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Inaitiz 

Almanya 
ve Fransa 
sahillerine 

Yeni akınlar 
Ingiliz tayyareleri 
iki Alman iaşe 

gemisini bahrdılar 

Franıız sahillerinde maıına 
leoiilelerine Almanyada emtia 
depolaTına devamlı alırnlar 

yapıldı 

Y uı i,leri telefonu PERŞEMBE 19 EYLÜL 1940 ..-

Makineye 
ı verilirken 
ingiliz tayyaraleri 
Alman tahaşşüd 

merkezlerini 
bombatadiiar 

, .... ·-··············-·········-············, Almanlar dün 
ingiltereye 300 

tayyara ile 

Kale, Şerburg, Ostend 
Anvers ve diğer 

limanlarda mühim 
tahribat yapıldı 

~ Askeri 
~ Vaziyat - -

Dünkü ve bugünkü 
Ingiltere 

ı----- YAZAN 

Emekli gennal 

H. Emir Erkilet 
cSon Posta~ nın askert 

muharrırı 

Harb gemilerine, maıınalara, 
dokltua, liman teıiıatına 

bombalar isabet etti. Büyü/ı 
yangmlar çıkarıldı hücum ettiler 

1 
Londra, 1 9 (A.A.) - Hava ne-

. zaretinin istihbarat servisinin bildir-
J Ingiltere Üzerinde diğine göre, evvelki ge(•e Ingiliz 

1• ve M t 'k · 'dd tl· bombardıman tayyarderinden mü-

1 
anş a l l Şl e l te~ekkil büyük Cilolar düşmanın ta-

muharebe oldu arruz için tah§idat yaptığı mınt.,ka-

1 
lar üzerine ııevkedilmişlerdir. Kale-

Dünkü hava muharebelerinde d~ büyük _bir ~.!lngın çık~rılmış, 400 
18 Al b b d kılometrelık hır sahaya ı:c.aplamıştır. 

i ngiliz birinci nazınnın nut- • ~an om ar ıman tay: Müteaddid :;ıangın~ar mü~ahede e-
kunu okurken Ingiliz Jcarak.- yareamı 80 avcı tayyaresı dilmiştir. 

terine, lnııiliz a~IB.Iı: ve tabiatine limaye ediyordu İngiliz bombatdıman tayyareleri 
n~ndra 18 (A.A.) - İnıillz hava §a~amak elden gelmiyor. Fil _ -- Grine burnu civarında Fl,ringzel-
-..c.<lretı tebli~i: vaki onlar Büyük Harbden son- Londra 18 (AA.) - Sekiı: a - les. Haringzelles vıo: Framzelle~i ~id-
,:~rdıman ta,yyarelerimiz dün , ra. tamam 2 1 yıl siyasi ve askeri larm kaydeden bugün Londrftlılar detle bombardıman etmislt-rdir. Bu-
cı. düz Ostende llmanına, Zeebrugge- türlü ihmal ve kararsızlıklar için- payitahl üzerinde cereyan ~den bil-ı lonya limanında mavna!~r ,.e dığer 
tlıl aeınuere, Rolanda sahlli açıkla _ de vakit geçirdikten eonra teh.- yük bir hava muhııreLe .. i seyretmiı- gemiler üzerinde müteaddid bom-
\de da bir ~a.vna kafilesine ve İjmu_ likeli bir hıub baslr..ınına uğrıt • lerdir. Birçok lngiliı: ve düşman balar atılmıştır. 30 kilomehe ıne!'a-
.tl~~ ta.nraı-e meydanına hücum et - mışlardı. Ondan 1 >nra, İngiliz- tayyareleri eemada arkalanndan feden yanan antrepolar ve ma..,·na-
~rdır. ler, bir senedenberi ıerek müt- koyuverdikleri beyaz dumanlarin bir ların alevleri görülmüştiir. 

ı n gece bombardıman tayyare - tefiklerine ve gerek kendilerine örümcek ağı çizmiflerdir. Sahili aean Zebrugge' de dok1arn, liman ınet-
::;ııı Hamburg, Anvers, Terııeuzen ı aid, biri diğerinden ağır, mağlii- dÜ§man tayyarelerinin adedi üçte haline. 5 gemiye ve Jimanın g~risi-
laı,.; lngue, Zeebrugge, Dönkerk, Ca • biyetler Ye felaketler ıördiile.r. ikisi çift motörlü bombardıman tay ne müteaddid bombala:- isabet et-
.. e ve Boulogne Uma.nlanna devamlı Daha evvel, bu'"yu··L bı"r kara f"l 1 fak d mi•tir ' Şıdd .-: yare ı o J!nna re at e en avcı '" · , . 
Q etıı hücumlar yapmışlardır. ve hav;ı orduını edınerelc, Bil - tayyare~i olmak üzere 300 tahmin Ostend de ba-.lıca doklur, lıma-
~Uere ve askeri depolara .mUhlm yük Harb ga);blerinin yaptıklan d"l lct d" nın dış ve iç tarafı ve burada tnhaş-
tlUndrlar Vermı.,lerdir. Oriz..Nez bur. Versay muahedeııini yırtmıya a- e ılm~ı· e ır. . . ~ şüd etmiı olan mavnalar ınuvaffa-

a topçu rnevzllerlne de h- L b Alın ngı ız a.vcı tayyareJ,.nnın hu - k' tl b b d d") .. ed!bn4 ucum ÇJK; ir surette azmeden an- . . d h l h l .. ıye e om nr ıman e ı m ıtır. 
lngu·Llr. ya müttefiklerin ıözü önünde • c~m ıçın er 8

• av~ a~maeı uze - Anvera dokları da bombardıman 
ı.... ız 'hava tuvvet.ıertne mensub bd R b b l l rıne az sonra şıddetlı bır hava mu- _ ..ı·ı l d d o ·· ~-+ka ta gar e u r ö gesini iJga ve : h b . b l eoı en yer er arasın a ır. un sa-
l!aınrn yYare grupları da Krefeld, Avusturyay:ı ilhak ederek Ma- i are eııı aş amı§hr. bah bu bombardımanlar neticeainde 
le B • Ohe Rang, Oısnn.bruek, Soest <DeftDll 'J nci •yfacla) E Tayyarel~r 0 kadar yük~e.k~C:n uç çıkan yangınların devam elm,.kte 
Col ruxseııes tevzia.t merkezlerini ve \. • mu~lardır kı muharebe aesı ı~ıtılme- olduğu görülüyordu 

onge civarında Stockun emtia gar _ •• _ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _ .. _._ •• _ .. _ .. _ .. _._ .. _ •• _ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _ •• _ .. _._-' __ m_i.:.ot_ir_. __ <_~_•_a_m_•_3_ii_n_e_ii_sa_y:f_ada_)_ Evvelki sece Şerburg limanının 

(l)p .. ,.m, :ll iin"·i ~:ı ... rnd.,, Mnda'aa ı·htı·yaclarının ~~t~i~~:;~ide:";:h;ibi :~m:ı:~~: 
i n g i lt e re yi i s w a ı ı d~ id;;; .:ı:ı:~~.·~:,-inin be. hava e-

haz,riJ·k ari soralle temı•nı• ı•çı•n bı•r Ingiliz tayyarderi avdet ederken, 1 ~erburg limanını alevler içinde bı-

•e;~?dra 18 (A.A ) _ Istihbarat rakmı,lardır. Do!du ve emtia ı:car-

~ı:k:d~~~:lıh:;rh~l:~~~ınmd~uv:: ka n n n p ro~ i e sı· h az ı ri an dı :;~~~~.a ;:kri~~;ü~o6~a~~~nıh:c~~~= 
te}'i~ le ve geni§lemekt~ olduğunu U de bir gemiye de isabet vaki ol-
~aın eyl~m~ktedir. Hakilcaten mu- muştu_r_. ________ _ 

Nor" .nuk.ya,ta olan bu hazırlıklar 
terj dçı~ \'tmnlinden Atlu denizi ii
h)'~ eltı F ransı.r; sahillerine kadar 
hltb rnaltt~dır. Sayıaız her tonda 
loın ve tıcaret gemileri üç bin ki-

etreden fazla bir mesale ür.e -
--.. <Df'vamı 3 üncu sayfada) 

Radyoda duyduğu 
sesin sahibine 

hediye veren köyiU 

'-d~Urn~etköy {HU&USi) - Bu. 
tur. Lıa rib bir tlJ.dıse olmuş. 
~YOda ~de bir kasabalı, 
•1ne ha~ledıAi bir hanendenin se
~e dhll olmuş, bu sesi günlerce 
tı1ne bir edl.k.ten sonra da ses sahl
ll\Uıun ~edlye göndermek fstelll4. 
~ alnı rıne bir elbiselik Ipek ku _ 
~ ı.,, bunu 1htımamla paket 
atm de' ~dYOdakl hanendenin ndre. 
tiıktan Son ent~ıkten ve pakete yaz _ 
111'4tn. ra POOtnnın yolunu tut ı 
İsa~. -

llô • tlu hedf Ylcınektecı . Y~i hakkında şunları 
...... Ev ır. 

~or llay:ı~n~ımızı şenlendıri 
eı dinı G a, lpekli b r zıbınlık 

• Iy nsin, sevlns n de her-

Ankara 18 (Hususi) -Milli mü-ı harb malzeme ter.hizat ve tesisatma 
dafaa it\tiyaçlannın icabında sürat- ilaveten hantacılığa aid bilumum 
le temini maksadile artınna, eluilt- fenni aletlerle eeu ve malzeme ve 
me ve ihale kanununda d~iitildik nakil ·vasıtalarile aıhhi baytati ecza
yapılmalı ve .kanuna fılcn !>klenme- nın mahalli .kanun ve usulle.rinden 
sine dair kanun projesi hazırlan - ba§ka oekilde mal satmağa, ecneLi 
mıotır. Proje lkincit~ıinde Medise memleketlerden tedarik Vf' müba -
takdim edilecektir. yaasına zaruret hii.sıl olursa aid ol-

Te:klif edilocelc değişikliğe göre duğu Vekaletin teklifi iizerine Ve-
kanunun 45 inci maddesinde yazılı (Dnamı ! nci sayfada) 

ilkokullarda yardım yapılmamış 
yoksul çocuk bırakılınıyacak 

Bundan evvelki ders seneleri nrEmda saclık yemek dağılılmak 1urf'li1e 
yarclun edilen fakır çocuklardan bRzıları 

Şehrimizdeki ilk okullarda oku-ı ve daha favd ılı kılm.d{ mak ad ile 
yan yoksul çocuklara her sene ya- geçen ders yılı icind.. okulhırdal-.i 

Alman ve ingiliz 
tayyare zayiatı 

8 Aiu•to.tanberi Almc:uılar 
1861, Ingilizler 621 tayvare, 

Almanlar 4.000 pilot, - 1 ngilizlP.r 6(}0 pilot 
kaybetmi§ler 

londra. 19 (A.A) -- Ha..,.l\ nn
zırı Sinclf'r. dün ıre<'f' hir nutuk irad 
e<lerek, Almanyanın ha''" rıuhar .... 
beııinde kııllandı;;ı metodinn ~id
d ... tl,. takbih •·tmict:r. 

Sinde!', ln~i1t'"'"'"e kın!lı vılclırım 
harbinin ha•lndıi(ı 8 ARı.ıstMtanb~ri 
iki tarafın tavva•.- kavıhları hakkm-

ı da su rakam!a'1 vermiştir: 
lnPiliı;lprin kA.y•bı n -ı ı tn"\"ate• 

dir. Almanların ia .. 18() 7 tR'" rf'Ve 
b"liv olrnuQhır. Almanlar -'ı)(l0 ni
Int. lm:ili7lt"r ;~e aıami (•00 •ıilnt 
kavbetmi" bulı.ııım~ktl\dıtl&r. Avni 
müdd,.t 7Rrfında AtrikadPki harb
dr ln~ili·dar ! 'l tın"Varc, it,.!\"ımlnr 

1 iv ')6 tavvare kuvbt'tmi•l•rdir. 

l1t~lyan - Yun"n münase
b tler nde s~'ah a'amethri 

Atina, 19 ( .A. 1 - Atinadaki 
ltnlyan maslnhatgüznrlığı h:ıiynya 
tatil devresini geçirm•'Yt.· giden ço
cukların 25 E.yluld.. Yunanistnna 
döneceklerini hildirdiğinden lıol
yan - Yunan ınıinas hetl,.rini•l ~alah 
hulduğu zannP-dilmekt~dir. Sel:ı.nik 
"esnir ma hall rdt'1oti ltalyan mckteb-

TaşBömür v.erinolinuil 
Bu kış 400 kögde 
tecrübe gapılacak 
Linyit köylüye kilosu lO paradan sabhyor, 

sobalar 200 kuroşa verilecek 
Hükümetin, memleketimi -

zin mahnılı:.at ihtiyacını daha 
aalim U1ullerle temin etmek ve 
maden kömürlerint ihraç sure
tile fazla dövir getinnek mak -
sadile bütün memlek'""ette linyit 
kömijrü yalulmaaı hususunda 
tetkikler yaptrrdığını evvelce 
yazmıttık. 

Haber aldıiımıza ıöre bu 
tetltikler mfiebet netic~y~ var
mıt. hükUınet bu seneden iti -
baren memleketin bazı mı;ıta
kalarında linyit yakılmasını ka
rulatbnnıtbr. 

Bu karann tatbikatından o-

• 

larak bir müddettenberi y~ri, 
kapasitesi malum bulunan An
kara civarındaki Kayı-Bueuk 
ocağı basit i§letmeye t&bi tu-

tularak çalı,tırılmağa batlan -
mı~tır. Ankaradan 41 kilomet
re uzakta bulunan bu ocaktan 
linyit kolaylıkla alınabilmeltte 
ve ~atı~a anolunmaktadır. 

