(ı heyete sevkedileeektir. LA.yihnda. fıkranın ou ,._ TUile san'at, ticaret ve zira&tle lft.ipllerl teeilleri. 

e t.a.dili teklif edilmektedir: M m.Am teştıl etmes. Son yoklama sırasında 'lrta 

1 •A&kerı rnekteblerle nizanıname ve taıı:ınatname- Tey& rftkaek btr mektebl bittreret memleket lç1nde 
erıne göre devam mecburiyatı olan resmt va yUk - ve dlfllldt. daha yüksek meltteblere kabul zamanı 

&ek tnekteblerle llseler ve orta mekteblerde ve tAll oı.madıtınd&n dolayı girmem i4 olanlu o sene tçinde 
~eslek nıekteblerlnde veya bu derecelerde oldutu girerek lAzım ,elen vesilr:alan gönderd11tlerı takdirde 
aarır Vek~eti tarafından veya Müd!lrlllkle.r!nde~ eıUa1 seneye bıra.kılırlar. J9 yqına ta.da.r ertesı ae-

İ.asdık edilen husus\ ve oonehl rnektablerde ve ayn ntrre ı.t~tedlleoek talebeler b.ir seferberlik halinde 
l':ısırt.a bulundukları Maarıt vektı.ıetınce tasdildi ıa.um ve ihtiyac& göre dıaturn sıruUe &ılker edUirler .• 

llıeiltleket harici rnektablerde ot:um.a.tcta oldukl~ llıtfyat aitbaylan kanununda değitİklik 
aıua.şı.lo.nıar -Bunlann ertesi seneye terki en ço A.DDra 14 (Hu.rus!> - İhttyat eO.bayla.rı ha.kkın-
29 Y~ını bltirlneeye kadar uzar- Bu yaoa tada~ daki b.nunun üQilnctl maddesının tadlll hükQmct 
tah:ıiUerlnt blt'-emıa olo.nlar tki sene üstDsU! sın (DeYIUIU 7 inel sayfada) 
~ .. ," ... , onra 

Barajlan tc§kil eden balonlardan bir lmını lıavaya yükseltilirken 

----··--··--;·k:·;;-;······;r··BlR-DENI"Z·····:·· iNGiLiZ, ALMAN 

verilirk!n ~~~~Rgr~tl TAYx:~tLf:ıiNiN 
Londra radyos~nun Amirallık 

bu sabahkı dairesinin tebliği 
neşriyatl Bir Al~an torpido-

İngilterede 
faaliyet az oldu 

CÇenıiyenıer yüksek bir mektebi ııanalden ,ı; 
.... . ··································•················································ ............................................................. [;o in k açak çı lı ğı "Bugün Hi tl erin 

Londrayı zapt için 
tesbit ettiği tarihtir, 

sunun hatırıldığı 
zannediliyor 

Dün Yunkers tayyare 
fabrikaları 

bombardıman edildi 

Milli Şef yapan bir şebeke 

ıı,:~kara l 4 (A.A.) - Orta A • 
hatto uda yaptıklım kısa bir seya • 
oıı ·· eb sonra Reisicümhur İsmet İn
ler~ U[tün saat 2 1 de hususi tren -M· fehrimize dönmü~lerdir. 
l'Uk ıli~ Şef Ankara garında Bü . -
~ 1\tıllet Meclisi Reisi Abdülhalık 
tl:nda, Batvekıl doktor Refik Say
~il~' Mareşal Fcvr:i Çakmak, Ve -
lltler, Cümhuriyet Halk Partisi ge -
hr •ekreteri, Parti umumi idare he
ttı., ı ~zaları, meb'uıılar, Genel Kur
~l Y ıle Milli Müdafaa V ekiileti er
tii 111

• Velcaletler müste~ar ve müdü· 
dil' l.ıtnumileri, Ankara vali ve bele· 
l'tt e teiııi, merke7. komutanı, emni
~~tl rn.ü<lürü ve ka!abalık bir halk 

