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Cörçil ingiliz 
milletine hitab etti 
Ingiliz Başvekili istila 

hareketinin yakın 
olduğunu bildiriyor 

«Son Posta~ nın askeri 
muharriri 

.A. lman uçak kuvvetle -
rinin Jngiltereye ve 

bilhassa Londraya karşı inti -
kam hücumları gittikçe artan 
bir ~iddetle devam ediyor, 
bunlar, bu hücumları Ingilizle
ri Alman şehir ve limaniarına 
geceleyin hücum etmekten vaz 
geçirmek için yapıyorlar. Fo
kat Ingilizler birçok Alman 
merkezlerile beraber Serline 
dahi geceleyin bomba yağdır
makta devıım ediyorl.ır. 

• 

.1 

Kralın sarayına 
bomba düştü 

Beriinde Rayhştağa 
ve Göbbelsin evine de 

bomba isabet etti 

- .. man yada 
infi 1 

talya Mısıra 
taarruz 

etmek üzere 

T aarruz 3 noktadan 
yapılacak 

İngilizler yakınşark 
tayyare kuvvetlerini 

takviye ettiler 
ç· . -r-
I orçıl diyor ki: cc Biz ilham-

Bu sebeble her ik: yüksek 
medeniyet1i menılekette, ya] -
nız oakeri hedefler değil, fa
kir ve zorarsız sivil halkın ika
metgahları ı; e hnstaneleri bile 

Dün alarm esnasında sokakta Londra, 12 (A.A.) - Royteıin 

Qrı, Yafamak ve muzaffer ol
ntQk 'Vasıtalarını b~zat 
1%lırablardaE_ alacağız.» 

bulunan Ingiliz Kral tJe askeri muhnrriri yazıyor: 

K l • . ~ ~ ln ilterenin Mısırdaki Mnsra -
ra ıçesı sıgınaga M tn: h .. .. k 1 1 ı 'l · 'l a ussune ar ı ta yan.1arın 
ı tıca ettı er. faaJ"yeti Mıs' a ı a· , j ı 

Ç··' rndrn ll (A.A.) -B V kil 
0 il bugün rndyo il• söylediği 

tnt• ühim bir nutukta ezcümle demiş -
ır ki: 

d" Ceçen gün Avam Karnarasında 
t u man hava hücumlarının Ağus -
dos zarfında yapılanlara nazaran üç 
ı.-fo.dan fazla kuvvetli ol mıyacıığı

hı 1~öylediğim vakit bittabı sivil a-

a n lı:alm a a)ç k ..J h r 
wey n tazarr r ve h rab ol -
ınnktndır. 

Almanların birkoç günden
beri tekrarladıkları bombar -
dunnnlar esnasında Londm -
nın hemen her tarafına "e hat
tii kral sarayına bile yüzlerce 
yi.iksek infiluklı ve 1natli bom
balarla yangın bombaları düş
müş, ve şehirde olduğ.ı gibi li
manda da büyük yangııılar ve 
inhidamlar olmuştur. 

Londra 1 J (A.A ) - Ro) ter: 
Bugün alarm işareti verildiği zn

man bal ve kTaliçe, bir Londra so
kağında bulunuyorlardı. Kral ve 
kraliçe, nlarm işareti verilince, erı 
yakın polis merkezine ~sal edilmiş 
ve orada otuz kadar kişi ile birlikte 
sığınağa girmişlerdir. Kral ve kra
liçeye burada çay ikram olunmu • 
tur. 

Suckingham sarayına 

bomba 

ın ) ın1 h <.um d "'i ıl 
t>tr.ıe-' t dir. Çünku ikinc:-i lıal:ran or
dus~ bu cephede tahşid edılmiş bu
lunmaktadır. 

Bu ordunun ilk darbeyi sahil bo
yunca lskenderiyeye kadar ilerlive 
rek mi vurmaya çnlışacağı cnyi ~u
aldir. halyanın Afrikada diğer iki 
ordusu daha vardır. Bu ordulorın 
her ikisi de harekete gelebilirler. 
Bu ordulardan birinin Mısır - Su
danda tahaşşüt ettiği ve hedefleri
nin de şarka doğru ve Vadihalfaya 

a ı\ ı.- karşı yapılan barbarca hü -
tUrnları düşünmemiş, yalnız avcıla
tınıu·la Alman tan·areleri arasında 
~P•.l.an muharebeleri kasdetmiştim. 
1 

cundenberi Alp1an bombardıman 

1
8YYarelı.-ri avcılarının himayesi al
~ı.nda olarak, ekseriya, üç dört yü
tu bır arada Ingiltereye saldırmı;ıkk Ve bilhassa çıkıntılı noba olan 
..ı ~nt eyalctinden geçerele g:ipegün
'lU~: a k • · k • b' k 

Saatli bomba yere düşün -
ce patlamıyan, fakat santi va
sıtn ile muayyen bir miktar 
saat ve gün sonra ateş alan 

_ Royter Nile kadar ilerlemek olduğu söyle-
niliyor. Bunun için de bu ordunun 

sarayı, bir teeh - 900 kilometrelik ıssız bir çölden 

Londra 1 1 (A.A.) 
bildiriyor: 

bornbnlnrdır. 
Ingiliz bombardıman u'çak -

larının Alman liman ve sana
yi şehirlerinde ve bunlann her 
türlü tesisntındn. bilhas5a Her
linde, gece bombardımanla -

Suckingham 
hürlü bombanın infiliıkı ile hasaTa geçme i liizımdır. Fakat İtalyanla

h s ·en ve gayrı as erı ırço 

tal"cld""fleri bomba ate!!i altın .. almak-
nlar. 

tn B(ı hücumlar daima avcı filoları
l"kı:ın. mukabil taarruzu ilt: tutularak 
r ~"tıyetlt> kınlmaktadır. Almnnla -
ın za . 1 k b' .. v Yıatı tayyare o ara ıre uç 

/ dPilr>t olarak da bire altı ni be -
ın ,"' bizden nğırdır. 

g ~Ündüz hava hakimi) etin: ele 
f ı.-c;ırınek üzere de Almanlar tara
;ıı~an. snrfedilt>n bu gayret, 11üphe 
/d kı bütün harbin kat'i eınelle -
ın en biri added:Jmek icnb eder. 
__ (Uevamı 3 üne ii sayfada) 

( rile yaptıkları tahribat da az 
l (Devamı 5 inci sayfada) ----· 

uğramıştır. 
Bu bomba, hnl Londranın şark 

mahallelerini ziyaret eder ve bura
daki halk ile görüşürken, Buckıng
ham sarayı bahçesinde küçük yüz -
me havuzunun altına saplanmıştır. 

Pazartesi günü düşmüş olnıı bom 
(Devamı 3 iıncü sayfadıı ı 

Belediyenin teftişleri 
• semere verıyor 

Türk-ingi iz ticareti Son günlerde ceza gören esnaf adedi 
le~ r ıı fHususiı _ Şehrimlze ge. bundan eVL1e/ki giinfere nazaran ÇOk az 
İn nh bertere göre bugün Ankamda Belediyenin yaz ba~langıcıııda, 
ıa.!._Zleıie tit'ari müz:ı,kerclere baş • gazinol.ıra ve daha evvel de otel -
l.~'"'"-Ştır Müzakereler samımi bır ler lokantalar, fırınlar ve alelômuın 
•~<ı \'a, . . • 
de, ıçınde karşılıklı a.nlayı.ş ruhile gıda maddeleri satan e.;~afa knrş: 
nı.u~ etnıektedtr Eşasta tam bır açtığı şiddetli mücadeb müsbeı se-

İng~a'kat. elde e~ıl~iştJr. mereler ı.-~rmeğe ~aşlamıştır.' Elde 
lerı liler her turlu lhro.c..'lt madde- edilen netıcelere gore. beledıye aç
dttrı trıı'Z(! stoklarmuz nisbetınde talib tığı mücadeleden galib çıkmıt bu
e§}' Uşlanıır. Bıze her türlti !dıhnltlt lunmaktadır. 

a.<ıı vennegı de teklıf etmişlerdir. Dün sabah saat 6 da umumi bir 
.._. <Devamı 5 Inci sayfada) teftişe çıkan belediye rtis muavini 

Bir k .ı b Lutfi Aksoy, bütün kasab diikkan-

b
• a~un bu sa ah larını belediyenin istediği aekilcle 
ır erkeg"' i taşla aaır bulmuşt~r. '20 den fazla _kasııb bu4 

..5ı lunan bıı semtte yalnız bı~ tek ka -
surette yaraladı sab kokmuş böbrek sattığından do-

K B~şiktaşta Abbas mahallt'~inde In) ı cezalandırıl~ıştır. . 

d 
"Pancı soka<.ınd 1 0 1 Şehrin muhtelıf semtlerınde va e c. a numara ı cv- d b , · 1 

Qturnn tütün 1 · d Ah pılan teftişler e azı esna.a ceza KC· 
tnı-d ame e~ın en - I ... .. 
ı • ayni evde sak' · Af 1 silmiş o masına ragmen, son ~un • 
e b· ın yengesı l' - ;ıı, f d d ' d'"' a. .__ 
ka,P.ı~ ıne~eledel! dplayı bu abah lerde ce~a,.,göre.., esna a e ı, ıgcr Lütfi l't.Kl!OY 

la Ahınet~ı ler, Af t büyük bir ta11- ayiarn nısbeV; j~~- ~dır. Gerek b~- rette kontrol altında bulı.mduracak-
rııJa ed ı başından ağır iuret:<" yct- lepi~e ret~. m ·ırJ ~ gere~ b,.Jt>dı- tır. 

y 1 tır. ye mtilt>t~ıu.~ ~ ai\ nl"tıcelerden Belediye, en ziyade dükkaniarın 
h a"alı hav?,ırı · u la . unla bnııbt•r, temiz bulundurulmnsına, satı~nıı 

t 'lı.-sin~" kul~ {ıyni ~iddetle de- maddelere hile karıştırılmamasına, 
"'"'-•IL bı ha a g d~ madde-- kokmu , hayat, mağşu madddcrin 

rın seri motörlü vaıııtalarla ve tay
yore müzaheretile ~imali Afrika ile 
birleşmeye teşebbüs etmeleıi muh
temeldir. 

Bu cepheyt' mareşal Crazianinin 
kumanda edeceği söyleııiliyor ki 
bu, mnnalıdır. 

Üçüncü !talyan teşebbüsü ise 
Kassabdan garba doğru Hartum is
tikamt>tinde taarruz eylemek olduğu 
zannediliyor. 

Aşağı Nil. diğer hnrekiıtı çok ko
laylaştıran cazib bir hedef olabilir
se de Habeşistan ve Somali erzak 
ve mühimmatın nakline tamamile 
gayri müsaicl olacak ve harekat baş
ladıktan sonra mevcud biiyük pP.t
rol stokları da her ihtimale göre çok 
siirmiyecektir. 

Çöl Ingiliz kuvvetlerinin başku
mandam general Wawc:lin başlıca 
tabii kuvvl"tidir. 

Londra, 12 (A.A.) - Son za
manlarda Yakınsarktaki tayvare 
kuvvetleri büyük mikyasta takviye 
edilmiştir. 

Ingiliz tayyareleri, İtalyan askeri 
hedeflerine karşı akınlarını geni~

letmişlerdir. Bu yÜzden Li b) adak i 
italyan kuvvetlerinin iaşe~i güçleş
mektedir. 

Almanlar dün 92 
tayyare kaybettiler 

Londra, 12 (AA.) - Alman 
hava kuvvetleri dün Londra üzerin
de yaptıkları akınlor esnasında, a
ğır zayiata maruz kalmışlardır. 

Dün 90 Alman tayyaresi t<thrıb 
edilmiştir. Gecenin ilk saatlerinde 
iki toyyare daha düşürülmi.iştür. 

Bu 92 tayyare ile birlikte 250 

• 
Ihtiyat erierin 

1 staj müddetleri 
.... 

Dnn Meclistemahim bir 
kanun kabul edildi 

r .............................. -·-········-·-······················· ...................... , 
~ Hükumetin mucib sebebler liyihası: ccTat:m için si- ~ 
i Iab altına alınan ihtiyat erierin muayyen dört aylık ~ 
i müddetleri bitmek üzeredir Vaziyeti hazıra dalayısile ~ 
i bunların terbisi mümkün görülmemektedir.» ! ' ................. -···-···-··· .. ··---·-·-·-··----·····--······ ......... ~' 

Ankara ll (Hususi) - Bu
gün hükumet Meclise ihtiyat er
lerin staj müddetleri hakkında 
bir layiha takdim etmi~tir. La
yiha milli müdafaa encümenin -
de. Milli Müdafaa Vekilinin 
huzurile görüşülınüş ve tasvib e
dilmiştir. 

Liıyihanın umumi heyette 
müstacelen müzakeresi tekl•f e
dilmi~ ve tadilsiz kabul edi! -. . . 
mıştır. 

Hükumet mucib sebebler la -
yihasında bu teklife neden lü -
zum gördüğünü şöyle izah ct -

mektedir: 
((Talim için silah altına alınon 

ihtiyat ederin muoyyen dört 
aylık müddetleri bitmek ü-ıere-

dir. Vaziyeti hazıra doiayısile 
bunların terhisi mümkün görül
memektedir. 11 

Milli müda(aa encümeni maz
batasında bu mucib sebeblerle 
verilen izahata ve içinde bulun
duğumuz fevkalade hallere bi -
naon teklifi aynen kabul e~ti -
ğini zikreylemiştir . 

Kabul edilen yeni fıkr ya gö
re talim ve terbiye ve manl'V
ra maksadile celbedilecek ust 
drad fevkal&de hallerde iki se
ne kaydına bakılmaksızın İcra 
Vekilieri Heyeti kararile lilah 
altına alınabılir ve tolim müd -
deti de lüzumu kadar uzatılabı
lir. 

(De\'aını 5 Inci sayfada) 

Hareketi arzın diğer sarsıntılarla alakadar 
olmadığı, Istanbul ınıntakasının arzi 
teşekkülünden tevellüd ettiği sanılıyor 

Bu sabah tehrimizde oldukça şiddetli iki zelzele hissedilmittir. Ilk 
sarsıntı saat 6,1 O da hayli ~iddetli olmuş, bunu 7,50 de daha hafif 
bir sarsıntı takib etmi~tir. Bu hareketiarz merkezinin ne kadar mesa
fede olduğunu tayin etmek henüz mümkiin olamamıştır. Sarsıntının 
yurdun muhtelif mahallerinde vukubulan sarsıntılarla alukadar olmadı-

ğı sanılmakla ve İstanbul mıııtokasının arzi teşekkülünden n.ütevcllid 
bulunduğu söylenmektedir. Zelzele Kandilli rasadhanesi sismogmf a
letleri tarafından kaydedilmiş ise de rasadhane gazelemizi mokineye 
verinciye kadar bu hususıaki tetkikatını ikmal etmiş değildi. 

Gümüşhane ve Karahisarda da zelzele oldu 
Gümüşhane 11 (A.A.) - Dün 11, S 1 de şehrimizde 15 saniye de

vam edE-n şiddetli bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 
Ş. Karahisar 1'1 (A.A.) - Diirı saat ll ,25 de burada ufki ve oıta 

şiddette bir yer sarsıniısı olmu tur. Hasar yoktur. 

········································································································-
12 yaşı a ·r kız, 16 

yaşında sevgilisi ile kaçtı 
Zabıta meçhul bir semte gittikleri tahakkuk 

eden küçük sevdazedeleri 
Ayvansarayda Atikınu~afapaşa 

mahalle!!inde 4 sayılı e,·dc oturan 
12 ya~lnrında Mediha adında kü -
çük bir kızla, ayni malınll .. sakinle
rinden 16 yaşlarında Nuran ismin
de bir çocuğun iki gündenhero evle -
rine gelmemeleri ana ve babalıı.nnı 
bir haylı telaş ve heyecarın diişür -
müş, çocuklarm velilerir.ir. müra -
caati üzerine iş polise aksetmiştir. 

Iki kiiçüğün ayni zamanda vu -
kubulan bu gaybubeti binbir kötü 
ihtimaliere hamledilirkcr., hadise -
nin sebebi nihayet diin bütün ga -
rabetile meydana çıkmıştır. Zabıta
nın yapuğı tahkikat 3onuııd:ı Medi
ha ile f\.:uronın birbirlcrını çıldırası· 
ya sevdikleri tahakkuk etnıı~ ,.e mi
nimini evdnzedelerin en dkı gÜn 

in tenha bir )'ea~dc bulu-

şup sözleşerek• meçhul bir tıenıtc 
kaçtıklou anlaşılmıştır. 

Zabıta yaşinrının küçükl.ığ. nl' 
rağmen büyük işll'r be(.crmeğc kal
kışan Mediha ile Nuranı aramal.:.ta· 
dır. 



Hergün 
Yarına aid 
İktısad meseleleri 

Y uaıı: Mulültlıı Birao J T aııımadıiım o bayan, mmr 

Y arınk.i Avrupanın siyasi 
gnrtlan da, iktıııadi me

seleleri de, hiç şüphesız, bugün 
cereyan etmekte olan mlicadelenin 
neticelerine bnğlıdır Fakat, ::ura!!ı 
muhakkaktır ki, bu mücadelenin ne
ticeleri ne olursa olsun, yarm.ki Av
ruparun iktısadi meselelerinden bir 
tanesi vardır ki, onun inki, af icıti -
karnetlerini bugünden sezm~ruek ka-

püskülü rengindeki kabatık 
saçlarını allı yqilli bir ipek .erben· 
din içine, sığa bildikleri kadar, tık· 
~'~ll}. pedikürlü çıplak ayaklannda 
mantarlı takunyalar, gemicivati pan-

~2~2~~~~~~;y::=::=::::;;;;;;;;5, talonu ile yahımdan geçti •• 
Arkasından, uzun uzun baktım. 
Bundan birkaç sene evveline ge• 

lineeye kadar bizim köylü Keı:ibnn 

~il değildir: Ham madde nıesde ·1 t:::::~~~~:;=::-:::3\ 
sı. \ 

Bugün Avrupada, büyük bir ham 
madde İktısadiyatı var: Her memle
ket, hariçten gelecek hanı madde
ye muhtaç olmaktan konulmak için 
çok büyük bir gayret sarfediyor. Sa 
nayi kimyasının hayr~tle.r '\le~ecek 
tekamülü tarnEmdan bilhassa kolay
laştmlan bu gayret, her tamf"fl müs.
bet neticelere vanyor. Mesela, Al
manlar, en büyük zirai istihsalle -
rini teşkil ed~n patatesin b izzat ken· 
disind~n türlü türlü istihdele:- te -
min ettikten sonra bir d • onun yap
raklannı kullanıırak mükemmel ka
ğıdlar yapmıya bacıladılar. Fransa
da ve İsviçr-ede benzin yerine kul
lanılmak üzere yeni yeni maddeler 
keşfedilirk"n Almanyada havaga -
zini likid hale getirip benzin gibi 
kullanma hareketi başladı ve tat
bikata geçildi. Sun'i yün, r.un'i pa
muk, yavaş yavaş bir meml~ketin 
imtiyazh i~i olmaktan çıkıp hemen 

Frans:ı.dn. muh.G.ceret faclalarına şahid alan bir za.t şunu anla.tıtı: 914 halıbinden sonra :tnrbe iştirak etmiş ol,an miDetJI.erln her birinde 
- Yol tıka.nmış, k.afı!c dımnuştu, ya.kıclı bir güneş aJtında sa.'b:ıhtan hanb içindi! görü..Iüp geçirilen n.cdn:r:ın kaşdedilnıes1 lçin şiddetli blr arzu 

beil nç, s~uz yürümtiş olanlardan biri kafileden ayrıldı. Kolunıda üç uyanmıştJ. Fakat çabuk sönıdii, lılQuı daima a.cı l'ıab.ncyı unutmıya meyle_ 
Y:J.41Ilda yaralı 1bir çocuk vaırdı. baktı, yavru ölmüştü, onu itina ile yol der. 914 ne.slinden ~ lmla.nl:a.r mazinln fuıerlne siyah bir örtü çektiler. 
kenarına bıroktı, tam o dakikada ku:la:ğıına bi'l" in&l gdrdi, baktı, fu; ya. 940 nesilnden s:ı;ğ ka!lı\nlar da bu.,<rfuı aeı müşahaıd~ tek tük yamyor.lar, 
şmda bir b:ıışk:a ve yabancı bir çocuk !Yol ıkenannıcla kimsesiz terfkcdilmlş, fa:Jaı.t yarın luı.b bitince sclcflerinin ha.reketııerini tn1ülıd ederek görüp 
blrakt.ıgı çıocuğwı yerine onu aldı ve ~ yürüm.iye başl~ olan kafi. geçtrüikleıin1 untı'tmıyn. çalışacakllu!lır. İnsanların çek.tiklerlnin ç$ 
leye iltlh.ak etti. lıalıza. ve haJtıımlarımn kısır ol~unun neticesid.ir. .......................................... -. .. ----···-···-···· ................................. -........... _ ............................................. _ ............................................... . 
Ta ihten 
fikraiar 
Ikimiz bir adam1z! 

hemen her tıırafa yayılmıya başladı. Keçecizadenin lii.tif f k I -
Mesela, sun'i ipek bizde dahi imal dandır: 1 

ra arın-
edilebiliyor. ilcinci Mahmud devrjnin meşhur 

Bütün bu sqn'i maddeler bir yan- simalarından bir gümrükçü Dağlı 
dan hşif, tecrübe ve tatbik edilir· Bolpaça Ahmed ağa vardır. Acfam
ken, bazan, gayet ucuz mal:yetli ne- cağız Beylerbeyinde, saray civarın
ticeler elde edilmiş olduğu dahi ~ö- da büyükçe bir yalı yaptırmıo, bu 
rülüyor. Almanyada, Fransada. ls - yalı da her nedense lzzet Molla
viçrede, ltalyadıı, hühisa, Avrupa- nın sinirine dokunmuş. Bulunduğu 
nın bütün iptidai maddeye mchtaç ı meclislerde bir fırsat bulur: "HeriJ 
ve kimya ve sanayi meselelerind .. saray kadar yalı yaptndıh dermi~ 
ilen gitiniş bütün memleketlerde Bu sözler Bolpaça Ahmed ağanın 
türlü türlü keşifler yapılıyor ve la- kulağına gidince, biçare gümrükçü 
boratuvatlar mütemadiyen, yeni ye- tel~a diipn~: eBu ada:n beni dili
ni fikirlerle. yeni yeni meselelerio ne doladı, başıma bir felaket geti
haili için geeeli gündüzlü çal•1ıyor- recekıı diye korkarak Mollanın gön-
lar. lünü almak istemi~. Mollnyı yalıya * davet etmiş; Jzzet efendi de bu da

Avrupadaki bu faaliyetin pek kı
sa zamanda pek gıırib olduğu kadar 
pek mühim neticeleı- doğunnası iı;in 
hiç bir mfıni yoktur. Üzümün pasa
sından yağ çıkarmıya tcşebbün e • 
den Fransızlar bu ~e muvaffıık o
lurlarsa daha neler örecegımızı 
kendi kenc'imize sorop hayret et
mem~k kaLil değildir. 