Memleket ölçüsünde, bü -
yük, .§Ümullü ve ehemmiyetli 
olan rnahrukat davasının bu 

tekilde halli imkanlannın öl -
çülmesi için önümüzdeki kıt 

(Devamı '7 nci .ayfa4a) 

I stanbul otellerinde 
ger kalmadı 1 

. 
200otel tıklım tıklım dolu! 
Yolculardan bazılannı polis merkezlerinde · 

misafir etmek zarureti hasıl oldu 

Son günlerde memleket.ın muhte -
lif yerlerinden şehrimize faıJa mik _ 
tarda ziyaretçi gelmekte, bunların 

kısmı azamını kış mevsımınin ya.k -
la.şm:w dolayı&Oe İstanbuldan mü _ 
bayu t yapmat üzere gelen Iş a • 
damları ~ etmeldedir. 
Di~er taraftan İzmir fuannı ziya. 

ret etmek Için yu.rdun bütün ~ehir ve 
tasabalarından lzmıre giden halkın 
a.vdette İıstani>ula utrayarak: birkaç 
eün kalmat letemelerl tehirdeki mi
satirlertn adedini çok arttırmıştır. 

Bunun netleeel olarak otoellerde 
büy~ bir bdtham ba«österml.,, 
ltlb oteller mn.tesna olmak üzere 
tehrlmlute adedleri 200 G geçen o _ 
telierin hlç birinde bo4 yer kalma -
mı.ştır. 

15 gündenberi devam eden bu TL 

ziyet, İzmır fuarının kapanmasının 
yaklll§II1a.Sı dolayısile, bilha&a eon 
iki gün zarfında hM bir şekil almı.t. 
otellerde yer bularnıyan yolcuların 

bir lwmı polla merkezlerine mün. • 
caa.t. ederek yat.acak yer teminini Ls
~mlşlerdir. Fakat yukarıda da kay. 
detti~iz nchlle otellerde yer bul. 
mak mümkl1ıı olamamıt, yolcular -
dan. bt.zılarıru polls merkfiSlerindi 
misa!lr etmek za.rureti hA.I:U olmu.o
tur. 
Şehrimizdeki oteleller bu &lyaretcl 

fazlalı~ının daha bir.ıta.ç gün de'fam 
edece~lni ve İzmir fuarı kapandık • 
tan sonra nomıal vaziyetın a~et. e
dece~lnl sôylemektedlrler. 

Bir diloneinin ilşaau 
Hangi dilenciler, nasıl, nerede ve 
ne zaman çok para kazanırlar ? 

1stanbulun, halk•ndan çok dilen
cileri zengin obn şehirler rekoru -
nu kırdığı malumunuzdur. Son gün
lerde yakalanan hemen bütün dilen
ciler adeta canlı ve seyyar birer ka
sa vaziyetinde.. En fakirinin üstün-
den 30 altın çıkıyor, Pf'k çokları -
mızı imrendiren bu sermayesiz ve 
karlı meslek ıdn rivayete göre, ba
zılarına baremin en üst derecesin -
deki geliri temin edermi~ ve bu ba
zılarının doktorlar. kıiğıd tiict"ar -
ları gibi apartımanları, hanları, ha
mamları da varmııı. i in garibi, ken
disine göre bir tekniği ve kaideleri 
olan dilencilik, öyl.! za:molunduğu 
şekilde basit bir avuç açmadan, 
merhameti tahrik edecek be~ on ke
lime mırıldanmaktan ibaret değil -
mi~. Bunlar içinde profe .. ör paye!i, 
makyajlı, ayakları, kollaı:ı, ıoizden 
benden sağlam olduğu halde. topa) 
ve çolak gördnenleri ve ~tdilendli!c 
anonim §irketleri ıı kuranları da pek 
çokmu,. 

Eh mademki, ciilencilik memle -
ketimizde ııGüzel San'otlan~ı 1--..t~e
dindf'n çatiatacak hale gelmiıı ve il
mi bır mahiyet nlmı~ ve mademki 
dil~ncileriıniz bnnknla r.ı Tı•knbete 
başlamışlar, ııu hııld• bu i~in eırrırıı 
öğrenmemr-miz için hiç bir c•beb 
yoktur. 

Fakat hangi k:t 1 i•. ırnnı verir 
i?.. Hiç, avueuna onluğu merba-

tığ:mız, saflığımıza içinden sırdan, 

çok defa boJ ceplerimizde onu ınem 
nun etmek için JM!ra araıkeu belki 
de bize acıyan dilenci, mealeiinin ig 
yüzünü eöyler mi} .• Böyle bir mer
hametli dilenciyi beyhude aradım. 

Fakat hepsi yalnız para deiil, insan 
sarrafı da olmuşlardı. Bu i:tden ü -
midimi kestiğim sırada, Balıkpaza -
nnın Kereatecilere yakll\fan bir lö
şesinde dilenen, bir dilenci imda -
dıma yeti~ti. 

Gözüme çarptığı anda onun ha
line de benim knlbimin çarptığını 
itiraf edecf'ğim. Köşeye Fransa 
öyle bitab, öyle bezgin çökm 
ki.. saçı sakalına karı,mı~, yü 
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ilkokullarda yard1m Bestmit Bakala • ll: Yükselmenin ve yaşamanın şartı .. 

yap1lmam1ş 
yoksuı çocuk 

blraktlmtyacak 
(ISafta.ı'alı 1 ID.cl ... yfacla) 

bUtUn himaye beyetleri birlettir\lmi~ 
ve İatanbul Parti mer~ezinde İstan
bul Ilk meltteblerinde okuyan yok
sul çocuklara yardım cemiyetleri 
),irliif adlı bir te~e~ldll vücude ce
tirilmittl 

Villyet mıntakaaındakl kazalın 
da birliie bailı olarak kaza yar -
dım cemiyetleri ve JUheleri açılmıt
tır. 

Yardım oemiyetleri birliği, önU • 
müzdekl den yılı içinde ilk okul -
lardaki yoksul çocuklara genlt bir 
tekilde yardım yapılma81 Için tim
diden hazırlıklara ba.olamıotır. 

rPau 1 
cam bo n 

j u 1 e s 
Cambon 

Geçen dera yılı Içinde 20 binden 
fazla ilk okul çocuiuna yardım ya
pılmıfbr. Bu yıl bu miktarın 'O bl
ni ıeçeeeti tahmin olunmaktadır. 

Bir muharrir Fr&ruıa.nın siyasi tarihinde ls bıra.km~ olan eski d.iplo - i:n.san a.ue, ~ veya cemi.y&t iha.yatmda .büyük olsun nya küQÖk olsun 
matlarından bahsederken bilha.ssa Cambon b.rde.şlerin Jmmlerl 11zerln- dalına a.ynl kanunun tesiri altında bulunur. Bu kanun ~ 191n muha. 

ünümUzdeki ay batında okullar 
açıldıktan aonra, mekteb idareleri 
k.ı.a bir zamanda mekteblerlnoeki 
yardıma muhtaç çocukları tesbit e
decekler ve ,ubeler va.,ıtasile kaza 
yardım cemiyetlerine bildirecekler
dir. 

de durur. Bu müna.wııbetle lı::ullandıA'ı cümle hUlAsa.ten fU(iur: tabı tara.!mda.n aöyleneni dinlemek, ma.kuJ. ııördülü u.t.dlrde ppmü: 
Fransanın menfaa.tını er~Umez ıblr feraset.ıe .ezerler. Mii.9ta.tbel elll a.ksi ,haJde nokta! nar.a.rınm doÇulutunu lsba.t etmelı:: emrinl verir, kil ~ 

sene için üzerinde yürüy~l yolu sa.rahatle ~ler "f'e d~eleri ha. ç{ite de ya.nlış gördtltü bir hareket tızerindelti dÜfÜOC6slni anlatmak va,_ 
rki.ye nazırınınkine uyma:r.sa hiç çekinmeden. hatt~ Icabında eertlikle zifesini talmill eder. Ferdler ve cemiyet.le.r a.nca.k ou b.nunun hWonllnü 
eöylerlerdi. 

Kaza yardım cemiyetleri de bun
lan Parti merkezindeki cemlyd • 
ler biriiiine bildirecek, ve derhal 
yardıma başlanacaktır. 

....................................... ·---····-·---· .. ····-···-··... yerine getirerek ytik.sellrler. 

ari h ten © ifiB ....... t?SGtT···mtJffi\0~~lB--·-·-··· .. 
f H~i~~!s:ır 16 ~~-ıAN: ua!~wa !!AD G@ J Bu .ene ilk okullarda bütUn yok

wl çoculclann yiyecelr, giyecek ve 
kitab fhtiyaqlan tamamen yardım 
cemiyetleri tarafından temin edile
cek ve İstanbul mıntakasında yar
dım yapılmamış yokeul çocuk lma
kılmıyacaktır. 

Abdülroecid zamanında, memurlara, 
hediye naını altında. rüovet verlldi~ i 
nazarı dikkate çarpmış :ve bir hediye 
yasa~ çık.nuştı. Bu Y8.81lt& ııöre, me
murlara verll.mesi ve alınması yasak 

Der ·nde ihtilal ve 
Cemiyet ,ubeleri ve kaza Idare 

beyetleri ders yılı içinde en az ay
da dört defa toplanarale yokaul ço 
euklara yapılan yardım i~i ve ce -
miyetine aza kaydı ve vııridat te -
rnlni hususları üzerinde görlitecek 
lerdir. 

edilen hediyeler tunlard.ı: 
Mücevherat, altın ve rümO.,tcn ya_ 

pılm~ e.,ya, kıymetli çubuk ta'kımlan, 
.kürk, şal, k~. ~lan, cari,ye, at, 
deve, .sı~ır. ko.yun, çe.,idll za.hire, za... 

Veda bekleyiş 

Cemiyetler birliği idare heyeti de 
Iki ayda bir defa toplanarak kaza 
cemiyetleri ve ~ubelerinb faaliyet
lerini kontrol edecek, Icab eden ta
limatı gönderecektir. 

Cemiyet •uhderi mıntakalarında
~i Ilk mekteblerde bulunan yoksul 
çocuklara yardım faaliyetini geniş
Ietebilmek için a7a ad~dini c:oi.,lta
caklar, mlisamere ve e~lenceler ter
bD edl'ceklerdir. 

Diğer taraft<1n önümü7dl'lti den 
yılı Içinde orta okul v~ liselerefe de 
muhtaç talt-beye yaıdım iti eaaelı 
bir t~kiliıta hR~Ianacaktrr. Maarif 
VeUletl ve Cümhurlyet Halk Par
tisinin yardımile orta okul VI' llse
lerde geçen vıll.u pek mahdud bir 
tekilde yapılmıı.kta olısn yt~rdım iti 
bu eenıo gen~lctilecek, yoksul tale
benln kltab, yemek Vf' elbise ihti -
yaçlan temin ol..ınacaktır. Orta o -
kul ve liselerdeki yardım i,inde bil
hıı.ıısa mekteb knoperatifl,.rinden ia
tifade olunacaktır. 
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bireden sayılan kuru yem14ler odun Ona dersleri hiç ağır gelıniyordu. 
kömür. ' Üniversite deralerini vakit geçir~cek 

Dostluk mfuıa.sebetlle, aşaAı.daki bir vesile kabilinden tel~kki ediyor-
ih.ediyelerln çok ol~uımak prtile ve- ı ~u. _Faz~a ~~~ara~ yine kendi ı_srarı 
rilebUmesine de müsaade edllmf4ti: uzerıne ıngılıı.:cesıne devam edıyor

fizüm, kavun, karpuz, çeşdli mey_ du. Calatasaray sultanisinde eon üç 
valar, çiçekler, beş altı lıAse reçel ve sene ingilizeevi ta'kib etınişdi, fakat 

feker vesalr çe.,Kill t&tlılar, YO- l mektebde haftada iki aa' at lik !isan 
Aurt, beş okkaya ka.d.a.r tereya~ı silt, dersterinden ne istifade ediiebilir ~ 
beş altı tane kuzu, II/V et.leri, balık, Bu lisanda ileriiemek için büyük bir 
tavuk, elli taneye kadar yumurta. arzusu vardı. Brösicle a'ileainin de· * laletile M ra. T em le iaminde bir Al

man kadınile tanı~dık. Pek terbiye-
Kahve dövme yasağı li, ma'IOmatlı. her ma'na~ile güıide 

ista.nıbullular, e.sk1denberi çekirdek bir kadın ki bir İngiliz le te' ehhül et
kahve a.Jırlar, nlerinde katrurtı.rp d.öv miş, uzun yılları Londradıı geçirdik
dürt.ürlerdi. A~. ta.mnlab&ncde de den aonra, kim bilir nasıl vuku'at 
kahve dövülür, buna kal"f1lık halktan ilcaa.ile - bunu hiç bir zaman tamii
kfu}UJt bir resim alınırdı. a4ıa de halk mile anlayamadık - harbin dalgaları 
ara.sında., tahml&hanede kendi hnlls kocasını bir tarafa, kendiaint de 
kahvelerine nohud TeSalre karı,tırıl- Beriine atmış idi. Öyle zannetmiş 
~ın.n dair bir taYla çıktı. Tahmis ldim ki Beriinde lkameti de pek u
hanede kah'Ve dövülmez oldu. Bunu~ sule muvafık detildl. Onun da'ima 
üzerine ohalkın kahvelerint eovlerlnd.e •aklanmak, dikkati celb ebnemek 
dövdllrtmelerl yasak edildi. Bu su _ için bir tekayyüdü vardı. Brösicle 
ret.ıe, oldukça mllhlm blr 7ekftna va- a'ilesinin yakından dostu olan bu 
ra.n tahmishane ıvarlda.tı tuıdne men_ kadın Vedada onlann evinde ders 
ta.a.tine fazlasUe temin ed..llm1.ş oldu. veriyordu. Zerafetil~. kibariine eda-* &ile V ed adın ii zerinde de bir cbibe 

husule ııetirdiKi Için çocuk dert~le-
Beylerbeyi saray1 hakkmda rioden pek ziyade iııtifnde ediyordu. 

