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. .Bır ıniıddette.nberi şehrlıııl2x:le bulunan ı.nnı Şef 
l&ı:net İnönü. dün gece aaa.t 12.fı0 de husus! venle 
Ankaraya a.vdct buyurmuşlardır. 

Dolmabahçe .sara.ymda.n cAcar,. motörlle Haydar. 

meb'uslar, &&keı1 ve mülld 
~aD.Jlllflardır. 

Çok net'ell ol&n M1ll1 Şef, ken.dUerini ka.t'fı.lzyan 
~vatm &11"1 ayn ellerin.l aıJanqla.rdlr. tmıe~ İnönü 
bUha&w. Orıeneral Ba.llh Omurtak ve büyO.t elçl PaJ;aya geçen Cümhurrei.siıııb nhtımda Vali ve Be-

l~· • İngiliz MhiUerial mıBdalaa edecek olan afır topfardaa hlrf ls ıyeo Reisi Lfttfi Kı.rdar, Orgeneral Salih Omw:tak, 
lanbuı Komutanı General İshak Avni, Bfi.tret btl

Yiik elçlıniz Bamdullah Suphl, §ehr1mi2ıde bulunan 
MW.l oeıı hAm.U tren, hararetli teza.hüra.t aruın. 

Ha.mdulla.h SupbjJoe Utl:fa.tta bulu:nm~al"dır. ~ 

ingillereyi istila. ır .. ·····:a:····; ........ i········ıı londrada dün 

~--------------------Makineye 
\ferilirken 

Afrikada harekat 
harbi başlamış 
Mısırdaki Ingiliz 

ordusu hakkında 
D. N. B. nin mütaleası 

•iaBer!in, 17 (A.A) - D. N. B. 
bi .'ıs~?ın Romadaki ask~ri muha-
1.tıldiriyorı 

da . 1 ısır hududunda Sollum civarın
l.n ı k _İngiliz miıdafaa hattının zor
har~ ıle §imali Afrika cephesinde B et harbi baıılamıştır. 
rnuh~ . f~giliz müdafa:ı hattında 
ral elıf ıstihk&mlnn, topçu ve 

Mı. tnevzileri vardır. 
un 7ırdaki İngiliz ordu unun faal 
tö ~ur an hemen hemen hepsi mo-

rıı.edir v h" 1 . d k"" ··~ı; ac . e ızmet erın e ·uçu ve 
rf ıı.r~lı arabalar vardır. 

ıı s~e.•lızlerin ikinci müdnfna hntla-
Tdı Baınni civanndadır. 

tiliı.ı'ablu~garb muharebelerine • ln
Z ll er bılhassa Avustralyalı, ) eni 
rtı e ı_andalı ve Hindli kıtaatı sok-

llıttadırlar. 

1 
Hindliler Mısırdaki Ingiliz: ordu

Unun baiJlıca istinadg3hıdır. 

Fransa da 
c teyezanlar 

bi!d·e~evre, ı 7 (A.A.) - D. N. B. 
ı tıyor: 

Petit D h" . . . 
l'lıd ... aup ınoı,, gnzete3ının 

"e ~ta nazaran Fransanın Savoie 
ı.,, .~k Savoie vilayetlerinde au
Ya n Yukselmeai büyük tahribat 
}'e~Jrtııd§tır. Suyun yükselmeai bazı 

er e b" . b Bon ır metreyı ulmu~tur. 
lar ~cviiJe" de malli tol kısmen eu
ticc ~ t~ndadn. Dir toprak kayışı ne
d~~n e Crenoble, Bourg d'Oisnus 
ha ıryollnrının 50 metrelik bir sa
rtı:~ittprakla örtülmüş ve yolu tn-

Albe k~pnmı~tır. 
feye ervılle ve Ugine" de de vahim 
lun ~inla~ olduğu ve yalnız bir )'O

duğu b"rnl ı.I~on hanlık hasarı bulun-
B· 1 dırılmektedir. 

Yan)ırço kvadilerde elektrik cere
tar "] kesilmiştir. Mahsuliita. dn 28-

"e ,~;u~ur. ~Feyezanlara kasırga 
lllitr etlı Yagmurlar sebebiyet ver-

ır. 

Amerika Ka!iforniyada 
Us tesis edecek 

B ~dtsiko, 1 7 fA ) b Jd· . .A. - D. N. ' ı ıriyor: 

h b
Elecelaior ~a t . • di"" b" a er "' ze esının ver ııı ır 

bir A e n~ıaran ce.nubi Kaliforniada 
lcftnı 7enkan deniz üsaü t~isi im
rtıü e rafında Amerika \'e Meksika 

rtıeasiJl · 
rtıUzak lerı arasında gayri resmi 
......... ~!~.er cereynn etmektedir. ········ B u .. G.(fN ........... .. 

Bir acı hikaye 
YAZAN 

Üstad 

Halid Ziya 
Uşaklıgil 

da Hayd&rp&fa ıstuyonundan a.~tlr. 

Dil iskelesinde 
çarpışan trenler 

teşebbüsUnün her ı 1• v:zt;:t ıl beş defa a:arm 
an vukuu bek,eniyor YAZAN işareti verildi 

ı 
Emekli 6eneral 

Beriinde H. Emtr Erkilet Almanlar 
evvelki gün bÜyÜk bir •Son ı;:::.rr~ı:ı asıtert 

Kaza rampayi ç1kam1yan marşandizin 
geri geri giderek arkadan gelen katara 

çarpmaslle husule geldi 

Yolcu treninin şef trenile bir gardöfren ve 
birkaç yolcu hafifce yaralandılar 

gerginlik 
mevcudmus 
On dokuz Alman 

generali Manş 
limaniarına gittiler 

Z amanın Mihver dev -
!etleri aleyhine ioledi

ii. her tarafta tıuıdik olunan 
umumt bir tezdir. Ge-rçi Al - J 
manya ve ftalya kayLettikleri :':. 
fU •on U<; ay zarfında Avrı.apa-

400 ta.yyare 
kullandılar 

İngilizler 185 tayyar e 
düşürerek rekor kır
dıklarını bildiriyorlar 

Japon 6tUetecileri: «Ingiltere 
biiyük ıaat için hazırdır ve E 

nm eenub doiusurıda ve Bal ~ 
kanlardaki mevkilerini muh - i 
kemlettirdiler. Fakat, belki de ! 
İnıri)tetec.e körüklenen, Sovvet i. 
Ruayaııın, cenub doğu Avr~ - • 
paya mütevec.cih dış aiyaseti 
itibarlle, Mihver devletlerine 
kar11 durumu gittikçe daha az 
sarih olmıya başladığı ıribi In -
giltere de kendinı oldukça top
lamıttır. Bunun bir netiC".esi o
larak itte Almanyanın faik u
çak kuvvetlerine ko.r ı oiddetle 
mukavemet ve mukabele dahi 
ediyor. 

Çörçil'in me.ajı: HBu muval
lakiyet büyük mücadele için 

bize kat'i bir ~an verdi)) kuvvetlidir» diyorlar ! 
: 