Şunu söylemek istiyorum ki, Av
rupadaki bu gııyret, ötedenberi - ve 
ekseriya eski usullerle - bam ~adde 
y,..tiştiren memleketlerin aleybinedir. 
Bu harb hirkaç sene. sürecek olursa 
sulhe vardığımız zaman. Avrupa 
iktısadiyatında pek çok un•urun kar
şımıza yeni bir cehre ile çıkrr:ıı ol -
duğunu görmemiz çok mümkiindiir. 
Böyle olunca. m,..mleketimizde sırf 
bu gibi mesf'lelerle ciddi surette 
me .. gul olmak üzere bir etüd dai • 
resi vücude ~etirmenin mÜ!tacel bir 
İ! ola,.a2ına hükm.-debiliriz. Bu ke
ı:ıiOerdf'n bizzat istifısde edebilecek • 
lerimiz bulunabill'cein gibi bunlar -
dan dolavı memleketimizin mnhsul
ll'ri üzerinde hu.~le ı;telec~k tait -
Jeri de sirndiden tetkilc etmekte bü
yük faydalar vardır. 

veti kabul etmiş, daha kayıkla ya
lının rıhtımınıı yanaşırken, ağanın 
kahyası tarafınd n, yalı kapısından 
girerken de, avluda, bizzııt Ahmed 
ağa tarafından karr,ıılanınca mesele
yi anlamış. Dönüıte de ayni hür
metlc uğurlanmıo, kayığa binir.ce de, 
o zamanın adeti ve usulü üzere, ö
nüne. içinde esvablık ve çamaşnlık 
kıymetli kumaşlar bulunan bir boh
ça konulmuş. Fakat, kayık kalkar
ken, lzzet Molla, bir önündeki boh
çaya, bir de yalıya bakarak Ahmed 
ağanın kahyasına: 

- Bohça hot, yolunda amma, 
bu saray gibi yalı Ahmed ağaya ge
ne büyük.. gene büyük f.. 

* Kansını çok severmiş, bu aevgiü 
karısı ölüm döşeğinde iken: u Eğer 
hanım ~den evvel ölürse konağı 

lıJ diye yemin etmiş. Ka
dıncağız ölünce. hemen ayaiile 
mangala vurup ateşleri yere aaçmuz, 
ve hizmetçi ve upklara ev eşyasını 

ğnuı etmelerini emretmi~ 1 Bun
lar, efendinin emrini memnuniyetle 
yerine getirmi ler, fakat, dökülen 
ateşleri de söndürmüşler. Bn suretle 
yemin yerine gelmiş. Fakat lzı.~t 

Dünya eski dünya değil. çabuk Molla, bekar hayatına tahammül 
değişiyor. 

U(uhı'l.tin ı2Jil!fii!H 

Maarif müdürleri 
arasında değişiklik 

edememiş, genç ve güzd bir kızca
ğızia evlenmi~, Bir gün eski kamıın
dan bahsederken: ccMerhume k~şki 
altı sene evvel vefat edeydiln de· 
miş. 

lzzet Molla: «Insan, iyi ve kf.itü 
her şeyi öğrenmelidirl» der imi~. 
Hattii. bir gün oğlu Fuad Pa~ya: 

- Oğluml Her 'eyi öğrenmeğe 
çalıs, velevki takla atmak bile olsa, 
günün birinde lazım olur!. 

Dem~. 
+ 
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Büyük bir musiki istinadına ma

lik ve aletine tamamile hakim olan 
bu kız Mozarta' musaHat olan o 
bedbaht lc.ıza mukabil Vedad için 
bir telafi imkanı bah§ etmi1d!. Ek
seriyet üzere beraber, biri kemanile, 
öteki piyanosile Musique d' ensenh
le yaparlardı. Zan ediyorum ki Ve
dadın accompagnateur kabiliyctle
rinin "inkişafına bu refakat büyük 
hizmet etmişdir. Evin kıziarına mah 
sus olan ve bir tarafmda piyano bu
lunan bu küc;ütük oda nıısıl olup da 
icab etdikce ikisine birden, yatak 
odası vazifesini görebiliyordu. bunu 
anlayamadım. Muhakkak bir taraf
da duran divan. sa'ati yııtnk haline 
kalbedilerek, ikisine de uyabilmek 
imkanını veriyordu. 

Vedad Halensee de yerleştikden 
sonra ben de Esplenade yi terk et
dim Hem sefarff)e daha yakın ol
mak, hem Vedadın ikiimelgahının 
bulunduğu mahalle ile- ki Kurfürst· 
endam'ın müntehasıdır- daha sıkı 
bir irtibat te~k.il etmek için Eden o
teline geçmişdim. Günler pek itti
;rad ve intizam ile geçiyordu. Her 
ikimiz de pek erken hazır bulunur
duk, ya Vedad bana uğrıyaıak 
derslerine gider, yahud onun derai 
olmayan günlerde ben oraya kadaı 
uzanırdım. O günlerde Vedaclı ya
tağında her nushası bir büyük def
ter kadar kalabalık olan Beriiner 
tagblartt-in yapraklan arasına uzan
mış bulurdum. O mutlaka her gün 
her tab'ını gözden geçirmeğe bir 
vazife nazarile baktıiı ve pek ziya
de sevdiği, hususile Almanyunın en 
tatlı yazan, ve Frnnsada müddeti 
medide i ka m eti te' sirile tefekkür 
ve tahrir tarzianna Alman erbabı 
kaleminde nadir görülen bir çe~ni 
ilave eden baş muharrinnin maka
lelerini pek lezzetle okuduğu bu ga· 
zeteyi görmedikçe müsterib ola
mazdı. Onda gazete okumak ihti-
yacı o tarihte batladı. . 

Ertesi aabah geç kalkmak imkanla
rından istifade ederek hemen da'i
ma fUrada burada geçirir ve o ge
cenin müretteb sureti cereyam bi -
tince o ikametglihına. ben otele çe
kilirdik. Ve bu gece tertibatını ona 
bırakmışdım, o her hafta için ka -
Tarlarını verir, benim de muvafa -
katimi aldıkdan sonra icab eden bi
letleri tedarük ederdi. 

Nerelere giderdik ~ ... Nerelere 
gitmezdik} Başcia büyük opera 
Charlottenburg opera-tıı, Metropol 
theaater, Lessingtheater, başlıca 
küçük sahneler, o meyandn Amiral 
Palac, Finter Garteu gibi mü~sese
ler baba oğul, yanyana, beraber 
dü~ünüp, beraber duyan iki arka -
daş, ba'zen hangisi oğul hangi!i ba
ba vaz'ıyetine geçdiği tahtile muh
taç iki yoldaş gibi Beriinin muhte -
lif derecelerde ve çeşidierde her 
türlü san' at tecelliyatını yaşadık. 
Üniversite derslerine, çocuğun sıh
hatine ve uykusuna hale] vermeye
cek suretde fakat hiç bir mühim 
temsili kaçırmamak üzere bu işi 
tertib edebilmek oldukça tedbire 
ve hünere mütevakkıfdı. Bu işi ko
laylaştıran bir cihet vardı: Bütün 
tema!jalar pek erken, hemen akşam 
yemeklerini zorlukla yeti~direbile -
cek kadar erken başlardı. Bu te:ma
şa hayatı arasında musikiye büyük 
bir yer ayırmak icab ederdi. Ber -

tarihe mal olan şeyleri de ihmal et
meyordu ve Almanların bihakktn 
vazgeçernedilleri valse ıle, mazur -
ka, polka-dan atlayarak nihayet o 
zamanın Cake-Walk, Onestep ka -
bilinden rakslanna geçiyor ve böy
le muhtelif safahatdan ~onra asıl 
raksın esas rüknü olan rythme hak
kında ta1ebeııinin vücudlarınn, ha -
caklarına ve onlardan evvel ruhla
rına vezin hissini aşılıyordu. O za -
man Vedad küçücük cüssc.;ıinde, he 
nüz teşekkül çağında olan dsminde 
sonralan ııerpilip büyüdükc;e en iyi 
rab edenlerin arasında temayüz e
elecek bir genç sakladığını farzetdi
remezdi. 

Görülüyor ki biz Beı-linde ika -
metin ilk aylarını pek iyi geçiriyor
duk. Yalnız bu mes'ud denebilecek 
olan örnrün ufkunda kaıa bulutla -
nn tehdid eden lekeleri dola::ıyor
du: 

Harb günden güne fena bir ce -
reyan alıyor, günden güne Alman 
kuvvet ve mukavemetinin sarsıldı -
ğı görülüyordu. Bunun neticesi ne 
olabilirdi} Bunu düşünürken titrer
dim ve titrerken Vedada bakar · 
dım. Onısn simasında derinleşen bir 
elem ma'nası vardL Her s;ün Ber -
liner T agblatt-ın içinde yi.izerken 
ihWıasatının yekununa tercem.an o -
lacak bir kelime söylemekde sanki 
iltizami bir ktinabı vardı. Belki de 
ilıtisaslan tebellur etmeyordu. Yal
mz bir ~ey'den şikayet ederdi. Ev -
den, annesinden pek aevdıği kar -

de§lerinden, bilhassa Bülend-den ve 
onun mektebinden havadis alama -
mak her eğlenceye rağmen çocuğu 
hüzne boğuyordu. V e ne zaman 
ben onu bu mağmum halinden sı -
yıracak bir teşebbü~de bulunsam. 
susar ve birden nemlenen güzel iri 
kara gözlerini öte tarafa çevirerek 
yutkunurdu. 

Bir yandan da memleketin her 
gün bir parça daha bozulan t~ki -
l.i.tı neticeaile gıda me.s' e lesi az im 
bir derd oluyordu. Ne yu:nurta, ne 
yağ, ne peynir. ne et, ne lı:ümes ve 
av hayvanat1, hatta ne kahve, ne 
çay ne !!Üt; ne meyve, velhasıl kuv-

kız aynen böyle giyinirdi de ayıb -
lar dık. 

Sade, onun saçlannda oksijen'in 
sahte sanlığı yoktu; ve başındaki 
sarğı bir yazma yemeniden, takon• 
yalan kaba tahtadan, pantnlonu da 
dallı basmadan ve biraz daha b ol
du. 

Şimdi, bnşlangıcınta tatif ettiğim 
kıyafette gezen şehirli bayanları 
Keziban hayretle seyrediyor ve ııyıb 
lıyor. 

Keziban'ın yerden göke kadar 
hııkkı var 1 Bu türlü giyinen kadın 
hem bizzat zarafetten kaybediyor, 
hem de pantalonun zarafetini öldü· 
rüyor. 

Maamafih ne desek nafiledir. 
Moda denilen ilet bir kere bulaşma
yı görsün. Hükmünü behemehal ic
ra edecektir. Bazı bulaşık hastalık· 
larda olduğu gibi, hafiflenıesi. son· 
ra da büsbütün ifakat bulması için 
gün, hafta saymalı. 

Ayni zamanda, nasibinden mem
nun olmamak bcşeı-iyet iltızasıdır. 
Kadın kendi kıyafetini beğenmeyip 
de erkek kılığına heves ettiği gibi. 
yazın bunaltıcı sıcaklarında kadın
Iann püfür püfür entarilenne knç 
defa imrendiğimi ben bilirim. 

Siz de erkek iseniz, dür,ıünün bir 
kere: Eyyamı bahurdıı, çiçekler. 
kuş resimleri, menevişler bulunan 
ipincecik, tiril tiril, bol. rahat bir ro· 
bun içinde gezmenin saadetini, ~Üp• 
he yok ki bu, kalın kumaştan bir 
çift bacak lc.ılıfının. vücuda sımsıkı 
yapı an bir ceketin, kaskatı bir ya· 
kalığın esiri olmaktan evladı:r. 

Cel~elelim. kadının dilediği kn
dar sakilleıımesine cevnz VLren örf \"e 
taamül, erkeğin sa'Kaletten kurtul -
masına asla izin vermiyor. 

Bizleı-. cesur geçindiğimiz halde, 
bir türlü entarile sokağa ~ıkmak ce
ladetini her nedense gösteremeviz. 
Yazıki Çünkü modaya uymak k in 
azıcık da biçimli ynradılmış olmak 
lanm geldiğini idrl'lk edemiyer. nice 
§işman, bodur, sıska, paytak, çar -
puk bavlann kısa eteklik. alaca bhz, 
mantınlı dekolte avakknplaıile g.-7· 
diklerini temaşa eder, ne( elenirdilc. 

Lakin kimbilir? Belki ileride lJu• 
nu da görüriiz. Meşhur hodgiıml:~i
le, erkek. kadınla bir olmamak içi.,, 
baktı ki o pantalonda karar kı1ıyor. 
entariyi kılık diye kabul erliverir. 

Ve moda övle bir kuvvettir ki, 
meşrutiyetin ilk zamanlannda, Üs· 
küdar beylerinin entarile gezmele~i
ni yasak eden merhum Cemal pıı <~t\ 
yeniden dirilse. eminim bu sder bo
~a çıkmaz ve hatta Beyoabnun e-n 
meşhur kadın terzisinde birkaç ta· 
kım rob da kendine tsrnarlari 

e.. C kt!l'ln ~alu 
Almanların yeni tip 

tayyareteri 
Londra 11 (AA.) - Roytf'r a~ 

jansının havacılık muhaniri yazı -
yor: 

Evveli~i gece düşman Londra ü~ 
zerinde yapmış olduğu mütevali a· 
kınlarda, başlıca ilci motörlü mo ~ 
dernle~tirilmiş dornier 215 tlpindc 
tayyare kullanmıştır. Bu layyare1e~ 
geniş faaliyet sahnlı monoplan seTI 

Ankara 1 1 (Hususi) - Isparta 
maarif müdürlüğüne Hakiiri maa -
rif müdürü lhsan, Kara maarif mü
dürlüğüne Zonguldak ilk tcdrisat 
müfetfui lbrahim. Manisa maaıi( 
müdürlüğüne ilk tednııat mHfettişi 
Bil&l tayin edilmi~lerdir. 

TAKVIM 

EYLÜL 

lzzet Molla kudretli bir .. air, bil
gisi genhı bir adllmdı. Fa1 ll' vaz
maktan hiç ho'llanmazdı. Devrinin 
eşsiz büyük san'atkarlanndan meş
hur hattat Y esarizade Mu'! ta fa İz:zet 
efendiye: 

Vedadın gündüzleri. Üniversite 
derslerile, piyano çalı~aları ile. 
zaten ilk seyahatde tanıdığı "ehri. 
mehaniyi, meşherler4 bahçeleri do
laşmakla geçerdi ona lüzum hasıl 
olmadıkça refakatimin yükürıü 
tahmil etmezdi m; fakat geceleri ... 

di ile ikimiz bir .adamız, o yazması
nı, hen okuma~ını bilirim! ıı 

Diye takılırmış. 

linin me:ııhur Philharmonique kon
serleri başlıcll bizi cezbeden yerler
den bin idi. Bir aralık diğer hir gece 
meşguliyeti çıkdı. Vedndın dayı to
runları, Fuad Küsernibin kızlan 
CharlottctJ~burgda bir danse rnek -
tebi idare eden bir kadının dcrsle -
rine devam etmek istediler ve Ve -
dadı da teşvik etdiler. Onların o -
turdllkları sokakla llalenses ara!'!ın
da muvasale imkanları pek bol ol
duğu gibi çocuklar bir kerre bulu -
şunca Charlottenbur~-a da kolay -
lıkla geçebilirlerdi. Ben onlara re -
fakate mecbur kahnadım, zaten kı2: 
lann anneleri da'imll ha larında 
hazırdı, yalnız iki kerre dersl~re 
da'ir bir fikit hasıl etmek üzere ben 
de onlarla beraber gitdim. Mualli -
meyi raks ZeiDİninde büyük bir ih -
tisasa sahib buldum. Ta'kih etdiği 
usul de mantıki ve ayni nmanda 
-Hl'bir ca'i7Se- tarihi idi. Tuadrille. 
Lander kabilinden Carree ta'bir o
lunan ve artılı: metruk ad edilen 
rablardan başka menuet. cracovi -
enne, varııovienn~, pa!Sacaglia gihi 

vet verecek bir seyler tedarükün• 
imkan yokdu. Onun e,•inde Frau 
Brö!liche, benim ikametı;:a'ıımda 
Fraülein kettelhöhn hatır ve hayale 
gelebilecek her çareye nıÜrflcnat e
derek öniimüze ancak pancıır ıınla· 

bombardıman tayyareleridiı. Zan • 
nedildiğine göre. bu tip bilhassa 
Londranın bombardımanı için icad 
edilmi§tir. Cece hareket eden born~ 
bardımancıların seyrüseferleri o ka
dar ınhhatsiz idi ki. bombalarıntil 

düstüğü yerleri hiç düşünınüyot gibi 

idiler. 

Almanyada buğday 
ve patates rekoltesi 
Berlin 11 ( A.A.) - Stcfııni n ~ 

jansından: 

Rumi aeııc · ı2 Arabt NDe 

18Cı6 1800 

Atuato• Rumi eenıı -Hwz 
80 1940 180 

<ıAdaııım Yesarizade lzzet efen- R. E. Koçu (Devamı 4 üncü ~yf:ı.d:t) 
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B1r F.ran<oz Mim1 ~'a.ruU ikt.Jsadr.ı davet ediyor: 
- KuDan~ız herlıangi bir maddeyi liizumıı ka.!madlğım sam:Iığnuz 

:z:aman dahi soktıta atmayımz. lİzüm çekirde~inden şOlrer, üzüm kabu _ 
ğunti'an pa.r;ta, her türlü meyva posasmdan t.spi:r.to,. kömürle kireçten ben_ 

zin, çrun kınntısın:dam lpekli, çıam tozabğındaın da elbise yapaoağ'ız. 
önüınüz kış, Avrupa .kömm sıkmbsı çekecek. İsviçn>Ji bir mfrhendJs dü_ 

~ünmii~. yeni tip bir mba yıı,pıru.ş: 
ıo kilo kömür VEO"& odurua 300 metre mlkfi.bı bir saha.y.ı 60 &!at müd _ 

detle J.SW.yor, kömfule odundan ba.t'ka yanma ka:bi!liytYUtne mallik ber 
maddeyi. de ya;Jayor. 

Rı.tatesin yapretıma "fe Jaıhuğuna ne dersindz.? Şimdiye lrodar yaprak 
'llaıta.da laıll.ır. mbuk ta süprürxt.ü tenelresinıe at.ı.brdı. 

Bu, biiyük bir israttır. 
.Alman kimyageri düşünmüş. pa.tıates yaprotından ldiğ'ıd ynpmanr.n }'O

tunu bulmuş. Hem odun .kfttMına naz:ımn yan ya.nya ucum. mal oluyor_ 
muş, hem de daha pa.rlıılk, (ja!ha düz, daha dla.ya.mklı Çlkıyonmuş. Partate_ 
sbl Cm.buğunu da bllmeyiz h:ang1 nuı.ddeyi ç~amtmakta lctJDamyonnuş . 

Anla.,~hyor .ki, bu muhaırebe l.saınhutl 'trellm )'la.samenm yolunu öğrete_ 
cekıt:r. Yalnız mc.scle, esaSlı mesel-e, milhAm nııeıseJe muhıt.rebenin sonunn 
~tedir. 

1 ST ER i NA N, iSI ER iNANMAl 
- -----------· 

Salahiyettar bir membadan alı ~ 
nan malumata göre bu sene buğda)' 
rekoltesi 24,600,000 tona c;ıkmı;;; • 
tır. Şimdiki halde mevcod ola:ı 
muğday stokları, 6 milyon tonu te
cavüz etmektedir. 

Diğer taraftan ııl\lahiyettar rne
hafilde bu seneki patates rekolte ~ 
sinin rekor rakamı olan 60 mi1Y011 

tona baliğ olacağı tahmin edilınelc· 
tedir. Bundan başka ~eker imalinde 
kullanılan pancarın bu seneki 
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• İNGiLiZ ı 

T ARİHİJ\TİN 
ENMOHİM 
HAFTASI 

I k incir mahsu ü dn ı ~~Ue 'ı ı: Parti Grupunun dünkü toplantısı ] 
. . 

Ingiltereye abluka 
edilmiş gözile 
bakılabilir mi? 

Başvekil, Haricige 
ve Maarif vekilieri 

merasimle Izmire geldi, 
F <naştarııfı ı inci sayfad:ı) 
.ahkat bu gayret şimdiye kadar sa

:rı b• 

piyasa bugon açılıyor Yazan: Selim Ragıp Emeç 
S on derece kıyasıya bir ml\· izahat verdiler T ır surette nkamete uğrclmıştır. 

l llarruzları kendilerine pek paha -
ıya malolmuş ve bizlere kendi kuv-

İzmir 1 1 ( Hususi) - Ilk incir Üzüm ve incir piyasalan yarın . hiyet alan Ingiliz - Almıın 
mahsulü bugün lzmir mıntakı:ı.sın - sabah açılacaktır. Piyasaya büyük hava harbinin vercbileceği neticd,.r 
dan trenle lzmire gelmiştir. Bu mü- hakkında şimdiye kadar birçok tah-

bir hareket hakimdir. Tüccnr!ar pi- · ) Id p k nasebetle mern•im yapılmıştır. Bu mın er yapı ı. e çoh kimseler 
Vetirn· . h" k f . r ızı ıssetme ırsatını vermı~- --------
ır. 