Çl!sı tarafından karşılanmıelardır. 
~~~ orum 14 (A.A.) - Rr.isicüm
tth)"~et lnönü bugün 1 0.25 de 
~ 1llıızden ayrılmı,la~ ve başta va
t~·rneb'ualar, komutan, Parti, Halk
~l.i~·~e belediye erkanı olmak üzer~ 
~ urı Çorumlutarın candan sevgı 
~hüratile uğurlanmışlardır. 

1• Milli Şef hareketınden önce vi -
v'Yet ve Halkevine teref vermişler 
~tl Halkevinde Çorum ve d var ka· 
/·.ar halkı ile görüşmeler ve Halk· 
~ı faaliyeti etrafında izahat alrnış-
tdır. 

'-ı. (Devamı 3 üncü sayfada) 
~ 

Mesele dün yeni 
bir safhaya girdi 

bıkalan bulunan .. mo ,k öz, bat· 
P ot adında uç açı g 

ve anay la d hapishanede 
ka başka suçkir ansırada bir eroin 

hk
4 yattı arı ma um k . k nnalı karar• 

kaçakçılık şcb~ esı ı· u üddet edo -
1 ve ıkma ı rn 

latbrmış ar k çıkmaz An-
rek hapishaneden ~ı ar k beyaz 

h d ' reı• •eçere 
davaJiı A me ! başlarnıolardır. 
zehir kaçakçıl~gı~a faaUyeti kısa bir 
Fakat oebekenın u dikkatini 
zamanda zabıtanıkn "ıa:nüçil de ta-

Ib . ve kaça çı a d 
ce etmıt d lt a ıılınmıolar ır. 
kib ve tarauub : •:fradından Pa -

Olin bu te e e 1 Cihangir a-
Boğazkesen e 1' b" 

nayotun. • . bir :ırsada tüphe ı ır 
raııındakı halı v ··rUlmüt ve der· 
vaziyette dolaotıgı go 

hal yakalanrnı.!dtı~. lu'"gvüne getirilen 
E . et mu ur 
mnıy d üzeri aranmıt. 

t n bura a . 1 
PanaY~ u ühim miktarda eroın e, 
ceplerın?~ m. . •uretı mahsusada cı-t.....J ___ :._ •• ""L---.ı 
bir meoının ıçıne 1 .ayfada) .,...- ..... I'UU...u 

------R~~~~yaıı--iı-arsonı-ar·--------
meseıesinin dedikodnsu 

· umilik ile Emniyet Müdürlüğü 
MUdde•umd• ihtilaf çıktiği haberi yalan 

aras•n u ----
Müddeiumuminin 

gazelemize beyanah - · · yolcu ea-0 · olları idareamın . "d 
er~~nta•ı ile belediyenın ı a -

lonu o T k . azino lokantasın-. d ki a sım g , 
resın e R anyalı garsonıar 
da çalıttırılan.. om 1 · olmakta 

1 ~ir alacak meselesi yüziinden be· me•elesi, günun rnese eaı 
~dıyenin İstanbul S inci icra daire- devarn ediyor. f d 

'•n bu rnevzu etra ın a . e müracaatla Florva plaJları üze - Her gaı:ete 1 tı .,. h l'f havadı's ve mütalea ar or-ne haeiz koydurduğunu dünkü sa- mu te ı 
l'ırtıızda bildirmiştik. Gittikçe dah~ taya atıyor. d d'" 
tntereaan bir mahiyet alan ve yenı B da bazı gazeteler e un-
•~r u ara . f d d-f halar arzeden bu hudise ctra. - .. 1 rında lıadıse etra ın a a 

111Uda aldığımız yeni ve mütemmırn ku sayı a · t makamlannın ayıı 
lllalumatı da bugün bildiriyoruz: liye ve cmnı~\ nı ileri 

telakkilere sa 1 
• resen 

9 
Piaj sahibi Mehmcdin belediyey.e sürerek. müddewmuııMIR' 

37 senesi bedeli icarından 1046 lı- k'bat 
t ı_ b ta ı a 
~ ~orcu vardır. Ancak. hu par~ ~- Bu ,m1ünf16.t.:oc•ı.<ı: 
dıye ile pl&j sahibi arasındakı bır . dün 

yüzünden o vakittenberi tee- ınız 

Londra, 15 (A.A.) - Bu ııa
bahki nCJriyatı esna11ndıı B. B. C. 
radyosunun apikcri, §unları ııöyle
miııtir: 

- Bugün Ağustoııun 15 idir. Bu 
tarih Alman kıtaatının muzafferane 
bir surette Londrayn girmeleri için 
Hitler tarafından tesbit edilen ta
rihtir. Bugün Ingiltere münakaşa 
kabul etmez bir surett~ denizlerje 
hlkimdir ve havalara hakim olmak 
vaziyelinde bulunuyor. 

Her bakımdan İngiltere (!imdiye 
"•dar hiçbir zaman uzun bir harbi 
idame ettinnck ve kazanmak için 
bu kadar iyi silahlanmamı~tı. 

Spiker bu vesile ile İngiliz kuv
vetlerinin dünkü muvaffakiyetlerini 
blr kere daha tebariiz cttirmittir. 

Edenin nutku 
Londra, 15 (A.A.) - Harbiye 

nazırı Eden radyo ile neşredilen 
bir nutkunda. Almanların zaferi 
kazanmak hususundaki muvaffaki
yetsizliklerini tebarü:ı. ettirmi§tir. 
Eden demittir ki: 

- Almanya, blitün dünyaya, 
harbin bu yaz biteceğini vadetmi~ 
ti. Fakat Ingiltere biliyor ki, bütün 
"uvvetilc içine atılmıt olduğu haki
"' harb, henüz yeni başlamıştır.» 

Almanlar "ingiltere 
için dehşet devresi 
başliyor, diyorlar 

Londro 14 CA.A ı - Amirallık dal. Londra 14 (A.A.) - Hava ve 
resinin tebll~: anavatnn emniyet nezaretlcri teb -

Bu sabah er'kcnden cMalcolm• ve liği: 
cıVerlty. torpido muhriblerlmlz düş - Düşmanın bugünkü faaliyeti da
rnanm teslih edUmiş altı balıkçı ge- ha az olmu§tur. Dü~mıın tayyare -

(Devamı 7 inci sayf:ulııl (Devamı 3 üncü aayfada) ..................................................................................................... _. 

İstanbul meb'usları 
dün Eyüblülerin 

derdierini dinlediler 
Bir genç talebenin dileği: "Liseden mahru
muz, halkımız, fakirdir talebeler İstanbula 

' yürüyerek gidiyorlar, biz bir lise istiyoruz" 
Istanbul meb'usları, dün de E - kayetler daha :ziyade ~ahııi iolere in-

yüblülerin derdierini dinlediler. Ge- hisar etti. . 
çen •ene, meb"uaların önüne not Saat 15,30 da celseyı GC'neral 
defterlerini baştan a,ağı dolduran doktor Hakkı Şinasi açtı. Ve gene 
dilekler seren Eyüb, bu sene pek bermutad ilk sözü sevimli meb'u -
cömerd davranmadı, dilekler, ti - (Devamı '1 Inci sayfada) ·······································································································-

C Musiki alemimizdeki dedikodu ::J 

Belvn bahçesi hadisesi 
adliyeye intikal ediyor 

t• ............. ················--················-···· .... ···············---········-· ..... ' 

Bile, 15 (A.A.) - Basler Na- ~ iclclia eelilen ıan'atkara tecavii:ı adet olur ve ben ele yarın 
i T ecavii:ıe uğrayan ıan' at kar Ş elik ıoruyor: ((F also yaptığı ı 

tional Zeitung gazetesinin Berlin 

1 

~ ayni iddia ile bir arkada1ımın iiıtiine piyanoyu yıkarıarn 
muhabiri, Alman . matb~~unı~, bu ~ halimi :ı neye varır?)) 
hafta ııonunun lngıltere ıçın bır deh- : 1 
tet deVTeli olacağına :oiındiden ha- \ ............ - ..... - ..... ._••••••••••••••••••-" 
ber veren mütalcalannı gazete•ine ~~~~~~;~;··;;;~~···~;~;~~·;··;._.· 
bildirmiotir. heyetinden 1kt aa.n't.tkl.r arasında 

müe&if bir hAdise oldu. 'ra.nbıırt Sa. 
l~hat.tin, bir fa.aU nrasında., falso yap
~ı iddiasında bulunualt Tallburu 
ile heyetin piyanl.st.l Şefilin üzerlne 
yürüdü. 

1 ltalya Arnavudluğa 
yeni kuvvetler çıkardı 

Londra, 15 (A.A.) - Belgrada 
gelen haberlere ııöre, Arnavudluk
ta örfi idare ilan edilmiştir. 3 hal
yan nakliye gemisi mcmlehtin 
muhtelif mıntakalarına asker ih
raç etmi1tir. Arnavud kabile
leri mukavemete devam etmekte
dirler. Çarpıtan müsellah Arnnvud
lnrın sayı111 S ile 1 O bin arasında 
tahmiıı edilmektedir. Çarpı§malaıın 
baolıca merkezi lokodranın cenu
bunda bulunmaktadır. 

Blr snn'atkl.ra blo iblr vechile ya -
tı~tırıla.rnıyaca.lt olon bu hareket. mu
slld Ue ni!\ kadar muhitlerlmizde ş;ü. 1 
nün en mühim ve dedikodulu mev -
zmıdur. Ald~unız l11!4lftmata. gö:-eı 
hMise adliyeye lnllkal fltmek üze~e
dlr. 

Bu münasebetıe hM~do tecavtlze 
nuı .. ruz ka1an geno ve k.lymetll ıı:ın -
a.t.kA.r Şefik şunları anlatıyor: 

HMI.se m.nlO.m. Oa.~telerdtı 
(DeY&DU 'J lncl 11:\Jfa.da) 



2 Sayfa 

Hergün 
Fransa mağlubiyetinin 

es'ulleri 
Yazan: Muhittin BirgenJ 

D ün Frnnsada tesis edilen 
yeni tipte bir siyaset mah -

kemeııinden bahsetmiştik. Bu mah
keme, Fransanın uğudığı feliketin 
mes'uliyetlerini tesbit ve mes'u) -
leri tayin edecek. Fakat, bunun ne 
kadar müşkül bir iş olduğunu izaha 
hacet yoktur. Bir milli fel~ketin 
mes'uiJerini Ötedenberi, daima, na
gihani bir heyecan He kabarmış bir 
halk hükmü tayin edegelmiştir. Böy
le hükümlerde ise ekseriy:ı haklı, 
hak112dan güç ayrılır, kısa bir za -
manda kararlar verilir, icra edilir 
ve bu hareket bir dalga gibi gelir 
geçer. Fransanın bu dda tuttuğu u
au) ise bunun akainedir; muvakkat 
de~, daimi bir mahkeme tesis edi
liyor ve bu mahkeme, her nevi si -
ynsi nüfuzdan &zade olarak, her 
1eyi yüksek kühürliı bir heyetin ~;c
danile ölçmek vazifesini abyor. Bu
nun için, bu heyet huzurunda aleni 
olarak cereyan edecek muhakeme -
nin çok entereaaıı sahneleri ve aaf
halan görülecektir. 

* Fransayı fellkete götüren hadi -
eelerin eğer derin .n es' u llerini bir 
filozof ve cemiyetçi gözıle nramak 
lazım ~elirse, bizzat bütün Franaa -
nın bu mes'uliyette nliı.karlnr oldu -
funa hükmetmek uıturidir. Çünkü, 
hıube takaddüm eden senelerde 
Fransa bir takım vakıalara kar;ı 

likayd kaldığı gibi, memleketin 
mee'ul ve gayri mes'ul bütün siyaset 
organları, bu harbin vukuunu men'e 
çalışrnarru,lardır. Hatta, bugün 
mes'ullerin aranmasını ~temekte 

müttehid olan Fransız matbuatı, 
bundan bir sene eV'\·el harb borusu 
çalmakta da müttdlid idi 

Srrf bu sebebden dolıı.yı Yüksek 
Mahkemenin vaıif i güçtür. Fakat, 
bir milletin hayatında bu kadar ağır 
bir tesir yapan bir hidisenin mes'ul
lerini aramamak da olamaz. Bunun 
için, Fransa hüktlmeti. Fındiki hal -
de mahkemeye davA mevzuu olarak 
aımlh halinden hft:-b heline geçme 
hadisesinin mes"uliyctlerinı tayin et· 
rnek vazifesini vermi.ş bu sureti .. 
mevzuun hududu:ın çizmi .. tir. Fran
aız matbuatının ne~riyatından anlı -
yoruz ki bu mes·uliy,. tleri araştırır
ken, vazife ve me.iuliyet aahible -
:rine ianad edilec.ck töhmct $U ola -
caktır: aFranaa, bu harbe hazırlan
mı~ değil ise niçin bnrbe ı;:irdi? Bu 
harbc girmek Fransa ıçın zaruri 
idiyse niçin vaktile hazırlanmadı? » 
dünkü Fransayı idare etm~ olanlar 
bu tarzda biT ithama kar~ kendik
rini müdafaa edecek-lerdir. 

* Muhakeme açık cereyan edeceği 
için, zannediyoruz ki tarihin en en
teresan bir davasının bütün dünvn 
ııeyircisi olacak. D n" anın mevz~tı 
bu auretle muayyen bir hudud içir.de 
ba"lıyacaksa da, hic şüphesiz, mu
hakerne emasmda bu hudud geni -
liyecek tir. Fransanın bütü :ı 5iya i. 
askeri ve hatta mali ve i!ctt~di ci
hazlannın en yüksrk mevkiterinde 
!,ulunmu~ olan bir takı'TI insanlar, 
birer birer mahkeme huzurund!ln 
aeçeceltlt!r ve orad3 kah suçlu, kah 
maznun, Uh şahid olarak ifade ve
recekler. O zaman biz de, sade Fran 
asım değil hatta bütün Avrupa si
yasetinin hiç olmazsa son sekiz se-

nelik ink.işaf seyrine dair pek çok hi
Uyeler dinliyeceğiz ve icılerin iç 
yüzGne dair yeni yeni ,eyler öğre -
neceğiz Şimdiki halde, bu nevi bir 
.;y..ı adalet tecrübesinin ne netice 
ver~e~ni tayin etmek kabil de -
ğildir. Fakat, bizut muhakeme, bü
tün AYnlpe mulcadderatınm, bütün 
milletler huzurunda yapılacak u -
lft'Utnf biT muhalı:emem mahivrtirri 
alacağına timdiden hükmedebiliriz. 

tfluj,lltin (J3u,l)I!H 

.................................................... 
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esimU •a.Jraıe = = Fiili söze tercih ediniz 

Anadolu köyli.isu hesahım daima hak.ı.knt n uzer ne kurmak tıyad."Il - Hny.ı.tm m::ırlcti Teyoı manevi herha:ngı bır sahasında aldanmamak is-
dadır: Tarlasını fe!l.b ettt#l kadar sürmüş, tohumunu en tyl.sinden seçe_ tediğiniz tnk':iırde fiUlyab yazılı 'Yeya yazuıız .söze her ıııamnn için tercih 
rek ekmt.ıf.ir. Bununla beraber, mevsimin çok mtisaid gittiğini gördükten edinız. Fiiliynt muhtelit cmeı.!tlerln, muhtelif J.rıı.deler altında. blr noktaya 
sonra dahi netice hakkında tahmine girlşmez, ma.hsulün ambara gireceği toplanmış bir muhassalasıdır, halbuki .söz, vA.d, :teminaL nihayet en iyi 
:zamanı bekler, onun için &iz, vM, teminat nihayet sıd.ka olduğu kadar ve en do~ru talımi.r'lerlc hesablar sonunda vcrilmlş oı.ııa dahi bugün için 
kiz.be de lmkAnlıdır, kıymet ve hakikat ancak fılldedlr. Bu bakımdan köy. uzat yakın bir hayalden !.baretttr, tahakkuk etınemesl mümkündür, filli 
lfinün hiç §a4Dlıyan ve aarsılmıyan bir mantık ölçüsfi vardır. söze daima tercih ediniz yanılmamınız. ·- . ·-T8iiht8i1 ........ -.. -.......... _ .................... -... --.··--···: .......................... :-........... _ ........ _ ...... _. ___ ................... .. 
fıkralar C ~ D E B B V A T ::J 

Avrupa edebiyatı ve biz Allahtan imdadl.. 
Methur Keçe:cizade Jzzet Molla 

aden Konyalıdır. Babuı Konyalı 
Mustafa efendi7.ade l\1ehmed Salih 
efendi k.azaskerliae kadar yüksel 
m~ idi. 

!zzet Molla hicrf 1200 de lııtnn
bulda doğmuıtu.. Babası Salih efen
di, lzzet Molla on dört yaşında i
ken ölmüt. iki oğluna, Avretpaza
nnda köhne bir konaktan batka bir 
9ey bırakmamıotı. Medreseye giden 
lzzct Molla, fe,•knliide bir fakrü za
nnet içinde kalmıt. öyle ki, bir aün 
intihara karar verere'< erkenden 
Bahçekapısına ıide.rek bir kayığa 
binmiş, nefsini tolcf edecek cesareti 
alabilmek için de bir binlik rakı a
larak kayıkçıya Göksuya çekmesini 
söylemi$ti. 

lzzet Mollanın sandalı Kuruc;e~ 
me sahilinden geçerken, yftlısmın 
penceres1 önünde Saib divanını o
kuyan o devıin me<~hur illemasın
dan ve Ram zadeganından ve bir 
kendi adile anılan meşhur ~ir luga
tin de muhnrriri olan Hançeıli A
leksan Bey, bu genç mollanın hal 
ve şeklinden .zarif bir adam olaca
ğını k1:1fetmiş ve böyle, hir binlik 
rakıyı önüne koyarak içmekte ol
maııını da t!Srarengiz. bulmu,, pen
cereden "'e ıılf'nmiş: 

- EfendiL Efendi! •. Bu divan 
dalri şu bevitteı1 ben böyle bir ma
rın c;.ıkarıyorum, acaba muvafık mı
dır? 

Dive ııormu<ş. DalmH olduğu kor
kunç alemden birdenbiıe uyarnın 
lzzet Molla l1nnçerli Beye beyti 
tekrar etm,...sini istrmi~. Al~ksan 
Bey beyit ile çıkardığı manayı tck
tar edince, IZT.et M'>lla: 

- Pek doğıu beyefendi •. frvka
lnde isabetli mana verilmiısi 

Demi1. Bunun iizerine, Aleksnn 
Bey: 

- Efendi. buyurun biraz İstira
hat edeniniz 1 

Diyerek Mollayı yalı·n davet d

mit ve o güa için intihar fikrine 
mani olmuş. Pt!k az sonra di\, Hr.n
çerli Bey vasıtasil'! m,.~hur Hiıl~t 
elendiye intis<ıhı, kendisini aefalc>t
ten kurtarmı•· Rit müddet aonra da 
Merzifanlu Kaııt Mustafa Pata to
runlarından J~mnil !\1ekki Bf'yin kı
zı Hibetunab hanim ile evlenerek 
birbiri arkastndıın dört ~lu dünwl
ya gelen, 'l.'e isimleri, ~u beylinde 
7Jk•etti~i Ü7err:: 

BuduT 1ızeıı• rıı,. brıa o1n ~all . 
Fudii., Re..;adE, Murndü, $1'~i'ıd: 
Fuad, R,. nd. Murad ve Sedad 

koyma,. 
Devrinin ricali 1\~a•ınR karı•tı$ 

~ıralıuda bir ~ün ikinci Mahmudtın 
huzurunrta bulunuvormuıı. Söz geli
mi, o~llarının il!iml~·int dal hıufi
ı~ re~;flj olaralt koydui;!unu sövll'!
mi!':. Pıııdi•nhın hotuna gitmi~. aıül~
rek: 

- Efendi!.. Bir daha oluı~a ne 

• c lsmail llabibin yeDI eseri 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

«Teceddüd edebiyatı tarihi )ı ve 
oEdebi yenilığimiZ» isimli iki mü
him Tanzimat edebiyatı tarihinin 
müellifi olan lmıail H:ıbib, seneler
dir çalıttığı aon kıymetli biı eserinin 
de ilk cildini ne~retti. Güzide mual
lim ve muharrir, kültür hnvatımıza 
ve bilhassa mekteblerirnize- yaptığı 
bu defaki hizmeti ile de hakkile ö
ğünebilir. 

Tanzimat edebiyatının nacııl bir 
garbhlatma ve aarile~me hareketin
den doğduğunu izahl'r" hacet yoktur. 
Gerek ilk Tanzjmatçılann (Namık 
KtiJJJal başta olarak), ger~k onları 
takib edenlerin (bilhassa Servetifü
nuncuların) n M ıl yeni fikirleri ve 
hişleri yeni kalıblara dökerken, ge-

rek muasırı oldukları Avrupa ede
biyatmdan. gerek daha eskilerden 
ilham ve ~ekil aldıklarını da uzun 
uzadıya tekrarlamağı lüzumsuz ad
dederiz. Ancak {unu hatırlatalım 
ki, bütün bu edebi hnm1elı-.x vf' te
ceddüdlere, garbdan yaptığımız 

tercümelerin çok mühim '"" esaslı 
bir hi:lmeti dokunmuvlur. fc:te ls-

mail Habib, bu son escıile bu güç 
i i ba~armak istemiş Vf' til en eski 
garb edcbiyatlnrındnn, Yunani1er 
ve Latinlerden bnc:lıyıırak bu asra 
gelinciye kadar biitün garb edebi
yatı hnreketlrrin ı '1. e mcvhur çehre
l .. rini iki büyük dld id'l'lde toplama
ğa çalıcımı tır. Müelli f bununla da 
iktifa etmemiş, islam ve Türk ede
biyatının nsır asır e~er ve tesirlerini 
de bu eserinde bir tnrihçi ad~es'le 
görüp göııtermeğ(• nynca ehemmi· 
yet ve•t!rek. her cihctçe dcldr ve o
rijinal bir tetkik eserinin ilk abide
sini kurabilmi~tir. Ihtimal tarihi de
virlt!r, dini ve fikri hareketlr.r, içti
mai bünyedeki ileri ve ~eri faali
yetler etrafında fazla tafsilata kac;
mıt olabilir, falcat meselfı eski Yu
nan edebiyatını tetkik edeıken 
mülhid dinin ilah ve ilahe efMneleri 
hakkında verdiği mitoloiik bilgiler 
de dahil olarak, biitün bunlar ni
hayet böyle bir eserde toplanml'lsı 
faydalı aörülecek bAh="krcHr. Bu 
cilıetten eııeri u7.un do:i!il, hntta kı<~a 
bile bulmak mümkündür. Mad ... Mki 
bu kadar reni! ve r:ok fazla a:mk
lopedik malumnta liizum hi~settiren 
bir mevzu etrafında yürünmÜftÜr. 

!smail Habib. kitabının garb ede
bivatı tarih:ne esa<ı meh,.z olarak. 

ad koyacaluınız? 
Diye sormu5. luet :vtoll.ı: 
- 11A\Inhtaıı inıdııdl.) efendi~ 

miz! 
Cevabını vermi~. 

R. E. Koça 

meJhur bir FrnnBlZ edebiyat tarib
çisi olan G. M. Des Granges'ın «Ec
nebi edebiyatları) isimli eeerini ka
bul etmi~tir, Bunu kitabının mukad
demesinde kendisi de söylüyor. Fa
kat yıılnız o eserle de kalmarnıı, o
nun kadar mühim baıtka membalar
dan da pek ustncn iatifade etmesini 
bilmittir. Bu cihetten eser, lise ve 
hatta üniveraite talebcleri ~in fay
dalı e>lduğu kadar umum tarafından 
da her zaman, fasıl fasıl zevkle ve 
istifade ile okum\cak mahiyettedir. 
Bu yazımla bilhassa bu ehemmiyeti 
tcbarüz ertirmek istiyorum. Yoksa 
eserin muhtelif cdcbiyut taıihi ba
hisleri etıahndıı tetkik ve münaka
~a yürütmek arzusu bile, bit gazete
nin mahdud bibliyografyn sayfasına 
sığdırmağa irnk~ın görülemiyecek 
bir iddia olur. 

Şimdi eserin en karakteristik cep
hesine geleyim. İsmail Hah'bin asıl 
gayesi, yalnız b =r garb ve ~<nk ede
biyatı tarihini nyni asırların çerc;e
Yesi içinde lazmak değildi. Bilha~
sa ~tediği, uğractığı cihet, bütün bu 
tesirler etrafında muhtelif a!ıularda 
yazılmı~ mühim eserlerden dilimize 
çev-rilmiş olanb.nnı bir panorama 
halinde gözönüne koymaktı. Ne 2üç 
iş di)lecehiniz!. F..vet, güç iş, hatta 
büt-n uğrasmabra rağmen bazı ta
rnflan (müellıfin de tasdik ettiği ü
zere) eksik ltalab·lecek bir i ı Fa
kat ne de olsa çok mühim bit emek 
ve bu emeğin mahsulü de o kadar 
taze ve renkli ı 

Yazımı b'tirmeden, benim, .ltal
yan edebiyatı tarihill namile vaktile 
yaptığım bir tercümemden bahse
derken lsrnail Habibin itiraz ettiği 
bir noktaya hakikati aydınlatmak 
ızavl"sile hirkRç '!uale temaıı: edeyim. 
Ch. M- des Grange:t'ın yukarıda, is
mi geçen ve Isınail Habihe de en 
miihim mehez vllZife.ini gör~n bu 
eııeri ltalvan, İspanyol, Ingiliz. Al
man cdebiyatlıtnnı ayrı ayrı bahis
ler halinde, fakat hir tek cild içinde 
toplıyan mükemmel bir hazinedir. 
Sonunda Ru~ ~debiyatile ~,n a!ır 
Avrupa edebiyatı hah:ti de yekpare 
1'\Vrı biT faNI le 1cil etmektedir. İıte 
l!mıtil Habib ha kitabın yalnız ilk 
kısmı olan klaşik ltalyan edebiya
tının tercüme edilıorek, diğer edebi-

vatlaıdan "'"'a ~elen ilave kısım
daki muaSJr halvan edebiyalından 
ve bilhassa Catducci ile d'Annun-
7İo· dan bah1olunmayı"na kızıvor. 
Avni z~manda. o •on fasıldaki hal
van edebiyatının Fransız edebiyB.tı
nn teairinden bah~ed"'n kısmın da 
bizim tercüm,.ye ilav,. olunamayısı