Londra 1 6 ( A.A.) - Lef aJanaı 
blJdiriyorı 

İıqriliz reami mahfdlednde tesbit 
edilen bütün alametler Çörc;;ilin ge-

~~~e.ilar~J~ımlerde izah ettiği görü§, yani Al
manyanıq ya derhaf istila tecrübe -
ainde bulunması veyahud planından 
vazgeçmesi icab edeceği mü ta leasını 
teyid eylemektedir. 

İngiltere için nazik an gelmıştir. 
Yıldırım harbinin §U iki hedefi var
du 

1 - Münakale vaaıtalaıını tah
rib etmek ve Amme hizmetlerini boz 
malı:. 

2 - Hükumeti maneviyatı bo -
aulmut Ye paniğe u~ıamı, bir halk 

Dün H~tada kuuede treniD muvualatma heldiyen halil lle meseleai kariJıaında bırakmftk. 
treolcriııin hareketine iDtizar edesı yolc:ular Bu yıldınm harbi akim kalmı§tır. 

Dün ~ t.nıı batiı berinde vaaonu pa.rçe.l&nınıf yolcu treninin _Buna mukabil, Alman tayyare -
DJl iskelesi ~ civarında bir loıromotifl hasara utramıştır. len her. an da~a ziyade düzelen çok 
tren b.sul olmut, bfır ;rolcu trenlle Y3.ptıtmuz tahkikat& göre. busa kudr~,tlı baraJiara çarpmaktadır. 

dJs trenı. tır Mtl.sa- ·· le olm.\J4t. • Dıger taraftan euraaı da unutul -
m.are&n OUPtfDUf • f10Y ur· marnalıdır ki Ingiltere sadece mil • 
dem~ ook flddetll olmUı.n.a ralmen, Bir eJqam evvel Ankaradan hare.. dafaa va:z:iyetinde kalmamakta, ay
UC:UII sarutturulmoıt, nO.fuaça hio blr bt eden lS numaralı yolcu ka.tan. ni zamanda taarruz harbi de yap _ 
za;yiat o}tnem!f. yalnılı dör1 bet 7'ük (DeTaJDJ 1 net aayfacla) maktadır. 

Başvekilimizin İzmir 
fnarındaki telkikieri 

Doktor Refik Saydam Kültürparkın ağaçlan
dırılması meselesi ile bilhassa alakadar oldu 

i) - Batvek.i) ve alkıtları arasında bazı pavyon -
ilhaua fuardaki ları ve maarif müzelerini, para~üt 
zdi, i:z:ahat aldı. kulesini gezmioler, Kültürparkın a -

ğaçlandırılması mevzuu ile bilhassa 
alakadar olmuşlardır. Batvekil bun
dan sonra belediye reisi Dr. Uz 
tarafından Fuar gazinosunda şeref
lerine verilen hu u i ziyAfette ha -

Alman kıtaatı ile Almanya ara -
eındaki münakale nihayet tamamen 
intizemını kaybetmi11 ve Alman tay
yarelerinin hücumlarındakl tiddet ne 
olursa olsun, Almanyanın zulmüne 
kat't olarak nihayet verrneğe az -
metmit olan Ingiliz: tayyereleri dar 

<Devamı 7 nci sayfada.) 

it al yan taarruzu 
devam ve terakki 

ederse Mıs1r 
harbe girecek 

İtalyanlar Almanların 
Ingiltereye hücumla
rını bekliyeceklermiş 

ltalyanl~ taralınaan zaple
dilen Sollum mevkiinin mii
dalaa edilmemeıine evvelce 

karar verildiği bildiriliyor 

ltalyan ajansmm tebliği 

Kahire 16 (A.A.) - Royterı 
Mısır - Libya hududunda Sol • 

lurnun halyanlar tarafından i gali. 
bazı mahfellcrde tabii bir endişe u
yandınnıt olmakla beraber, burada
ki kanaat, bu hareketin, Mısırı harbe 
sürüklemek için kafi derecede as -
lı:erl ehemmiyeti haiz olmadığı mer
kezindedir. 

: 
; 

! 
~ 
: . . <De·Jamı 1 nd sayfallıı) 

\.. .............................. ···············" 
ingiliz tayyaraleri 

yeniden 15 
şehre hücum ettiler 
Yalnız Anverse 40 ton 

infilak, 1000 aded 
yangın bombası atıldı 

Londra 16 (A.A.) -Londra
da günün dördüncü hava tehli -
ke iiJareti •aat 1 3. ı 2 de verilmiştir. 
Üçüncü alarmı:ı bitamından bir çey
rek aaat aonra verilen malılmat, 69 
alarm esnasında hiç bir hadise kay
cledilmediği merkez.indedir . 

Londra ı 6 (A.A.) - Londra 
romtakasında be~inci alarm i areti 
saat 19, ı O da verilmiştir. 

Evvelki günkü mubarebelerin 
tafııilatı 

Londra 16 (A.A.) - Hava ne
zareti istihbarat ·~rvisinin bildirdi -
ğİne nazaran Alınanlar dünkü mu
harebeler esnasında iki mütemadl 
dalga halinde Londra ve cenubu 
t•rkt ınıntakası üzerin~ 350 ila 400 
tayyare göndermi~lerdir. 

lık dalga aabah eaat 1 1 e doğru 
gelmittir. Bu dalga takrıhen 200 ka. 
dar bombardıman ve avcı tayyarele 
rinden mütetekkil olup Kent konte--
lini atmı tır. 

Londra 16 (A.A.) - Jnııiliz: ha- Son hficum .aat 1 .. / 15 de bat -
va nezareti tebliii: ]adı. Hücuma i tirak edenler 1 O 

Dün ıeeo İnıiliz hava kuvvetleri grup halinde takriben ı 50 ill 200 
yeniden Berlin aakert hedeflerine tayyareden mürekkeb bulunuyor • 
bombardıman otmitlordir. Harb tec du. 
hizab imaltt merkezine, Hamburc, Öaleden aonra daha ehemmiyet· 
Wilhelmahafen. Am•efl, Flesingue, ıiz olmak üzere Portland ve Sout • 
O•tendo. Dunkerque, Calaia ve Bou- hampton üzerine iki hücum yapılmıt 
locn• Umanlanna ve bu limanlarda tır. Kent konteai, Maide3ton, Can • 
bulunan mavnalarla tezgAhlarda bu terbury Ye Taymisin mansabı 

(DeTaJDJ a üncü sayfada) (DOTlUI\t 3 uncü sayfada) 



Hergün 
Devlet sisteminde 
Tekamül 

Yazan: Mobtttln Birren..J 

A vrupada hrkalı patlman -
tarizm aistemi ynva' yava, 

çözülüp ıridiyor. Bu 1istemin en b;i
yiik müdaHi görünen Franaada bile, 
ıene bu 1istemii1 en hararetli taraf
tarlarının ,imdi naaıl onun aleyhine 
döndüklerini görm~k kadar entere
ean müoahade olnmaz. 

Bu ııide:ı sistemin yerine gelen. 
celmekte ola:ı veyahud gt"lecek olan 
nedir) Bu aual• kısa bir cevab ver
mek doğru olamaz. Çünkü, hiç bir 
aiııtem, ne bir anda, bütün heyeti iJe 

ortadan kalka~. ne de bunun yerine 
ba;ıka bir sistem, olduğu ı;:ibi ve bii
tün heyeti iJe bir hamiede hayata 
reçer. Tarihin Içinde VI': devirler 
arasında bütün siııtemler, cemiye -
tin tekimül hareketlerini takib edew 

rek ve hayatın miltemadiyen deli
ten prtlanna cevab vunıiye Ç3lı,cı
rak, tedrici aurelte vücudı.. ieliıler. 
Her hatan aistem. batmıya ha~l" -
mazdan çok evvel. ııelecek a!stemlc
rln ana bUnyelcrine aid çizgileri biz
zat kendi varlıkları arasında taoır
lar. Bunlardan biri e1kiyip çözül -
dükçe. bozulup dağıldıkça diaeri, 
tedricen inki1af eder, tekil alır, Y"nl 
enerji kaynaklarile hayata ııeçmlye 
ve yaşamıya başlar. 

Bundan dolayıdır Li •istemler, ne 
çözülüp giderken ne de hayata ıelir 
ve onun ııidiıini tanzim i•ini üzerle· 
rine alırken cemiyet tarihinin bu el 
deği~tirme, devir yapma hfıdiaeai bir 
anda olup biten 1eylerden değildir. 

* HD.Ien Avrupa böyle bir geçiri 
devrindedir. W.uhtelif memlekeıler, 
kendi bUnyelerinr: ve bugün içir.de 
l,ulunduklan tart:erır. ilhatl' ettikle
n fikirlere ~ör-: kendilerine veni h~
ktlmet sistemi vermiye çal;şıyorlar. 
Eğer Rusyada, bundan yirmi iki ae
ne evvel vukua eelen ve büsbUtün 
başka oartlarıll' mahsulil olan hare
keti bir tarafa bıralmsak, bu tarzda 
asrın yeni oartlarına intibak hareke
tinin en evvel Tiirkiyed~ tekemmiil 
etmiş ve şekillenm:, olduğu ııörülür. 
Demek ki Türkiye, dünya aidi,ini 
ve devlet mUesscsesinin tekamnl ih
tiyacını en evvel aezmif olan memle
ketlerden biridir 

Bilhaua, on tenedenberi daha 
.Üratle Jnlcişaf eden bu hareket, ha
len, eaaaında birbirine henzeme~le 
beraber, teferrünt bakımından her 
yerde ayn &)ll oekiJle:: alıyor, bun
lar araaındll ayrı ayrı bir tahlil ve 
mukayeae Lu aütunda kolay delil
dir. Bunun Için, yalnız yeni bir nU
mune ıöııtermek Üıere, aon Fransız 
hUk~met de~i~meainden bahsedefiz. 

Gazetelerde herkeain okudu§:ı 
ııôi Fransada :nare~al P-:.tain'b ri
raset ettiği hükümet, or. gün eV'-·el 
deği eti. Bil!hl'l re gelen tafailatt.:ın 

ı anlatıldığına göre, Fransada devle
tin yilksek tetkilatı Iki parçadan te

l tekkül ediyor: devletin ve hüktlme-
1 tin reisi oahs~n mare~al Petııin'dir. 

Bundan aonıa. onun riya~et ettiği hir 
aazırlar meclisi var; bu mec-
lla. birinci dereude milhim 
Daz.ırlıklardan mürelckeb biT ba, 
Organdır. Sonra do, reia ve

kilinin rlyasct etti~i bir kabine 
1 var. Fakat, bu kabine bütün nazır
Iardan veyahud nazır sıfatını haiz 

1 olmıyan devlet müste~arlıklanndan 
mürekkeb bulunuyor. l~in )'eniliği 
de turadadır: 

ı 

esimil lirakala • • Tehlike geçtikten sonra = 

1914 de Fransanın eümhurreiSliğinde bulunmu., olan mUteveHa Mösyo 1914 llarbi bittilt zamar. Fra.nsa.da hiç kimse 0 zama.n iktıdar mavkılnde 
Polncare hatıratmda hülO..Saten ~öyle der: bulunan hükfunetten noksan vasitayla harbe girml.ş olmuının hesabını 

- d1uharebe ba.şladlitı zaman birdenbire müthiş bir aillh sıkıntısına. aormadı, sorm.ayı aklına bile getinnedl, 9ÜilkÜ her ;eye ratmen za.ter 
d~tük. Ağır topçumuz yoktu, hatıt topçumuzun me.rml&i çok azdı, ikinci kazanılmı.ştı, wanla.r her a.ma.n için tıöyledirler, d&ima neticeye bakar-
hat Q.Skcrini tesllh için tüfelc bile bula.ıroyorduk:. Evvell Ja.ponyadan, son. lar ve netice müsa.id çıkınca geçlrllmi.ş olan tehlikeyi d:Q.şftnmezler, birçok 
ra da İspanyadan 50 bin tüfek Istedik, vermediler.~ a.hvalde uğradıkları fena akibetln bir sebebi de budur. -····a·irkaç·--.. -~ ............ -............ -............................................... ma.ffi§~~-i--1-:S _____ _ 

K,nd~~i!i.k~v:. •• ne_ 1 5 ~ı!AN: :Hatid Ztya U$CW~ l1lJ ] 
~;b~)ı§A~;~er:~rau~:~ te~:~~~c~~eü7k e: 

1 7edada neş 'e veren bı·r cevelaAn tısadcıları ~u cevabiarı vermişler - V ~ 
dir: * Hakiki bir yuva bir jimna .. -
tikhanedir. Sihhatü bir vücudün en 
evvel dü§Üneeeği biricik idt:al de 
bir çocuk dünyaya ııetirmektir. * Hakiki bir yuva deniz feneri
dir. Bir deniz feneri ilerideki köpü
ren dalgalan ve onların ötesindeki 
açık yolu gösterir. * Hakiki bir yuva bir oyun ye -
ridir. Eğlenemiyect:ğiniz, ne,· e bu -
lamıyacağınız evierden aakınınız. 
Zira bu gibi yerlerde tiirlü türlü ha
diaeler kopar. * Hakiki bir yuva bir atelyedir. 
Avadanlığı olmıyan erkele çocukla 
dikiş aepeti bulunınıyan bir kız ço
cuğuna acıyınız. Zira onlar, bir it 
vücude getirmenin zevkini öğrene -
memiş, tndamamı~lardır. * Hakiki bir yuva bir hitabet 
meydanıdır. Burada bilhana aileyi 
alAkadar eden hayatın bilyük mese
leleri, apaçık bir ,ekilde ve gnrez 
ve ivazsız olarak münakap edilir. * Hakiki bir yuva bir ııizli ce -
miyettir. Aileden herhanıi bir uz -
vun, ailesine kartı bealedifi 1ada -
lcatin bir mıinaııı da, aile tırlarını 
etrafa yaymamak, bunlann dediko
dusunu yapmamak demektir. * Hakiki bir yuva, bir aihhat 
yurdudur. Anneler de buraaının ta
bii doktorlarıdır. * Hakiki bir yuva menfaalleri 
mü,terek kooperatif eAaaına daya -
nan bir te.şekküldür. aBirimlz hepi
miz içindirıı nazariyelini kullanan 
evler sulh ve aük~n içinde yaşarlar. * Hakiki bir yuva bir ticaret 
müessesr.sidir. Bu müeaseaenin In -
tizamı zabıt ve raptı ev kadınının 
elindedir. Fakat alatemsiz, ueulsUz 
bir zabıt ve rabıt da remaiz bir ata 
benzer. * Hakiki bir yuva "ğınılacak 

- 13 - ı dan girersiniz, biraz yürüyün, beyaz köpükl~rı kartısında bir müd-
Suniann beherine birer gün tnh- Almbach Clam ba~lar. Biz de öyle det dinlendikden aonrıı geri döndük. 

sis etdik. Memleha deyince bilmem yapdık. Burll"tnı tarif etmek müm- Bu seyran esnasınd-ı Vedadcııiı•ı ıe
b~ yerw anlnt ı ~~bilmio midir") Bıiyük ı kin değıl~ir. 7atel') tabiatin bu müs- vincini, oradan oraya ko§uşln~ını, 
~ır dagın etegın.:ll! bulunan medha- tesn? _harıka ının mümkün olmtıyan mu'tad ciddiyetinın tamamile aksi
lınden içine 5irilir· fakat girmeden tasvırıne buraclıı. te~cbbi.is etmn-e- ne yaramaz b:~ ki.içü~ çocuk oluş
evvel ba~dan ayağa kadar mu~am- ceğim, yalnız kısa cümlelerle -bir larını bugün hala ııörüyorum. Bizi 
ma' dan, biT serpu' ve kaput giyil:r; taslak yapmakla iktifa edf•ceğim. ka!labaya götüre,ı katarda: - Ar
bir nevi' dalgı; elbiaesi .. dar hatlı Muhakkak bi: infil-ik netice~ilı- tık, dedi; hl•nt1 da ııördükdeıı sonra 
küçük. küçük arabalardan mürek- kim bilir kaç yüzll!rce asır evvel Berchlesgaden-den gidebiliriz. Ve 
k eb bır katar~ binilir ve biitiin ci- fersahlarla devam eden bir dıı-;. ·ı- c rtes: gün avdet yolunu tutduk. 
darlan w elek.trhd~. tenvi: edilmiş .o- ailesi yarılmış, iki tarafa aynfn;~k Reihenhnl!-da ancak bir gece: 
l~n d_agın kım bılır ne kadar derın- ortada türlü inhinabrla, i'vicarlnr- kaldık. Pek ~üzel ve büvük otelin 
lıklen~ıde o~·.ulmu~ yollarında yine la, ba'zen ölçiilemeyecek derinlik- pek fakir ııof:asında pek uydurmll 
ele~tnt~e mutr?arri" o

1
lanBbu ka- lere inen uç:ınımlnrla, bl'zen k~- yemeklerle ancak doyarak, kasaba

tar a ır ceve an yapı ır. ütün d- narlara kadıu gelip 1 iiriinen yüb~- nın au tevı:i'atına mahsus karışık ve 
dnfrdlıır, tavanlar tu

1
zdur ve her ta- lişlerle bi c yarı k vücud,. getirmit. ihtisası olmnynnlara h ir mu' am m :ı 

ra tı şıpır ,ıpır tuz ıı dıımlalıu aıznı. U7.aklardan, etraftan ıüzüle $Üziile kadar dolaşık, pek mükemmd, pek 
Nihayet mürtefi' bir noktaya ge- gelen sular bu yanğın içine aıza- fenne muvafık olmak lazım ııelece

linir, burada işte bu etrafdan ııızan rak, bir der.~ ... ba'zen aa kin sakin ğine hülun edilmele icab eden te' si
tuz damlıtlarında:ı müte~ekkil bir akıp giden, h&' zen birilcint i ler yaı:a- eatına bir göz atdıkdan, nadir haıı
göl vardır ki Üzerinde bulunulan te-- rak yer yer ııulciilder ,eklini alan taların dolaşdıklan, yahud giine~
peciğe niııbetle iyice derindedir. turada hurad'l telatumlıulıı çai'la: lendikleri küçük parkında bir kıııa 

Oraya kadar inmek için kııtarda- y~nlar vücude getiren b!ı dere lti ıi- cevel&n yapdıkdan 1onra ıkinci 
ki diğer volcularla beraber bir uzun zı berrak sularını:ı c!zibeelne dıa'vet Louis'nin Versaılles taklidi ta!ayını 
kızağa binilir ve manzaranın valı- ederken ı,iraz ötede birdenbire- kö- ve Chiemsee gölilnl! ıönnek üzere 
tetinden mütevellid bir ihtirıu his- püklere bualnara.c bt-mbeyaz, biraz buradan ayrıldılc:. 
aine rağnıen kahkahalarla ııöle kn- daha ileride derinliğine ıöz v~aıl o- İlk önce Prien köyüne uğramak 
dar inilir. Bu icad ın kolay i nil en bu lamayan ~ir u7urumda yr.mye~il daha doğru~u doymamış mi' demizi 
çukurdan yuk•my.a çıkmak için dik forkhlç 

1
l-m tekıl alır, ve böylece tatmin edecek bir ç~re ınamak la

bir yokuodan tırmanmak lbımdır. eraa a: a d~vam e.?en ve yonna- zım geldi. Bu ç~reyi köyün lokantA
Buraaı daiın ltarnı demekdir ı.m yacak bır yol:u~l:ı yuks~len ynrkda 1 aında ve otelinde bulduk. Burası 
karın ki leblileb tuzla dolud~r. Bu ~cu bucağı l;>dılunrrıaynn bir imtided ma'ruf ma'nasi!e bir lokantll ve o-
tuz türlü emrnza deva olarak ve 1 e uzanıp gı cr. tel olmakdan ziyade hir 1\Uberge 
türiii l•tihalelerden geçirilerek Bu yarığın kenarına, bl'zen aa - idi Id Avrupanın kUçülc kaaabaların-

Sözün kısası 
Aman, g~pmagın! 

\, E. Elaem TaJu -M . .umnranın ortasında . ls· 
tanbuldan birkoç mil öte· 

de, cennetten sanki birer örnek ol· 

mak üzere serpiştirilmi~ uKızıl ada
lar» ı ben, kend; payıma hiç sev-

mem. Hele Büyükada, en yakını a· 
narnın ölümü olan bırçok hr~zin ha· 
tıralarta doludur. 

Fakat b~ni'Il Büyiıkndayı sevme· 
mem, onun ilaht güzelliğini inkar 
için bir sebeb tt•.,kil ehır•z. Büviika• 
da, ince ~air Halide Nusret Zo~lutu· 
nanın eski bir şiirindeki: 

Sahiden gıizclsin. ef.-:Stıc deği1!:-
Mısraına kül!iyen ]~yık bir yurd 

köşesidir. Ve onun, senelerdenberi 
kendine mahs•ıs an'aneleri, adetleri 
vardır. Mesel&, oraya mede:uyain 
gürültülü ve t::ıhrin et!ici nakil v.ısı· 
taları girme?.. Halk, uzacık yerlere 
geniş, ferah, rahat, tenteli sepet ara
balarile, .ıs lu, ra h van eşekler le gi
der, gelir. 

Ada bir kasaha değildir: Umuınıı 
mahsus bir b.:ıhçe; bir pınk gibidir. 

Ve en çok hoşa giı.l'!n ciheti asude· 
liğidir. Hareket, r,ürültü arayan is· 
keleye, klübe, plaja şiıab edrr. Ba· 
§Inı dinlendirınek, hlı>leriie ba!'ha~R 

kalmak, mane-v i hazzı nı tabiatİn 
kendinde bulmnk İstiyen de çarnlık· 
lara koşar. 1\dn, huzur Yt> siikunet 
aşıklarının bi .. icik sığınağıdır. 

lşitiyoru.n ki, yenilik meraklıbrt 
o güzel yerd~ dişli tramvnylaı, çarn

Iann arasında patırtılı, sözüm ona 
eğlence ( 1) y~rleri, her sabah Mar-
mara sularının buselt:rilt- l'yı:ııııp, 
her ak:ıam ayn! nevazislm·le uykuya 
dalan vahşi ııahillerde mi.itearldid is
keleler tesis eylemek tasavvurundn 
imi~ ler. 

Eğer bu haberle' doğru ise, y;mk 
olur zavallı Adaya!. Onu, Lugiine 
kadar yerliye, yabanc:ya !'evdiren 
onun mahalli ıenı;i. hu5usiyctl<'ri, 
tramvaysızlı~ı, otoınobilsizliği. rüz
gar vurdu!tçn muhtelif ton la ı d n te

rennüm eden çamlıklannın cazbanJ 
şamatalarından azade oluşu, vapur 
saatlerinde zarif bir tt>lakigah olan 
tek iskelesi idi. 

Bunları bozmak .. neden? Ne lü
z6mu var) Bu kabil hamleler, ckse• 

riya, rağbetten düşen yerle:in k.;!. 
kınması ıçin yapılır. Adnnın buna 
kat'iyen ih~iya.:ı yok. Otelll':iııe 
biraz daha konfor, ahalisine bol sıı, 
sık ve süratli vapur temin edildi mi 
Ada ihya olur. DunJan ötesi hila~ 
kis, korkarım ki Adayı öldüıe~cktir. 

Küçüksuda açılan plôj l:arikatü
rü. Boğazi;iııin çehresinde bir çıbnn 
gibi duruyor. 

Adaya da kıynııyalım, yazıktır!. 
Aman, yapmayın ı. 

Rumen ticaret 
heyeti Ankaradan 
şehrimize geldi 

bir limandır. Bütün dünyad:ı yuva 
kurmanın mana ve hikmeti de i,te 
bundadır. Yuva kurarak, aevmeyi, 
acımayı, huzur içinde yaşamayı öğ

- Berchtesgadr.!l <!en az bir meenfe ~ına, bn'zen solun~ bir ln1an ıı~çe- da ve köylerinde emsaline dtı'ima 
ötede, Munih yolu nzerınde kfı.'in cek kadar bir keçi yolu yapmrdQr, tesadüf olu:ıur; fakat ne temiz, ne 
Reihenhall-de bir tedavi mahalli, icab eden yerlerine korkuluklar cnzib ı .. Ceni7 mutfağı, büyük ocaaı, 
bir kaplıca vücude getirilmelinde koymuşlar, yol tıkanınca dalı oy- pırıl pırıl parıldayan tenctrelerı, 
kullanılmı,dır. Dönerken orllya da mu~lar ve bir delik açıp ôtey~ ııeç- başlarında darıtelllı aerputlarile, 
uğrayarak o t•:'si1ııtı görmeğt! karar mi§ler. önlerinde henüz Ut!1lenmi, lrar gibi 
verdik. Bu izim tuz mağaralar:n- Sağdan devam edilernevince bh beyaz önlüklerile, güzel, thin, mü
dan büyÜk bir hayretle çıkdık ve köprücilkle aola, soldan ile;ileneme- tebesaim hizmetçıleri... Hemen 
biribirhnize: - Buraya kadar gel- yince n~a geçmişler ve hövlelikle hükm etdik ki yolcuları böyle cizib 
rnek zahmt:tinin mllkMatı"lı bul- sa' atlerle, galih ı yarığın baııİaneıcı- zevahirle karşılayan bu yerde el
duk!.. dedik. Haklknten böyle dnğ na kadar giden bir aeyran imklım bette memnun edecek bir yemek de 
içinde ovulmuıı, her tarafı tuz ile vücude getirmişler. Biz baba ,ğu! bulunabilir. Aldanmamıtdık. Bize ze: 
kaplanmış bir mağaranın mevcud belki bir •a'at böyle yürüdi:k, h,.,r yavat aesle bir piliç kızartması va'd «- Jstanbula Rpmen ticaret he
olabileceğini ne o, ne ben düşiin- dıı.kika değişen mımzaralımn kar(lı- etdiler, teferrüntile ... Ancak piliç 

Ticaret Vekaleti iç ticaret müdü
rü Servet Serkin dün Ankaradan 
fehrimize gelmi,.c)tir. Servet Serkin 
kendisile görüşen bir muharririmi • 

k ı • h k 1 k · ekd hi 1 yetile devam eden müzakereler için 
memişdi ; fRkat yin" dü~ünli me- aında ba 7e:1 ir an aulara imrenip esi ece ve pı~ec i, ç 0 mazsa geldim. Müzakereler lstanbulda de-
miş bir manzaray.t, bi:ri daha bii~tük kenara kad.u inerek k:tğıd batdak- bir saat bek!emellydi. 

reniyoruz. 
Ihrahtm Hoyi 

Eskidenberi müatakil naza1et olıtn 
1maarif, ziraat, ticaret ve nafıl\ gibi 
hizmetler, ou yeni aiateınde de t•ı 
veya bu eus nazarete bağ), ınfiat&
prlıklardır. Devletin a"l s.yuet iti
Din ana hatlarile bunlar meşı:c•ıl ola
cak değillerdi!. Direittif yulcar~daki 
kOçük nazırlar meclisin-len gelecek, 
apğıdakl nazırla : ve müsteşatlardan 

Kalaysız kabdan yemek yiyen 
iki kiai zehirlendi 

hayretlere 1okan bir levhaya ertesi lanmızı c!oldurduk, yumurtalarımı- Loui•-nin sarayını ve sr81ü daha vam edecektir. Bu hafta içinde neti-
kd d 

celeneceğini ümid ediyoruz.>> 
p:Ün ,ahi d olduk: Almpach Clam. zı ekmeğimizi yedik, bir:ız aonı a sonraya lıırakma a tere d ii d et-
Bize dediler k;:- Yanınıza lop yu- tekrar susuyarak Vt: acıkarak tekrar medik. Burada gUzelce doydukdan Demi§tir. Ayni trenle Rumen ti-

'ınürekkeb meclı' de bu direktiner 
.. hilinde itl~ri ayı~:ıctılt ve idare 
tdecektfr. 

* 
1 

Görüyor k; bu da yeni bir ,.7. 
r="•kat, bu yooıi teY tekA-nülünU yap
Dlh tekiini almıo değildir. Franaa
un buıınnkU halinden yarınki inlti
•llanna dolnı sılden bir teU.mOI 
.ua~ında bu cyeni teyıı tedri<"en, e.
~Ul edecek, ya Ileriye, ya ı•rlye, 
aerhalde y{lrl1yecektir. 

Avrupada deği~mek :raruretlerini 
daaeden bir devlet alatemi, te~rllbe 
•e yoklama lışile mefRulı Hem•n 
ıer yerde. 

tJ[u.f,iitin t2JL119•1f 

ddeiumumi dün vazifeaine 
batlada 

Bir a.ydaıme:rt mez:mı bulunan mild 
Hikmet Onat, mezunqeıtı_ 
bulması dolayıslle, dtın 

Kb.d köyiülıde · Ylelde~T"!llentn.de t'
mallsafo. soka~ndn otunın A~e lle 
akrabasından A.bbM dQn yemek ye _ 
mLşler, ıbir müddet s:mra d& zehir -
lenme alCıimi gôstnml~lerdlr. 

murta, peynh·, bulabilirseniz eo~uk iı;dik ve yedik: bi'zen koyu ,.e,il aonra ıöle gitdik, tarayı ıı&Tdiik. caretheyeti reisi de Ankaradan ~ch-
etler alınız; birkar. tane de kii.ğıd ııu derin uçurumların deh~etile o~aya Vedad tarayda blniainin hep cin- rimize gelmi~tir. Bu heyet bir müd
bardağı tedarülc ediniz, bir küçiik kayıvereceitmi,•z, derinliklere inip netine hami olunmakda? batka lU- dettenberi Anlqtrada Romanyadan 
paketle alzi oraya SfÖtÜrect:k olan bir daha içinden çıkılmaz telatum- retle anla,ılamayan tezyınata ne la- memleketimize verilecek maddeler 
husust katarıı. bininiz. Katar sizi larda boğul:ıcakmı~ıız korbsite tit- dar llkayd kaldıyas ııölUn Jetafetine ve bilmukabele alacakları emtialar 
Almanyanın blı çıkınhtının aonuna redik. o derece meftun oldu. Buradan da hak•kında müzakerelere ve temaslar 

Ya.pılan muayeneleri netle~inde 

1aala.?Sız kabdan yedikleri yemekten 
l'lehlrlendiklerl anltL4ı.la.n Ayşe ne Ab_ 
bu, tedavi edUrnek ftzere NUmune 
hastanesine lı:aldınlm~a.rdır. 

kadar götUrllr. Atlasanız hndinizi Nihayet böyle biribirine zıd duy- aynldık, Munich-de hiç yapılacak yapmakta idi. 
Salzburg toprRklarınd" bulnnunuz. gularla bacaklarımızın kuvvetini a.v- bir lt olmamakla beraber iki ıınn ve ........... . . . ..................................... . 

Bağçe denebilecek bir yere kapunn- det için ;msak ederek bir çağlayanın (Devamı '2 DCI ~ada) T A K V 1 M 

1 S T ER 1 NA N, 1 ST ER I NANM Al 
:latanbul lokantacı1an kMtecUerle plyazcııa.nn ltaldınlma8l lçln bir te_ 

~bü.cı yapmayı dütllnQyor~. dUe.1Uer1ni terviç etttrm.e!l loln gl\ste_ 
recekleri muotb sebebierin ne oldt~u tahınin edeıbUirsinlıı: Köftecı ve 
piyazcı dlikkAnlarmın maruıa.raısı ~lrkfndir, turlatler 0:2ıerinde fena tesir 
yapar, bunun haricinde Wte ile pi,ya.z tr{iA; b.a.Jmolunur, sıhhate muzırdır, 
dlyeceklenn~.. , 

Köfte ile piyazın JÜÇ humolundutu, rllhh&te dok:tındutu kidla.sını Uk 
defa l.fitlyoruz, bu kwnı ~lim, fe.b.t: 

Çirkin bır manzarayı ortad&n 1tnldlı'lnak, J&}ıud iyi bir eser yapmak 
1atedl~lmiz zaman ma.kl<1ım.Jsı .teırviç ettinnek tçin orta:v& Cecnebiye iyi 
.rörünmek) aebl:blnl atmanın senelerdenbe:ri blzrde moda haline lelmif 
oldllluna dikkat ediyor musun~? 

Sirkecl-Yedikwe arası tenete mahallesldir, d.üzeltmelc t.terız: 

Tren buradan gÇıiror, Avrupadan seıen üzerinde bu manara ftna blr 
U-sir yapıyor, deriZ. 

Ceddelerlmiz bozuktur, ufaltl8,ftı.nlmala.n emelim.izdir: 
Gelen ecneblye k8l'f1 bu mangara ayıbdır, teryadını tıuanz. 
Küçük bir tahlilin vereceet netı.ce meydanda: 
Sanki biz, memleketin sahibi, efendlsi, hA.kimi olan bl~ tenru mahal_ 

lede otunruya, teneke mn.ha.lleden ıeçmiye, Arna.vud kaldırımı veya parke 
U2erlnde yürtlmlye ruı oluatız. fa.kat ne ya:palım ki, ara sıra ınemlekete 
üç beş firenk geliyor, onlardan utanlj'Ol'UZ, onun için :rapmak !.atiyoruz. 

Biz her lş için, her vesilede senelerdenberi ortaya. atıımakt& olan bu 
cecneblyc kaf1b c11mlefinln oot yersiz bir cOmle oldutuna tna.nıyoruz, 

laka.t ey okuyucu: 
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aber Ve • 
1. aW, ele 

Londrada dün 
beş defa a Arm 
işareti verildi 

.ı Tork Hava Kurumuna 
teberrnıer bntnn yur a 
barare le d JV m e iyor 

1 ~~~Qi .ı Macar N ai bi ile 1 Amerika Japonyaya 
;.:~arruzu E hükOrf!el erkanı tayyare benzini 
başlamış mıdır? Translivanyada vermiyor 

..., (Jla.ştara.tı ı fncl sayfada) 
ond ' ~U e muharebeler olmu~tur. Birçok 

ttnan tayYarelen tardedilmi~ir. 
I ?ndra üzerinde düşınan tayya -i: erı lnıtiliz avcılarile knr§ılaşmıı -
• Londra !izerinde başlıyan bir 

~h~rebe Hastingıı aahilleri üzerin
.nıhayet bulmuştur. 

8ir ıünde 185 tayyare dütüriildü 
Londra 16 (AA.) - Hava ne -

~retinin bu aabah tarihli tehliğiı 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

B undtın birkaç gün ~vvı;l 
Londrayı ziyaretten dönen 

200 liro.lık teberr:iiler kaydolUDilU.lf İngilterenin Yakınşark orouları ha~ 
kumandanı olan general, çok geçve birçok ıeva.t yılda 25 şer llrt. t& -

a.bh.üd ederek Kuruma aza. olm~ • meden bu mıntakada bır takım yeni 
lardır hadiselerin vukuuna şahid olunınayı 

• Sül ş hl d d belelernek lazını geldiğini aö) lemişti. 
Fetıhlyede eyman a n a ın a B b 1 1 b' h ı· Id •-"'"" """' llr t be ll 1 u eyamlt yapı a ı ır ay ı o u. 

bir V&ı.a.ı""8.f i>VU a e IT oy e - O zamandanberi \'azh•etin zahiren 
ml.ştir. anzaaız devam etmekte olduğunu 

. Dün, 185 dü1man tayyaresi tah
bwd.e.diltni§tir. Evvelce kaybolarak 
.. ırılen beş avcı tayyuremiz. halen 

0!eri~e dönmüş bulunmaktadır. 

Ödemişele yıllık taalıhildlerl yeldl- aörenler, belki b\; zatın vehme kl\
nu 12.351 liraya varan 8.131 kişi Ku. pılm1.1 olabileceğini zannetnıişl•rdir 

kfulu 380 lira.ya. varan teberrtide bu. ruma aza kaydedl..l.ınJŞerdir. Fuat aon tebliğleri;t Mısıra ~ıüte~ 
~~a:~ w!! Mlt.At Altıokun Ad.ı.yamanda inhis:u' müfe~t~ı MM- veccih bir takım harekatt.\1 bahset
b:l4kan1$n.ds Kurum aza taydı Lt- ud evlenrru:ı yfizü~U. Oe~ş U~rlu ~~leri. g?ateriyor ki I~_giliz genera
lerini tewt ma.Jr.sadlle ·rapılan bfr da bir altın yüzük teberrü eylemtı - linin hadıaele:e takadduın eden tah-

.A:nka.ra ıa (A.A.> - Türk Hava 
Kurunıuna. ya.pılm.a.kt4 ola.n yardım -
lar hakltında bugft.n bize vernen ma. 
lftnı.a'"..a göre, Bozöy.ü.k kaymakamı E
mın Qo§kunun bqk.e.nlı~a yapı -
lan bir tqılantıda s:ı.ıd Yılmaz 500, 
İzzet. Anna 300, HU.scyin Recai Ay _ 
taç 200 llra va ayni içtlı:n&da bulun
mU§ olan cımer nta.nd~ da ye -

unku İngiliz kayıplan, yalnız 25 
'~cı tayYareaidir. Fakat bunların 
J) otlarından 12 ai sağ ve salimdir. 

Dün dü§iirülen 185 düvman tay
t'reai, bir günlük faaliyette yeni re-

toplantıda 258 Ura ve Adıyamanda lerdir. mininde isabet varmış. 
Filvaki bu ayın on iıçünde Ro

madan Amerilcnn gazetel~rine ııkscı-
~dur. Bundan evvelki en yüksek 

l'akarn, 1.5 Ağuatos gününün t 60 
ta amı 'd' t n· ı ı. 

Rumen Başvekl•l•l 1 Amerikadan den haberler, !talyan ordularının o 
tarihte üç koldan harekete geçrni~ 

Yeni. bl·r beyanname ı·ık vapur telak.ki edilmeleri lazım geldiğini 
bildiriyorlardı. İtalyan taarruzu, bu 

ı 
muhabiriere göre, Mısırla Binguiyi 

neşrettl• ge İyor ayıran bet yüz küsur kilometreJik 

tltı ız mukavemetini AJmanlar da 
itiraf ediyorlar 

çölde hüküm süren viddetli bir 
• Be.rlin 16 (A.A.) - Royter a
Jansından: 

Al R.eaıni Alman ajanBJ bildiriyor: 
~an tayYareleri, diin Londra ü

~erınde uçmu~lar ve Ingiliz avcı tay
Yarelerinin mutadın fevkinde ve hay 
tete §ayan tecemmülerine nhid ol

BükTet l 6 (A.A.) _ 0. N. B.: Amerika ile yapılan deniz nakli - kum fırtınası mn aü:C.ünet bulmasını 
yatının hiç bir inkıtaa uğıamadan müteakıb ba~lamt!}tır. Iki İtalyan or
devam edece~ öğrenilmiştir. Bir duau aahil mıntakasındıın. bir üçün
müddet evvel lz.mirden Nevyorlta cüsii de Mısır - Sudan hududunu to
hareket eden Patrai vaputunun Ce- cavüz etmek suretilc harekete- gt'ç
belüttarıkı geçerek Atla, Okyanu - mi,lerdir. lrıuşlardır. 

General Antoneı.ko ncırettiği bir 
beyannarnede czcümle vunları söy
lemiştir. 

Alınan njansı, ilave ediyor: 
t İngilizler, Alman bombardrman 
hai'Yarelerini püskürtrnek için sefer
ter edebilmi§ olduklan bütün avcı 
l 8YYarelerinl Londrn üzerinde top
amı~lardır. 

Al Ayni ajans, bu toplantıya rağmen 
h tnan tayyarelerinin y~niden bom
( alarını Londrayn atrnağR muvaf -
d~k olmuş olduklannı bildirmektc -

Bütün millet .artık tcmiı: ve saf 
bir ruh taoıyacaktır. Bitaraflığımı 

muhafaza ederek, kin gütmiyerek 

haksız hareketlerde bulunmıyarak 
muvaffak olmağa gayret edeceğim. 
Şimdi artık vazife \'e çalı,ma 7.& -

manı gelmittir. Milletin manevt ve 

askert nolctalardan nlahı derbal bat 

lıyncaktır. Köylü, arnele ve me -

murlann hayat oartları derhal iyi -
leştirilecektir. ul..ejyoner devlet» in 
kanunları, disiplin, ç lışma. talim 
ve terbiye, ciddiyet ve millt tesa -
nüd kanunları olacaktır. Valide kra
liçenin avdeti herkesi büyük bir 
disiplin muhafaza etmeğe mecbuT 
edecektir. Manevi m\,al!, ırösterdiği 
itidal ve tevazu ve vatanperver ru

hu ile kral aile». Rumen milletinin 

auna açıldığı bildirilmektedir. Diğer Sahil romtakasını takib C) lıyen 
taraftan Nevyorktım hareket eden kuvvetler Süvey') kanalına doğru 
Angirn vapuru da bugünlerde Ce - yürüyecek, cenubdan ilerlemek iııti
belüttarıktan ı;;eçerek Akdenize gi- xen k'ltaatın heddi de Port-Sudan 
recektir. Bu vnpurun ayın sonlarına denilen sahil noktl\sı olacaknıı . 
doğru limanımıza gelmesi beklen - Son gelen tebliğler gösteriyor ki 
mektedir. Bu vapurda elektrik ve sahilden ileriiyen ltalyanJar, burada 
otomobil malzemesi ve aınai eşya ehemmiyetııiz hirıtr ne k ta olan Sel
vardır. lum ile Mesaidi alrr.ııı v~ 'ınttu bu 

ır. 

d ,_Muharebenin her vakitkinden çok 

da~a çetin olmuş olduğu da ilave 
e ılnıekt d' e ır. 

İngiliz tebliği 

Bundan baııka limanımızdan ikin- yerleri on kılometre kadar g~çmi§
ei Amerika postasını yapncak olan lerdir. Fakat yukarıdn da kaydeıti
Şulyotia vnpuru dn bu hafta içeri - ğimiz gibi Bingnzi ile Mısır arasındft 
sinde ı:ı::reden !imanımıza gelece-k her tiirlü medeni hayattan ari, au 

ve buradan haşha,., deri, tütün yük- noktalan endl!r beş Yüz L:üıruı kilc
liyerek İzmire hareket edecektir. metrelik bir çöl vardır. lta:vnnların 
Şulyotis İzmirden de tütün ve U - böyle bir lıarekete kıyam edecekleıi 
üzüm yükliyerek Pire yolile Nev - evvelden he"'lb edildiği için tnhliye 
yorka hareket edecektir. Öğrenil - olunan Sellıım ve Mesaid meikezle
diğine göre birçok Amerikan fir - rile bu çöl hayattan tamamen ad, 
maları !Jehrimizde faaliyete geçerek gayri mesk\\n bir mmtnka haline 
verecekleri ve nlacaklan nıallar ü- gelmiııtir. Bittabi bör.le bir sahada 
zerinde tetkikler yapmaktadırlar. ilerlemek i"t~merıin talyan kuvvet: 

h londra 16 (A.A.) - İngiliz 
ava . ı 1 • Ve anavatan emnıyet nezare -
er ı ~eb li ği: 

mes'ud iatik.balini temin edect"k o -
lan Rumen ailesinin yt:niden tim -
aalini teo1cil edecektir. 

Şırndiye kadar alınan raporlara 
naz.aran dün geeeki ı:ayiat evvelki 
~eceler zayiatma ni!betlc birn da
b a fazla fakat ilk hücumlara. nis -
d etle ise çok azdır. Londra haricin
b~ Z8.yiat çok az olmuştur. Fakat 
ırkaç ölü vardır. Gece. avcı tny - tahrlb edflmi.t ve bir mektebde yan

Yrtrelerirnizin iki bombardrman tay- gın çıkm$r. İki elovO ölmlit n bir 
Yaresi düşürdüğü öğrenilmi§tir. Jaı.ç ~ ya.ra.Iamrı:.ştır. İki ta,yy:aze 

Gündüz dü~manın faaliyeti nz ol- düşürfilmilştür. Bu tayyarelerden bi
kultur. Saat 7 de bir düşman hava rtsl tıa.v mildafa& bata.r:Jaları, d_i _ 

UVVtti bulutlardan istifade ede - ~eri de gece avcıla.n tarafından dü -
tek Kent sahilini a,mı sa dn avcı şürülmü.ştür. Sa.hU moha.tua gemlle_ 
taYyarelerinüzle kar~ln madan tay- rile devriye gemileri ~ denizi. a.. 
h d -.. re dnfi bataryalnrımız tarafın an çıklarmda üç tayyare dft.şOmı"'i>e rnu-
Puııkürtülmüştür. vaffak olm04lardır. Dilnktı düşman 

Daha aonrn gündüz düşman tay- tayya.re aı.yiatmm yeldinu '711 a baltA 
rareleri miinferid veya küçük grup- olmtı$Ur. i3 Alman tayyareısi avdet 
ar halinde birkaç noktadan sahili etmerıU4Ur. 

Yalnız ı,imdiki hald..: Amerikadan lerine ne derect! büyük miişk~ilata 
ilk hareket eden vapurun Jimanımı- mal olacağı bedihidir. Hngün bir 
za henüz gelmemesi ve aevkr:dilen parça daha ia!le merkezlerinden u
malların henüz Amerikada teslim e- zakla~an bu ku"vetler çölde mesafe 
dilmemiıı olması dnlayısile birçok azaldıkça onları bu ~:ölün münaaib 
tüccarlar bu yola emniye~ e - mevkilerinde ve ötesinde bekliyen 
demt".mektedi:ler. Fakat nakliyatı İngiliz kuvvederinin vazifesi de o 
idare eden kumpanya, bu vapurların nisbette kolayl.ı~ncakt•r. Snn günler 
sevkedecekleri malların yalnız bi- içinde İtalyanların Mısıra gıden yol 
taraf memleket eşyası olduğunu nl- gü7ergahında SHibntram ~ıbi, 
giltere ve ltalyn hükumetlerine bil- Mersamahu ile lakenderiye gibi ü:ı
dirmio ve sefer müsaadesi almı~ ol- leri havadım fasılaaı;c bo!Y bardırnan 