Hava hakimiyeti 
la.dB}z bugün bu hava harbinin baş

ıgı zamana, yani geçen Temmuz 

sene incir mahsulü bol ve bereket- yasa açılmadan alış verişe başlıı - bir tarafın galel'>e edeceğini iddia 
lidir. mışlardır. ettiler. Gene bir o kııdar kalabalık ·-------------.....:....:=:.:..:.:.:._.....:....: ___ __, _______ . kesafet. aksi kanaltHe bulundular. 

Ankara ı (A.AJ - c. H. P. Mec -ı umumi. ve toplu ıınalünl!lt vermis ve 
lıs grupu bugün _11 9/1940. saat 10. takrir sah"bi ile diğer hatıblerın be _ 
da Trabzon meb'usu Hasan Sakanın yanatı dinlemldlkten ve sorduk:ıın 
reısliğmde topl:mdı. 1 sunUere icnb eden cevabhr Maarif 

jY•na nazaran pek çok ıc.uvvetli bu
Unuyoruz. Ayni zamanda ~üphe 

tok ki Hitler taarruz kuvvetlerini a
:a1ıni bir nisbette kullanıyor .., c ha f
a arca bu nisbet dahilinde devam 
kttiği takdirde tayyarecilığinin ana 
b~vv~tlerini artık işe yaıamıyn,.ak 

ingiltereyi isti'a 1 

hareketi Teşri ni ere 
b1rak1lm1ş 

ır hale koymnğn mnhkunı bulu -
~UYor. Demek ki bu taarruzların Nevyork 11 (AA.) - Nev -
evamı bizlere atiyen büyük bir n- york World Telcgram gaze~csine Va 

k~ntaj temin edecektir. Hava ha - şingtondan bildirildiğine nazaran, 
t •ıniyetini ele almadan Bü> U k Bri - Almanyadan Birleşik Anıerikaya 
i anya n dalarına tnarruz teşebbüsü gelen malumat, Almanyanın lngil-

:rs~- I-litler için çok tehlikeli bir ha _ tereyi istil& hareketini T eşrinievvel. 
e~et 1 k veya Teşrinisani aylnrına tehır etti

o aca tır. 

londra ve Berlin 
yang1n bombalart 
yağmuruna tutu!du 

<Baştarafı ı Inci s:H•fadaJ 
ba, Salı günü §iddetli inCiluk ile
patlamış, yüzme havuzu mahallinin 
şark antresini yıkmış ve sarayın şi
mal cihetindeki pencerelere büyük 
hasar ika cylemi~tir. 

Kra'içenin oturma odası 

Fakat gerek Ingilizierin müdııfaa ve 
mukabcle, gerek Almanların tnanuz 
silahları hakkında ve bunları kul -
lannıa metodlarına dair kat'i malıi -
mat mevcud olmadığı için l.>u mü
lahazalar tamamen indi kaldı ve u 
anlaşıldı ki Alman hava 'c deniz 
kuvvetleri tarafından Ingiltere et -
rafında vücude getirilmiş olan ııblu
ka ile normal şartlar altında n uhn
sara edilmis bulunan bir kalenin vn
ziyeti birbirine tam bir surette b n
zetilemezler. 

Ruznamede orta tahsil ımt1hru1la- Vekllı tarafından ver ldıkten sonro 
rının net.:ı.ylcinc daır evvelce Bıngol bu mevzua nıhayet verilmiştir. 

İtgal hazırlıklara ğini bildirmektedir. 
h Buna rağmen Ingilterenin işgali Sebebleri şunlar imiş: Bomba infilak ettiği zaman, sara-

h~l~ırlıklıı.rı çok büyük bir niııbet da- 1 - Almanya, Büyük Britanya- yın bilhassa müteessir olan şimnl 

Ayni şey, karndan yapılabilecek 
bombardımanlar için de söylent>bi
lir. Fransa sahillerine yerleştiril~ -
cek olan uzun menzılli to~larla 
bombardıman tayyarelerinin atacak
ları bombalaıla Ingilterenin bütün 
maddi ve manevi mukavemetini kı
rıp sarsmak, bu davayı holledtbile
cek olan tek anahtardır. Alman da
vasının yürüyebilmesi bunn mütc -
vakkıf olduğuna göre şimdi bu nı-
ticenin alınıp nlınamıyacağını göz -

meb'usu Feridun F.kri taratmdan ve. Son defa sayın Ba \•ckil Dr. Refik 
r Imiş bir takrir mevcuddu Bu t.'lk _ Saydam soz alarak zelzele mınt.:ı.ka _ 
rıre nid Maarif Vekilinin cevabı dın. sında inşaat ıçın muktezı kereste 1h. 
:enılmeden evvel Hariciye Vekıli Şiık- tiyncını kursılamak uzere Zlro.!lt Ve
ril Saraçoğlu son ıçLı.m.a.danberl ce • kilınce göster lecek onna.nlardan Kı.. 
reyan eden harıci nhv:ıl ve hüdl.sat LaY hesabına ke.:.llecek kere tellk 
ha.lkkınd.l iz:ıha.t vcrmC:t üzere kur ., n~açların muamele \ergisi hakkın • 

sfıye geldi. Hariciye Vekilımizın blzl cb, bu husustnkı kanun intaç cd Iın.. 
alfı.kadar eden harici hadiselere dair cıye l:ad.ır, Mal ye Vek:ile-tlncc sühu
t.oplu ve sarıh iınhatı dlnlenilmış VI' ıet gostcrılmesı hu.-ümetçc tnsvib e. 
umumi heyet.çe tnsvlb edudıkten son. dılm ş oldu~unu bıldınnlş, bu ve di.. 
m söz alan Maarif Vekili, Feridun ı;er m~leler hakkındnkı iz:ıh:ıt u • 
Fikrinın t.akrirlne ce\"n;bcn orta tah - rnumi heyetçe t:ısv b olun:ı:rok s:ı.aL 
sil imtihanlnrmın net.ayicl h:ıkkındn lı2.50 de celseye nihayet venimlştir. 

ı ınd d yı ha\·a harbi ile imha edeceı;~ini ü- cihetinde kimse bulunmuyordu. Ek-e ve muntazııın surette evam 
etınekı d. mid etmektedir. ser pencereler kırılmış ve pervazlar italvada bir 

prens tevkif 
Pdildi 

Sovyetlerin 
yeni Ankara 
büyük elçisi. 

e ır. 2 Yttılerce motorlu mruvnalar Avru.. - Manş üzerindeki 1 eşrinisa- içeriye düşmüştür. Sarayın şinıni ci-
~ &ahillerinl takib ederek Aı.manya ni sislerinden istifade ederek ihraç hetinde ortalardan bulunan kra!i -'e Iio1anda Um~nlarmda.n Fransanın arneliyeleri yapacağını tahmi.t et - ç.enin oturma odasında kırılnıamııı 
Q ııttaı sah !lerinde bulunan Dunker _ mektedir. bir tek cam kalmamıştır. 
:Sile ve B~est llmnnlaıuna ve hnttd Tanrruzun başlıca Norve;ten o - Yüzme havuzu dairesınde altı 
~ restten daha a.'}a~ oasgonyn körfe. lacağı tahmin edilmektedir. Bura - metre yükseklikte ve 4,5 metre ko.-
flld.e bulunan Fransız Um.anlıu-ına da büyük mikyasta malzeme ve as- lınlıkta yedi taş sütun, ü-zerindeki 

Se~"kedi.lmektedir. Bundan başka, bir ker tahşidatı olduğu işaret edilmek- Victoria sistemi kornişle beraber 

den geçirmek lazımdır. 
Evvela karadan bonıbnrdıman Roma 1 1 • \.) - Stefani a - Moskova 11 (AA.) - Tııs a -

jansı bildiriyor: olsa ol:ıa denizden seyreden gemi- jansından: 
:~ tıcaret gemileri de, onar on iki-ı tedir. herhava olmuştur. Taş ve çimento 

1 
r Cemiden miırekkeb kafileler ha _ • • aksarnı yerinden fırlnmıştır. 

ıı:ıe Manş denizini ve Pa'do Kale Tel - Avıvde bır hava akl""l Tavan, bazı noktalardan deliıı -

ler için miiessir olabilir. Ayni za -1 Rom~nın saliıhiyettar n.chafili, 
manda karşı sahilin yakın civarına birçok ltal} an ricalinin tevkif edil
tesir icra edebilir. Bilhassa att!lları miş olduklarına dair bilhassa A -
tayyareler va ıta<ıile tanı:inı edilebi- merika gazeteleri tarafından ortaya 
lecek olan topların endnhtından atılan heyecan uyandırıcı bazı ha -
iyi neticeler alınabilir. Fakat fazla berieri tekzib ve bu neşriyatı tak -

Sovyetler Birliği yüksek Sovyet. 
Meclisi riynset divanı, Trenl;ev· An
kara büyük elçiliği vaLifeshıden nf
fetmi ve yerine Vinogradov tayin 
olunmuştur. 1 azııu geçerek bir limandan öteki 1. • d ISO k" • .. Id miş ve bir miktar camekanlı gale -

llna.ııa kaçmakta., Abnanla.rın Fr.n.n_ ne cesın e IŞI o u riler hasara uğramıştır. Bu galeriler 
~ ç lllal sahUlerlne yerleştirdiklerl K arasında, tablo oalerisi de vardır. 
~uYuk ahire 11 (A.A.) - Pazartesi ., 
d::t . b:.ıtnryn.lnrın himayeleri nltın- günü Filistinde kiıin Tel-Av:v'e kar- Fakat buradaki tablolar, harbin bi- bir netice veremez. Çünkii bu silah- bih etmektedirler. 

--------
M eclis tatil karar1 

verdi 
lan:ica etmektoediriier. Almanya, Ho şı yapılan hava hücumu esna!lında dayetindenberi kaldırılmış bu1unu
da ıia Belçika ve Frnınım lim:.ınlann- aralarında Amerikalılar da bulunan yordu. 
ı::~·d rnburgdnn başlıyarak BresOO ıso k Kı·ı·ıseler tahrib edı·ıd·ı ... :ır +~ işinin telef olmuş olduğu znn- • 

ların atışı ?.aman ister. Merrnilerin Sadece mevzuubnhs olan bir me-
tahrib kabiliyeti azdır. Mannınfih. sele vardır: 
bu hususta her şeyden evvel m;ıt- Bozgunculuğu ve faşizm aleyh -
lak bir hava hakimiyeti ister ki fn- dan ile maruf olan Pr<!ns Filippo fUeı . uvplanmış muaz7.:ım gemı kn - nedilmektedir. 

"eç ~ı ınevcuddUır. ye nihayet Nor. Çok yükseklerden uçmnktn olan 
racak~'lhmndan Ingıltereye saldı- d 
Çin taıı.ı-ruz !kuvvet erını tnşnna'k İ- üşman tayyareleri, bomLalarını ge-
taı-.. c!n bazı hazırlıklar yapı1dı}P göze lişigüzel almışlardır. Bombaların ek 
ınti''ınakt.adır. Geanl ve m!!.vnalardan serisi, Arab mahallesine dü~müştür. 
~ekkeb bu rnunznm kütlelerin ar. Bu tayyareler, Yahudi mnhnllcsine 
"e nda ıse hemen \rapura atlamak arabes risaleler de almışlardır. 
net<len~z üzeriıı.de de çok tehlikeli ve =========::ıı::::=-==-""""= 
iç C~ı lnCÇhul bir seya.ha.te çıkmak çok hain bombardımanlar şüphe yok 
ı../ ~ir beleliyen pek çok Alman ki Hitlerin istila plnnınn dahildir. 

aa ·1 mevcuddur. Hitler bu suretle birçok insan, ka -
:S Tetikte dın ve çocuk öldürmekle impnra -