nı doğru bulmuyor. Dü~ünceııi ih-

tirnal bir cihetçe haksız değildir. 
Ancak. o eaerin tercümesine başla
dığımız zaman, bütün Avıupa ede
biyatı faaıllannı ayn ayrı kısımlar 
halinde tercümeyi ve en son olarak 
ta aslındaki eibi o aon kısmı tercü
me ve nqretmcği düııünüyorduk. 
Muhtelif aebeblerle buna inıkan ha-

sıl olamadı. Maamafih tercüme e
dilmit olan ltıamın vir~ülüne ve tek 
bir sıfatına ve en ufak haııiyeııine ka
dar aslına aadık olduğunu tereddiid
süz söyliyebilirim. Esuen son ilave 
kısmı da terdime etmiş olsa idik, ni
hayet on sayfa kadar bir şeyi daha 
dilimize çevirmiıı olaca.ktık. Bunun 
dıı yalnız Iki .ıayf~ı halyan edebi-

yatının Fransız edebiyatma tesiri 
hakkındadır. Demek ki, büyük bir 
noksan tellkki edilmiyebilir. Üste
lik Mııarif Vek81eti tarafından, Dev
let matbaasında itina ile bastuıl
mış olan bu tercümenin sonuna il:i
ve ettiğim mitolojik ve tarihi keli
meler lügatçf'si ve bu suretle veıi
len izahat, kitabın bizdeki tercüme· 
sinin talebe ic;in aslından daha fay
dalı olabilmesine hizmet etmıstir 
sanırım. İsınail Hnbih, hak§innıılık 
ederek bu ciheti de hildirme\i idi. 

Burada bir noktayı daha tenkid 
etmeden geçemiyeceğim. Bu derece 
kıymetli malwnat ile dolu biı eseıin 
tarihi bilgileri:ıde:ı biraz k.ısarak. 
bilhassa eaerler etrafında daha faz... 
la durması arzu edilirdi. Mesel:ı 
Shakeapeare"in muhtelif piyesleri 

daha auh bir meYD Te başlı bajl
na bir fasıl te,lı:il edebı1irdi. Maa
mafih eserin on sekizinci \'e on do
ltuzuncu asıtlar edebiyatını ihtiva 
edecek olan ikinci cildinde bu eihe
tin tamamile temin edild'ği aöyle
niyor. Bunun için, .mdi aabırsaz
lıkla o ikinci cildin de inti~arını bek
Temekteyiz. O güne kadıu, bu ilk 
cildi bütün okuyucularuna hararet
le tavslye ederim. Muhakkak ki 
kiitiibhaaelerini süsliyecek ve heT 
zaman tetkikı: layık görülec.k fay
dalı eserlerden birili de budur. Bil
ha,_ bu mevnı etrahnda ( Tesika 
toolamak miicıkülatı cla hesaba ka· 
tılmıa) bizde ilk parlak nürnunedi~. 
Müellifiai bütün kalbirnl~ tebn1: et
meii hem bi' do.tluk, hem bir mes
lekta~lık vazifesi bilirim. 

Hall..i Fahri Ozanaoy 

Y etilay lı ların gezisi 
Yı>şl.lay ve genelitt ~enı>lik gezın tl

sini ı Eylül 1940 P~ar giinii otobü<>. 
J.erl~ Halkalı Ziraat mekteblne yaprı
caktır. Otobtlaler .sabah t.am saat 
8,30 da Sirkecl.deltl dnraklarınd:ı.n 

hareket edeceklerdir. 

1 ST ER 1 NA N, STER INANMAt 
Avrupa kırantı muharebeden enel 3, 4, 5 liraya. aat.ıl. - Bütün matazalarda gördü~ünüz kıravaUar hep İtalyan malıdır. Hep-

>i de bir partldt gelm!Jtlr. En Iyisi diikkAncıya 4 liraya mal olur. Üst 
. . mata.z.a.nın... ınsafına tıımıştır. Dfilı:klnın yerıne, kıravatın renı.:tne azlığı 

Mnharebeden l!Onra üçüncü cins !talyan kmlvatJarının fiatı 5, 6, 7 lıra_ nıı yeya çoklu! ana göre asgari J(izde 50 karla satılır, a.zaml Ur ise 
çıktı. Anla.,ılnn eski şa.ra.p nev'inden durdukça kıymeti a.rlan bir ma . yüı ellldir .• 

Bugtlnterdt" 8, 9 Uralık etiketleri de gormtle bafladık. :Bu müna - Bn bu biltlyenin hakitat oldutunu biliyonıs, fakat ey okuyucu sen 

ıı:;cıJeı.ıte tanıdı~ımıı bfr mataza sahibi ~ledl: ru o1dutunal 

1 S T E R i N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 

Sözün 
Vatan ku-.;;J;arası 

E. Ekrem Talu 

G ~erde, bayawun on~ 
yılını klrat eden kWJJl , 

sabahleyin odama, elinde ~ 
kumba.ra ile geldi; 

- Baba! dedi; bundan .sonra_!!, 
t.ı1lı kuruflarla, Jaldızlı oıı ~ 
.sakın harcama, bana ver. 

- Ne yapacakaın, Esin? 
- Bu ktımbaranın Içine 

blrikttreeeğim. 

- Senin bqk.a kumbaran yok 
- Var. O, benh, kendlmln. 
-Ya bu? 
-Bu, Yatan kumbarasıl 
- O da ne demek? 
- Burada birikecek paraları 

sonunda tnyynre almak Için 
ba.bg.mıza vereeeiim •. 
Şimdi bir kaç gündür, evce a• 

rtşten artan bozuk paralar, 
.vatan kumbarası» adını 

•erdiği o toprak kumkumamn 
atılıyor. 

Mütevazi bir ailenin giindl'llk 
minden ne artar ki? Bununla 
o on yaşındaki Türk 
hareketi beni uzun uzun düsündilr 
dfi. • 

Bu cVatan kumbarası» nın 

Türk aileleri, ferdieri arasında 
mümüne lmkfın yok mu? Elbette ıı. 
dır! Şu mübarek toprakların i\zP 
de on sekiz milyon Tllrk yaşıyor. S' 
sayının yaruıını her türlü 
ve verim kablltyetinden mahnıın 
yarak, dokuz milyon vatandaşı 
en az üçer lira verebilirler sanıyoTiıe: 
Bu üç lirayı da dcf'aten verıYi ni tl 
demiyorum. Her evde bir .:Vatan ıcı:, 
b:uası,. bulunsun. İçcris\ne, gfıtı 
beş kunış atılsa, sene sonunda ı!!Ofı 
iki kuruş atılsa 720. ık:ırlt para at~ 
360 kuruş eder. Dokuz mllyonl~ 
360 kuruşu darbedecek olursalt ~ 
milyon lirava yakın bir meblAlı l1 
sene millete, milletin müdaf ş 
yani kendi müdafaamız uğruna ar • 
mağan edebtlırlz. 

Bu. günde kırk parayı aeab:ı 
dPn artıramnz, nemizden ke.-ıem 

Kırık para tek bir signranın bed 
bir kahve parasının üçte 
tramvayda bir mevkl farkıdır, bir 
dak suyun de~erldir. 

Biz bu kadarcık bir fedaknrlı~ı ~ 
pamıya<'ak insanlar mıyız? 

Bunun adına fedak~rlık bile ı1t>11 • 
mez. Bizim ne kadar cömerd hovıir • 
da, el! acık blr mlllet olduitu~uz bil
hassa büyük ~ehlrlerlmizde birıll'rt' 
fukaranm gPçinmeııinden bellld;r. 

Günde kırk para hiç b!r fertlin tc' 
sesine dokunmaz, gı>cimini aks'lti'Y'-' 

(De'Y:um 4 üncü sayfadıı) 

. 
Devierin 
macı .. 

Del'ler Jı.l ta'Y111ı: bfle •u ı~er, 
başnı •aıdmr, gökyiisiine 'ba .. 
kar. Ta~vvuf ehUnin kanaaU~ 
ne r:öre bu tablatin en nıaS11 .. 

nıahlıikluıım. :mekana ıökU' 
fa...,ailen Taanya bir )'1Hiıı,. 

sa ~ yaptıfı te1ekldir ıeıatıdir· 
inııa.n otuııarı tla Ilk ümMtl 

ft ilk korkiiJ• JÖJı:yü:ıiiıule \ui
JaU!!,ilahlır. Eeltl felsefe iileJnaS" 
na I'Öre yer yüzünün telillke)e, 

JiDe kar1l lümaye arl}'an Ilk IJl .. 
saalar ~ökyizintlen .iiml4 hek -
lemiltlf'r fakat aydmlık 1ök ııe 

kada.'r taelll vei'JDlpe Jı.an.nl.ı• 
cök te o kadar Jı..erlua ftl"ctiJI 
~n ıü~ tapmak ve ceeecte• 
korkmak lhtlyacUe çarpan~ cl.,. 
muşlar. 

Da1aa Nlllnlan ·- ..... , • 
llmlıiı n llel'ftl'd karanıatı V 
bir fllr ile.U e1ırJa.t. ~. ~~ 
lrler asarlarea yıldızlar n ha " 
hatlarla lloa..-......-, ınell&ablll 
lptldai bir qık. buhıtJarın ull• 
Wrer ...... tabalı.ua oldulll 
~ya luMiıw ı. a-. ll" 
nm etmi!J. 

lnııanlıt"a neslllert!e llerkll, 
)lnetfs, heyHan ve ~lrinet ~
ren ıök ,ımcıı kendine hiklfll 
olmak leln zekiınam hiitln f~· 
forunu hareayan lno;anhtın bet• 
tuşmuını seyredlvo!', 1\lan• l7t'· 
rfnde bnadh dtvtPr «'fti'I'~JTC'r, 
karada tanidar nalfeterini ,aY'
tılar. DPnlzde drftnntlar bo" 
ıa· r;;~tiih•r. Bir taraf kar:ula ka•~ 
lııettt. Fakat denlde hAkim Jrıtl· 
"'· fJlmdl müvazeneyt !MIDdlll 
hanlardaki mih:adf'ledfr. Gitn
de yii1r • .m ent tayyarenta pat .. 
ealandttı retln btr haYa b#IJI 
dnam ediyor. Beserin tallbl ~ 
ne rölı.lere bal'lı Jı.alcJı. Rcm .aa~ 
nk yere d~ tanarenlll 
numOKnmı AYnm!lnm ltlalla'l • 
deratma llaft41a kalaeall ola•• 



Yer ı serve erimiz 
ı Mad nlerimiz işletme. kabiliyetlerine 

u o re iki sınıfa ayrılıyor 
• bir kanun layihası verildi 

Meclise yenı 
o;,_.":;.::ra 1_4 ( Huouol) - Maadin 1 halde bulunan ve ~ll ha':"' mahrul<at !J·~~ il_• t~hl• etmek .'~rurl rö rül -
d,·· meomm baZ> maddelerinin politikam•un tatb•k•tl ,ı, yakmdan muştur. Hazulanan lay•hanm ba,ı.-
ı,"!~tirilm.,.ine ,., bu nizamnameye alôkadar mevzli ehemmlyetl hal, ea yeni hükümleri ara•mda' ~l~ı en bazı maddeler ilavesine linyitlerle mahalli küçük san'at er- 1 - Imtiyaz mevruu teşkil ede-
.., ır 

1

?ir kanun layı'hası h l babını besliyecek olan ve mıntak:ı- cek ehemmiyette görübn madenle -
~c 

15 

azır anmış, l . h . K e vedlml>tir. lannda diğer ouret e bu io aem• ya- rln kôoiflerine Ihale ed!llp ed!lme-
!ı,_ eınnıi}·et keyf'y t t k 'k 'k ratmağa elverişli kehribar ve lüle mesinde hükumetin muhtar bıra -
-...ad' , ı e , e nı ve ı - .b. d 1 · · · 1 ... 

1 
~artlar bakım d . t' taşı gı ı ma en erıınız ıtaret o un - kılması. 

·••eır ın an ım ıyaz k d lanı ıuu teşkil ed~cek karakterde o· ma ta ır.. 2 - Jeolojik bünyeleri itibarile arın haricinde k•l L 1 Bu vazıyet karşısında madcnle - bir i~letme halinde çalıştırılması za-
'trır l .. an . .,azı yera tı • • . . I k b'l' 1 · ·· " , et erim' d . nmızı ış etme a ı ıyet enne gore • .. "l ht ı·f · t' 1 "'•<; lZ v~r ". k• • bunl~r~n !Id ""'fa ayırmnk, birinci om• fa gi- rur> goru en ınu ''' •m •yaz an hı;ı.u nıev.uat de ,,Jehlmelenmn renleri kemakin meveud hüküm _ mevzu olmuo ayni elnoten maden -
v, b llletçe gayri kabil görülmekte !ere tlbl tutarak Ikinci onu!• a)·n _ leri b!rle,ılreb;tmek imkômn•n !h -

u llleyanda bugiin muattnl bir }anlıın daha müsaid işletme imkan· zar ve temini mevcuddıır. 

ilan o, T or i no 
şehir~eri 

bombalandi 
• Ingiltereden 

• 
ltalgaga akın 

Kaproni ve Fiat 
tayyare fabrikalarında 
yangınlar çıkarıldı 

Londra 1-4 (A.A.) - 1 lava ne
zareti istihbarat biirosu, İtalyanın en 
mühim iki tayyarc fabrikası olan Mi
lanoda Caproni \'e T orinoda Fiat 
tayyare fabrikalarına karşı dün ge
ce iras edilen ciddi hasar hakkın • 
da .a~ağıdaki tafsilah Vl"rmektedir. 

• A 

a cı 

koruy c 
ıcaret·m zi 

tedbirler 
Hükümete 

bir 
salahiyel verilmesine dair Meclise 
kanun layihası sevkedildi 

Ankara 14 (Hususi) - Mer'i yısile. harici ticaretimizi koruyucu 
gümrük tarifesinde muvakkat ma - tedbırlerle himaye ihtiyacının her 

hiyette değişiklikler yapılması ve za d f 1 b m~n an. az a mevcud olduğunu 
ya ancı memleketlerle muvnkkat takdır eylıyen hükumet bu salahi • 
ticari anlaşmalar ııkdi ve ticari an - yetin kendisine ü.; sene için veril 
laşmalar akdine yanıışmıyan dev - mesini istemiştir. 
Jetler müvaridatına karşı tedbirler ittihazı hususlarında hükumete sa - Ticaret V ekili terefine ziyafet 
l~hiyet verilmesi hakkında Meclise Ankara 14 - Ticaret VekiU 
bır kanun layihası sevko1unmuştur. Nazmi Topçuoğlu, bugün saat 19,30 

Ticari anlaıımaları yeni icabiara da Ankara ticaret klübünde ticaret 
ve ticaret politikamızın esasll\:ına odası tarafından verilen bir ziya -
uydurmak üzere yeniden akdetmek fette hazır bulunmuş ve oehıimi:& 
~aruretini gören ve içinde bulundu- tüccarlarile hasbıhallerd~ bulun -
gumuz dünya .tiyasi buhranı d ola -1 muştur. 

Moskova 
Elçimizin 
seyahati 

ingiliz, Alman 
tayyarelerinin 

ak1nlar1 

Ingiliz tayyereleri üslerine dö -
nerierken fabrikabr alevler içinde 
idiler. Bir pilotun bildirdiğine na -
ı:aran Alpleri tekrar aşarken yan -
mnkta olan Caproni fabrikasının çı
kardığı ziya oldukça uzak bir me -
safeden görülmekte idi. Bombardı -
man tayyareleri tahminen 2600 ki· 
lometrelik bir uçu yapmışlar ve Alp 
ı · k · · ı b' İstanbul 14 (A..A..) - D . N. B. en aşma ıçın >eş ın metreye ka- jansı bildiriyor: a. - (Baştarafı 1 inci sayfada) 
dar yükselrneğe mecbur kalmışlar- leri bu sabah Douvres' da baraj ba· dır. Türkiyenin Moskova büyük elçisi lonlarına hücum etmişler ve Bateaup 

l a t V eki. i Karacabey 
harasmda tatkikierde bulundu 

Lo..Buraa 15 (AA) . 'llı r f • · - Zıraat Ve- nos ağıllnrını ayrı ayrı gezerek tet-
lar e akatlerinde vali, bnz.ı meb'us kikierde bulunmuştur. 
b•ldve ziraat müteha,.,.lan olduğu Ziraat Vek;!i aynea beherl 240 

Gece yarısı ile biri çeyrek geçe B. Ali Haydar Aktay raporunu ver - hare'i bombardıman etmişlerdir. 
arasında Fiat fnbrikall üzerinde uç- rnek üzere kısa bir ziyaret için lS A. Kent kontlug·ıında b' 

k ı ~ustost A k ır tayyııre 

B

• h" •• d •• •• ma ta o an bir pilot hedefini tam a n araya gelecektir. meydanına da bir h ücum a ılmı -ır na ıye IDU UrU !oab.ıle bulan miiteaddid bomba!., Ga"'t"llik mahfelle<tnde sc!ldn •• da düşm h" b" y rı k" 

1 

O

"" ldu··, bı"r kaymakam atm•ştu. Ankaraya Türk•re lle So•yetler Bir Id d ·~ . •çT ır muvda (a bıyet 
O 

. li~i arasında daha 1 l m"nasebıotler- e e e e~~mı~tı:-. ayyare a i a -
çüncü bir pilot da yangınlar çı· imkA.nını müzake ty ku" - taryniarı ıkı pıkc bombardıman tay• 

Feci bir 
oto obil 

kazasi 

Yaralandı lı:aran tam isnb,..tler kaydetmi•tir. re e me uzere ça . d" .. .. 1 d' 1 · ı· h B'! h 1 .. ~ırıld~ı blldir·ımekt dir • yaresı uşurmu~ er ır. ngı ız ava 

ı K 

ı a are ge en bir pilot da infilak Bu mahfelleırde beey~n edı'ld.·,ıır.ı·ne kuvvetleri avc .. ı tayyarderi muh.te.lif 

zmir 14 (Huııusi) - aza mua- ve yangın bombalan ı>tarak yangın- ... b k I d d ı . f . k 1 s··k göre, kar.şılıklı mün'"Seb tl 1 b no .. ta ar a U§man tayyarelen ıle 
me abnl te"' etme te o an o e lan genloletmiştir. lnrlllz bombar - - e er n " • muoad t . ı d" o·· 
kaymak-m• Yahya Ery.ıkm refa - d•man tayyarelerinin hemen hepol gllnkü vutyetlnde se!irln bu seynba- . t eme d e j)'' ~' ~:1 d uomnn•• 
katinde Akköy nahiye müdürü bu- attıkları bombaları hedeflerine ı'sa- tine hususi bir ehemmiyet atfedU - zayıabı var '!· ugun og e en. sonra 

ı d 

~ h Id Akk '" ı· k b. rnek icab eder. BahUS"" ... l ""~'"'etler cenu u şarkı .v.e cenubu garbı m .. ın-
un ugu a e oye ge ır en ın bet etlirmiolerdir. Fabrikaların aar- ...., .. <N• • t k 1 d d h 

~ dün K b h hayvan istiab edecek büyüklükte 
trelc b n~aca cv arnsına gi - iki ahırın daha yaptınlmasını alaka -

leri uradakı muhtelif müessese -teftiş tm' h darlara bildinni~tir. dul'tı 
1 

. e ış, ayvanlıırın sıhhi Muhlis Erkmen birkaç gün isti -
L . ın an le ·ı ·ı· lA b b .. u ı d ~ "lsta l • 1 gı ı a oratuvarları, rahat etmek üzere ugun u aga 
~erı, aygır depolarını, meri· çıkmıştır. 

italyaya atılan 
beyannameler 

Fransız yüksek 
adalet şOrasi 

~··d 

d kı . . b'l' ı· t·~· tl .. Birliğinin Ankara bu"y""' eıc:·ı B. n a arın a uşman ayrı ııyn u -
i erı otomo ı ın 8! ıgı pa amıa binde bulunan demiryolu aaraı'ına ..... '"" 1 d b 1 

b

'l .. . b 1 k ,.. Terentief de blr aydanberl ...,~rk'ı •ede euro. ar .. a u unınuştur. Southarnp-
.. değildir. ton a yu se u rctte bombalar a-

vc o tom o ı muvazenesı ozu ara da isabet vukub1ılmu• ve Turı'n'ı'n .. u ) k k k d 
den!• kenarmdakl uçuruma yuvar - unubundakl demiryollan ilti•ak hat him'''" da durmakta olnn bir trcnl lanmı§tır. }arına hücum edilmi~tir. s· k az hasara uğratmışlar ve bazı kim-ııe erın yara anmasına se ebiyel ver-

· u deiumumi sabık " Gözünüzü iyi açınız, 
harb kapılarınıza 

dayandı, 

Kayalıklardan atağı yi\ 30 metre Pilotların hepsi bombnrdıınan tay- 1 r genç IZI n 1 . ı b yuvaılanan otomoba parçalanm•l· yarelerini imal eden Mllanodakl CnP- mlolerdlr. 
nahiye müdürü O.man Ko•an öl - roni fabrlkM>n>n .,.. atelyesl Q" _ erkek oldug"'u Hastings'de 'ltılan infilak bom • 
müo. kaymakam yaralanm•ıtn. rınde bombaların ıntulk ettıtinl g8r_ · balan ;ı, bir ,v y•k•lm•ı ve birkaçı 

Y
-ugoslav Hari"CI·ye m~üe~~~dld lnfilft.lc bomba "'nıplan anlaşiidi ölen müteaddid kimseler yaralan -Nazıriarı itharn 

etti 
i Ct>nevre ı4 an...ı bild (A.A..) - D. N. B. ll - ltalyadn bir mahcll 14 ( A.A.) -

vi.C.h;y·d lrlyor: Düşman tayyarderi tarafından 
~Uk:sek en haber alındı~ına göre evvelki akşam M ilan o ve T or in o 
:11.ra Lk~~~et şürıı.sı dun ö~leden şehirleri üzerine ııtılan ve bütün 

e topla ı de!a olıı.rnk Mion şehrin- memlekette rndyo ile neşredildiği 
'-arşı sutnnuştU:. Devletin emniyetine gibi bütün gazeteler tarafından ay -
ananıe kast cunnüne mütedalr iddi- nen iktihas edilmi• bulunan propa-

tt Okunmuştur. " Uddei ganda kağıtlarının metinleri şunlar-
tltların umwni, nazırlo.nn, s:ıbık na. dır: 
tıtu:ıa b~e bunlaruı hemen emri nL Torino'ya atılan kl\ğıdl:uın met-
'IUh h unan memurların, Fran.o;avı ttı. alind • ni: 

1 
ekte en harb halıne sevket _ ltalyanlar, 

eruı, ~e bunun avo.kibinde vazife- 5 .. b h b k' ? 1 • d .. ettn;,ş c' niyane bir surette ;u i Istimal ızı uAI ar e lrn .~t~ d rsbı u t-
Ir ,. O,<fuklarına <iair i' manınız manyanın onun e oyun "eıau· ves:ı ıt vesa ~ k . 1 . . . } G .. •· .... ttıtıi4 tll'· tn mevcud oldu~unu beyn~ ~~ec e esır ~r kr:?ıshınızb b- .• ozudnuhzu . ıyı açınız, çun u ar utun e -

ingiliz Somalisinde 
muharabeler 

ki ~:~1i.re 14 (A.A.) - Kahirede-
t\'ı' .,ı ız um • k Ah ı tebı·w. umı ararga ının res -

c ıgı: 
d arb ç"l" 1 3 A llıı 5 

6 
.0 u: ğustosta hudu-

toPrakta kılometre .içeri~~nde İtalyan 
11tasınd nnda keşıf mııfrezelerimiz 
ftıe ~ cereyan eden bi:: müsade
"'· 1\etıc~s· d d" "ııak" .. - ın e uşmnn müfrezesi 
•· l.ırtul .. .. B .-.:r k' muştur. undan başka her 

aa ındir. 
ı Salll ı· Qir ,. .. n ı: 13 Ağustos, daha sakin 
rq .. un ola k · • J ı_ evı.il . ra geçmı,tır. ugargan 

şetile kapılarınızel dayanmış bulu -

nuyo __ r· ........ ---------------------

Cümhuriyet Merkez 
Bankasi kanununda 

değişiklik 
Ankara 14 (Husuei) - Hüku -

met Cümhuriyet Merkez Bankası 
kanununda iki maddenin değişti -
rilmesi hakkında Meclise bir kanun 
liiyihası vermiştir. Bu llyiha ile ha
zine ve inhisarlar idaresi hariç, diğer 
devlet müess~>selerinde mevcud nÜ· 
kudun M.. Garıkasına yatırıl -
ması me in tııtbiki tehir e-
dilmekte •kıir müesseseleıin 
daha üç sc nııkidlni milli ban-
kalara yatırabilınclen temin olun -

maktadır. 
~~-------------------

u mıştır. Hava kuvvetleri avcı tay -

da fabrlkaya ald hangarıara ve tay. fzmir 14 ( • .. yareleri mütemııdi fnaliyette bulun• 

Naziri Romaya 
ya.re meydanına dlişmU.,tür. Blr l>a~- İz-nir memlck~u~usı~ -. Soke~e~ muşlardır. Şimdiye kadar alınan ıa
ka pilot bomb:ılarının denlı tayya - le~ 19 a ı d ş·~s aneaıne gctırı- por la ra nazaran avcı tayyarelerimlz 

t 
. releri de~o;unun nsft\lt plsti Uzerine 1 b' i ~n ~ ohret adında gü- tarafından bugün 15 dücman tay • 

g
., mtyor diiştü~finll gönn"cıtllr ze .ı~ ız, nışanlı olduiu halde .. ..,.. · kendısınde son zama 1 d b' yaresi imha edilmiştir. Avcı tayya -

Bn.şka piloUa.r da 300 metre alçak. k e~ e has hall h. n ~r .a ır er- relerimizden dördü üsleri ne dön -

Roma 14 rAA.l - Stcfonl a]an - to.n uçarnk c=nt oMa'daki demir g · . " '"etm•otu. Mua - memlolerdlr. sın.ıan: . yolunu ve köprUterlnl a~ır bomba : ~:i: ";!\';:~'"b\~ Zöhj~,;~ erk~k ol: Londra 14 (A.A.l - lnglllı h .. a no 

yugoslı>V devlet adomıanntn Ila!. ıarıa ve L'<l tam iSabeUe hnsnro ut - · ' ·-· . . . me •Y• ••çnme" "''U tebllli: yayı ,,,_, edeceklerine dnlr ısrarla ratm><t". tlatyan mtklatnn terttbab "'b ethgl b.ldmlmektedir. AmeH- DUn geee İlnlya üzerine yaplldli!ı dotaşan oay<olar meyonındn Yugos - tamamiyle basktnn utramış bir va yattan oonra kuzgunl olyah oaçla - evvclkl tebliflerde .ıkredllen hfteumıav hariciye nazuı M<trkovlç'ln bu - .ıyette kabn"! ve ancak hnfif ve te- rm~ !~da ~deeektir. Kcndlol '"u' - tardon ınaada bugün hava tunet • 
günlerde "kont cı.no ne görütm•k ii- .ırslz bl• ateşle muknbele etmıır; tar~bdu, h .. oiyah henüz bir klZ hlo- leri bombardunan tnyynrelednden 
zere ııomayıı. ııeJece#l söyleıunekte - TayyarPlerlmı.ın hepsi biri milste..;,~ ı_ennde~ _farko.zdu. ~~k.ekllk ha - mtirekkeb knvvelli ınoıanmız ne.. _ 