duğundan po,talnrın muntnzaman etmeleri, m•hnid mevkide bulunan 
yapılacağı beyan edilmektedir. Ingiliz kuvvetlerine geri yardımlan

~eçmişler Ve memleketin muhtelif Çörçiliıı meaajıı . Çocu~w tl nU tert. ~d~n 
H•ırnlarına bombalar ntmı~lnrdır. Londra 16 (AA) - Ç'öi"C}il Ingiliz _ 1\ .: 
rn:~~~d~~~~n hasar hafif. zayiat :~:e~kı!~:ar~ı:., ya:.~ı~~ bir ananin bu,dugu 

Alman tebliği şu mesaJı gönderm.14tlr: b 1 
k llerlin 16 (AA.) _ Almnn yüksek cDünkAl gün, avcı t.ayyare :filoları. gari usu 

lllnandn heyeti telıl!A 'Xllyor: rruzın bundan evvelki bOtiln rekor • 
15 Eyıo.ı günü ve 16 EvlO.l gecesi larını g()leede bıra.Jan.ıştır. Çek ın s· le 'd K 1 k kt 11 

tolldraya karşı muknbele. bilınisil ol.. Polonya tilolannın d& mü.zahere- l ır ;cı e ar~ ıb a~ İ ~ d r.-
lllak üzere yapılan hücumlnr pek fe- tile avcı piloUa.rırnız mecmu kuYVet_ y.ı ~ev ~.oturaf ad·r~c a ı~ ~ı
na hava şeraitl do.hDinde vnpılmış- lerinln ancak küçük bir lo.mlını ktd_ ~ınlın 8e ılzk'yaşkann a lı ç.o~ugu. n-
tır. -. .. ulı d-ok 11 1 .. ve az ..... ır :reruı. bulutlu hava ıe • evve ı n §Sm ev erının cıva -

··~ arebe tayyarelen ve _ ıınarn.a. ~ d ı_ d w 
lll.an ıt.csısntını bmnlbardımnn etmiş- şartları içinde do.,mnnın ayrı ayrı üç rın a oyna~ıı;en yanına tanıma ıgı 
le.rcı r. Büyük çapta bir bonıha dalga halind~ s1rv11 halka karşı tev- orta yaıılı bır kadın sokulm~ : 
bronıby 0 ı.~ Inin - 1 •-nb t _,.... em""ııw dördüneü aleını par""' «- Ben §U eczaneden ılaç alıp ..__ .,az,w.nes uıer ne ...,... e o.;.u• :T"""' l!o' ....-.. 

1
. . k d w .. ı. 

e.,.nistir w , ı h ı hall 1 ı~-··,nr dÜ4Illana ka.t1 olarak 125 ge ıncıye a ar ı.en çocuga goz .ı.:u-<1 • OOJW C vesa r ma e Cf- cuu.ı,~ • J k } 
tn~ harbin sevk ve idaresi için ehem. bom.bn.rdl!"an w. 53 avcı t.ayyar~ a D~ uv~ıı. b . d b 1 3 
, ... ~e-tı Oltın ııannyi müesseseleri ve zayi ettiiıı'ıı.,lerdlr. Hasara uğnyan d~~~ b'er]ca erın ew u UJIAan. ı yba-
"'""--"'YOnlara bt\yiik ça.ptn dii.şman tayyarelert ve m~btemel sa_ tın aıı;ı ır . ız ç~cu.g~nu n} e e ı-
tam isabet t 1., bir t 0, ma- Yiat bu hesaba dahil ddıldir. rakarak geçıp ı;ıtmıştır. 
~ .... ~ e m"'l ve pe r ·• " A · ll d k' k" "k b' "d --&nda ..... ıka-' ,.tır Bu İngiliz avcılan i.se a.nea.k 12 ta.yya. nJe e yanın a ı uçu ır mu 
hU ,. .. ngın ç ıumı., · dl d b '- d d · · b ki • 

cullllar e:masmda şiddotli hava reci ~ 25 tayyan ka}ıbetm~er . et u ıı;a ının av etını e .:.mıt -
tnuh:ırebeıe.rt olm ı~ur Bu neti<"eler her tftrlft tahmlnin lerııe de aradan 'aatler geçtıgı hal-

botıvres ve Po~Iand llmnnlannda fevklndedir. Ve yakınla.şmak'ta olan de dönmediğini görmiişlerdir. Bu 
te:ı:ıo3.t boınbard:man edilmi Ir. Port mücadele hu&Uo'Nnda b1ze bt'l bir vaziyet karşısında Anjel kendisine 
l:ın<l'rla blr ~trol deposunda yangın ıman vermektedir. annesi tarafından teslim edilen kil -
ı;ı~ııl~tır KraJ aarayma düten bombalar çükle beraber evlerine gelmio ve 
hU;ı'lnd:ı. İ~ "()('Vtl ve İngiltere sa _ Londra 18 (A.A.) - Bueltlngham meseley~ babasın.a ~nlatmıştır: 
ka er açıklarında gemı katılelerine ~rayma diln isabet etmı.., olan bom. Gabrıyel ve aıleııı efradı diln sa
So t 1 ~ılan hücumlar nmınSlnda bale.r ihıı.kkında. aöylenlldftine naı:a_ baha kadar i!lminin Neriman oldu-

Utham~ton'öakı toyynre fabrika ran bun2arın blrlm binanın üzerıne ğu anlaşılan küçüğü bütün feryad ve 
~~ ~ban:ı man ed.Hmlstlr. lcem'a~ dl~~rl de pnrkm çimenleri üzerıne ağlarnalarına ~ağmen bel~i a?ne~i 
nı ~O ton ha.em.ınde iki tüccar ge _ düşmü.ş.Wr. Bombalann iki!! de pat- döner de çocugunu arar dıye mıaafir 
ho!n bnt.~ır. Dli:t<'r bir gt>mi lamamıştır. Ayni zama?dA bir çok etmişler. Fakat -~u m~~?u.l ~~~.ının 
du b:ıJarıa hasara ur!ratılmış ve dör_ yaııgm bombMı parkın ıctne dü.,erek öğleye kadar donmedıgını gorunce 

1111~;u bir gemlde de yangın çıkanl- otları tntuştur.rm.ı.,tur. Yangın pol~ meseleden polisi haberdar etmitler
di , ır. Gece zarfmda s bin tonluk ve ı>:uılf ltomnma ııervisleci r.nrafın_ dir. 
~;·n br gemı batırılnuştır. dan derhal oont:ıürülmllL,tür. Kral ve Bu garib desise ile eviadını terke-

Yarele e gece 7.a.rfında muhııt'ebe tnY- krallçe sarayda bulunmuyarlardı. Sıı_ den ana zabıtaca aranmaktadır. 
Zet'ne rı Llvt>rpaol ve B!rmlngham ü_ cn.yda pek nz mttsta'hdemln meveod 
rad:ı hileurnıar yapmıslardır. Bu bulunmakta ldl. Bunlar sıRmaklarda 
ı :ı 

1
da Yanınnlar çıkmı7ttr. olduklan elhetle lns:ı.noa z:ayiat ol . 

k arın n methqllerın,. mayn dÖ- ınamıştır. 
l) ın e- dı>vam cdllmi.şt1r. Bir haftalık bil1nço 

1! 1 «{'ee İnı<!lliz tı.vyarclerlnin Londra 16 (A.A.> - Geçen hafta 
t~ ~ ü., rine yapını oldtıkları nkın içinde Almanlar, 4ı56 ta.yyare ve 1100 
A liSler-ı a.k m kn.lmıştu. tnyy:areci ka.y.betmlşlcrdlr. Ayni he.ttn 

d ın lu lleler t~'Pr nP içinde İngUizlerln o:a~a.t1ı 100 tıı.y -

Amerika Ingiltereye 
ayda '700 tayyare . 

verıyor 

Yaşington 16 (A.A.) -Haber 
alındığına göre, Birleşik Amerika 
Ingiltereye ayda 700 tayyare ver -
m ektedir, 

nı kesrnek i'tem,.Jerinin bir delilidir. 
ltalyanlımn !Vlısıra doğıu h;ın•ke

te geçmcler:le Ingiliz generalinin ha
ber verdiği hiıdiııel .. riıı muknddeme
ai batgöstermi']lir, denilebilir. 13u 
hadiselerin bilhassil Ingiltereye kar
şı anbean b:r Alman hareketiniıı te
ressüm etmesi "trasına tesadüf eyle
mesini, ıki milıver arasındaki ıntita
tabakatin ayrı bir de ı;! ı sa,·ubilıı iz. 

_Sl!!im (:J2a9t1ı · C11tt!Ç 

Bu'garistanda 1 O bin l<işi 
si!Ah altma ahnd1 

Sofya 16 (A.A.) -D. i':. B. a
janeı bildiriyor: 

Bulgaristan, 75 günlük bir talim 
devresi için muhtelif sınıftan 1 0,000 
kiti ailah altına alnıı§tır. 

Romanya ve İtalya 
D. '.B. Roma 16 (A.A.) -

bildiriyor: 
Maliye nezareti devaire yaptığı 

bir tamimle Romanyaya ~önderile
cek her nevi emtianın tabi tutuldu
ğu husuııi kontrolün J...aldırıldığını, 
binaenaleyh döviz muamelesi yap -
mıya mezun banknlar için artık fa
tura vizeai ve döviz tasdiknRmesine 
lüzum kalmadığını bildirmi tir. , 

Amerikan m oskova setiri 
Moskova 16 (A.A.) - Amerika Blr

l~ik devletJerlnin Moskova büyük 
elçisi Steinhardt, kısa bir ınezuni _ 
~Ue gttm1.ş oldı~ V~ingtondan 
dlin a.t.şam Moskovaya dönmüştür. 

Yeni bir tip Ingiliz tayyaresi 
Londra 16 (A.A.) - Londrad 

daha fazla miktatda bomba taşı -
yabilecek yeni bir tnyyare tipi tel -
kik edilmektedirı 

Budape~te 16 (A.A.) - Macar 
ajansı bildiriyon 

Tranailvanyanın ilhakı münase -
betile yapılmakta olan §enlikler 
kral naibinin Koloz.svar' a girmesile 
en yUk.aek noktaama varmıştır. Hii
kümet erkanı, yilitaek memurlar, 
200 kadar meb'ua, diyanet i~leri er
kanı, birçok mUhfm şahsiyetler ve 
yüz binden fazla halk mera~ime iş
tirak etmi§tir. Şehrin oıtaamda mil
li baynıklarla, Alman ve İtalyan 
bayraklarile, kral naibinin büyük 
reaimlerile, Hitler ve Mussolininin 
reaimlerUo zengin bir surette aüa -
lenmiş bir feref tribünü kunılmuı -
tu. 

Otomobille aelen kral naibi ve 
refikaaı, lıalk tarafından tarif edile
mez tezahüratla korşılanmı§laıdır. 
Milli ma!J çalındıktan aonra baş -
vekil Kont Teleki b:r hot ııeldiniz 
nutku alSylemiotir. 

Tokyo 16 (A.A.) -Japon ha
riciye nezaretinin boyanat verrneğe 
memur bir mürnesaili yabancı mat
buat muhabirierine fU beyanatı yap. 
mı§tır: 

- Japonya dört ·uya bet hafta 
evvel Amerika hükumetine bir ııo
ta vererek tayyare bonzin.i ihracını 
menetmesini protesto etmit ve bu • 
nun bir farklı muauıele ve adalet -
aizlik teşkil ettiğini bildirmi§tir. 

Amerika hariciye nazır muavini 
Sumner W elle• bir hafta evvel b\l 
notaya yazı ile cevab vermioae de 
bahsi geçen mümeuil bu cevabın 
qıetnini ifoadan imtina eylemi~tir. 

Amerika - Fransa 
munasebat1 

Ingiliz layyaraleri yeniden Ruzvelt, ~r~n~ay~ ~ar: 
15 şehre hUcum ettiler şı sempatisını bıldırdı 

(~tarafı 1 Inci sayfadn) 

lunan dlfer gemilere tekrar ağır hü
cumlar yapılmıehr. 

Baeka bombardıman tayyarele -
rimiz de Hamm. Osnalburg, Soest 
ve Krefeld, tevzi merkezlerine hü -
cum etmf;lerdir. 

Hamburgda emtia garları ve 
Rhin havzasında demiryol:.ı iltisak 
hatlan da bombardıman edilmiştir. 

Terechellingde açıkinnnda dü~ -
man harb gemilerine tam i'abetler 
kaydedUmi tir. E.lbe halidnde bir 
petrol gemisi ciddt hasarıı uğrntıl -
mıotır. Sahil muhafaza teşkilütına 
mensub tayyareler ljmuiden açıkla
rında bir dü,man iaşe gemisi batır -
mı !ardır. Holanda sahili açıkların
da bir kafileye de hücum edilerek 
iki iaşl" gemisi batırılmış, diğetleri 
de dddt hasara uğratılmıştır. Hav
reda bulunan gemilere ve doklara 
hücum edilınit ve rıhtıma bağlı bu
lunan sernilere ve rıhtıma müker -
rer isabetler kaydedilmittir. Bu se
nit ve muvaffaldyetli hl\rekftta işti -
rak eden tayyarelerimizin hepsi üa
lerine dl5nmU~lerdir. 

Almanlar no diyorlar 7 
Beı1ln 1G (A.A.) - D. N. B. bUdL 

rt1or: 
Geoe ,.a.nsma ~ btrlmç İngi_ 

liz tayyeresi Bedine ye.klaşnaAa .u
~ilıs ettller. Ha.va ba.taryalıı.rının 
~etıı a.te.ışl ~da. Berllnln mil
dafaa mmtaka:nna varm.adan evvel 
geri dönmee-e mecbur tı:almışlardır. 
Bombt. atılmaıtll$r. Düşman tnyya_ 
rele.rtnln hepsi al'det yolunda bıılun
ına,kıtadır. 

Anveraf'! ah!an bombalar 
L()ruira 1e (A.A.> - Dlln Mnıı., rle. 

ntıindeıkl lima.nlara hücum etmiş o_ 
ııı.n İngilla ta.yynrelert Anvers ~ehri 
üzerıne ~ to.n yilksek infllAkll bom
ba Ue binilen fula yangın bombası 
atmı.,ıa.rdır. B{\yQ:t bombardıman tay 
yarelerlle yapılan bu hllcum Iki bu -
çuk saa.t sürm~. 

CalAtn'e ka~ı Meum 2 .ııant de _ 
vnm etım!4tir. Ltmandn bulunan mnv

Vaoington 16 (A.A.) -Havası 
Fransız aefiri Henri Haye iti -

madnamesini Ruzvelte takdim et -
miştir. Merasim eanasında vermit 
olduğu bir nutukta ezcümle vunlan 
söylemiştir: 

- Bedbaht vatnnım uzun ve fe
refli mazisinde kaydetmemiş oldu
ğu pek acı bir ınağlubiyet kaydet -
mi~tir. Görünüşe rağmen harb bi • 
zim için henüz bitmiş değildir. Mad
di ve manevi pek büyük ncılar da
ha uzun müddet bütün yuvaların ü
zerine çökeeektir. Birçok kadın ve 
çocuklar çetin bir esıuet çekmekte 
olan erkeklerinin avdetini daha bel
Id uzun müddet bekliyeceklerdir. 

Bütün felaketiere rağmen aize 
~unu temin ederim ki. pek çok fe -
dakarlıklar ~ayesinde elde edilmlJ 
olan Fransız birliğini, bar ihtilaAa
rın mevcud olmasına rağmen, yıka
bilecek hiç bir kuvvet mevcud de -
ğildir. 

Sefire verdiği cevabda, Ruzvelt, 
ezcümle şunları söylemi~tir: 

- Çektiği ıztırablara rağmen 
F,-ansanın ideali:ıi kıı.lbincle ta~ -
makta olduğunu öğrenmekle bahti
yarım. Fransızlara karşı benim ve 
Birle~ik Amerika halkının 'empa -
tisi vardır. Ben de ııizinle ümid e -
derim ki bu kadar fedakarlık paha
ama kurulmu~ olan Fransız birliği 
muhafaza edilecektir. 

Kral Faruk MUsiUmantarı 
sulh için duaya çagır1yor 
Ka.hlre 18 (AA.) - Reuter: 
Kral l'a.rU.k, büt.ün Müslllmanlan 

yann sulh için duayn davet eden 
bir mesaJ neşret.ını,t.ir. 

Başvekili m izin 
Iz m ir fuarmdaki telkikieri 

(Bqtarah ı tncl sayfada) 

ordu müfetti~i, kolordu komutanı ve 
nalardıl yangın çılmlı.şt.U'. !1000 ton - r 
lUk bir gemiye tss.betler olmuştur. ~iğer a~k~rt ri~al ile, parti mü ettl-

Bl"il'belles 1e (A.A.l _ stefanl :ı... ~ı. vehnm~.dekı ~e~ ~slar, matbuat 
jansı bndırıyor: bnşmüvavırı, partı vılayet idare he-

İng111s hava ıruvvetJerl Anvcrs, Os- yeti azası hazır bulunmuşladrdır.b.Dr. 
tende ft Bruxelle&l yeniden bomb:ır- Refik Saydam gece yarısın an. ıru 
dırnan ederek frlTfl halk :ırasında te_ evvel fuardan ayrılmı~ ve ay~ı tc • 
lefa.t.a. ve evlerin yıkılma.orına sebe _ zahürat .ar.asında Demır konaga av-
b\yet yermlştlr. det etrnıotır. 

Ceblen altın dolu iki dilencı 
dn.ha yn.kala nd ı 

- Gazetelerden -

ZaıJallı adam nere
deyle dilenccek? 

-Nereden anladın? 
- Geçen gün altın fiati-

nin ne olduğunu soruyor -
dul. 

alınıyor. 

- Gazetelerden 

ZaıJallı adam Etrüsk 
ıJapuruna benziyor. Dört 
gün yatakta, bir gün sokak • 
ta! .. ................... . 
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Istanbul mab'uslar1 

telkikierini 
bitirdiler 

va moyda larınm inşaati 
yakmda tamamlanacak 

l.tanbul 'rilAyeti merkez ve mfU
IWıık.atmda bir müddotten beri balkna 
4G'dferhd dinlemekte olan meb'a.
lumnz hoa faallyetJ.ıtnj bitlrmlt bu
lıavnaktadırlar. 

Ye şiiköy, Ankara ve İzmir meydanlarındaki 
inşaat ikmal edildikten sonra Teşrinievvel or
talarına doğru tayyare seferlerine başlanacak 

B. mODaNbetle db ö~lod• -D
ra Parti mckezinde bfT toplaatı ya-
,.tm... toplantıda ft11 ve belediye Devlet Havayollan idaresi lıer ı yarbaklT n Ellzıtda yeni Iki bü -
..W doktor L6tfi Kırdar, Pıpt:l m6- 11l memleketin büyUlt mcrltederin - yük tayyara meydaaı inta ettlrmek
'-tdtf R.,.d MJmarollu, J.tanbul de yeni hava tatasyonlan l~i. et - tedir. 
..O'ualuı ve beledt,.o reia maa,-lnl rnek ve tehirlerimlxi haTa yolıle bir- Diyarbakır haTa meydanının fn
L6tfl Ak..oy hazır balunımıtlardır. birlerine ballamale makaadil~ evvel- ~&ah btr Iki aya kadar tamamlana -

Meb'alar yapttklan tet.ldkler ve c.e bazırlamıt oldufu progranun tat- caktır. 3SO bin ltraya mOteahhlde 
tıMbit etdkkıri dilekler halduada va- blkatına ehemmiyetle de..-am et - ihale ohınan Ellzıl hava meydaru 
1 ve parti müfetriti de gHr\Jtm6t _ mektedir. inoaatı 8nUmUzdeld Hazüan ayına 
ler, vall kendilerine bu dıleklM" ve Birkaç ay evvel Jnouttna baolan- kadar lkma.l edll~ektir. Elizı~ ~ava 
4erdler etrafında lzahat verrnit- mı§ olan Istanbul, Ankara, İı:mir meydanı lçın gerut blr araıı:i ı•tim -
dr. Teebit edilen dHeklcr taRif • _ hava meydanlarının lnfO.atl bu ay lak olunmuttur. 
ddn:ıft ve bir rllpor halinde baırCT _ sonuna kadar tamamlanacaktır. f.. Devlet havayotlan idar"i yeni 
lamnıfb1". Önümüzdeki llktetrln ayı tanbul ve Ankara hava meydanlan hava lataayonlannda ıleride yapı -
lcfnde blrlqerek bu dılekler tlze _ beton olarak yapılmaktadır. Adana lacak ceee ve kıt mevsiıni seferleri 
rinde çalı,ac:aklıırdır. ve lzrnir meydanlan da ~Um vazf- için elektrik ve tolth tMiaatı Yiicude 

Oünk8 toplantıda görü~lcn di _ yeti gözönünde lutularak ufalt ya- getirmektedir. bütün 
J.ldey allkadar daJre ve parti koD _ pılmaktndır. 2SO bin Ura sarfile Telaiz iatneyonlan henUz 
arderlne de tevdi olanacaktn. yapılmakta olan Adana hava mey - hava meydanlannda tamamlamnıt 

danının asfaltlanması lti on geç lkin- olmadığından bu aene kıo seferleri 

Bir aparbınand 
mühim bir hırsızlık 

yapıldı -

clk!nunn kadar ikmal edilecektir. yapılamıyacııktır. 
Devlet havayollan umunı mOdü- Önümüzdeki yıldan ltib.ren ha -

rll Ferruh Şahinbat buçOnlerde Iz- va poatalarımız memleket içinde kıt. 
mlrden fehrimize gelerek Y e~llıdSy yaz heTZaman seferlerini 1apacaktıT. 
havn meydıı.nı moaatını e5ıı:dcn ge- Şimdiye kadar yainrz Istanbul ve 
çlrecektir. Y e~ilköy, Ankııra 'Ye İz - Ankaraya münhaaiT olan Pazar gUn-

DCn L&.lel1de ~78- ~- mir meydanlan ıkmal edildikten lerine mahsus tenentih •eferlerl ö-
::ı ~~ıza. :manının 6 aa • eonrn T eşrlnlevvel ortnlıınna doğru nümüzdeki seneden Itibaren Ada -
m&evher ~ı#l olm~1[ui ve tayYare eefe•le~ne batlanaeııktiT. na, İzmir, Diyarbakır gibi hUytık fC· 

Bu ct:atrede ot.u.nn Münire adında Havayollan ıdaresi Istanbul, A~- hirlerimlzde de her Pazar .UnU ya-
bir beyan dün evde bizmetçisi Bed _ kara, İzmir ve Adanadan başka Dı- pılncaktır. 
~;yi b~ o civardU! blr 
~ma. m.ts:ıfıru:ıe cıtm~t~. Kar 

Burada bir ıırll.ddet oturdukt&ıı 110n 
a ilini 

ö~ üre kad n ra dalresine avdet eden kadın. ya. 
odllllJTld:ı.ki ~n bir tan _ 

fJkl.ik sezm.ii, vnztyotten fÜpbelene -
m pan;ı. Te mücovherlerlni sa.tıadıtı 
,erler! ueştınna.k lO:rumunu hislet. m hakerne edi di 
.ru.,ttr. B~ st'ne evvel Calatada kaıde-

B:ı.yan Kil.nire btı ~tll'mA oiO - çlnin knıili KAzımı öldüren Cüliza -
nuruia. SOOO lira tlymetindeki mah- nn muhıı'kemesi, 1 lncl a~rcezada 
telif efMde mÜtoa.dddd mÜeeTherle. dU d d d '- aA aafhayn ..., ~ .. _ nd -n n e evam e ereıt, .... n 
n~e JJV ..... parn.ıı:ının yeri e , .... er 
~int eörerek itıeyftyetten ıabıte... vannıotır. 
,ı ha.berd'az' etm~. Maktul Kbım. evve1ee memle -

Rırstzlıtın vuklı!m.khıfhl ap&rtmuı.n lcetl olo.n Erzincanda auçlu Icadının 
dıUre..<!.lne giren mt1t.elQGsıs memarla.- karde~i Hasanı katletmit: aradan ae
nn yııpt.ıkl:an tctld.ke göre, b&yım neler geçtiği halde enlizer b"unu u
Müniren1n bulundutu dairenin ka • nutmamıf ve nihayet bfr c!Jn KAzı
P1-!Ma hartıoden ana.htnr 1%74~ - mın aftan Istifade ederek hapisha -
ma.k mıreWe srirfldi!t tesbit ediJDU.t - ı · er Anc3.t b sırada hi totııJ 1 neden çıktı~nı duyunca. cöz en in-
_;..d ,._ . ..__"':_ .- zme _!_ - tikamla parlamııtır. Bir bıçak te -
v<""• e ıı.n.u:uıuıı\J.I uouınstna .-".en 
lmsızlik hA.dl:reslnden haberds.r ola _ darik etmiş ve bunu çarpfınm altı-
manı.am b:e.tkında. ~he 1)J'ailıdır _ na aaklıyamk, her ceee geçmesi 
ma.ktndır. muhtemel yollarda kardotinin kati-
Znbıta bu milhim hırsızlık etratın.. lml gözlemele koyuhnuetur. Niha

da.lti tetkik ve ta.ht1klerine deT&m yet -bir ak~am Gülizarm beklediii 
etmekle bc&i'ber lltzm&tçi ~ tesıı.düf olmuf, kıırtılaomıtlar, kadın 
~ mn TO sorgu altmda bulun4ur - çarşnfının altından çıkardılı bıçağı 
ıwı.ktadır. çekerek, K&zımın üzerine hücum et-

Kağıd sahşların,Ja kar 
nisbetleri tayin edildi 

mio ve onu aitr şekilde yaralıyarale 
8ldürmÜ§tÜr. 

Bir hırs1z ir 

ka ClSI ni 
n 

vurdu 
Beyoflunda S manyolu sokağın -

da 1 ] O sayılı Dlmitriyadia apartı -
manının kapıcısı Koço evvelki gece 
geç vakit ef"lrt•manın ı:emln katında 
tüpheli ayak acııleri duyaralt ne ol -
du.ğunu anlamak fizere yava~ça a -
,nğıya inmi~tir. 7 emin kabna inen 
Koço burada yüzünO ııaklamaia uğ
raoan meçhul blr adamla kar,ıla•
Emf, klm olduAıınu Te ne makeadla 
buraya geldiP,ini sormağıl vakit bu • 
lamadan bu tahaın tecavOz:ilne uğ -
ramı,tır. 

Meçhul n1Utecaviıı: bir yumrukta 
kapıcıyı yere eermit ve bununla da 
iktifa ehnlyerek bıça~ını çekmi' ve 
olanca " lı:uvvetib Koçonun ~8ğaCne 
sapladılttan aonra apartımandan çı
kıp gltmtitir. 

Kapıcının fervadına ko,an apar
tırnan aakinlerl lı:eyfiyetten zabıta}'l 
haberdar etmi•ler, gelen memutlar 
varaın aitır olan Koçoyıı Beyoğlu 
hastanee{ne kl\ldırmışlıırdır. Bir go
ce hınııı:ı olduğuna Ihtimal verilen, 
m,.çhul carih zabıtaea ~iddetle aran
mektadır. 

·----···, 
MESELELER 
Kanh bir kazanin 

verdiGI ders 
Btı.Ddu. hemea bbbt rCla n. 

31 Ağustos tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

ll .Aiutoa ,t.Cbll ldlmeceml.zde ı .Jale, İstanbul Samatya Çeşme 10~ 
h•ananlan &.f&l17a )'UI70ru: İs • 1 nurnarada Çetin • 
taDhulda lnılllDAA ~ Dit fırçası 
~ P....- ıtl8led llleden (Son Posta hatıralı) 
•ara hec!Jyel.t:aı 1llaU ldareh&lle- ~bir Mamure ma.ha.llesl vuP 
IDisdeıı almalan ıbınul•. ~ oku.. eokak so nl.llll.8.1'9.da Hüseyin ~ 
1UoalanDuı:ı.n b411eleft .-ta Ue Birecik hudud taburu ıeva.zım nstt~ 
actre.Jatıı.e röıut.tıır. meni Rıza kızı Gill.ten Yılmaz, ts~ 

Bir bilyük marokea hatıra bul Göztepe orta okuldan 884 :Mel'-
defterl Beş'er. 

ı.tanbuı ı.- u.eat mııf l..B de Dit macunu 
8u:&d 'l'unçer. Atn tüccar İ. Hakkı Kocaoğlu el 

Bir küçük Maroken hatıra Metuned Koca.?~U. Konya avulf 
M. F'ey-ı;i oğlu Adil Kar~ t.st# 

defteri , bul Kabata., lisesi 8ınıf 2.A da MU 
Antakya e-rkek l1sesi talebeleimden ammer Aydın. 

517 n.unuı..raıı C&lid öza,dm. Yuvarlak dünya kalemtraf 
Muhtıra defteri <Son Posta hatırall) 
(Son P03ta. hatırahl İstanbul Aksaray 45 inci ilk oıtıılr. 

Blrecfk po.~ta telgra.t merkez ~efi 

LO:tfi kızı Bclma ~t. Qoııım Mer. 
kez t:almı.'Si m11:steclrf Kurettin kar
d~ AJAettln, Blltvrf bAldm Gllndtlz 
evt.ııM ötretmen ı:ıoın olltt Erol Ma. 
nJsa.lı. 

dn.n Berla Yalnızoğlu İstanbul J{n~ 
köy Altıyo~ Çelik 'soknk 24 nun#. 
rada Şermin Okynnwı, İstanbul C~ 
lıca kız lisesi sınıf 5..B de 84 Mcl€ıiJ 
Önder. 

Boya kalemi 

Yel IWtılrly -~ ufah )'0. 

ta beliııde ~ facıla olda. Ra. 
lftiSt 'btr otomoWI ldan eılen ren9 
bir d..abnlı ~ cılvanıı4a 
yol tamirine ~ tki uuıleyt 
qitnec!J; 'blrt ~ fl&letOe 
deırbal lldil.. oq.tııbı t.ehltlı:e11 

btr vutyette ı..taııede oldata 
'btdlrDtyor. İNpJialı lnırlalar. Ila 
müesstt ftk'a mtlna8ebetlle ,. _ 
u lta dta.ntank Mrtaaç defa lta 
menu IPJel'inı!e eltemmlye&.le hr
lllu.ş .tdatnımıbıl ha.tuhyanlu, 1 
esa.~n dar olaa ft ftıe.rtndekf ı 
lflyrli.tıefer ernd$- altvalıte kontrol i 
ecıuen, drat mywtlıu-rna hiç rta.. ! 
:ret ohınmıyan, etomobtnert ıe -1 
eeleyin ekserlya tıek fener ya _ ! 
ka.n, btsfkı'"etlerf hemen hfç tlmba : 
ya'laruya.n ba yolan an:ettfll teh. J 
Ukeyt lliTkaç ılakfb. tebarth et. i 
ttrmeve 9Ql~.J!kta lle lmı!ııt' ha'lt-! 
h ol d aJvma m teısıtm ed eri~. hı 1 
flmekçl InsandMI btrfnln Mftmil-ı 
Jlfi, t!lterfnln c!& al'tr yaralanma. 
nnı talta~ eden bu kazan lllaha • 
b:ı.'ika.Jıtrınm taıdb eJ'em·~ çok 1 Mürekkepli knlem 

1 
(SOn Po.~tn hntınıh) 

• Konya ticaret odası başkAtibi 
Turhan Akevli, Ankar:ı Qocuk Esir 
geme Kurumu ebes\ vasıtnslle BCS 
Demirel. Çine ziraat munlllmi ~ 
Ayten ÖznğrL 

ınuhteımel bolonı!ntn lfl'n lm mft- Konya İstnsyon cMdesi Tahir paşa 
es.<ılf hlı'flqeden bttfnı1e etmek ! 

Albüm 

'f"e ııfmnınsını Hlmın~a r.llrdft!tft _

1 

eam.lf b.rşısı lfO numıırnda H~im 
mfiz bul tettbh1"" th:erlnae tek_ Ekener, İstanbul 411 uncu tl'k okuldan 
l'ftlto dunn:ılt ~ 1-4'7 Selmru t'.Ykttr. ~l!rul Jeyi.l.b 

818 ınc.ı llk olrul .mnı! • tnlebeslnden (Son Postn. h3 tıralı l 1 
- Bo 71)lnn brtbıı~:ı kala.bıı-1 Cevdet Onanr. İ&tanbul lı:ız mualllm Merzifon Harmanln.r ma.lıalles: .-

hk hallı: kfttı,!~e ıneslr&n aay- meslek mekteb1 ının! ı.n de 325 numaradn emekli lbinbnşı kızı A'fSe 
flve ınel"fı:ezlertnln mftnt\Sfb yer_ Nımat. Bingöl, Hendek postn telgrnf §Cil ol· 
lerine Jloktnlnr bmmnlı ft bo • lu Şeha.bettin tİakar, Eskişehır uı1 
Jt.okt.ıılu fıtYla sftra.t!l «1den anı-

1
: Kur§un dolm kalem ya.re fabrikası meydan funtrı 710 ıı.ıY-

baJa.nı. kanun n 11fznmm no ol. (Son Posta hetır lı) 
cıutunn bfldtnneJMIT. Bon '"'"~ GWanteb posta teıgmf muha.c;e - maralı Enver ~u O~z Şenler. 
l"l11mbuJ4up auna.n, bm yap:ın beel81 tardeşl Servet A.kmet, ~ta.nbul Ayna 
mbnnm . (BO) 1rtlmn.etre tıftratte erkek Useıst mnı! 1 de !06 AtA. htnn. (Son Po t<ı hatırnll) J 

İstanbul N~ntaşı birine! er:ıct 
ıftmeıtte olm.I.Sl, mftrnlnı.be lhtl_ bul Cal'aloltlu orta okulu 6Ullf 2..B de orta. okulu sınıf 1 de Kemal Kervellı 
yncmm "ddottnt r&stenneyo kl- a mımaralı İbrahim, htnnbul Hey. İstıı.n!>ul Kabatas erkek liSesi ı.A cJf 
fldlr. ... bellada muhteıtt orta okulu aınıf 

! - Gene bu yotnn kftlabahk 1 ten Osman D1km.en. 141 SalAha.ttin Uğur. 
kı.crımlanndıı tenei'Sfz biTçok bl • Kitab 
afklet -nı ~~ aıeyre4er_ Cakulu ' bun Ga.zinnteb cıdllye ynnındtı. n~ıılııl 
ler. Bunlar, "*>ei!ya, JI'8C8 ıe-1 fBon Posta hııttrnh) ;pıazıhnnesı ellle S. Gtz, Yozgnd ııett• 
ııtntnmnf ceven ,.. tatnm mek. tnta.nbuı e mm m: okul talebesin_ diye ebesi oğlu Necdet, Bamsun g~ 
telıH renç 1nz Te c,ocnk1an1ır. • &m eatip Peker, ~ erkek ter. r.Uk caddesi st.ge.racı gazi Mehtl1ev 
Gec,..nln ıeç ıs:aafterlne tftdar al. ~ik Ollrulu 3'10 Nurettin, İstanbul Bfi- ~lu Halil, Antalya Birilk terakki şit• 
ı .. ı .. rtntn harimfnden naSll a:nıla... ~ kız ortA okulundan 127 ketinde Özdemir OüTel. _....-i 

bfldlklert a,.Tnoa Mr !mal ınevmn 
«ılan bu ~D1dıınn Ml bOytUt et. Kesik çocuk başmm trb Avukat slajyerlerinin 
:::; ::n~ '!.~:m~~ fakültesine etud için .imtihanları hakkmda 
yolda :rftrftmm haram etmek~ verildi~i anlaşıldı yeni bir karar 
1ı:U eder. Belediye sa.bıtuı, bu H 
hi\Je Ille btr ~ hbnahtıiT. l Üv .UO evvel !ultanahmedde bir Adiiye VeU.leti tıırnftndan müd' 

! - 8ftrat Jl.l:ıaıınnı1l rla.nt et. araada oynamakta olan çocuklann, deiumumiliklere nvukat stajyertetl 
mfyen yıılna tabDer ~~~tflc!lr. 11 Ufıda sarılı kalk bir çocuk bapna hakkında yeni bir tnmim gönderil • 
Bnt1uıra dftt mflbelltsntıfı htı.. te.adUf ederek meseleden mahalU miştir. 
ırn!d an.ba."a.rda ~~e çarpar .• polisi haberdar ettiklerini yazmı§- (j-
Bun1an Idare eder.Jertn yan pro-ı ttk. Bl u .tamimeh gölre, abvudkat ataMjı g.ttf 
fektörtm de t!atın «tlmak tb:ere Zab d"- . v ren erın imti an arı a emlı. ar 

ıta ve a uyenın yapttg:ı mü~- veya Teıırinievvel aylarında ve Atı' 
ara.ba.Jım bımın kft~tn bltvtik- terek tahkikat aonunda; önceleri bir 
16 bfttfin JAmb~Mmı :rnkıır:ık tto.

1 

cinayete hamledilen bu hAdisenin karada yapılacaktır. Imtihan heyeti, 
lashklan ~arnı~. ~e bfr halin, her hangi bir kuıd ve efnayet eaflri temylz reis ve azalanndan iki ki~~ 
:lc:u"SıdAn ~m Mr ırflrilotl f9tn olmadılı, leealk batın Tıb Fakültesi- Ankara barosundan bir ki§i, hukU 
nncnl btr tehlike ~~~ ettitfnl ne etüd Için g~ndeilen eceli mev'u- ve ceza umum mildürlerinden te • 

anlı!.ma.k hus-nsıuuh ayrı bir sey-1 diJe lSien bir çoc:u§un cesedine aid oekkül edecektir. Imtihanlarda trıfil 
Hariçten itho.l edilecek Uğıdla -

nn toptan satış fiatlarında ithalit
çılara bırak.ılo.cak U.r isbetlerl dUn 
teabit edilmiııtir. Fiat mürakabe ko
misyonu k&ğıdlan .f kategoriye a -
11rmıo ve bu~lardan fazla kullanılan 
bucı alem birinci ve ikinci lcatqo -
riye dahil ktığıdlara re ı s n 20; 
lük! addedilen üçüneO ııınıf k ltdla· 
n % 30, cl.ördUncU aınıflnra % 35 
Ur payı kabul et:mlgtlr. 

Bir müdde-ttenberi 1 inci ağırce -
uda devam eden bu dava sonuna 
yak]a .. mış ve geçenlerde iddiasını 

aerdeden mUddeiumumt KAzımı 
taammüden katleden CUiizann hak

:rü~e~ terbfyesı almıtya 16mm 1 olduiu anla~ılmıtttr. numara on olarak tesbit edilmiştir• 

( KUçUk hab ri r ) ı ~~;:ı:;·k=~~-e Mr pa~rça tz'anh -----------------------

1 
?ttl!llll lm'S.lıı.malı: uzun oıaea~ B k S 0 M E s· d 

Komit~yon diinkO toplantıaında 
değirmencilerin hnneılnrn vMdlk -
leri un çuvallarının harice aahlma -
TIP gene lı:endileriıte iade etmeleri 
baklundaki teklifi de tetkik etml, -
dr. Bu teklif esu Iribarile kabul e
dilerek beheY çuvahn .f5 kuruıtan ve 
"' 5 iakartalı ,larak iade edilmesine 
karar vermiotir. Fmncılar cemlyeti 
de değinnenciler de bu huau.ta mu
tabık kalmı,lardır. Komisyon bu 
bafta zarfında yapacağı toplantıda 
kliıd aattolarındaki perakende klr 
nisbetleri ile mangel kömUrU Rat -
larını tetklk edecektir. 

kında idamını taleb etml~tir. 

Ancak. ıısliye 6 ncı hukuk mah
kemesinden soruinn bir euale cevab 
gelmcdiği için, dava mfitemadiyen 
t!lika uğruyordu. Beklenilen cevab 

dün gelmi~ ve katil kadının evvel
ce 6 ncı hukuk mahkcmestnden kıu 
deoi Hasan i<;in veraset illmı aldığı. 
böylece de Hllııanla GUlizarın haki -
katen karde~ olduklan anla~lmı~tır. 

Dava, müdafaa ve karar için, ta
Hk ~dilmi~tir. 

Sarkıntılık eden bir genç 
tevkif edildi 

Samatyada Seher ı.nınde bir kıza. 

arkmtılık eden İ.bnl,htm dil.n adliye
ye verllerek, Bulta.n.a.lvn8d 1 ine! suih 
cezada sorguya. çe1dlıdlkten aon.ra, 
tevldf e<tllmLftlr. 

Kız taıebenln nskerllk fmtfhanla lçfn b~, bunllU'daıı blrk11emı r.llı:- , U 8 şam tnemaSin a 
n _ Universitede kız talebenin u- l retmen kUl btduyonıy~ 8etn kan_ 1 J 1 
trerı!'k dersi ı1anaı ımt'l.hanıanna. ao 1 ıı vak'Ma.n lbret alArak mnraka.. M E L V Y N D O U G l A S - V R G N A B R U C E 
EyHilde ~a.na.cnktlr. be tedbhimnfn krrnetlf'!ndhi! _ 

Dünldl thrııeııt - Macarıstana sa-~ m~lnf f~lynnn:. Ve hlçlllr Jm. Gtbi 1kl ~ yıldızm &üzel bl.r tarzda warattıklan 

ıt1lan pamuklanmızds.n dtln 117 bin 8tl"! ~~ To'kken ntt khlnln l!'ft- A H N E K A D ı N 
Ura kıymetinde 163 bin Jlrnlık prumık 1 rıtt ırlh•"fl., "''""flTimfl!l m~'nll _ 
thrn!Ç edllmişUr. F'lnlnndlyıcya <ııa.l :n-1'"' tf'erifb~1! bir ~nce oto_ ı • • • • 
trenle 18 bin ktlo tfitıfln göndetilml<J- · mt)llfl ,-IM te'h111ı:~l btr va~ttayı 
tir. Bundan OO.,lm Yuna.nistana 400 ~Um etml'kten ctaJıa wtnc!e "'"' Yeni ve c.azlb fı'a.nınrea sözlü filmini takdim edlyor. ~ u~runda. mil.. 
bin kilo tepe k ve 188 bin kUo mercl- nf'Ta.tM.tı"""' taın ~'l'l'lllt tatbfJt ı oeWı.e.rat bnwız:ı. .• Blr kadın, hem hırsız, hem hnfiye, hem de 
rnek .ıaı.tılımcrt.ır. J Nlllmt'meıdn.,e ~:ronız. ! RTen maşuka. olabilir ml? 

Roina.n"JU ve Bu}#ı.rlst:ana zeytin, l. 1 Mete ... ıı:.rar ... Macera. sahnelerile dolu lbir lllm 
tsveçe banmk, ts-n~ tındık ihraç '········· .. ••••••••••••·····················•"' Bu aıttam t:otn yerleriiiizi evvelden temin ediniz. 
edllmlstlr. 
Nl,a.ntqı ~nk 'b&h(.e51 - Kl,a.n _ 

~.,nda n.ll konatı lcar~ı..ında:ıct ç0-

cuk bt\~'1\nin ,eniden tanrlmlne 
t'a.rar vertım ~tr. Ayni zamanda bu_ 
raya bir merımer merdtven fn~a. edL 
ıecet ve ba.hçenln etırafı.na tel örgü 
cekllf!Cektir. 

TEŞEKKÜR 
Dayım Ka.ba.t&.t llaeai kimya muaı.. , Bu .r;;:,mbe S A R A Y 

Mevaimin TORKÇE SÖZLÜ ilk süper filmi 

POMPEiNiN SON GüNlERi 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Ilmi klmya.ger Kudstntn ~enç ~da 
ebediyete tnttkallnden müteTellld .._ 

eımızı pe._~n akralıe., mealekd.a4, 
dost ve talebeleriına ~k.kilrlertmın 

tbı-Atına muhterem putenizin ta
vasııutunu nca edertm. 

Şa.beeeri.ni tüdtm ec1ecektlr. Binlerce figiiran.... Eınsa.ls1z dekorlar ... 
muazzam bir fllm 

- Haaan Bey, bak 
aazctc ne yazıyor ••• 

• . . Büyükadanın i -
man için yeri bir plAn 
huulanmıt·•• 

Burada birçok 
masraf yapılarak dioli 
tramvay bile yapılacak-
mı, ••• 

Hasan Bey - T re.m
vayl.uı.:ı divai:ı~lcrl hele -
diye bütçesini lı:emlrdi, 
kim blUr ditlilırrl ne ya
pat~ 

Profflll&o Dr. Fahrettin 
Kerim G6kyay 

TEŞEKKÜR 
Büyiitümilı emekli yarbay profe _ 

t!lJr doktor (Ma.hir ToD.y'ın) hMta
blmda ~vis! fQ1n bqucuna koşan 
meslekd~e c~ıuırafnde hazır 

bulunan a.rkad.aşl.arma, dootıarına ve 
gerek teıgraf ve ırerekse telefonla ta.. 
styette bulunan r.ew.ta tcşekkfirle _ 
rtmlzin 1b1~9ıno.. ta.lii.SSUt buyurma

nw rica ederl7h 

Merhum dolrt.Qr Mahtr Tokay 
etl1 çooaldan ft aUesl 

ZeTk Te .set&bat... İtllntll ll~ erne meşhur bir ~n tahrib!.·· 
Vol..k&nm 1DdJ.fal ne ıünah memleketinin harab olmruıı ... 

Bu IJiı1Btesne. alnema. harikasını görrneğe hazırlnnınız. 

,... ZAFER EKSPRESi GELiYOR 
CECİL B. DB MİLLE'in harikalar dünyasından çıkarak 

oarn koşan... sonsuz zaferler taşan 

"Türkçe, 

.ATLAS E Si 
Bu Perşembe akşamı 

L A L E Sinemasina , ________________________ _. 



p R 
Galatasaray 

sahastz kald1l 

1 HAdiseler KaJ'fUUlcta 1 
e diyecekler? 

S ~r Mbca elinde birkaç 
yelpaze barbar baiınyor

lllllf: 

nizae elbette delinir, giymiyecek, bb 
iple ayağınızın Uzerin" ba 
bnız. 

········---------· ········~ 
r ak•im Mlıtlftllfll yılulı -
fltıdaıt eonrcz ~ırmızı
l~ar ~~ GT•alar 

1606 tarihinde( B eşine! kol)un 
oynadığı mühim rol 

- Bu yelpaıı:eler Oft aene •araıı
ddir. KınJmu, J'lrtılmu. bozulmu. 

Oradan 1eçeıı lMri ecmııut: 

mı diyecek ••• 

S:: ii~" ;i~~ ii;~ .. i;~k. ~-~;~~ ... 
- Kaç kunıt} 

liMriM. yapınczlo 

Seyyar abc.ı C4A'&It yennJ,: 
- Oa kurut. 

defa ayaia geçırilirken lime lime 
laTor. Çorabı aatana gidJp: 

- Hani bu çorap sağlamdı. 

\....... ..lflyorlcr/ ...... J 
Adam on kunıtu ~.rmit. 'ltlr y~ 

paze alnut. biraz y(lrllmUf- Hava da 
acakmlf, terllyorm\lfo. kendi ken-

yAZAN dlne: 

... aiyorken yırtıldı. 
Oeraek, bize acaba ne cevab 

recoktir) 

BiT hafta eonra ~ olan 
lia tnaçlan lla:l bu aeTIIÜD yepyeni 
b:_ ea&4lı Wr Udiae • b111 karşıya 

ktı. 
Sahaaızfakr 

lanBüyük Wır "viuole .. , meraklı
b na mQjcl..ı.J ~eNIIbb Dolma

ahçe atada. 1auı .aoı;ı; 1ebebler 
fGzünden Wr müddet ltiD •ori kal
llaat bulUll'a)"W. 

Dolmab.lı941 1taclm.ı '-u mev
:: ~!~aaa Wle en yak. bir zaman-

butun h.,.betile k.utamz.a dikile
~ni biıdiffmiz iobıilr ki. bize ol
.. ııiu kadu la!zden ...,. yetiııer.Jel de bürt lmklnlu nnnl~ oİan 

alcaim uhuının ,..bb,ma i.izül
lllelde buaiaer daima '-tikbııli gö
lilyor Ve t...ıli buhqwniuk. 

Malum .ıduiu O... Oolmabah
te ata d ın r 9 M.,.a temel atma 
lberuimi J&Pl}ırken. Taluim ltıhası
Ilin tarihe kanşma bliyük hiz
~ti göriJiea kazma w kUrekler de 
"41 emeğe baıfaın1 tı. 

~e yazık ki biri yanda knldı, di-
erı bütün tarihile er göçtU, 

li tti. 
Sirndi u elacaU. HenUz lig 

lllaçlarımıa l.qlamadır baıılamadı 
::ma, nı.qta hazula.ır.r.ak i.stiycn 
d ımiarın rada, a, kıpır-
andıklan anlarda ac derece 

bıUşkül -.uty tlcn!e k ldığımızı 
IÖrtnemck •özlatmhi kör ede
bıiyoruz. 

Eninde, MDUnda Tahim saha -
llnın bir ortadaa kaybalacağı-
nı tızun .l.r eYTel !drak etmi1 
olan Calatasaray Dir ~li araşhr
~~~rdan aoma Mecidı,.eldSy likör 
fa. hrıknsı ,..amda, lnJWarlara aid o-