~r z. bu kıt'nların btmLya gelmek ii.. torluğun bu çok kuvvetli (?ehrinde 
bıtle ne vakit hareket teşebbüsunde ahalinin mnncviyatını kırmak ve hü 
bu U~caklnrını bilmiyoruz. HattA kumetin başına bir gaile açmak su
q·~ı:{''~<>bbusU y.:ı.pnca.klarını b ıle kat- retile dikkat naLarlarımı7.ı · hazırla
se : ·ddin ~lemeylz. Fakat hiç kim makta olduğu vahşi hucıımdeın u -
~tt- U ad:ı.larn. karşı aığır bir istil{ı zak bulundurmak istemektedir. Fa
da ~etin n gayet genış blr mlkya.s_ kat Hitler Britanya milletinin zih -
etıı~ arak. Almanların daima tatbik niyetine pek az vakıftn. Ecdadı 
lıal r~rı uırul ve lbtimnl dahilinde, parlamento usullt;rinin tes:Jınde hü· 
~ı b ratı.ınakt.n. ol_duğun.n ve ~rhan_ yük roller oynamış olan Londralı -
~a 1. 1d:ı.kıknda Ingiltcreye, lskoç • ların hürriyeti hayattan ü:.tün tut
ltar.=: rlandayn veyahud her üçüne mak zihniyeti ile büyütülmüş oldu-
~~~ bırden tahrik edıleblleeeğine ğundan bihaberdir. 
tı ~ goz Yummak hakkını haiz de - Ruhu tahrib edici, bütün kinleri 
~~ll"lil • . • •. • nefsinde toplamış olan bu hair. a _ 
ölliiın: .. tarıhırun en muhun haftası dam, eski kusurların ve eski avıpla

tak Uzdekı haftayı veyahud onu rın bir araya gelmesinden vücud bu
~in enede~ek cünler bütün tarlhimi. lan bu korkunç mahluk, bizim ma
lakı.: ,ınuhlın bir hartası olarak te_ neviyatımızı hiç bir tefrik sözctmi
Rünle~t;nıek mecb~riyetlndeyiz. Bu - yen bir katliam tehdidi altında 
bi~ !ll rneşhur ISJ}anyol arnıadası mahvetmiye teşt-bbüs etmi~tir. Fn
ıı.v.. Sahıııerimize yal<In'}ınken bütü -vı>ltkkanı 

1 
· n kat bunu yapmakla burada "e dün-

tlıır.,1 ı ığııu muhafaza eden A - h t f d s·· ··k tı " :Orn.k • 
1 

b Id yanın er ara ın a yaşıyan uyu 
.. li~ u 8altine n ~. ab'Ş]l~' ~ı bul oyu - Britanyalılo.rın kalbierinde öyle bir 
,. nı sa..-.ın wrmeA-e çalıştı~ı k k" L d .ı w ı ere .A.rni 

1 
N ls b at~ ya mıştır ı on raua yaptı2 ı 

onya.cı; ra e onun izimle Bu b"" .. h "bk" 1 ·ı · 
bu)'ijı. loplnmımı~ olan Napolyonun ı·utd~nk ta rı ar edsehr .er tnmam.•.dedsı
ltıı 4 Ordusu nda b" sed ın ı ten sonra a ı uzun mu ct 
r· e•tikı CÜnle~·;ı uk • ır ed : • ayni şiddetle yanmakta devam ed!."
:._. butun bunlar e ~. atJ~eh kletabi - cek tir. Bu ateş !':azi zulümlerinin 
-··I.Q'l rı vız vı n- d ·ı T d·w· ·· 
l:ıtian:Uınuşt.uk. Fakat. şandi hn - Avru~~ ;~ tn~~ını e ~ı~~ ıgı gll,. 
bette.a ~ey d:ı.ha çok büyuk bir nis_ vel es kı h~n}:a ı eAby.ednı . unya : P e 

li' uır ge ere urrıyt"t a ı esmı v~ ln'"&-

b_ ÜOlarınuz "Ok+ur ve •-·vv tı·d niyet şerefini kolayca yıkılamıyacRl: 
•ıa.y':lrı ~ .... -~ "'u e ı ır . ll .. . d • d 
lt:ı.r hıç bıiınız kuvvetinln, .şundı:ve ka y_enı ~~kmle .er .~zerıkn de yenı en kt<'-
l!er n r V'O.ktt istlhs:ıl etmediğ' b"r SIS ettı erı ızune a ar yanma ta 

t'eıte ı ı d k" Ve b azaını haddine çıkını.,.ır devam e ece tır. 
ll k il• • z f • k w 

~~il Udrtıtinln ~phesiz n:dedce ıı a erı a:ıana~aıtız 11 

~et fakat Insan ve makine kaıbill s:mdi hPrkes için birle!ölk olm,ı~ 
ltuı,ov n~ktosı•1dan Alm:ın kudret v~ ve kalbierini pek tutmak zamanı -
... t'tını:> f . d 
·•ıut!tıaı nık olr!ull-una kendisi de ır 
atin- "d ndır. S:.ıhillcrlmlz iyice tah _ Bu, denizlerde, havalarda ha• he-
tltı.ı., 1?'1'5 ve kuvvf'tli ıkıt'alnr tarn- den kuvvetlerimiz, bütün. memle -
ll.rJt :' ı"C"l olunmu•tur. Bunların kPtte, kendilı-rine tıwin edilen mev
t\t.')l1 ~ııa, ınutaarru.,bn dcrhal hü. kil .. rdc ttilAh elde bekliyen nc;ker -
tlıuı ".ını-."ie müt~h~ı-rlk bir ordu )erimize hükumet mNkezinde:ı gön-
b ardır kı i · d·-· · b" "k · d R r "E'. . f'g ~<ere tarihinin hıç dcr ıgım·z ır t,. 'ı memıı ır. u 
b:J ı' .. .,.:re~ı'lde bu lkııdıır biivtik ve kuvvetl .. r bilivorlnr ki. ırkalanııda 
l"a .,1 :e \VI ter.h;-. ed lmış blr ordıı- mi:cadele ne kadnr çetin vı.- nt> ka-

ı t>., I "lllanı lır. dar uzun olur a ol!!un zavıftamıya-
Uk tıc an b k h" • 1.. b" ·•ı 1!() •••• 11 " a ır buçuk milvon- c k •• ,. bezmıyer.,. ır ınıı et var -

\ollta'l nulJulerden miirekl..eb Hl'a _ dır. s:Jakis hi7, iJhamJan, yaşamak 
~~clrlıırllluhııfız te kil:ltımı7. dn m~'v- ve muzaffer olmak vnsıtala~ını biz -
1 1ın- "~-i ·•

1 
Bunun içinrlir ki tam hir zat ıztırnblardan nlaca~ız. Bu zaferi 

~4 '•inı ~l!Allnh ~a~~ımızı muhrıfa- herke~ için ve _':al~ız. b;zi~ zamanı-
lfiç b" ıı.sını ııoyluyorum mız içın de degıl. ıstı}.Lalıa uzun ve 

ır tdrik gÖZl't.niycn bu iyi günleri için de kazanacağız. 

I...ondra ll (A.A.) - Royter: ı· h ll d l d D k Lo <i ü iru1 d k" k gi ız sa i eri ÜZI"rin e )UllU ııinıi oria Pamphili, tev if edilmiştir. A k 1 t (H ") s·· "k 
n.! bzelrr e unbo g~_: ı .. ~ğın olarak temin evlernek lllÜmkün de- Diğer bir Romalı prens, Alcksnn - "-1.11 n ~r1a 1 .• b ~;ıuks~. -l 'J}'U 

6!maSluua yangın mwı.;)ı w er W•Jd" Ş h Id k b b d d T l . b k . .. 
1 
ı~ ı et n ec ısı ugun u top ant:sını 

b
. d--'"• vi In ü ri d.;;.....,;;~ gı ır. u n e arn om ar •mn • ro or onıa, za ıta mer ezıne go- .. k"b İk" . . k d •1 ır vı:;um e n ze ue ~·ıı~v"r. ·ı b . h 11 d"l .. ··ı .. k b" d mutea ı ıncıteşrıne n uı tntı 

... st k t•· :ı.. ··--- • d nı e u ış n e ı emez. turu muş ve ısa ır sorgu ıııı sonra k . . 
u a .. -ır .... ıs:ıra uı;• ..... ·~ ıse e, H b b d •1 . 1 b b k l ararı vermıştır. 
hft_.ft,,~ 'kıanlm Id '"'l ,.,_ tl ava om ar ımanı e netıce a- ser cst ıra ı mıştır. A k ll (H ") İl. . ..., .......... r çı ış o u:. an Cı.:ue e 1. k d d . "k k" n nra ususı - .ın~ı -
1
..,.,.,.,.,.""' ..... ·at ""-~-ıştır mıya ge ınce; yu an a em ı ştı • ı . k d 1 M 1. • .................... yı v.ı.ııwuıı • b . l k b' h k" . • teşrın ayına a ar o an ec ıs ta-

Merkezi bir mahallede d~ bir has unun çarcs~ mut a ır a ımıyel ı Kral Kar ol Isviçred e til devresinde meb'uslar intihab 
•-ne '-~-· .-. ,.,.. B" •- kl . elde etmektır ve ancak bu yoldan f d . l . ·d k k"kl "" ·-m t-o• ..... n.":.i,ır. ın ..... ç şı • l k .. k "" d"" Ak . Id aıre en ne gı ere let ·ı er "'e 
"""'""lantn tı ro~ k_.. b" d 1 netıce a ma mum un ur. ·aı ayrı ı .. h"bl ·ı ı ki "-- ış r. vunc mer =-ue ır e_ kd" d h b b" munte ı en e temas ar yapnca ar-

"~ ,.,.,..,""i r. ır ço,.,. e er h b · H d t ..ıd· d k" b Milii.no t 1 (AA. - abık o- ır. poda ...,.,.ngın ""'""''"U B ,. v1 i ta ır e, ar , ır yıpratma mu - l S R d 
ciddi hasara ul:rruınışt.ır. İkl Anglikan ?.re ~.sı ~ed.~~ .e "dered,._.dı e ~r 1

yu- manya kralı Kar~l sviçreden ay -
kilisesi büyük in!llflklı bombal:ı.rla ta gun goster ıgı ıstı a a orıur. a- 1 k M"l" d . 

. 'ni llavada mutlak bir hakimiyet vii- nlara bu gece ı ano an geçmış Devlet teşkilatında 
ihtısas mevkileri rnnmen k~~~ edilml:ş ve ycl.nı.z du- cude getirmeden Ingiltereye abluka ve Fransız hududuna doğru yoluna 

varlnru. a ... "'i.ır. _ı·ı b"l . ·ı b k 1 devam etmiştir. 
Londranın şimali g::rbi.<ıinde bir enı e 1 mış nazarı e a ı amaz ve ~--=------- Ankara 1 1 (Hususi) - Devit-t 

Kaıtoıik kili.st>sr de OıY.ni bombalalin sahil top atı;ıları gene bu !'lt!bebdcn Amerika 33 bin teşkilatındaki ihtısas mevkilerini 
tamaımen tnhrlb edilmi-ştir. Bir bom_ tam tesirli netice veremez. tesbit eden kanun layihası hugün 
ba beş kat.ıı bir apa:rt.ımanı ikive a • S _ (J) G tayyare inşa ediyor Mecliste müzakere edilmış ve bu 
yınnışt:ır. Dört beş kişi ölımüş V<' blr elim Ul.atjt!t· <.-meç Vaşington 11 (A.A.) _ Stefa- münasebetle bazı hatibler söz ala-
kaç ıkişi de ynroloanmıştır. «Ekm("k ni ajansından: rak mükteseb hakların muhafazası 
sepetı. Lcnni verilmiş olan di~er bir ( ............................................. "'\ Müdnfaa komitesi §efi, Ameri- maksadile layihaya encümence kon-

yangın bomba.,c;ı düşerek petrol so - • M•ll" ş f" kanın 33.000 tayyare inşa cdece- muş olan hükme itiraz etmişlerdir. 
bklaro yayıimıs. fakat itfalye sür -~ 1 j 1 e 1 n ğ{ni ve bunların 1 Nisan 1942 ta _ Neticede yeniden tetkike tabi tu-
oıtıe alevleri s~ndin'lllüştür. rihinde teslim olunabileceğini be - tulmak maksadile liıyiha encümene 

2.500 ikişin in bulurı:du~u bir sığı~n- 1 l·zm·l r~ 1"1 ere yan etmiştir. iade olunmuştur. 
~a btr bomba lc;abot ederek dört kişi. i i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·······-·-······ .. ·························"················-
~ı~~~nnüş ve blnlrnç kişıyi yna-ala - i i lt i fatlari 

Ingiliz matbuatma göre ! 
Londra ll (A.A.) İngiliz 

matbuatı, Ingiltereye karşı )'hpıl -
mnkta olan hava hiicumlarının kes
bettiği şiddet hakkında ınütal~·atına 
devam etmekte ve bilhnsqa harbin 
geni~liği ile mukayese cdildi~i vakit 
hu"ule gelmiş olan zayiatın miihim 
olmadığını ve İngiliz hatb gayıet
lerini haleldar eylt!mt"di~ini teba -
rüz ettirmektedir. 

Topçu ateşi 
Londra ll (AA.} ·- Douvres 

ınıntakası bu akşam tayyare \'c top
çu bombardımanına tabi tııtulmuıı
tur. Bu hiicum Douvresin h•nb baş
ladığındanberi maru7 kaldı~ı hü -
cumların en biiyiiğiidiir. Rirkaç ki
"inin öldüğü ve yaralandığı zıınno
lunmaktadır. Topçu ate~i t:lyyare 
bombardımanını takib etmi, ve fa· 
sılalarla saatlerce siirmüştiir. 

Berlin:n bombardırnam 
Berlin ll ( .A.) - Stefani a-

jansından: 
lngiliz tayyarelerinin evve!ki ge

ce Berlin iizeı ;ne yapmış oldukları 
bombardımann aid tafsilat: 

İngiliz tayyarderi, Beriinin üze
rinde pek alçal: bir irtifadan uç -
muşlar, hedef! •rini iyice görmek 
için birçok tenvir fişekieri ve Pari -
serplatz üzerin~ bombalar atmışlar -
dır. 

Amerika sefarethanesi. bu mev-
kide bulunnıaktlldır. 

lngilizler, Brandenbourger Thor-

i . 
: 
i 

~ 
i 

lzmir 11 (A.A.) - f'Zmir 
kurtuluş bayramı miina6ebctile 
belediye reisi Dr. Behçet Uz ta
~afından başta Milli Şef İsmet 
lnönü olduğu halde büyükleri -
miu gönderilmiş olan tazim tel
graflarına karşılık olarak aşağı
daki telgraflar gelmiştir: 

Doktor Behçet Uz 
Belediye reis; 

fzmir1n kurtuluş yıldöniimü 
miinasebetile gösterilen tl"zahü
rnt ve muhabbete teşekl..ütler e
der, sayın İzmiriiiere refah ve 
"aadetler dilerim. 

larnet İnönü . 
* : Meclis Rei!';i. Milli MüdafM : 

Vekili ve Parti Gt"nel s~kreteri • 
de İzmir belediye reisinin tel - ~ 
graflarına te~ekkür ve tebrikle· : 
rini bildirmişlerdir. 

'-··············································-' 
daki muazzam taka, güzel san'nılar 
nkademisine, Rnyştağ binasma, Al
man mühendisleri cemiycti sarayı -
na, Tiergarten sarayına, zafc:- sü -
tunlarına. Beriini ııarktan gnrbe ka
teden büyük caddeye de bombnl.u 
almışlardır. 

Bombalar. 7ikri geçen ubidelerin 
ekserisini hasara uğra•mıştrr. Ve bu 
büyiik caddenin kaldırımlarını kıs -
men altüst etmiştir. Birçok yangın -
lar çıkmıştır. Fakat itfa:ye kuvvet
lerinin müdahalesi sayesincl ..: geniş 

(Devamı 7 nri sa,·fad:ı.ı 

Şekerleme ve karamelaların ıçme toprak 
karı~tırılıyormu ş. - Gazetelerden -

-- Kız, çocuğu toz toprak iç:nde dotaştırma diye sanıP. 
tenbih etmedim mi? 

-Ilahi hanımcığım, meraklandığın §eye bak, onu biz ha 
remela ile biiyüttülr. 



f S ehir , Ilaberi er .. 
2 komiser.muavini 

ve 4 polis 
tevkif edildiler 

Bir muddet evvel Galata komiser 
muavinlerinden Talat ve Niyazi :ile 
polis memurlanndan Kahraman, 
Hüseyin, Zdti ve Kani TÜ~et ~u -
çundan mahkemeye vcri!ınişlerdi. 
Bunların Galatada bazı fınncıları 
ve esnafı haracn bnğladıldan, heı 
hafta aidat aldıklan iddia ediliyor
du. 

Ancak. mahkeme duruşma onun 
da suçu '"tnjfeyi mutlak suiistimal 
tellinde görmü~ ve ııuçlulau 3 er ay 
müddetle hapse mahkum etıni ti. 
Iddia makarnı ise, suçun irt!kab ol· 
duğunda ısrar edivordu. Da"-n mah
kemei temyiz tarafından r.akzf'dil -
mi,, yeniden duru~ası yapılara~. 
rnüddeiumurrıi Orhan Köni ~ki id
diasında, mahlc~me ise eski kamrın-
da ısrar etmi•l•rdir. Bunuu üze,rine 
hadise bu defa da temyiz umumi 
beydinin telkilcine arzedilmiştir. Dıı 
vayı tetkık eden heyeti umumiye ha
disenin irtiknb olduğu netice.'line 
varmıştır. Böylece, meııele de hnlle
dilm~tir. 

Asliye 1 inci ceza mahkemesi ha
di e.nin durumıasına dün yeniden 
baıılamı ve suçun mahiyeti itibn -
ri1e maznunlann tevkiflerine karnr 
vermi~tir. 

----------------------------------
Piyasaya 5 bin çuval kahve 

verildi 

llkokullara aid kitabiarın 
listesi hazırlandı 

Vekaletin tesbit ettiği kitabiardan başka 
talebeye hiçbir kitab aldırılamıyacak 

Maarif Vekilliği bu ders yılında ı Vekalet ayrıca ders kitablannın 
ilk okullarda akutulacak kitabiarın hangi yıl baskılarının okutulacağ.;,ı 
listesini hazırlamış ve bütün ilk o - da tayin etmiştir. Bu suret!e tale -
kullara göndermiştir. Ilk okullarda beden münhasıran 1940 Laskılı ki· 
Vekilliğin tesbit ettiği kitnblardan tab istenilmiyerelt hilebenin bir :oıe· 
ba~ka hiç bir kitab ders kit&bt .,}a. ne önceki arkadaşlarından devit ı;u
r~k talebeye aldınlamıyacak "e ki- retile temin edebilecekleri eski ki • 
tablar hiç bir yerde üzetindeki fiat- tablardan istifadelerine i:.r.kt:n ve -
tan yukanya satılamıyacııkl:.uaır. Ilk rileeektir. 
okullarda bu sene okututacak alfa- Ders yılı başında seçilerek tale
be, okuma, tarih, yurd bilgisi, ta - beye aldınlan kitab bütün der.:ı yılı 
biat bilgisi, aritmetik ve geoınctri ki- içinde değiştirilemiyecektir. 
tabları sehrimizde ve memleketin Maarif müdürleri, tniebenir. ki -
muhtelif {ll) merke:linde yeni te - { tablarını vaktinde temin edip ed e
sis olunan Manrif Vekillıği yayın medikierini ıııkı bir şekiiJe la~i.b e
evlerinde dünden itibaren sat,lığa decek ve vuiyeti Maanf Vekilliğine 
çıkarılmıştır, 1 bildireceklerdir. 

Kömür satış'ar1 
fazlalaştı 

Hububat v~ zahire 
mevrudat1 artt1 

Pazar Ola Hasan 

- Hasan Bey. hava 
muharebcleri çok §\d -
detlendi .. 

Iddialara göre 
bugünkü harbin netice -
si ••• 

. . • Tayyareler aaye -
ai nde almacakmı~ .•• 

Hasan Bey - Zan
netmem. Tayyare her 
iki tarafta da var. Bu 
harb öyle cthavadan» 
tazanılacağa pek ben -
z emiyor. 

-
Nüfus ~ay1m1 
hakkında 

konferanslar 

Zayi - ASkerlik vesiknını za.y! et
Um. YeniSini alacağundan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Urfan!ın Eyübi~e mahalleslnden, 
halen Bakırköy mensncat fabri

kası kn.rşısmd.'\ kahvecl 
Ila iii Areagöz 

Devlet demiryollara ve limanlara 
işletmesi umum idaresi ilanlar• 

Doktor ve eczacı aranıyor 
İdaremizin muhtelit )'erlerinde istıhdnm edD.mek üzere kısım hck.iıı 

ne l'e eezaeılara ihtiyaç vardır. Verilecek maS§ doktorlara 177 lira, ec: 
lnra 100 llradır. Aynea mcsken veya mesken bedeli verilir. Serbest b~' 
J!lak ve yaşları 45 den yukarı olmamak mere taliblerin D. Demiryollari 
Işleri Müdfirlüğüne mürncaaUarı. «539b «84..22~> 

İstanbul Belediyesi lı anları 

Askeri Tıbbiye Okulu Md. den: 

.Arnft'ika.nın 5 büyük Yı!dızı.- Düınyamn en meşhur oazı .. En çı1 ' 
drt.ıcı ~·- aı., döndüren iht~ hakiki bir şaheser ol'~ 
bu harilaL 

Bu Akşam LALE Sinerr asında 
Num.:azaJJ :yerleırinizl evvelden kapatınıı.. Telefon: 43595 

Husus! Mve: EN SON PARAMUNT JURNAL Türkçe 

~ ............................. ~--~ 

SARAY Sinemasi 
Sen"nin en büyük aşk ve Wacera filmi olan ve 
CESAR ROMERO ve MARJOQiE YlEANER 

M AD-EN LEifa SErTANI 
GÜZEL FİLMİ İLE YENI SiNEMA 

MEVSIMİNİ AÇlYOR. 
Me,hur Me!Wkalı h:ıydud CİSCOKİD in Aşk ve macerol:ı.rı 

• ~vet-en: İZMİR FUARI bütün ta:fsilat.ilc TÜRKÇE SOOlü ~ 

, •• TAKSiM ·siNEMASI 
YARIN MATiNELERDEN İTİBAREN 

940 - 941 mevsimine giriyor: 
'Oç büyük Yıldız'ın, üç büyük sine.lllll kuhramanı'mn 

Ha.rl1c:ı. filimi _ Aşk _ Macern _ Heyecnn 

GARY GRANT - JEAN AR1 UR - RİCHAR 
BARTELMiS tar fından 

TAVYA R E P STASI 
~-----,. 

ve aynca ilaveler 
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Askeri 
vaziyet 
(llaştarafı ı ind sayfada) 

olmamaktadır. Şehirler1 bombar 
dımandan korunmak için e!ektriği 
kısarlar, fakat uçaklar tenvir fı~ek
leri atarak şehrin mahalle ve semt
lerini gündüze çevirirler. Eğer bu 
vasıtalar olmasaydt Almanlar Bu -
ltingom sarayımı saatli bomba ve 
Ingilizler de mesda Beriinin met 
kezindeki en mühim mi!nnknlat 
merkezi olan Potı;dnm istasyonuna 
sıhhatlc tahrib ve yangm bombalah 
atmak imkanını bulamnzlardı_ 

Almanların yeni bir gece bom -
Lardırnan tabiyesind~ bııh5edili -
yor ki. o da evvda tecrübeli pilot -
lar göndererek bombalanacak şe -
hirde ten'loir vazifesini görecek yan
gınlar çıkarmak ve sonra gelecek o
lan asıl bombardıman filoJa:-n:a bu 
suretle bombalıyacaklan hedefleri 
evvelden tayin edip gÖstermek. 

Almanlar gece intiknm bombar. 
dımanlanndan bn!l.ka güodiızkü tJ\
arruzlanrıa da devam ediyo:-lar. 
Bunrfan maksad ingiliz av cçalda -
~ını yuvalarından çıkarıp diişürmek. 
ayni zamanda askeri hedefleri cm
niyetle bomhnlamaktır. 

ingiliz av uçaklannın fazla za -
yiat vermeleri fngiltere için çok teh
likeli ve kat'i m hivctli biı hiıdi'3e 
olabilir. Çünkü, Jnğiltereyi istila -
dan birinci derecede koruyacak o -
lan bunlardır. Ingilizlerio Beriini ve
S."''ir Alman şehir ve me-.; kil<' rini 