d .albnen ilslerıne dörunüştordlr. su 'ahna u•ulerek ruecev••• oöylemek- san'da ve Lelpzlg'ln şimnilnde sera.. 

i:Wihlyettar ııonı• mahteUerinde tayya.emız .ahlllerimlz etvnrmda de tedu. burgda bulunan Junkers ınyyuo fnll. 
ecnebl prop:ıg~nda teşkı!A.tı tarafın.. nize inmek mecburlyetinde kalmıt : F b r1knları ve Lunen ve Oreven _ Bro .. 
dan Çli<arll:ın bU baberler kat'lyetle tır. ransa yen i ir lch'deki cephane fabrika n ilzrrlne ı.>I<zib edUmekte ve !talyan - Yugos- !talyan tebliği ve Ruh,..da muhtollf askeri hedener, 
1av münasebetlerinin aktedUen an - İtalyada bir mahat 14 (A.A.) - buhran arl"fes"l nde Almanyada. Holnnda.da, Belçlkn.ds .. ıaşmolar ve ,.tUyle Duçe tarallndan halyan ordulan umumi kararglht- Fransadn 14 tayyoro meydan•-~ -

Çizı·ıen direkti'ler dairesinde devam 66 
1 

bl'v rlne hiicumlar ynpmışlardlunme • nın numara ı te ıgi: Zurich 14 (AA.) - Basler Na-
etUii teyid otunm&ktndlt. yıı.reledmlulen biri QssO· 

d Sornalide ve Adadleb'ln 1arkm - tlonal Zeltung ya<lYO" miştir. ,,..,.,., 
a anudane muharebeler devnm et- Vichy hükumeti son bahardan DÜ'iÜrÜI!)' _ Hll\'ll nez:ıreU. 

mektedir. Kıtalarımız kar~ılattık - evvel Almanlardan tavizler kopa - I.ondra 14, bfıro.~u tarafından teb-
ları şiddetli mukavemete rağmen ramadığı takdirde fransada dahili nin istllMtlr: 
harekata devam etmektedirlN. bir buhrandan sakınmak ımkanı ol- ll~ st ingilt<'reye ya.ptlan Alnuın bilo-

Sabaha karoı saat birde İsviçre • mıyacaktır. Fra:1sı:tdnn Bale' c gelen n h ilcumları Uç dalgad n takribi"' 

Bükreı 14 (A.A.) - Royte< ajans• den gelen düşman toyyarelorl tl - haberler Vi<hy hükümetinin r•li&- 500 kadar tayya.- ıaratmd•" 
bUdirfYOt: mal vadisine bir ak•• yaparak bom- lerle her hangi bir mü,.ke!'e da_ rn>Ştn. oüşü•ülen A]mao ,.,.,. 

Rab" aUnd•~ma g6re, Transıı.nn- balar ve rioolelor atm•olordu. M; - büsünün beyhudelliilnl ı;\td~rmek _ lerinin 32 si bomba•~ beri dO 
ya hakklndald auınen _ Maear müza- lan şehrinin evlerinin üzerine otu, ha Iyi anlam•t oldui(eı 'büyük mik • ve 23 ü bornb3'P"rdlr . 

Rumen - Macar 
müzakereleri 

kota b bu ıı.ı•' Kral Ka rol'ün yıı.~tlk kadar infilôk ~e ya~r•n bo?'ha." aul tedir, M~halli.k~' ;d;tdiğl günden manlı" jnq·benü< ba,ıamaO• _ ;arayın m bul undugu Sinala mevk.Ut- m"'"; Aoko« .mab.yett< h•ç bu he- yao~• ,.ıa~r,· kar>o•kh k Içindedir. hücuıo • ı A.A.\ - Royte: al";' 
do başUyacaJ<tor. var,ovanın sablk del e ,.abet vukuhnlmam•otu. Hep - her> t:l{d! vaz! yerin d e lnhil•l ha _ t,ıi va e> tık m ııharrlri ya •.ıvo~ • 
Macar elçisi ve Transilvanya 1~ eri - si sivil olmak üzere 12 ölü ve 44 dt• .., ldug~u bildirilmektedir. y,. 1 \\'z hnvn kuvvetleri. tngıııere 

M ı d T 

. .. . k •.• e o nv; ı ~ b 1 -n yeni 
nin ekSPert bulunan B Hory ııcar yara ı var ır. orıno uzerıne ta ri · , t keza sık ı.ık vaki olan 4> ._ ı·ne ppr~embe g\\nu ~h-. b 1 5 b b 1 · d ,.:· zı) e ..,zer hen\\~ 
heyetine rıyıı.set deeektU. en om a ah m•t '" • • 1 koymalan yüzünden • h hü•umtnrl dalgas>nın Budaoe.şte 14 (A A.l - O. N'. B. ri tesisata ve eodü1tri fabr:•:ıarBına l ernektedir .,ıc.ş:un saat .. nıvaanların miisteid oldultları b\r yıl-

h

. b" • b k d d') ,uştır. U• ev • n. m varma.dt~\1\l 
b:Idiriyor: ıç ır ısa et ay e ı rı;-: 

1 
M 1 p.....ıyled~i blr nu - d ım na~b\ ~iddetıne 

Ü k t T ı d b
. k' . "} .. , kl!jl yara an • areta tr oündl\Z bl\ 

1 y JV 1 """ L rnodıı.k\ tayyare 

ıar1 h erıne yapılan düşman taarruz 
liret 1~ verilmeksi~in ve muvaHa _ 
llliet' e de edilmeksizin tekrar edi! -
Ottı~r. Zeila sahil yolu boyunca 
\o 1Yen hl ı e harb zır ·'ı o_to?'~biller, tayyare 
t4tıttı 1 gemı erımızın ateşile karşı-

ış ardır. 

A Mi!lt Şef 
nkaraya döndüler 

NazırlaT hcvPtl hug n on e e • ra a ır ıtJ o mus v·ch . tarafından ı-·ransaya .... Dı•m etmektedirler. " 
ki'nln reL•Iiği •'tmd• toatanmuıtu. m•ıur. • , bitd\··•apdnrın• nçm&k ıçın a •· eumlıırınd• btr tek , ar 

içtimal müt"klb başvekll ve ha - Ale.,an.ı·~ v~ "':on non da bo~ : ve uzun viideli tedbirleri .,ı edi 2<JO • ,eçem"-" de ıaor< '~ 
rioiye """" Turn-""ver>n'de mn.,. • bard•~"' ~d•lm••'" Ale.,•_ndn•·• ''"'. çok miisteeel oıan ıaşe d ta geniş mlkvasta tnkt<nf •••b -

Anknra 14 (A.A.l - Kn•Iav umumi weıere ı.,ıırnk ede<ek otnn "'"" de d• •çü vax>fe h•.•'"!' koı~n . ı:: kaY_d•:,,~· müJt.ecUerin yerleriM dön- li~ 'sır tek g(md• saY'l'n Atman ';!ii 
merkezinden blldirltmektedlr: 

1

-,yonu ni>""'"' kabul ebntŞier- efradmdan olma< """v• ba _ meoel . 1 \n ""tbeti ve terhis edi - · \pr\n\n mecmun Per~eınbe g "' 

d 

-ıh k t da k b "t>''' .. b' k k' · ... nıcsi esır er ""' vıı.rc t a\t evvel'ki r,ın 
yozga ve mu a • ın vu u u - dtr. muı ve " aç ''Pi1ll bir d• - ' ., butun'"'-'' ve cençll~ln ,,._ 300 Iken tedrl<'" ar ar. ' ıan son zelzele hlidi.sCSinde zarar gö- Siragoza' da Aurrli:·

1 
• .. uir zabit ıenıere 'dırııması meseleleri üzerinde ',.

00 
c yii~e\mistir ddnclnrtı. umumt merkez tnra ı ı "}t e b 1 ;~.qut muş kUMlan " --

Kızılayın 
Felaketzedelere 
Yardımları 

ren yur .... - spanya ngı crey a atı m..ıı~n ibaret oltın mürette· ısrarla. durmuştur. - 1 

\' ""'""''' 

1 

ıncı ~'•'•dal ım••• .,veıoe gönderuen '" c•d"' d" hasar "' • \zmir tuarnıda \ran pavyonu 
tU,..h"<gat 14 {A.A.) Rei•i- vo gty.m ..,...,na ve gldo mnddele. bir n >ta ver ı .._~n ed!lmiot•!· ı • Ş"ddet\ı bir zelze\e ··• 1 1 rlne navct.en yeniden 161 çadır, keza ... A A ) t ~a.:ta uıer 11 

e 1 \zmir \ 4 (A.A·) - Bu sene d~n yur smet nönü bu ... ün Çorum- L .ı 1-. ( - span ~ ) Du·,.man tnyYa- K ndilll ras::ıd \ \ m ,. ., fel~ketzedelerln en mllbrem ihtiyaç- onora' , .• ' • h h 14 (A.A. - • istarıbUt (A.A.l - n - fun•da haznlanmokta o ~n r~n p--\oal~ ozgadı leşrif buyurmuşlar ve ların~ s:Lr!edilmek üzere be.ş bin ııra. nın ı.on r~. se.ırı gt:Ç •. er. a )fo~ Mill ta ~ında n ıstifade ederek ~ones\nden: . onu 60 metre kare lı bır n ha 

ve 

lr· 
gl 

a-
1ı. 

•rı• nıeb'uslanınız. oskeri ve sivil h • nez.a etı ,J dı reıeri a.Y lll iki ....... kın ..,-npm\0 ve .... 8 · 48 dak\ka 30 ·vıy · ', ıeıeı otnntnnn yerine yeniden çııt nun • ".'"'' • ', ·'"" • .- M>Ita o=ln• -· ' b non Y"' ,..ıne 1 

' \ 1 ktadır Fuarın dii(er pı.n•ı· ı.~~·· belediye •·e parti rclolerile boyvanatı müboynn edtlmck üıer• '''"""' ,.yare< •d_~lfn hük6meU- btr ıntktar yangın ve tntllOk bom •- ,.nıye .. çe merUZ üsS~ l.stonbt~dan kap ı'm"d• büı:ük bir aüratle hazn • 

!.i.,'." kenarmda toplanan halk küt- Enmrum va!Ol~l em.ıne 20 bin Uro rafmdan oon z;'tlo h"' hakkm•• ....,.ıardt'· •. 
00 kllonıet<' .,.akta ol<ldell• bir yon an d ~rtıl tarafından coşkun tcz.nhüratla ve ·«: .. tın alınacak işbu hayvanatın trolüne mG•d ·:~. hususuna nazarı 61 !-~"" pek e.zdır. Bir s\vll ol.mut -

87 

,, .. ded'l.ml4tir lanmakta ır. şı a .,... _.u
1
un • •b- d' t ..-.-- ?.elzele -Y 

1 

• 

_,.,., uuır çok 

nmıştır. m"ha.Uerine sevk ve tevzll nıasrn!la- len te~ , 1 0 bir nota tev ' e • M ll ... . • .e.;,>.etıe W· 

lıtıd 
1 

.i ~ef bir müddet vali konn - rını ıro.rşılamnk üzere 1000 kl ceın'nn ~·;it· 
"• • "tuahnt ctmio ve mUtcaklben 26 bin ıtrn gönderllmiO ve aynt •- 1""' 

- ....... uyuyordu. Oda ka

ınıyordu. Du-ı pı ını tıklTdatan Müjganın içeriye 
Gözlerinin içi girmesile uyandı. ~~~tl Üçte Yerköye hareket Luyur - manda vıı.k'a mf! halleri nP ,. 

t ardır. müfettişi 1zam et''' 

-.:1'"' C'ICT\<tı merdiVC':llleri rmalumat edinrrc-k istiyordu. l.akın 
çıktı. Şehımı,: hnnımın kcndi•in ol bunn mı ı\ muvaffak olacdğını k s-
verer~k .nçlı~ı od, k pısındnn içe ri tiremiyordu. · 
ye gırdı, ko eye kuruldu. Sunncti CArk:ı~ı nr) 
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S ehir , Ilaberieri 

Bu sabahtan 
Itibaren ekmeğe 

zam yap1ldı 

Sivrisineklere karşı 
mücadele açıldı 

Emniyet teşkilatı mahalle aralarındaki 
çukur ve su birikintilerini 

Gazi nolarJa va k' a 
ç1kar1lmas1na 

mani olunacak 
Toprak mahsullt>ri ofisinin lmğ -

day mübayaa fiatlarına zam yapa -
rak ,ehrin ekmek ihtiyacı için toar -
fedilen buidaylan da 6 ve 6,5 ku
ruştan venneğe başlaması neticesi o 
larak ekmek fiatiannın yükselmesi 
icab etmi~ti. 

tesbit ederek müca~1 ele ekiplerine bildirecek 

Son günlerde Y eniknpı ve ha
valisindeki gazinalarda kadın yü -
zünden bazı yaralama va k' aları ta
haddüs ettiği zabıtanın naı:arı dik -
katini celbetmiş ve bu kabil vukua
ta meydan ver:lmemek Ü7cre eşaslı 
tedbirler alınmıştır. 

Belediye nark komisyonu vaziyeti 
tetltik ederek bu sabahtan itibaren 
ekmeğin 20 pare. zamla &atılmasına 
karar vermiştir. 

Şehrin muhtelif semtlerinde ço -llann, su birikintilerinin kurutulma
ğalan aivrisineklerle vilayet, hele - sına, derelerio temizletilmesine ge -
diye, aıhhat müdürlükleri ve verem çilmi~tir. 

Bu cümleden olmak üzere bir ta
kım uygunsuz kadınların bu gazino
tarn devam ettirilmemc!leri karar -
la~tırılmıt ve keyfiyet emniyet mü
dürlüğunce alikadarlam Lildirilmil
tir. 

Bu hususta Istanbul belediyesi ı;; ı.ı 
tebliği göndenniştir: 

Istanbul Belediyesin~en : 
15 8 940 Perşembe günü sa -

bahından itibaren ekmeğin kilosu -
nu on ıı.u U!l o tuJ: para azaMi fiat 
vazedildiği ilan olunur. 

mücadele cemiyeti mücadele açmış- Emniyet teşkiliitı mahalle araln
t r. Verem mücadele cemiyeti lstıın- nndaki, sokaklardak:, bahçelerde -
bulun Anadolu ) akasındaki batak- ki çukurlan tesbit edecek, su biri -
lıklan kurutma arndiyesini kısmen ken yerleri i"aretliyect-k, yer lerini 
ikmal etmiş, Bakırköy ve y ~ilköy- kaza baştahiblcrıne bildirecek, d ok
deki su birikintilerini kunıtmu~ ol- torlnr, cHerindeki vr'laitle çukurln -

rın kurutulmasınn, mazotlnnma&ına 
duğundan, buralarda çalışan müc:a- ehemmiyet vereceklerdir. 

Bu auretle halkın eğll!nmek ve 
hava almak Üze re gittikleri eğlence 
yerlerinde rahat ve huzuria vak.it 
geçim1eleri temin edilmiştir. 

dele ekipleri sivrisinek çoğalan mın- Mahalle, sokak ve bahçelerin 
takalara değılacnktır. 

kontrollan her on ~ünde bir tekrar- Harice döviz 
kaçıran dört kişi 

yakalandi 
Tayyara modefci ik 

kursu Cumartesi 
günü bitiyor 

Sivriaineklerin çoğalmasına bazı lanncak, çukurlarda tekrar biriken 
derelerio temiz:letilmemeleri, yer yer sular temizlenecektir. Bahçesindeki 
biriken suların, bataklıkların kuru- çukurları temizlemiyen, hrlediye:ıin 
tulmamalan sebeb olarak gösteıil- bu ise sarfedilmek üze re vereceği ına 
mektedir. Kazalardaki vilayet ve zotu yerine sarfetrniyen ınal sahib -
hükumet battabiblerile emniyet leri hakkında, nyrıcn ceza zaptı 
teşkilatı seferber edilmiş, bataklık- tanzim edilecektir. ······································································-·································· Emniyet müdürlüğii dün Türk pa

rasını koruma kanunu hükümlerine 
muhalefet eden dört tahsı yakala -
ml§ ve haklarında takibata başla -
mışbr- Jddia ve tahkikata nazaran 
suçlular Hicaza gittikleri sırada nalt
deıı ecnebi para&ı kaçırmışlnrdır. 

Eminönü meydanının 
betonlanması yakında 

tamamlanacak 

Bir kadın komşusunu 
keserle başından 

yarala dı 

Geçen ayın 18 inde başlıyan Ga
lataaaraydaki tayynre modeleilik 
kurau önümüzdeki Cumartesi günü 
mesaisini bitirecek, Pazar günü saat 
1 O da da Zincirlikuyuda golf saha -
aında model tayyare müsabnkaları 
yapılacaktır. 

Kursa her vilayetten gelıni, 50 ilk 
tedriaat müfettişi ile eli~ öğretmeni 
ittirak etmi$. bir ay 7_arfında mü -
kemmel bir den görerek 300 e ya -
kın muhtelif tip model tavyare yap
mıtlardır. 

Bu öğretmenle,., lturau müteakib 
bulundukları yere gidecekler, ora -
da talebdere model t.ayyare ders -
leri göstereceklerdi ... 

Eminönü meydanındaki tramvay 
hattının in1ası dün ikmal edilmiştir. 
Meydanın betonlanması Eylölün ilk 
haftasına kadar bitirilecek ve bu ta
rihten ııonra nakil vasıtalan ve halk 
s!rbestçe meydandan geçebilecek -
lerdir. Meydandan Boğaziçi vapur
larının bulunduğu yere bir merdi -
venle geçilecek, Bebek tramvay du
rağı timdiki tahta köprünOn kar§ı -
sına alınacaktır. 

Süleymaniyedc Ibadethane ıso -
kağında oturan Asiyı• ile ayni ev
de kiracı kom5usu Zehm arasında 
bir iş meselesinden çıkan kavga ne
ticesinde Zefun eline geçirdiği bir 
keserle Fatmanın başınn vurarak 
ynrıılnmı~br. Yar ılı kadın tedavi 
altına alınmı~ Zehrn yakalanarak 
hakkında takibntn başlanmıştır. 

Dün emniyet müdürlüğiine eelbo
lunan suçlular, zabıtanın tesbit et
tiği deliller karşısında cürümlerini 
itiraf etmiflerdir. 

Knçakçılnrın dördü de bugün as
liye 5 inci ceza mahkemesi müddei
umumiliğine teslim edileceklerdir. 

Sözün kısası 
Pazar günü Zincirlikuyuda va -

pılacak müsabekııda öğretmenler 

kendi eli~leri olan model tayyare -
leri uçuracaklardır. 

Diğer taraftan İstanbulda bulu -
nan amatörler de kendi model tay
yarel~rilc gösterişler yapacaklar, 
kendilerine münasib hediyeler ve -
Tilecektir. --------
Bir simendifer amelesi 

tren altında kaldı 

Eminönü meydanının tanzirnin -
den sonra Karaköy köprüsü du -
balannın tamiratı ba~lıyııcaktır. Du
balann tamiri için B.tlat atölyesi ha
zırlanmıştır. ,;_ ______ _ 

Iki kavaa iki ki,inin 
yaralanmaaile neticelendi 
linkapanında Yeşildirekte 1 3 sa

yıda oturan seyyar sattcı Cideli 
Tahsitı, Büyükçekmecede Faik ma
hallesinde oturan ve Tençperlik ya
pan Ahmedle dün bir it meselesin -
den kavga etmif, Ahmed bıçakla 

Dün akıam Sirkecid~ şimendifet Tahsini vücudünün müteaddid yer
amelesinden Oamıın ojllu HaJil ?_ey- Jerinden yaralamıttır. Tahsin tedavi 
tinburnunda trenden clüşmüs, !lO) a- altına alınmıt. carih Ahmed yaka
yağı tren altındıı kalarak kesilmiş- lanarak hakkında takibata ha,lan -
tir. Yaralı Cerrahpap hllataneaine mıfbr. 
kaldırılmı~tır. Üaküdarda lcadiyede Sinema 

-;::::::::::========~ caddesinde 1 sayılı evde oturan ls
.- ) tavri ile ayni aokaktn 12 nurnarada 

( Küçük haberler ) ikamet eden Artin dün lcavga et -
- · mişler, Artin bıçakla lstavriyi ya -
Demiryol müşterek tarlfesl - R:ıs- ralamıttır. Yaralı tedavi edilmek ü

ra. yome yapılacak lthaltıt ve thrnca- zere hastaneye ltaldınlnut. Artin 
tın demiryollannda mll~ter~k tarifi"- yakalanmı,tır. 
ldnı hazırlamak 11zere tarafeyn mu -
rabhula.n ara.ınnda Ankarada miiza_ 
kerelere bn.şlıuunı.,tır. 

Alman,adan Ithalat - Almanynya 
·.: IthalAt sJp:ırişlPrin! s!pari~ 

1 rmııJar Mıntalcn Tirnrı:•t Mfi
btldirecPkl~rdlr. i th!llat r;_ 

Askerlik işleri: 

327 .. 329 doğumlu aakatlar 
çağı rı lıyor 

Dün Floryada 
bir genç boğuldu 
Dün öğleden s ımra Floryada de

nize giren 20-25 ya,Inrında bir genç 
bire.z açıldıktan sonrn birdenbire 

derınanı kesilmiş ve nnC'ako pek az 
bağırabildiktcn sonrn sularda kay
bolmu~. boğulınu~tur. 

6ir müddet sonra cesedi bulun -
muş, fakat elbiseleri bulunamadığı 
için hüviyeti anlnşılamamıştır. 

Manifatura kir nisbetleri bu
aün tayin edUecek 

Manifatura satışlarında toptan ve 
perakendeciJere bırakılacak k&r 
nisbetleri hakkında uzun bir mud
dettenberi fiat miirakabe komisyo
nunca yapılmakta o1an letkikler ni
hayetlenmek üı:eredir. Komisyonun 
bugünkü toplantısındd her cins ma-

nifaturada saticılarn bırakılan kar 
nisbetlerini ıösteren tablonun tet
kiki tamnmlanac."'lktır. 

Mahkeme liMelerinde görülen 
yanlıflar 

Dünkü aabah gazetelerinden hi -
rinde nCJYedilen bir yazıda mahke
me kapılannda 1uılı listelerin imla 

Uen sonra da ayni "e - Eminönü Yab. As. Ş. den: l"aUh, hatalarından tikilyet ediliyor, bu a-
kllde nuı verOt'cek ve bu surpt_ Emlnön\1, Eyüb kazaları dahUinde o- rada birçok hatalarla dolu bir ör _ 
le ithal emtıas'h...., ih iy:ıc; görmen turup ta şubemlze kayıdlı bulunan nek de veriliyordu. 
mahallere sartma h-.4n hazırlana - 327, 328, 329 do~umlu yabancı saka t Bu mesele dün adliyede nlaka _ 
caktır. dnlmi ve sUrekll sakatların 19/ 8 1940 d l d'kL . . lb d !c 

Roman aya Ihracat - Rt... "Qya yn nk§amına kadar nüfus hftviyet cıız _ ar arın nazan ı ıı:almı ce e er~ 
fhra.c ecUJuek tJftik ve yapak ı;; • • _ da.nları ve raporlarıle birlik~ şube _ tetkik mevzuu olmuştur. 
Jerini yüklemek üz~re bir Humen va..; • ~ milra.cnatıarı ill\n olunur Bu tetkikler sonunda hatanın mıı· 
puru geımt,ıtr. Diinkü ihrac fanliye_ 1 · ltine deiitmesinden mütevellid dal-
tf yalnız Macamtana mtinhnsır kal- • •b Okuluna girmek gınlıkla yapılmıt bir el yanlı§lığı ol-
wştır. .. •-..teyenlere duğu ve münferid bir vak·adan iba-

Mat-.arlstıı.na bir parti 28 bin lira • E:minönu Yatı. ~ Şubesinden: Fa- ret bulunduğu anla~ılmıştır. 
hk koyun deriSI, fkl partı barsak ':P tih, •Eyüb, Emlnönfi :-<\talı\M dahi _ w • 

btr m~nr ham amyant ıhrac e:tn _ linde bulunan ve sub!!h ... _ k di Esas~n yaptıgımıı: tahkıkata na-
"" ayı ı h t di' · b' mlştlr. bulunan ~Ui\mum ynbancı "" 1 1 zaran a ayı yapan n ıreııın on ır 

Ma.:ırit V tdll - (3ehrim!ufe bıı!u • den l!VEylffi/940 aır~mma kA~.e~-~ senelik bir memuru <!lup birçok 
nan Maarif Vekm Rruı!Ul Aı Yfi •nJ seyi bitirenler Ye Use olgunluk imtLr ... ühim davalarda z.ıbıtlan bizzat 
difn Maarif m9.tbna.c;ı :ı mı>~wı o"l h anuWa muvaffak olnnlarda.'"l Ank:ı - tut. "' ve amirlerine c:hliyeti hak -
mn' ö~lf'den sonrn Manr1 ti1"rlü_ raöakl Harb okuluna girmek lo;ttyen_ lcında t.. .h · • • • 
~ünde tımumı mtlfett1şler1c bir lertn ~m ize mur.ı~atlart 11!\.n o ·ı tir. Bugüni!"ır ~nıye~fte~ıdn etınış-
115 b' k -.ar vazı esın e en u-nu....,~ yapmı.,tır. unur. fak ır no san ~ .. 

1 
• • 

=~'r'=··~~~============~~ ...... --===============~··~mcmı!ltır. 
Pazar 

(Baştarafı ı ncl saylada) 
fakat yekün t.utar. O yekftnla da uız, 
mukaddes vat:ınınıızın hava mUdafa
asını önemli surette kuvvetlendirebi _ 
lirlz. 

Bu vatan kumbaralarmı Hava Ku_ 
rumu vatandaşiarn ıkendl de ten! e
debilir. Kuçücük kızınun fikrini, Ku_ 
rumun taketirine arzedlyorum: Ban _ 
kaların m Uli t.asarru!u temin Için 
kullandıkları usul çok tyldir. Arzu e _ 
denden kumbaranın bedeli depozito 
olarak alınır; ana.htan Kurumda mu
hafaza edilir; seyyar tahsildarlar, bu 
anahtarıarın meseltı. üç ayda blr, ıltum 
bara aahiblerinl dolqa.rak açarlar, 
makbuz mukabillnde, birikmiş parayı 
alırlar. 

Bu usul kimseyi yormaz, 
en iyi ve en m!Lmıir yardım 
şeklidir. 

Ve hiç bir Türkiye vatandaşı ta _ 
savvur edemem kl, blr yıı sonunda 
blr cVatan kumbara.sı.. na sahlb ol _ 
ma.cunl 

• Betiktat Kaymakamlığından 
bir dileğimiz var! 

Bebekte oturuyorum. Evimin na
zır bulunduğu Çınar meydanında bir 
haftadanberi. ora halkını gerçekten 
rahatsız ve sıhhati umumiveyi teh· 
did eden bir lnğım açma ameliye~ine 
batlandı. Boğazm ineili olan ve dü
ne kadar aivrisineğin ve karasinelin 
ne olduğunu hilmiyen köyümüz bu 
yüzden o müz"ic; hayvanların salııı
nına uğradı. Yaz mevaiminin aon 
demleri burnumuzdan geliyor. Ko
ltudan pencere .ıçamaı: olduk. İki a
mele ile başarılmasına çalı~ılan bu 