n bir aa.h.,. elde .tmei• çalı~ -
l!tıı,tı. 

B Türk Spor Kurumuının değerli 
~ 11tkanı ve ~dın Meb'uau Adnan 
~endereabı laOhaau yardımile bir 
l raftan aahaam mU!kJy.ti için ça -
s'ılırken, dllv taraltaD da Türk 
bPor Kuruımanun ~amlt olduğu 
~ bin lira de aahama te.viye5i ya

Pılmıştı. 

O gün, buaiin «Meddiyeköyü 
htadııı iJi uzua vladlere rağmen bir 
dlkAyeden 11.1 gid....dl. Durma -
•n geçen ~•n k~a bugün 

•hen böirlJnde buluaan Calatıısa -
!aylılar, yctim çocufa d&ndüler. 
f • Geçen hafta huau.l bir ekzersiz 
t;rn F'erikliye lı:adar tqman Sarı-

~Ttnızılılann birinci htboı takımı 
-o gün içlerinde bet milli takım 
01\ıncusu 'Y'II.rdı- Ferikliy sporla 

dh1Ptığı maçı o .. hada ll - 3 kil'lan
ı ar. 

Uzun teneler memleket eporıı -
Lkn hemeıı lııer tuhesiııde alemdar-

Yapan, otuz bet aenolik bir za -
bıan · · d ı k LL b 

1 
ıçın e par a ınr maz.iye sahib 

u Unan ııGalataaarayıt ın Feriköy 
areası Ü:rerbadeki bu hali yürekler 
llarçalıyacak. kadar &c:ı:l kil. 