bombalamak için geceleyin gönder
dikleri uçaklar, bombardıman u • 
<;akları olduğundan bunların fanli -
yet ve mevc:udiyc:ti İngiliz a" uçak 
filolarımn kuvvet ve kudretterini ta
mamile muhafaza etmekte oldukla
rını ı;:öst,.remez. 

Elhasıl intikam ve mukabil inti -
kam. gece bombardımanlan ~eı 
bir gÜn ve her iki tarafın insaf01 gel
meaile k~livermiyecek olursa bu 
bombardımnnbrın deı;aınındao 
Berlin ve Londra harah olup gide -
ceklerdir. Fakat iki taraftan birinin 
uçak ku etleri kat'i bir ziifa uğ -
ramadığı takdirde yalnız ~le• ı.ıe 
ai";ı halk bombardımanLurndan 
kat'i bir netice beklenemiyeceğt.ıi İs 
pan a ve Finlandiya mnharebeleri 
g~erm~tir. 

İhtiyat erierin 
staj müddetleri 

CB:ıştarafı I Inci sayfada) 
Kanun yalı::ında Resmi Gaze

tede n~redilerek mer'iy te g\ -
recdctir. 

Mecliste ka~ 1 edılen diğer kanunlar 
Anka m ll (AA) - Büyük 

Millet Meclisi bugÜn Mazba-: Ger
rnenin ba$kanlığında toplanarak 
MiJiet Medisi müştemılatı ile milli 
~arnvlar ve köşklndeki C»'tıya aid 
Meclis he ablan tetkik encümeni 
rnazba•ası ve demiryollan ve li -
n-nnlnrı isietme umum müdürlüğü 
l940 mali vılı bütçe kanununa ek 
kanun liıvibnsile Biiyük Millet 
Mı·t·lisi 1940 bütçesine munzam 
tahsisat konutmasına aid kanun lfı
}ıihasını tawib eylemi~ir. 

Meclis, vedek sübay ve askeri 
rnemutlar hakkındaki kanunun tiçün 
cü rnndde.,inin ve a!lkerlik \;:anur.u
nun 3S inci maddesinin -c- fırl.:arı
nın dt>vi'Jt;rilmesine nid k.arun li'ı -
·iJ.,nlrırJ,. vacı haddinden do!e.yı te
hı·id ediJe .. ek ihtiyata geçmis jan
d ·mJ\ v;:zba•m ve üstt~enbri -
nin hı-\ .. o ihtiyacı ebehile Dahili -
Yt> \!,.t·ill,.tince liizum ~örülecd: 
hıi:.trı ... ıce iandnrma komutanLkla
lın.-l:ı ist:hdıım edil ... hil~ltlerine, 
fl~, let m,.muYlnrı avlıldannı:ı teT -
hi,ı • • tns..liôJi;ne nid lcan:.:na bağlı 
<'•• ... ı.ı,. Jl~ , .. ,rjf Veld\leti kısmına 'n .. .~.~ 60 li .. " i~ .. ~tli. 1 O ııded de 
St'l 1:.:\ iicu·•'j .,... ..... urivet ilavesine 
~1 .. ~ ı.,.nnn l;v:ı. .. ı .. y,..,ı al~\-adar 
\J~ ı..·ıt-in ,...,;;ctn ... lö-.,.tle mü::akere 
t.,\ Ll •• ;ni lcnbul ederek tasvi'b ey -
~~; .. ;. 

T ·r:c -lr.gil'z fc~r .ti 
( ~r•~,. .. ~, J fn,.t < .. v•arla) 

'Mfrı'llt('r"loroe ~frl'l!t etmek Üzt>re 
İzınır ihr-"'.:ıtçılnr bi•lfği umumi ti . 
tibi Atıtın re~l~inctc b!r mura'hh:ı.os 
hf:" ti A~"'"""·~vn r"" .. "''* ~>-ıtfr_ 
i hlıal ve ihraç ediJ .. cek maddeler 
ngılit tıe:ı ret korpcmı~J memle. 
k~inıizdc'l b;lhA"S'l- tüt"n. f:rdlt<. Ü. 

~ ve incır müb:tVa9 ffi ~'ektir. Bu 

1 
d!a }"aDılan tcırn::ısbr netlee _ 

nnıek üreredir. 
lıYn1 zam ndt p·V!>~rmız·n muh 
~ bulundu~u w.:lddclcrln v bu me_ 
laneta b lha!Sa ~2.!rult ii-zere bu _ 
~n n Illi'ne me' imınde ıünı._"tılu o -
an c;uvaı. ka.n:tviçe, teMre. blay 

ttibl "Ylerin en kısa bir nt:!l'l~d:ı. id
~~ knrarla_şmı'itır Bu maüd r b r 
~ısnu gümrüklerimiz antreprıol1nnd:ı. 
ith rnc-n de limantarnmz:ı kolavlıkla 

t
• nı edilecek ınuhaalerde bul:ınmak
Ctlır. 

Btıındnn .J:ı:t .. ka mebzul miktarda o. 
~<b·ı mıılzCl'nf's1 ve bil~ssa oto _ 
J bı) lüstırd de itıuı edilf'ceık ve bun 
nrı <llğ<'r maddcler tru'kib edecektır. 

i e n~çin ı 

oda oldu 

Çünkü: 
a - Her !'kadın onu kendi 

uyan. kendi yüzüne yaraşan 
bağiayabilir. 

b • Hergün ona bir başka 
re bilir. 

Her kadın 
bilmelidir 
İnce, nazik ça~ııta.rınızı yı_ 

k.1r veya yıkatıriten şu noktaları 
hatınnıd:m çıkannayınız. 

a. İpek çoama-.şır -re çompların 

son çalkalama suyuna birkaç 
d:lmla sirke katnu.lıdı.r. 

b. Beyaz lpeklilece sirke yeri_ 

ve etmerıdfr. 
c. Bn nevi ç:ımaşırla.r dnimn 

ayni derecede ılık su ile yıkan • 

malıdır. Ne ~kahmn_ ne de ( 
yıkrun:ı suyu birbirinden daha 
sıcalı: ı,·eya so~uk olmamalıdır. 

* İpeğin gerek yum~aklık, 
ftk p::ıaia.k.l ığını 

bunun mühlm bir rolü vardır. 

Erkek gömlekleri ile kadın 

bluzlan daima yukndan ba.~. 

na.rak übüleıür. İkinci olıırak 

robn3"a, daha sonm tililere ge_ 
çillr. En son beden (ymı i ön ve 
nrka) ütülenlr. Bu fOObir ütüyü 
hem kolaylaştınr, hem güzelleş_ 

i:' 

~ 
Bluz 

modeli 

f Hadi.&eler Kartısında J 

Şundan bundan 
Birbirinin ayni ı meydana hak tım. ·,•er ;·er ka 

. yer ycı nsfaltlanıyodu. Bu ne 
Bıtpazarından geçiyorduın. Hır- mez tükenmC2. kaz.ıiı~ bu ne 

d~va_:çıların bir!nde tozlu bir levba mez tükenmez nsfalttı. Arkada~: 
gordum v~ okuHum: döndüm: 

«Cec;mı§ :raman olur ki hayali '' ı· d h ~h d - "e c ıyor um, a ... 
cı an eğer. ıı olacak amma-. 

Ayni toilu levhııyı, !lir tra .... vay- Temsili cleğiştirdiın: 
da da gördüm. Yazısı .:rıana itibari- _ ((Eminönü mey...lanının 
le ayni idi: nıası. asfnhlant:'{!.Sı bitince.n 

ı10n sekiz kişilik oturacak, üç ki- * 
~ilik ayakta duracak mahal.u Her yerde var 

* Çivili geçidier 

Köprü üzerindeki çivili geçidier
deki çivilerin "'arı ba lıklan kopmuş, 
başlıl:.sız kalmı' çivilerin tepelerin
de birer I!Eıı harfi görünüyor. 

- Acaba bu harflerdeki <tEıı ler 
ıeye delalet eder, diye düşünüyor

dum. 

Bir adam çivili geçidin, başında 
durdu. Karşıdan karşıya geçmeye 
haZtrlanmı~tı. Fakat nedense "'az
geçti. Yaya kaldırımında on adım 

Birkaç gün evveldi, fınnla 
bakkallarda ekmek arayıp tn 
mıyan bir arkads~m eline gaz 
almı~. büyük punto harfl!'rle dı 
miş bir serlevhayı okumuştu: 

~ıHer yerde <'kmelc w:.» 
Arkadaşım gazeteyi bımkmııttı 
- Ne kadar yanlış hareket 

ğimi şimdi anladım, demişti, 
yerde ekmek varken nsfile yere 
rında, bakkalda ekmek aram 

* Saat, para ve gönül 
kadar yürüdükten sonra çivilerin Bir gazetede birbiri altına 
haricinde karşıya geç.ti. muş iki havadisin serlevhalnrını 

- A.nladım, dedim, E harfleri, kudum: 
«eskiye rağbet olsaydı, Bitpazanna {(Saat çalan bir genç kız 
nur yağardı» sözüne delalet ediyor. edildi.» * ltDükkfmdan parn çalan 

Eskisi ve yeni•i kız tevkif edildi. 

d u -n· Düşündüm: 
Şik modeller arasın 11 ru er u ı - Bir arkadacımla Emı'no-nu" mey- S b 

ı k k .. - aa~ ve parn u asırdn 
fonnalarını andıran ar pe ço •• damndan geçiyorduk. Arkadaşım, den daha kıymetli. yahncl da 
KoydUğumuz bluz bunlardandır. neticdenmesine ı'mk:.n olmı,-n bı'r ... od ı •ftu b"r ma u .. ve para çalmak gönül çalma 

Bu sene pe.._ m n ° an "" 1 1 
- işten bahsediyordu: -

ı vi renktcdlr. Yaknsının, luıllı:ınnın, daha kolay ki ... Genç kı7l.... gö 
\,ııjll~~,...,__,.llı.-ı'-"'~~"".-ıııırı.ııııılııılll"l~· kemerinin iiniforma tarzını, epoJet - - Olacak olacak dedim, fakat... çalmaktan vazgeçmiıller, para 

Cümleyi: 1 1 
c- Son derece ucuzdur. 
d _ İpekten, ibrişhnden, floştan, 

,.-ünden, keten ipliğinden hasılı iste
nilen ve örgüye glen her ş&yden ya_ 
pılabillr. Ve l:ıu malzerneye göre ao;ık 
hava gezint.Uerlne, ~r elblse.lere 
~e sonu ve akşam tuvaletleıine uy~ 
d urulabilir. 

e - File ile düzeltilmiş bir baş daL 
ma Iyi düzelt.nmiş göziikür. 

1 ; Bütün bunlardan başka filenin 
51J-Ç güzelllğin! örtmernek büfıkiı; onu 
da.ha hoş göstermek gibi bir bususL 
yeti daha var. 

Prafk güzellik b~'gileri 
Gfue ça.rpnıak, beğenilmek ve se.. 

Tilmek içfn güzel olm:ık lAzım gel • 
dığini ve güzelliğtn l'allınız başına 
büt.ün bunlı:rn yetebileeeğini .samna.. 
yınız._ Ha.,a git.mek meselesinde güzeL 
!iii ge~ müh'hn bir şey va:rdır: eah_ 
sim .. Gerek yüz tuvnletıinde, gerek 
gtyhtiŞe ... 

Yüzünüzün ki 
hoş bir 'tanıfl V r: 
~ bunu teb:niiz cttirmck olmalı. 
Hallerinizde ~eld:de ınsanınman far.lı: 
h bir hususiyet mevcud tse giyinişi : 
nizde gayeniz bu güzel ll:ı!i daha kUT 
ve e or~ ç.ıkn.rrnak olmalıdır • 

Bu .sayede c.Şa.hsiyet y~nntmıya 
muvaffak olur, kendinizden daha gü_ 
zel kaıdınlnrdan dah'a ziyade göze 
ç:ıııxı.r. daha fazla aro.nır Ye befmıi 
lirstnfz. • 

Domates oturlması 

Breton şapka 

'' 1 

Breton şapkalar bo yaz o kadar 
be~enlldi ki yeni modellerde hfila en 
mühim ıbir yer tuttuklarını görüyo -
ruz. 

Resmini koyduğumuz şapka tabii 
hası.rdan yapılm.ıştır. Arbsının l!ti 
yanından uzanan fiyongalarm biri 
lAeiverd, öbürü pcnbe grogrendcn 
dlr. 

Çikolatalı Türüf 
Ölçili ri: 1,5 kilo domntes.. 250 gram Blr yumurta sansı. 50 gram ba • 

kıyma. 75 gram sade yağ. 150 gram dem. 300 gram çrkolnta. 100 gram te
sogan. Bimz plrlnç. Binu maydanoı. reyağ. 130 gram un şekert 
llazırlanmnsı: ~matesler yıkanır. Tereyağını krem haline getirlnlz. 

Kabuklan soyulur. Vtkt olarak kc • İçine. soyulup fırında kıznrtılmış ve 
sillT. İçinin çekirdek ve suyu boş:ı.ı _ ince ince kıyılnuş bademlerl, rende -
tıltr. Tuzlanır. Küçtik bir teps! veya lenmiş çikolatayı, un şekeri, ywnur. 
<.avaya yerleştirDir. tn sarısını knLınız. İyice karışt:nnl7. 
Soğan ince. d~ranır. Yağda kav- Bir saat kadar dlnlenm$ bınıkımz. 

rulur. Kavrulmuş kıyma maydano:: ve Sonra küçük 'küçük yuvarlaklar ya -
plrlnçle karışt.ınlarak domatf'.slerin pıp ya rendelenmiş çlkolıit.aya, ya -
tçlcrlne konur. Hafif ateşde yavaf hud ince inec ıkıyılmış şam fıst.:ğına 
vnvaş pişirilir. bulayınız. 

leri tamamlamaktadır. saat ça ıyor nr. 
((Balık kavağa çıkınca.» fl /1 

Birllk.ie giyilecek etek dümdüı. ol - Temsilile bitirecektim. O sırada • J ıfnıe!. ::~-+ulu4i. 
malıdır. BJuzun orijinal yenillği ka--·-=--=~-==-----·--------------------

fidir Ipekiiieri nasıl c Bunları biliyDr mu idiniz ? 
Sun'ii~1~·::~:~lerin yı- Oltanın mucidi 

kanmalan nnı:s:ında bir fark yoktur; u Balık oltasını u· ı Olta bir balığın tabiatin kem:· 
amma ütülenmelcm camamüe bnşka kim icad etmiştir]» ~ _ bahşettiği bir uzvudur. Büyük 
ba-<kadır. Hakiki ipeıdiler ya~kep ve suali sorulsa, belki ~ ....._ 1 yanusta yaşayan ve ancak 
ter~ taraflanndan iitülenmdidir. cıŞu Ve)a • b?durln 'S~ ! hareketine tabi olarak yiizebilen 
Sun'i ipeklerse hemen hemen kuru- tarzında bır ınsanın balığın ensesinden uzanan kıl 
duklan vakit ;ıtülellm~lidir. Her iki- adını söyliyecek kimseye tcsudüf da aynen demir oltalar şeklinde" b 
si için de pek sıcak ütü kulian ma.- edemeyiı:; fakat: "1 !erhn!de ic:~ uzuv mevcuddur. Yi:zJ'Qeyi 
malıdır. Hafif bir &caklık knfidir. eden bir insan mcvcudd:ırı> denile- balığın oltnsınn ufak balıklar ta 
Ne hakiki, ne de a:un'i ipekliyi iyice bilir. Fakaı bu düşünce yarıloştır. tırlar ve balık onları yemek sureti 
kuruduktan sonta slatıp ütlil<'yiııiL Oltayı bir insan icad ctmemi§tir. yaşar. • 
Hem şekilleri bozulur; he..11 .ele tu- ••••••••••••••••••···········-···················-················-··-·•••••••••••••••••••••••••• •• 
yun leke bırakması tehlıkes\ vardır. 
Herhalde yıkanan şey kuruduğu sı
rada ütü zamanını geçirmemiye çok 
dikkat etmr:lisiniz. 

Faychlı güzellik bilgileri 
Genç k.ızlar ooynnmamahdır. On • 

ların tabii güzellik ve tazeliklerı en 
büyük meharelle yapılmış makynjd:ın 
daha klymcUi ve şüphesiz daha C!l _ 

zibdir. Fakat ooyanmak kadın die -
minde gün geçtikçe öyle b[r ihtiyn~ 
halini alıyor 'ki genç k17.lan bundan 
tamamile mrnetmeğe imk!m yo!ı= 
Şu halde hiç drğflse az ve belirs i ı: 
şekilde boyanınalarmı tavsiye etme -
liyiz. 

Körpe clldde ne :pudra. alth~ına, ne 
de allığa lüzum vardır. Sadece bu 
devrede sık sık görülen ve cildin faz_ 
la ya~ ifrazından Deli gelen mesame 
açıklıkl:ı.nnı, sivileeleri gidermcli _ 
dir. Veı-diğimiz lU losvon bu hus!.lSt.a 
kullnnılnbUeeek en müessir ilaçlar • 
dandır. 

Telnteurc de savon 40 gr. 
iMonosulfure de sodlum 2 gr. 
Ether acetlqne 20 gr. 
~Jnture de tolu 15 J!!. 

uzayan 
Çemberlitaşta oturan Bay H. 

M. nin a~k hikayesi hem k~a, hem 
de uzun: 

- 8 senedenberi tanışıyoruz, 1 
!enedenberi sevişiyoruz, fakat şimdi 
o, istanbuldan uzakJaştı, Yakıa gene 
muhaberedeyiz, yalnız tr.ektublan 
artık Slcak değil. diyor. 

Hikayenin anlatılması . kı a, de
vam müddeti ise uzun. Alacağı ce
vaba gelince, korkarım basit ola
cak: Bombada olduğu gibi aşkta da 
«~ecikerek-ıı pntlnmo vak'alurı gö
rülmemiş değildir, fakat tnnışma ile 
sevi~me arasında 7 yıl geçetse me
sele gönül vadisinden çıkar, nitekim 
işte çıkmı~ır d Bırakınız. genç kız 
kendisi için daha çabuit ısır..ı:ıcak bir 
kalb bulsun. sizi de yeni bir eğlence 
aramakta serbest bıraksııı. 

* Adapazardan gelen mekhıba 

Yapmış olduğunuz teklifi 
(cyerindeıı buldum. Aldığınız 
da ise çok yüksek ruhlu brr kad 
hareketini gördüm. Me:ıeleyi 
noktada bitmiş teliikki ediniz. 
tavsiyem ~: 

Ne ~imdi, ne de ilerde, 
araştırmayacahınız, günün birin 
size gıyabınızda cereyan etmiş 
vnk'a olduğunu ima eden bulu 
sa dinlemiyeceksiniz. Farzed 
niz ki uyl.::uyn daldınız, ııenelerc,.. 
yudunuz, sizin için uyku)a drıld 
nız saat ile uyandığınız saat arası 
da hayat yoktur. 

Bunun haricinde mühim 'bir nolı 
tayı hatırlatayım: 

- Kanun müsaiddir. Iyi har 
ile dikkat gözünü çekmeye IDI.\Q 

fak olursanız bahsettiğiniz rniirl 
§arta muallak olarak kısaltılal-ilır. 

TEYZE. 

et Son Poata)) ıun edebi telrihaaı: 45 veeilik yaptı .• çok para luu:andı. Ö- ~ - Ayol! Besi me hanım nerede~ 
lünceye kadar paşa efendirrize dua Nerede annen, Saim? 

vine sokulmağa cesaret eden~i;·e 
rek, şaşkın şaşkın, soluğu o e~d 
almıştı. ı-derdi. Bem bunları na~ıl uouıayrm? 1 Çocuk, liyıne liyme olmuş üstile 

Gözlerim kör olu.r, unutmsam. başından, dayaktan işmi . göz alt· 
Belii.h bir haydud diye belle.nmi" larile dudaklarından ııtarıa ııtana, 

bir ad!Jmda bu derece vefıı.kfırlık. ve hf,Jfl hırsını yenememi~ bi~ ~e!!le: 
nim~tşinashk. umulur, inatııhr ı;ey 1 - Cürültüde onu kaybettim, 
değildi. İbrahim efendinin de ilti- dedi; birliktl"' g,..)iyordnk. Kö:eyi 

Yazan: Ercümen:f Ekrem Talu hak ettiği bir oda halkı. bu üadeyi dönerken kalabalığı g-örünce ilkiptô 
hayretle dinlemişlerdi. yangın sandıın. Son~n, işi anlayınca 

Saim, mütearrıı.ların dağıldığını - Yoh, hanımefendi. Bir şey Şehime hanım sordu: atıldım. Annem yn ~okulanmdı, kal-
ve onları dağıtan, tanımadığı bir dei'{il. Ben vazifemi yaptırr.. Borç - Peki! B<'nim, onun kızı oldu- dı, yahud ki sokn~ın öbiir başında 
-zatın kendisile görüşmek arzusunda ödedim. Deminden kahvede oturu- ğumu size kim sövledi) Paşmakçıların Huriy~ hanıma ~irdi. 
bulunduğunu kaynanasına haber yordum. 1--faber ettiler ki bu edeb- Ara b cevnb ve~di: Zıwalh annem! Ayılmı~. bnyılmı,, 
verdi. Kadıncnğız: sizler .. söziim buradan dı an .. böy- - l\tnlınlleye sizin gibi bir ha- helak olmır<ıtur. 

- Buyursuni deyince de onulle bir olmıyııcak işe kalkışmı;:lar. rıımdı•ndi lil~ınır da, neyin .ıe~i ol- - Biriniz gidin, arayın bnri. Se-
yukarıya aldı. Hemen. koştum. duğunu biz ha her ıılmaı. mıvız? vabdır. 

O vakit, umumi karargahlan Ak- - Ct-na bı mf"vlii sizi he! iki ci- -: l lt"rhalde, sizi hu ~~ce Allah İbrahim dcnrli, Saime: 
sarcıydn, Ye iltulumbada bulunan handa aziz etsin, efendi hazretlerl! gönderdi. - Sen dur! dedi. Ben giderim. 
meşhur [Onil::ilerl in ~leba,ılann- - Ben dendi hazrc{l~ri deği- - Bizde öyle derler, ha :ı ı m kar- Hangi e\·dir, ı.:ı dediğin~ 
dan, Kürd Ye lakin Aran lakabile lem. Bana Arnh Abdullah derler. dı-..şjm: İviJ:k et, deı•:ze nı. Balık bil- - Karşı tnınfta, ~olda. Kapısı 
maruf Abdullah efendi, ter bi) di bir Ren, merhum pn~ babanız Asirdt> ı mezse Halı k bilir. Vl"~le boyaltd ır. Huriye hanımın e-
sel5m verip Şehime hanımı:ı karm~ı- kumandan iken bı-.nim babam onıın Aya~a kalktı.. fendisi bıJdır hacca gitti idi de .• is-
na oturdu. Çetrefil ~esile, iptida: yanında perde çavuşu idi. Ben kü~ · - Eh 1 Gayri ben gideyiı.ı. Siz tersen beraber geleyi.n, ağabey. 

- Geçmiş olsun. hanımefendi! c;ük j,:löm. Amma c.ok iyi h:ıtınmda- hiç merak t<tme.. Bundan 'Jonra <>Ana - Yok, olmaz. Ben yalnız gide-
dedi. dır: Bayramda gidrr, t:linı öperdim. :ran bakan bilem olma:ı:. Arab Ab - rim. Btınlan ya!nız bırakmak do~ru 

Kadın, geçirdiği korkunç dakik.a- o dn bana ç;J bir alım ver;rdi. Son- dullah ın gözü üzerindedir. Korkma 1 değil. böyle. Nasıl olsa, evi bulu-
ların deh etini bakı!lfarındn ta'!lyor- ra pa$<1, rnhme1 li, lstıı.nbula ~eldi. Bir kahvemizi olsun içeydi- rum ben. • 
du. Heyecandan titriyen .sec:ile bu. Biz de memlekete gittik .. tii, Sülev- niz.. Hakikaten, oğlunun tahmin etti-
hüviyeti kcndisbce tamamen meç- manrveye. Cidı-rkr"n, pa~ babnnı-ı:, Bu tel· ede kah~e mi (,lur~ ği gibi. biçare Besime hanım. chba-
hul hala kara teşekkür etmek istedi: bahama: t<Hnsan çnvu~i de:ııiş; se- 'ı Ben şimdi knhvemi gider, İçerim. bı Huriye hanımın evine iltica et-

- Allah sizden razı ol3un, den- nin, memlekette evin var mı? H04'rn kalın 1 mişti. Kalahalıkta, baskın lafı Jru. 
di h;;ızretlcri! Hepimizi, ölür.ıder d!! - Var, paşnm, sayende. Amma u-, CiimJeye, topyekün bir o;e\am ve- lağına çahmr çalınmnz, Saimin de 
beter olan bir vaziyetren kurtardı· fakhr. - Al, öyle- ise, evini bü-1 rip. Arnb Abdullah çıktı, r,it i. ileriye atıldığını görünce her tarafı 
nız. Size ne diyeyim?. Nasıl teşek- vii ı lıı Çıknrmı~. F.lli tane s.uı Jim. ı O gider gitm,.z, evdekiler soru ş- zangır zangır titrerneğe b:ışlamı~, 