vakitsiz ve münasebetsiz i§, anlaşı
lıyor ki haftalarca sürecek. Bu ite 
ba,IandığındaııLeri o meydana nazır 
evlerde hastalanan hastalananadır. 
Pek sevilen kaymakamımızdan ko
nu kom~u çare diliyoru-ı. Ya ame -
)iyatı tacil etsin, yahud ki durdur -
~unlar .. Bahçenın oparlörü ile zaten 
tadı tuzu kRçan ş:ı yaz günlerimiz 
büsbütün bize .teh' r olmasın! 

Ercünıc'l F.krem Talu 

P.ni<ara 
14/ Ağustos/Ht Açıl14 n Kapanq 

fiatlan 

ÇF..KLER 

Açılış ve ko IJ'Un• 
.ont.., ı Bterlln 5.24 
\'ew-Yot .. t(IO Dolu 134.-
·ennre ıoo ı.vJç. rr. 29.52 
\Una 100 DrA '~\ll 0.0975 
..,~& 100 !AY& 
\ {&Grtcs 100 Peçe•a 

~ud~1teıoo Penr:ü 
tı ıoo Le:~ 

'k<' JOO D1nsr 
tokbolm v n 

ı !:425 
l 3.fJO 
27 032:> 
0625 
3.235 
31.~ 

Balıkesir Orta Okullar Mübayaa 
yonundan: 

Cins! Azı Çoğu 

Ton Ton 

Tahmin bedeli • Muvak.kat 

Ll ra 
teminat 
Lira K. 

Kok köınürü 250 325 10075 '155 63 Açık 
Orta okulların Mayıs 1941 sonuna. kadar ihtiyaçları bulunan kok 

rüne tallb ~ıkr.lııdı~mdan, komi.syonumuzca bir ay jçlnde açık ekslltıne 
til!'! ihalesine 29/Ağustos/1940 Per.şembe günü saat ıı de yaıput"'~'ı.
tallplertn teminat akçelerlle birlikte maarif müdürlu"uu•~c,,ı 
müracaatlan ve ~tnamcyı de hergün ~retmen okulunda ııöıreb,~IIP'J 
ilAn olunur. c7336.t 

•--,. Bugün L A L E Sinemasında 
1-KALP AGRISI 

DANlELLE . DARRlEUX tar ıfındıtn 

2 - K AP LA N KRAL J ÇE 
GARY GRANT - CA'fHERlNE HEPBUR ~ tarafından 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermı~yesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajaru adedi: 265 

Zira! ve ticari her oıevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ztmat Baıılı.aaında kumbaralı ve 1hbiU'3ız ta.sarruf hesablarınd• 
en az 50 llruı bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a lle aşdı· 
dak! plAna göre ıkrrunıye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
" ,, 
" 
" 
" 

1,000 Lirahk 4,000 Lira 
500 " 2,000 

" 250 " 1,000 
" 100 " 4,000 
" 50 " 5,000 " 40 " 4,800 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Besablarındakl paralar bir sene içinde 50 Uradan aptı 
düpniyonlere lleramiye çıktıRı takdirde % 20 fazlaaile verUeoe&Ur. 

Kur'alar sende 4 defa, ı Eylftl. ı Blrlncikinun. ı Mart ve ı Haz1.. 
ran tarihlerinde çeklleeektir. 

Beaiktr.' HaJJr,.vinde 

Bir doktorun gUniUk 
noUarmdan 

Küçük çocuklara 
Muhtelit aşılar 

Küçük çocuklara tilo, dlfterl tt 
tatanoa muhteın aşılan: aereı 
Alman ve gerekse Fransız müa .. 
b.luaratından olaralt kullanılaD 
bu qıların ltü~ük çocuklara ıaı.. 

btk!nl tavsiye ederiZ. Tatbıkincı
sıhhi bil' mahzur yoktur. Pek ıın.. 
dir olar-ak bazı çocuklaıda fazla 
reaksiyon ya.parsa da umumlyet. 
le umumt aksüHuneUn rler~esl 
ehemmiyetli deRildlr. Derecei ha" 
raret 38 e kadar çıkıyor. :Bu da 
biraz lazımdır. Fakat yimıl d~ 
saat zarfında azil oluyor. ttç muh
teut aşının tatbik günleri on be. 
şer gün fasılalıdır. Bu suretle bit 
buçu1t ayda hltam bulur. Ve böY
lece çocuk U%un bir müddet bit 
kaç seneler bu ü~ hutalıita karşı 
muafivet kazanır. Ve beyhude ye.. 
re vakit vakit her defa dü~nce 

tatanoz seromu yapılmıya mcc .. 
bur1yet kalmıyaca~ı gibi bilhassa 
ku.cg>alazı yani dirteri ve tifo .si· 
rayeU de çok kuvvetle bir lhtıınal 
ile menedilmiş olur. Bütün ane 
reisierine bunu tavsiye edenz. 
Dikkatli blr aile doktoru bunu 
bllA.ınahzur muva!fakiyetle tatbık 
edebilir. 

r:.aham vtRr 31.00!10 ikmal kursları t. z. b 
İkmale kalan kız orta okul son sı_ 1--------------'1 

H ı Bey lierinc:e 
tıır karar, do~rwn~. .. 

. . Çocuklan ve r4ençlcri 
zehirleyıcı ... 

... Macera, aşk 

bu k~ mevsiminde 
ednecekmiş ..• 

fılınlcrl Hasan Bey - Çaık gıi~l . 
yas.ı.k gelecek ders yılı bir hayli 

verimli olacak, de.senc ... 

Esham ye Tnhvılat üıetıı 
mele olmamıştır. 

ruf ta.ıebeleri Için Beşlkt.a<J Halkevin
de türkçe, tabiiye ve ma+ematLk lk _ 

"•------------' fmfnl_urslan açılmıştır. Hergün oğ _ 
"'~~~ •lin ldue memurlutıma 

Cevab tstı,en okayae.ıanınuı 

pesta puhı JollamaJa.rını rlea e • 
derim. Aksi takdirde istekleri m• 
kabeleıda kalabDir. 
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italyan1n i ıgiliz 
Somalisini 

isiira hareketi 
Y apzşkan otu Örgü eşarp 

f••••••••••••••• YAZAN •••••••••••••••• 

1

1 Emekli general i 

Y npı!kan otunun §eker hastalığına b:re bir olduğu söyle
niyor. Bir hekim tarafınaan :5öylenmedikçe böyle bir id
diaya pek inanılınazsa da Avrupada bir çok nebatların 

H. Enıir Erkilet ! ilaç yaplmak üzere itina ile derlenip 
işlendiğini unutmamak lazımdır. 

•Son Posta.anın nskerl muhnrrirl i ................................................. Yazan: Tar1mman 
abeşi~tamlııki İtalyan or- İbtimnl ndının güzelll~lne kapıla -
dusu, -4 Ağustosta, İngaiz rnk kiD"-e"lin kcrdine yormaktan çe. 

Sornalisi hududlarını 6ç kolla tecn- kinmedığt şeker bast:tlı.ğı, son bl!'taç 
vül. etmişti. Bu kollaıdan biri Fran- avdanlY!ri gene pek ır.'l:ia ~ldu: Bir 
aız Somalisir.de:ı yani Cibuti tarıı- bardak suy<t kanmayıp da ihtıynr.,.ıa 
fından, diğer ikisı de Habefi,.tan- Ikincisine cı u7atanlar. birden şüoheyc 
dan hareket ctmi~lerdi. d~or ve: (Acaba rnkP::' mı?) diyor. 
• Fransa çöktüktcn sonra, ltnlya ınrmıs. Kırk lbasarruık merdiveni bir 
ıle akteıti{;>i mütaıekc mucibir.ce. solukla çıkt:ktan sonn. kırk b!rlnci 
Babülmendeb boğazının eenub sa- de dizleri kl'S lenler (Yoksa bende de 
hillerine kumanda eden ''e . \den şeker mi b:ı~adı?) d"ye evhamlanı -
körfezinin e:ı bü) ük ve mükem:nel }Orlar; hattiı mldesi bozulan, gözleri 
limanı Cibutiyı ihti"a edc:n Fransız kararan. vücudlarında azıcık bir de. 
Sornalisi halyanın Habeşistan oı- klik sezenler kababati hep g~>kere 
dusunca işgal olunmu,tu. Bu aebcb- yukluyorlılrmı.ş. 
le İngiliz Somnlisi üç kam cıhetin- İşin garibi şeker hastalıfmın tanın
den, batı, cenub ve doğudan. tc.h- mış blr Ufıcı da harb dnlayıs'Je Avru
did olunur hir hale gelmişti. p:uian gelmez olmuq. Bıı noktıı (me. 

Şap den"zinin b tı kıyrlnnndn. raldl)ları detil amma, !':ı.hiden şekE.'" 
Sudanın en cenubdald bir ıskelesi hastnlıjpna müptela o :Mları c1\i4-ın -
olan Sunkin'in 200 Km. kadar ce- durmiye basl:unL'i. Ve b rrokl!ı.rı onun 
nuhundan başlıyan eski ltalynn yerini tutacak başka bir il{ıç ll"n.ştırır. 
tnüstemlekcsi Eritre snhfll~ri, Aı;ısa- larken (YapU!kanotulnu kedetmtı;ler. 
ba iskelesinin cenub doğusunda, Ş mdl hasta olanlar, bol bol yapı1jkan 
Babülmt"ndebin karşısına kndnr d .. - ot•ı suyu lı;meırte, evhamhlar da ~de

Sinden istifade edilir. Ve bn maksacla 
Hazirandan Tcşrin!ere k:ıd:ır ol:ın 

mevsimde kolderile çek;lerek topla _ 
nır. Terkibinde çok nisbette küherrl
le vardır. Birçok kimseler 1cker hn.'l
taıığına karşı menkaunu kulla!lırlar, 
ranı kaynatıp suvunu iç<>rlcr. Harb 
dola:vı.c;ile meşhur ilücı gPlTllE'Z oldnıo;u 

için. şeJ;er müntplfı.hrı"lın vapıışırnn 

otun!l fazl.a. lltifııt f'ttı..kleri sövlenl _ 
yor. Temin edil~iğiD!' ~öre yapıı;kan Şu beyaz örgü cşu-p slyai. veya 
otu me!lkull. vllcuddakl artık şeker 1 •. erd ·'-ir robn tam bir yazlık eı _ 

ı d hal d
.. .. , ac.ıv .... 

nisbet ni er uşur~P .. te ve has.. bise hali verebilir. Örgüsü basittır: 
tarala t,ı fa bn..hşetmek eymliJ. Fnkat Ters _ yüz ve jersey örgüleri üçer 
bunun ne .suretle mües.siı: oldu<Yunu ilın1k blrblrlle birleştirilmiş. Yalnız 
ve ynpu;kan otu lle şckl'r h:ıstnlı~ının bu sıralar diiı değil, verev görune _ 
nlA.kasını araştırmak b-ına dümıez. cek ve oda yerde bir dönenıeç yapa. 
Ben bu yolda bir tetklktc bulunm:ık cak şekilde her defa birer fimik kay. 
i.stıyecek hekimlere onun kttabludakl dırnct!.k örülmiif. Yani her serer ü -
adJarını Sl!'n1amakla lkt•t:ı ediyorum: çüncü t.erssüz Uk bir sonra başlan -

(Türkçesi_ Ya.pışknnotıı>. ( Arnb _ mı.ş ve bir sonra bltm~ Ortadan iU
bnren de bunun n-ksi yapılmış. 

ça.sı-Haşi.ıje.tül-zücac), ( Fransı:>cası 

Parletnirel, (LAUncesi-P:ırietera Ot _ 
flcinalis)dir. 

vam eder. Ondan sonra umumiyet- ce reklamını ynpmal<taymı§lar. Tannunan 

Yaz günlerinde yüz 
tuvaleti Je Somali mcmleketi başlar. Bana bunları söyl"yen "eker merak- . 

Ro vad:ı Ayçiçeği 7ır:ıııti: ı ı...~be kyaj ki 
Somali memleketi, Fransız, lngi- I•ı:;ı t.nn•d.ıfım: Mevsim e""''" r ma ın ~e 1 ve 

ı . f Iy ~ ( G-1 d" o d B"rço'- n""tarın Trakyada. bu s;ne a_yçi.çe.,lYı m. ab . rengi de de~şir. Çünkü: Kunn so _ ız Ve ta an ~oma rsire tak imi snf - U ll'C, ıy r U. ı " "' .,. b' -.• 
aun"l yani siya idr Bu mksimin ummadığım"? nf'batlard!ln çıfrnnldı. sullinün iyı oldu u bıt-rtırı.meıtt.e&lr. Juk karanlık baV&.Sl içinde gözümil _ 
ne tabii ve ne de etnegrafik co~- ~ı ı sen pekfllfı bilirsin Belki de avuç Bizde tııınüz blr~nç senelik geımı'şifze hoş görünen renkler yazın parlak 
rafya ıle bir alakası yoktur. Babirl- dolusu para verip alrJı~ımız şeke olan ay~lceğine bilha.s-"'l P..ur.vad:ı fıız güneşi altında sönük ve hoş..-ı gitmez 
tnendebden itzbarcn Aden körfe- hac;talı~nın o meşhur fll!cı dn, yapı!J.. la ehemmiyet verilnıe'<•ect'r Bu vılı bir şey olur. Bunun için bu iki zıd 
2inde ve so:ırn, doğu Afriknnrn 

1 
k n otund"n cıkıırılıyordur. Ruzynd:ı tanelerinden Y'l~ çıkanl:ı.n mevsim iki 2 d mnkynJ ister. Kışın 

Cnardatui burnunu dolaşarak Hind - Orasını 'b ımem, dedim. Fakat bir neb:ıtln_:ın ~raatıne t:ıh.~s ed!lı•n saz benzl seviyorduk. Yaz makyajı i_ 
Ok> anusunda, inr;iliT.Jerin Kem'B- çok ilaçların nebatlard~n çıkarılmış nraz.ı d ort mılyon altı rfiz bin helrtr.r se şöyle olacak: Ya k:nyı.s1 ya hud ~f
sına kadar, takribt"n 3000 Y-lll •• lik olduğunu sövlemckte hnklısın Ne - olup. bunun 3 milvon rm bin bekt<>n tali renginde. 
bir ~ahili oJan ve umumiydle deniz- bnt.ıarın muhtelif hastalıklara karşı münbasırnn av ç'çej!ine tahsi~ e~ll- Bunlardan blrlnclsi .sarışmlar için. 
le Habeşl'lerin salcin old ki n top- ilaç olarak kull!ınılma"t I'Ok <'~kidf'n- mi tlr. Oavet berrak ve !yi bir y:ıl!ı dir. İklnci.o;i esmerler içln. 

L olan ay çiçeğinin bizde de tamim edil- Artık soluk renklere tamamile ve _ raıtlar amınnda geni , il:ığVk ve 0 !beri b~linlrdi. Eski Ytınanlı!a"dS ve 
Yalık bir memleket te,.kil eden So- bizım lb!ıl ı:ıina df'vrinı:!e kullanılan mesi çok şayanı temennldlr. T. da etm~ bulun~ruz. Yanağınıza 
ınalinin ahalı i. yani Somallnr H.ımi ili'ıçlnrın ~ 00 ı nebatlardan çıkanlır_ dudaA"tnıza. en canlı. en göze çarpan 
ırkından ha~Jı başianna bir b .. lktır· d Neba ınröan Ul\ç "pma başlı ba.. Bir adam kaJb renk1erl .~firmek zamanı geldi. İster -
lar ve cümlesi mü3Jümımd .L:ır. Dil- şma bir hüner ve san'af lı:ıllnl nlmı-;- sektesinden öldü seniz açık renk bir (ruj) yabud nllık 
leri arabcaya benzer. Iri bo ... lu ve tı. Bnr,ım d<' neb:ıtlarn verilfon ehern- JrnllnnabDlrsinfz. Fakat soluk lnmıızı 
l:oyu siyah veyn Habc tenlidir1er. m!vet revkaladedlr. Basta Almanya Cibalide Haydar caddesinde 1 O asla. 
Zenciler gib~ çıplak olmayıp giyi- ve Fran,a olmnk Uzere birçok mem.. numnrnlı evde oturmakta olan 45 Bu makyajı en Iyi şekfide tatbfk e. 
nirJer, aile ve kabildere münkaııl"m- leke•Jerde Dli ynpmıya elverl;li ne. yaşlarında Ha~nn isminde biri dün debllmek içln herhalde 1ki renk pud
dirleT. Reisler biıcr mutlak halim- batJar itina lle tophnır ve fabrika- ak~m saat 21 de Tophane cnmiııi- raya ihtiyaç vardır. İlk siireceA"Inlz 
dirler. Jard" ı~ıen"rPk, c"t'l!i btcili ilaçlar nin kapısından çıkarken birdenbire nisbeten koyn olacaktır. İkincisi da.. 

E.lhaaıl ~ler F rnnslZ. İııgiliz veya 1 ~ "nde p! saya çıknrılır. düşerek kalb sekte~inden ölmüştür. ha açık. İyi silrüldü~ü ve renkleri ciL 
halyan olsun bütün Somali memle· Turldye, ceşidll flAç "t:ımnın meb- dinlztn tab!! rengine uygun seçild~ 

1 Hadiseler Karşısında 

B ir adamın bir oğlu dünyaya 1 O görmlyeli be.şikçl oldukça. fbtlyar 
gelmiş, beşik~yaptıracakmış. E. l:ı.mı.şmış. Seneler evvel ısmnrlanaı 

tl dostu bir beşikçl tavsiye etmişler: beşik mevzuu bahs olunca: 
- Yaptığı beşik iyi olur amma bl. - H:ıtırladnn, demiş, hiç hatırla. 

nı.z geç yapar. nıaz olur muyum .. tahtalarını da nı 
Demişler, oğ]u dünyaya gelen n - dım, işte şıırnda duruyor. Amma beı 

dam: öyle pek ıı:celc işe gelemem. Sabredeı 
- Biraz geç yapmasının zararı miyeceksen peyini gerl vereyim. ot 

yok, diye cevab vermı~. yaptığı beşik başka beşikçiye y:ıptır. 
iyi olsun d n... * 

Dükkfı.nın adresini ıı.lıp gitmiş, pa _ Bugüniin gazeteci.si 
zarlık etmiş, pey vermiş, beşikçl: b.fr, soruyor: 

-Dir kaç zamnn sonra uğrar, alır. - Ekme~in çeşnlsi meselesi balle 
mn; demiş. dildi mi? 

On beş gün ge~f.ş .. adam beşikçi. Ve her soru.şund:ı: 
ye uğrnmı.ş; beşikçi: - Henüz balledilmedl, fakat hal 

- D!ıha ya.p:unndım, bir kaç za_ !edilecek. 
mnn sonrn u~rnrsın. Cevabını alıyor. 

Diyerek savmış. Adam on beş gt.ın Bu gidişle belki seneler geçecek, bt 
sonra gene u~ramı.ş. beşikçi hhliı. be.. günün gnzeteei.slnin ~lu, babasınu 
~Iği yapmamı.şmış. Nihayet çocuk bÜ- yerine ga:ı:eteeı oıacat ve babası gl 
yfimüiJ, bet<ikte y.atamıyncnk yaşa geL bl soracnk: 
miş, adam da ibir daha bcşikçlye uıt - Ekmeğin çeşnisl meselesi hane 
rnmamı.ş. Seneler geçmiş, adamın or.. dildi ml? 
hı evlenmiş. onun da bir oğlu dün _ Cevab ,·erecekler: 
yaya gelmf.ş, büyük baba kendi oğlu - Bn iş acele;)<-e gelemez. Hele bl 
Için ısmarladı~ı beşiği hatırlnmış: roz sabırlı olun, günOn birındc el~t, 

- Herhalde beşikçl şimdiye tndar te h.-ılledi1eeektir. 
beşiği çoktan yapıtııŞtır. /1 /1 

Diye dü.5ünmüş ve be.şikçiye gitml.ş. • J ôiJUtt d-1-tdU..rL 

C un lan biliyor mu idiniz ? .J 
Ka 'b darbe lerinin 
Ameriltalı bir 

doktor, !cad et
tiği bir ôletle 
kalb darnbanı.nı 
plağa ıı !m ağa 
muvaffak olmuş-
tur. Bu icad -
dan tıbdn çok istifade edi
leceği tahmin edilmektedir. Bir 
adamın kalbinin darbelerini plfık -

Hindliler ve yılan 
Himlistanda yı

Inn pe!.: fazhdır. 
Hindlilt>rin itilrod
lannca ) 1lanbr, şey 
taııhrı::ı ynrdımla
rile, ye altında giz
li olı:m servetlerto 
bekçilik ynp:ırlar. 
Yılanlar pek çok 
insanı sokarak öldürdükleri 
Hindliler yılanlan imhadnn, onlara 

tan ayni zamanda diniiyen doktor- yardım eden şeytanlardan gelecek 
fenalıklam mnruz kalmamak için. 
çok çekinirler. 

Evvelc'e, bir yılan bir ndamr so
kalbinin plfığını uzakta bulunan kup öldürürse, yıl<ının yardımcıaı. 
doktorlara gönderip hastalığı hu - şeytanın oç olduğuna iı.nnır, derhal 
susunda onlann fikirlerini almak bir kurban kesip kurbanı suya atar .. 

lar, kolayca konsültasyon yapabi -

lecekler, bundan başka bir hasta, 

imkimını elde etmi~ olacaktır. lardı. ·············-········-· ... ··················-························ ...............................• 

İki türiii görüf ltetl ri ve halkı bir kül t~kil eder. nılen etfştiği bir metl'IPkettlr 'Bun_ Bir tramvay kamyonla çarpıJh takdirde bu ild pudra yüzünüze mut.. 
Nuruf!lanna gelince. frnnıırz s~mr.- ıan derli ecek ve .sonrn nsulü verhile Şoför Me.hmedin idaresindeki laka kayısı yahud şeftalinin kadifem-
lisinde 70.000. lngil:z Somalisinde sevkedecek blr teşkilatın turuim~ le, 351 sayılı kamyon dün Beyoğlunda si yumuşaklıkını Te tatlı rengini ve- Ba M. M. D du".,.ecegı"''nı":z maha'-lı:aktır. Bu wt•"' 
347 1 d- k dar parn kazanılması nıum Tecektir. Herhalde tklsinde de mu - Y · ye: y " 'Y-

.000 ve ralyan Somali~nde unya a . _ _ - Cümhuriyet caddesinden geçerken 1 1 dır _ Evet. nişanlısrnız, nişanhr.ızı vazgeçiniz. 
1.02J.S 72 yani toptan bir buçuk kün ve ın:zımdır .. Bu yuzden koylumü- vatman Ahmed in idaresindeki 124 bakkak hafif bir pembelik okymnj ı ı' •evı"yorsunu... fakat mu"stakbd ka- k - - k 

_.. JA debilec..J.i kazanç bir de Sapsan bir pudra ne bu ma a ı e - - Demek, her i ·i goru~ no tasuu nıilyon kadar Somııllı vardır ve z.un e ue e q; ••yılı Maçka - Beyavd tıamvayile Jid d ) 
b - de etmek 1mkflnmzdır. Birinci pndra- yınva · eniz ile aramz hiç iyi eği • da müdnfna etmek knbildir. Fakat 

unlar 704.5 73 Km. rnurabbaı top- küçfik..~nmemelidir. çarpı .. mıştır. b ~ Sız' e a"kı' tu-rlu" cevab •·erm-ı. ka- h Id' ı_ ı· ... d- .. vı boJ bol, lldnclslnl da a az surme. • eıı; habnma bir fÜP e ge ı. ı 
raK üzerinde yaşarlar. [Bir Km. ye Yapıckanotunn ı:tf' ınee: 0 "" un- Bu müsademe neticesinde tram - bildir: 
ı 3 d d 1 n A tl ı albümı"ine girmiş olan lis1niz. Ihtiyar kadının titizliği sizin ev .. • n am ü•er • v:ı ,.ç O er - vay ve kamyon f"hemmiyetli hasara 

So ll ı d k ı b. 'dir Bizde o k'ld:ll' "Ok ye 1 - Seveceğiniz ve birlikte yn- lenmevi tehir ederek nisanlılığı u~-1 m11 ı ar vüeu ce uvvet i ve lnrdan ı.r · ,.. • ugvramı"lardır. H k d b•l l"d" 1 d ~ 
'k 1 k b k ki k ı '"an .. A~ka esltJ ve ra " er a ın ı me ı ır: pyaeağınız vücud kayınva i e de- zatmnlt meylinde olu .. unuzdan ıle Çevı o du tan ""' a cesur ve mu- tlşir , ır aru ...... • - Kaza etrafında tahkikat yapı} - " 

h dı , · d bfle bulıınur Yeni ailt lekesini vatıt geçirme ğildir. Mademki seviyorsunuz, ma- d • olmBSln Bu takdirde ( lbett aribdirleJ. Bu sebeble ve mü.,lü· tıbca duvar pıenn e · maktadır. g mış • 
.. ------- den hemen ııliyle temı·zıeyı'niz· Temiz demki seviliyo:sunuz. cıimdi tnham- h kLd t wı da azdır ınan olmalannn rağmen },;:yük is Y<>nraklarının fizerinde gözle ıtörüle- .,.. · • " a ır ve yap ıg ·• 

ı ...,. beyaz br bezl stıda ıslatıp Jekeyl yay_ mül eder, güler yüz gösterir. evle· 
am devletlerinin idarelerine eski- ml• en ucu kancnlı Inercik tfiy~er bu- Halk hamamları tamir j,._;n d d * 

d ' r mndan sUlniz nince ayn eve cıyn iynra gi ip a-
en girmem· .. ı~rdi. Fakat kendileri tundu~nnd::ın ele ve temas ett;ru eş. kapatıldı · Bayan uB. H.ı> yn: 

d * radan bağı kesersiniz 
e h;r devlet t~kil edemiverek, ek- ya va yapışır. Türk~ede yapışkanotu 2 y h d d b k .. 1 d" _ Mektubunuz bu_ aiitunda_ c~ 

n ~ı d" • B 1 t ve Kasım .... cıa- Kirlenen iskambl1 kA"'"'dJannı ko • - a u a aş n tur ü u-leriyn biribirlerile ınuharebc ~den den·ıme~I de bu sebebdendlr. ve e ıycnın an ..-~ 1.06' vab verilemez, hususı adresıu 
·· k'! k" · b l'kl h ı· d daki hamamlan tamirat münase - layca temlzllyeblllrsinlz: Önce bayat tünelim, kız evlfıd erkeğe benze- b k 

rnusta ı uçuk ~v ı c~ !\ ın e Yapı.c;kanotu, neb<ıtlann Urt en_ 1 k lm ekm"Mn içı' ı'le her tnraflannı olh-. - mez, annesine daha dü .. kün, dnha gönderiniz, daha doğrusu ir ... 
Yaşıyorlardı. Bununla beraber So- c~s-Encır•ye fasilesindendir. Rlldl- betile on gün müddt-te apatı 11 

- '-6' 6 " .. dın doktoruna baş vurunuz. 
ıl ı . b d tır. On gün sonrn hamamlar tekrar nuz. Sonra sıcak kepel;e batırıp Iyice bağlıdır, mademki annesile geçine-

ma ı ar ecnebi boyunduruğuna gır· ğimlz l.t;Irf,1ln o+uyh yakıu tı.k:rn :\ ır knrı"ırmız. miyorsunuz, kendi!ile de ihtilafn TEYZE 