Beyleııbeyi sanı,yuun iniiB&1 blttlk. Şu halde Berlin ikametinde, ıııda 
(Baştarafı l Ind ,çsyfadaJ ten ronra. döşen1p dayanmim .e 000 m es' c:lesi de bir dereceye kadar yo-

knler Heyeti knr~ırıle mUbayaa ya- altmıı taks1.Ue bir ecnebl tami8yo;cu. luna girince, her İl yoluna girmi~ de-

MUdafaa ihtiyac'armm 
süratle temini için bir 

kanun projesi hazırlandi 

pılacaktır. ya verllm1şt.t . mekdi, fakat harb yoluna ııirmek-
Kanuna eklenmesi teklif edilecek ~dedllen muka.veleye göre bu para den pek u:ıakdı, biiAkis nihayet bir 

fıkranın esasları oudur: senede yüzde altı ta.iz ne her ay blner çıkınaza •aplanacaaında !lrlı~ §Üb-
Yabancı memleketler fabrikala - altın verilerek ödenecekti. 415,000 altın he kalmamı~dı. HattA bir arnlık 

nnın mamulltını eatmak için all- yerine bu komt.syoncuya ne verildlRI. Beriine kadar gelen ve cebheye gi
memleketimize gelio bu kanuna tev- nin hesabını okuyucularıma bırakı _ dip ahvaJi yakından ııören Talat 
hlyettar memur ve mUtehaıısıaların yorum. Ben ı>u gtbl hes:ı.blann ~!nden oradan 1 imaiyah avded etmi~di. 0 -
fik.an muk vele akdi mümkUn olmı- çıknmam. nu ilk defa olarak bu anada yP·Eİne 
yan ballerde o memleketlerde bu- * kapılmıo buldum. 
lunan memurlarımız tanıfından all-
kadar Vekaletlerden aldıklım di - U h d S • • k 1 Berlin aefiri aziz dostum Hakkı ma mu u anının şar ı arı paşa barbin meş'um neticeaini gör-
rektJf dahilinde mahıılllnde beieni- meden vefat edivermişdi. Onu istih-
lerek alınacak veya bu memleket - İkin<:l Maıhmud, musl.ki lle O<>k ya... 
lerden adı ıteçenler tarafından doğ- kından alA.knda.r olmuotu. Şark mu. laf eden yine pek aziz dostum Rif'ııt 
ıudan doğruya alparlt edilecek ve- stkisinde ibir dehA sa.yılan a.meıısı paşa artı~ endi~elerlni "katm ederni
yahud m~mleketimi:ı.den doğruca 1lçüneü Selimden tambur meşketm1ş, yor, ya beni aefarete davet ederek, 
bir yan ile bilvasıta finnasına npınit kazasker Musta.fa İzzet efendiden de ya bana kadar selerek korkularını 
edilecek malzemei harbiye, fennlye, ıney ökz'enmf4tl. BirçOk eü'ul prk.ılar payla~acak bir refik arıyordu. 
tahkimlye, haritıı.cılı~a aid bilumum bestelem~ti. RA.,tm bey mecmuasında l~te bu sıralarda idi ki Bulgarla
fenot lletlerle ecza ve malzeme. na- ~estekA.rı { cennetmekln efendimiz ) nn terld silah etmeaile batlayan mü
kil vuıtalnn, ecza ve techizatı eıh- Jtnydllc gösterUen p.rlcla.r atıltan tareke ve onu takib eden kantıklık
llJye ve baytarlyeye ve1air her ııevi :Mnhmudundur ki mecmuada bu SU- lar az:im bir •el halinde dünyayı 
etya ve malzeme ve techizatın d - ret.ıe ıtayıdlı yirmi bir tuln vardır. aül"üklemeye batladı. Dünya) .. bu 
eart ui'IUI ve taamülUne tevfllc:an Bunlann a.rMmda da R&uf Yekta bey dünyanın Içinde asıl bizim dünya
yapılacak muhaberat, mukavele ye- merhum, bilzam maıuunında beste _ mız, vatanımız vardL O ne oluyor-
rlne geçecektir. ıenmt.ş: du'? ne olacakdı ~ 

Şayed mukavele akdi zarurt o - (Devamı "/ nol aayf&4a) Bu au'al bir kızKtn tit ııibi eapla-
luraa maballf tartiara tevfikan ya-

nıyordu. Bir gün Vedad, yine bana 
uğrayınca, aedirin Üzerine ta yanıma 
oturdu ve iyice sokularak, sanki uta
nılacak bir söz söyliyecekmi~ce11ine 
yüzünü bana göstermernek için batı
nı dayıyarak ;- babacııiım, dedi; ar
tık buradan sidemez miyiz~. Biz ne 
oluyoruz, bizimkiler ne oluyorlar~ .. 
hiç bilmiyoruz •.. 

Bir çare arayacaKız, elbette, biraz 
daha sabır etmek, bir fırsat kolla
mak lazım 1.. dedim Bu c;iireyi vu
lu't~t getirdi. 

Mütareke olmu~u. Alman ordu
aunun bir büyük kısmi Beriini biı 
ba~dan bir ba~a ııeçerek, sanki mlin· 
hezim bir ordunun bir parçası değil-
mişcesine, sanki büyük bir muzaffe
riyetd en avdet ediyormuşcasına 
güle güle, çiçeklerle donanmıt bir 
halde tayanı hayret bir intizam için
de cebheden dön dil. Aaıl intizam; 
caddelerin iki tarafına dizilerek, itiş
meden, kakışmtldan, aük(lt içinde 
yalnız tnşkınlıldarla dökülmeyen al
kı~larla, bu geçid resmini temaş~ 
eden halkda göriilüyordu; fakat 
bundan sonra memleketi alt us1 
bir ihtilal ha~ la dı: Spartakiat ha ro -
ka o ... 

Bu ihtilalin tarihini yapmak yeri 
burası değildir. Yalnız ihtilal eana
aında Vedada ta' allak eden hatıra
Inn kayd etmekle iktlta edeceiim: 

Biz Serlinin çalkantıları içinde 
kendimize bir istikrar noktası ta'yin 
ctdik, o ve ben ayrı ayn yerlerimlz:

de ~ahsi hayatımızda bir tebeddUl 
busule gelmeden devam odiyorduk. 
O derslerini, aonra imk&.n dairesinde 
ikiJlliz., gece Alemlerlni, operalarını 
ve consertlerini takib ediyorduk. 

Serline sanki bir deiişiklik yok
mu~casına Alman intizamı mu'tad 
tecellilerini bozmamaia çalı~ıyordu. 

Bir gün Vedad bana bir da'vct 
haberile ve bir rica ile ııeldi: 

Evlerinde misafir olduğu a'ile yıl
başı Kecesini tes'id odccekmit, bütün 
l'ile. evde misafir olan kız, belki bir 
iki husust doat burada toplanacak
larmış. İstiyorlarmıt ki bu rlsimede 
ben de hazır bulunayım. 

Şu halde) .. ricaaını 1öyledl. Ora· 
da bulunanlara kendisi birer kUçUk 
hediye verecekmit ve lded vechile 
bunlan herbirinJn pitkiri altına ko
yaeakmıf. Eior mUnaeibee ben de 
evin hanımına bir hediye sötUrebi
llrmitim. Para aarf etmekde pek ih-

tiyat d&.'iresinde dı\Vranırken böyle 
bir maaraf hot de4ilmiş amma ... 

Sıkılarak: - pek k üç lik tey' ler ... 
diyordu. 

Onun hediye yapmakda zevkini 
adeta bir ibtila dereceaine çıkardı
ğına zaten vakıfdım. Sonraları bu 
ibtilasını onu yakından tamyanlaı ın 

hepsi sörmüşlerdir. Vedadı kıra
mazdım, o da halcikaten pek az bir 
para He ev halkına ve mUdavimle
rine birer hot hediye tedarük ede
bildi. 

o sece bu hediyeler hazır bulu
nanların pitkiri altında saklıydı .. 
Vakit gelip de pitltirler kaldınlarak 
hediyeler meydana çıkınca lahibie
rinin hayret, tetekkUr, memnuniyet 
sayhalan kartısında ben Vedada 
bakıyordum. Dudaktannda bir haz
zın tebeNilmü, ııözlerinde derin bir 
aa' ad etin panltıeı, aakit fakat etra
f:nda ou sevinçleri uyandırmıo ol
makdan bahtiyar, euauyorciu. 

Yüreğinin cüzelliiine bir kllçük 
mia!ll olarak bunu kayd etdim. 

Gece hayatında büyük bir tebed
dül olmamıtdı, demittim. Bir 
gün Vedad bUyük Opera da 
Waııner-in sıraaile T etralosie-si ve
rileceğini aöyledi., bunları görmek 
için hemen bilet almalı ldl. Biletleri 
tedarük et di: yanyanıı ild ~oltuk ... 
ancak o, ilk ikiaini cörmek i•temi
yordu, bunlan zaten biliyordu. Ken
diaine yalnız UçUncüaünU almıtdı. 
Ünivenitede denlerinden çıkmca 
gelip bana iltihak edecekdi, tel!ki 
yeri opera-nın meclhaliydi. 

V e da d ııörUnmedi, birinci perde 
onun ~oltuiu bot kalarak bitdi: 
Belki yorgunciu, belki dersleri de
vam ediyor; diye merak etmeğe ça
Jı,dım, fakat l~lnci perde de o yine 
görünmeden bitince merak etme
mek mUmkün olmadı. Dıtanya hem 
sigara içmek hem, Vedadı müm
ldnse bulmak Için binanın lSnUne 
çıkınca, turada, burada benim gibi 
hava almak ve •isara Içmek için çı
kan aeyircilerden mUte,ekkU blrikln-

tiler gördüm. Hep yavat •~le ve 
yüzlerinde bir endloe cölceeile ko
nutuyOTlardı. Bunlardan birine yak-

laodım ve kula~ verdim. O zaman 
anladım ki lailer Onlvenltıyl irgal 
etmitler. O halde) Vedad, Vedad 
ne oldu} 

Halid Ziya Utaklıcil 

pılacaktır. 
!~bu fıkranın tatbiki zarurt olan 

fevkal!de hallerde pazarlı1da mU
bayaası derplo olunlln ihtiyaçlann 
vaıııf ye ~artlannda deği lklik ya -
pılmamak ve yapılacak illnlardn 
taarih edilmek şıutile mUbayaa olu
nacak maddenin ihale cUnU kıaım
lara blSlünerek avn ayrı taliblere 
Ihalesi caiz olacağı ırlbi Ihtiyaç mik
tannın hepsinin temini mUmkiln ol
mazsa yalnız bir mlkıarının ihalesi 
de caiz olacaktır. Bu kanunun net
rinden evvel yapılmıli olan ayni n&-
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~ ~elelere de bu kanun bU • 

EmlAk ve Eyt&m Banlı::uı elinde bulunan p.yıimenkullert taıcs1tıe nt - ıo defa arttınlan yerler da.hi ftfdır. Bu tıcaretın 6nt1M ceçmek lAzım -
ma.k usulüne nihayet nı:mlf. Bundan aonr& batün sa.t.ı.şl&nnı petln para. dır. EmlAk Bankasmln kararı, hele e.rısa aat141annın mu&yyen blr müd.. 
usulile yapa~. det zarfında. yaptı..r.tıl.tnMı kaydına da baRland~ te.k.d.lrde yerinde bir 

EmlAk ve EYta.m Bankasının bu kar an &adece bllyük tıymette emlA.k kArardır. 
ile arsalar ha.it.kında ta.tbı.lı:: edlldt~ takdirde tamamen ba.klıdır. Birkaç Buna mukaJbU cene EmlAk Ba.nıkuırun elinde uza.k 811mtlere datıımı., 
sene var ki çok genlf tqJra.k parçnla.nnı ta.bit.le sa.tı.n alarak bir.as bek _ küçük ~k öyle a.rsalar vardır ki, bunları pqln pan. U. satmala kal
lettikten sonra blrk.ao ~ 83'lf1P pe.'in para lle sa.tma.k güzel blr tt_ ıı::ı.,ma.k n saJhibl olm&.k ısteyen as paralı va.tanda.p. blr tmıkAnı daha k:a.. 
ea.ret haline gelm.l4tlr. Fakat Q.ç beo kı.,iyi zengın eden bu t.ıc.aret taıan,.. pamak demektir 'Ye bizim dtl4üncemlze göre ya.nlı., blr ha.re.kettlr. Bu • 
bulda toprnk fiatını pah&lıla.7tırdlkça. pa.hal~. l'ia.tı 10 Mnede nunla. beraber karann mf bu c1fi4,ünced.en Ueri Celınif oldutuna: 
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Sözün kısası 
Efsanedekf. gibi 

\, E. Ekrem Talu 

DI itolojide §Öyle bir efsane 
vardır: Evvel zaman için· 

de, dünya tarihi daha .zaptedilmeğe 
başlanmazdan önce, tümen tümen 
mevcud ilahelerden üçü, P&ris is
minde, yakıtıklı bir delikanlıya hep 
beraber abayı yakmışlar. O vakit, 
birkaç kadına birden iltifat etmeğe 
mani yok. Gelgelelim, kadın gönlil 
aevgide ittirake tahammül etmez. 
Bu, ezeli ve ebedi kanun hükmün· 
d edir. 