kur edeyim~. Bilmem ki! O para ile, babam deve aldı .• de- tular: merağı kalkmış, Şehime hımımın e-

Daha, kl\pıdan iç;-riy~ ayağı:u a 
ta rken. lluriyl' hanımın: 

- Hayudır in,allah, kardeş) 
o!uyor?. 

Sunline cevab verı:meden, 
hdaL:, oracığa, baygın dü~ü 
mi~ti. Bütün bir ev halkı, saatlf'rC 
onu ayıltılmamı.şlnrdı. Ne gül · 
le:ri, ne lo k man :ruhları, ne tr t. n 
lad,.nleri, o~malar, yüı.ünii tokat 
la.-nalar. hiç bin lı:ar t-!memi~ti. 

Zıwnllı. neden ı!onra ıcözl · 
açnıı, . Ilk ~kırdı~: 

-· Ah, Saimim ı Pek te atak 
Acaba ona 1:-ir fenalık. yaptıl•ır ını 
dıy~ ~ormak olmuştu. 

lbralıim efendi kendisine mü 
olduğu zaman köşede. 6edirin i.ize 
rinde çöreklenmiş, oturuyordu. 

- Ne oldu? Çabuk söyle, 1 
himciğim ı. Evlfı.dıın 1. dedi. 

-Hiç, yengel (yjlik. Cöıd~n ya 
heriflerin edebsizliğini? 

- Ah, sus!. Bu yaştan aonıo 
da başıma geldi. Şimdi .. onlıı.r 
rakoldalar mı) 

- Ne karakolu. yenge? Şehımt 
hn~ımın babasının iyiliğini g 
bir adamcağız, Allah razı ol.tun 
tişti de, hepsini dağıttı, cdebaı 
ri n. 

(Arkası var) 
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elli. 
Bursada 

Bir çocuğun ölümüne 
sebeb olduğu iddiasi/e 

bir doktor dava edildi 

Bursa, (Hususi) - Şehrimizde 
ölüme sebeb verme iddiasile bir 
doktor aleyhine müddeiumumiliğe 
müracaat edilmiştir. 

Yeni Bosna hanı müsteciri tüc
cardan Hüseyin Parayın on yaşında 
'e Naz.ım adındaki oğlu hasta lan
mı~ ve buradaki doktorlardan biri
ne muayene ettirilmiştir. Doktor; 
gördüğü lüzum üzerine çocuğa bir 
ilaç şırınga etmiş, bir müddet eonra 
çocuk terki hayat eylemiştir. 

Küçük 'azımın babası lst:ınbul
dn bulunduğu cihetle, amcası Ali 
Poray, ölümün şırıngadan vukubul
duğunu iddia ederek Cümhuriyc:-t 
ınuddeiumumiliğine müracaat etmirı 
'e doktor aleyhine dava açmışt:r. 

BaıJmüddeiumumi muavini F ehmi 
Doğan tahkikat yapmaktadır. 

Çulmrova pamuk 
ihracatçıları birliginin 

yeni idare heyeti 

Çukurovada büyük 
• .tohum üretme 

çiftlikleri kuruluyor 
Hacıali köyünde iki muazzam çiftlik satın 
alındı, burada depolar ve fabrika kurulacak 
Adana < Hususi ) -

Adalra:da • büyü k bl.r 
m.aat endüstriSi te_ 
sisi kamr.la,mış ve 
hlşa 'ham! esi ne ge.., 
çllmlş bulunuyor. Böl. 
gede büyük tohum ü
retme çlrtJiklen t:uruı. 
mnktad'n-. 

Zl'mnt Vekfıleti mü .. 
te~<csl:ı.rı H:::ı.cıali 
köyünde işbaşı yap _ 
mı.."'lal'dır. Bu mınta .. 
kada iki mu:ı.zz:ı.m çift. 
lik devlet (iırofındun 

satm blınmakta.dır. 

Bltrofda. şi.mdılik üç 
bUyük depo i~ edll. 
miştir. Bl:r de tahrib 
kıırulma.ktQJdır. 

Şikayetler 

İh tiyacla.r 
Edirnede 

ihtikarı 
araba 
var 

Edirne, (Hususi) - Edir
nede bugün ele almması ve ü
zerinde durulması li.zım ~elen 
en mühim iJ araba ihtikirıdır. 
Belediyenin tarifesini hiç kale 
almıyan arahacılar her fırsat
tan istifade ederek çok fahif 
para almakta devam ediyorlar. 
Şehir istasyonundan .fehire ve 
tehirden tehir istasyonuna kıt
dar 25 kuru, olan tarifeye hiç 
riayet edilmiyor ve bu mesafe 
arası için 50, Karaağaç ile şe
hir arası için de t"kser defalar 
1 lira ve hatta 125 kuru.t hile 
alınıyor. Alakadarlardan ne-il 
tedbir bekleriz. 

Edirne meb'uslarının 
telkikieri 

Adann (Husus1) - Pamuk ihracat. 

Edirne, (Hususi} - Şdırimize 
gelmiş olduklarını bildirdi~inı Edir
ne meb'uslanndan Dr. Fatnın Me
mik ile Faik Kaltakkıran halk ile te
rnaslarda bulunmak üzere mülha
kata hareket etmişlerdir. cılar blrll~i yeni idare heyeU seçll _ Aynca _ı.şçi ınesk~ -

miş reisliğe İbrahim Burduro~lu, re_ leri, çiftlık ida.a"e buro. 
vekllll~ine Yekta Fırat, azalıklarn tm. memw evler,t lzmir fuart~a gideCek 

Gulek Limited, Anada'lu İnki~af, nağ 1Aborotuvaı1aı:rJ, han -1 ])fanisada Istasyon cıvarında bir üziim sergisi Dursalı yL· .. ·zu··cu"'ler 
lcara Pamuk~. Alberdiynb şirketieri grurlar l.n!şa olunaca'lc -: açıldıkını yazmıştık. Nefis üzümlerlınlzl barlee 
getırtlrnlştir. Yeni idare heyeti çalış_ !ır. Bu büyük d emt: karşı iyi bir şekilde tanıtmak gayesOe ı:ı.çılan bu Bursa, ( Hususi) - Ge-çen Pa
mağa başlamıştır. zirn!ılt Lşletınelert o cL: serılde hergün 40-50 sepet yaş, 30.40 kutu ku'rU zar günü Havuzlu parkta 1 laikevi 

V'al' köylülerine tohunı_i üzüm satılmakta, ıhalk tarafından büyük bir tarafından tertib edilen yüzme mü
mak!l.ne, her türlü alat~ alaka görmektedir. Resim sergiden bir köşe He sahakaları yapılmıştır. Bu, İzmir 
ve işçi ~ımı ya,pa -\ • sergi kız ve çocuklarını göstermektedir. / fuarana gidecek yüzücüleri n ikim·.i 

Edirnede aç1lan 
gençlik klüpleri ooktrr.. Dk "'--'ede ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .,~ · ·· b k d D 1 

•uwıu seçım musa a ası ır. erece a an 
devU.et Çift.llklerinc 1.000.000 lira har- dlır. Çiftçiye 55.60 kuruş glbl güzel gençler şunlardır: 
ca.nacald;ır. bi.T fiat ıtkmin edilml.ıi bulunuyor. Şim.. 1 00 metrede Mehmed Çoksayar, 

· Macarlara satılan pamuklar diye ~ saıtıla.n prunuk:lıımn mik : sırtüstü yüz metrede Muzaffer Cür
fMa.caaistnna Çukurovadan satılan tn.nı a.şağı. yukan 45·000 ba:J.ya yanı sakarya, iki yüz metrede San'at o-

pamukları tcSElm ~ - B.OOO.OOO kıloyu bulmu.ştur. kulundan Necati Demirel, cili met-
uzere Ad'a • P k k 'f' l n-a.yn gelen Ma.ca.r hükümet müme:; _ amu ooperatı ıne açı an relik küçükler arasında Mahmud 

sill Anclre Hla.tky teseııfun muamele. kredi Pars. dört yüz metrelik s~rbestte 
Bini y.aptıldnn sonıra Merslıuı gl:tmlş. Adana Pamuk koopernt.flne Ziraat San'at okulundan Ali En·erdi birinci 
tir. Ba:nlknsı ta'l·n!ı~cfaın ya.nm milyon olmuşlardır. 

Pamuklar Mersinden bugünlerde Hrtılık bir lkTOOi nçılm].CJt.:.r Koopero.. -------...---
İst.anbula. ve oradan Mac:::ıristruıa tifin elinde şiındUtk bir. milyon kilo Ada n~- Hat"y genç'er'nin 

spor karşı i aşmaları 
soV'ked'llecektlr. kadar a.pmuk vardır. 

Pamuk mübayaası devam Çeltik bölgelerinde tetkikler 

d
. Çelt.ık bölgelerinde tetkikalt ynp _ 

e ıyor mü üzere Adana ziro.:ı.t mütehassıs-

Sü:mer.bankın Çul..'1lr0vadan pamuk la.rıından müteşekkil b'!.r heyet Hataya 
mübayaası ha:rn'ret.le devam etmekte.! gltm~tir. 

Adana 
telefon 

otomatik 
inşaatı 

Adana yüzücüleri 
Marsinde 

Adana (Hususl) - Adana _ Hatny 
gençleri arasında Teşrinievvelde A • 
dana stadında muhtelif spor müsa _ 
bakaları yapılacaktır. Bu hususta te. 
maslarda bulunmak üzere Hatay be. 
den terbiyesl müdürü şehrlmlze gel _ 
miştir. --------------------

Adana, (Hususi) - Adıına oto- Adana, (Husu~i) - Merslnde 
matik telefon tesisatı inşaatı ilerle- Kaş belediye muhasibligi 
mektedir. Yeraltı hatlannın g~çece- yapılacak seçme müsabakal,mna iş- , 

Edirne (Hususi) - Şehrirnizde ği künkler caddelere döşenmiş ve tirak için Adana yüzücüleri su spor- Kaş (Husu -
{<"nçlik klüpleri 30 Ağustosta me - betonlanarak kapanmıştır. Cümhu- ları ajanının reisli~inde bugün Mer- si) -- Açık bu • 
ra imle açılmı:ı ve büyük Zafer bay- riyet bayramına kadar Adanarın !line gitmi!llerdir. lunan Kaş hele • 
ramında geçid resmine iştirak et - otomatik telefona kavuşmasına gay- diyesi katib ve 
miştir. ret edilmektedir. Q · d g k m u h 

0 
s i b -Açılan klüpler 5 nded olup .,e _ sman ı ye e öy liğine değerli 

d • G h k'" d k 1 k 1 Id g c n ç I e r i -·i resmine 1 000 kişilik bir kafile U mUŞ aCI oy 8 a p O U U aÇI 1 mizden Mehmed 
le iştirak etmiş olan klüpler derhal 

Malatyada yeni bir spor klübü kuruldu 

Malatyadan yazılıyor - Burada Fırat spor klübünden başka yeni bir 
spor klübü ~ekkül etrn~tir. aCoşkun Spor. adını ta~ıyan bu klüp gençleri 
llk olarak bir futbol takımı kurmuş ve faaliyete geçml.ştlr. Resmimiz bu 
yeni klübün futbol takımını s.:östcrmektedir. 

Çankırı Belediyes \nden : 
Qanlkır.ı belediyesinın em lim ücretli itfuiye amirıli.ğt miinhaldir. Tnlip 

bulunnnların evro.kl mü.sbitolcrı:e 19.9.940 tarihine müs:ı.d.if Perşembe giL 
niıne kadar müraoontı.aaıı Uan olunur. o:8433» 

Türkiye Cümhuriyeti 

AA B NKA 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.009.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajaıu adt>di: 265 

Zira! ve ticari her .,evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERiYOR 

zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qdı. 
daki pllna göre ikramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1,000 Lira h k 
500 " 250 ,, 
100 " 50 

" 40 
" 20 " 

4,000 Lira 
2,000 " 1,000 " 4,000 

" 5,000 
" 4,800 
" 3,200 
" ·aaliyete geçmiştir. para SÜrenler Adana, (Hususi} - Adananın Erdem tayin e -

şirin kazalarından Osmanıyede ma- dilmiştir. 1\.leh • DİKKAT: Hesnblanndaki paralar bU' sene ıçınde 50 liradan n"a~ı 
Resim bölge asbaşkanı eskt hele- Gfunfişha.cıköy (Hususi) - Kaza • med Erdem mu- """~ • ~iye reisimiz Ekrem Demiray ile mızdıı, gümü, kalp bir liralıkları sür. arife karşı biiyiik ~evgi va:-du. Bu hitte tanınmııı düşmlycnlere ikramiye çıktığı takdirde 9'Q 20 tazlasile verilecektir. 

1
.. .. "ll · · b' d d 0 · · d k k - Kur'alar sende 4 defa, ı Eylul, ı Blrlncikanun, ı Mart ve ı Hazl. 

t up mumessı ennı ır ara a ~ös - rnekten ınaznun dört kiljl tevkif edll. sene e :ımanıyenın o uz öyü ve kendisini !lev-. ran tarihlerinde çekile<'ektir .. 

=e=rı=y~o=r=.==========================rn=~=t=lr=·=~==ah==k=lk=a=t=d=e=v=a=nı==e=t=m=e=k=t=e=dl=r=.==;il;k~m~e;k;t~e;b~e-k_a_v~u~m~u~ş~t~u~r.~~====~d~i~rm~iş~ç~a~lı~şk~a~n~b~i~r~e~l~e~m~a~n~d~ı~~~====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Son Postanın macera romanı: a mezdi. Bahusus ayni otele de iıımc- - Bizde her şey bir saat gibi Sonra Ingiltereye bir mektub sında tereddüde düşmemt!!l1 kabil 

değildi. 

nakleden: Behçet Safa 

-Jalbuk! o sırada Trnvers, eski mek-1 muzlannda iki demir yükün tazyi
eb arkadaşı, çocukluk arkadaşı kini duyar gibi oluyordu. 
3assetten Almanyadan çıkabilmek Bira ve sucukla biraz kendine ge
çin kendisine yardım dnıesini, ya- lir gelmez tekrar yola çıktı. Her ge
unda bulunmasını rica etmi~ti. Bu çen dakikanın, her aşılan kilomet· 
e5adüf ve anlaşmaya phid olan relerin kendisine biraz daha fazla 
timse vaua muhakkak onları ilk emniyet ve ceııaret verdiğini görü
lefn birbirini gören ve birbirine yol yor, kuvvetleniyordu. Hiç kimseye 
oran memleketin acemisi aanmıştı. en yakın istasyonun neresı olduğu-

Basset. köye girdi; uzaktan ışı- nu sormndı. Çünkü böyle bir sual 
~ını gördüğü çiftliğe değ-il, ondan ileride kendi~ini takib edecek olan
>irkaç kilometre ötedekine ba~ vur- lnra bir iz vermiş olabilirdi. 
lu ve zayıf tertib bir ~eyler yedi. Şimendifer hattını gördüğü za· 
)rada kimse kendisine bir tek suni man saat on bire gelmişti. Bu hattı 
ormadı. Hatta kimse başın: çevirip gah uzaktan, gah yakınd.m takib 
nerakla yüzüne bile bakm~dı. Ken- etti ve nihayet küçük bir i!ltasyona 
lisıne hizmet eden genç kız da - ki yorgunluktan bitkin bir halde dü~
Jılinden ve tntlı sesinden Bavyernlı tü. Talihi burada da yaver olmuştu: 
Jl ~u nnlıışılıyordu - adeta alı ık Yirmi dakika sonra tren gelecekti. 
,lcıuğu adamiarn yaptığı muamele- Demek ki burada uzun boy!u bek
•i gösteriyot"du. Fakat her türlü lerneye de mahkum değildi. Tren 

pheleri ve melhuz meraklan izn- onu, Traverse rnsgeldiği küçük ~eh
e i in vaktinde hazırlıklı bulunmak re götürecekti. 
ızere çiftliğin genç kızına civarda Fakat gene ayni yere gidip git-
• ı sporları yapmak mümkün olup memekte bir lahza tereddüd etti. 
lmadığını sordu. Kız Qaşkn işlerle Acaba bu, nazan dikkati celbetmez 

1 olduğu için ona kısaca ce- mi idi? Neden etsin: Oradan ayrı
verdi ve savuştu. Zaten Basset, lah henüz yirmi dört .aat olmuştu. 

thi bir yorgunluk hissediyor, o- Kimse onun gidip geldiğini farket-

dikten sonra... işler! yazdı ve zarfın üstüne ( tayyarP. ile) 
Vakıa eşyasını bir nakliye amba- Diye mırıldandı. Trene. atinrken kaydını ilave etti. Mektubu otelin 

rına vererek m~mleketine yollamış· etrafına bakındı. Kimseler yoktu. mektub kutusuna attıktan sonra o· 
tı. Fakat alelacele bazı lüzumlu eş- Demek ki bu istasyona tren yalnız dasına çıktı. Sabaha kadar deliksiz. 
yayı satın almak mümkiindü. kendisi için gelmi, ve yal.ııı: kendisi rüyasız, kabussuz bir uykuya daldı ... 

Trenin bekleme ~a(onunda az için hareket etmi ti. Sabah, henüz çok erken olduğu 
kalsın derin bir uykuya dalacaktı. T ra versin ölümünden sonra ilk halde, otelin geniş so fasında gidip 
Kendini güç zaptetıi. Hele içeriye defa memnuniyet duydu. Çünkü gelenler vardı. Yalnız gec<"lemiş o· 
giren birinin kendisine baktığını girdiği koropartımanda da yapa- lan kapıcı. küçük odasında hala 
vehmedince uykudan eser kaln•ndı. yalnı7dı. Ceni~ ve rahat ko!tuğa gö- kestiriyordu. 
Bereket ki gözlerini açııı-::a pu ada- mülünce derin bir neJes d. ldı: gözle- Kapıcıya yaklaşan Bassel, gayri 
mın kendi~ine değil, ortadaki soba- rini kapadı ve bundan sonra ne ya- ihtiyari sofayı gözden ~eçirdi. l liç 
ya gözünü dikmi~ olduğunu fıuket- pacağım düşünmeye ba§ladı. kimse kendisine bakmıyordu. 1 ler· 
ti. Sobanın iyi yanıp yanmadığını Almanyadan çıkıp gitmek onun kes kendi işile meşguldü. Yalnız bir 
muayene ediyordu. için ne güç, ne de müşkül bir iı:ti. tanesi müstesna ... 

Bu küçiicük hadise ona bir casu· Tren durduğu zaman artık ak,am Bu bir S. S. idi. Üniformas .. kas-
sun her an nasıl tehlikelerle kar,ı olmuştu. Şurada burada lambslar keti, kayışı ile o Bassete müthi1 ve 
karşıya bulunduğunu ve bir !laniye yanmaya başlamıştı. Cardıı birbiri- tehdidkar göründü. Ceniş bi: kol
bile iki gözünü birden kapayıp uyu- ni takib ederek ko!!uşan halk :çinde tuğa gömüfü olan bu adam Basseti 
yamayacağını gösterdi. ona dikkat eden kimse yoltu. gözden geçirdi; süzdü. Sonra tck-

Caııus, daima kaçınmak istediği ilk i:ıi bir mağazaya girip acil ih- rar gazeteııine daldı. 
dikkati "'e tecessüsü, küçücük biı tiyaçlarını tedarik etmek oldu. Men- Bir saniye içinde Bas:ıeıin kalbi 
hareketile, yübekçe bir gülücile u- dil, çorap, traş bıçağı ~ibi şeyleri sanki durdu. Heyecandan, korku
yandırabilirdi. Kendi kendine: aldıktan sonra bir bonmarşeye dal- dan az kaldı, kendisini şaşıracaktı. 

- Hayır, hayır: dedi. Ben bu işe dı. Şöyle parlak derili, yepyeni bir Bereket ki kısa bir an içinde hemen 
gelemem. Şu küçücük tecrübe beni el çantası satın almak hevesıne duş- kendini topladı, soğukk-ınlılığını 
sergüzeştler peşinde koşmak heve- tü. Fakat kısa bir muhakemeden muhafaza etti. Bu heyecan ve bu 
ııinden alakoyacak mahiyetledir. Fa sonra kullanılmış manzaralı küçük korkunun fena bir ipret olduğuna 
kat bir adam bir ölüye söz vermio bir bavulu .tercih etti. Bu bavul ile dikkat eden Basset: 
bulunursa şahsi endişeleri yüzünden bir otele girmek daha emniyetbahş - Böyle her gölge karşısında 
bir daha o sözti geriye alamaz. olurdu. yüreğim ağzıma gelirse bu işin so:tu 

Basset, Londaraya kadar kendi· Carın yakınında bir otel buldu. neye varır~ 
sini bir memuriyeti mahsusa ile tav- Akııam yemeğinden ııonra tren tari· Diye !<endini tahtie etti . 
zif edilmi~ addediyordu. Tren on fesini gözden geçirdi ve kP.ndi işine Odasının anahtarını kapıcıya tes-
be, dakika ge~ geldi. Bu geç kal- en yarayacak yolları tayin ederek Jim ettikten sonra otelin kapısına 
mayı görünce Ingiliz, kemnli gurur tren zamanliırını not etti. Nihayet doğru o derece asude, kendinden 
ile bir göğUa geçirdi. ' lstihfafkar giil- aabah saat 9 da kalkacak el.:spreste emin bir adam gibi yürüdü, ki onu 
dü ve: karar kıldı. takib eden olsa bile bu sükün karşı-

Üniformalı adam. Baıısel onun
den geçerken başını bile kaldırma
dı. Fakat Basset salondan çıkarken 
karşısına gelen aynaya bakınca bü
tün itidalini kaybetti. O sükun ve o 
soğukkanlılık pek az sürnıüştü. 

Geniş koltukta gazetesini gözden 
geçiren S. S. birdenbire fıılıunı,, e
lindeki gazeteyi küçük masava bı
rakarak hemen kapıcıya koş~uştu. 

Basset, kapıcının acele mÜ§teriler 
defterini çıkararak memurun önüne 
koyduğunu gördü. Ba~~et bu defte
re imza etmişti. S. '5. bu deftere iri 
gövdesini eğerek bütün dikkatini 
verdiği bir sırada kapıcının kendi
sine süratli bir nazar fırlattıi(ını 
Basset farketti. 

İçinden bir ses: 
- Hemen tabanları kaldır, sa

vuş buradan ..• 
Diye seslendi. Fakat aklı selimi 

bu hareketin bütün şüpheten iizeri
ne toplıyacağını ona derhill işard 
etti. Kaldı ki S. S. belki · de büsbü
tün başka bir m~ele ile meşguldü 
ve kendisini görmemişti bile. 

Sllnra kapıcının kendisine bak
ması dn belki gayri ihtiyari ve gay
ri iradi olmu tu. Basset dış kapının 
cnmekanı önüne geldiği zornan S. 
S. memuru henüz defterin üstüne 
eğilmiş vaziyette duruyordu. 

E iği ncelesiz. sakinane v,eçti, so· 
kağa çıktı: bir saniye durdu. Arka· 
sını yan gözle gözetledi. 

(Arkası ..-ar) 



., 12 Eylul 

Otomobil mektebinde bir saat 

Yeni amatör ve 
profesyonel şoförler 

nasıl imtihan oluyorlar ? 