Muhtelif nsilelerle memleket 
'Porunu dallilde ve lıarkde her za
~an verene ternail etmit bulunan 

alatasaraya apor t--1-1lltımızm e 
Tl'fl' qou • 

• 1 tarihile mfitena.n. bir ıııah a te-
:•n etmesi beDi bath Wr n zife ol

ası laznndır. 
l'ii Beden T erbiyesi Uanımf Müdü -
)ek~e~eral Cemil Tanerin Mecidi -

oyu ııahua Için biran evv~l Ga
CDen.mı 'J Ml •yfada) 

r .. ···~;~;~~Dd Ekre~····;·~i; ....... l o&rf;=~~~:: ~~: ~: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ........ ••••••••• ...... •••••...-.••••••• .. •• .. ••••••••j kere .. 11a.mı,. Seyya.r aa.beının 011 . ı .. . aene,ye prantf ettilf yolpue dilt-

Alnuı.nların oon zamanlardaki ha. bir l>a.yrakla bir de yüzlik yolladı. Bu 171-t.a. pirince ııiderken evdeltt bulgur m"t aevv. b b 1m 
• • . • ,.n;.,.;;,w-,.,.. • • • u , ., ., -T la cıyı U Uf 1 

zırlıkları, kendilerinın lngiltereyı is- ,7'"""'6~· ıçerisinde han.r.ıyundan dan da olmU§tu. Norman<1iyayı Fran.. 0 d d' 
ldukl ı p t , b' tel - n acne garan &ye lahyo~ 

tntı etmek to.sı:-vv.urunda o . ~X:nı e rus un ır açı vn.rdı. lar kendi memleketlerine Ubak etU- IIUn. Iki defa alla nca k ı di 
g&stermel."te Iu.giltz başvek.ilının Gllyom derhal rerek Normandiya... ler Ya.şlandıkça. şuuruna thtU&.l lrız e t k yık el ın ıver • ' d 1 . . ._ ..... , .;,eyyar aa ıcı ın 7 pazeye bak-
parlamento buzurundaki son ifndesl a ve gerek c var bölgelerde asker olan Gllyom, ı.ıJ8ııtereyi fethettikten r 
de böyle lbir lhtlmalin mevcudiyetini devşirme~e koyuldu. Ne ka.daz ıtpen, yinnl sene sonra feci bir tekilde ter. mıt_ yel a · 11 d d ~ı . 
teyid eylemektedlr. kazıkt;tm kurtulmuş hazele nrsa 0- ki hayat etti. 0 P lbzeyı 1~ •1 ın e•• mı)" 

· . d t · k ıı:aman e ette xırı ır. 
Böyle bır zamanda, Brıtanyo. ada- nun ave ıne oşup ıeldıler. Td Alp o esnada, Frnnsada bulunuyor~u. _ Ya k 

ları.nın, Normandfyalılar tnrafındnn dağlarmdan ve R.en sahillerinden Ahalisine kızdığı ~ia.ntes §ehrin! ate- ne Y~Pa?- bm) 
1066 tarihinde nasıl istilO. edllmlş ol_ mncerapc.re.:.-tler geldi. Her biri, yağ. ~ vermişti. Şehrin yangında.n aonra - ~ elpakeyı elınde tutacak, ba-
dt@ınu, ıtn.rihi k:ayı'dlnro. nazaran madan pay wnu.yordu. Ve her baldı. (harabelerlni geziyorken, atının aya#& fUu .. ıyaca ·tın. 
habrlamak olduk'Ço. alfı.kayı calilidir nçıplab bir §D-to, her ke~lş bozuntu. sürçtü ve Gllyooı, Jwıgın a.teştn içe_ * 
sanırım. suna bir pislmposluk vMcdUlyordu. rlsine yuvarlandı. Bir aeneye garanti edilen ayak-

Ondan evvel, İngiltere beş nltı de. Britnnyn adasının içinde Derleme. Kendisini atır yaı-alı olnra.k kal_ kablar bir haftada dellnfyor. Ayak-
fa daha. muhtelif kn.vimlerin b:ıskı- ğe kalkışmadan önce aahılln bir no k. dırdılar ve Ro u en elvarında bir ma. kabıcıyn ıl dip: 
n'l.lla. ıuğ.ra.nuştfl, Romalılar, s~ tasında sımsıkı tutunmak llzım gel- nastıra. götürdüler. LC.kln ifiAh olma- - Bir seneye aaranti ettiğin a-
lıı.r, Angleler, Danimarknlılar ve dn- diğinden tııhtndM, IÇiçe geçme üç dı. Feci ıztırnblarla tıvrann tıvrana yakkabı hir haftada delindi. 
ha da bazı mUleUer, sıra.sne Bilyük tnne mu:ızzam knle hazırlandı. Bu can verdi. Oer.ek, bize acaba ne eevab ve-
Brltanya.ya muvaffakiyctle &ıldır- kaleler, Ingiltere IK\hlline ayak ba.sı... O ölür ölmez, ranında bulunanlar, roeektir) 

.. 
- Tabit 1ağlam. Fakat siz 

mftainiz. Giyince yırhlır. H 
.tJmiyecek, çantanızda ta§ıya 
tmız .•. Biri eğer, senin çorahın 
mu).. derae, çantanızdan 
•lSaterccek, gene çantanız.'l 
oaktınız. 

mı diyecek) .. 

c;:~;k&~;~d~ ·= ••••••••••••••••••• 

«Ucuz yemekler. ı> 
Yazı lı lokantada bir ta bak 

mek yediğimiz zaman, garson 
den üç lira isteyince: 

- Hani yemekler ucuzdu . 
Dersek, acaba ne cevab 

cektlr : 
- Ucuz olmak 

bedava... Fakat 
Camekanın önünde durup 
ee1ctiniz •. halbuki siz bununlll 
fa etmediniz.. yediniz .. 
blzde değil. 

r:J"IH-et :!JuLilJi. mışlar ve birer müddet tutun:ı.bU. lır b3sılınaz kurulacak ve k::ullnnıla. :yükte hafif,' paluıda a~:r nesi varsa - Ayakkabıyı aya!ı.nıza giydi-
mi.şlerdl.. ca.ktı. a.şırıp knçtılar Cenazesi ortada tnı_ -----------------------------

Bu ıstilAların en knyda değeri ve Yedi yüz gemi askeri, bin cemi de dı. Roucn ba.şplskoposu ölünlln, Ca en ri b 8 1 

sonuncusu Normnndiyalılnrınki oldu. sil!iJılan, ceplıa.ncyi, atları, yiyeceği clvnrındo. bir klllscntn avl~una gö. 
Norm!l.Ildiya dfıkası Gilyom, uzun v~ir levnzunı ta.şımağo. tahsis e- mUlmesinl emretti. Cenaze ma.nafıru 

bir hazırlıktan sonra, 27 EyU.U 1066

1 

dildi. !se, Fr:ı.nsı.z esllzadelerinden biri 
tc.rihlnde, Seine ve Ornc nehirlerinin ~~cr yüklenmiş, fakat bir türlU müveiTihlerln kavlince crızaen bil: Canavara karşı sigorta 
an. yerinde nkn.n Dlvc ırmnt;ının müsaıd hava csm!yordu. &ker, sa_ ll\Jlıı kendi üzerine aldı. 
ınnnsabmda tq;>lad~ı. gemilerle eeL hilde, yağmurun, fırtınanın altında Kilisenın içinde bir IO.htd hazırlan Büyük Okyanusta -~ 
curo.ne harekete geçmişti. sızlanmağn, yılma~a. başlıyordu. Oll. l'nl.Ştı. Cesed t.abufBur'.du. Ldhid da,; •emiler yutan bir ca- ~-

Bretonı~·lo. A:ngli:l~Saksonların en yom ıbunlnrn pnra ve ~arob dagıttır- geldftinden, cesedi zorla tıtma~n u~- navann mevcudfyetl-:ıe 
uıya.nık $ma.nlnn idi. Bunlar, otuz dı. B~ sure?e maneviyıı.tıa.rını yenı_ nı.ştılar ve patlıı.ttıla.r. Merasirnde ha- inanan bir kadın, bü- \c. 
senedenlberi, günden güne kalkın- den bırnz yukseltt1. zır bulunan halk Te hattA papazlar yiik Okyanusta biT de- r_ --::
mış, kuvvotlcnmlc;lerdl. Müştcı·ek va. Birkaç gün oonrıı. da hava döndü. bile, i~enerk, hemen snvu~tular. niz ııeyahahne çıkaca~ -
taninn olan İngiltereden son müs- Artık tereddüde mııhıı.l ~oktu. 17 Ey. İngiltere tacını ctymek heveslle iı z.aman bir sigorta kumpanyasına 
tcvli Dc.nlıruı.rkalılarıJ l:ovmu~ar, lftl sabahı, parln.lı: b1r günde c1onan- mühlm bir mı:.cera.ya atılan Norman müracaat ederek, canavardan kork-
1041 de kral Edvıı.rdı Ittifakla tahta m~ ~ikleri tıı.mnmlanarak, ak. dlyn düknsı Gllyomnn akıbeti L,t; tu§ılnu ve gemile beraber kendini 
çık.a.rrruJiltı.rdı. şam üstu, pupa yelken gemilar açıldı. böyle bazln oldu. yutmuı tehlikeaine karvı alıorta ol-

Maalesef, gençlijt'inde, Normandi- O aralık, Norvcç kralile, nliahd MemlekeUerinin tnrihini az ook bi. mak iatediğini söylemi,tlr. Sigorta 
y::ı.da anasının lbazı n.!ı'..rab:ı.lnrı yıı._ Olaf. memleketin fbnalinde Hwnbcr len İngiliz halk ta.baka.st, onun bu memurları ltadının korltusunu gü
mnd::ı. U'Z\tn mfiddet yaş:ımış olan neıu;nın ağzına asker çıka.rm14lardı . e.kı:betinl misal getirerek: lünç bulmakla beraber onu sigorta 
yeni kral vata.nına dönerken o.rnlı Muteveffa Edvardın hnle~i Harold - Yurdtımuza teı;alluL etmek, Işte etmişler, fakat lnaaflı hareket ede
birçok insanlan da berabE'rinde ge. orduslle bunların üzerine saldırdı; ve böyle netamelldir, derler!. 
tirdi. Ang1osaksonlar bu :tnb:ıucıla- .şiddetli lblr ça:rpışmayı müteak:b Erciimend mı:rem Tnlu 
rın memleketten çıkarılmnlnrını de kendilerini gerisin geriye ve bii daha -------------
batla. istedilerse de, kral dirlemedl~ dönmernek üzere püskfirttü. Kahveda ölen bir adamm 

ces -ıd i morga kaldırıldı 
O kadar ki Nonnandiyn dükası GU- Lfı.kin Norveçllnln te~ebbü.sil Nor. 
yom, Edvardı ziyarete geldiği znnuın ma.ndiyalının i§ine yarn.mıştı. Harold 
kendini öz vatanında sandı. Askeri, şimaldeki diişmnnUe me~gul iken, 
ruh~t mevkilerln bir Ç<)ğunda Nor- Gilyom, cenubda Hastings elvarında Bey~lunda Mahmudiye caddesin-
mandeyo.lılar !bulunuyordu. Bu vnzı_ lbomboş ve müdafaasız buldutu snhi- de 292 sayılı ltaıh.vede oturan seyyar 
yetı gören anyonnın gönlünde, 0 83_ le altmış bin ~ilik kuvvetini kolay_ satıcı Ya~·~mı dün aandalyeden dü 
a:t, ltlkın bir istikbalde İngiltere en ihraç etti. oerek ö~il~ü ~ıtaya blldlr:ıml.ştır. 
•-n k •A- el k d Harold buraya de yeti•ti ise de '" Bu murncaat uzerine Yakonun ce 
~~.. ı ı.ı.ı..;ını e ceçrme sev a.sı u- " ~ 1 - -

rek sigorta primini u almışlardır. 
Kadın ancak aigorta muamelesi bit
tlltten eonra seyahate çıkmı~tır. Si
I'Orta kumpanyuı ataorta primi al
dılı Için Icadını yalnız bırakmamıf, 

algortanın all&hlı memurlarından bir 
kaçını deniz cana~annı •ördUideri 
z.aman 'Yllrmalan için .-emlye yerlet
tirmittir. Tabii onlar, ne canavar 
I'Örmütler, ne de bir clefa oleun ai
llh ahnı1lardır. 

r 
Radyo adam 

Amerikada rıldyo 
adam, adile tanınmış 

genç bi:- mühendis, 
radyo dalgalarını 
lamak ve hiç bir rnd - --~U"a~ 
yo tertibatınn ihti) nç olmadan 
la~ına yıılız bir çift kulaklık ta'~m 
tnıretile dinlemek hassası olduğu 
Iddia edermi_ş. Birçok kereler yn 
kın radyo istasyoninnnda çalı 

parçalar üzerinde, kontrol 

zaman doğru cevablar verip h 
hayrete dü~ürmü~tür. Fakat 
re, başkıılnrına da kulaklıktan bns 
ka tertibata ihtiynç .bırakmadan 
yo dinlettiğini ileri sürmüş ve ku 
Jaklanna, kulaklık geçirilmi§ §ah 
lan iki elile ellerinden tuttuğu za 
man onlar da mükemmel su 
radyo dinlemişlerdir. Radyo fabri 

katörlerini iflô.s ettirecek bir kud 
ret, fakat bu kudrette insan bir 
ne olduğu için tehlike mcllıuz değ-i 

yandı işten geçml.şti. Zavallı İngiltere kralı aed hukt\met doktoru tera.fından 
· döııtte bir nrsbetlndeki tuvvetil~ muayene edilmı.,, öHlmtı 4üphell gö_ ----·--· .... ·--··············································· 
~ bu _em.clin tahnkkuku ı:ıı:r. dii,.c:manı piiskürtme~e u~ra,tı. Zorlu rilierek keyflyetten mt\ddelwnwnlllk 

ç.:ı.bu::t müm'kıü.n olamadı. . 0 !lyom, bir muharcbe oldu. LAkin Normandi. haberdar edilmiştir. 
İngliteı-eye taarruz ve orayı ıstıla te. ı alılar allb ldU Yo.ko'nun bir cJnavete de kurban 
şelbb~ne ~endi kcndin'e girişmP.k Y Bu ı:uhare~ =~asında maktul eıdebile~ı gözönüoo~ tutulara k dün 
cesaretint gösteremlyordu. ~zun :ıı- düşen Haroldun yilıl\nde ııözünde, mıü.ddelumumilikçe oesedinln Moırgn 
~~fırsat dkolladı ve kendıne mut. vücudünün muhtelif yerlerinde o ka- kaldınlmasına lüzum görülmit,tür. 
te er ara 1• dar yara vardı ki, cesedini farketmek 

Böylece arndan yirmi kUsur sene güç oldu. 
neçti. Bu müddet zarfında, şaynnı Nonnandlya düke.sının bu znf"rl, 
h:ı.yret surette üreyen İngilteredeki İngilterenin fethi demek de~Udl. An. 
Normnndiynlıln.r dn, tıpkı bugünl:ü gl!)saks{)nlar. emri vakll hiçbir vo.klt 
beşinci kol dediğimiz teşekküller gl.bi, kabul etmediler. Bu çetin millete, tl\ 
cG!lyom» un nam ve he<:<>bınn çalış. İskoçyn dnğlnnnda, Oalles eyaletın_ 
maktan geri durmamışlardı. de ve iriandnda boyun el!'direbllmek 

Nihayet, 5 Kanunusani lOGG da, için, on yıl, durmamacasma müc.:ıde
kiral Edvnrd öldü. Ayni zamanda le etmek. zulmetmek, wthlş slya _ 
Norveç kralı da Gilvoma yardım va-ı seti gütmek ı!\.zun geldi. 
dinde bulundu. Normandlynlılo.r İn Bu müddet zarfmda da bütün 
gilterentn cemılb bölgesine kliiVVet memleket dahutnde öyle bİr kıtlık 
çıkarmak teşebbüsünde bulunurlar. oldu ki, müverrih Ogfisten Tlyerlnin 
ken, o da şlmal kısmına t.ruırruz ede- yazdığına nazaran, ahali açlı~ını tes. 
cekti. kin lçln, öhi beygir leşlerini, ve hattA 

İngilizlere karşı muğbcr olan Pap:ı !nsan ölülerini mezarlurdan çıkarıp 
da bu istüAyn ıtnraftnr ve müzahirdi. yedi. 
Bir yandan İngilizleri nfaroz etmek. İngiltereyi Istlll\ e!.mek gibi büyük 
le beraber, Gil~1>111a takdis olunmuş bir emel ep~:nde koşan Oilyom, D'm-

Ticaret gemilerimizde çalı- B 
l . d'J k ayan eS. D.:ıı ye: 

şan ar sıgor~ e ı ece _ Mektub bir veaikadır imza-
ö~nd~lm1ze gore Türk tlcaret . 1 ' ı 

ll l d a.l 
""'il" _._. 1ııı: olaa bıle el yazınız a yazı mış -

gem er n c ç ~n •u um um z.u.uı - • • I _ .ı 1 
tan toyfn ve mibtalhd 1 1 h tır. her zaman s•zı 1 zam .uer, a ey-
turlü ka.zalarn karşı :f"'o:::l~ nlar~ hlnizde kullanılması mümkündür. 
bulundurulmnlan h~ Mü~kalat Sizln Için ne kadar eltm oluraa ol -
VekO.letince düsünülmekte ve bu hu- •un bu meseleyi ltaroılrıtarak hellet
susta tetkikler ~yapılmaktadır menizi müreccah bulurum. Mektub-

Filhakikn bir :müddet evv~l Türk la c:evab vermeriniz. İleride pif -
amıntörleri de .bu hususta bazı te. man olursunuz. 
~ebbüslere girlşmWerdir. Bu i!lln bii * 
şekle bağlanması mfimkün ola.ma _ Bay •B. A.11 yu: 
mı.c:tı . Şim<'filri halde ~igorta i~inin - «Evvel& büyük kıza talib ol-
fayd:ılı olacağ.na gerek VekA.let ve muttum, 1on:a küçüjiünQ beiiendi:n» 
gerekse nrmatörler kani bulun _ diyonunuz. Görüyorum ki, meee • 
muş olduklarından mesPlenin yakın lenin atkla alakası yoktur. Mah -
blr zamanda intacı mümkUn olıı.bi. mudpa~ada eanbaharlık kurnet arat
lecektlr. tırmaya cıkınerlını'!. Makaadını~ te-

melsiz ev yapmak da 
Size her ikisinden 
taveiye ederim. 

* Bay «Ş. K.» ye. 
- lfratt:ın tef ri te dii~!üğü 

a8rüyorum. Evlenmeden evvel 
uz:un süren bir tanışma devresi 
ç.irmekten çekinmel: doğru ol 
fakat bir defıı dahi konu,;unad ğı 
nız bir genç kızı uzaktan beğen 
ebeveyninden istemeye kal 
da ayni derer.ede yanlış bir h 
kettir. Hiç olmazsa iki üç defa 
diaile konuşmaya bakınız, aile 
hltinde tanı,mak, hi lerinizi 
mak ,artile. 

cc Son Po.tan n111 etiebi teh,.ikası: 50 etmenizi ellerinizi Öperek niyaz eıl 
yor. 

- Haydi ey!eysel Cumarteai mi 
din~ 

na, imama, muhtara sövüp sekit
rneyi de ihmal etmedi. 

bu ihtiram t : zahürüne, sinek 
ı·ibi bir temt nna taslağile mu 
ederek: 

JB§iL J'w!I:!IIBl 
..... _ ............ _: . . .... . 

Yazan: Ercumend Ekrem Talu 

- Pekil Başüstünci Gelirı-r 
Sana mı varıyor~ 

- Evet, efendim. 
- Çok güzel ediyor. Sen lyi b· 

'\dama benziyorsun. 
O, sizin teveecühünüz, efen 

d im. 

Ccs~~a~ lerçekten m6tebaeaie oldu. 
1n unu kırpmadan herhangi bir 
ll ••nı kıtır lutır bofubyaca'k tıy
b ette olan lMa haydudaa •önlünde 

Y oh, yoh 1 Ben insan earrafı· 
Be~ vakitte camie gider, nama- yıml Adamın suratma bakınca an· 

zını, riya maksadile değil, imanla larım. 

&:tan s•• • • b b' tel .... veren ıpınoa, auas ır 

_,1 "ıı. rdı. Ba telin nual lbtizaz etti
rt ec ... · lt l'gını kimae bilmudl O kendi 
~ndine harekete aeleıa .. ~hibini 
ra c.eb t~n_ıyanlan taltrtan bir tabiat 

rı esı ıdi. 
n· 

ifr't ır bakarsınız, Arab Abdullah 
ıo:ui ·: afet, belA kealllrı iolemedik 
derurn kornaz; keser, biçer, knhre
lıiati' b'onra ııene bakaraınız ki en 
bir . ır baba tefkatf de, en :-akik 
•1 ınsaniyetle herha~ bir fakire 

uıatır, berhanai bh muluma aa-

kılardı. Onun defteri amalinde, H a-
likle olan hesabı ayn, mahluk ile 
olan hesabı gene ayrı idi. Mahke-

mei kübrada, ikisinin biribirine ka
n~fnamasına, sağlığında azami itina 
gösteriyordu. 

İbrahim efen d iyi: 

- Sen kimsin, evHid, sualile kar
şıladı. 

Delikanlı kendisini tanıtınca da, 
memnun oldu. 

- Ne istiyirsen ~ diye sordu. 
- Efendim: Şehime hanım kı-

zınız, bu Cumartesi benimle aktedi-

- Allah ömürleT verein, efen
dim. 

Ara b latife yollu ilave etti: 
Pilavı zerdeyi bol isterim, 

dehal 
Emredersiniz.. fakat düğün 

yaprnayacağız. 

- Düğün, dernek .. davul. ırurna 
olmadan evlenmek olur mu~ 

- Hem yaşımız, hem de vakti
miz müsnid değil, efendim. 

- Paranız mı yok) Ben veririm, 
ne kadar lazımsa. 

- Teşekkür ederim, efendim. 
mevzuubah1 dejil. 

- Evet, efendim. 
- Olur. Ben sabahtan gelirim. 
Cumartesi günü, daha erkenden 

~r ~ey haZlrdı. 

Güliıbdanlann ıçıne ıül 1uları 
!oldurulmuş, buhurdanlar hazırlan
nı~. terbetler yapılmıt, bardaklar 
')üyük tepsilerin içine eıralanmı~tı. 

Müjganın gelin olduğu odada, 
rlö~eme yeni olduğundan, kurula
-:ak ~eriat meclisine dahil olacakla
ra mahsus seecadeler serilmiş, i
ınamla, vekiller ve şahidier iç~ min
derler konmuştu. 

İlk gelen Arab Abdullah oldu. 
M erdivenden çıkarken : 

- Nerede hanım kızım~. Şükür 
Allaha mürüvvetini ıörüyorum •• 

Diye bağırıyordu. Yeni elbisesini 
giymiş, boynundan aoağı, eürgülü, 
kocaman bir gÜmÜ§ kordon ~arkıt
mıştı. Şehime hanımın vekiıletini al
dı; getirilen kahveyi içti; rahmetli 
paşaya aid bir süri.i menakıb anlattı. 
Arada bir de, mahalleliden bazı1ı-

Derken, imamla tahfdlerin, ve 
diğer veldlin ıcidilderini haber ver
diler. Meclie tamamdı. 

Önce, sünneti seniyedir diye, A
rab Abdullah ile a-üvey vekili, Sa
imin amca•ı uzun ve çetin bir mih
reyn pazarlığına ılrittiler. 

Ara b Abdullah: 
- Benim hanı mkız.ım eeildir .• 

ki~izadedir.. hanedandır. Bin bir 
liradan aşağı kabul etmem 1 diye a
yak diriyor, mu ha tabı: 

- Ne de olsa, sultım değil aL 
O da bizim ayarımııda bir insandır. 
Bin bir kuruş yderl diyordu. 

Aradaki yaman aykınlık bu i~in 
bozulacağı zannını veriyor idi ise 
de, nihayet, Abdullah Beyin göste
ri§ ınaks:ıdile böyle yaptığı anlaşıla
rak, iki bin bir kuru§ta mutnbık ka
lındı. 

Bunun Uzerine, iki vekil, imamla 
diğerlerinin bulundukları odaya gir
diler. 

Ebülhayır efendi, Arab Abdulla
ha ayaia kalktı, eteiino vardı. O da, 

- Ulan i 11am 1 Senin kıydı 
nikAh .. hih değildir ammııı, ne 

Diye takıldı. 
Herkes yerli yerine geçmioti. 

rafeynin tahid!eri, hep 
Saimin, h!ktırlarını saydıkları 
baolı kimselerdi. 

- Bikri baliğ, Şehime 
binti merhum paşayı, İbrahim 
di ibni merhum Kadri efendi n 
na, Allahın emri, peygamberimiz 
fendimizin kavli ve imamımız, 
mıaz!ım Ebu Hanife hazretlc•i 
utnıl ve adabı veçhile •.. 

Ebülhayır efendi burada ned 
kekeledi. Aklı başkıl yere 
Kapının dışarısındd bir hareket, 
kaynaşma seznıiıı, merak 
orada Şehiıne hanımın bulundu~u 
aanmış ve Lilfıihtiyar o tarafa 
mıııtı. 

Arab Abdullah kolunu dürttü 
- Ula n imam 1 Kendine gel! 

di. 
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(~~e_I_D-:--:I~e-~e~t ____ a~_e_r_l_e.::...:::.r...::i~] 
(Bir ~:=~~:şka 1 Adana a iki b n yok knıtnr 1 

Bir haftalik radyo programi 
SALI 1'7/ 9/ 1941 Fasıl Heyeti. ıg.46: Memleket aaa.& 

amelegi öldürdü b"nası ynkseıı·yor 
Cizre, (Hususi) - Spor aaha•ı· 

na biti§ik Vastani mevkiinde bulırır 
kaynatrnakta olan arnelelerden lb
rahim ve Abdo, gene arnele arka
da§lnrından J!lllaillcs §akalatırken, 
Dicle kenannda balık avlamakta o
lan lamailin kıırde~i Mehmed ıüaül
tüye ko§Up i~e müdahale etmit v~ 
yerden kaldırdığı kocaman bir di
rek parçasını kardetine takılan İb
rahimin kafasına indirmit. zavallıyı 
yere sermi,, ikinci bir hamle de 
Abdoya yapmıttır. Bitkin bir halde 
yerde yatan İbrahim ile aiır yaralı 
Abdo derhal hastaneye kaldırılmıt· 
larsa da İbrahim kafasından aldılı 
yara neticesi ölmÜ§tÜr. Failler yaka
lanmı~lardır. -------

izmir incir ve UzUm 
piyasasi 

Jzmirde Incir ve üzünı piyaaumın 
açıldığını yumı§tık. Yukarıdaki re
sim incir piyasas:nın açılı§ gününden 
bir intıbadır. 

Yalova Hav 
Kurumunun faaliyeti 

Yalova (Hu-
eusi) - Kaza - -=-:>.....--..... ....,..~.....,......, 

mız Hava Ku -
rumunun bu ııe
neki mesaiai bil• 
ha1sa çok ve • 

rimli olmu1tu.r 
Bıı§ta Hava Ku· 
.rumu muha,e -4 

becisi F' ehmi 
Tannur olmak 

üzere bütün ida
re heyeti Hava 
Kurumuna yar • 
dım etmek üzere 

elden geldiği h 
dar çalışmak • 
tadırlar. Bu cüm 
leden olmak ti ~ 
zere Eminönü 
Halkevi tem • 
sil §ubesi san'at
karları Yalovaya 
davd edilmi:ıler, 

Ticaret lisesi ile lsmet İnönü ilk okulu bitmek 
üzere, bu iki binaya 150 bin lira sarfedildi 

-
Yeni yapılmakta olan Adana Ticaret u...ı biDan 

Adana, (HuiUai) - Adanada müdürlüğü binasa bahçeainde büyük 
maarif inta faaliyeti hararetle d~ bir atıt poligonu lnfAst kararla,mıt
vam etnıektcsdir. Büyük btr ticaret tır. Bugün toplanan istitare heyeti 
liae.i ile «İsmet lnönü" ilkokulu bi-
naa t&m~~ııDianmai: üzer.Glr. Bu iki barneo intaata batlanmuını da 
me.kteb binalı hadcl ve dahilt tet- karrür ettirmiftir, 
ldllb Itibarile en modena bir okul Adana maarif kadrola 
bina11 alataminde olacaktır. Bu iki 
binaya 150.000 liradan fula para 
aarfedilmektedir. 