O üç ilahe de, Paris'i payla§ama· 
mı~lar. Nihayet, aralarında karar 
vermi~ler ki: Delikanlıya müracaat 
edip, onun vereceği hükme raz• o· 
lacaklar. 

Paris' e gitmişler .. müracaatlarının 
sebebini izah etmişler. O, elinde bit 
elma tutuyormu~. Üç aşık ilahenin 
üçilnü de uzun uzun gözden geçir
miş. V e sonunda, tuttuğu elma yı, 
güzellik ilahesi Venüse verivermi~· 

Bayan Venüs bittabi memnun· 
Sevincinden, nerede ise zıpzıp o)'· 

nıyacak. Lakin ötekiler? 1 Hani va. 
sevgililerinin hükmüne razı olnc;k
lardı?. Ne gezerl İkisi birden hrıl'l 
Parisin, hem de Venüsün aleyhine 
ittifak ederek, cl\nlarını di~lerine al· 
mışlar ve öyle uğra~mışlar, öyle uğ· 
Taşmışlar ki, nihayet me~hur T ru,·ıı 
harbinin patlamasına bunlar sc~eb 
olmuş. 

Tarihin tekerrürden ibaret oldu· 
ğunu iddia edenlere biraz hak vcre· 
ceğim. Belki tarihin kendi değil am· 
ma, bazı tarihi vak'aların tekerriit 
ettiği muhakkak. 

1\lisal mi sordunuz? Buyun.:n 1 
Şişlide G .. , S .• ve K.. i<ıminde iic< 
genç bayan .tyni delikanlıya gönül 
vermi~ler. Bunların, o modern Pa· 
ris' e baş vurmak gerçi akıllarır.a 
gelmemi~ amma, bu sefer delikanlı 
bizzat atik davranmış, içlerindt>n 
K... y], ihtimal daha becerikli ol· 
duğu için, seçmiş; başlamış onunlll 
düşüp ~alkmağa. 

Bunun üzerine, tıpkı efaanedc ol· 
duğu gibi, G.. ile S .. , rakibelerinin 
aleyhine ittifak etmiş1er, yolunu v,ö• 
zetmi,ler, ve nihayet geçenlerd~· 
Zincirlikuyu yolunda yakalayıp bıf 
temiz dövmüşler. 

Derken, iş mahkemeye intikal et· 
miş. Bizim hakimler, vazife başındll 
gönül hatır dinlemezler. İki kı<~kanO 
havanın ikisi de kanunun tayin es· 
)ediği hükmii giymişler. 

Ancıalc, işin en firaklm bu crıll 
değildir. Onun daha ağın, mahkf 
me huzurunda, bayaniann hakilt 
yaşlarının meydana çıkmı-, ve ilartı• 
la tesbit edilmiş olmasıdır. 

Bugün için belki ehemmiyeti yok· 
L&kin birkaç sene sonra, genç F((!• 

rünmek iktiza ettiği zaman, Bayıın 
C .. nin Eylul 940 tarihinde, 18 yıı• 
~ını doldurmadığı cihetle cezasınır 
indirilmesine mukabil, yirmisini do • 
durmuş olan Bayan S .. e azami ct'~ll 
hükmedildiğini hatırlıyan bir muııP 
elbette bulunacaktır. 

C. Cke~m ~alti-
Türk - Rumen ticaret 

müzakereleri 
Evvelki gündenberi ~ehrimiıd~ 

devam edilen Türk - Rumen ticare 
' müzakerelerinin bugün neticelene 

ceği kuvvetle tahmin olunmaktadır: 
Dün de müzakerelere her iki ınertl 
leket murahhaslarının i;Jtirakile dt' 
vam edilmiştir. --------
Yüksek faizle para veren ~~~ 
bir profesör muhakeme edılo 

Kimyager Hadi Faik isminde e~; 
ki bir profesörün fahiş faizle T?~i· 
vermek suçundan adliyeye verıl 
ğini yazmıştık. lı' 

Maznunun duruşmasına Sultıı?fldı! 
med 1 inci sulh ceza ma~ke~cS100,, 
ciUn başlanılmıştır. Hadı Faık, d , 
gusunda aleyhindeki iddiayı ıe ]bl 
detmi~ duruı:ma şahidierin ce 
için, talik edilmi~tir. ,,. 

················································· 
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Ve e ls iz e 

. Al~anlar dün ı Muğlada totnn rekoltesi ı italy~nlar ~ısı~d~ ı 
ıngıltereve_300 , 956 OOO k·lo . yenı_ mevk_ılerını 

tayyara ıle tt. • 1 tahkım edıyorlar 
hocum ettiler o arak tesbit . i 

<Baştararı 1 Inci sayfadR) 

Q Manıı 8ahilinde başka bir mahal -
t.e ta:YYare dafi bııtaryalan 80 avcı 
1 faresinin himayesinde bulunan 
bl ~lınan bombnrdıma:ı tayy~nclik if; ~~~Ya §iddetli bir ate§ açmışlar -
~ı.· ı lahare nvcı tftyyar,..lcrimiz 
Qurt d" 
~'ta! .. u~an bombardımaıı tayya -

duşunnüşlerdir. 
l Manı üzerinde 

,., ~nd"' 18 ·( A.A.) - 300 tay
Ve;; hk büyük bir düşnuın hava kuv-
1, k• emen öğleden sonra cenubu 
1 S ~ ıı~hilini geçmi~tir. Tayyareler 
Elle hak~ka arkn!l ı;telmiyen bir ka -
b altnde uçmuşlardır. 1 ler bom-
e:rdırnan tayyaresinin ı-efakatinde 

a·Ş~ğı aekiz AVCI tayyar~gj vardı. 
ı-et) ırınci hava muharebesi umumi
tl he dahilde cerevan etmiııken ikin
~. av~ ınuharebesinin daha ziyade 
Sut~1 lizerinde olduğu görülmü~tUr. 
haru~ ara giren çıkan tayyarderin 
olm~ ltını gözle takib etmek güç 

\Iş V h b b' . .,. . d •• t .. ir b c rnu are e ıttıgın e mu -
Ir •likön çöknıü~tUr. 

l 42 tayyare dü,ürUidü 
tlirıd~~dl'1l 18 (AA ) - Bu~ün 
r~b ,u~ cereyıın e~cn hava muha
ltııı.~ erfnde şimdiyi'! kadar 42 Al -
tılrrı hl:yyar~sinin düşürüldüğü sn -
fi b 

1 tır. Bunlardrın biri tayyare da
tir. ~atyaları tardfmdan indirilmi~
ltay okuz Ingiliz avcı tayyeresi 
!ırı;~?tır. Pilotlardan beşi srığ ~e sa
ba aıt'i l:,ondra mıntakas:na bom -

ı dıRl l:>ildirilmemi~tir. 
L Gece taarruılan 

Va rı On d~ t 8 ( A .A.) - lnı;iliz ha
tetı;~~:ıaretinin bu sabah erken neo -

C fli tebliğ: 
~tııube Yansına kadar lngiltcr~nin 
Ce k· u oarkisi fizerinde yapılan ge
~ıtrııı.UcurnJan esnasında, 5 bombar
lıı.rdl\ n ta!Yrıresi dü,ürülmü,tür. Bu n 
tıı.rafın ddördü hava dafi ha taryalan 
ta}'"y

8 
n an, bir tanesi de bir avcı 

Bu ~\teaj tarafından düşürülmiiııtiir. 
Al ıretl- d" S 1 U " d " " "1 '"' trıa " un • a ı g nu uşunı en 
lıa)j~ lll ta:yynrelerinin adedi 12 ye 
\ıtYıl')to ınu"tur. Oç ııtvcı tayvaremiz 
lliloı) ır, F' akat bunlardan Ikisinin 

arı •·... ı· d' .... g ve sa ım ır. 

Lo Hasarat 
~r tt~ra 18 (A.A.) - Hava ne-

Dünın bu sabahki t,.bJiği: 
l'u:dar ll b~eceki düşman havA taar
ltııı•tu1 ılhassa Londr11 Uzerinde ol
~t dah s~~r mıntakalar üzerinde 
lera edjİ ~u~ük mikvaııta hücumlar 
lakaıa rnı~tır. Lol'dra ve civar mın 
~~rııı,t flna ~el işi güzel bombalar a -
'lıind ır. Şehrin şark ve cenubu §ar
Loııdre birçok evler hnrab olmuştur. 
~lar hnın merke:rinde bazı mağa -
tiat1n aaa.l'1l uğramılitır. Inaanca za
ha fa t'velki akınlardakinden da
dır, < a olmasından koıkulmakta -

b ~ .. . tae 
~~r ~h' J nehri kennrında bulunan 
ırtt~~,ç, ır ~e .. binnlar tahrib edilmiş ve 

~Yiat k olu olmak üzere insanca 
ll:yd ~dilmi,tir. 

c:! B~rli ı Altnan tebliği 
1.~1ıır 1 :U 8 (A.A.) - Alman or
ııı ~dj.., ksek ktımnncla heyeti teb-

lo .ror: 
t 1 ndra .. 
dt~ bi) . ~Zerinde ynpılan mu ka -
h~ dev:ısıl Uç·J~lan 1 7 Eylul günü 
tj CUttıla rn etrni~tir. ıs EyiQl gece 

t 
tıd;~ Drın 'iddeti artmı~ ve \V es -
o· oclc l tııı. D k a, ondon Docks, Vic-

•tı cl oc • h . • id ~Polıı • . avaguı fabnkaları, 

d 
'reıi i . rı, ıstasyonlar ve harbin 
tfl çın ,h.. • . 1 . h er "u • .. ınnuyctı o an saır e-

' te • lılrıı11t rıne her çapta bombrılar 
tılll ır. 1-f 

ar çık er Yerde büyük yan -

d 
Cu .. d .. arılrnı,tır 

l ., Ut" . 
1ıı llıııa v ~n ~Croydon tayyare m'ey 
ltı~ll ve\ 0~ cenub sahilinde bu
ttı ~ti ol arbın idaresi için eh~m -

l'ıılar }'arı l hedefler üzerine hü -
. lııl!'il ' apı rnı~tır. 

lıı.._ ıt ta 
).~li v :YYareleri bu "'ece gene 
~e e til b• A "' ' 

l'a te ve lt r. 1 lmanyada mahal-
birtnıolllrdı eaıf bölgelere h ücumlar 
tır aç ika.~~ .Aombaların tesirile 

·D·· ~tgah hMara uğramış -
c:lu unki.i h 
~llıan Yed' ava muharebelerinde 
~~1~'a iki t 

1 tayyare kaybetmiştiT. 
!:)ii atı:ırı t llY:Yare de müdafaa ba-

rt Al llrafından .ı .. .... 1 .. .. 
"tnan t uuşuru muştur. Et; llYVaresi kayıptır. 

hly·~ba odaları yU ksek 
~~a~~~:l divam toplandi 
la eıt ba_~ <A.A.) - Etibba Odaları 
\te~~ Slhıı:!Y~t ~lvanı bugün saat 
' ctı lbi.n e Içtimat Mu.n.venet 

a tetkık~:~a toplanmı., ve dL 
tezekkür lüzunı c&terııen mc. 

ederek karara ba~ _ 

Mulla .ıe (A.A.) - HaTaların feT ·1 zeredir. Şimdiye kadar tütünlerin 
kalAde :Iyi ve mil.said gitmesi tiltün - ı yfuıde doksanı kırılmış ve denklerı • 
lerin netasetini arttımılftır. VllA.yet l mesine başlanmıştır. Tütün rekoltesı 
dahilinde tütün kırma 111 blıtmek ü - 4 956.000 kilo olarak te.9blt ed11ın~t.tr. 

Alman askeri ingriz fi:osu 
heyetleri Fransanin kdanizi 
her köşesine yaytldı b ştanbaşa taradi 

• 
Bir ltalyan 

muhribi 
batırı dı 

Kab.ire 18 (A.A.) - İngiliz rC8-
mi tebliği: 

Mııurda! Dün gece düşm.ıın Sidi
Barrani ve civarındaki mevzilerini 
takviye ile memul olmuştur. Düş -
man muvaffakiyetic bombardıman 
edilmiştir. 

Diğer cephelerde iş'ara değer bir 
Lizbon 18 (A.A.) - Petain hilld\ _ 

metinde ba..şve.kll nıuıı.vinlfli yapmı.~ 

olan C&mUle Chautemp8, Rqyter a 
jansı mUhabirine yapmlf oldu~u be 
yanatta, İngiliz a.bluknm dolayısUr 
bazı maddelerin a.zlı~ı hariç olmak 
üzere P'rruısada hayat ~r&ttlnin nor_ 
mal oldutunu .!16ylemlftlr. 

Londra 18 (A.A.) - Dün a.k.şa.m hareket yoktur. 
Lordlar Karnarasında Dominyonlar İtalyanlara c;öre İngilizlerin 

B. Chautem.:Ps. ~al altmda bulıuı
mıya.n J'ra.nlm.nm her ~ne Al _ 
man aste.rl heyetlerinin ~ı., ol.. 
duaııno ve İngUlz tebauımn her ne 
~olur~ olsun dll.şman gibi te
lA.kki edllmiyerek serbest bırakıldık _ 
larını ill.ve e~. 