SON 

SPOR -
Beş sene U k futbol 

şild maç]ar~ 

POSTA 

londra ve Ber:in 
yang1n bombaları 
xağmuruna tuıu~du 

Sayfa 7 
.... 

B Jlediyenin teflişler!_ semere veriyor 
(8a.,tarafı 1 Inci sayfada) betle pek az olduğunu luı.ydetnıi,-

sürülmemesine dikkat etme:..~cdir. tir. 
Belediye reis muavini Liitfi Aksoy Üç günde cezalandırılan e..-naf 
hemen heı gün, me!<aİ saatleri clı • şunlardır: 

(Başta.rafı 3 Üncü sayl:ulı) •ında, şehrin muhtelif semtieri:ıi Kalyoncuda Halid isminde bir 

Adana (Hususi) - 941 senesı 
bir Eylulünden itibaren, be~ sene -
lik futbol tild maçlan programının 
ilk kısmı Adanada tatbik edilecek-

Mekteb müdürü : "Kadınlar iki senedir tir. Istanbul, Mersin, Diyarbakır. 
f •• } ••"' k k d 1 H ,. • J • d Malatya, Elazığ gençleri Adanada 

bir nisbet almamıştır. T aarruz o ka- bizzat kontrola devam etmekt~. kasab tefesaüh etmi~ böbrelt 11attıiı 
dar sistematik olmuştur ki. artık dükkaniarını pis tutanlıua, hıfzıs _ etleri meydanda teşhir ettiği için ge
Jngilizlerin Alman milletina tesir al- sıhha kanunile zabıtai beledıye ıalı· relc. kendisi, gerek i){i çırağı yıldı -
tında bırakmak için Berliniıı milli matnamesine riayet etmiyenlt-re yıl- rım cezasına çarptınlmışlardır. Ke
ibidelerini tahrib etmeği evvelden dırım ce~~sı .~e~~.ektedi:-. yıldı~ıın ı za, sokağa, çöp, bulaşık suyu atrm 
tasmim etmiı olduğuna ,üphe yok- cezaları ıkı gun ıçınde nth.,ıl ~dıl - 9 esnafa da }'lldırım cezası keııil -
tur. diğinden dolayı, bilhassa bazı hile· miştir. 

fO Or uge pe mera sar 1 ar. atta IÇ erın en toplanacaklardır. 
taksi şoförlüğü yapanlar da çıkh, diyor lzmitt3 ycp·lr.clk Marmara 

Saint-Edwig hastanesi mahallesi- kar esnafı }'lldırmaktadır. Yedikule tramvay caddesinde 
ne karşı ikinci bir taarruz yapılmı;t- Esnafın konlroluna, kaymakam- 167 numaralı kasab İstavri rnand 

lmtihandan bir intıba 

k""r ak şımpiyo 1as1 
fzmitte yapılacak olan Marmnra 

kürek şampiyonasına kürekç;lerd~n 
manda yelkencilerin de gönderilm~
.; Istanbul bölgesince karar altına 
alınmıştır. Denizciler 2 6 kişilik h ir 
kadro ile Cuma günü h:mite hareket 
edeceklerdir. 

Gfatasaray v3 Fener lig 
maçiarına g:rm:yecek'er mi 

tır. Bombalar, hastaneye, rr.cktP.be lar, belediye miifettişlc:-i de iştirak eti ÜLerine etiket koymıyınak koyun 
ve ihtiyarlar melceinc i:ıabet etmi,- etmektedir. . eti diye sattığından, gene S.ımet _ 
tir. Dün yapılan tefti ler çok mü • yada kasab Leon dükkimı niıı ve 

Diğer bir takım bombalar da a- aaid olmuştur. Beyoğlunda, 'le!;!ik - manda etini koyun diye sattığından 
mele mahallelerinin üzerine dii e - taqta vesair semtlerde gn~inola1 tef- cezalandırılmışlardır. 
rek birçok evleri tahrib etmi~tir. Te- tiş edilmiq, hep inin tasdikli ~urifeye Büyükadada Balıkul caddeııinde 
lefat, nisbeten azdır. Bombardıman riayet ettiği ~örülmiiştür. Son gtiıı- 74 numaralı fırancala fırını, pis ol
edilmiş olan mahallelerde ask ... ri hiç lerde tarife yüzünden ceznlandırıl • duğundan, ayni caddede 19 nu'Tln
bir hedef bulunmadığı dikkate şa - mı-ı hiç bir miiessese yokttır ve ralı sebzeci, malları üzerine ~ıikt'"t 
yan göriilmektedir. halkın gazinciardan ~ikaye>i de aza! koymadığından, 8 nurnaralı kasab 

En tiddetli taarruz mıstır. manda eti sattığından ve fırıncı !)i-
Ncvyorık ll <AA.) - Reuter eJnn - U'ıtfi Aksoy dün ayni zamR:ıdn mitri de 1 9 kilo ekmeği noksan ol-

sı~n.n: Berlinden bum"YQ ge!cn bir fırınlan da teftiş etmi tir. Şişlid-:ki duğundan haklannda ceza keıı.ilmiş
Kongrelerini toplıyarak beden telsız haberine göre ALman payitahtı bütün fırınları teftiş ed~n h.•ledivc tir. 

terbiyesi kanununa jntibal.: etmiyen dün. şiddetli hava bombarocrnanı.n.a reis muavini, burada gerek f:rınla~ı. Belediye, dilencileric de müca -
Calata:oıaray ve Fenerbahçe klüble- ~hıd olmuştur. gerek ekmekleri matluba muvafık tleleye devam etmektedir. Dün 14 
rinin bu sene lig maçiarına iştirak ~el'miJı metke-Q bamb:ı'Mıımnm edU_ bulmuştur. T.utfi Aboy, bir muhnr· dilenci yakalanarak haklannda ta -
ettirilmiyecekleri şayi olmuşsa da miştir. ririmize teftislerin netic~inden çok kibnta geçilmiştir. Knymakamlıkla-
yaphğımız tahkikat neticesinde bu Brandenbotır:g lknpiSl ~ Amerika memnun bulunduğunu, esnafın be- ra ve belediye şubesi müdürlükle -
huausta henüz verilmiş bir karar ol· sef~!lllleSi yalk:ınınıda bultın.."ln sa_ ledivenin istedi~i ekle tamarr.i~c in- rine yeniden bir tarnim gönderilmiş 
madığı öğrenilmiştir. nayı a:ka.demJ.sf ~nda irobetJer tıbak etmekte olduğunu söylemiş ve bilhassa gıda maddeleri sntnn 

G 1 t G 
' 

b. 1 . .,. · vaid olmuştıuT. Hedeficnni tcrrvir et - 'ki .. . • d h. , d kkA 1 k k 1 a a a '30Ç er ır gının - ve ıton ı gun ıçın e şe l':"r.e ceza- ü. ·an arın sı ı surette ·ontro u 
rnek Için İngniz tayyurcleri tarafın - landırılan eımafın diğer haftalara nis bildirilmiştir. 

Dostumuz ve muh'arrir arknda -j Kurs devresi 3 aydır. 90-1 00 aa
flnuz İbrahim Hoyiyi dün pek te - at ders veriyoruz. MontaJ, direksi
laolı ve heyecanlı gördük. Sebebini yon kuJianma ve nazariyatı öğreti-

kongreSi dan atıtan panı.şütOerle müOOhhez ten 

G 1 t G 1 B. )"'"'" d B" vlr f~1dertnin mfk:!nn pek çok idi. ı . . h 1 k Id V b ı kle ind b ......... b a a a enç er ır ıgın en: ır- 0 derecede 'ki, Bt>ı11ntn herhangi bir en nın a en ya~ma ta o ugu . o~ o ıSi t e ir :}'3ngın uv.ıu ası Her_ 
liğimizin fevkalade kongresi 12/9- ~ ... d....,__. ..... nl . _ -•tı-..o~ bardırnan harekatına karaktenstık mnnn Golrçl.ngst.ra.sse'de prop:ıganda 
940 P b .. .. 2 ı c ..,...... ~uue "LJU anı ..,...ı:;. .... '"""" ga_ b" . Id" o·· k "· h"" . 1\ soranlara: liyor. 

- İmtihana girfyoruml - Bu yakınlarda bayan talibler 
Cevabını veriyordu. İmtihnn de- artmıo ı 

er§em e gunu nat . de a- l'X'te okıuma'k mtl.mkiln fdl. BLrook ır mısıt ır.: .. un . u taarruı:. u - nazını Dr. Göbcl.sin evinin ;uÇ metre 
!ata Arapcamı Buğulu sokak C. H. ı'kımştıır · yen cumlarını buyuk bır sarahatic ya - yakınma diişmüş.tiir. Bomba. nazınn 
P. binaSJndaki klübümüzde yapıla- Bgın 1? d b · k kl bl' _ .ıild' pan bir bombardıman tan·art-leri, b:ı.hçestnde düştüğü yerde büyük bir 

nince yanısıra elbet telaş ve heye - - Doğrudur .. İki senedir ama - ... d k~ ,.,. •n e azı so a ar ta .ıye '!Ol ı f'l f d . . . . "· b """""'" ~ı .. cagın an rnez ur gün -.e saatte bü- Berlin 11 (A.A.) _ D. N. B. bil.dl _ ı os~ tara ın an ıcr~ edılmışt_ır. çu ... ur açımış ve gul a..~inin g=u.v 
<:an olacak. Fakat ne imtihanı'?.. tör olarak bir çok bayanlar mekte- tÜn Üyelerin gelmelerini Önemle di - . S~hrın bazı kısmının !IS tabakaSJ ıJe bir kısnum luısarn. Uğratmıştır. 

lerim. nyor: k 1 b 1 w Londra. U (A.A.) - İngUiz lmvn. - Hayrola dedim, kırk yıl son- be müracaat ediyor •• Pek çok me
.ra mesleği değiştiriyor musun. me- zunumt1z var. Hatta bunlar arasın -
rnur mu, muallim mi olacaksın? da taksi şoförlüğü yapan bayanlar 

- Hiç biri değil, şoför oluyo - da çıktı. ' 

Ga!atasaraylıların S9nelik 
kongresi 

C'.rt'Ce İngilizler, 'Fhın.<mım şimalin- alp ı . u unmasınba lragml en, tayya-
de ve mha zlyn~ Belçfkn A.Iıru re er, ıstasyonu u mu~ nr ve saat nczaroti tcblı!i: 
yada yeniden gaıyn asla!rl vehıed('fl~ 2 3,45 de hücumlarına başlamı~lar- Berlinden gelen büyü'k lbir demir 

dır yolu hattl'.nrn son istasyonu olan 
hüeum t'imiSlerdtr. Bflhas$ Beıi;n · · 

nı m ı - Demek kendilerİnı bunlara Galatasaray klübünden: Klübü -
milzün mutad senelik kongresi 6 
EyiCil 1940 tarihine tesadüf eden 
Cuma günü aktedilecekti. Nizamna
menin aradığı ekseriyet hasıl olma
dıiından umumi heyetin toplanhsı 
ekaeriyete bakılmaksızın 14 Eylul 
1940 Cumartesi saat 1 5 de yapıla

hedef lttiooz ohmmuştut'. Bemı'k bir Büyük çaptaki infilak bombala ... - Pot!mı:m Ingiliz hava kuvvetliert ta _ 
Hatırladım, dostumuzun bir oto- emniyet edenler de bulunuyor? 

rnobili vardır. Kültürüne, edebi zev- - Haksız.sınız. Ba,Yanlar dahıt 
kine itimad ederiz. de, bir türlü çok meraklıdırlar. Hem, t&yyarec.i, 
•ehliyetiıı olmadığı için ker.dimizi paraşütçü oluyorlar da n,lçin toför 
ona emniyet edip, arabasına binme- olmasınlar'? 
Yiz. - Muvaffak o1amıytınlara tesa-

Üç aydır, Taksimdeki otomobil düf ed~or musunuz} 
1nektebine devam ediyor. ~ihayet - Bazan.. mesela me,hur bir 
irntıhan günü gelip çatmış. Direk -1 zatla refikası devam ettiler. Fakat 
lerin arasından otomobilini nasıl ge imtihanda muvaffak olamadılar. 
ı;;ir'fceğini düşünüyor. Tagom türk- * 
Çeye çeviren adamın otomobilini Imtihan heyeti gelmişti. Biz de 
direkierin içinden nasıl çevireceği - aniona geçtik. Salonda ikisi bayan 
ni düşünüp heyecanlaması da tu - olmak üzere, her yaşta, her mes -
har olmuyor değil. lekte 30 u mütecaviz talebe bulu -

- Haydi, dedim, dost karngün- nuyordu. lmtihanın da olgunluk 
de belli olur. lmtihanda seni yalnıL imtihanlarından farkı yok hani .. ta
bırakmıyayım. liblerden, meşhur hikiyeci Ömer 

Efendim, söz aramızda. maksad Seyfettinin kerimesi bayan Güner 
hem de tiearet .. ~ otomobil rnek -1 mütemadiyen motöre çalıfmakla, 
tebi na!>ıl yerdir, imtihanlar nasıl diğerleri de müzakere ile meşgul -
Yapılır'? Görelim. Bir günlük mcv- duler. İmtihan heyetini to:tkil eden 
~u nafakamız çıkar belki.. yüksek makine mühendiei Hüııeyin, 

Miiteveffa Taksim kışinaının bir makine mühendisi Beşir T ezel. sey
Itöşesinde 14, yıldır çalışan fikri rüsefer komiseri Re! et T enik, ma -
"fevfiğin aOtomobil okul o ıl ndayız.. annın başına geçtil~r. 
Ilk olarak gözüme, snbık Darülfü - Be;ir Teze! talebeyi çağmyor, 
ııunun, Maarif f':azırı Eınrullnh e - talebe.. kutudan sual fişle.rini çeki -
fendinin imzasını taşıyan bit ahn- yor, motörden dört sual sorulduk -
d"tnamesi iJi,.iyor. Fikri Tevfiğin tan sonra, seyrüsefer komiııerinin ö
"f abiiye şubesinden aldığı icazetnn- n üne gidip, şeyrüaefer su allerine ce 
l'lle.. vab veriyor. Maannın üzerinde, Ü&-

Bizde tersinedir zaten, doktor tü caddeleri gösteren çizgiH dama 
ftıuallim olur, muallim a\"Ckntlık tahtası gibi mustatil bir neane var. 
~apar. Mühendis kaymakam olur, Üzerinde de, üç tane kurnıa oyun -
~aymakam, iktisadcı. Maamafih ta- cak otomobil.. tatbikat bunlarla ya
lıiiyeci muhatabım otomobil fennin- pılıyor. 
de yekta . • 16 sene evvel Beyaz Rus- Motör aksamma aid şualleri pek 
ların açtığı mekteb kapandıktan anlamadığım gibi, kimseyi de ala -
•onra, Türkiyenin gördüğü y(',gane kadar etmiyeceğinden bahr.etrniyc -
tıtomobil mektebini o kumıuş, o ceğim. Halbuki seyrüsefer tarafı en
~aşatmış. Binlerce mezunu .ıl du - terc~san: 
t!Una göre, hemen hemen ~oför or - - Şehir baricine kaç kuruı 7am 
duaunun yarısına hoca. Diyor ki: alırsın? 

- 1930 sener.ine kadar faaliye- - E.Uiı 
tirniz yükselme, 35 e kadar da in - Sakın inanmayın, orası tarifeye 
~itat devridir. Bu tanhte umumi değil, insafa bağlı.. ,......_ 
0 Uhran başlar. Carnjlar kapandı. - Peki bunu ne zaman ııhraın'? 
Şoförlüğe intisab edenler azaldı, - Şayed mü~teri geri dönmiye-
bittabj amatörler de .• Mektt-b mec- cekse .. 
:uriyeti olmadığından otomobi!i, - Gece zammı saat kaçta başlar, 

amyonu olan seksen kişiye öğreti- knçta biter. 
)or. Şehir Medisinin bu devre içti- Bunu biz de öğrenelim ı 
ltıaında şoför me.kl'ebindc.n mezun - Saat J 2 de ba~lar, sabah 7 de 
tıhna kaydını koyacağım ümid edi- biter. 
)oruz. - Tramvay istasyon yapmıı,, ne 

gecede Berllntn m6r.lrez!me ve gM"bı rıodan sonra yangın bombaları yag- rnfmdan dün gece bambaııdJ.'l'ru:II1 c -
na ~balaır a:tll~ b~mıla.rd.a ez - muru yağmağa başlayınca hirçok dilmlştir. 
cürnlll bazı 'ha.c;tane1~e oteli~ -~ yangınlar çıkmıştır. Bu yangınlardan Bremen'de ~01dnıro. ve ~r 

ı b,_, ....ı A.__..,· bir tanesi bilhassa genisti Dahn az 1 ta,yyare kerest.esı imal eden fabrıka-
re<:nı uM.L~n.ıa mu~d!d vangın - · 1 h~ diJ J.,-+1 W!lhl h " 
pır çı~oruııı ~ Juımı.r oftmustuT. ehemmiyette birçok diğer yangın - ya ucum e m 'i" r. ems av;m 

Bam evlerde cmrnıek te'hll'kesi me-v lar da görülmüştür. Ingiliz tayya - de b:ılhriye lrujlasmn ıta:m i'>n.bct ol -
ctrd'dur. Bu .9ebebden Berilinin metite- releni, bütün bombalamu attıktan mlJ9tur. . 

caktır. 

Klübe mukayyed 
rica olunur. 

zinrle bir cok ~'lU" tehJiye edU - 1onra geri dönmüşlerdir. Londra ll (A.A) - Reemt reblı{te 
'f' ı..t· ,.._....._ ..... 1 - Alman teblıg'~i atfen hava nez.aretl tstihb;ı.rnt bürosu 

azanın teJrı ı m,. .. ır. n.<U~Uu uı.<n.n Inf :saşestınde ya.a • ir daki lfı.rruı.t kıted" 
nt?: 00:, ölü ve müte.a.ddld ynrolı var_ Berlin ll (A.A.) - Alman or- a~ ~ 1 ~~ ~ venn~rl ır: 

yaparsın, 

dır. duları bn!!kumandanlığının tPbliği: 3 •• :,'' 'lk nn ş_yük~h- ar ma ---"'-- o- d"" · ı· F nız ....utiıı;~ en bu ııCtımhıt'dan 
Aıncnaa selarethanesine bomba uşman. un gece .. ~ın~a ı ran - birinin darbemıt em~-+ır. hk salv -

diqtü da, Belçıkada ve ımalı Alman - la k Y'
1 

·~~ 0 

aiz Borilin ll (A.A l - D N B bildi yada muhtelif noktalara bombalar : Jr{ln üQa.tnr ten {"mıd .. ı:;,a ~:n;_ roU-
. . . " - mıs VI' Ç 83,(l m ı oo.u::ıı.ıe uuro. ırı'\'lJZ 

riyor: atmış, fakat bu bombalar az hasarı ,_ t" t 
11 

_. .... b" ,.~-

- Arkasında beklerim. 
Gel buna inan... Bilmem 

bekliyen eabırlıya rasiadını-z mı, 
Ben hep sürüp geçenleri görürüm. 

- Peki ne zaman mecbur! du -
lU§ yaparsınız'? 

· - Riyo.set:icümhur otomobiline 
cenazeye, imdadı sihhiye, asker •e
çerken ve mekteblere ... 

- Köprü ilstünde azami kaç ki
lometre sürat yaparsın? 

- 12 .. 
SeyYüsefer komiseri, önündeki 

tahtada oyuncak otomobillerle va
ziyetler tertib ediyor. Talebeye na
r.ıl hareket edeceğini de 1oruyordu. 

- T ramvayın aa ğından mı ao
lundan mı geçersin? 

-Solundan .. 
Diğer ves iti na k liyenin) 
Burası taksi toförlerilc:., otoblls 

toförlerine öğretilmemiş caliba.. zi
ra, her taraftan geçmek, insanı ta
~ırtmak adetleri ... 

lmtihana giren 2 3 talebeden 14 il 
muvaffak oldu. Gerisi de maarif ka
rarile «bütünlemeıı ye kaldı. 

Öğleden sonra, Hürriyetiehediye 
tepesinde, direksiyon imtıhanı ba,
ladı. Sabahkinde muvaffak olanlar 
alınıyordu, yere direkler tesbit edi
liyor, bunları devirmeden geçmek 
mesele... · 

Eğer bu oçamnlan devimlezse
niz bir adedi sahih ehliyetnameye 
hak kazanırsınız. Talebenin bir !cıa
mı da bu imtihanda dökülmüttü. 
Her direği deviren de: 

- Heyecandan ı 
Diyordu. Bu heyecana Allah razı 

olsun demek lazım. Zira onlar bu 
direkleri devirme~eler, caddelerde 
bizleri yere serecekler. 

Nusre• Safa Cotkun 

· "b 1 ... rı ve ıcare ge:n en aYıT ır , ...... ._ 
IngUiz tn~. dün geeeki htL muçı o muştur. ... .... , t b" .... t Im ... _. ~ Bir 

-~·-- B" k d'" • B ı· ··tnı"ll!a a a ı lU u u,..a.'-'ı •. Vl.ü.ll.kU~ MnaSm'dla, Berlindeki Ame _ ır aç u~man tayyaresı, er ı- bmnb _,, t i ...__.bal 
1 k d 

.. h" .. . <ıu.ı man nvv:ıros .....,u rını 
ır ka Bitileşik dev~ bnyfi'k: eJçn~ ne a ar uçma~a ve şt- 1T ll'lnrıne C b ot h .... ~~ıan: 

w l ar n 31\'llztın:ıı:ı ""'+' mı.ş mııv _ 
binıam fuıerlne bir QOk yomgın bomba_ bombalar atmagn. muvaffak o mu~- ru:ılnra bit"bl:rl DMından atmıştır Ha 
sı ~ teahh11rH1 bamba. a:bnışla:rdır. tur. Halkla meskun mahalleleri,. tı- vuzun dörl.te ficünü 'ka:oava.n ve ha 
Cem'Qın altı "tıaıne oJa.n bu •bombalar, caret mahallelerinde mÜI~I\ddid vuzun "9T'k rıht.-mı bovunc.'l. boımba
mes'ud bır t..esad11f e8erl <&ımk bü - yangınlar çıkmıştı~. Sehirde. i':j has- lar' dfi~rıken bir tarafi/lU dn gem! -
yük elç ~in bah~esine diL,müştür. tan~ve bombalar ısabet etmıştır. Se- lerln e-n)l{a.n ha:vaya fııiamaktn bu _ 

Alman matbuatının tiJciyetleri faretler mahallesinde, duvariann ıunmu<>t:ur. 
Berlin 11 (A.A.) - D. N. B. çökme!li ihtimali bıılunduğundrın ba- Ostcnde limanı da saıı a!kışa:mı 9 _ 

bildiriyor: n solraklar muvakknten tahlive ~dil- dnn 'bu saba'l) 5 e b:d:ı bomb:ırdı 
Alman matbuab bu sabah yeni - mhıtir. Bir bomba Rayh~tag üzerine, man edilmlstlr. -

den bütün askeri hedeflere ve ez- di~er bir bomba giizel san'atlar a -
cümle Ingiliz hükfunet merkezine kademisi üzerine diişmü~tür. Be !'i
karşı tevcih ve icra edilmi~ olan in- vii ölmü~tür. Birçok yaralı vardır. 
tikam hareketini mevzuubahs et - Emniyet ve yardım servislerinin bi.i
mektedir. vUk ~ayretleri ve Berlin halkının 

Gazeteler, Ingiliz tayyaıecileri ta- kendi Itendini muhafaza için aldığı 
raiından Almanyadaki r.ıvil ahaliye ihtiyat tedbirleri sayesinde, birçok 
karşı yapılan taarruzları tahattur et- yangın bombasının fazla haııar yap· 

Bmıloo-n"' lim'lnmıda lbnamnd'l bu_ 
lunan Alınını gemileri de bamb:ırdı -
man edilm' erdir. 

Bıı~ıro fllolar şimale d.olrru u-ı:ı~a _ 
rollc Flessln'l!'eve 'hücum e•rnii'ile?Vllr. 
Doklara müteaddld bmnbııla:r Isabet 
etmiştır. 

Bir taroft:ın da Dom"t'("<;l bo:mbaı-_ 

dırnan eden ve Grlnes bnrnunıh bu_ 
luna.n dümnan topçu rınevziler·,., .... hü
rııım edPmi~Ur. 