A.atalqab bır zen&'iıUD bedea 
.w,..ı böla'oüne bediyeaıl 

Bu yıl maarif kadro1una elli 

tedri.sat öiretmenl verilmitttr. Yeni 

ağıetmenler tehrisnW i'elıniı bulu-
nuyorlar. 

Antakya zeo1inlerindaa B. NaR &.lma eoatitüsil UdUriiDUa tet)dk 
taralmdan Hatay beden terbiyui 
bölge•ine büyük bir arul teberrlJ seyah.al1 
edilmitQr. Bu Rnaya erGençlik kıt- Adana aıtma enetitU•U müdürü 
laan adı verilmit bulunuyor. Bu Dr. Seyfi Okan Veklletten 
saha üzerinde Hatay ~ıençlik klüp- emir üzerine İzmir Aydın -.e Ma
leri _için güzel binalar kurulması dü- nita böl elerinde bir tetkik. Myaha-
şilnulmektedlr. Burada me'ftud o- g 
lan bina timdilik tamir edUecek n tine çıkmı,tır. 
Hatay .por tCf}UlAtı buraya yerlet- ---------

tirilecektfr. Çanktrtda mef!Qo 
s.,haa achri lr:enarme ın,. 

otımac:a&r: aec~ıu bir ihtiyarm öiUsU 
Çukurovada tıUlu ziraatia temini k d b 1 d 

için kurulmakta olan baraj lnıa fa- uyu a u un u 
aliyeti devam ederken, Çukurovayı Ça.nkın (HtıSUS1) - 75 y8flnd& fa_ 
aeylabdan vilr.aye için de nehrJn ild Idr ve menüc bir ihtiyar b&hçesinln 
boyunca ın .. edilecek aedlerln pr~ kuyusunda ölü ola.ra.k bulunmuştur. 
jeleri tanzim edilmektedir. EtUd ra- lıfU&tafa adındaki bu Uıtiyarın ölü 
porlan buannlcsrde V cskllete ı3n- mü hakltında fU tahmin ya.pümnk -
derileeektfr. t.adır.: 

Ha,...-an Uıraa Za.'Vallı ihtiyar menilc olarak balı.. 
Çukurondan yapılan bayvan Jh- ~esinde Jnı:yuya yakın blr mahalde 

rac:ab her seneye nisbetle ı,. yıl çok ,.atakta yat.nuı.kta.dır. Blr aralık ye.
fazıladiT. Ovada bJr tarafbın ha)"- ota~an sürilnemk gitmit Te tesadil 
van tekalrf ve di~er t.uaftaa bay- fen kuyu kenannda mllvazcneslni 
vanlann aıhhatiyle devamlı bir lU- byı,ederek, kuyu içlne yuvarlanm~
rotte IDeliflll olunuyor. Bu ay Içinde tır. Gece yansı. ibtlyarın ollu uyku -
keçi derisf. hi ve yapait ~racatı da .unda.n uya.nıp, babuını yatakında 
memnunlyet verid bir dereeededfr. e6remeylı'ı.u etrt.fl sabahlara ndar 

Abf poJkonn Int• olunuyor t.ramıf, nihayet ba.buınm ölüsünü 
Ad anada Beden T erbi,-eai balııe kuyurla bulmuştur. 

Yurdda zafer bayramı ) 

ŞikAyetler 
• 
Ihtiyaclar 

Bir usul meaeleai 
yüzünden bir yıllık 

talıaillerini kaybeden 
3 aıenç kız 

Btıı'lı&dan yuıbyor: Dar& kD 
ID.aaUm meldebhule hAdis olan 
bir bntlhan me3elesl Bursa 
maarif ınüdüıiütüoe aksetınlı, 
&niP,fJI•o ıurf bJr usul mexle -
alnden 4ola;,(ı kat'i bir karara 
ba.fla.nama.m..,tır. Mesele fuılur: 

Mektebin ona son sınıfmd~ 
llaD.aJe kalan, faka' üç afiık bir 
çal~ so11ra Imtihanlarını 
'Yeten 1 ta.:ebeye mu:ıUimlerl, lb. 
te,i tetkfk etmf'den, muvaffak 
ol&madılda.rma söylüyor. Geao 
kıztu- meya otarak eytertne 
döneliikten sonra arkadıı,l:ın 
elellM Imtihanlan yapılırken Jls
tec!e a4J&nn.a tes&dilf edldlflnt 
8Öyl6yol'lar. 

Bmıllll iizerine sevino Içinde 
f.mtthuııan ya.pı1m:\k mcu rnek_ 
teb lttan.fne bat nruyorlat', fa. 
bt Idare 1D.ııall1nıln su b ulüntl 
bbu!l etnıekle beraber, Imtihan 
riinll balaruımadtkları için bJr 
111 beklemek mecboTit rtlnde o:
dtıtl&rmı söylüyor. 

Bu defa çocuk wltlerf maarif 
müdürlüliine mür.ıcaat eıliyor_ 
la.r. Patat orada da : , usul Ye 
formaJ.Jte ,-üriinden bo htekle.ri. 
nfn yerine ıettrUeml;) ccefJ• ce.. 
Tabı nrftlyor. 

Bir tmıJ meselesi yüzünden ba 
üç ~ç kııın blrer yıJnrının 
heba eclUmesl dntrıı d~tfldlr. 
Maarif Ve1dlimlzln n:ızarı dik 
btint odbederb.. -

* Nazillide kinin yok! 
Nıu:Ullden _vazıhvnr: Son gün. 

lcr.de mıntakanıud:ı kinin ta. 
mamUe a1.almı.ş bulunın.ıkta 
b.dır. Hntti eczıın:ılcrde artık 
kinin kalmamıştır. AYııl ')ekllcte 
ıııtma mfif'..ado·e d:ılre.sinde de 
bankada da kinin yoktur. ' 
••• Bu T:ızlyet karşı~ında kövJü 
aıkıntl)'a düşmu,tür. Es:nen ·h u 
yll .sıtmalı ırittlf.l icin I,;Öylü t'Ok 
miişkül V&Z.Iyette kalmıştır. Ali. 
kad3liana dikkat nazarını eri. 
bed ert.. 

* Gümüthacıköyde odun 
buhram 

Gtimfilhaeaköyden yazılıyor _ 
yor: Müddett bltm~den: ı. Bir 
ya,nh<ılık var! ıı lddla<ılle odun
colarm e fndm nsllc:ılar toplat. 
tmırn-., kaıla :Llh ıtydanherl 
oda:ruus b•:-aJalmr.tır. KazaTa 
reıen 51 kilolUk merkcb yi.ikie
rl 80 k1ll'UI!Jl satı · m:ılct:tdır. Ruh. 
ıran çok had den-eve cirnılstlr, 
önü alınmazsa ba ku h:ıılk bil _ 
yi!k bir sıkıntıya dfl~r.ektir. 

Çanklrida bir Istanbul 
yankesicisi ya ka 'and1 
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a.YU1- '1..36: Mnlı:ık: Pllk1a.rla Haru Baz ~rlert. 20.30: Konuşma. 20.45: 
Pl'OI7am. B: Ajan. haberleri. 8.10: Müzilı:: Dinleyici istekleri. 21.15: Ko.. 
ET bdmı. 8.20 • 8.30: M'Uzit: PlA.k - nu.şma (Sibha.t aaa.tı.) 2UIO: Rad)'O 
ları& ha.t1f muaild p.ı-ogramırun de • Oa.zet,e.,i. 21.46: Müzik: Radyo Or • 
vamı. ta..30: ~ ve memleket ıkestra.sı. 2a.30: Memleket saat aya .. 
saat ~ 12.3«5: Müzi.lı:: Muhtelif n . AJa.na habertert; Ziraat, Esham. 
pm!.a.r. 1.2-M: AJana haberleri. 13.05: Tıı..hvtlAt, Kambiyo - Nukud Borsa .. 
Müzft: PlA.klarla Muhteıll şarkılar sı (F1at.) 22.46: Müzl.lt: nan. mü.zi • 
~ dnamı. 13.20 - a : Mü.. tf. 23.2115 ~ 23.30: Ya.rınkt prograzı~. 
.zıt: B&t1t Orkedtra Eserleri. 18~ Prog 'Ve kapa~ 
ram, ,. memleket saat a.ya.rı. 18.05: CUMA ıt/111941 
MUtıll:: Cazb&nd. 18.30: Çocuk saau, '7.30: Program. ve memleket au.t 
19: (.b:uldar 1çtn milzlk. UU~: MQ • ayan. 7.315: Müzrlı:: Ha.flf program. 
dt. 19.46 : Memleket aaat ayarı, ve 8: AJa.ne haberleri. 8,10: ıcv kadını. 
AJax. haberleri. :ZO: Müztlı:: Çiftçinin 8.20 - 8..30: Ktulk: Ha.ti.f programıo 
.saa.tı. 20.1.5: Kbn.wpna <Çi!tçinln sa.. devamı. 1:uo: Pl'o8ram, ve memle • 
&.tl) 20.30: Müııit: Bliyülı: Fa.aıl Hey_ ket saat a,ya.n, 12.36: Mtız11ı:: Semal 
eti. 21.1!: Berbeat saat. 21.30: Radyo ve K.oşm.alıı..r. 12.50: AJanı ha.berlerL 
Oıı.aetesı. 3.1.4G : MU:zHc: Rad.y'O Sa - 13.05: Mtizilt. 1.3.:10 • ı•: Müzik: SeD,. 
lon OK.estı-a.s <Dr. Ha.nıy Osten 1 • fon.ik ,program. 18: Progranı. ve mem 
da.reıstnde.) 2:2.30: Memlelı:.et .saat a • leket &a&t aıya.rı. 18.05: Müzik: Fra.:ıı.
ya.n, AJans lhaberlert., Ziraat; El - sız mı.ı.si.lı:1sinden örnekler. 18..30: Mil.. 
haın - Ta.hvJ.lAt, Kambl}'o • Nukud dk: Anadolu Halk ıha"O'&lan.. ıuo: 
Bonıa1ll (l"lat.) 12.4.5: Mnztlı:: Radyo Müzik:: Radyo cSwing. Trio.su. 19.115: 
Be..loın Orkestruı pl'.ogrıurıınuı deva _ Müzik. 19.~: Memleket saat aya.n. 
mı. 23: MO.zlk: cazba.nd. 23.25.23.30: ve AJ&IlB haberleri. .20: Müzllı:. 20~0: 
Yartı*l program, ve taı»nıt. KonUJlll& <İittiad saati.) 20.50: Teuı 

ÇARŞAMBA 11/ 9/lHO &ll. 21.30: Radyo ı-azetesi. 21.45: Mtl,. 
'f.lO: Progn.ın. ve memleket aaat z.Lk: Radyo salon or~tra.sL 2230: 

e.ıyan. 7~: Müztk: Ha.fll Proanm. Memleket aaa.t ayan. Ajans ha.berıe .. 
8: AJa.n.s ılıaberleri 8.10: EY lı:adını. rı, Ziraat, Esham - Ta.h:villt, Kam ~ 
8.20 - 8.30; Mtıııfk: H&flf Procramın biyo • Nuku.d Boraası (Fla.t.) 22.45: 
devamı. 1..2.30; Program, le memleket Miizl.k : Radyo Salan Orkest.ra.sı proı 
saat· ayan. 112.35: Müzik. 12..50: Ajaru ramının devamı. 23: Milzik: cu .. 
haberleıt. ıs.m: Müz.1k. 13.20 _ 14: b&nd. 23.25 _ 23.30: Yannlı:i proc • 
Müzik: Radyo 8aJon Orkestrası. 18: ra.ın. ve ka,pQ.nlf. 
Program, ve memleket saat ayarı. CUl\lARTESt !1/ 9/ 1940 
18.~: Müztk: Camand. 18.40: Müzik. '7.30 : Program, ve memleket saat 
Fa.sıl Heyeti. 19.115: Konuşma <Dlf ayan. 7.35: MUzık: Hafif program. 
poılit.lkl\. hAdl.selert.) 19.30: Müzik. 8: AJaru haberleri. 8.10: Ev kadmı. 
J.9 .. i5: Memleket 8IULt ayarı. ve Ajans 8;20 • 8.30 : Müzik: Haflt prognımuı 
haberleri . .20 : Mfizilı:. 20.15; Konuşma. devamı. 13.30: Program, ve memle .. 
00.30: Müzllt: Anny ve Ha.ny Os - ket saat nyan. 13.35: Müzik: Muh • 
ten'In kabare Pl'Ogr8ml. 20.50: Mil - telif çruı1ola.r. 13.50: AJans haberle • 
cllı: : Oeçid Korı.seri. 21.15 : Müzik: Si_ rı. 1~05: Müzilt: PlA.kla.rla muhtelif 
nema ~- 21.3() : Radyo Gazetesi şar.kılar programmın devamı. 14.20: 
21.50 : Müzik : Rlyaseticllmhur Ban - Müzfk : R1yasetlc(1mhur BandoŞU. 111: 
do.:ıu. 22..30: Memleket ım.at. ayan, A- 15.30: Milztk : Operet parçalan ve 
j a.ns haberleri, Ziraat, ~ham _ Tıı.h. valsler. 18: Program ve memlelı:at 
vilAt, Kambiyo - Nukud Borsası (F L saat ayan. 18.05 : Müzik:: Cıı.zban4. 
a.t..> 22.45: Müzik: Da.n..'J müzif i. 18.30: M üzik : Çiga.n hn.valan. 18.40: 
23.2.15 _ 23.30 : Yannki program, ve M üzik : Radyo Caz Orkestrası. ıuıı: 
kapanıııt. Mü:ı:lk. 19.4.5: Memleket saat ayan. 

PERŞimmE 1919/ 1941 ve Ajans haberleri. 20: Müzik: Fa.!Jl 
7.30: Program, ve ıne.ınleket saat HcycU. 2030 : Konışn.a (G ünün ma. 

ayan. 7 .S5: Müzft: : PlWarla Ilatır telelert.) 20.50: Milzilı:. 21.1!1 : Müzik: 
mUzllı: programı. 8: Ajans haberler i. Oı.ta.r Sololan _ Glte.rist Ca.n Aybart 
8 .10: ET kadını. 8.20 8.30: Müzik: ta.ra.rınd a.n. 21.30: Radyo Gazetesi. 
PlAklarla. Jıa.t1f musild programının 21.45: Müzik: Radyo Salon Orke.rlra.
devıı.mı. 12.30: Program, ve memle _ sı. 22.30: Memleket saat ayarı, AJani 
ket au.t ayarı . 12.35: Müzik. 12.50: iııdlerlerı. Ziraat, EBham _ TahvUlt. 
AJans haberleri. 1S.05: Müztıc. Kambiyo • Nukud Borsası (Fla.t.) 

13...20 - 1-i: Müzik: Opera p41rçalan 22.50: Müzik: Radyo Salon Orkestra... 
18: ~m. ve memleket saat aya. aı programının devamı. 22 50: Ecne.. 
rı. 18.05: Milzllı: : Aryala.r, ve Opera bl dillerde konuşma. 23.10 : M1U.It: 
bera.ber tega.nnllerl. 18.40; Ml.izik: D:ı.ns milzi~. 23.~ _ 23.30 : Yannkt 
Rac:\10 CU Oı'k~t.ra.sı. 11UO: Müzik 1 program, ve kapanlf. 

Kocaeli Vilayetinden: 
lıtek:li çıkms.dı~ından dolayı 12.9.940 tariliinde ihalesi yapünıalı: · üzere 

elc.sUtme m üddetl on gün uzwt1lm~ bulunan İzmit _ Ka.ndıra. ve İzmit • D&
rınce yollaı-ı mebdelcrine Bekirdere ve Ta.ba.IQhane oca.ltla.nnd9.n getirtlecek 
e5644t lira r 40e kuruş keşif bedelli 2740 m et.re mikft.b ta.§ getirme işine taltb 
ozuhur etmedil inden Birinclt.eşrinin 7 ınci Pazartesi günü saat on birde pt... 
zarlık suretne lha..les!ne kare.r verilmişt.ır. Bu işe aid şarl.na.me, mukavele 
tımj rı~l, keşi f vr 5air evrak vUA.yet Na!ıa Müdfirlü~\inde görülebU!r. Tallb~ 
!erin ihale tarihinden bir hafta evvel müracaa.tl.a Na.fıa. MüdUrlüRünden 
alacakları vPslka ve 1'ic:ıret OdL!l ve.slknsı \'e 423 buçuk liralık teminatı& o 
gfin zikredilen saa le kadar vilfı.yet makamına müra(:aatJan. ıı875h 

AskeTİ Tıbbiye Okulu Md. den: 

1 gençler Kaplıca sinemasında Cu -
martesi akşamı ve Pazar gündüz. 
rrür) :Je bir halk kütlesi kar§lllında 

Hissei §ııyia» komedisini lcm1il 
il etmi§lerdir. Bu suretle hem Ha-

a Kurumuna mühim yardım temin 
edilmi~. hem de Y alovalılar gliHl 
bir gün ve gece geçirmişlerdir. 

Çankın <Hosusl) - İsttınbulun sa.. I.J.cJe mezuniyet derece.si cPek ıYı. veya •IYi• olmak pt.Ue olgunluk ım.. 
bı.kalı ,a.n.teskilertnden Ara.b KAmil t.1hanl1U'UU vumLş o.laın1ıaroa.n tablb, eczacı, kimya mfihendta ve nsked 
burada camiye na.ınam giden ihtiya,; mualltın .smıfiarı.."'l.B. tekrar 1Blebe allnacakt:r. TlllJp o.la.nla.n:ı Bırtnclt.q • 
bir köyl.ünün 4ı:AO lirasını çarptıkt.an rin yeclinei gUn.ü İstanbulda Beyazıd d:ı. mel:t.ep t.e ~k ml13ııbab 
sonra ya.kal&nml.f, paralar uçkurun- 1mtlha.nma gel!melcrt ilA.n olunur. e:8524.t 
da., ayak.k:a.bı ökçelerinde, ayna.~ında 

bulunmu;tur. -------- Midyat Belediye Ri yasetinden: 
• ... ... • 30 l ira maaş oslil: kazam.ıs eczacü~ miln.hıı.ldlr. 'I'aUb olanların evraJa 

Kırklareli (1-iususi) -- Akınspor Edırneye yagan yagmur ar müsbitclerile Midyat belediye riyasetine müracaat etmeleri ilA.n olunur. 

Babaeskili gençler 
Kırklareli de 

ı :lübünün d!lveıi üzerine Babaeski Edirne CHususi ) _ Dün akşam şeh_ c877·b 
.aymakamı Şevket Yurdakulun bat- timize ve elvara yağmur yabll.l ve 
aniağında ıelen 60 ki§ilil.: Lir ~ıeoç- Büt.ün yurdd& oldulu gıb1 30 Afu.s- lulanmıt. mü.sa.mereler verfl.mit, gece bu auretıe de sonbahar tamamlle Çankın Belediyesinden : 

ik kafilesi cebri gezmi,ler, Babaealci toa zıı.fer bayramı Yozpd, l.{alka~ yanlarına kadar ellenllm1tt1r. Resim ltendlslni hls.~ttlrmlştlr . Havalar se- Elli lira asH ma.:aşlı belediyemiz doktortutu münha.ldtr. Thllbleıtn inha
-lalkııpor l•\k•miie yapılan maç 0-3 Bııraa, th-kftb, Kızılc&he.mam, Tokat Tokat Te Aman.yd&ld ıııeruimden rinlemif ve yazın sıce.klıgı zall olm~. lan yapılmalt üzere evratı mUsbltelerile 19 9.9-W a lta.da.r beledlyemlze mıtı.. 
nisafirlerin mağlubiyetilc bitmittir. ye Ataarayda COfkun tea.htın.tıa tut_ lntibalıı.rdır. tur. racaııı.tla.rı veya evmkı müsbtteJerint gôndennelert Uln olunur. e8432. 
~,======~~==~~~~=-~~~~~--~-========-~~~=============== 
ı Son Po.tanın macera romanıt 7 iını iade ettirdi. -Adımlannı leyrek- Bunu Bauet camdan pel.:ila fa ı ke-

esta 
~e ENTEL CENS SERV S 

Üç ııaat bekleme talonunda ge -
er mi) Şöyle şehirde bir dolaıma
'a karar verdi. 
ı Hafif bir kar yağıyordu . Hava 
ınaiyahtı. Ceni~ bir caddeye doğru 
Ururken takib olunduğunu 'zfmnet-
G~yet yavnş ve belli etmerneğe 

ılı arak' iki defa arkasına döndü. 
akib olunduğunun farkına v rdı -
ını belli etmemek kat'iyen Jti.zım
ı. Amma hakiknten takib olunu -
or mu? l1te buna bir türlü karar 
erem di ve bu kanlrsızlık cesare -
ni kırdı, yapacağı iede, takib ede

. volda onu tereddüde sevketti. 
ukkanlılığınn engel olan telaş ve 

rü -

na.ldedea ı Bebç.t Safa 
. Gittikçe daha hızlı yilri!düifinU 

ve yanlıo bir lt yapttiını neden ton
ra 1ezdi. E~er hakkında bir 1üphe 
uyanmap batlamıt idile hiç tüphe
aiz ııu hızlı adımlan, ııu kararsız ha
reketi bu tUpheyi takviye .Goeekti. 

Tam kartı İstikametten iki polis 
memurunun geldiiini g8r0nce ta -
hanlan yağlamak katannı biran 
zihninden geçirebildi. Bu karar tat
bik imkAnından mahrum olmasaydı 
belki de yapacaktı. Ne geriye ne i -
leriye ko~ak kabil olmadığı ıçın 
bütün soğukkanlılığını topladı. Ga
yet sakin yürürneğe baeladı ve ikJ 
polis memuru yanından ona bak -
maksızın geçti. 

leştirdi ve biraz 1onra bu dük.kan diyordu. 
camekinının önünde durarak lçer - Bauet bütün dikkatine raimen 
deki ewyayı eeyreder ~ribi yaptı. Ha- bu adamın yüzünü iyice görerne -
kikatte arkasından, yoldan ~ıeçenle- mişti, Fakat biraz eğilince camda1ci 
rin bu cama ak1eden müphem göl- hayal tamamile ortaya çıktı. Basııet 
ıelerini tetlci.k ediyordu. bu adamı bir yerde ııördüğüne hük-

Birdenbire bir adamın tam ken- m etti. Bu tanıdık bir 1ima idi. Fa -
di bizasma gelince yava§ladığını, kat nerede) Bu adamla nerede kar
arkasında birkaç metre ötede du - tıla~mı~tı) Kararııızlıiı uzun eürme
rarak ve yan ~ıeriye dönerek ken - di. Hatırladı. Bu adam, otelde ken
disine baktığını farketti. disine hem de o sabah o kadar tataız 

Eğer kendisini takib eden bu .zat ve endi,eli birkaç dakika geçirtmit 
i.e işini pek acemice yapıyordu 1 olan S. S. memuru idi. 
Böyle tııkib olur mu) Fakat bu a - Bu adam, ya o idi; yahud onun 
dam belki de bir yolcu idi ve belki çok benzeri. Yalnız aralannda bir 
de bu kaldının kenannda bir ran - fark vardı. Öteki üniformalı idi: 
devuya gelrpitti. Fakat bu fikir ça- bu adam 1ivil giyinmi§ti. Fakat bu
bucak zail oldu. Hayır; bu adam nun ne ehemmiyeti var? Şu gölge -
kendisini bekliyordu. Oraya kendisi nin, ötekini hatırlatmalı bile kafi 
için gelmiııti 1. değil mi) 

Bu adam, Bassetin camekin ö - Basııe4 daha uzun müddet dü -
nüne mıhlanıp kalmasından bir ~ey tünmeğe vakit bulamadı. Arkasın -
ımlamamı:. yahud daha uzun müd- daki şöyle bir lamelif ; izerek ken -
det o vaziyette kalacağından emin diııine yalı:la~ağa ba§ladı. Sinirleri 
imi~ gibi tamamile Basseta dönmek- zaten çok gerilmlıı olan Baaaet ar -
te tereddüd etmedt. Şimdi onun tık bütün iradesini kaybelrnek ilzcs

cameklndan uzaldaşarak ge-

riye bir adım attı. Ve hemen biT 
çark çevirerek. ıara doğru yürürne
ğe başladı. 

Bu hareket Alman memurunu ta· 
tırtmıt olacak ki, Bauet onun, etra
fına kararsız nazarlarla bakınınağa 
koyulduğunu göroü. Fakat Besset 
bu adamm bir baı,ka arkada~ına giz 
li bir ioaret çaktığını görmü, olsay
dı bu memurun acemi gibi hareket 
etmek IUTetile kartısındakini daha 
serbeit olmaya aevketmek ve bu 
suretle bütün cilrüm delillerile elde 
etmek karannda olduğunu anlardı. 
Hele takib edenler iki kişi olunıa 
bunlardan bir tanesinin acemiliği 
takib edilen adamı istenilen yola 
ııevkeder, ve diğerini gizliyerek ko
layca muvaffak edebilir. 

Yalnız Basaetin bilmediği şu idi 
ki içinde bulunduğu memlekette bir 
adamm takib edilmesi, tutulma11, e
ğer bir aırrı val"'a bu sır malum o -
luncıya kadar sıkı~tırılmaaı için o a
damın hareketlerinde, tavırlannda 
bir kararaızlık olmaın bile ktifidir. 
Aleyhinde mutlaka bir şeyietin bi -
linmesSine lüzum yoktur. 

Bir aokağın ba~a gelince ve k&
şeyi ~apar sapll\aZ arkasına bakma~ 
dan koştu, ikinci köoeyi saptıktan 
sonra arkasına bir kere baktı, izini 
kaybettirip ettirmediğini ve arka
emdan gelen olup olmadığını me-
rak ediyordu. Hava kararmaya bat" 
lamı~ken hele kar yağarken böyle 
yollarda pek uzağı görmek müm~ 
kün değildi. Pek bir §eyler göreml· 
yerek ne olur~a olsun yürümek ve 
icab ederse şehirden uzaklaışmak 

kararile adımlarını sıklaştırd ı. S . S. 
memurunun elinden behemehal 
kurtulmu1 olduğuna ~ani oluncaya 
kadar yürüyecek, kaçacaktı. Gözle
ri bu bilmediği yolların sağını, •o-
lunu durmadan tanyordu. 

Sağında bütün pencerelerinden 
ı~ıklar fışkıran ve her halile amm• 
hizmetlerine mahsul olduğunu göt· 
teren bir bina ile kar~ılaştı. Birden· 
bire hııbnna bulunduğu şehrin d· 
varda müzesile meşhur old u[:'Unu 
hntırladt. Tamam ... Burası müzct 
idi. 