ın emek için çok mücadele etmı" Ter TT;a'b~a~be~t~tE'~n~e~b;:ı~t~ın~h~e~ve~ti~u~m~u~m~ıv~e~-~fa~k~ir~h~a~l~k:n,.;a:;çı~la~cn~k;;,tı;,;r,;.. ::ooıııı:ı:::===ı=~~v~·~~~~~~=h~~~~~;;::~~~~~~~=~::~==ı:~:::=:::=:ı.:~~~i::=~·: 
'\'e hattil bu mnhad ıığ - = ı alev alev yanıyordu. Ikide birde,, _ Ne var, kız? diye sordu. 1 seniyeye uygun olarak lmblmrş bı-• 
tu nda, icabında birle~mi!~ler - u Son Postan nın edebi telrikası: 17 esnemek, gerinmek ihtiyacını duy- _ Hoca efendi gelmi~. acık eizi yı_ğile. s:ıka~ının arasından, sapsarıl 
dir. Nitekim 1899 da Meh- rnakta idi. Gecenin nefesleri tenine görmek istiyor. dı;lennı gostererck smbyor, ka~ 
rned bin Abdullah (diğer ndile deydikçe, ürperen vücudünii 0 ne- Şchime hnnımın. uyku aersemli- sında derli toplu oturan kadına se-
Deli Molla) ismind~ bir Somali~ feslere gayri ihtiyari teslim ediyor· ğile tersi dönmüştü. vimü görünrneğe çalışıyordu. 
feyhin bütiin Samallı ınücnhitllcn du. Ne hocaııı? dedi. - Sultanımi diye söze başladı.• 
kumnnclası altın d n top lı) n rak Ingil- Şc.-hime hanım henüz büluğa er- Imam efendi. Zannımda yanılmıyorsam, kimseaiz 
tere, Frnnsn. ltalya ve Hab~~i~tan~ miş bir çocuk gibi, ilk defa nefsile N~ Y_apacakmış beni? bir hatunesiniz. Erkeğiniz yok. Biz-
learşı harbetmiş her birinin askerı E d Ek T 1 k k J • • Bilmiyorum h b' Yazan : rcümen rem a u ·arşı arşıya ge mışti... . zat görülemiyec~k er kangı ır 11-
ltuvvetlerini birer birer rnağlUb et- Bu vazıy' ette, saatierin ileıleJi- Nerede? 1 b d . • . 

• E ı. d b' ] A w d 1 d b kli murunu:z: oıursn, u nınıze enur Ye mııı ve 1904 de itti 3~ e t"n ır e- Bunu takdir etmek için, eaçma. mnnasız ve münasebetsiz ğinden bihaber olarak. pencerenin - ~gı a, av u n e yor. h l b k ,_. • 
'k J ·ı· 1 ı 1_1 b kuv b l d T l . b k b O d Id' . l .. ı·· ava e uyurmn tan çexınmeyın. tı ngı ı:t.. ta yun ve ~a e$ · • Besime hanımın evlenmeden u uyor u. n i a yüz a~ısı ·im i- önünde sabahladı. ..- . ra n n ye ırmemr. Jn~~r u- _ E.stnğfurullah 

1 vetlerini de yenmi~tı. 190.5 te bahis açması 1fuımmış meğer. Şe- lir kimi almış, hangi talihli kadını Odaya giren Müjgan ~aşırıp knl- mu verıver .• sonra da, git, soyle, 
Mehmed bin Abdullah bu b'me hanımın kafası şimdi iyiden mes"ud etmiş, bııgün- ile kırmızı te- mı~tı. şimdi geliyorum. - Yok, yokl Dünyanın bin tar-
devletlerle sulh nktetti, fa - ı J d'k d k d' · peli pacıa kalpagıw ile •anlı, •öhretlı· - Siz uyumadınız mı, annd di- Müjglin bu haberi muhntnbına lü ahvali var. Maaş aldırmak, veral ivive işliyor, iş e ı ·çe e en ısıne Y .,. 

lı:at 19 1 3 te lngilizlt!re kar~ ~unun, gönlün ün. hayatının bo~ nerelerde dolaşıyordu) 1 ye 1ordu. henüz. tebliğ etmek ii zer,., iken, ana· m uarneJatını gördürmek, evin i~ 
tekrar mücadeleye başiıyıırak: hun- ]uğu nu hissettiriyor du. Uzakta, Yenikapı istikametinde Hayır, kıvm. 1ığı da arkasından yetişti. resi idi, şusu idi, bu su idi.. hiwh, 
lar, n ncak büyük kuvvetler getır- Kadıncağtz hafıznsını yoklamağa bir yerde bir bay kuş öttii. Başka Rahatsız, filan değilsiniz ya? Ehiilhayır efendi en yeni liıtnsını bir taze hatunun yapamıyacağı, 0.,. 
rnek suretile. onu ·1920 de mjğl~b koyuldu. Ne fırsatlar kaçırmıştıl vakit olsa, Şehime hanım bu sesten Yok; değilim. giyinmiş. ha ına temiz bir ıuırık snr- tesinden gdemiyeccb>i işler oM. 
Ve Ingiliz Somnlici deııilcn bö ge e Hele bir tanesini düşünerek, adeta teşe"üm ederdi. Bn defa. o kuşla Bir ~eye mi sıkıldınız? mıştı. Sehime hamının yüzüne güya Dainize bekçi ile bir haber gönder-
hii~imiyet tesis edebildiler. . içi sızladı. kendi arasında bir yakınlık sezdi. Hayır. Uylrum kaçtı, otur- teeddiibcn bakmıyarnk ziyaretinde- meniz kiifi. 

Işte bugiin halyrının Habeşıs~nn Bu bir tali'a yüzba§ısı idi: aslan Ikisi de ft!leğin gadrine uitramış, dum. ki maksadr izaha koyuldu. 
ordusunun yeni bir i til"ı harekehne gibi bir delikanlı. K~lavuzluk eden, herkesten, her şeyden uzak yıtşamıı- Kahvenizi pişireyirn mi? - Rahatsız ettim galiba, hem i-
uğrryan Ingiliz Somali1inin . bütü;ı annesinin dostu Hasıbe hanım, onu ğa, derdlerini. elemlerini ancak ge- Ya. pişir evladım; memnun re hanım. Lakin mnhnllemize şeref 
Somali memJekrtleri içindekı vazı· e"'linin önünden bir bahane ile geçi- cenin karanlığınn dökrneğe tnlih tıı- olarum. verdiğiniz gündenberi elim değip te 
yeti budur. İngilizler, yarım ası:· re.rek. 0 vakitler on dokuz. yirmi rafından mahküm değiller miydi? Çocuk dışarıya çıktı. Merdiven- mübarekeye gelememiştim •• sa de.t-
dan fazla süren bir mücııJdele nStı· yaşında bulunan Şehirneye göster- Ilahi Besime hanım! Nereden de den mutfağa inen ayak aesleri işitil- hanenizd·c gü le gül e oturunuz. 
cesi elde etmic oldukbn ngiliz o- d açmıştı bu bahsi?! di. O zaman Şehime hanım, tıuç üs- - Teşekkür ederim hoı.-.ıfendii 

' k rnişti e. 
mali ini halyeniara kolayca bıra • Uzun boylu, sarı bıyıklı idi. Jnce Şehime hanım, gitgide. uyuşmuş tünde yakalanmış gibi kendi kcn- içeri buyurmaz mısr.nız? Bir ncı 
ma1nrı memul değildir. belli üniforma ının içinde, kıvrık nefsinin de o sakin ve •lık g(-cede ilinden utandı. Böyle sabnhlamak kahvemizi için. 

holyanlımn doğu ı~frikadııki as- kılıcını knldırımlann üzerinde şakır- kendisini taciz etmek istidedını gös- hiç te başına gelmemiııti. - Zahmet olur. Sabnh sah ıh, 
keri kuvvet),.ri, J{oyter a:nnsı t::mı· dntnrnk. siılün gibi geçmişti. Şehi- terir olduğunu hissetrneğe başladı. Uykusuz.luk tab ve tüvanını kes- görülecek işleriniz vardır. 
fındnn 30.000 i bt-ynz olm k üzere in gönlü bu adama meyledecek Kendinde, o ana kad r bigane miş, sinirlerini ise daha ziyade ger- - Yok: ne işim olarak ki? ~u-
1 5 5.000 oJnmk tahmin olunmakta· :~?idi. Lakin 0 aralık, kimdi? Biri olduğu garib bir hal seziyordu. Da- mi ti. Sabahın aerin havasmı uzun yurun, yukarıya. Si:.c, ııamııhıem 
dır. Bu itib rla, ltah·an kralının ku- · ı..· marlanndaki kan çekiliyor. boynu- uzun, emer gibi, ciğerlerine doldur- sayılmauınız. 

1 demiştı ıı;.ı: 0 
zeni Dur d'Ao"'te'un kumnndası 11 - _ A kerler sert olur. Hem de nun iki yanındaki ~ah damaTların- du. Müjganın getirdiği knhveyi - mı ne şüphe, h~mşire ha-
tındn bulunnn halvan n Ingiliz So- b "n var, yarın da yokturlar. Or- dan beynine doğru hücum ediyor- hnzla içti .• kalktı. Bir iki s::ıatcik ol- nım. Mahallenin imamı. keenne ma~ 
malisi j.,tiln kuvvt'tl rinin, orodn ta~k.~a gene ınuharebe lafl~n dön~· du. Sakaklnn hızlı hızu carpryor, sun uzanmak ihtiyac.ır.ı duymuştu. hnllt-nin baba ıdır. 

CDevamı 7 nci saylııda) Yann. öbürgün, kucagında bır göğsü, mahiyeti meçhul bir sıkıntı- Yatağa gireli pek nz vakit ol- Ebülhnyu efendi merc1cvenlnı 
~~r~etimle dul. kalma.~ -~st:~.~isin? nın tazyikini d efetmek istiyormuş mu §tu. Tatlı tatlı uyuyordu. Oda ka- çıktı. Şehiroto hnnımın kendisınl.' yol 

O vakit ıöziınde buyuttügu, kan- gibi mutınsıl kalkıp iniyordu. Du· tıkırdatan Müjgl\nın içeriye vererek açtığı oda kapısından içcri-

'-----.!:Z.:..~::~::f:;::;~~~liiii kadar lan . Gözlerinin iç_i ..,.; •. ...., ... ;ıı .. uyandı. ye airdi, köşeye kuruldu. Sunneti 

- Eksik olmayın. hor..:afendil 
Benim hiçbir tnraitnn Bylığım yok. 
Öteki işler için de. lazım olunın. alı
bablardan birL"lin oğlu var .. 

- Si7 bilirsiniz, hemşire hanım. 
HerJM1de aklınızda bulunsun: Aci-
7.Dne elimden her i, gelir. Sizden iyi 
olmnsınlnr, eşim dostum d çoktur. 
Devairi devlette, en büyiiğünden en 
küçüğüne kadar, fakiriıı nazrmı çe· 
kerler. Bu uıetle. hizmetinizi her
kesten iyi görebilirim. 

- Sbğ olunl 
Imam, göz. koyduğu Şehimc ha

ıumın hu~uai -<i~hvnlıne dair 
mnlümat edion,ek istiyordu. L."1lın 

bun n ıl mıı"linffak oln~ğını k ıt
tiremıyordu. 
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Bir orta okul açılmak 
üzere, yeniden iki ilk 

okul yapılıyor 

Çuk rova a pamuk 
mahsulü de bereketli 

Şikayetler ~ 
ihtiyaclar 

lAYlAif 
Yazan: Haıan Adnan Gu 

Anayurda doğru 
Ceyha.n (Hususi) - Uzun yıllar -

danberi sadece ilk okullarla iktifa et
miş olan, bu yüzden birçok talebesi 
o.rtn ve Use tahsillerinden malırum 
kalan Ceyhan, ioir orta okula kav~. 
mak üzeredir. Kaymo.kamımızla ma
arif seYerlerin yaptıkları te~ebbüsler 

musbct netlee vermiş, Cümhuriyet 
ilk okulu binasının orta okula kalbe
dilmesi karnrl•ştırılmı.ştır. 

Diğer taraftan şehrin iki ayrı ye
ı-inde de Iki ilk okul binMının tn~a.sı.. 
na ba-şlanmıştır. Bu iki okulun yapı!. 
ması dört ıbeş ay içinde tamamla.nmı.ş 
Olaclktır. 

Ceyhan orta okulunun kıı.dro.su için 
alakadarıara müracaatlar yapılmış -
tır. Ayrıca bir heyet yakında Anka... 
raya gıd~ktir. 

Okul 1940. 41 ders yılında faaliyete 
geçecektir. 

-------------------
Edirnede bir 

havuzda 4 yaşanda 
bir yavru boğuldu 
Edırne (Hususi) - Bugün şehrin 

Kur.şunlu fırın semtinde şekerel Şerif 
S:ıdıkm evine gidn Rcmzinln aUesl 
evde meşgul iken dört yaşında Doğan 
adınd:ıki ~ocukları bir aralık evin 
h:ıvuzunda oynamıya başlamlf, ve 
h:ıvuzun kenarına tırmandı~ı esnada 
birdenbire h:ı.vuza düşmüş ve derhal 
boğulmuştur. Bir Iki saat sonr& bah
çede çocuğu aramıya koyulan anası 

yavruyu havuzda ölü bir halde gö _ 
rünce teryada başlamıştır. Keyfiyet_ 
ten d~hal haberdar edılen aciliye ve 
zabıta bu feci hil.diseye el koym~tur. 

Yan hz bir kısım bölgede mahsul e (Yeşil kurt) 
başeresi musaHat oldu, mücadele yapılıyor 

Trakyada harman faaliyeti devam ediyor 
.. Cey~an, (Hususi) - Bu yıl ı edilen mahsul miktan artmaktadır. 

bolgemızde ı;ıamuk mahsulatma a· O!ue satılık arpa ve yulaf getiren 
nz olan «Yetıl kurdıı la Ceyhan zi- müstahsilin miktarı hergün artmak
raat mü:.adele teşkilatı esaslı bir su- ta, bu sebeble ofisin ışi çoğalmak
r~lte mucadeleye devam etmekte- tadır. Ofis kadrosunun darlı~ı ha
dır. Bu hastalık yalnız, Ceyhan sebile müstahsil kasahada fazla 
nehrinin aai aahili ve tirnal doğu bekliyerek vakit kaybetmektcdir. 
k~s~u ile Camua ağılı köyü ve Ka- Bunu nazan itibara alan ofis, key
dır~ kazıuıı taraflarında görülmek- fiyeti alakadariara bildirmi,tir. Bir 
tedır. müddettir Adanada bulunan -.e bir 

. Şimdiye kadar bölgemizde 25-26 kaç gün önce de Osmaniyt-de yeni 
bın dekar pamuk ekili araziye zehir bir ajan açılması bakımından tetki
dökülmüttür. Ziraat mücadelesine katta bulunan Toprak Mahsulleri 
ai~ zehir ~çan altı traktör halen fa- Ofisi müfettişi Nihad Ceyhana da 
alıyet halınde bulunmaktadır. gelmit ve ofis memurlarile goruş-

Bölgede bu yı] ekilen pamuk sa- tükten aonra depoları gezmiş, müs
basının geçen senelerden pek fazla tahsilin ofise gösterdiği alakadan 
olduğu yapılan istatistiklerden anla- memnun kalarak Ceyhar.daki ofis 
tılmıotır. Havaların devamlı yağışlı ajanının tevsiini muvafık bulınuş
geçmesi dolayıaile rekoltenin de ke- tur. Bu haber Ceyhanda rr.emnuni
za geçen yıllardan daha çok olaca~ yetle kartılanmıttır. 
umulmaktadır. Fakat, bu ayeşll Trakyada hannan ~aalıyeti 
kurdıı hateresinin rekolteye tesir e- Edirne, {Hususi) - T ral...yuda 
deceği tahmin edilmekte ise de, ha- harmanlar yüzde eliiyi gec;.nı~tır. 
şereni n blitUn bölgede görlilmeyip Küçükler tamamen bitmi§, o ı tıı ve 
bazı bölgelerde bulunutu müstahsi- büyüklerio de Ağustos nihayetine 
lin ümidini lı:ınnamıttır. Maamafih, kadar arkası alınacaktır, 
gene de bu yılki pamuic rekoltesl- Yaz lık denilen mısır, su~ am, da
nin, hububat mahsulü gibi geçen n, ayçiçeği, kendir, kenevir gibi 
yıllardan bereketli olacağı kanaati zengin mahsulleri ise mev~:>im gö
umumidir. zetilerek Kanuna kadar devam ede-

Arpa ve yulaf mübayaas1 devam cektir. Bunların hizmeti az fal~at 
ediyor süreklidir ve daha çoğu kadınların 

Toprak Mahaulleri Ofisir.in Cey- işidir. 

30 bin nüfuslu bir kazada 
doktor yok! 

Diyarbakırın Eğil kazasından 
yazılıyor: cKazamıı 3-4 sene ev. 
veı teşekkül etmiştir. Nüfusu 30 
bine yakındır. Evvelce kazaya 
bir hekim tayin edilmişti, bir 
müddet sonra bu hekim Diyar_ 
bakıra gitti, oradan Blsınil kaza_ 
sına tayin olundu. O zamandan. 
beri EğU doktorsuz bulunmakta
dır. 

Halbuki kazada frengi, sıtma 
ve trahom vardır, kazn ana hat
tan çok tçeridedir, arada D!cle 
nehri de, -sık sık taşmasından
yol vermemektedir. Nakil vasıta_ 

sı yoisuzluktan hiç bulunmaz. 
Böyle bir yerde bir ha.;;ta için 
vilayet merkezine koşma~::ı bile 
imkan yoktur. 

Bu vaziyetten halkla beraber 
memurlar da çok müştekidir, ka_ 
zada bir tek sıhhat memuru 
vardır ki, ekserıyetıe ve haklı o
larak her hastanın önünde elle • 
rini oğuşturmnktan başka bir 
şey yapmıyor. Sıhhat ve Dahi11_ 

( ye Vekilierinin bu hususta na _ 
l zarı dikkatlerini celbederiz.ıı 

~ 

Alpullu şeker 
fabrikası çahşm1ya 

başladi 
Edirne (Hususi> - Alpullu şeker 

fabrikası yeni yıl kamp:.ınya.cıına bu
gün başladı. Haftalardanbcri pancar 
mahsulünün sökülmeslne ve Alpullu. 
ya sevkine devam olunmaktadır. 

Menemende meçhul hirsız
Iar hem bir evi soydular, 
hem de eşyasını yaktılar 

handaki ajanın müstahsilden arpa Son dört yı) tecrübelerinden son
ve yulaf mUbayaa faaliyeti devam ra Trakya için dahi Akala pamuğu 
etmekte ve cün geçtikçe mUbayaa da~tılmı,tır. 

Fabrikanın bugün fa'lllycte geç _ 
mc.<ıi üzerine pancar sevkiyatı nrt -
mıştır. ----------------------
Trakya ile Istanbul arasında 
esrar kaçakçılığı yapanlar 

mahkum oldular 
Menemen (Husus!) - Kaza.mııın 

Sasa.llı köyünde Hayri karısı Şerlfe, 
evinin üst ırotında yntarken sabaha 
karşı havlu kapısından hırsız girml§, 
ı 7 parça e;ıyasını çalınıştır. 

c Samsun köylerinde konferanslar ) 

Üç sandık içinde bulunan bu eşya
nın b"r kısmı köyün ortMınıı götüriU
m~ ve yakılmıştır. Halk, evin iQinde 
yanmnkta. ol:ı.n diğer e,şyayı a~dür. 
mi.ı.ştür. 

Yanan eşya arasında 20 altın llr& 
200 liro kı\~ıd. ı altın saat, 1 elm~ 
yuziı.k, 2 karyola takımı da vardır. 

Çorluda yapak satışları 
Çorlu (Husus!) - Üstün va . .<nflan 

dolayısile daima makbul tutulan 
mıntnkamıı yap:ı.kları geçen seneki 
f •an 10 kuru.ş fnzlasilc 65-68 kuru
ş.:ı. k.:ı.dar satılmakta ve bu netlee sUrU 
sahiplerini sevindirmektedir. Piyasa 
temevvfiçlerinden korunmak tçln ZI-

raat Bankasından alınan slit ve ya_ Sam8un (Busıı.sl) - Köylerde ir -

pak avanslarının kapatılmasında şa.d konfera.nalan büyük bir &l~ta 
adeta yarı.ş vnrdır. Hesabını en evvel uya.ndmna.ktadır. Köylüler, Halke -
temizliyen köyler arasında Ball H v1 tarafından ıönderilen hey'etlerce 

. 
1 o- verilen kon!eransları cldden btiyUk 

ca, bırınclllğl, Balabanlı ikincllitı. bir allk.a. ile d.inlemektedirler. Ya! • 
Sevindikti de üçüncülü~ü kazanmış_ mz son ay ioinde verilen konferaru_ 
la.rdır. la.rın sayıaı 20 yi tecavüz etml1tlr. 

Resm.lınlz, ııeçen hatta Halkevince 
Ba.laç köyünde verllen konferanstan 
sonra. köylülerin, heyet reisi Osman 
Cudi Gürsoy ile bir ::ırada toplan _ 
malannı tesbit etmektedir. Cudi Gtlr 
soyun verdi~ konferans, bütün koy. 
llller taratından dikkatle dinle~ilınio 
ve hıı.kild bir a!Aka uyandırmıştır. 

Postanın tarihi telriknıı: 3 

Edirne (Hususi) - Trakya ile İs
tııuıbul arasında esrar kaçakçılı~ı 
ile uğraşan bir şebPkenin bundan üç 
dört ay kadar evvel Kırkl·ıreli zabı
ta.sı tarafından cürmümeşhud halinde 
yakalanarak adliyeye verildi~lni bil. 
dlnniştim. 

,Şebekeyi teşkil eden nnne şekereisi 
Receb lle Demirhisarlı bahçıvan Mus_ 
tafa, Lüleburgazın Ceylan köyünden 
Halim o~lu Harold ve Karncaalill şo
för Kara Mustnfa haklarında Kırk _ 
lareli mahkemesinde cereyan eden 
muhakeme son günlerde nihayete 
ermiş ve suçlular muhtelif cezalara 
çarptırılmıştır. Bu arada Kara Mus. 
ta.fa 8 ay hapis ve 3500 Ura para ce_ 
zasına mahkum edilmiştir. 

Hendek gençleri Düzcade 
İzmit CHususi) - Hendek Genç _ 

lerbirli~ 25 kişilik bir katile halinde 
Düzceye gitmişlerdir. Düzrelilcr mL 
safir gençlere büyük bir hü.~nükabul 
göstlrmişler, izaz ve ikramda hulun_ 
mu.şlardır. Gi!nçler Atatürk anıtıı!a 
çelcnk koyarak Atalarının aziz hatı
ralarını anmışlar ve and etmişlerdir. 

Çok azimklr bir hareketle ayağa 
kalktı. Baybara da ayni hızla kalk~ 
mı§tı: 

İyi kadın mütebessim bir yüzle 
kapıya yürüdü. 

- Ona ancak bir tekilde iyilik 
yapabiliriz. - En müthit orduları. en çetin 

dü~manlan mağliib eden Baybara 
daima kadınlara mı yenilecek? Gu
rurumu denemek için beni tecrübe 
mi ediyorsun Allahım) 

Ve elini kapıya uzatarak elinden 
tuttuğu bir genç kızı içeri çekti. 

- Al Nayman nişanlım sana ge
tirdim. 

Hiddetle kapıyı açarak dı§arıda 
bekliyen kölelere haykırdı. 

Zeyneb bembeyaz uvablan 
içinde bembeyaz rengile ııökten in
miş bir melek kadar aaf n liltifd. 
Delikanlı kendini kaybetmit bir ho),.. 
de ona döndü ve bir dakika o latif 
kıza, karşısında teeeaaüm eden ve 
artık onun olan l<peripnlıklarılnıD 
yegane gayeeineı> baktı ve birden 
yerinden oynamıf bir kaya &'Ibi fır
lıyarak melikenin ayaklanna ka -
pan dı. 

-- Çabuk Biliğe söyleyin Nay
manı çıkarıp buraya göndersin. 

* Sakailan uzamı~ olan delikanlı 
durgun bakı,lan ve ağır adımlarile 
uykudan yeni kalkmıt biT insan gibi 
odaya girdi. Baybora yarı sakin, 
yarı hiddetli ka,lanru çattı: 

- Gel bakalım koca haylazl. 
Melike nazik bir bat itareti yaptı. 
- Sa fa geldiniz N ayınan ı Şöyle Kuslar ve davullar ıUrliiyor, gU,. 

ne~in ilk ışıklan altında biltanlar 
ve mızraklar panl panl yuıyordu. 

oturunuz bakalım. 

Baybars kanama fena bir bakı~
la bakıp homurdandı. Kölemen ordusu Gerekten dö ~ 

nüyordu artık. - Bana bUyÜk fenalık)arın do -
kundu Na~n. Hakkında besle -
diğim itimadı en fena tekilde kır -
dın. Dü~manlanmıı kaçarak esra -

Şimdi, başta Bayhan ve meli• 
ke olmak üzere bütün kumandan -
lar, yurdlarına dönen Naymanla 
Zeynebi tşyie çıkmı,larclı. rımı satman bana pek pahalıya 

maloldu. Bu hareketi oğlum yap -
saydı s~na yemin ederim ki tered
düdsüz kendi elimle boğazlardım. 
Sonra. 

O bunları söylerken kapıdaki kö
lelere bazı emirler veren melike 
hemen yerine dönerek Baybarsın 
sözünil kesti: 

- Fakat seni mazur görüyoruz 
Nayman. 

- Mazur görüyoruz deme, ma
zur görüyorum de. 

- Evet, seni mazur rörüyorum. 
Ortada seni mazur göaterecek ciddi 
ve hakiki sebebler var. Senin çok 
bedbaht olduğunu, merd ahlakına 
ve iyi huylanna rağmen iradenin 
fevkine çıkan manevi bir kuvvete 
esir olarak böyle yanlıt hareketler
de bulunduğunu tahmin ediyorum. 

Karısının ikide birde kendi ~özü
nü kesmesine fena halde içeriiyen 
fakat delikanlının önilnde kavga çı
karmak istemiyen Baybars gene 
hırs]a kendini bir sedire attı. 

- Sözün kıaası delikanlı, sen bi
ze büyük bir hainlikte bulunarak 
vaktile yapmıt olduğun Iyilikleri de 
herbad ettin. Fakat au iki kalbii nıo
likeye teşekküT et ki seni kurtarmak 
istiyor. Eğer yeniden hayatını ve 
hürriyetini kazanmak arzusunda 
isen git onun ayaklarına kapan 1 •• 

Delikanlınm demindenberi yere 
bakan başı dofnılduı 