tirmekte ve Ingilizierin her tarafa masmın lSnUne geçilmi~tir. 
sollüloitten mamul pl!klar atmak au Londra ehrinde ve limanında 
retile yaphklan Eecayii tebarüz et- askeri te!'!lı~at. dün gece yapılan Al
tirmektedirler. Bu pliklar, üzeıleri- man mukabele bilml!'!il hücumlarının 
ne çabuk ate~ alan bazı maddeler yeniden en mühim hedefini teşk"l ..A B~yovlunda : 
sürülmüo olduğu için bilhassa aah - etmi~tir. Mevcud yangınlttra y,.ni MUHTAR DOMEKE'nin 
ralarda mahsulleri ve ormanları ko- yan~mlar il&ve olunmuştur. ÇrÇEK. MOESSESESI 
layca yakmaktadır. Btmdaal ~ka. İngilterenin centı -

İngiliz tebliif bu ~de Mikerl ~n mU _ 
Londra ll (A.A.) - Ingiliz hbn ~fller, e'l'.C~ ltmruı teeieaıt- • 

hava nezareti istihbarat servisi bil- ~ tıa.w meydalilan ve endüstri 
diriyor: mii~erl {1e bom'bft.rdırn.a.n edll -

Başka yere ttı.şıımıo'k mecburi • 
~tindc kalmıştır. Yeni yer ya. 
lan'da sayın müşterilere bntUri -

lecektir. -~ 
Dün gece Ingiliz hava kuvvetle- mıstlr. 

ri tarafından Alman hükumet mer- Cöhbelsln evlnind' ii. bahtu" çeline bomba ( T 1 y A T R 0 l A R ) 
lcezi iberinde yapılan hücum esna - -y ' 

sında, Beriinin merkezinde Pota - Berlin ll (A.A.) - D . N. B . bUdl -
dam ista1yonuna müteaddid defa rtvor: 
büyük çapta infilak bombalan ve carS'!lm'OO gere<d İ~ tnyyarele_ 
birkaç yüz yang1n bombası atılmış- rı tnra.fmt'hm Bf"T·lln firertne vamlan 
tır. ~""ıt htll'ıml'!ı ~q~a tılmmn mt\ -

Bu hücum, Ingiliz hava kuvvet - t~...,;,.., :rnr.ıni'ıy.vıt<ı N~nm. ~~ ~L 

Raştd Riza Tiyatrosu 
12 Ey1ül Pel"§Clllbe günü nkş::um 
Kadıköy Süreyya Bahçesinde 

.. sürtüko 
3 _ perde 

Son Postanır. tarihi telrikaıı: 24 

~Bud·n 
.__ Paşasi 1n k1z1____.."1,~ 

l
lirdi. Ko~a ko~n geliyordu. Bu Derd-ı dılar .. aralarında bulamRdılar ... Ye 
lj Mehmed Beydi. bir saniye içind~. tüyler ürperten 

Yaktıkları nte~in ı ığına girer gir- faciayı hepsi anladılar ... Fakat, hiç 
mez, berikilerin tiiyleri diken CÜ - biri yerinden kırnıldıyamad... hiç 

çalı~arak ormanı gösterdi. ıli Mehmed Bey o~ lım değildir, Bu-
- Oraya gitti idi ... Seni ... Seni din Paşası RIZI Kay.ı Ha·~ımsultan -

ltorkutmaaa... dır... • 
Alicik de vurulan teytanın ldm Dedi. 

olduğunu anlnınıştı. Derdli Mehmed Bu haz.in sahneyi niçin tafsil ot -

Pınara kadar iki "'ÜZ elli, üç 
)'.. ol 

lıı. adım... Tulumun dolma -
•ı on be..ş dakika... Gidip gel
~e on daki!.a da yol ... B<:yle an -
~:da yarım sne~t kolay geçer mi) .. 

!!Safe ve "taman hesabını ilk ya -
J:. .,n Yandım Ali olmu~tu. Tahmini
~c ~Öre Derdli Mehmedin tulumu 

oldurup dönı·ccği t;ııalarda, orma
n.a kulak \'erıni olan taın sekiz ki
~knin dalğınlığındun i tifade eelerek 

endisini, ormnnın ılk ağaçinnnın 

Yazan: Re,ad Ekrem 
luk beyaz bez topunu çıkardı. Ve 
mcşe ağaçları dibinde sürünerek 
ilerlemeğe başladı. Jki iiç dııkjka 
geçmemişti ki, ormanın içÜ'ıder. müt
hiş, tüyler iirperten bir çığlık kop -
muştu... En ufacık bir seıı i~itince 
kendisini hemen atılacakmış r.nnısn 
sekiz kioi olduklım yerde m•hlnnıp 
kaldılar. Hepsinden buz gibi bir ter 
bo~ndı ..• Değil ormana doV.ıu ko~
mak. birbirlerine bile eeslenmek a
kıllarına Kelmenıişti. Şeytan dua -

ba 

ken oldu: biri bir ,vey 'öyliyemedi ... Çenele 
Derdli Mehmed Beyin elinde tu- rine demir kilidier vurulmu~tu .. 

lum yoktu. Sağ el! bileğine kadar, Derdli Mehmed Bey Aliciğe doğ
yüzü, göğsü, pül'kürme kızıl kan idi. ru genio adımlarla ilerledi. Ince u
Gözleri yuvasından fırlamış, fıldır wn boyu sanki iki misli uza•nıııtı .. 
fıldır, deli deli dönüyor, üzerine sal- Çocuk, Derdli Mehınedin göılerin
dıracak birisini arıyormuıı gibi hakı- den alevler çıkıyormuş sandı: 
yo~du. Neden sonra, boğuk, kor - - Amanın bana geliyor! .. 
kunç bir hıçkırık bo~anır gibi ba - Diye bağırarak yüzü koyun yere 
ğırdı: kapandı. Derdli Mehmed Bey kon lı 

- Yandım Ali ağft ... Yandım pençesile çocuğu ensesinden tutup 
Ali ağnm nerede ... Bre ben pınarın kaldırdı: 
teytanını vurdum ... Bre aize söyle- - Benim güzel oğlum .. koık -
rim adamlari .. Bre ben pınarın ,ey- ma ... Söyle bana ağan nerede} .• 
tanını vurdum!... Yandım Ali nerede) .. Ben pınarın 
Yandım ı-\li nerede) .. Hepsi. teylanını öldürdüm ... dedi. Çocuk 

Bey sendeledi, hacakları büküiüp melidir? 
yere yuvarlandı, fakat yuvarlannıa- Ertesi sab h Estergon gazileri 
aile beraber sıçrayıp kalkması ve, Yandım Ali ilc Kaya Hanımsult;m 
b~ altı adım cerilevip açılması bir için bir mezar kazciılar. Kaya Ha -
oldu. Sonra, geri~in geriye ormana nımsultanın küçücük bir ~ümsekten 
doğru koşmağa ba~lndı. ibaret sol memesinin altın:ı saplan-

Karagöz Bey: mış fildişi saplı hançcri çıkaramadı-
- Bre ıaziler Yandım Aliy~ o -

lanlar oldu .. ~imdi şu Mehmed Beyi lar. 
tutun ... Şu zavallı masum civanı O tek mezarın başucuna iki ka -
aa lmayı n ... Bre koşalım ... Bre tu _ va k fidanı diktiler. GaziiP-rin ağ7.ın
talıml.. diye bağımrak pe!linden a- da ııŞeytanpınnnıı adı pek çabuk 
tılırken, Hiiseyin Efe önledi: unutuldu. Buıulan sonra oraya cıÇıf-

- Durun gaziler . . Pe:ıinden te kavaklnrıı denildi. 
varmayın... Olan I r oldu.. hem si- Re§Cld Ekrem 
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· irv:ı Yeni Kolej Nic~~ri ~ 
t L K - O RT A - L i S E 

Taksirnde Sıraselviler 86 - YENI AÇlLDI. 
1\Jüdijrü - Eski ~ı.,H Terakki Direktörü. M. All Ha~met Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI D İLLER ÖÖRETİMİNE genlş mlkyaı.ta 
ehemmıyet vermek sınınarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin 

' çalı.şma ve lnktşafı, sıhhat ve inzlbatile yakından alakadar olmaktır. 
Mektebln denize ııflzır kalörıferll tenerriishane ve Jimnnstıkhaııesi 
vardır. Hergun saat l9 lle 181 arasında talebe kayıd ve kabul olunur. 

Telefon : Cll!J9 

, 3 Ayda Biçki- Dikiş -c---·~ 
T e6is tnırlhi : 1930, Müdiresl: ELENİ Çoı1b:ı.eıo~u. 

En son ve çok kolay bir usune Fransız LUks me_ 
todl.a dikiş brlen b:cy.anla.ro üç a~ nz bllen ba
yanlnnı. a!ltı aşda, hiç bi1miyen bayn.nlaro dokuz 1 
ıcyüa biçkl ve dikiş öğret.l.lir. Ba.ya.nlıı.ro Tııyyör, 
tuvaıet, rob h1ç provasız J apone ve re~la.n ve en 
san modiellerin motod üzere şekiDıerl ~ilir. 

Erkek kostüm fi, r-eğlan, parocsü, pljama, beyn:z 
~ dersleı1 bnya~ verilir. Yurddan çı _ 
lronlara. Killtür Bıılk:anl.ı~dan tasdildli şahadet • 
name itıa olunur. 1005 senesindenberi şimdiye ka.. 
d~ yet.ı.ştJ.rdi~ sarı 'atkar:b.r her tarafta takdir ve 

1 tahsinle ka:r.şılaıurı.ı., ve bir ço~u ma.ka.,•rtın:r o~ ve yurd nc;ırruı.~a 
muvnftıı.k olmu.Şl.ardır. <Devre) kayıd günleri: P<ı.z:ır.tesı, Perşembe, 
Curn:ırtcsı(fi:r. Ders'ler ı Bi.nlncite.şrlode ba.şlıyucıaktır. 

Aodres: Kumkapı Kadirga caddesi No. 03 ., 

K1ş Mevsimi Yaklaşıyor ••• 
Kürk Mantolannızı Teresiye ve uzun vade ile 

JA TE Ti Ki 
l\lata.zasından ahnız. 1 Avrupanın 1941 so :ı r.1o:lelle. i gelmiştir. 

.. ,.r:.ı- Malunudp~ 137 No. ARJANTE TİLKİ MAÖAZASI 

Leyli 

SA K 
ALMAN 

Kız ve erkek kısı.nthıın ayrıdLr. b.k, Oııtıa. Lise ve Ticaret sınıf'ları 
ıle .Al.m:ıilca .bilm.iyen tnıebe için ihzarl sınınarı :ır.ıroır. K'<eyld için 
hergün sabahtan ~leye kıa.dar müro.ooa.t edilir. Okul 16 Eyliılde ted. 
ris:ltı:ı. oo.şlıya.caktır. -

İstanbUl - Galnta., Kart Çıın:ır sokak, No. 2 - 10 

Ziraat, Orman, 
F aküitelerine 

Veteriner 
talebe alınıyor 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
Yüksek Ziraat. En..,tltüsü onnan, EJrru:ı..t, veteriner fakilltelerindo talebe 

kayıd ve kabuliı:ıe 15 'A~ustos '1940 tarihinden itıbaren başlanacak ve :!0 
!:.ylül ı94o gunü ak.şamına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl knbul edilecek talebeler b iyoloji, tlıik, kimya, ce'bir, Tıirkçe 

'ıhrir ve yabancı dılden «Fransızca, fngilfzce, Alm::ınca dUlerden biri. bir 
eçim lmtihanına t11.bi olacaklardır. 

2 - Seçim imtlhanı Ankara ve İstanbulda 1, 2 , 3, T~rlnievvel 940 gün. 
lerinde yapılacakf.lr. 

3 - Enstitümuz fakültelerine yazılmak istfyenler kayıd ve kabul ş:ı.rtıa
r·nı Enstıtiı rektorliı~ü ile vUO.yet ziraat, orman, veteriner müdiirliiklerin-
1rn teda rik ei!Pblllrler. 

4 - Seçim imtihanı Ank:ırnda Yüksek Ziraat Enstitüsünde yapılacaktır. 
T!!tımbulda lmtihanın olaca~ı yer Zıraat, Orman, Vetermer müdürlUklerlne 
mi'ırncaat edilerek öğrenUı;cekt;r. 

5 - Sıhha t raportı nümuııesi enstitü ve vnAyeUer ziraat, orman vetcrı. 
ner mudf.rlüklerırıcte~ tedarik edlllr. 
Başka rapor kahuJ ecliii'T'~'" «7169. 

Toprak Mahsulleri 
ı - Akşehir !sta.';yonund'a yapılacak anbar ve idare b ina.sile s:ıir 

işler götürü olnrok kapalı zarf usulıle cksıltmeye konulm~t,ur. Keşif 
bedeli •43351.05D 'kırk sekiz bın üç yüz elli bir lım beş kuruştur. 

2 - EkSiitme evrnkı üç Ura mukabilınde Ofls Umum Mi'ıdürlüğün. 
den ahruı.bilir. 

3. - Elksiltme 1919/ 940 Perşembe günü sa.at 15 de Anknr.-ıd:ı. O!is bl
MSın'da ~"'lpılncakt-ir. Teklif mektubl:arını bavl zarflar m-:ı.kbuz mU'kn. 
bllım:le Ofisln muhaber.a.t servisine teslım edilecektir. 

4 - Muva:kkat teminat miktan c3626.33o uç bin o.l'b yüz yirmi a!lb 
lira otuz üç ku~tUl'. 

5. - istekliler teklif ev~ı meyanınn ekslltmeye girebilmek için, 
lha!c btrihln'Cle nihayet Iki gün evvel Ofisten alacakla n ehli~t vesı._ 
knsııru koyncaklnrnır. .8593 ı 

İktısad V ek aletinden : 
El Dokuma Tezgahı yaptırılacaktır. 

ı - Vek!iletimizce yapLırılacak 3000 aded el dokuma tezgii.hı kapalı zarf 
usulile eksiilmeye konmuştur. • 

2 - 30<ı0 aded tezgahın tahmin edilen bedeli 57000 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 4275 liradır. 
4 - 1'ezgnhlar imalat yerinde teslun edilecektir. 
s - ihale 20 Eyliıl Cuma günu saat .ıs. de Ankarada İktısad Vekfı.letın. 

~--· Saf ve Normal gıda ~·~ 

Pirinç unu- Mercimek- Bezelya- Yulaf, 
Ye sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdı :-. 

ÇAPA ARKA üSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA KuruluJ tarihi: 1915 

de müteşekkil kom!.syondn yapılac:ıktır. Tnliblerin mezkfuo gün ve saate A k V J"} • .... • d 
kadar teminatlarıııı yatırmaları ve 2490 sayılı kanunun 32 nci mad~esl n ara a.ı ıgın en : 

'-~----=-••••••••••••••••••••••'' muclbim·e tanzim edecekleri zarfları eksiitme saatinden bir saat evveline Ankara. - Haymana yolunun 19+500 - 48+800 kilometreleri ~ınd.o 
lll: kadar komisyona tevdi etıııeleri Ui:ıundır. yapılaca1t §06e ve suı:a.l im.rulfıt inşaatı 1919/ 940 Perşembe günü saat 15.30 

Türkiye demir ve çelik fabrikaları mües
sesesi Müdürlüğünden : 
Sakarya {l.ğzınd.a İhsa.nlye mev:kiinde bulunan talt:riben iki bln ton demir 

cevhcrinin meikfır mahalden alınarak Fılkos'ta vagonda teslim edilmesi işi 
b ~ mLı!.t'3hhide verıleceıct.ır. 
~ blerln 15 F4lüle 'kadar mues ese miı<iurlüğune mıi.racxaı!.b.n fi1\.n olu. 

8591 

Kız ve Erkek - Leyli tJe Nehari 
Talebe kaydına d evam olunmaktadır. 

Şehzadebaşı polis karakolu arkasında, Telefon 22534 

6 - Bu hususa müte:ılllk şartnameler İktısad Veknletl snnayi umum da Vilayet Daimi Encümerunde ıhalesl yapılmak üzere kapa.lı E:arf usulıle 
müdürlüğ•ı küçük san'atlar şubesinden temin edilcektır. a5215/8068ı> eksiltıneye konulmuştur. 

Keşif bedeli 320.900 ınu 99 kuruş olu,p bundan 90.900 lira 99 turuşu 940 

Sıhhat ve lçtimai Muavenet Vekaleti b ütçesinden re 100.000 U~ı 941 bütçesinden, mütebaki 130.000 lirası da 
912 bütçesinden ödenooe'ktlr. 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinden : ~1uvak.kaıt tem1natı uı.soo Hro ot k~tur. 
Isteklllerlın ~ anektuplannı, muvn~laıt temın.at mektub ıveyo mak-

ı . - Aıık.ar..ı. m e. kez hıfZL'3 ıhha mües.::.e; .il ~afından bir man sene lbu~n il<', Ticaret Odam vcsıkası ve en uz a70.000D liralık buıw. mümasıı 
za;rfınd::ı t:ı.bett "ilece ~ Ttır.k Hıf ı.lııha ve Tecrube Bı~olojl mecmı.l'lSUl. şose tı yapmış olıdu~unu gostertr musbet c\•rok ibraz etmek ve yüll 
dan 1500 \'e her mueJiıfın eseri \Men 100 z~r nded ol.maJc Uzer:c 42 forma sek muhcndis veya mü'hen'ClıS oldu~unu veya işin b itamma kadnr bu kabı' 
açık eksilbne ile b ..:>tırıl::ıcak.tır. fen adarnltırUe :Lşt.ı.raJk edeceğini tevs k etmek suretne ihaleden en n.z 8 gun 

2.. - Eksiitme 27 9 940 Cumn. gunü saat 11 de Ankaro Merkez HıfZL'iSlhha eyvel Viltlyete isti'da ne mur:aeaat ederek alacakhnı fenni ehllyet vooilaö. 
muessesesi satın Oılrna kom•syonunda yapılacaktır. larile btrlık!te yuJca.nda sözu geçen günde saat 14,30 a kadar Daimi Encu. 

3. - Tahmin bedeli 995 hra. Hk temınnt 75 lı.r.ıdır. .. .. men ırelsliğine vermele!'i. 
ot, - Şa.rtt.n.nme ve numune ni gönnek t.;L.yenler mue.sseseye murac:uı.t Bu işe aid evrokı keşfiyeyl hergün Nafı:ı. Müdürlüğünde görebile -

ederler. cekleri. (515818060) 
s. _ isteklllerin m\n':ık'k!a.t temııw.:tıı yntırrnak üzere bir gün evvel ve 

kanuni vesikala.rlle beraber bellı gün ve sa:ıtte komisyonıı. gelmeleri. 
(!15425D cı8436» 

Telefon: 80547 ... ı r; Doktor 1. Zati Oget 

Ş .1 
ş L .

1 
TERA K K .1 L .1 s E s 1- E R K E K 1 Belediye karşısındaki muayene-

hanesinde ö~leden sorıra hasta-1-·d-.l·.-----·• \ı- larını kabul eder. 

- -
KIZ 

- İLK - ORTA - LISE. Yabancı dillere bilhassa itina e ı ır. 
Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticelerlle sabittir. Doktor HafiZ· Cemal 

ı _ Tnlebe kaydı, hergiın saat 9-18 e k adar HnlU Rifat Pa.şa konağında yapılır . 

ANA 

2 _ Arzu edenlere, mektebin murassal talimatnamesi posta lle gönderillr. (Lokman H ekim) 
3 _ Kayıd için velllerin bizoza.t melctebe gebnelerl gerekt~. Nişa.n- ~ GÜl' DÜZLÜ Divanyolunda 1 04 No. da hergün 

Y A T I L I ta.Şl Rumeli ve çınar caıcktele.rinde. HiÇ Bİlt YERDE ŞUBESi Yoktur L...lı.--·~~:::::~~----hn_s_ta_k_a_b_u_l _ed_e_r_. _ _ _ 

7 1 9 1 1940 vaziyeti Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
PAS ı F AKTı F 

Kasa: 
Altm: Sn.fi kilogram 7l.806.91Z 
B;ınknot . 
Ufaklık . 

Da hildeki muhablrler: 

Tıirk Lirası . 
llaı·lçtekl m•ıJı blrler : 

Altın: Safi kUogrom 6.278.749 
Altına t:ı.hvıll kabı! serbest do -
viıler . 
D ~er dövizler ve borçlu KUring 
bakiyeleri 

Har.! ne tahvllle.-1 : 
Deruhte edilen evrak1 nakdlye 
karşı lı~ ı 
Kanunun 6-8 inci maddel~riM 
tevtıkan Hazine tara fından vA.kl 
t ed iyat 

Senedat Cüzdanı : 

Ticari Senetler 
F.sham ve t" '''l"lliit C'Ü7d:\lıt : 

( Deruh te ed•len evrakı n:ıkdl. 
A ( ~·cnin kRr~ııı~ı esham ve 

( tnhvllM Cltibarl kıymetle) .. 
B Serbest Esham ve Tah vlH\t : 

Avanslar: 
Al'ın ve dövlz üzcr;nP a vans 
T'lhvilM Uzerine avnnc; . 
Hazineye kısa vfıd<'l! avıınc; 
Hazineye 385n No lu ka~nna göre 
ncıla:ı altın karşılıklı nvan; 

H ~rd:nlar : 

Ura 

Lim 101.002.166 32 

• 0.771.418 00 
lt 2.063.981.69 112.837.566.01 

• 1.490.068.84 1.490.068.84 

Lira 7.424.982.46 

lt 38 821.08 

lt 19.072.678.61 26.536.482.15 

Ll.ra 158.746.563.00 

1. 19.310.1.96.00 139.438 367 00 

U m 258.131.818.29 258.131.818.29 

Liiia 4r7 OOR 876 !11 

• 8 277 057 57 65.885 93-1.50 

Lira 5 4Rfi 30 
lt 7.00R.722.()0· 

• 8.900 o:ıo oo 
1 

- 39 000.000 00 
1 

55 803.207.30 
4.500 000 00 

Sermaye 
lııtıyat akcesl: 

Adi ve fevk:ı.H\de 
. . 

Hususı . 
Tedavüldekl B:ınknotla.r: 

Deruhte edU en evrnkı T'~t.odtye 

Kanunun 6 • 8 inci rondrlclerine 
tevfilmn Hazine tar-ıfınd:ı.n vakl 
tedtyat . 
Deruhte edılen evrakı nnkdlye 
bakiyesi 
Kı:.r~ılı~\ tama rr. en altın olarak 
llhl"trn tednvUI" vn~ct ilen . 
Reeskont muknblli ilaveten te • 
cl'l vii le vıı .. rr!llf'n . 
Hazinrye y::ıptınn al tl n k:ı.rşılıl~-

lı avans mu~>-abllf 390:? No lt ı ka _ 
nun muclbince IlAveten tedavü. 
le vazedilen . . . . 

!VlEVJ)t' .\ T : 
Tıirk J ,,..,.,, 

Altın : san 'kilogram 18 908.221 
3850 No. l tı kn nuni\ cöre hazineye 
ııçı lan avans muk:ıblll tcvdl olu-
n.,., pl••nlnr : . • 
S:ı.fl KUg. :16.715.458 

Döviz 'l'ııahlıi;tl:\tı : 

Lira 6.188 66615 

" 6.000.000.00 

Li.r.a 156.748.5G3.00 

ı. 19.310 19G.OO 

U.ın 139.438.361.00 

• 17.000 000.00 

• 200.!;00.000.00 

lt .-

Lira 67 377.897 4!) 
D 2!l.595.925.8S 

51.643.228 22 

Altına ta!ıv;ıı k~bll dövl7.lcr . Lmı 3.359.77 
D' t"er döviıler ve alacaklı KU _ 
rln~ b:ıt-;vclerl • • • :ıı 27 !>26 80Q !12 

M uhtel!t : • • • • 

Lira 
15.000.000.00 

12.188.666J5 

362.938.367.00 

93.973.823.33 

51.643.228.22 

27.530.169.69 

112.146.958.50 

KENDiN BiRiKTiR 
1940lKRAMıYELER1 

T. iŞ. BANKASI 
ı aded 2000 Ur&1!k - ıooe.- U. 
a • 1000 • - 1001.- • 
6 • 600 • - 1000.- • 

12 • 200 • - 1001.- • 

1940 K ü çük 
40 • ıoe 1 - tOOI.- • ,, . .. • - "M.- • 

'-lU • • • _...__ . 
Cart Hesaplar ~eıp4.elN& 1 fak'- 1 ..., ... 

lKRAMIVE PLANI 
ı .Uu"-. ı h.b.cıiı..,:ta ...,. • 
.e:Ulı!o )&pilu'. 

20.797.768 80 

Yellun 675 421 212 89 

Muhtelif: . .......................... .._ ... ·-······-·················· ....... ····p• .. 
675.421.212.89 ···-g~:··;;:;;:-·M~tbaasaı Nqriyat Müdür-ü: Selim Raııp Em .. Yekün 

. 