B. Ohaut.e.mıııs. Peten hükfunetinln 
fevka.lA.de murah'hası olarak cenUıbt 
Amerlkaya gidecektir. 

Almanya ve Fransa 
sahiEerine yeni akmlar 

nazırı Lord Cladecote Akden~Edw kuvvetle.; 
harekAt hakkında beyanatta buluna_ Roma 18 { A. A ) - Ağus-

rak dem~tır ki: tos ayının bidayetindc Mı -
İngWz dcnlz .kuvvet.leri, son za - aırda hemen hemen hepsi de lnııi -

nıanlarda, Akdeniz! altı gün bir u _ liz, Hindli, Yeni Zeltındalı olmak U
cundan öbür u-cuna ta.ra:ınışla.rdır. zere 100,000 ki§i bulunuyordu. 
Fakat bu e:mada dUşman hiç bir de_ Bunlara Filistinde toplanmış ve Mı
niz hareketinde bulunnıamı.,tır. Bu sıra celbedilmi§ olan 80,000 kipyi 
eıs:n.a.da, ~rkt Akdenizdeki mo mt1 - ilave etmek icab eder. Fakat lngi ~ 
him surette takviye edil.rnlŞtir. Sar - liz kumanda heyeti, bu kuvveti kafi 
dunyad.o., Rodosta düşman t ayya.re addetmemekte olup son giinlerde 
meydanları ve 1.2 adada dü.şmnn tay_ 30,000 kişi daha gelmi§tir. Bunlar, 
ya.re meydanlarile üsleri bombnrdı - Bombaydan celbedil ~n Hindlilerlc 
man edilmiştir. Filomuz, düşmanın Ümidbumunu dolaşmak suretile 
Libya ile deniz münakalt\tını mühi.m gelmi' olan lngilizlerdir. 
surette sekteye t$'atmı ır. Akde - Hülasa iki vüz otuz bin ki!'lilik bir 
ntzdelı:i ~u harekA.t esnnsındıı. asker kuvvet mevcuddur, bunların 500 
ve malzeme yüklü gemi kalllelerı Or_ tayyareai, ı 000 lcadar zırhlı otomo
taşark~ vaı:mış, ve buraya, Fr~ bili, her çaptan bataryaları, on bin
nın d~esile harekft.t sahasında bı. Jerce mitralyöz.ii ve otomatik silih-

(Bas•arafa 1 Ind avfadal rakılan yoldu~ doldurmak için lü - lan vardır. 
larını bombardıman etmitlerdlr. zumlu asker ve ıevuım göt.ürmüştnr. ltalyan teLiiti 

Sa.hll muha.te.za teşkilltına men.ro.b • İtalyada bir ma hal 18 (A A.) -
tayyareler de Cherburg llmanıne h1ı.. Ingiliz firmalari İtalyan umumi karargahının 103 nu-
cuın etmişlerdir. En ~ iki j• ce.. maralı tebliği: 
misi bG.tmı4t.ır. Birçok yangınlar ~ • • k b 1 Şimalt Afrikadaki anavatan lı:t -
mıştır. Tayya.relerlmi2ıde.n ik1m Q.sle • SI pari Ş a u taatı ile Libya kıtaD.tı, Bingazinin 
rine dönme.ın!.şlerdlr. .., eslcl hududu na 1 00 kilometre me•a-

Neı\'10rk 18 (A.A.) - Ro;Jier aJa.n.. elmege başladilar fedc kl~n ol~n Sidi-EI-Barrani~i .io-
sından: gal etmıolerdır. Bu kıtal\t, yenı ila-

Berlinden New-York T1meıs ga?'.ete_ İngil:tereden şehrimizdeki bazı tır. ler ve geri mevzileri vücude getir -
aine bildl.rlldi~ine göre, İngillzlerin malara .slpa.rı., ka.bul edeblleeeklerl rnek üzeredirler. 
bir ıtaltım bombardunan t&yya.relerl, blldirllmı.,tir. Esasen ı§ehrimt7Jdekl üç Zırhlı kıtaat ile takviyt: edilmit 
diln gece Almanya üzerinde UÇJnUf - banka İngiMereden 1tıha1A.t yapma.lı: olan düşmanın muksıvemeti her ta
lardır. Bunlardan birisi. ~Ulmtlt.. Lsteyenlere del'hal akreditif n.ç~a rafta kınlmıştır. 
tür. devam etmektedir. Tayyareıerimiz, bombardıman 

CanO'nda İngilis .korporasyonunun memle _ yapmak ve mitralyöz ate~i açmak 
Cenma 18 (A.A.) - D. N. B: İncL tetımlzden emtia mü.bayansı faallye_ suretile birçok kereler müdahalede 

liz ha.T& lkunet.ıertnln 1011 nınnıt oL tıne geçmesi ve bunların sevkini mü- bulunmuttur. Dü~manın Glosta ti -
duldan hücu:nlarda.n btı1 eısna.sında teakib her turlU fthalA.t ya.pılııcatı pindeki beo tayyaresi alevler içinde 
limanda Chrıstqphe köpri1.ıJ{l emın • .haltkmda.ki haberlerle, evvelce ıılpa _ dü,mü,tUr. Bizim tayyarderimizden 
na bir bomba dOrşmti§ ve bir kişi Öl - ril kabulünden tmtına eden inclliıl dördü kayıptır. 
rniif, birkaç kifi de yo.rala.nmt.ı~tır • finnalarının yeni tekllnerl münue • Düşman geceleyin, Bingari ve 

lngiltereyi istilA 
hazırlikları 

bettar görfilm&ktedlr. Derneye lcarşı hücumlarda bulun -

(Bqtarafı 1 inci •ayfada> 

D~er taraıt&n birçok resmt ve ya- mut. Bingazi limanmd:ı bir duba
n resmt müesseseler de lüzumlu m&d nm ve bir muhribin ziyaına aebebi
delert d~er yerlerden tedurtk etmek.. yet vermi, ve yangınlar çıkarmıştır. 
ten sartınazar ederek İnglli~ fi.rnıa _ Dernede bir gemi hafif hasara uğ -

rinde bütün limanlarda toplanmıt -
tır. 

larile temasıı geç.miş bulunma.k'ta - ramıştır. Dütmanın bir tayyaresinin 

Salahiyettar mahfellerde bu hu
susta ourası bilhassa kaydediliyor Id. 
teknik ve meteorolojik bakımdan 
istila imicAnı en az 5, 6 hafta daha 
devam ve ancak bu müddetten aon
radır ki hava tartiara iktih11mı be -
men hemen imk?ınaız zorluklar ihdas 
edecektir. Bilinmiyen §ey llitlenn 
nihai bir karar verip vermi)·eceği -
dir. Fakat muhakkak olan tey de In
giliz genel kurmayları için hiç ol -
maua T ~rinievvel ortaaına ve hat
ta sonuna kadar azamt teyakkuzun 
lazım olduğu ve bilyük ehemmiyeti 
haiz biT atratejik meaele önünde bu
lunulduiudur. Londrada herke• ih
raç hareketlerinden evvel, bu ha • 
rekiıt e~nasında ve bu harekAttan 
sonra btill plAnlarını altüat etmek 
için eldeki şu vaaıtalara Itimadını 

dırlar. Bu cümleden olara.k t,tanbul dütürülmüt olması muhtemeldir. 
tramvay Te elektrik Idareleri de mal- Şimalt Afrikada tayyarelerimiz, 
zemeslnl İngiltereden getirtmek tçln cenubi Sudanda kain Bomayı bom
teşebbüse glrl.şml.ştir. İdnrc elektrik bardırnan etnıisler, bir eahra istih -
ve tramvay şebekelerının ihtiyacı o_ karnını hasara uğ,..atmı~l;ır ve bir 
lan bmün maddeleri bu memleket - kampta yangın çıkarmı lardır. 
ten ithal edecektir. Maltaya gitmekte olan Blenhelm 

Maslak yolunda 
feci bir otomobil 

kazasi 
lçind.e bul unanlardan 
biri öldü, ikisi ağır 

yaralandı 
muhafaza etmektedir: Dün gece gene Maalak yolu üze-

l _ Hava ~uvvetleri, 2 - Filo, rinde feci bir • otomobıl kazaaı ol-
3 _ Ordu. muttur. 20 IS numaralı. şofiSr Mu-

HergUn İngiliz bombardıman tay hittine aid nıua,•ini LeEterin idare 
yareteri Alman deniz ve askert te - etmekte olduğu takai, Mulak ile, 
cemmülerinde tahribata sebeb ol - Alman çiftliği arasında ağaca çarp
maktadır ve bu tecemmüler, müthit mı~tır. Otomobil, çok aüratli gittill 
vüs'at ve ehemnıiyetlerine rağmen, için çarpış ~ok tiddetli olmut ve o
lngilizlerin indirdiltieri mükerrer tomobil bu sadrneyi müteakıb par
darbelerin tesirini her halde hiuet- çalanmı, ve devrilmi~tir. 
miş olacaklardır. Yaptığımız tahld~ata ıöre, hadi-

Mııyn tarlalan ae töy)e olmu~tu.r: 
Londra 18 (A.A.) _ Hava. nezare _ Şoför Muhıttın, arkadaolarından 

tinln tıstthbarat eervl.ai blldlrlyor: Lefter ve Koço geç vakit Büyükde-
İngDiz tayyareleri dilşma.nın iıWall reye giderek içmi~ler, bir hayli sar

altındaki llmanla.nn önüne w Nor hot olduktan sl)nra dönmütlerdlr. 
veç sahlllerinden Blscaye körfezi.n; Avdette otomobili, sonradan ehll
ka.da.r uzanan ltara sularına ma,yn yeti olmadığı da anla§ılan Lefter, 
~erdlr. son süratle sürmeğe baıılamıt ve bu 

Bu vuıten.tn ituına memur tay _ aürat tc cl.irelcsiyonun kontrolunu 
yareler binlerce ildlometre b.tetml.f- mütkü11eotlrmit. ehliyetsiz ve aarbot 
ıerdir. SO dan fasla mayn tarla& ~ ooför nihayet direksiyona blkim o
cude get.trilm1t ıve bu tarl.alarla bin _ lıunıyarak, otomobili bir ağaca 
1erce tanluk gem! ta.lu1b ed.llınlfUr. çarptırmıtbr. Bu çarpışmadan son
Maynla.rdan bir kı.smı bazı. llmanla.r- ra otomobil hendeğe yuvarlanmıt
dıı rıhtımın yn.tl1ıbo.§ıruı. lamulm\]ft.Ur, tır, Otomobilin içinde bulunenlar
Dilşm.a.n, euneu! h1r surette milda • dan Leftcr afclığı yaraların teairiJe 
faa edflen sular<!& dahi bu aucyn)arm derhal ölmfit. şofl:lr Muhittin ile Ko
a.tıhn.Uina mlnl olamamJtt,lr. ço ağn surette yaralanmıtlardat. O 

tipindeki bir düşman tayyaresi, yan_ 
l!.§lıltla Pantellcria tayyııre meydıı -
nına lnrn.lş ..-e orada iki zabtt ve bir 
zabit vekilinden mürekkeb olan mü.
rebte.ba.tı ile esir edUmi.ştlr. 

Tahtelbahirlerlmizden biri tarafın. 
dan Atlas Okyanusunda batırılmı.., 

olan 5.BOO ton bacmindeki bir İn.gi _ 
Uz gemJ.si yolcularından okurtarılan -
lar Lizbona çıka.rılmışlardır. 

Fasta General dö Gol 
taraftariart tevk:f edildi 
Tanca 18 (A.A .) - Stefanl ajan -

aından: 
JI'M gazeteleri, ~u son günlerde 

bi.rç.ok za.bitlerln ve memurlann De 
Gaulle'lln taraftarı olmalt tölunetUe 
tevkif edilın~ olduklarını teytd et • 
.m ektedir. 

Romanyada yalmz bayat 
ekmek sat1lacak 

Bükret 18 (A.A.)- Stefan; a
janaından: 

İlkteorinin birinci gününden iti -
baren yalnız hayat ekmek satıla -
cakbr. 

--------------------------------
Yeni bir kuyruklu 
yıldız keşfedildi 

Nevyork ıs (A.A.) - Bir hey'et L 
1Jm1, mıgu bürctlnde yenı blr kuy _ 
ruklu yıldız keşfetm~tir. 

aırada geçmekte olan bir otobüs ka
zayı ııörür görmez jandnrma kıua
koluna haber vermiı, ve yaralılar 
hastaneye kaldırılmışlardır. Tahki
kata devam edilmektedir, 

Hav~_ ~urumu paraşütçülerl 
Hatayda 20 bin kişi taratmdan 

heyecanla karşiiandiiar 
Anta.Qa ll CA.A.) - Oenub vilfl - ı kanderunun .m.J.sa!lri ola.rlık burada 

yetlerbn.ızde tumeye çıkın~ olan Ha.. gcc.ireceık olan ~er yarın aa. 
va lturmnu tanare ve ~tçülerl bah A.nta.k;yaya gideoeklerdir. 
bu abah Meralnden İskenderuna geL 37 3!'7 
millerdlr. HM.e.ya ilk defa gelmekte • DÇUf 

olan lıa.va.eılarıml% köylerden gelen Ankara 18 (A.A.) - Mekteblertıı 
Ylrmt btn.e )lÜ2n muazzam bir halk yaz tatlll devresile çalışma.Iarına baş. 
~-~ sonsuz bir heye • lıyan H&~va Kurumu kampl.a.rıru1a ıa 
can i9{nde ~nmış!ardır. Tayya. Eylül a.lı:;amına kadar olan Iki buçuk 
recıutin ehemmlretJ etrafında lrad aylık devrede 37.32'7 uçuo yap~ • 
eciUeıı bfr hlt&be,.i t:ıldbe.n tayyare. tır. , 
ler uçup bq)am~a.r ve P3Mı4Ütçü_ l Bu uQUŞlardan 12.053 ü Etlmes'ud,. 
ler meydanı dolduran lnsan kütle - ı da motörlü tayyare t.ampında ve 
sinin alk~Iarı UL9nda ve bin metre 27.774 ü de :tnönn plA.nörcillük kam • 
yüksekten a.t.ıamı.ılardır. Bugünü ts _ı pına alddJr. 