(Arkası var) 



ing IIterayi ıstıla 
teşebbusunun her 

an vukuu bekleniyor 

Dil iskelesinde çarpışan tren er 
(Bııştarafı 1 lnet sayfada) 

Bir motosiklet 
l<azasında iki 
kişi yaralandı 

1 
Değiş iri emiy·en 
ingiliz iralaruu 

tophyanlar türedi 
<Ba.Etarafı 1 Ind •ıa.yfııda) 

dün sabah sant 6,23 de DU iskele.cıine 

ml.l.'V'l1Stı.lat etmiş, mutad tevakkufu 
mütea.kıb İstanbula do!ru yoluna de-

~1 · (J!Iqcıuatı 1 bıııai ~a) vam eylemi.şUr. Daha. evvel ayni is-
erını d.ı.a widdetll elarak lndir - ~ndan bu~day ve anason yüklll 

tır. Kaza.yn u~ yolcu katarUe, 
aT.ka.smdrun gelen ekBıYres birbirine 
bağlanmış ve saat 16 te Haydarpa • 
şa)•a gelmiştir. Parçalaınan vu.gonlar
dakl b~day ve a.naronu kaldırmak 
üzere va.k'a. mahalline ~ çuva.l gön. 
<!erilmiştir. Kaza halt1nnda tahkika. 
ta. devam edilmekte<UD.". Bazı memur
ların ıtedbirsizllil göründüğünden 

bunlara işten el çelctlrilme&i muhte
meldir. 

Diğer cihetten, merkezi İngilte
rede kurulan hiir Fransızlar hareke
tinin reisi General de Gaulle"ün ha
reketi, gene İngilizlerin yardımile, 
gittikçe genişliyerek Afrikadaki 
Fransız kolonilerinin çoğu na airayet 
ebni~ bulunmaktadır. Bir ta:raftan 
Fransızların i~si;diğe ve ac;lığa uğra
ması ve diğer cihetten İngiliz abiu
leası dolayıaile Fransız \'i<~i hükume
tinin teııir ve nüf:.ızu azaldıkça, Ge
neral de Gaulle hareketinin daha 
c;ok bir vüs"at peyda etmesi müm -
kündür. 

Mlhra.n adında blr dellkanh yanın_ Bu ayın ilk günlerine nisbe•lc bü· 
da İskot adında bir de arkadaşı ol- tün esham ve tahviliit fintlarında 
du~u halde idaresindeki 201 sayılı mahsus bir yükseliş göze çarpmak
motosikletJe evvelki gece geç vakit tadır. 

~efe devam edecoklenlir. k 
bir ma.rşandiz geçmiş, bu tren ço 

111p0Diara .... evvel lmre.ket etmiştir. Fakat DU iS-
Tokyo 16 (AA.) - Domel a- telsinin hemen yanında bulunan tü_ 

f:"-ının b&fhea muhablrl.-inden bu- nell geçttkten sonra., lokomotif ram
d nin ~~jl Huega~ hlr telırafın- pa.da. fazla yüklü olan trenl çekeme_ 

a ngılız mltletinin ae MITetle hü - mtş ve marşandiz geri geriye i.stas -
C~Uınlara karp koydulunu ve muh- yona. d$u gelmejtc başlamıştır. 
teınel bir iad)lya lt&l'fl naaıl ha - Mar.şandiz bu ıva.ziyeti istnsyonıı bll_ 

İtletrne •nüdürü nt! diyor? 

Büyükdereden şı,ıiye gelirken Hacı- Türk borcu tahvillerinin bütün 
oımıan bayırı civarınd3.kl virajda tertibieri 1 5 kuruş fazlasite 1 R80 ku 
motosiklet bir tnşa çarpa.rak devrU. ruta. 918 dahiii ıstikraz tahvilleıi 5 
miştir. kuruş fazla~ile 21 00 kuruşa, Ergan~ 

tnl.ndığını anlatmak.taclır. diremedi~i, istasyonda. usul ve niza-

Kaza. ·ha.lCkında, b.Ad1.~ mahallinde 
e.hk!kat yapıp n vdet e<len Haydarpa_ 
şa birinci io!iletnıe miidüril Galib bir 
muharrirlmlze şöyle demiştir: 

Bu kaza netk:e3inde motosiklet tahvilleri 9 kuruş farkla 1 949 ku -
parçala.nmı.ş, Mihranla. İskot vücud- ru~a. yükselmi~tir. 

Muhabir diyor ki: mat harici evvel ce sev'kctt~i trenin 
lerinin mütenddid yerlerinden a~ır Sivas - Erzurum tahvillerinde dG 

l- İngi)U hava mOdafaaaı çok mukabil is'tnsyona muva.salatı hak _ 
~ah edilrnft ı6zültüyor. Baraj balon Jnnda malfımat alm;dan marşandizi 
ta n daha yUbeltlere çıktıit gibi, matlüb lstasyona muvnsaln.t etm1.ş 

surette yaralanmışln.rdır. 3-4 kuru~ tereffü vardır. Buna mu-
İngiltere için bazı zararlari ol- Bey~u hastanesine .kaldırılan ya- kabil altın alım ıı:ıtım:ndaki muame-- Kaza. haddi zatında basittir. Nü 

fı.ısç.a h!çıbir zaylat yoktur. Yalnız bir 
1rnç yük va.gon.u pn:rç.alnnml.'}, maki
ne de hasara u~ı.ştır. Kaza, mar
şandizin rampayı çılta.mıyarak geri 
geriye gelişinden vulkuıı gelmiştir. 

Henüz tahkikata devo.m etmekteyiz. 

makla beraber General de Gaulle ralılardan Milıranın bayatı tehlike. le azalmı~ ve fiatlar 2085 kuruşa 
hareketinden çok daha ehemmiyetli dedlr. d~mÜ§tÜr. Maanınfih bu fiutlarda 

d}'yarc dafi bataryalannın attığı addetti~i cihetle, yoluna süratle de-
• ~rnir perdelen de Mt bir tayya- va.m eden yolcu katan, tünelden çı_ 
~ın büyilk tehlikelere maruz kal- kar çıkmaz, geri geri gelen marşan
ltuldan uçamıyacaiı 'bir aııntaka ya- dizle kar.şılaşml.'}, lö.kin bu ani kar _ 
l"ıltrnalc:tadrr. şıla.~ net.ıceslnde yolcu katarının 
H Sahilin mOdafaan da tamamdır. maldnlstinin yaptı~ frene rnğmen 

olarak umumiyetle lngilte,.e lehin- l .,. 1~ .ı.. lll J d .._ et.rafın- alıcı yoktur. Altın geçen senenin ay-
d . ı· d"W b" A ·ı d f ·ı · ıv ...... n an annası -za 00 k d e ış ı.yen ıger ır arnı . ~ ngı ız - da tahkilmta devam etmektedir. ni gününde 1 6 .uruq i i. 
Arnenka anlaşmasının gıttıkçe kuv- Diğer taraftan piy&.sada dönen 
vetlenmesidir. Giin geçtikçe, bu - s k ·1 b • tayittiara göre muayyen bir. ~üd -

Yaralılar ne diyor 7 
Marşandize ç.a.rpruı 13 numaralı 

katarın şef dö trenf Memduh Evecen 
ve gardöfrcn ~id, Jmza hakkında 

şunlan söylemişlerdir: 

nun, şu Alman - İngiliz: ölüm dirim a arua ŞI e 1 det zarfında deği~tiriimcsi icab edip 
mücadelesinde, büyük tesir v~ e - J bu müddetin de hitam bulrna~ı clola 

. er tnıntaka bfrkaç kılometre de - fki tren lbinbiTıle ştddde•le mUsademe 
~}iğine kadar çok kwn-etlidir. İn- etmiŞtir. Bu ~iddetJi ~rpı.şma neU _ 
ltlız kuvYetleri timdi Gq ay evvel eminde yo!cu katnrımın · lokomotifi 
~nnedilemfyeeeğl kadar bol ve lblr kaç vagonu p:rrçahmış ve loko _ 
t.rn bir techizatla ketif bir Alman motif de ıh:ıcıarn uğrn.mı.ştır. S3dme
t~raşiit inl,fne ver- herlıangi diğer nin şiddetinden yolcu treninin scf dö 
~r ihtimale ka~ı koymrya hazırdır- trenl Mcmdu'h ve gardötren Rr.şldle 

hemrniyeti görülmesi pek tabiidir. M ersl·ne ·vardi yısile değiı,ıtirilemiycıı '"İerlinleri 300 
Demek oluyor ki, İngiltere bugün kuru~ mukahilinde toplıyanlar türe-

- 6 23 de Dil i.oı:k:ele.~inden kal!dık:. 

7,45 t~ İstanbula muva.salat etmek 
üzere yolumuza devam ettik. Fakat 
bir mli<ldet sonra ~detll bir ııadme 
lle yere )'uıva.rlandık. Başımızdan, 

kn:burgamızdan ve dizimizden yara. 
landl'k. Çok şükftr, yolculardan da a
ğır yaralanan yokıtur. Bazı yolcular 
ba<~lannı ve dizlerini çarpmışlar, bun 
ln.r da basit Rıyrıklardan, berelerden 
lbru-ettir. 

üç ay evvel olduğu kadar ı:ayıf ol- Leros ada'indan hareket eden Sa mhtir. Bu alıcıların topladıkları ster 
rnadığı gibi tamamile yalnız da de- karya tilebinin dün öğleden ııonra linleri n~ yapacakları anla~ılnma -
ğildir. Yarın ise onun vaı:iyeti bu - Meraine vardığı öğrenilmiştir. Va _ makta idi. Fakat bunlann evvelki 
giinden daha iv! ('ı~.,~ iqtidadın - pur burada bir müddet kalarak tah- giinkii nüııhamızda Ankara muha -
ladır; m eğer ki şimdiden mağllıb mil ve tahliye iolerile meşgul ola _ birimizin i~· arına atfcn haber ver -

r. 
bir kaç yolcu hafif~ ynrnhnmışlnr_ 

d İngiltere hftyi.ik aaat Için hazır - dır. Derhal ynralılann. tre~dekl Rıh
ır. ÇünkO ayın kemalinde bulun - ht imdn.d cantasile tık mUda ·atbnna. 

-;•aı 'Ve Pazartesi g(lnft görülen de- geçilml.ş, hlı.disc fstasyo"119ra ve IIııy_ 
H~ YüheJ.iti zannedildll!ne nazaran dar.pas:ıva Işletme mü~fırlU~üne bll

ıtler tarafından r-pılacalı: bir te - dirUro stir. İşletme mUıdürU Galib \"C 

ve münhezim olsun. k ı k d h k dı'ğimiz imkanlardan istifade ~derek ca ve sonra s en eruna are. et 
Görülüyor ki, Mihver devletleri edecektir. Sakarya önümüzdeki haf- kazanç t-lde etmek ümidile sterlin 

için act•le ,., ..... ~.; ı-. ~ .... de pe-k ac:cle ta ic;erisinde lakenderundan eşyayı toplıı.dıkla•ı cıanılmtıktadır. 
Jt rekete ihtiyaç ve zaruret "ardır. tieariyeyi yükliyerek gene ayni yol

Filvl\ki şim.,.!;ye k.:ıciar his!eaine en la )imanımıza avdet edecektir. 

tebbüee en mft•id hfr mmandır. hareket müfettısıerı bir imdnd trenlle Halkın heyecanı 

ağır işler düşmüş olan Almanya iki Bundan başka öğrendiğimize gö
haftadanberi gene hu harbin en a- re kara aularımız dahilinde veya ha-
gwır bir vazifesi olan lngiltereyi magw

AmerikalıLira ~ hMic;e mahalline gibmlşlerdlr. 
Nevyork 16 (A.A.) - Royter: Hattın 1emlzlenme<ıi saat 13 c ka_ 

Gerek 13 numaralı yolcu ka.tarın

oa, grrek bunu takib eden Ankartı 

ek<ıJre<"indc ydloulanm bekl yenler, 
.ka"'a ı;n.yi olur olmaz, deh!'!'tll bir 
.heve"ann dü~mü-ılero!r. Kazanın bir_ 
ço'k ktm.cıelerin ölümüne ve ajtır ya
rnlr-nmıas•na sebeb oldu•~ıı şayiaları 

yolculannı bekliyenlere cidden feci 
sanUer yasa.tml§tır. 

ricinde yalnız Türk limanları ara -
lub f'tmek işile me•~uldUr. O bu i~e, sında sefer eden vapurlarımız Ak -
Ingilterevi .... ,.. fn...,:':~ ....,fidafaa ter - denizde muhıırib bulunan hül..umet-

B ~bah ruetelerintn ekaeri~i dün d:ır devam etmış, bu yüzden ge-rek 
Ü:yuk Britanya Uzerlncle düşürülen 1 yukarıd:ın gelen. gerek Haydarp~

-':lrnan tayyarelerinin adedini bil _ dan kalkacak t:rel'Jer hareket ede • 
drren ra.kamlan, ilk ~ayfalannda bü meml.şlerdir. Sabahlevin !l d'\ kalk -
Jillc: ııerle '- -1 ı tml 1 d" Bu mnsı icab eden Toto-; ekspres!, sMt 

=hatırıı havadan tahrib etmekle b'l•- ler tarafından hiç bir suretle kontrol 
lamı~tır. Çiinkii bu müdafaa tf'rti- edilmiyeceklerdir • 
batı {yeni fngili, uçAk filoları ile ---------

vna ara n~tre ~ er ır. 
l•zetde 1 t ı n b ı 13 te 10,5 tn knlkac"'k olan muhte_ 
1_ re I'C en e ..,a ann az - · .• . . 
'-rı Alrn h• 1 t t · lit :katar 13,30 dl:ı hhrır> edılebtım Ş-f an ucum annı c op an ın-
S&ı~nı diye tavdf etmektedirler. 
aır tdgranar, Alman tayyarderi halyan faarrUZU deV lm 

~ere dü§{lp parc;alandılı:ça, Londra 
ıea~k~nın nıuıl •evin~ten dansettik - ve tera'(ki ederse Mıs1r 

rtnı tarif ediyor. In,Uteredeki A- h b · k (Bııo;tarafı 5 ınci S3Vfaıhl 
berik~lı rnuhabir~er, Inaniz hal~ını ~r 9 g r t: Ce latasaraya elini uzatmasını rica edi-

Sp~r : Ga'atasaray 
sahas1z kaldt! 

~ 'V'Veı maneviyesınin aıı:almadıgını (B:ı.şt:ırafı ı lncl !öayCada) yoruz. 
~;ret eylemektedlr. Bir ca:r:eteci şu dün Roytcr muhabirine demiştir ki: Ömet" Besim 

rnleyj kunanmaktadttı - halyanın harbe girişinden 1 ı 

~ahil miidnfp., ı w.:ı..~·· dtoırıiryol ve 
ı •ehekesinin düğüm nokta ',. 

merkc;rleri, ayni Z3"'!ıRnda uçak ve 
h~r türlü harb malzernesi yaoan fab
rikalar v,., urak tj, v~ m,.vdanları) 
tahrib edilmedikçe Ingiltere i~tila 

'l.'e ma~lub edil::mez. 
Evet, iki haftadanberi Alınan gün 

düz ve gt'ce hücumları azami bir 
ııidd~tle rı~vam ediyor ve bu rjz
den Jnr,iltere i:.,. .. wjnrl~ ve Lilha«sa 

~ «Medenfyedn kal~ mUdafaaya biraz sonra, kuvvetlerimiLi hud6d - Atina biiyük futho maç ari 
e""rn etmektedir. • dan çekmemizi müteakib, Sollurnun Atina (Hususil _ Tayyarıt men fa_ zaviatı ağırdır. B.ırıunli\ berabe,· bu 

Soo lstOl buırbklan i .. galini, halyanın Mısın istilası bah- atine yapı,lan futbol ma~Jarında Pa- muhnrebelerin sona erdiğini, yani 

"''" ,.~nuh doğu kısmında büyü1 

ölçüde hava muharebeleri oluyor. 
Pek tabiidir ki her iki tarafın cla 

~ ~dra ~ CA.A.l - Btok'holm ve sinde doğrudan. doğtuya bir tt:hdi? natinailros takımı A. E. K. takımını İngilterenin müdafaa veyahud Al-
rllnQeın ıe1eft maltıma.t& nazaran 1 teliıkki ederneyız. So ll um, şımdı, 1 _ o yenm~tlr. maninn n taarruz kudret ve kuvvet-

AlırıanJn.r, lf(ıneçin oenab ve ga:iı No-Mens-Land dahilinde bulun - Etnikos takımı dıa Ol!mplyakosu lerinin nihayet bulduklarını zannet
llllhllıertnde BQy(lk llrlta.nyanın ls -ı maktadır ve hudud ile nefsi Mısıra- 4_3 rnntlfıb etmi.ştlr. Final Etnlkoslıı' rnek hatadır. I~e.r halde mücadele, 
ttll.'!l için yapmakta cılduklıı.rı hıı • rasında muazzam hali arazi mınta - Ptı.natinalkos a:rasmda Panatlnaikq3 hasımlardan bırı nakavt oluncıya 
lılı'lık:ıarı tes-t etmekted.b1er. Ame - 1 kası mevcuJdur. Memleketimiz için ırtadında. yapılca.ktır. kadar devarn edecektir. 
tt:kan lm:y:n,ü1&rında.n &hna.n habere doğrudan do~ruya bir tehdid te~ Fakat zaman Ingilizler kin j,Je -
~. Alm&n orotıtruıv. mensııb 19 ge_ kil etmeden, İtaiyanların daha ileri- cum etmi~lerd!r. Bir hangara ve di_ di~i cihetle Mihver devletleri, İngi
~ Ma.nıt llmanlanna gelmiştir. de girebilecekleri mürnasil birçok ğer binalara tam lsa.betıer kaydo - lizl'!rle olan i~lcrini çabuk hitirmeğe 
tu rli~de bQytY!t bir fC'I\nllk ol<iu- hareketler bekliyebiliriz. ıunnıu~tur. Birçok bUyiik yangınlar mecburdurlar. Her halde bunun 

SöJ'len.m~t;.tedtr. Fakat fiatyan hareketi Mısırın is- çıkarılmıştır. Bombe.roıman tayya - için olacak ki, aylardanberi Binga-
Bir İtalyaıı muhahfrinln fıkri tiliisına ba~langıç şeklini alırsa, hiç rcl<>rimiz y('nlden A...~ada hücum zi - Mısır hududunda, taarruz için, 

l.ondra ıe (AA.) _ halyan sena- tereddüd etmeden söylüyorum ki o etmlşlerdlr. toplanan ve hı\Zirlanan Libyadaki 
~u ~n ırartneoet, cReglme zaman hnrb iliın .edeceğiz. Askeıle- ftalyan tebliği İtalyan ordusıı nihayet birkaç giin -
~I.'Jt.a. ~Inde tngnı.ere istL rimiz, o zaman, In..,iJi.ı askerleri ile İtalyada ıblr mn·hal !6 (A.A) _ denberi, ııahil boyunca Mısır topra-
ltaının gelecelı: Jll®a.~a.n ~vvel ol_ yan yana sava,acaklnrdır. İtalyan umumi karargdhı 101 numa_ ğınıı. taarruza ba•lamı~ ve hudud 
~l!a~ını )"a2:rnakted!r. İtalyanlar ne diyorlar? ralı tebli~i: yakınında ve Solum körfe7inin ke -

Ingiliz pzeteleriıUD netrivah Roma 16 (AA.) - Stefani a - P~darları.mız Sollumu Işgal etmiş._ nanndaki Solum kasabacığile bu -
.,_~<ira ıe C-AA.) _ Londra mat .- jansındnn: ler ve ,geçmlşlerd!r. Rtc'at etmekte 0- nun ci var ve etrafındaki Ingiliz ile-
~tı ın~n.n.n, Aımanla.nn utık halyanların Mısır arazisindeki ile lan f>9 60 kadar dtlşman zırhlı oto_ ri hudud menilerini zapt~tmiıoler -

~A PlA.n•--.a-- --azar ede _ ri hareketlerinden ııonra İtalya ile bill :_. k d ,__ k ,.,1n.. V"' dir. Ancak bu hareketin hakiki bü-
...... u~ı _..... mo •uı11;0 epo.ld.lı ya m.,...... " .. k b" 1 

1 
b 1 

~ ~ertnl ıı,ar&t etmektedir. Ob. Mısır arnsındaki miinasebatın al - hava. .ımvvetJerimlzin keşif harekAtı yu ır ta yan :,aarruzunun aş an-
... _ r ~d-e Oıa.rvtn d;iimdi mıf olduğu şekil n.ÜnMebetile Ro - sebeblle atır zn.ytat vermişlerdir. gıcı olup olmadıgı veyahud. A~mnn-
-n ~ ı lAh" h fT d f l lar Londra ve etrafını ve fngıltere-""'- anıdır. Bu:nıd&n ~nra h!ç manın sn a ıyettar me a ı ın e ta • Bir ıtayyare tllamuz pike uçu.şu ile 
'"•vUarna ,.,__ ddı;d İ · ı k h b · nin ehemmiyetli yerlerini bombalar-d"-- ?:a «•uu ..... nya. ter-e u e - yanın ngı tereye ·nreı ar e gırer- ,...altada Haifan hava llmanım bom- ı f 
-~ ka k D · 1 O !_ı · "hl" m kl"n talyanın da, ngiltereyi tazyik ..._,_ 'Za.ndık demelt't.th diye yaz - en uçenın ıazıran ta rı ı nut- t . d"· ta 

--....,.."'ldır. kurıda açıkça söylemiş olduğu veç - bardırnan e mış ve ... ~an yyare yollu olsun, bir iş yapmı, görünmek 

Ka ·lıköy imar planının 
tatbikına başlandı 
Belediye, Kadıköyün imarına aid 

planı tatbika ve Kadıköy iskele~in -
den Altıyol ağzına kadar olan sa -
hanın istimlilkine baolamı~tır. Beledi
ye bu kısmı gtmi:ıletecek ve biiyük 
caddeler açacaktır. Bu saha, iske
leden bıı.kılınca, Altıyol ağzı gözü
kecek bir ~ekilde tanzim edilecek
tir. MeydAna. yola giden arsalardan 
artan kı~ımları belediye istiyenlere 
satacakhr. Buradaki emlak aahib -
leri belediyeye müracaat ederek, 
geri kalan kısımları kendilerine terk 
olunıırııa, yola giden parçalardan pl\ 
ra almıyaeaklannı ııöylemi§lerdir. 
Yıkma faaliyetine ay başından iti
baren başlanacaktır. 

Mersı:n hattına yeni vapurlar 
tahsis ediliyor 

Cenı.Jb vilA.yeUerimlz!n kömftr 1h -
tlyaçlannı temin etmek gayeslle bir 
mi.Kidet evvel ~ferlerine mii.s:ı.nde 
verilen Altay ve ~n vapurların _ 
da.n oonra Kalkavan vapurıı da bu 
ha.t.ta sefer için Müna.kalA.t Veknie -
tınden müsaade istc:mi.?tir. Bu va -
purlar önilmüzdeld. harta Içerisinde 
Merslne d$u hareket edecekler ve 
burada hamulelerinl ~lttıktan son 
ra eşya.yı ticaT'~e yükliyeceklerdlr . 
nu suretle Sakarya ve Durolupınar 
vn,purlnrından .5IOOU'8. Uç ş!lebimlz 

eenub Hmanla.nm17rla blrlken e~yayı 
ticariyeyi nakledebllec~klerdlr . 
Bu 8Cferler yalnız i<ıtanbula kA.dar 
olacak v~ ,Jıar!ce 9efer yapılmıyacalı: _ 
tır. _____________________________ __ 

Bir ac• hikaye Y _ dafl bataryalarlle tesi.c;s.ta ve hangar- · · h k · • · h kk d 
tet~lldra lf (A A.l Harbin bida_ hile ne Mısırı ve ne de diğer m~m - ıçın n re et~ gectıgı a ın a ve 

ı lara Isabetler kaydetmiştir. Bir infl. h h Id k .ıı ı 1 (8 .+~rar ı ncı sa."fa.da) ba ndcnbert e«-eya.n eden havn mu- leketleri ihti~nfn siirükl~mek ni~e- er a e, ne ma. •arJ a o urıoa o - :ı"~.... ı -' • 
..,. tebelerinln en bO.yM;ier1 olan dun_ tinde olmadıgı beyan edılmektedır. lak ve gittikçe geni~liyen bir yangın sun bu yeni İtalyan hareketinin şü- iki gece boş hoşuna dola,tıknon "'" 
"u. rnuha t M ı· d ·•t dd"d ınü•ahede edilmiştir. Düşman avcı mu! ve neticele~ine dair ~imdiden e- bir gece \~lııg:ıer ·in Tıiııtan und ı.._. reıbelente ngUb ~yyare _

1 
ısıra ge ınce, o n mu ea ı k... 

t;uıtn kam.nd'lklan mtn"lrtaklyetler defalar, ihtiliıf haricinde kalmak ta- t.:ıyyareJeri nycılarunllzla çarpı$llla sa!llı bir şey söylenemez. Isold opera'li tefl",ilinde bulunduk-
~ Baba.hitf Londra pzet.elert tanı - savvurunda olduğunu iltm etmiş '\e tan çekirunlşler, buna muknbl1 Pic- Bununla beraber Ingilizler ~u dan sonra .ırtık Ünivl"uit·! d,.,r~leri-
ttı k an eh~~~ tebl.r11z ettirll - ancak İngilizlerin tazyik; üzerine dip ch intelli tayyarelerimlze h ücum et - ııon üç ay zarfında Akdenizdeki do- n!.n başla ml'\~ ii zer~ oldu~~ nu d~~-

ledtr. Jomasi münasebetlerini kesrneğe ka- mLşlerse de tayyarelerimlz bir di1ş - nanmalarını ı-heııımiretli surt-tte ~unerek Berlıne avdet etd,;<. Bu ku-
li Oazetelflr, QörQil'!n ft ımıila kra _ rar vermis. fa kc t tr.essürlerini izhar man tayyarı:-si dü~ünnüşlet, blr di - kuvvetll'!ndirdikl~ri gibi Yakındoğu, l çük seyahatin hüyiik b;r htı'iılesi ol
~enın f~lllt~ ~ren me.hallcleri zi- etmiş ve İngilizlerin arzu ettikleri ğerini de ciddi suretıte hasara lJ#rat_ yani Mısır ordularını da muht-lif du: VeJ;Jad lı<'m v/jcudce topli\nmış, 
ı._~ e(lerken c;ıekilmll fo~:ıtileri. vechile kendisini lt~h.:aya karşı h~ ı b mışlardır. Tayyarelerimizin heP-'I dön müııtemlekelerd .. n, hatta Hindistan- hem de mda!inden tamamile tııyrıl-
~ b ed\len d't\..'Wl'\an tavyt~relerinin hi\ linde adde~memı;t.ır: Mııı~~ h u.- müışlerdir. dl'ln bile getirdik leri kıt' alarla hayli mı ş Idi. 