- Hakknnda gösterdi~ri daimi 
teveccüh için )Qtüfkih melikeye bü
tün kalbimle teoekkilr ederim. Yal
nız şunu ilave edeyim ki bugün 
hayatın nazanmda hiç bir kıymeti 
kalmamıştır. Bu kaclar değeniz bir 
~ey için ayalı: Öpmiye lUzum gör -
müyorum. 

Bayhan kansına dönerek: 
- Gördün mü? ~diye haykırdı-. 
Bu adama ne kadar iyilik yap-

san yaranamazsın. 

Müessir bir vedala,madan sonra 
genç adam sevgilisini kucakLyarak 
atına atlamış ve son defa olmak U

zere ciğerlerinin bütiln kuvvetile 
haykırmı,tı. 

- Hoşça kal yiğit Baybant Al.
laha ısmarladık iyi lı:albll meliket 

- Güle güle cesur Naymaııl Kı.
metin gür olsun ı. 

Kiis ve davul oıadaları. brbaç ,a
kırtıları arasında iki kahraman ayn 
ayrı yollara saptılar. 

Gayeleri uğuruna yıllardanberi 
çarpışan bu cesur insanlardan biri 
sevgilisi göğsünde anayurduıı asude 
bir köşesine doğru dolu dlqin at 
sürerken, öteki kahraman Tnrlı: la -
rihini süsliyen şanlı fUtuhabnı ik -
male gidiyordu. 

SON 
Hasan AdDmt Cia --

( KUçOk haberler ) 
1\lardln buz fabrikası - Jılardlnln 

münevver gençlerinden fl!mk"J.tör 
Rlfat Emin Güven ta.rafınc!an ıetirt~ 
lcn buz fabrikası ça.lıştJUJa ve btd 
çıkarmıya ba.şlam~tır. 

Bir çocufun kolu kınld.J - Çeldr • 
gede on yaşlarında K~zım adında bit 
çocuk, bUyük blr karadut alaeındaD 
dU.şmüş ve bir kolu kınlmlftlr. KAzım 
hastaneye kaldırılmı,tır. 

Konya lisesi kampı - ıocs taleb&. 
den müteşekkil Konya l.lllıll tampl 
bitmiştir. Temmuzun 19 und& tmtı -
hanlar ynpılmı.ş, ve mll'ftttalyctlet 
kaydedilmiştir. 

Yozga.d :\1. Rasta.nest Operatörtti • 
fü - Yozgad Memleket Hutancsı -
nin açık olan operatör1~ A~ 
operatörü Şevki Eligüzel ta,.ın edU • 
miştir. 

Rendek müddelomoml'll - Mezun 
bulunan Hendek Cümhurlyet müddel 
mnumisi Dervf4 Oktay -vulfest bn~ 
na gelerek işe başlamıştır. 

Sol baftaki atlıycı gelince adı Ka
ragöz bey idi. En yaşlıları idi. Sağ 
yana~ındaki derin bir kılıç yarası 

yüz güzelliğini bozmamış, bilakis, 
ona haşin bir azarnet vermişti. Iri 
kara gözleri vardı. Estergona gel
diği zaman, yirmi yaşlarında, d"l 

vücudlü, kurd yürüyüşiii bir deli
kanlıydı. Şimdi ya,ı otuz beşini ge
çiyordu. Nereden geldiğini, kimin 
nesi olduğunu kimseye söylememiş
li. Kendisinden de bunları ısrar ile 
soran olmamıştı. E.vvela, kuzgun 
atile bir hana inmi§ti. Haftasında 

........_-~Budil1 

...,______~aşaS1n1n k1Z1...--.. 
Y a::an: Reıad Ekrem 

Hançerli E.sma hanım sultan na· 
sıl bir kadın idi? 

Gazi Sultan Murad Binbirdirek 
batakhanesini nasıl basmlfb} 

YANDlM A1J 

Estergonda Yandım Ali için öyle 
masallar düzülüverdi Id. zindandan 
çıktıktan sonra. bunları olduiu gibi 
benimsernek Yandım Alinin de iti
ne geldi: 

akına giden yüz kişilik bir kafilf'!ye 
takılarak Estergondan çıkmı§tı. Bu 
gazada yüz aklıkiarı etmi~ti. Onun 
iri kara gözlerine bakanlar, adını 
sormağa lüzum görmemitlerdi: 
c<Karagöz beyl. Gazi Karagözl)) 
deyip çıkıvenni~lerdı. Pek az ko
nuşurdu. Fakat konuştuğu zaman 
<hikmet" söylerdi; arabca ve fars
ça bilirdi, Ömer Hayyarnın rübaile
rini okumakta üstüne adam bulun
tn""~"'dı: 

( Bre şu gülün yüzüne nevruz 
rüzgarı yaraşıri Bre şu çimenlere bir 
Jelvi boylu nevcivunın pembe to
puklu ak .ayağı yaraşır!. Bre geli 
Beri gel sevgilim!. Seninle gül renk
li şarabı koklıyarak içelim 1 Bre nev
civa n, ben şarab tişes:ni kırayım ve 
ıül renkli şarabı senin dudakların
tt "n sabahlara, geeele re kadı.r içe-

«Bre tahin bakışlı, bre keklik 1 vurmuş bir serseriydi ( *). Batak-l Estergon kale.miz zindanına bir zin
selı:itli. bre bUibül dilli dilberl. Bre haneyi i~leten Hançerli Esma Ha- cirli nevcivan gelmiştir .• bre tiz söy
bugün telif saçından kınalı ayakla- nım Sultanın sağ eliydi. lstanbulun le ol yiğitin suçu nedirL. 
rına kadar öper koklarım 1 Bre ya- ha!!erat yatağı olan yerlerinde çekir- Diye sormuştu. 
rın benden aana izin 1 Senden de ha- dekten yetişme bir baldırı çıplak h. Çingene cellad, kemend alıp 
na izini. Bre dünyada vefa olsaydı, Yandım Ali, maceralarını, evvell boğduğu yahud boyunlannı vurdu
bugün ben senin sen de benim olur zindan arlcada,larına aniatmağa ğu mahkumların ne sayısını ne de 
mu idin) hı başlamı,tı. Onun, henüz tüysüz bir adlarını bitirdi. Her insan başına, 

Karagöz beyle Gül Mehmed ara- oğlan olduğu halde, elleri ve ayak- bir gün gelip burulacak yahud ke
sında, yaşı yirmi yedi ile otuz ara- ları zincirli olarak getirildiğini bil- ailecek imi§ gibi bakan gözlerini 
sıoda görünen bu dördüncü yiğit meseler, ve parmağındaki Sultan korkunç bir istihzanın çizgilerile se
koyu kumral bir gençtı. !stanbul- Muradın gül yüzüğünü görmes&ler, zerek: 
!uydu. lstanbulun baldırı çıplak, pır- söylediklerine kimse inanınazdı. - Vallah ben zincir nevcivan 
pırı kopuklanndan idi. Cdlad kılıcı Daha E.~tergona geldiğinin hafta- görmemi,imdirl. 
altında iken arEedilerek Estergona s ında idi ki, Estergon gazilerinin Demişti. Fakat, bu yiğit He bir 
süru1en bir delikanlıydı. Adı: Yan- gece gündüz içinden çıkmadıkları iki arkadaşının merak düğümünü, 
dım Ali idi. Tuna boyundaki sala'? meyhane - biraz sonra içeriye giren kale yeni-

Estergona, ~lle ri, ayakları zincir- kahvehanelerde, Y 3ndım Ali so h- çerilerinden biri çözüvermişti: 
ler le bağlı olara~ getirilm i~, T una b et mevzuu olmuştu. Evvela. gazi- - Bre gaziler, o yiğit bir batak
kaptanının hapsine teslim edilmi"ti. lerden biri, meyhaneye gelen eel- hane çiçeğidirl. demişti. Bir yalın 
Iç kale zindanında üç aya yakın yat- ladlardan birini görüf'ce şöyle bir yüzlü, selvi boylu nevcivnndır; am
mıştı. Yandım Aliyi Eaterı;:ona ka- hatırlayıvermişti: ma ki uğursuz güzeldir, lstanbulda 
dar getiren bostancılar bu güzel Bre çeribaşı oğlu.. mübarek Subaşı defterine geçmio baldırı çıp
yüzlü yakıtıklı gencin, zehirli çiçek- Cuma giinü İstanbuldan bu bizim laktır. 
lere benzediğini söylemişlerdi. İs- Meraklan artan Estergon gazile-
tanbulda, Gazi Sultan Murad lara- (•) Binbirdirek batakhanesl, Reşad ri bir ağızdan sormu,lardı: 
fından basılan Binbirdirek batakha- Ekrem K()9Unun kalemlle Son Posta Bre tlz yeniçeri karında,ımız 
nesinin en tehlikeli aletlerinden biri sütunlarında uzun bir tarlhl sergü- söyle, o yiiitin adı nedir, suçu ne-
olarak letaDhüa llarca kuap b- Alt l"OID&ll1 olarat netredllıDlftl. dir~ 

Yen içeri, gaziler tarafından ıs
m arianan ,arap çanağının başına 
oturarak: 

- Bre gaziler, kesenize bereket .• 
bre gaziler kılıcınız keskin o1sun, 
koynunuzdan aine bülbUlcükleri ek
sik olmasın .. 

Diye ilk çanağı boşalttıktan son
ra: 

- Bir ala gözlü, kumral kakül
lü yiğittir, adına Yandım Ali der
ler .• Hak budur ki hUanfi şem'inde 
gönül pervanesi yanar ve kül olur ••. 
Cellad kılıcı altından lı:u~c;a canın 
kurtarmıştır nevclvandır .•. 

Diye baolıyarak bu Isbnbul ko
puğu hakkında öğrendiklerini kar
makarışık anlatmıttı. Fakat yeniçe
rinin hikayeai, Estergon gazilerinin 
merakını giderecek yenle, onları 
bilakis yeniden bir takım sual kar
~ısında bıra1ı:mı§tı: 

Binbirdirek batakhaneai nasıl bir 
yerdi) 

Huri ve gllmanlarla dolu olan bu 
batakhanede nasıl bir hayat geçiri
lirdi?. 

Buraya kimler ve nuıl dütürül
mUttü} Ne olauıtlarda) 

«İstanbuldan Estergon zindanın• 
gönderilen bu nevcivan. Cürcüstan 
padişahının şehzadesl imiJ... Esir• 
ciler tarafından .• kaçırılmıt. esir pa· 
zarından batakhaneci Hançerli Es
ma hanım sultan almıf.. biraz son· 
ra delikanlıya gönül vennlt .•. Za• 
vallı delikanlı, batakhanede. uğur
ııuz ve nursuz ayaktatlar Te omu:ı

daşlar arasında ba,tan çıkmıt... 1.
tanbulun eli bıc;aklı, beli nacaklı 
baldırı çıplaklarından biri olm u, ..• 
En azılı serseriterin gözüoO yıldır• 
mış ... Bir gece, çengi yOzünden. 
tebdil gezen Sultan Murad ile ho
vardalar arasında bıçak oyunu ol· 
muş ... Bu Yandım AU de oradan 
geçermio.. bire bir ylğite bet yiğit 
bıçak çekmek merd değildiri diye 
bağırarak ortaya atılmıt. bovarda• 
ları çil yavrusu gibi da~tarak Sul
tan Muradı kurtarmıf .• Sultan Mu
rad da Yandım Aliye tuiTalı gill 
yüzüğünü ni,an verml1: cBre yiğit 
bu nişanı al, bir gUn ben de sana 
can ve ba1 ba~elanm b demiotl. 

(Aiba yar) 



• 
lsta bul meb'uslan dün 

Eyüblülerin derdierini dinlediler 
(Baştarafı ı Ind <sayfada) 

•umuz Ziya Karamüreel aldı: 
- ~eçen aene bize tevdi buyu

~lan dılekler üzerinde yürüdük. A
Afa~ar makamlarla temu ettik. 
de d!gımı~ neticeleri arzedeceğim, 
:_ dhı ve ıntaç ~dilen i~ler hakkında 

. u;a at verdi. 
Hakkı Şinasi: 

na bakacak birini buluna, kadını 
fabrikalardan birine yerleotirmek 
v&dinde bulundu. 

Raminin ausuzluğundan, Edirne
kapı - Eyüb, Eyüb - Rami yollannın 
berbndlığından, lostra aalonlarınııı 
Pazar günleri kapatılmasından ti -
kayet edildi. Vakit bir hayli ileıle -
mi~ti, dağı]dık. 

Nu. Sa. Co. 

Florya plajına 
konan haciz 

<Ba.ttara.fı 1 lııcıi sa.,rfada) 

viye edilmemi~tir, Bu lhtillfuı da, 
mevzuu ıudur: 

Bundan bir müddet evvel bir •e
oe Mehmede ai d plljın 3 7 kabinesi 
manzarayı pozduğu ileri .Uriilerek, 
yıktı:ıım.ıttlT. Bilahare, p)lj aah.ibi 
bu c.ıhetı belediye ne:ıı:dinde ti)tlyet 
ederek tazrninat isternio; belediye 
fen heyeti de mahallinde totldkat 
yaparak vaki zaru ziyanı 1 01)8 lira 
olarak t~bit etmiftir. 

··i N6iLiz SOMALi S 1 
• ı '" ı 

Sayfa 7 

Romanyali 
garsonlar meselesi 

<Ba.ştarafı 1 fncl sayfada) 
natı makamında ziyaret t . 
b 

e mış 'Ye 
u mevzu etrnfındn kendi il,.. b" • .. ~ ır au-

ruıme yapmı§tır. \1üddeiumuıni ar-
kadaşımıı.a aşağıdaki beyanatta bu
Junmu~tur: 

u- Bir sabah gazetesinde, yol
cu salonu ve Taksim gazina lokanta-
1annda Romany:ı tebansmdan gaJ"-e 
sonların çalışmaları keyfiyetinden 
dolayı yapılan neşriyatta, memurl-

f ~ Yeni dilekiere geçiyoruz, e _ 

liendım, dedi.. Buyurunuz aizi din
Yoruz. Musiki Alemimizdeki 

dedikodu 

Bilahare bu tıızminat verilmemiş 
olduğundan plaj sahibi bedeli icar
dan kalan 1 046 lira borcunu vermi
yerek, kendinde alakoymuştur. 

Ingiliz Somalisinin harita•ı 

yetimizin isminin karıştırıldığını gör
dük. Birkaç gündenberi devam e -
den bu neşriyattn kanuni cephesini 
izah ediyorum: Türkiyede Türk va-

Kemerburgazın Ağaçlık köyü na
rın~. ~onuşan bir zat derdierini şöy-
e hulasa etti: 

- Orman kanunu mucibince, ta
pu)a~, ormanlar nynlacnktı. Fakat 
~ahdıd arneliyesi maalesef köylünün 
] e~le.diği gibi olmadı. Tapulu yer -
erımız miri olarak bırakıldı. Tn -
eularınızda fazlalık var diyorlar, ev 

af tarafından verilmiş, kalmış di -
borlar. Bittabi bazı ormanlar büyük 
, a~ larımız. babalarımızdon kalmıt, 
antıkal ettirilmemiştir. Bunlar ta -
~ınmıyor. 200 liralık bir orman için 
l 00 lira mı earfedelim, mahkeme -
erde uğraşmağa bir defn vaktimiz 

rnüaaid değili Her köy ayn mua -
rnele görüyor. 

Ziya Karnmürııel; bu şikayeti 
tahriri olarak yapmasını söyledi. 

Kemerburgnzlı zat itiraz etti: 
d - A~an efendim, vakit kalma-

bı, on gun sonra kanun mucibince 
u hak bizden enkit olacaktır. 

- Peki biz Vekil ile ııörüşürüz. 
. lkinci dilek Silahtarı:ığa fişek falı
tıkası narnma yapıldı. 

- SilAhtarağa fişek fabrikasın -
dan ana caddeye 15 metrelik bir yol 
-.ar. Berbnd bir haldcdir, keşif ya
pıldı, yapilacak sn.nıyorduk. Hulu 
•es anda yok. Yazın toz l9praiı:, kı -
lın bataklık.. 

Kaymakamın fikri soruldu; ce -
Va ben dedi ki: 

- Evet bu yol çok fenndır fa
~at biz ~aptıracak vaziyette d~ği -
ız. Üatelık de bu yol hususidir. Şa

red taşlarını kendileri temin eder
erse, biz yaptırırız. 

Genç bir taleb nin dilekleri 
Genç bir lalebe de meb'uslnrın 

Önüne ~u dilekle geldi: 
- Eyüb İatanbulun en kalabalık 

aemtidir. Buna rağmen bir tek or • 
ta okul vardır. Li eden mahrumuz. 
~alkımız çok fakirdir. Tnlebeleor, 

tanbuln kndnr yUrüyerek gidiyor -
lar, biz bir lise istiyoruz efendim. 

Cevab: 
- Manrif Vekiline •öyleriz. A -

Çacak yeriniz var mı) .. 
- Kocn muhitte bulunur elbet! 

Şimdi ise belediye mevzuubahs 
h!disede ~endisiııin müessir olma-

(B:ıştarafı 1 lnel sayfada) d :ı:.. b ,. ı~ ını, inaenaleyh 1 OS 8 lira zarar 

G neral 
d·yorki 

muhtelif yuılar çıktı. Hatt.. köıJe, . "t.lf tazmınini tanımadığını ileri sürmek- (D-- .. __ L .. fncı' sa·Jada) 
sütun sahibi muharrtrlere ı~ e mev ~ ur.n.n u 7' tedir. Plaj sahibi ise akai lddı'ada b 1 l 'li ı 
zuu bile oldu. Bu gayet ta.blldir. Zira ıarıır eylemektedir. u unan ngı z ve yer i kuvvetlef'o 
hAdise bizi dtnlemc~e gelen nezih bir den birkaç misli faik olduklarında 
halk kütlesi karşısında vuku bulm~ Dün p)aj sahibinin vekili avukat oüphe edilemez. lngiliıler hemen 
çirkin blr lı.'\disedir. Şu var ki bazı Celal Ensarioğlu biuat vali Kır _ bütün mü~temlekelerde daima as
gazeteler meseleden bahsederlerlten dan makamında ziyaret etmit. me- garl kara kuvvetleri bulundurnr k 
bana falso ve hata ynpt.ınnak tnsaf. seleyi tetkikine arzetmi~tlr. Bu mü- buralarını sihirli değnek ile idareye 
sızlı~ındn bulundular. Ha.ldkatle zer- racant üzerine valimiz hadiaeyl tet- alı~kındırlar. Bunun seb.bi de Inai
re kadar all'ı.kruıı olmıyan bu neşrlyat kike başlamış, diğer taraftan plnj lizierin her yerde donanmalıınna 
herkcsl hayrette bıraktı. Zira o gece sahibi aleyhinde haciz ve irca takibi güvenmelerldir. 
hiç kimse tarafından ya.pılmı.., bir ha. de durdurulmuştur. İhtilalın bir iki Ingiliz Somalisine karfı hareket 
ta yoktur. Bunun Için her ııeyden ev- güne kadar halli beklenmektedir. eden ltalya müatemleke ordusunun, 
vel hazin ola.n -bu hükmft teesstlrle muhtelif sınıflardan müteşekkil iki 

kar~ılıunamnk mtımktın de~ıdlr. Eroin kaçakçıhg ... ı yapan mü•temıeke piyade uva.ae birer 
Küçük yaşımdanberi müı..~i QOk miktar zırhlı araba ve uçaktan mü-

sevdtm. On bir yaşımdan ltlbaren bir ~ebeke dOn 818 geçirildi rekkeb birinci kolu, .ıf Ağuetosta, 
şark, gnrıb mu.silds! ile tı#r'afmap Y Fransı.:ıı: Somalilinden hareket geçe-
ba.şladım. Memlekf'tim1zin en 'klymet. (Baştar:ıfı ı lııcJ sayfadal rek Ingiliz Somalisinin Berberııdan 
ll hocalarile muntazaman Iki koldan saklanmış bir nnahtar bulunmuttur. aoonra en mühim bir iskelesi olan 
çıalıştmı. Bugtln dahi günlertml pfyn- Sorguya çekilen kaçakçı bu anah- ve hududdan 20 Km. kadar içerde 
nomln, kitablarımla OO..,ba,ııa geçtr _ tan n, ııebeke efrndl tarafından Top- bulunan Zellayı S Afustosta, hiçbir 
mekle mes'ud ve bahtlyanm. hanede Necatibey caddesinde ~ita- mukavemete uiramadan ieııal et-

Bana şeref veren çetın çalışma re- lanan ve eroin depoeu olarak kul- miştir. 
neleri mahsulü bir sa.n•atfm vardır. lanılan dUkkana aid olduğunu aöy- Takriben ayni kuvvet ve tetek-
Bunu bu çirkin hM~ede ztkretmeyi lemittir. külde bulunan ikinci bir halyan ko-
günah bulurum. Fnkat hakikatı mey. Bu ifade üzerine memurlar bu lu da, ayni ııünde, Hargeisay1 Ingi-
dann çıknrma#a mecburum. dükk&na gitmişler, dükkan kapısını liz ileri kuvvetleıile kilçük bir mü-

O gece tnlso diye öne aftrlllen me- e1lerindeki anahtarln açarak Içeriye 1ademeden sonra almıştır. 4 Ağus-
seleyi anlatayım: ginnl~lerdir. tosta hududu •eçen Ye kuvveti ma-

Bayan Hamiyetin okudu~u tarln - Memurlar karanlık ve metruk bir )Qm olmıyan Oçüncü bir kol da 
nın mevnnındn tam bir mezt\rlDk bir halde bulunan bu dOkUnın içinde Carreraya dolru yürümlittür. 
sükQt vardır. Burada b1Hfln saz .sQ - hlç bir feye tesadUf etmemiJler, fa-

k d
. l d ._ '- k 6 Aiustoata, Frnn•ız Somaliain-

kQt et.se de olur, esasen vaztreleri nt. at mer ıven er en yuıı:an aata çı -
mi tutmak olan nuttab sulan hafif- hkları zaman Andavallı Ahmed ve den Zeilaya llerlernit olan kolun bir 
çe u.o;ulfi doldut.sa da olur. arkııdaıı BUrbnnln kartılatmıtlardır. yancısı da olması muhtemel olan, 

On, on beş gece evvel hepimiı bir- Eroin paketi sarmakla meşgul olan bir kuvvet Abuswein İngiliz hudud 
den sükfıt etm!ştfk. Mezllrlın nthaye_ bu iki aahıkalı zabıta memurlarını mevkiini almı,hr. Burada bir So
ttndc bütftn !UZ hAflfce aallandılt. V' karşılarında görünce kendilerini m li hecinsüvar müfrezesi İtalyanlan 
birbtrfmlz! ZOT tuttuk. BlrkiU( r.ece dükkanın penceresinden eokaia at- taeizle iktifa etmlotir. 
ronra gene bu ş:ı.rkı eaımırken ayni mışlar ve tramvay caddetinde 1Ü - 8 Aiuatosta muvak.kat bir t• 
yerde eski sanantıyı yapmamıı.k tçın ratle kaçmağa ba§lamı~lardır. F~ vakkuftan aonra bUtiln kollar Ser
sahnenın şefi. kı metll btr san'otklr kat agağıdıı bekliyen diier memurlar bera umumt istikametinde teennl 
olan kemnnt Nobnr USltltı lyfel'! .tdgor• flrar eden ltaçakçıların peşine dO - lle hareketlerine devam ettiler. 
talamak dü.şUnees1le mızrab aıl2'lnnnı 1erek ikisini de yakalamıtlardır. Ze.ila kolunun Berberaya varabil-
takltden parmakintlle tellere ~rarak Bu yakalama esnuında Anda _ rnek için, iki yUz küsur Km. lik dal-
usulO doldurm~u. vallı Ahmed memurlara kartı mG _ lık, kayalık ve dik bir sahil boyun-

Vak'a gecesi de esıı~n nzttem G • mananta kalkışmı~!ll da buna mey- ca rlden dar bir yolu takib etmelt 
J.tm bu yi tım yaptım. Benimll'! be. dan verilmemiştir. Dültklnda ya _ mfitkülitı vardır. Bu dar ve sarp 
raber zannedertm öbür mıaablardan pılan araştırma sonunda mUhim yol denizden ve karadan topçu a
da y pan oldu. mlktardn eroin bulunarak mU.ado- tetine maru:ıı:durı ve dolayıaile aa 

Bav SaUı.hatt1n o•adıı atılt'Ot etn:ıe-ı: re olunmuştur. kuvvetle uzun müddet müdafaaaı 

Bir deniz muharebesi 
daha oldu 

tandaşlarına tnhsis esilen ean'at ve 
hizmetler hakkında 2126 sayılı ka
nunun 1 inci maddesinin A ve B 

(Bıı.ştarafı ı Inci sayfa.da) bendierinde yazılı hizmetler yalnı 
mfst ne tıç denizal't.ıdan - kk b Türk vatandaşları tarafından yapı-

mıtre e 1 b'l v· T" k d • 1 luı.tlf kuvvetlerDe tcm ım · t' a ı ccegı ve ur · "ııtan aşı o mı-
asa ge ış ır. I d b 1 • 1 • dil Torpldo muhriblerlmlz dfi ,. yan ara n u 1ızmet erın mene -

~anı gu - d'V' 'h d'! · · M d'l · rtlnce derhal hüeum etmişlerdir. DU _ ıgı tnsn e ı mıştır. ene ı mış o-
man gemUeri muhriblertmlzin • pro ş_ lan i bu listedeki hizmetler tetkik e
jektör1erl taralından aydınlanınca dilirse, tokantnların bu memnuiyete 
derhal duman bulutları arkasına çe_ dahil olmadıjjı görülecektir. Çünkü, 
:Jdlmişlerdir. Falmt daha knçma~a va kanunda sarnhnt bulunmadığı yer
kJt !bulmadan Uç d~a.n gemisine lerde hiç bir suretle tefsir tankile 
is:l'betler vaki old~u görülmüştür teşmiline imknn olamaz. Meselll. bu 
Bır sllll.hlı balıkçı gemisi ııe bir tor- memnuiyetlere ~rııhnten dahil ol

pldonun batırıldığı ıannedilmekte _ mıyan müce1litlik, makinistlik, aütçü 
dir. Torpldo muhriblertmtz hiçbir ha- çıraklığı, arabnclık, kuyumcu çı -
sara U#ramadığı gibi hiçbir ölü ve rnklığı gibi hizmetlerin memnuiyet 
yaralı d1ı yoktur. çerçevesine girmediğine dair mah -

kemei temyiz karaı vermitşir. Ve e-

Bulgar elçisi 
Sofya l.ıf (A.A.) - D. N. 