Berlin, londray1 ı 
sulha mecbur 

elmek istiyormuş 
Stokholm 18 (A.A.) - Afton 

Bladet cazeteaine Berlinden gön -
derilen bir telcrafda deniliyor ki ı 

lnciltercnin lııtilasından daha az 
bahsedilmektedir. Bu arada Ingiliz
Ierin sulh yapmak için eörü~menin 
avantajını 'lnlıyacaklarının lımidi 
daha kuvvetlenmektedir. Umumi -
yetle Almaniann mnksadı, İngiliz -
ler aulb yapmak arzusunu her han -
gi bir auretle izhar edinciye kadttr 
hava hücumlanna devam etmektir. 

Fransız har b 
gemileri 
Dakar'da 

ingiltere 16.000 
tayyara motörU 

sipariş etti 
Nevyork 18 (A.A.) - Detroit 

eyaletinden gelen malilmata nnza -
ran Jngiliz hükumeti, Packard Mo
tör Company tirketile hir mukavele 
aktederek, 16 silindirlik 6000 tay· 
yare motörü ile yedek parça siparjof 
vermiotir. Bu sipari~in l"'ymeti ' 125 
milyon dolardır. 

Jngiliz hükumeti videli olmak ü
zere aynca tO bin motör dah'l si • 
parit etmiştir. 

F ran s ada General 
dö Gol lehinde 
careyan artıyor 

Londra ıa (A.A.) - Fransız kru - F ranaız - lapanyol hududu ı8 
va.zörleri lle tmpidolanrun Akdenız - (AA.) - Royterı 
den çıı.taralt Da.lta.r'a muVMalatı hAlf. Hududa gelen bi,. yolcunun söy
bir bllmece olarak k:alına.ld.adır. En lediğine ııöre, işgal altında bulun -
ya.ltın ihtimal cemilerin dtlşman eli.. mıyan Fransa da General de Ca u lle 
ne dQamesi teblike3lnin Da.kar'da lehindeki hareket aüratle ilerlemek
Toulon'da.n dalıııa a.z ol.tn.uıdır. tedir. Ingiltereye müaaid pyialar ya-

Bu ıeımUen DeJtar'a göndermett yılmaktadır. Bu §ayialar araaında 
t.ara.rlaftır&nl&nn makAdına ge - meeela iRa) 1'\ltında bulunan arazi
llnce bu m•t-d es.rareııciz olaralt delci Alman kıtaatının hArbin hall 
~. v~ tıtutQmetl azasında.n bitmemİf olmaundan doları inkisara 
baa:ı.la.rın..m bmbln aeyri önünde his- ~ğ.r~dılclan ve .. ~l!'ı:tt üz~rinden ~ir 
aet.mtle ba.tl&dıltl&n .ta.rarsızlılt i _ ıatılaya teıebbua ı_çı~ ~~'? mevzı -
çlnde her :ik1 ta.rara da ltl.bara mer - lerden aynimak fıkrını ıyı ka~~ıla -
letınelerl n pmllerin Lerazi kefe3i _ ~amalcta olduklan hakkındalu oa -
nin İnefll7.lere ,-eya Almanlara mey _ yıalar mcvcuddur. 

let.mealne göre bu veya öteld mo.ıc.sa.. V R'bb t 0 Ro ada 
da tııanet edebileceklerini dti.1\lnmü0 on ı en r p m 
ol.m&l&n 90lt muhtemeldir. 

Her ne oluru. olsun bu gemilerin 
Dakar'da bulun.ma.sı ,.a.kın Jstlkbal 
için e.ndi.,e verici hiçbir mesele ar -
zetmemelı:ted.lr. 

Barlin 18 (A.A.) - D. N. B. bildi-
riyor: 

Alman ha.rlciye nazırı B. Von Rib.
bentrop, lwa bir ziyaret için bu sa • 
ba:h Romaya g~ir. 



Kö ~ r fi art 
m k 1 h d 
indiri ecek 

1 
h 

i Bir otobus 
bir araba aç rptt, 

r di 4 kişi yaralandi 
Belediye l1ı:tısad i.leri mftdOrla -

IQnUn ınangal k&mUrll fıatlan l.ak
kında yapmakta oldulu tetklkat bit
arif Te rapor hazırlanmı,tır. Rapor, 
J,uKfin Aat mUrakabe komi.yomına 
t.Tdl edllcıcek ve bu mevzu Pazar
tal Jçtimaında konUfUlacaktır. 

Sevk edilecek emtia fazlalaşbğı takdirde 
bu hatta daha fazla vapur tahsis edilecek 

Evvelki KÜJı Çatalcadan !.tan -
bula gelmekte ofan toför ŞükrünUn 
idaresindeki 32 aayılı otobUe, KU -
çükçekmece lle Anılar klSyU ara • 
ıımdak.i asfalt yolun virajını eöratle 
d&nerken alr.li latllı:ametten ıelen Te 
içinde üç yolcu bulunan tek atlı bir 
araba !lo lı:argılatmıttır. Çok a nt o
lan bu kartılatma Ul'aaında tof6r o
tobüaü tevlı:lf etmek bnUnııu bula
mamıt ve otobüa bOtOn luzne ara
baya çarpmıohr. 

İktısad loleri mUcHlrlUğünna p p -
tılı tetkikata g8re. lstanbulun man
p l k6mGrü iatihllkl 8,5 milyen ki
lo arasındadır. 

Ancak Şlle ve BulKariııtandan ıe
len k&mUrler tesbit ~dilebllmekte 
ıaalr yerlerden mavnalarla gelen k6-
m0rler, mutrwassıt enerden ırec;me
den do~dan do~ruya bayilere 
t!eVTedildikten ııonra bunlann mik -
tannı tayfn mUmkfin olarnamaltta -
dır. Bu aebeble e,..hre giren tıakllct 
k5m0r miktan malöm bulunmamak
tadır. 

Dnn iktıııad i"leri mOdürlfi~nde, 
odun ve mangal k&mUrli tacirleri -
nfn ı,tiraklte bir toplantı yapılmıf, 
bu taeirierin malömatlanna mOra -
eaat edflmi~tir. 

Bu sene tehre gelen kömOr ihti -
yacı kallllıyacak nlııbettedir. Ve 
fiatiann artmasını lntac edecek ae
bebleT pek mnkul p:örülmemi~tlr. 
Aat m(lrakab~ komisyonunun, Rat
le.n makul nisbete lndlreceğ\ umul
malc:h!dır. -------------

Barb-;ıros tnrbf'\sinin 
!:~C!II~ tör~ni 

27 Ey'Ol~e yap1'acak 
2 7 Ey lO lde C(Pr~vez:e•l 7aferi yıl

d8nümfi münaııebettle, yeniden tan
dm edilmie olarnk llçılarıık Barba
~ türbe!lfnin r,.•ml kücadı progra-

mını hazırlamak üzere dün belediye 
refıı muavini LOtfi Alı:•oyıın rlyaae -
tindı- bir toplantı yapılrrll'•tır. 

Bu toplantıda. belediy~ varı ı. -
leri mfidürll Necati Cilter, D,..nfz:vC\1-
lan. Filo ve lstnnbul komutaniılın
dan bireT murahhu hıılunmuttur. 
Hazırlanan r>roıı;rama göre, o cnn 
tehlr bayrrı.klarla donanrı.cak. p:ect
tenvirat yRpılacaktır. Mı-rasime Bar-

haro~ tUrhesinde ~aat 1 O da ba,la
nacalc, çdenk koyma mera!'iminden 
eonnı. nutuklar ~öylf'nec:l"lc ve bu
nu bir geç!d re!!mi takib f"decekttr. 
Cece ti1rbe 60 gizli profektörle ten
'l'fr edilecektir. 

Barbaro~ tUrbı-ainin acılış meTa
elminden sonra saat 11 de Abbas -

afa parkının ve Be~iktaş kayma -
lamlıfı binaııının da kU~ar retim -
leri yapılacaktır. 

Kapı <SnUnde bırakılan huauai 
lir otomobil çalındı 

Beyo~lunda lstik.l&l caddesinde 
8ultet pastahanesi sahibi Cel&l ev
Telkl gece 95Q plnka sayılı husuet o
tomobilile Melek aokrtğındf'ki evine 

ıelmlş ve arııhaı~ını kapının önUn -
tie brrakmıotır. Dün aabah, evinden 

Umanımızdan Ikinci Amerika 
aeferini yapacak olan ScJlyotia va
purunun hamuleai tamamen hazır -
dır. Yalnız ihracat tU«arlan Ak -
denizdeki lı:ontrollar emaaında ha
mulenin bitaraf bir memleketten bi
taraf diğer bir memleltette Kitmekte 
oldufunu isbat eden ve konimento
ya raptedilecek olan Nny. Cerh. le
ri henüz alamamışlardır. Vapurun 
hareket gününe L:Rdar IJu muamc -
lenin ikmal edilece~i lmld edil -
mektedir. 

Amerika ile it yapan mUeeseader 
limanımızdan hareket eden ?e At-

ihtiyar bir kad1n 
tramvay 

kazastnda öldü 
Harbiyeden T aksime eelrnek te o

lan vııtman Cemilin Idaresindeki 
Harbiye - Fatih tramvayı Pangaltı 
caddesinden ;eçerken Şi;lide Ha -
ltısktırgazi caddesinde oturan 70 
ynşlnrında Maryarn adınd:ı bir ka
dına çnrpmıotır. 

Bu çerpma neticesinde Maryarn 
tramvnyın altına düşmüt, vücudünün 
müteaddid yerlerinden ağır surette 
yarıılanmıştır. 

Sıhhi imdad otomobilile Fransız 
hastanesine kaldırılan ihtiyar ka -
dın bir müddet aonn ölmüştür. 

Vatman Cemil yakalanmış, hak
kında takibata ba,lanmıttır. 

Bakırköy eski belediye 
muhasebe mutemedi 

tevkif e:lildi 
Bakırköyün eabık belediye mu -

hasebe mutemedi Baha hakkında, 
300 lira kadar parayı zimmetine 
geçirdiği iddiası ile yapılmakta olıın 
adli tahkikat neticelenmiştir. 

Sorgu hiıkimliği toplanan delil -
lerle suçu sübut mertchesinde gör -
müo ve mutemedin dün tevkifine 
karar vermiotir. Mnz:nun, muhake -
mesi yııpılmak Üzere aatiye 8 inci 
ceza mahkemesine sevk.olunmuttur. 

Sivrisinek mücadelesine 
devam ediliyor 

Şehrin muhtelif mıntakalarında 
eivrisinek mücadelesine devam e -
dilmektedir. Dün belediye eıhhat iş
leri müdürii doktor Oeman Said, 
Bakırköy, Üsklldar, Sanyer mıntn
kalarını tefti~ ve tııtma mücadele 
merkezlerinde, mücadelenin nasıl 

~kan Celal otomobilinin a;mlmış 
olduğunu 1lherek lceyfiyetten zahı
tayı haberdar etmiştir. 

yapıldığını tetkik etmittir. Bu Üç 
aemtte yapılan mücadelenin iyi ne
ticeler verdiği görülmü~tür. Beledi
ye sıhhat işleri müdürlü~U. müca -
deleyi dnha esaslı bir suıette yapa
bilmek için badema temizlik arnele
ainden de istitade edecek ve bu işe 

Zabıta kalabalık bir cadde t!ze
rfnde vukubulnn bu otomobil hır -
.-ızlığının eUr' et kar faili ni aramak -
tadır. 

temi:elik amelesi tahsisatından da 
bir miktar para ayrılacaktır. 

lu Okyanuaunda yol aldıiı öireni
len Uk vapurun Amerilcaya muvua
lat habedni beklemektedirleT. Ce -
rek bu vapurun ;orekae Nevyorktan 
hareket edip Altdenize cirmlt olan 
vapurun muvaffakiyetle aeyahatle -
rini tamamlamalan bu memleketle 
lt hacminin derhal artmaaında lmil 
olacaktır. Vapur ac..ntaaı Anıeri -
kaya aevklyat yapmak ittiyen fir -
malardan taahhildname latiyerek ha
mule vaziyetini kontrol etmektedir. 
Bu bir ter:ayüd ctuterdiil takdirde 
bu f-ıatta daha fula vapur tahsiai 
mümkün olacaiı bildirilmik.tedir. 

Bir genç sevdini 
kad1n1 surahi ile 
alnından yaralad1 
Beyo~lunda Abanoz caddesinde 

43 numnrıılı evde vukua Kelen bir 
yaralama htıdieeai Beyoğlu adiiye -
sine intikal etmi~tlr. Carib 1afhalnr 
arzeden bu hadisenin tılfsilltı fU -
dur: 

Bu tiddetli mUsademe neticesin
de araba parçalanmıt. içinde bulu -
nan Jkl erkekle bir kadın vUcudleri
nin muhtelif yerlerinden ağır aurette 
yaralanmışlardır. 