Halid Ziya Utaklıgil tıQr ltnıerı Te e!dlmle Londranın Vic- k\ımeti, kendı arazısının lngılı:ı:lerın Şarki Akdenizde hücumbotlarımlZ takviye etmi,.Jerdi ... Gene unutma -
~ san önfttl<le yere ~n bir Al_ müstahkem m-vkileri haline geti .. - bir düşman denizaltısı batımuşlar - "llalıdır ki Mısır h"rbe girnrekle !'1ı
......__ bonı.ba,r~hrnan ta~nın !o - rilmesine mani olamamıştır. Bu mu- oır. Bir İt.alyan hava filosunun hü - aın miidafaa eden İngiliz kuvvetle- r Yeni neşriyat ) 
~ana'"'} ı b" R h f·ı· · · dd t t kv"y l lt '' e doludur. laha7.a ara ınaen ~n;~ me a ı ın- cwnuna uğrıyan bir düşman k:ruva _ rını manen ve ma e en a ı e e- '---------..;;._.;;... __ .....J 
o\1 e-za ~tıeler Man, d~niziııdeki de halyanın hareket~~ın Mı'l'r a.ra- 1 zörüne oııtn. kaHbrede bir bomba isa- clehilir. E.lhasıl iiç dört aydanberi, thkü _ Bu Halkevleri merkezi ınec_ 
-~ lstill fllomı.nım fkndl İnt:illz z.isinde bulunan İngılızler aleyhıne bet etmiştir. !talya ne Akdenizde ve ne de Afri- muasının 91 inci .sayısı olgun mUn.. 
bı Y'atel~ taN.ttr.ıan _... bü"''k müteveccih olduğu. Mı~ır ve Mısır kada kat"i mahiretlı ve ehemmiyetli derı·c.,tla lntı•ar etrnl .. lr. 

!' 1'1'-l...-.o. .,...... v- h 1 Şarki Afrikada bomb:.udı:nan tay_ k b 1 1 " "i 'i• 
..... ,.ıı, ·~~ dal:ı.tıınde ta.hrtb edilmi• milleti aleyhine mütevecci o ma - hic bir ha re et te u unmnmıştır. n-
~~u .. yareler'mlz Sudanda hücumlar yııp_ d k • Varlık - Bu .san'at, filtlr ve ede_ 

bi~t m&cmua.'>lrtln 172 inel sayısı 

ıntişar etmıştır. 

1"\...~ nu c2a h.'Ned'__.•-. dıgwı be ... ·an edilmektedir. gili7 Somali~inin zaptı a aa erı va-
~! ..,........ " mışlardır. h b" · k .-n_ Y Ması ~ Almanıann Hava faaliyeti ziy .. t üzerinde iç ır tesır yapaca 

'4\Ul ı,__~ , Assab, Ma.ssona, Barca, Asmara ve h" d w·ıd· 

.A ~kerlih ;şleri: 

Son yoklam1ya 
çağirtianiar 

B~lktaş 1\Skerlfk flnbeSindcn: 
1 Sırh<>'Tllzde l:ayıdlı 336 doğumlu 

ve bu dolnımhılarln munme1CV(' tft.bt 
eratın SO!l vvı~lamn.c;ı 2519 1 941) Gnr -
~lT'~<\ rrii"1i' a,k!::amına kad.tır rnvam 
~ecekt!r. 

2 - Yoklı:ımn giinlPri hoftnnı'l tek 
e1inlerintl!' ~:ıbn.h ıma• !l dan Akşam 
17 ve iuırlıı,. devam e1~ekUr. 

3 - - Yaklamava l!!'lP"Ck crıı• elle -
TindP n{\fus cü7.danınrile tki nded 
totomt ''e mektc-bP ınlidavim olduk_ 
lan."'a d'l.lr .mektrb ,·esiknlnnnı ge • 
t.trP-Ce~lerdlr. 

4 - Yokl:ımwa vakıtlndE> 

mııııvene ve terlllrr!ni vautırmn•an -
M ün<'Ü mııddPSi mtı~"ibince cc?.nlnn
hr nıi.i"I(Plleflveti askeriye 'b.""anumınun 
drrılrıcalı'lan ve hlç bir ınrzprctin 
kıı.bul olunmıvacalh ve haricte bulu_ 
mıniarın bulundukları mQ!hcl11•ı va • 
b:mcı !Ubelerl vasita..<ıile son vokln -
malarını bf>hemebal ynptırmalan 

önemle ll~n olunur. 
..... 

Sarıyar a.oı;kerllk şubesinden: 

3:l5 doıtumhı ve bu dol\'umlularla. 
muamcleyP. ttıbi yerli v~ ya.ba:ıırt mtl
k~lleflerln son yoklamalan 2!i EylOl! 
940 tarihine kadar U?a.tılnııı<ı+ır. Şu_ 

~ml?'.de kavıdlı olıın da mua-rPnc ve 
yoklamıva e:Plmiyı-nlerin 16. 1ı::. 20, 
23 25 EvH\1 194{) t:!'i\nlcr!nde mürn • 
ct'la• etmeleri IHh• nlun\lr. 

1Tskü<l<ır aı::kerllk subesinder.: 
!13ô oo~luların ve bunlarla mu&

melove t!tlJi olan talebclcrtn Sl'n ~:ok
Uımnhn 25'91940 gününe karlar \lz:ı,. 

tıımıcıtır. 

Alft.kadaran behemehnl bturu"1e ıro.. 

dar yoklama Için su!>eve gelmeleri. 

* B:ıkli'köy askerlik ştıbesindea: 

!.16 do~mlu ve l:ıuala.rla 
~ tabi ola!ların son yoklam ... ları 
Eyl0ll1940 tarihine kadar devnm ede
ce~ı e rveke iH\n edilmişti. Bu müd,. 
det ,., .. ,'ilün/25. Ca~ .. amb:ı t;iinüne 
kndnr uıatılmış oldu~undan bu za • 
man zarfında hergün öğleden evvel 
e.l!ka.darnnın Slıbeve müracaat etme. 
lerı llizumn llll.n olunur. 

* Kadıköy yerli ve Ynb:lncı askerltk 
subesinden: 336 doğumlu ve bu 
~~lıı1arla mu:ı.meleve ~i 

Mn vokl.aması 2519 /940 gününe 
uzatılmı~tır. Şlmdiı,-e kadar 
etmıvenlertn bu miiddPl zarfında 
ıroktamalannın yaptınnalarını gel 
mu~enler hakk Mda 'kanu:nt 
yapılacaın n~n olunur. 

Zayt ta.c:dlkname - Kumkıq:ıı 

okulundan aloı~ım tasdiknarneyi 
yi ettim. YenL'ihıi alaca~ımdan 
htıkümsüzd'ir. 

(f.58) nı1maralı Abdülhamld 
Rüsamettlu Akdo~an 

ı... ~,.::''IQl'& h61.-ı "---~e •1md1yc Knhır" e 16 (A.A.) - İn!!lllz hava mn ıvette egı ır. 
'«Q- ıı.~, .._. .. ou " - Gura üzerine düşman hava. kuvvet -
~ ~ônnedWerı en bfty"Dk hczi - kuvvet.aer!nin tcbliAi: lerinin yaptı~ •hücumlar m!lıtevazl HüHhıa, Mihver devletleri bugün • B 1 d• • d 

l>ai! u.tr&c!ıtıannı bUdtrm&ktcdir. 13_14 Eyliü gecesinde İtalyan bo~- hasarıara Sl'bebi~t vemılşierdir. D5rt lngiltereyi yenmek ıı:ibi, harbin en a- Kızılhısar e e ıyesın en : 
~· Y ~re. ca.zeteıı! fl)yle yazı. bardırnan tayyarelerinin faaleyet t;os kişi yaralanmıştır. ğır bir nzifel'lini .hal ile u~ra~ı!or~a.r. 21911940 günü .saat 15 te ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usullle eks 
~lk! terdikleri gar.b çölünde, boonbardı - Bir t"hn-in Zaman aleyhlerınde çaTı~tıgı ıçın meye konulan kasabanın halihazır harftasının tnnzlmi işine talib zuh 

b!,. d1l DUt tetlert ~ı bunun man tayyarelerimiz, Sollum mıntaka- bu i~i süratle görml"~e de mecbur- etmedi~!nden bir ay müddetle pazarlı~a çevrilml.ştlr. Pazarlık 4/ 10/ 1940 
btr ~ ııev.ıt Ye ~ mfuıaıd • sında düşınnn:n otomobil nnk.liy~~ Efı..le lı6 CA.A.) - Bnslcr Nachrlch- dtırlar. Fakat bu husu!ta henüz atıl- nü .~aat 15 te Kızılhisar belediye dairesinde ve komisyon huzurunda y 
~ Olıntdıtı m~taıea.sına var _ ıt.ahnş.şüdlerine knrŞl muvaffakıye lı ~en gazetcsıne Romadan bUdlrildlği_ mış kafi bir adım yoktur. Bu adım, lacaktır. 
0:~~ hüc\l!llla!"' ;:ı;npml.\!lardı.r. ..Bomb'lla~. ı ne göre, Roır.ada Mı.şır bahsinde ls - ln~iliz hava ku ... ·vetlerinin mağlubi- İoin vüs'ati meskün ve gayri meskfuı 125 hektardır. 

!a;yı ~ eır ~lll dkOnctten do otıomoblller arasına dü~muı:ı ve bır tısnai bir gerginlik ve i~tizar hüküm yetile atılmıs Ye Ingiltere ancak ada Bedeli keşif maktuan 3000 lira olup muvakkat teminatı 225 liradır. İst 
--- tebl1t etmett&dlrler. Juc:mına isabetler vakl olmu .. tur. Bom ı .. kt d" ve Mısır istila ,.dilirııe mağlub e - liler Ankn.ra Belcdlyel~'r tmar Heyet! Fen Şefliğinden pazarlığa iştirak · 

- d dı· .. surme e ır. kd" d R.""h 
bahr, kıt'nlar arnsına n .ı~mu.ş - dilmiş olur. Ahi ta ır e ını ver slkası alarak bu nslkayı komlsyona vemıeleri veyahud göndermeleri 
ti.ir. Bır yanr.ın Çlkar ımıştır Gc.zetc diyor ki: devletlerinin nihai galebe ümidleri tezidlr. 

Sudancb, di~man tayynrelrri. Har İng llereye yıııpıla.ca.k Alman umu- boşa gidecektir. Tallblerin muayyen gün ve saatte komiSyona müracaat etmelerı lO.u.m 
turnun ccnubu 1arkl"!indc Korvabla mi tnarruzunu derakıtb Mısırda bir dır. Müracaat mektubla da kabul edilir. Bu takdirde gönderilen mektubl 
üzerine 'bomıl:Y.ı.lar atmı ]ardır. Hlç bir itaıvnn ıleri hareketınin takib ede_ nn pazarlık anatınden bir aaat evvel komlsyona gelmiş olması elzemdlr. 
maddi hasar yoıctur B rlm t.ayyarc _ ce i ıkıı.t'i surett-e teyid edUmekte - , 8452, 



~~ ~0-S_M_A_N_L_I_B_A_N_K_A_S_I.._ 
Teais tarihi: 1888 

P ı r 1 ant a h ve E l nl as lı s aa t 1 ar 1 n 
k a p a lı ve e ç ı k e k ı ll e r t 

• İda.re Merkezi: İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeiri Şabeleriı 

İSTANBUL, Galata ve YenicamJ 

MKRSİN, ADANA BürOIU 

SATIŞ DEPOSU: l. SAATMAN Sultanhamam Camcıbqı han 1 inci kat Yananitfandaki Şabeleriı 

SELANİK - ATİNA .. -----... Nişantaşında Karakol Karşısında • Eski 
Feyziye s K LiSESi 

YATILI 
VAliSIZ 

Her nev! banka muam,..~ .. ·~ .. i 
Kiralık ka.salar servisi 

~· ı ANA- LK - ORTA - LISE (Kız- Erkek) 
Türkiyenin en eski husus! lisesldlr. Kayıd ve teodkU t:ayıd tvın her~n mürııC'IL&t 
isteyln.iz. 

oluna.bOJr. Tarihrame 
Telefon: 80879 

'-~------------------------------~--' Tel--fon: 80547 
KIZ ŞiŞLi TERAKKi LiSESi ERKEK 

ANA - İLK .. ORTA • LISE. Yabancı dillere Hlhassa itina edilir. 
Tedris ve terbJyuindeki ciddiyet Du let tmtfhanları neticelerUc sabittir. 

DOYÇE ORIENT BAN ı - Talebe kaydı, hergün .saat 8-18 • tada.r HalU Rifnt Pqa tonatında yapılır. 
2 -~ Arzu edenlere, mektebln mufaaeal talimatnamesi posta Ue crönderillr. 

YATILI 3 - JQı.yıd Için nılllerin blzza.t ınelctebe plınderf gerektir. Nişatı- Dreadner Bank Ştıbt-ai 

Mer<e%1· Berlin 1ıLf1 Rumell .e Çın&r ctıdıl lerinde. BİÇ Bta YDD• ŞUBESi Yoktur 

Y atılı • Y atı!ız • Kız • Erkek Türkiye fUbeleri: 

H A Y .L~Ad~.... ..J E S 1 Galata • İatanbul _ İzmir 

Deposu: İ&t. Tütün Oümrü:fi 
ANA- ILK- ORTA- LISE 

Eski ve yeni taleben.tn byıdlan h~rgiln .saat 10...17 ye kadar yapılır. Yabancı dUlere Ilk sınıflardan itibaren 
ba.şlanır. Son sınırta fen tubell de l'&l'dır. T&lebe mektebin husu.st otobill Te otom.oblllle evlerine naklt'dılir. * H er tiirlü banka iti * 

E~iie~ Yeni Kolej Nic~:rl ~ 
tL K- ORTA-L 1 S E 

Taksimda Siraselviler 88 - YENI AÇlLDI. 
Miidi.irii- Eski şa.,u Terakki Dtnldörl. ll. All B..-.l Kuea 

Huswılyetlerı: YABANCI DİI..LER ÖÖRırrtMİNB aenl.t ınttyuta 
ehemm.Iyet vermt'k, smıtlaruu u meyeudla tetkU ederek talebe.tinln 
çalışma ve 1nkltafı, sıhhat ve inzıbatıı• yakından allkadu olmaktır. 
Mektebln d~nlze ııD.zır kaH5riferU te netttMhane Te J imnutıkhanui 
vardır. Herglln saat t9 Oe ı8> aruında t&lebe uyıd Te Dıbul olunur. 

Teleton: 41 Ut 

Ziraat, Orman, Veteriner 
F aküitelerine talebe alınıyor 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

IYIUı:sek Ziraat. En.•titüsil orman, ziraat, veteriner fa.kWtelerinde talebe 
kayıd n kabulüne 15/ .Atu.stos/1940 tanhinden Itibaren başlanacak ve !O 
Lyliil 1940 günü aqamma kadar devam edecektir. 

l :- Bu yıl knbuı edUecek talebeler biyoloji, flz1k, kimya, cebir, Türkçe 
t:ıhrır ve yabancı dilden cFransızea, İngllfzce, Almanca dillerden birlt bir 
.ı.eçim lmtıhanına tAbi ola.cak.lardır. 

2 - Seçim imtlhun Ankara ve İstanbulda. ı, t , 3, Tetrtnlevvel 940 ctın-

ç k B ı d • • d lerinde yapılacaktır. 
an ırı e e ıyesın en : . . . . 3 - f.:Ostitümüz fak{UteJerine yazılmak lstiyenler k:ayıd ve kabul ~artla-

Çe.nktrol belediyesinin elli Ura \lc.reW f.tlafye lm.i.rlili müııhAldir. Talip r:nı Enstıtü rektôrlü~ü ile vilAyet ziraat orman Teteriner müdlirlüklerin.. 
bulwuuıl.ann emıkı mfuıbltelerile 19.9.940 tarıhine ma..dif Per.,eınbe 1tL den tedarik edebl!f.rler. ' ' 

aüne kadar mür:ı.caatla.rı UAn olunıu. c84S3• . 4 - Seç:im imtıhanı Ank:.rada Yüksek Ziraat En.c;utüsünde yapılacaktır. 
Istanbulda lmtlhanın olaca~ı yer Zıraa.t, Orman, Veteriner müdürlüklerlne 
müracaat edilerek ()trenllecektör. Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1881 

S ermı~yesi: 100.000.000 TOrk Lirası 
Şube ve ajani adeıdi: 261 

Zira! ve ticart her .,evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

5 - Sıhhat raporu nlimune-11 enstitü n TilAyeUer ziraat, orman Teterl
n~r müdllrlüklerınder. tedarik e<!Jlir. 

Ba,ka rapor kabul edilmez. r7169. r4492• 

1 Istanbul Belediyesi lıinları 1 
Taksim - Sıra.servoer caddesinde yapılıu:at kanalizaayon inşaatı kapalı 

zarf usulile eks!Itmeye konulm~J.7tur. Keşif bedell 12572 lira 80 kurut ve Uk 
ternınatı 943 llre.dır . Mukavele, eksiltme, bayındırlık iJ}ert genel, hwusl ve 
fenni şartnamelerlle proJe kettf hulA.sam ve buna. müteferri d!il;er evrak 63 
kuruş mukabillndl Fen İş!eri Müdürlügilnden wrilecekt!r. İhale S0/9/940 
Pazartesi günü sııat 15 de Datmt Encfunende y3pılaca1ctır. Taliplerln ilk 
teminat makbuz veya melrtublan, ihale tarthinden 8 gfuı evvel Fen İ4ler1 
MIMürlüfüne ınUracaatla alacakları tennl ehllyet ve 940 yılına ald Ticaret 
Odası vesikalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı Çevresinde hazırlıyacat.. 
ları teklif mektublarını ihale ıünü saat 14 de kadar Da.im1 EncUmene ver-
melerı Uızımdır. (8~ ı) 

~ 

Fa.tlhte Bahrisefid Çifteayak nıedresaoıi kubbesinln ta.m1rt terndiden açık 
eksiltıneye konulmuştur. Ke'if bedeli 1269 lira 70 ku~ ve ilk teminatı 95 
Ura 23 kuruştur. Keşif ve şartname Zalbıt ve Muamelft.t MndfirlUI!ii kal~
mlnde gl5rfilecektlr. İhale 27/9/94{) Cuma günü saat U de Daimi Encümen. 
de yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat ma.kbuz :veya mektublan, ihale tari
hinden 8 gün evvel Nafıa 1\·IüdUrlü~fme müraoaat.la alacakları fennl ehllyet 
ve 940 yılına ald Ticaret Odası veslkalarlle ihale günü muayyen saatte Dal-
ml Encfimcnde bulunmaları. (87S5) 

Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T. A. 
Şirketinden : 

Muhaslb alınacaktır. 
Mala.tya be-z ve iplik fabrikaları 1QI.n resen muhasebeyi idare kabiliye_ 

tinde Iki muha.ıılp alınacaktır. Taliblerln kısa tercilıneı hallerile Malatya. 
na fa.brlka müc!ürlü~üne müracaatıarı. c865e• 

Devlet Orman İşletmesi Düzce Revir 
Amirliğinden : 

TÜRK ANONIM ŞİRKETI 

TESiS TARiHI 1863 
Stctüleri v• Türkiye Cümhuriyeti ile münakit m:.ıktıveienameıl 

2292 Numaralı 10/6/1933 tcırihli kanunla taıdik edilmiştir 
(Z4/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermaye.i: 
Ihtiyat akçesi : 

10.000.000 Ingiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türlıiyenin batlıca Şehirlerinde 
PARiS, MARSİLYA ve Nts·de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. KIBRIS, YUNANİST AN, IRAN. IRAK, FILISTIN 
ve MA VERA YI ERDÜN' de 

MeTkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. RUMANY 1\, YUNANİST AN, SURIYE. LÜBNAN 

F'uyalleri -.e bütün Dünyada Acenta ve Muhabirieri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cart ve mevduat hesapları kUşadı. 
Ticart krediler ve vesaikll krediler küşadı. 
TOrkiye ve Ecnebi memleketler ilzerlne keşide senedat Iskontosu. 
Borsa emirleri. 
E.<Jham Te tahvllAt, altın ve emtaa üzerıne avaru. 
Senedat tawllAtı Ye saire. 

En yiik•ek emniyet tartlarmı haiz kiralık 
KtUalar Servisi vardır. 

Piyaaanm en müsait tartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

İmtihanla memur alınacakbr 
İnhisarlar Um um Müdürlüğünden: 

A - 'letkllıltunızın tllfl'ıı.da'ki münbal memurlyetlerı içln İatan.buld• 
14.ı0-940 Pıı.zarte.sı ıünü bir müsabaka imtDlanı yapılacaktır. 

B - İmtihana cinnek tatiyenlerln &IJıBlıda yazılı naıf ve p.rtları hw n 
maları llıımdır. 

ı - En u orta tahsilini bitinnit olmak. 
2 - A.skerll~lni yapmı§ olmak veya müeccel bulwmıat, bllhaua hef 

lld halde de son yoklamalarmı nütua cüzdanında kaydettl.rilmif 
olmak. 

S - 21 ya.pndan &.fatı ve 30 ya.şında.n yukarı olmamak. 
' - Her iklimde va?ltf" görebUecek derecede sıhhıi.W olma.k. 
5 - 111t·ıha~ınri·ın olmayan iki z:ıtı referans olan.k göstermek. 
1 - TOrt olmak ve ecncıbl tadmlarla evli bulunmamaiL 

. ._ .... ,., ... n. eder talebeden olmamak. 
C - Talip o&anıar bir dlluç• ve ewakı m~ ve üç foOOtra.tla birDW 

Oalatada rı.htım caddesinde Veli Alemdar hanında Umum Mild11r10.. 
ttımthı memurın §Ub~ine 10.10.940 tariılıine ta.daz mtırıı.cnat eLmell
dlrler. 

İmtlhan menuu "unlardır: 
ı - Hesap ve hendeae. 
1- Yazı. 

S - trmuml malüma.t .. hayat bllglsl., cotratya •. 
4 - Llaan ckonu~ma ve yaznwh ihtiyaridir. 

EcnPbl li.sana Tlkıf bulunanlar hangi lisanı blldiklerlnl dilekçelerine yaa. 
malıdırtar. 

Not: 
1 - imtihan neticesinde ayni der~ede muvaffak: olanlar arasından Jf,

bancı llana vAkıf bulunaıtlar terelh edlllr. 
2 - İnttlh&nda kazananıann muvatfakl,yet ve taıhıı!dl ftEiY'eUertne ~ 

baremdelti derecele:i üzerinden 1lcreUeri ~lt edilerek ta.yt.nleri yapılır. 

3 - Tayin ed!Jdill mahal ve vaslfeyt teblll tarthinden Itibaren on bef 
gUn u.rfında kabul ile vaıl!Mi .bqına gltmlyenlerın tayin hatlan Jpı.l 
edWr. .aeıı. 

KENDiN BiRiKTiR zıraa~ B~nka.nnda tumbaralı Te lbbarm tuarruf heaablarmda 
en u 150 llruı bulunanlara senede • defa ı;etnecek kur'& U. &1&11-
datı pllna cOre ltramiye dalıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 Lira 
Bolu _ Diizce §OSesl mertnde Tata.V& IMVkil.ndeltl ı numaralı depoda 

mevcud 123ı m<'tre 400 deslmetre küp mua.dlll 2856 a.ded köknar tomrulu 1-------------
24.9.940 Salı günü saat ı4 de Düzcede D. Or. ~. Revir Amırlitlnde mllte_ 

19401KRAMIYELERİ 

4 " 500 " 2,000 
4 " 250 " 1,000 

.40 " 100 " 4,000 
" 
" 
" 100 , 50 n 5,000 " 120 " 40 " 4,800 " 160 " 20 " 3,200 " 

oi:KKAT: Hesablarmdakl paralar bir sene ıçınde 50 liradan aptı 
dii§mlycnlere itramıye çıktıtı takdirde ~ 20 fazlaslle verilecektir. 

Kur'alar sencıa • defa, 1 ByUU, ı Blrlnciklnuzı. ı Kan ve ı Bul. 
nn tarıhlerinde çetilecekUr. 

~kll komisyonda açık arttımı.a ile sa.tııa.ea.kbr. Tomrukların blr metre 
küpünün muhammen kıymeti on lira elli kuru.,tur. Batı,& ald §artnameler 
İstanbul ve Bolu Onnan çevirge Müdürlükleri, Ankarada Orman Umum 
MUdfirlü~ü lle Düzcede Revir Amırll#imizde ve tomruklar yerinde görüle-
bilir. • 

Tallblerin % 7,5 teminat ve evrakl lAzi.melerl lle beraber ihaleden evvel 
DO%eede mezkilr komtsyone müracaatıan. •8566• 

Sıhhat ve lçtimai Muavenet V ekaletinden: 

T. iŞ. BANKASI 
1940 KUçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIYE PlANI 

ı a4ed .00 ll.ralık - 2001.- uıa 
1 • ıooo • - ...._ • 
• • 600 • - aooo..- • 

ll • ... • - 1008.- • 
.o. 101 • -~. 
'lo • 10 • - :na- • 
zıu • ıtt • - 6a6l.- • 

& .. ldelwı 1 fUU. 1 ...,_, 
ı Ata*-. 1 WDd&elria IUila • 
•erwde )'&pdu. 

Evvelce yapılan kabul şıırUan ilAnı muciblnce leyll Tıb Talebe Yurduna ~.!!!1!!!!!!!!!!!!!!1!'!!!!!!!!!!!!!~~!'!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
75 kişi ~lınmış ve kadro dolmu;<Jtur. Fakülte lkmal imt.lhanları neticesinde -~ •••••••••• .. ......... . 
açılmruıı muhtemel yerler pek mahdud ve l}i.mdlye kadar müracaat edt-rek Soa Posta Matbauıı Nepiyat Miidiirü: Selim Raıııp Emeç 
aıra bctliyenler sayısı pek çoktur. Bundan IOIU'a bot yere müracaa.t edU. 
meıMii olllll~. 