ajansı bildiriyor: 

snsen, kanunun tetkiki hususunda ya 
pılmı§ olan tnlinıntnamcnin 1 7 nci 

B. maddesinde lokantnlann memnul -
yetten istisna edildiği sarahaten ya
zılmı§tn. . Bulgarisıanın Ankara elçisi Kirof 

bır ~aı::or vermek Üzere Safyaya 
gelmıştır. 

müdafaaya karar vermiştir. 

İşte bugün lıalyan kuvvetlerile 
İngilizlerin cısı! kuvvetleri arasında 
Serheraya gide!l yolları geçmeğ~ 
mecbur oldukları boğazlarda ş:d
detli ve kat'i muharebeler oluyor. 
Bnzı noktalarda ftalyanların yer ka
z.ıı.ndılc.lım da anlatılıyor. Herhalde 
ltalyanlar faik kara ve hava kuv
vetlerinden istifad<! ederek Ingiliz 
Somalisinin İstiliısı ile Aden körfezi 
cenub sahillerinin zaptı Işini bir an 
evvel bitirmek istiyeceklerdir. Bu 
sebeble kat'i neticeyi anlamnk için 
bir iki gün dahi\ beklemek icab e
der. Bununla beraber, buralarda, 
muhnrebelerin müzmin ve ~Ürekli 
bir karakter almaları da mümkün
dür. 

halyanların İngiliz Somalisini ya
ni Adenin cenub eahillerini f'lde et
mekle ne kazanabileceklerini de ya
rın görilgllrüz. 

Binaennleyh, mevzuatımızn göre, 
bu meselenin kanunen takibata uğ• 
rayacak vaziyeti yoktur. \ 'eo keza• 
lik, memuriyetimizle herhangi bh 
makam arasında bu hadise dolayı-
ııile bir ihtilaf dzı meveud değildir. 
Zabıta şimdiye kadnr kanuni va -

zifelerini yapmı~tır. Ve bu hAdise
de de bir suç görülmüş olsaydı, der
hal vazifesini ynpnr; mes'ullcrinl. 
mercii ne verirdi. u 

As k gri mUkeliefi yet 
kanununda yapılacak tadiiAt 

(Baştanfı ı Inci sayfada) 

tarafından Meclise teklif edllmiştir. 
Bu tadU tcklifine göre yalnız ma.klne 
mühendisleri dc~ıl, bll\ımıım mühen
disler nltı aylık kıt'a slajlarını a.s.kerl 
fabrikala.r<!a yapacaklardır. Harita 
mühendtsl oın.n:ı.nr' dn yedek sftbay' 
okuluna gönderllmeylp kendı me.s -
leklerUe aHikah müesseselere scvke _ 
dilcccklerd Ir. 

, Kaymakam yer bulunamndığına 
1 aret etti. Genç talcbe bunu da 
töyle cevnblnndırdı: 

--- Hükum tirniz her anhnda fe
dakarlık yapıyor. EyUbde bir li!e 
açmak dn manrlfiıı c- s v zif lerin

L~tyonnuş. Sahne ~eflnden h\1-'USI Suçlannı itiraf ~c!on Jr:açakçılar, kolaydır. Hargeisa ve Carreo mn· 
bir !•:ır t almam~tık. Blnı:ıenalerh bugün ııdliyeye teslım edileeekleT - ldlerinden Berbera lstikarnetinde .6oZBıal 
vaztre 1h lynr1 Idi. Yapan y&ptı, fap- dir. giden yollarda .-ittikçe [20 78 met
mıyruı vapmıı.dı tktsı de dotro olduk- -------------- reyc: kadar] yük.aelen earp dnğlar 

dendir, 
Doktor Hakkı Şina ı söze karıştı: 

L - Biz yaptırmağa çtılıtırız. Fa
ııtnt bunu muh kknk yaptırırız. ma
tıaaın alıp da gelecek sene bizi 
rnUahııze etme .. 

t n .sonrn me ele voktur. G () z D 0 K T 0 R U içine girerek nihayet müdafaası nil-
Bu &ırada b v ldhattln, J'ıtç lt\ - k bcten kolay Iki geçidden geçmek 

ıumu olmıı.dıltı halde herkesin nın:a. Nuri fehmi Aybar mecburiyetindedirler. Anla1ılan ln-
tt t'llkkntlnl ~l'!bedt'<'E'k ~leflt'!• bana Hnydıı.rpa.şa Nümune butanesl giliz Sornalisi lı:umandanı general 
dönl.'rck nl\ho4 sö ler ~ ledt. bar.ı göz mtıt.eha.'l81.!ı Chaterde kuvvetlerini kısmen bu 
hn ketl~r vnptl. Kend~nf stlkt\nıt - istıınbul Beledire karŞısı. Saat ııeçidlerde ve kısmen Zeila - Serbe-

TerKibinde bulunan mühim ve fevkalade müessir mad
deler sayesinde hastalıktan yeni kalkanlara ve hilhaaaa 
kemik hastalıklarına müptela olanlara ve zafiyetten ti
kayet edenlere yegane tavsiye olunacak ilaçt~r. 

.. 
Delıkan lı çekilirken töyle dedi: 
- Azmedeneniz. olmamost için 

•ebeb yoktur. 

te daV(! ettim faka.t m&&l er ma - (J) ten sonra. Tel. ıstıı ra yolu li:~erlnde toplıyarnk mUa-
lftm hM~c Oldu. tomlekenin Idare ve aekerf merkezi 

azı gnııı eler ba.v Bn.ldlı!lt ının ~~~~~~~~~~~~~~~v~e~b~a~~~lı~ca~J~Im~a~nı~~o~lıı~n~JB~er~b~e~r;ay~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tanbum .ı:2.n'nt e ı;ne benim katama - __ _ 

Der Eczanede bulunur. Sıbhat Vekmctfnfn ruhsatını balzdlr. 

Bir köylii, ilk mekteb bittikten 
•onra, çocuklarını ortn tahsil için 
tehire, knaabaya gönderdikleri za
~an b kımsız kaldıklarından b:ı -
hiale maarifin paralt yurdlar açma
llnı iııtedi. Bunu Silahtarağa vakfı 
YÜ~Ünden cvkaf idaresine yapıinn 
tiddetli bir bombardıman takib et
ti. 

Alibey köyü halkı, :yakınlann -
daki ormanlarından iatlfade istedi
l~r. Harb malOlU erlerin nıüşkül mev 
lude olduklarındaıı, öldültieri zn -
ırıan ailelerinin aüründüiünden derd 
Yanıldı. 

Derken haı.in bir sahne cereyan 
etti: 

12 ya,ında küçUk bir çocuk 
meb'uslara yaklaştı. Elindeki nüfus 
k&ğıdını ma1aya koydu, söze ba~Iar
ken, gözlerinden yaşlar akmağa baş
ladı, bunu hıçkırık takib eLti. 

- Bu çocuiun kimsesi yok mu} 
Diye eordulaı. Bir kadın ortoya 

atıldı, O da ağlıyördu: 

tncunneı:ını Meta ıtmumıu, bft.klı ~ 
rlh'Orlar. Clt'tden eok rmmıt. Aritil -
d ııiMln f'pPyce gOlüsttlk. E!tr.r bıı l
dl'!t olursa ~ıı.z bulumın yerlerin ka -
nıluında aıhht lmdıut otomobille -
rinin vtı h•le hlr eeee p!yantoıtln de 
C\lS ve hUtıJSA ll'P.lerek btminin Q.,tft. 
ne 'koca nlvnnovu vılmıM1 leıtb Me -
eeıı:ıne göre ceruıu otomoblllf!r!n1n 
her a-ece tetikte betı~elert Jtttıa •
tlecektlr 
Artık poll.ııln. ~~~lYenln 11•hlrde

kt dllfer ı.,ıprfnl blrııJanalan. bizim -
le nlfrasm!lll'lrı lA•ım ~leeet.tır. 

'HiilA.c:n J.!örf\lOvor tt ortA vı-rde htr 
fıılc:() var, amma btı h~rhftlde bende 
de~lldtr.e 

(TIYATROLAR) 
. SADİ TEH ıtyati'OIIa 

Bu ıe<'e (Bo tancı) lskeJ' 
gazlnosunda 

stlT KAitDEı:iLER 
VodvD 3 - perde - Bunlar yedi kardeş .• babaları 

öldU. Hiç bir yere yerleştiremiyo -
rum. Müracaat etmediğim yer kal - --------------
madı. Her kapı yüziime kapunıyor. dıkÖW 
Bunlar asker yeti ecek, millet isti - ~ 
fade edecek. Soknkta bırnkanıom 1 nnlıa•öve Dirlik nnartımanındal 
böyle, hırsız, yankesicı, ahlaksız o-l Sinir Hastalikiısri 
lacaklar... 1 

Al. Kt:. · Ak ·· k" .. w.. D D O K TO R U J ı nmı yuz. uçugun n • R . lJ .b l 
rii~şafaka itile me~gul olmağı va - asım natı og u 
detti. Diğer meb'uslnr, nli\kadar o- '- Tel (60932) Saat 9-12 ve 2.7 
lacaklarını eöyledilcr. Kndın nğlıya- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••• 
rak yerine olurdu. 

Diğer biT kadın clıı kocaamın 8 
ay evvel öldüğüuıi, 8 çocukla kaldı
iını. çocuklım bir yere )'erleştire • 
mediKini anlattı. 

NC$ı-1 t l\lüdüru: Selim Ragtp Smeç 

SAWBLERİ: EMEÇ 

Türkiye Cümhuriyet 
AK T 1 F 

Jta,_u: 
Altın: Ba.ft l!:Uoç&m 
Banknot . 
Ufatıık . 

71.'721.~() 

Dahildeki muhalıtrler: 
Türk Lirası . 

Bartctekl muhabtrler: 
Alt.ın: snn ıı:uogram &OOU13 
Altına tahvill kabil serbeit dö -

Tizler . • 
Di~er dövizler ve borçlu ıo.ırtnı 
bakiyelert 

Dv.Jne tahvtUelrt: 

Denıhte edilen evrakl naıu11ye 
ıı:arşııııtı 
Kanunun 6·8 inet m.ııddeleıinf! 
ıevfikıı.n Ha:ıfne tarafından dld 
tedlyat 

Senedat Cüzdanı: 
T1caı1 senetler 

( 

A ( 
( 

B 

Eshıı.m ve ta.hntit cfttdanı: 
nenıhte edilen evrakl n.ııltdL 
yenln karsılltı esham .,. 
tahvlltıt (iUbatl :tıymMI&) .. 
Serbest Esham Ye T&qv11At: 

Avanslar: 
Altın ve döviz tıserJne ava.n.s 
Tahvlldt üzerine ava.n.cı . • • . 
Hazineye lnsa vAddl avaruı 
Hazineye 3850 No. lu ka.nuna ıöre 
açılan altın karftlık1ı avara 

Hi.sı>edarlar: • 
Jduht.elif: • 

ıoo 881 119a,e 
11.2Sl.M&.b0 
ı 829.231.23 

2.291.7U 2~ 

'1.041.216,74 

Ja.821,1~ 

ltG~204 .~ -

168.748.563,-

19 310.198.-

260.18'1 .506.7!1 

47 8U ~98.93 
8,277.0~7 &7 

9.12!1,5!1 . 7 808 72ı,-
8.4.67.0(10-

31 .'l2l.OOO.-

Tekilıı 

Merkez 

Llra 

ll 1.963 09U8 

1.2111.741.ıta 

27.068 242.0f 

1!9.438.367,-

260.187.506.-m 

G6.118 854.~0 

46,006 847.56 

f .500 000,-
21.286 646 30 

M8.80L100.97 

Bankası 101 Bl 1940 vaziyeti 
PASIF 

8ennaye 
İhtlyat ak\'esl: 

Ad! ve fevknltıde • 
Hu.ru.st . 

Tedavüldekl Ba.nlmotlar: 
Deruhte edUen evralo n:ıkdlye 

Kanunun 6 _ 8 lncl maddelerine 
tevflkan Hazıne tarafından vald 
tedtyat . 
Deruhte edilen evralı:ı nakdlye 
ba.klye.sf • 
Knrşılı~ı tamamen altın olarak 
Ul\veten tedaviile vazed1len 
R<'eskont mukablli Uheten te _ 
dnvtıle va.zedUen 

MEYDUAT: 
Tiirk Urac:ı 
Altın: aa n kilogram ı8 826.472 

3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan avans mukabm tevdl olu
nan altınlar: 
&tl kilogram 36.7l5 458 

Dövız Tnahlıud~tı: 

Altına ı&hvlll kabU dövizler . 
Dl#cr dövizler ve alacatlı Kll _ 
l'lng bnklyclcrl 
Muhıellf: • 

Lira 
15.000.000,-

8.188.006,15 
6.000.000.- 12J88.;G86,11 

158,748.:563,-

19 310.196,-

1!9.438.SG7 r-

1'1.000 000,-

203 500,000.- 359.938.381.-

62.021.845.53 
.26.480.9SIU38 &0.502. 05.21 

- 51 643 223., "~ 61.643.228,:22 

3 35!1,77 

28.327 O ll 3!) 28.330.371.18 

113.257.683.13 

YeJritn 668.80 l.l Oo.:t'l 

iakonto baddi ~ 4 Altm üıe.ıine avans % 3 

• 
i 
·. 



Zafjyet ve ademi iktidara duçar olanlara tavsiyeler: 
1 Bir haftalık Radyo 

programınin 

devami 
Zafiyet, vücudun iyi gıda almama.ı neticesinden huaule ~elir. Ademi iktidar ise, 

zafiyetten ve bünyenin kuvvetsizliğinden ileri ~elir. 

KANLI, CANLI, /ŞTAHLI olmak için 
PERŞEI\IBB 15/811941 

7.30: Proeram, ve memleket saat a. 

kallarunız. Lesikalsin abi bem ııaltJett.ea " bem a lktldanıslıktıın muhakkak Ye derbal kurta.nr. 

J&.l'l. 7.35: Müzik: Ha.flf program <PU 
8: AjQ.M ha.berlert. 8.10: Ev kadını _ 
Yemek IIBtesl. 8.20 • 8.30: Müzik: Ha
fif mu.slkt programmın devamı. 12.30: 
Program, ve memleket saat ayan. 
12.35: MOsit. 12.50: Ajans haberleri. 
13.05: Müzik. 13.20 •• 14: Müzik: sı _ 
nema seat (Pl.l 18: Program, ve mem 
lek.et saat ayarı. 18.05: Müzik: Kon.. 

S1hhiye V ekA! etinin ruhsatm1· haizdir. Her eczanede bulunur. 

ece Ev c • 
SI IZilay 

17 Ağustos Cumartesi akşamı üçe kadar 
TEPEBAŞI BAHÇESi 

alaturka kısmında 

ve büyük saz hey'eti 
San'atkar NA Ş i T ve arkadaşları 

Akrobat yddazı Parasilin Obea - Ok'Q:run Jlf ... etln hk ceeesl - M!~e P~ Canbu ye nr;yetelerl - Arap 
Rakkılsesi Swetta - N&Şt taratmdaa (Iala,.oi) Ianrlettoea - Çalı K~u n Mı.eı Varyetelert - Nql& ve 
&rkadqları tarafından <Atamıs elle~) lrahlrele•lı komecll orke~tra n cUter aaman.lar-Dühuliye serbesttir. 

aertola.r (Pl.) 18.40: Müzik: Racl.yo ı 
Ca.z Orke&trası (İbrahim Özgür ıda
resinde.> 19.10: Müzik. 19.45: Mem • 
leket aa.at ayan, ve Ajans haberleri. 
20: Müzı.t: Fasıl Heyet.!. 20.30: Ko _ 
nuşma. 30.45: Müzik: Dinleylr.l di -
lekleri. 21.15: Konuşma (Sihhat SM

tl> 21.30: Konu.şma (Radyo gazetesn 
21.45: Müzik: Biiyük Bestekarlar Se
rısı - No. 3: Schuma.nn. 22.30: Mem
leket saat ayarı, Ajans haberleri, Zl. 
raat. Esham _ Tahvtl~t. Kambiyo _ 
Nukut Borsası (FlatJ 22.45: Milzik: 
Caıba.nd (Pl.) 23.2S - 23.30: Yannki 
progra.m, -re kapan~. 

* CUl\IA 18/111941 

7.30: Program, ve memleket s:ıat 

ayan. 7.35: Müzik: Hafif pro~ram 

fPU 8: AJans haberleri. 8.10: Ev ka
dmı - Yemek IL~esl. 8.20 • 8.30: MO. 
zıt: Hafif mu.slki programının deva. 
rnı. 12.30: Program, ve memleket sa-
at ayarı . 12.35: Müzik. 12.50: Ajan.<ı, 

haberleri. 13.05 : Müzik: Zeybck ve o. 

L O 1 1 yun havalan. Klarnet _ Lavta - D:ı-
VS u YUl. 13.20 - 14: Miizfk: Senfonlk prog. 

Eıb. ı . Topt s bş Yen· den. ram (PU 18: Program, ve memleket JSe erJ an a n • aaaıt ayan. 18.05· :MU7Jk: Oda mtısi -
Tfp : 1 Tip: 2 kfsl IPI l 18.30: MOzlk: Anndolu halk 1 
Şayak Takım 810 ErenkOyU 836 Damalı Şayak takıf1l 855 ErenkOytl 880 havalan. 18 50: Müzik: Radyo cSwingn1 

• Caket 41~ • U6 • • Ceket 436 • 465 Trloc;u <t. ÖZgür ve Ateş Böc:ekl.-rU 

KUI'Uf fiat fizerindea toptan sahJa çıkarılmqtır. 19·15: MllT!k: Saz .Eserleri ve Şarkı
lıı.r. 19 45: Memleket saat ııvan, A _ Di~er çeşltlerln tiatlannı bildirir listeler her vi14) et kaza nahlye merkezlerine gönderlldlgi Jans ha~rıeri. 20: Mllzik. 

20 30
: Ko_ 

gibi ayrıca bankalara da gönderllm.ştir. A nu~ma fBH>llogratya.) 20 so· Müzik: 
~-~ İstanbul: Sultanhamam İrfaniye çarşısı No. 18 - 19 SALAHATTİN KARAKAŞLl ~·-... rlfl" Fasıl Heyeti. 21.15· Kon~n tİktıs:ıd 

a.atl.) 21.30: Konu~a <Radyo Ga. 

Telefon : 8054 7 ~-------.. ------.. zetes1.> 21.4~: Müzik: Radvo Salon 

KIZ ŞiŞli TERAKKi liSESi ERKEK 
Orke.9tra&ı. 22.30: Memleket saat a -
yan, Aja.M haberleri, Ziraat, Es -
ham • Ta'hviHH, Kambiyo • Nukut 
Borsası (l"'a.t.> 22.45: Müzik: Cazband 
CPU 23.25 - 23 30: Y.annk! program, 
Te kapanlf. 

ANA • ILK • ORTA • LISE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
ı - Talebe kaydına ba..şla.nmJftır. E3tl ta.ıebe, ı J:ylftle kadar kayıtıannı yenilemeUdlr. Bu tarihten sonra yer
leri yenı müracaatıara verllecektlr. Kayıt Ioln ftlllerln mektebe bizzat ıeımeıert ıerektır. 
2 - Eski ve yenı talebe kayıtlan heretın (SU.t 1 - 18) e kadar HalU Rifatpa.p aoka~ında yapılır. Zayi - Nüfu.s tezkeremi zayi ettim. 

•-G-..ü"'N-D""""_.,._. Yenisini a.laca~ımdan eskisinin hük. 3 - Bütünlernelere 27 A,Jıwt.ruta b3flanacaktır. YATILI 
N!p.nta§ı Rumali ve Çınar caddelerinde 

Traş bıçaklarımn satışt "' 50 ye düşmüştür. 
Çünkü: 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
ne evvelce 10 defa tra.t olunabilil'ken eon teltemmülü sayMlnde 1lmdJ 

~ rahat rahat 20 ~fa tra.t olmak Ubll oluyor. 

1940 SENESI 

VI YA. lfA 
SON BAHAR FUARI 
1-8 EYLÜL 1940 

Her Mne oldutu ıtbt ba 1ene de bntttıı 
mnkoınıuo•ıtetiyle açılacaktır. MDme .. ll 1 K. A. MOLLER 

ye ŞERiKI Telefon: 40090, P. K. 1090, Telifat "TRANSPORT,. 
Adrea : Minena Han Galata • ıstanbul 

Belgrad Orman İşletmesi 
Revir Amirliğinden : 

Odun kesip lstit etmek veaaır orman Jtlerinde oaı1fl1lalt üzere anıeleye lhti-

Ja~ vardır. . .. • . . 
isteklllerin Büyükdere Bahçeköyunde Orman Jl'akilltc.sı bınasında Belırad 

orm:mıarı Devlet 4letmesi Revtr Amlrli!lne müracaat etmeleri. Telefon 
Büyükdere 70. (6831) 

Yatıb • Yatuız ~ ... ------.. ,-. 
IŞIK LISESi 

ANA - ILK - ORTA - LisE (Kız - Erkek) 1 
Na.uıtata Kan.kohı karfuuula. Telefoa: 808'7t 

ı - Türldyenin en estı hwusl L!.sesldlr. Llan tedri&atı l(üçük sı. 
nınarda baısla.r ve çok ehemmiyı>t -rertltr. Kayıd için hergün müraca. 
a.t olunabilir. Tarifname lateyinlz. 

2 _ ~ki talebenin Eylftl'e lı:a.dar k&Jıdla.nnı renileme&i lAzımdır. .lll 

Istanbul Valiliğinden : 
Yeniden açılacak Uk yatılı okuluna tahsis edilmek üz.ere istimllktne 

tarar verilen Kartaıda Rahmanlar cl'ftl'ında Zobur a.yaı.ma mevkilnrte 
ve Tikveşll Ahmed Esad' varisierine ald Ebülbüda k:öfkü a.dile anılan millke 
bldayeten takdir olunan 5000 Ura bedelin arttırııma.sı haklı:ında yapılan 
ıt'raz tetkik c:fllmio$ ve bu yerin bedeli 5500 liraya çıkarılmıştır. Mal sahip. 
l~nln tnkrir vc:crek istihkaklarını almaları. aua takdirde 1295 tarihll 
tararnamenın 98 tarihli fı.krai mahsusuna tevtıtan bedeli bankaya yatı
rılmak suretlle cı>brl te.scU ya.ptırılııcatı 13 Und ma.ddeye te vfiir.an Uan 

c7340t 

ALl L S EZ E.R 
KARYOLA ve MADENI !2ŞYA FABRİKASI 

E., nıütkülpeseııtleri memnuıı edeeelc dünyanın •• !a!.at .80my• n .di.va?la."ile 
muh elıf eioa lcıı yolalarını metherimiz le bir kere gormeııız menfııatınız ılctıza-

aıo-iaııdır. irk ci, allı:ımaötüt, Dem rlc pı eaddeei N. 7. Tel : 21611~ 

mü yoktur. Cemıı Coşkır 

Devlet demiryo!lar1 va limanlari 
işletmesi umum idaresi ilAnlari 

Muhammen bedeli !9750) lira olan 150 aded lokomotif kazanların: yı. 
k&mak: için bezli ve dı.şı helezon! telli lAstlk bortum (19.8.1940) Pazarte_ 
If l'ilnil saat 05l on beşte Haydarpqada Gar binası dahUin<ie!ci komisyon 
taratından kapalı zarf usullle satm alınacaktır. 

Bu ile ıtrmek lstiyenlertn (731) Ura (25) turoşluk muva!ckat teminat 
kanunun tayin etti~l vesikalarla tetllfierini muhtevt zarnarını aynı gün 
...ı (14) on dörde kadar komisyon relsli~ine vermeleri IAıımdır. 

aa .... &id ~artnam&ler komisyondan pa.ra.UI olarak dqıtılmıı.ktadı.r. 
(6832) 

Anbar Inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden: 

ı - Dlyarbalnr Yıldızeli lst.asyol&nnda yapılacak anb&rla.r idare bina. 
lan De saır ifler pzrlık suretile açık ek.silt.meye tonulmuttur. Keşif bedel. 
leri Diyarbakır Için 105268,05 lira Yıldı..zell için !5858,15 liradır. 

1 - Eksntme evrakı Diyarbakır için 5 Yıldueli iQin S lira mukabUlnde 
ofla amum müdürlü~ünden alınabUtr. 

J - Pazarlı!t 20/ 8 194.0 tarıhinde saat 15 de Ankarada otıa binasında ya_ 
pılaeaktır. 

4 - Muvakı.:at temlna.t miktarı Dtyarbaltu için 6513,40 lira Yıldızeli 
için 1792,90 liradır. 

5 - isteklll~rin pazariıla S.,tiralı: edebllmelert tçin onaten ehllyet vesi
kuı almaları şarttır. 

e - Birinet maddede yazılı il'l.la.&t ayrı ayn lı:imselere th.ale edUebi • 
~ d16h 

Muş~mba alınacak 
Toprak Mahsulleri Ofisi Istanbul Şube

sinden: 
Ka~ılıklı pazarlık suretlle 8/ 8 ebadında 100 a.ded mu.,aınba S3tın alına

cak veya yeniden y'lptırılacaktır. Pazarlıb LttirA.k edecetıerln nümuneleri 
ile birlikte 1618 ' 940 Cuma günü sa.&t 15 de 81rkecide Liman hanındalti 
şubemiz binasında bulunmatarı. c7278• 

· Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden 

Müessesemiz boru !abrikası standart mamulltından yalnız 400, 450, 500, 

550 ve 600 milimetre kutrunda tazyike ıftukavemetıerl 6, 12, 18, 24 Kg./cm 
olan Ambuvatmanlı ront borular içln sipariş kabul edilmektedir. Siparişler 
müracaat sırasına göre kabul edilece~inden allkadarların kısa bir zaman. 
da müesse.semize müracaatları rica olunur. l7232) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıb fakültesinde rÜroloJı. doçentlltt açıktır. Namzetlerin yab.ancı dil 

imtihanlan 2 Birincı Kfınun 1940 Pazartesi gtınü yapılacaktır. Istekllle. 
rtn .sıhhat raporu, 5 foto~raf, nüfu.s tezkeresl örnett ve htiviyetinl ıtös. 
teren fi4lerile dl.şler tedrls !~lerı kaleminden Lstenecelttlr.• 15 Birinci 

• 

Zafer 30 Aiuatoatadu. Milli Piyango da lzmir Fu .. 
rında çekilmek fizere bir Zafer Piyangoau tertilt elmif· 
tir. Türkiyenin her tarafmda aatıbğa çıkanimat olaa ba 
fevkalade plyaııroda mevcud 300.000 bllett. a.MS 
tanesi mutlaka lkramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yanm bileti• (1) .. ,.. 
aatılmaktadır. Zafer Piyangoauna aiz de bir biı.t alarak 
ittirak ediniz. Vereceğiniz paralar ebedi Terk afwlnl 
temin edecek n.atalardan biri olan haY& kanwtlerl
mize aarfedilecelrtir. 

30 Alfustos Zafer Bayramın• 
mahsus fevkalade piyangonun planı 

lkramlye 
lk ramiye 

lkraadye tablll miktan 
adeeli Lira 

1 60.000 

ı 20.000 

ı 10.000 

2 5.000 

lO 2.000 

30 1.000 

300 100 

3.000 10 

30.000 3 

30.0 o 2 

63.345 Yekun 

T. iŞ. BANKASI 
1940 KUçük 

Cart Hesaplar 
~KRAMIYE PLANI 

Ura 

60.000 
20.000 
10~000 
10a000 
20.000 
30.000 
30 00 
30. 00 
90.000 
60.000 

360.000 

1940 IKRAIIIYELIRI 
ı aded JOOO llrllla - ..,_ .. 
1 • 1000 • - -- • 

•• 100. ---· 
12 • - • - ..._ • 
.o • ıoo • - ...,_ • 
'l5 • 00 • - -.,.. • 

210 • lll • - -..- • 

Ketldelerı 1 ...... 1--. 
~~~·_. ........... . 
•uınde ppdal. 