OtobUate bulunan yolculardan 
da Mehmed adında bir şıenç halın
dan yaralanmıştır. Kazaya uA-tıyan 

ve arabada bulunan yaralıların Ça
VU1 köyünden Mustafa ve Meh -
rnedle kanaı Sünbül olduklan anla
şılmıştır. Yaralılnr, eelbolunan sıh
ht imdad otomobilile Cureba haa -
tanesine kaldırılmı~lardır. 

H&disenin tahkikatına el koyan 
müddeiumumi muavinlerinden Feh
mi, dün kazanın vukubutduiu yere 
giderek tahkikatını mahallen yap -
mıştır. Kazaya sebeb olduğu anla~ı
la.n oof6r Şilkrü hakkında kanuni 
takibata baelanmıttır. -. .................................................. . 

Bir doktorun gUniUk 
notlarından 

Ahımazda 43 numaralı evde otu
ran Snbahnt, Hikmet adında yıışı 
çok küçük bir gcnce fişık olmuş, ne 
yapıp yapıp Hikmeti yanına alarak, 
beslemeğe bnşlıımıttır. Bu hal bir 
buçuk sene devam etmiş, bu müd -
det zarfında genç kadın ne kazan - 1=::=============:1 
dıyan sevgilisinin uğruna harcamış. ç o c u h larda 
onun için yaşnmağa, onun için ça - • 
lı~mağa koyulmu,tur. Cel zaman, git lZJnar spazmozu 
zaman Hikmet ye~miş, artık adam- Küçük 90CUklardn altıncı ve 
akıllı delikanlı olmut, bnşka kadın- sekizinci aylardan itibaren aörü-
lnrla da munşakalar tesisine başla- len garib n garlb olduğu kadar 
mıştır. Bu vnziyeti hazmedemiyen muhiti korkuya ve telAşa sevke. 
Sahahat ise, Hikmete: den asabt bl.r hal görülür. O da 

- Madem böyle. Artık seninle bog-nzın mizmarının spazmozudur. 
}'aşamıyacağım, seni gene annenin Buna luçkırık ı;pazmozu derler. 
evine yollıyacıı~ım. Orada otur» de- Böyle olan çoc.ukla.r Istemedikleri 
'mijltir. veyahud kendisini akslliğe aev -

Bu tr.hdid Hikmeti üzmüş, fakat keden herhangi 'bir hareket ya _ 
Sahahat kararında ısrar edince, ara- pılırsa blroenblre d~er ve acı a.. 
larında kavga çıkmıştır. Bu sırada cı haykırdıktan eonra lniyen 
faz.la hiddete kapılan çocuk eline 3esi kesllir, ı..eneN~ durur, çocu_ 
geçirdiği bir sürııhiyi Sabahatin ka- ~un renal solar, sonra moratır 
fasına çarpınca, genç kadını alnın - ldotn öltlm çehresl lktisab ede;. 
dan ağır surette yaralamıstır. Bu anda çocuk kendini kaybet _ 

Hkidiseye zabıta müdahale et - mştir. Ve kendisinde küçük ih _ 
miş; b8ylece ilk a~kından sonra, ha- ttlô.cat da görülür. Bütün a.iley1 
yatında ilk suçu da i~liyen Hikmet ve etrafı telA.ş ve heyecn.na sev-
müddelumumili~e teslim edilmistir. keden bu üzücü sahne uzun ve 

Beyoğlu sulh cez:cı h!kimi, Hik - da.kikalarca devam etUli zannı. 
meti muhakemf' ettikten ıırınra • 1 nı verir. Fakat hemen derın bir 
ay 5 gün müddetlı- hapııe mah - nefes alma ha.re.keti başlsr, han. 
kum ederek, derhal tevkifine karar çcrcnin spazmo:ıu biter. Hançere. 
vermi~tfr. ·········· ·········································· 

İlk Mektep 
Coğrafya Ogretmenler:ne 
Maarif Vek(Uetınce 1lk mekteblcrln 

4 ve 5 el amınarına kabul edllen Mn
raşlı K.azancı~u Abdülkadir Sadinin 
ır YENİ İLK COÔRAFY A • kitabiarı 
Mllli Tallm ve Terbiye Heyetinin son 
ddl.şl.kUklerlle cıSEM:İH LÜTFİD k.i
ta.b evi ta.rafmdan haritalar ve re _ 
simler yeniden yo,pıla::ak e.'DSalslz bir 
nerasetle neşrcdllmı.,tır. 4 cU sınır 21 
5. cl 30 kuru~ur. Toptan alanlara bU~ 
yük tenzUA.t yapılır. 

deki ses çıkaran .sada lllklerl gev_ 
şer. Renk düzeli r n bu tablo da 
böylece nJhnyet bulur. Çocuklar. 
da bu hal blr günde veyahud bir 
haftada birkaç defa tekerrtır e _ 

TEŞEKKÜ R 

Ihracat primleri kaldırılmıyor 
İhracatta verilen taka~ primle

rinin kaldırılacağı hakkındaki ha -
Karl! tüoca..rla.rmdan Mehmed Ali berierin doğru o.lm.adığı anla,ılmak

Oödek:llntn ebed1 kaybı dola~Ue ta- tadır. Dün ııehrımızde bulunan dış 
ıdyede ve cenaze merasbnlnde bulu _ ticaret dairesi reisi Servet Berkin 
D&n çok muhterem arkada.,ıanna ve bu. haberin asılsız olduğu ve bu hu
~rtlerlmlze nyn ~ ~kk:ür ~uata bir karar verilmit olmadıiı Kİ· 
edemediRtmlııden gazeteniz vuıtune bl, tetkikat da yapılmadı~ını bildir
a.llemlz namına t~ldlrler ederlm. miotir. Mıntaka ticaret mtidürlüğü-

Gödelıdl a.l~l n&llllll& tardeıtl ne de bu huııusta bir malömat ael -

TEŞEKKÜR 
zevcim ve baıbamız Mehmed Adnl'ın 

vefatı dolaylSile taztyet lut!ündn bu. 
lunan do.stlarımıza - minnet n 'ftk _ 
ranlarımızın t.rzına muhterem gaze _ 
tenizin tavnssutunu rica ederiz. 

Ratlee Adal, O. Sabri Adal, 
B . ŞükrÜ Adal. RA41t Demirtaş 

debUir. ABabt çocuklarda bu han_ 
çere spazmozu bazan bir iki .sene 
devam eder. Fakat hemen söylJ. 
yelim ki bu Jspazm sahnesi ne 
kadar llzt\cü ve heyooa.rila bir 
manzara göstertrse göstersin ne 
nöbet zamanı ne de ilerbl için 
tehlikeli ve vahim de~ildlr. Faz_ 
la endi e etmemelldir. Bu hal 
neşvüncma devrinde bulunan ba. 
zı çocukların bu esnada a.sabı _ 
yetıerinln artması netice.sı olarak 
hft.sıl olan bir vu.tyettlr. Ailelerin 
buna pek fazla ehemmlyet ver 
memelerı lAzımdır. Çünkü hn.nçe= 
re .spazmozu 41md1ye kadar 
hiç bir çocuk (llmeıni$tlr. 

Ceva.b lstiyen • olr.o)'lKularımm 
posta pulu yol amalannı rica e 
df'rim . Aksi takdirde tateklerl 
mukabelesb: kalalılllr. 

~1d Gödekll memi~tir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

-Hasan Bey, ha
tırlıyor ınusun bU -
m em .•• 

••• Eskidenberi yarı 
pka, yarı ciddi dilen
eilik aan'ati der, duru-
ru:ı ••• 

Son günlerde 
zenKin dilencilete aid 
haberleri okuyunca bu 
itin biT san' at olduğu
na kat' iyetle hükmet -
tim. 

Hasan Bey - Deli 
ınıııın yahu, hangi 
aa n' at bugtin gGnde 
3,S lira kazandınp al
tın bfriktirmiye lrnk.&.n 
v eriyor) 

BU AKŞAM Saat 9 da 
Yenı p.rocram 

KANLI DAVA 
10 binlerce fıgüranm lftirA.k et
tıtı Zengın ve Muhteşem &ah • 
neler, Yeniden kurulan büyük 
şehirler, Meşhur Rejtsör ALElL 
SA..'IDR KORDA 'nm ŞA.hesert. 

AŞK - HEYECAN _ İHTİL.AL, 
MOTB1ş ve KORKUNÇ 

SAHNELER. 

Ayrıc&: Yeni J'OKB DUN'YA 
GAZETESİ 

Edirne Maartl Mildtlrltiğ 
den ı 

Kırd 
Olns1 Azı Qolu Fiyatı % 7,6 teminatı Tarihi Günü s. 

ltUo Kilo KUI'Uf Sn. Lira. Kuruş ~ 
ıra. ekmek iiG300 UJ0000 10 1200 ----an/IX/94Q Pnzartestl4 

pı:W 
60 80/IX/940 Pazartesi ı• E'Dyun eti Ja?IOO ı18000 65 6CY1 

Sıtlr eti uııoo 11000 u ~ as :D :D 
, 

Bad ey alı 8800 1300 130 907 30/IX/940 Pazartesi 14 
pııll 

Ztytlnyalı IIICIO 0300 eo 238 ro 30/ IX/940 Pazartesi ı4 
Pirinç ftı!!O J.1(I!O 16 ~ 86 :D l) 

, 
nı. teker 11500 uooo 16 361 , » 
Qa.y SeylAn ., ıı.ı 1100 41 62 » » ' ltalın tuz .. 111150 6GO ll » , , 
Kuru AIOI.a.n ..., IQOO 8 tl 40 » Jr 

, 
Un tM R. .00 1400 10 96 , , ' 
Kuru tu~ WJIOO '1100 M 129 eo » » , 
~ 130 uao lll :H so » , , 
81rke UII50 1«10 16 2'1 G6 » » , 
Yumu& • 

t&nt HlOOO 16DlO 186 17ıl , , , 
L1ınoo tant 88000 111100 1 H4 4ıO » l) 

, 
Zeytın 17'00 HIO 4ıO 82 50 ll , , 
JC&p.r 1160 UIOO 'l'O 99 715 l) :D 

, 
Beyu peyn!r M)() 1!000 ~ 175 50 , :D 

, 
Büt 11160 8!W) 12 76 95 l) , , 
Yoturt 0'200 14700 16 176 .ro 1) , ' Patates 111800 l'I'CIOO • 114 10 » , , 
Makarna Te .. h-
riye lrınlklJ eo MOO 16 63 so , 1) 

, 
Noıhut ı.aoo 1900 lG 21 38 l) » , 
Sabun 1850 ~ 87 124 88 l) , 
Soda 1!50 uoo lO a4 75 Jr » 
Me.16 od.unu ı.aMOO 230000 180 sı o 50 , l) 

Edlıne yntı orta. okull&rllllll Mayıs 194.1 sonuna kadnr ihUyaçııı.rı 
cln.s Te ntiktarlan yuki.nda yazılı 27 kalem erza.k 17.9.940 tarihinde 
ba.re.n 15 gün müddeUe bizalarında ~zıl'ı. şeklllerle ekısiltmeye ~ 
muştur. Ta..Ublerln kapeJ.ı zama olUnlar için 2490 sayılı knnunun s! 
84 üooü maddelerine eöre teklif mektubları.nı veniıelerl ve açık eJtSl" 
ne olıuılar 1.se a,yni kanunun 42 inci maddesine göre hn.zırlanmnlOJ1 
dırm.anın Edirne Maarif MUdtlrlU~ü dairesinde iY~ıla.ca~ı ve şartP 
ieri görmek tstl,yenlerln Pazardan maada her gün öğleden sonra .,c 
mart-esi günleri ötledan evvel Maarif Müdürlükline müro.cnat eylefl 
Ufı.n olunur. (8878) 

Devlet demiryollar• ve limanlara 
Işletmesi umum idaresi ilanlar• 

Muhammen bodelı c5088. Ura. c80n kuruş olan t465 Kg. muht.ellf c? 
eb'att.:ı elekt.rod 23.9.1940 Pazn.rtooı günü .s:ı.at 15 on beşte Haydarp~ 
binası da.hiUndekl kmntsyon t.a.ra.fındn.n kapalı zarf usullle satın a.ıınııi

Bu • girmek Satıyenlertn t38h lira c66. ku.ruşluk muvnkkat texniıı' 
nununun tnyin etti~! veslkal:ı.rla teklifierini muht.evi zarnarım ssııJ 
saat H on dörde kadar koınJsyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Bu !.le ald ~.a..ıneler kom.lsyonda.n parasız olarak ~ıtı.lma.kuı.ô 
eSI 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Re' 

Amirliğinden: 
ı. - Kara.bil.t revirierine ba.tlı Büyükdüz bölgesinin Fındaca.lt 6' 

S'Unda ı.ırt.ırte mncud •683• a.ded muadili c4A.SD metre mlkft.b ve !PJ 
metre mlkA.b köknar torrı.ruıu açık arttırma lle satılacaktır. 

2. - T~m -.yrıca ~ kesme payları mevcud ve kabukl~ 
yulmu.t olup h&cı:n.i ka.buk.8uz orta kutur üzerinden hesa.planmı.ştıt· 

3.- Tom.rUk:la.ra ald -.rtnamesi Ankarada Orman Umum 
tfuıde, İııtanbul, Zonguldak ç~irge müdürlüklerinde ve Karabült 
Orma.n İ.şletme.at Revir Amirlltinde görülebUlr. 

4. - Tomrukla.nn mUha.mmen bedeli .:12• lira cıOO• kuruştur. 
5. - İstekltlerln % 7,6 pey akçesile 25/9/9-ro Çarşamba gün6 

•15• de Kara.bü.ktekt ravlr merkezine müracaa.tıarı. cı8803D 

' A~~m S A R A Y Sineması 
Mevsimin 

TÜ RK Ç E SÖZLÜ 

POMPEiNIN SON GONLERI 
Mua.z:zam. emsa.J,tı:tz ve harika filmi tAkdim ediyor. 
10.000 .._uran ... !n.oa n tahrib edilen bir şehir ... 

SiM Te ulanlan ... sıne.manın en güzel kadınları ... 
Baf rollerde: 

MARiA KORDA ViCTOR VAR 
Vezu Volka.nınm İnd.l!aı ... Hareketı Aiz ... GünahkAr şehrin 
VelhMıl müt.h.Jt ve heyee&nlı aa.hnelerle dolu bir şaheser. 
İJAveıten: FOKB .JURNAL Hall hazır haberleri. 

1 .,. MEDENIYETİN EN PARLAK MEŞALESİ 

Bu Akşam L A L E Sinemasmda . 
8lnema d~ en b~ inkllA.bı, en parla.lc zaferi 

bir tarihi olan 

"Tilrkçe, . , 

ATLAS EKSPRESI 
Cl!lCİL B . DE ıd:LLıı:'ln en parlak ·bir mucizesi ,J 

BARBARA STANWYat . JOEL Mac OREA'nin son ııarıı 
LALE'nin Şeref Haftasıdır. 

DİKKAT: Tllrkıçe yeni Paramunt Jurnnl 

Yerlerlnlz1 lütfen evvelden k.apatınız. Telefon: 

İşte llA.n edllen sürpriz. 

TAKSiM: SiNE 
Bugün Te her Perşembe programın son günleri 

HALK MATINE VE SUARr..LERİ 

DUHULiYE 20 KURUŞ 1 
T AVVARE POSTA~ 

i'llmi.nin 110n aünüdür. Görmek fırsatını kaçırmaylll~ 



.:ı f D 1 N If) 
Örgü çocuk elbisesi 1 

BÖV 1 HAdileler Kaıyumcta 1 
ko Bursad pll. 

serbest gureş er 
Dinarlı Ue Polonyalı 
arasındaki güreş 

bir dövüş halini aldı 

Yazan: Halid Fahri Ozansog 
Nerede o §airler~ Bilhassa o ro

mantlkler} Hani sonbaharın hüznÜn· 

Buraa (Hımut) - Buraa Çocuk den, mııteminden, veremiııden, sis-
Lhııeme Kanamu m-ı..tiııe tertib ler içinde solgun kanayan güntin
edllen gilretl- Atadbk etadında den ve kuru yapraklar hıtıldayan 
Ln--"'k b LL mUnzevi hiynbanlarından yana ya
li>'Q'U Ir ~balık InGnde yapıldı. kıla bahsederek meraiyeler okurlar-

MUlayim L Habot Kasım T afari dı. Kendilerindeki mel!nkoliyi ta
aruındald aa&abaka claıutıklı dö - biatte arayan o agık ruhlar nerede} 
~~ halinde ik• vAlf eu protesto 0 
•- • iki _Ltı..... ynnık sazlıır nerede) Bütün dün-
ııu;enne p.ıuYan U Uddt cüreve yadan, §imdi, yalnız hakiki ölüm 
111ecbur oldıa. 

Neticede Mallyim J7 dakikada mersiyeai uğultuları duyuluyor. Şa-
lalib ıeldi. irler, sonbııhardn yuvaları rüzgar· 

larla, fırtınalarin savru!an ku•lar 
Dinarlı Mebmed lle Polonyalı b "' gi i sinecek bucak arıyorlar. :\1aa-

araaındaki dnt de ~ heyecanlı mııfih asırların böyle ko~kunç hen-
eldu. Pololl7&h M eelden 25 kılo fazla idJ. samelerinde de, bazan, gözlerini 

dehşetlere kapayıp tabiatİn ıııükun 
Polonyalı tek 1at bareketlerle h 

Mehmedi bir Myli lurpaladı. Birbir- ve uzurunu, mevsimlerin giizellik-
lerine ;rumnk 'nlnna. bolaziarını lerini terennüm eqenler görülnılit
eıkma halkı ı..,.eean!aadtrdı. tür. Edebiyat tariMeri bunlardan 

Bir arahk Dinarlı Welımed do misaller getiriyor. Kadim Yunan 

Vekar, nezaket ve nezahet... yeni 
aan' atk&.rlann kendilerinden evvel 
öncUleri yalnız bunlar olmalıdır. 
Yoksa, bırahcıklan iz, eadgce nef
ret ve teessürdür. Bu da onlara klfi 
a-:liree ... 

Hieılı bütün bu saydıklanmu. en 
•onunda ııene bir tek kelimede top
lanabilir: zevkaizUk. 

Bir kitabımı kaybeltim 
Des Carnges'ın «Ecnebi Edebi

.yatlarıo iııimli geçenlerde baheet
tiğim eserini on beo gün evvel Ada 
vapurunda unuttum. Sebeb de, va
pur bo~alırken, bir roadamın unut
tuğu paketi arkadatlıırımla görme
miz, sahibini aramamız ve o ıürül
tüde kendi kitabımızı unutmamız .. 

- Me:alt: ettim, merak ettim,j - cıGalataıfa yapılan 
menk ettim, merak ettim... da ••. » 

Meraklı kartımda ldl. Elimde bir - Merak ettim. Kad 
tesbih vardı, uzattım ı cad de bir sokak, ve arkadan 

- Doksan dokuzludur, dedim, ldSyde bir cadde ..• Topu topu •• 
«mOTak. ettiın»leri bununla çek. koea İstanbulda iki cadde ve 

- Alay ediyonun ha).. Canım kaltta kontrol yapılmakla her 
merak ettim, merak ettim, merak mut. bitmit ml sayılıyor) •. 
ettim. f - Dur Meraklı ben devam 

- fnoyi biraz oynat. yjm: «Fındıldıda sütcil Kosti 
- O da ne demek. merak et - kinını pls tuttuğundan.» 

tim.· • - Merak ettim. Sütcil 
- Ne demek olacak. Bo:ıuk cra

mofon p)aklan çalınıraa, bazı yer -
lerde iğne takılı kalır, •ramofon bir 
iki kelimeyi birbiri arkuma mLlte -
madlyen tekrarlar. 

- O zaman i~neyi dUrterler de
lil mf> 

- İtte blldin. 56n de bozuk 
pllk konulmut ııramofon ııibi «me
rak ettim» kelimelerini birbiri ar 
dına tekrariadın da .•• 

- Hep8ini merak eUim de •.• 
- Neleri merak ettin eöyle ... 
Cebi~den bir gazete çıkardı, ba -

na verdı: 
- Hele turadan oku. 
Okudum: 
- «Dün de bir çok eımaf eeza

pla .. amma, temiE eüteü var 
- «SUtcil T oma kıılaysız 

laııdılından. » 
- Merak ettim, Tomanın 

U.nı terniz de, yalnız kabı mı 
GXmlf} 

- «Necatibey caddesinde., 
- Merak ettim, Kara 

memurlar da Kadıköyd"'""'"'rı• .. 
tarzda kontrol yapmak için 
mitler mi ki. Bunlar da bir cad 
den ona müvazi ikinci cad 
çfverdiler} 

- «Ayni caddede kıısab 
kuab Y oraf kaba kAğıd 
lanndan.» 

haanuna ~ bir 1'1INf yaparak şairi T ookrit, Lutin ~airi Virgiliua, 
135 kiloluk Polonya}.un rinğten ~k alt.ıneRı asır Fdranııasının büyük Ji- zım ... 
ci.Opnesine ..bd» oldw. Pelonyalı bir r şaıri onsar gibi.·· Bunlar ya- Yenisini al diyeceksiniz. Beyoi
mQddet yerleden hl'um.dı, n eti - şadıkları devirlerin büyük dahili is- lunda bütün kitnbcıları aradıın. Fa
cede Dinada Mehmed plebeyi te- yanlan ve harbleri arasında yetiş- kat bir tane yok. Sııdece, hu eserin 

HAdiseye ben kendim de ııülü
yorum. Fakat cnnınu aıkan bir tara
fı da var: bu kitabı bulan ne A
da'da. ne köprüde iskele memur!u
ğuna teslim etti. Bana da çok la-

Ori,Jiruıl ve sade... Dü!z örgü U2Un landınldı.» 
tıollar düz ö...,.,.ı bir .,....,., ö Dü:.l - Merak ettim niye cezatan -

- Merak ettim, lstanbulda 
l:l§ıd kullanınıyan tek kasab 
cud mu ki) .. 

• •tou ---. n... dınldı) 
- nnn örail şık bir yıı.'k.a .. bu yn;ka. l!ki ta.I&.. - Hele okuyayım. «Kadıkö 

.lı.nda iki küçük d'i$n.e ile kapan • Y eldeğİrmen i caddeainde 80 num!'~ 
mald.a.dır. ralı börek ve simid fınnı pLıl..ikten&, 

min etmiş oW.. mişlerdir. Fakat bugiln be~e.riyetin zeylini te§kil eden antoloJiden Ha-

s • fak ,. 1" ll görmediği ve bir daha dn görme- ııt kütübhanesinde bir tek kalmıt, 0 

- Merak ettim, lstanbulda 
lell it g8ren esnaf yalnız bunl 
mı Ibaret> urıye Imi 1' 1 e mesi temenni edilecek en kanlı bo- da bana lüzumsuz: çUnkü kendi kü-

karRII8RIJOr ~utıması arasında böyle nadirattım tiibhanemde o cild rahat raht ra-
Bı.tün bu düz fulrt»er fa.ntezl &- _ - Merak ettim. latanbulda pi. 

güden .ı:tr rob& ile vo roba. hi2:alnrına olan börek Te aimfd lınnı yalnız. bu 
- )))})) 

y Y" bir söz ve gönül hünerverinin sesi fında oturuyor. mudur) Merak ettim, bu 
inen bir !aıntezı kol ırU:sU lle oriJ lnal O kumağa devam ettim: trolu, esnafın hile yapmılsının 
bir hn1c konulmuştur. E~ ensiz _ cAyni caddedekl kaaab All ne aeçecek bir kontrol nddede 

İmıirden -Lrimbe - 1- Suri - h' b' fukt d 1 D .-u __.,ıı ıç ır u an uyu muyor. uyu- Bu vak'a bana, Frıınsız temaşa 

~ takımı Omuartesi •at S de 1 d d' ) 1 f d an, sa ece, ıp omnt ann erya ı- müellifi Tristand Bernard'ı hatırlat-
lc:mıar iro1 kenn:ı'laaile 1* örrıclrtir. kıyma makinesi pie o Id uiunaan. » miyiz> 

1,.-u glyim1 ıro.'ha.t, Qtisü çocu#a u _ - Kıyma makinesi pie k.aııııb, r;:} 4/HU!t 

li takımı Aa •-ref ~nda bir d r Fak t f .:ıı b 'l .. h' r> ı . a o erync ar ı e, mut ış tı. Bu zat, sakallı, hefebetli ve çok 
In•" yapacaktır. • h ı_ 1 k · 1 d b _,. av aı.ın arının ıyametı o tın a o- nükteli bir adamdır. ;te batka bir 

Ankarada y ~rlacal{ ğuluyor. tarzda onun da ba,ına böyle bir yalnız kasa b Ali midir ki>. 

Turk.IW8 b"ırt'noit' 't maÇI Ah. evet, nerede o eski şairler~ kitnb kaybı geliyor. O, bu hatırası-
l Mümkün olsa idi de gene r.azlarını nı şöyle anlatmakta: 

Pazar ~((blO Ankamda futbol ellerine olsalardı ve bu bedbaht in- ((Kütübhanemde gayet antika. 

yan, örU!me.si ze\(!di 

bek elbiselerinde bu 

a:ramak llı.zım.dır. 

b!r mOidel. Be _ 
eç şartı c1tılma - > n n 

- Merak ettim, belediye me - Üsküdar fırıncıla 

dağıldı Tnrkiye ~ . .,-ıuanacaktır. sanlığın lcalbine hiç değilse mısra nadide cildli bir Voltaire aerlıri var
E.qebir DC!nlnpor mhmDe kar - mısra, kafiye kafiye, kıt'a kıt'a te- dı. Bir gün bir dostum ziyaretlm~ 
tıla§ması )lam olan mJ1b küme ;am- selli akıtaalardıı .. · Hiç değilse san'at gelmişti, nasılsa bu cildlcr ırözüne 
piyonu Fen~çenla qnl aUn Be- ta, şür de bu asrın bu mel'un faci- ilişti ve bilmem hangi trajedieini o
tlktaıla lfc maçı olmuı dolayıaile ası karş·ısında sesini i~ittirebilsey- kumadım diyerek benden Vol
"rrırldye btriDtCJ41kleriae Ihtiyat bir di .. · İnsnnlnn, merhum Süleyman taire'in bir cildini okumak {izere is-
takım gönd oktlr. Nesibin dediği gibi: tedi. Reddetmeği nezııkete mugayir 

Küre mukavemet Artık yeter insanlara insanlıqı buldum. Zaten kendisi de teminat 
• öğrPt! veriyordu, haftaya iade ederim di-

f8JI1PIYORUI Mısraının acı, fakat demir katıl ı- 1 ye ... 
letanbul IQ aporlan afanLğından: ğın~a. sağlam hakikatine eriştirebil- Fakat aradan birçok haftıılar, 
ı ı '--1 ı_ _ı.. se ıdı. · • aylar geçti ki tab geri "'elmedi. Do~-

- etaıunı .,.nn:ı& aıukavem~t N h l d' k • • "' 
tampiyonluia ll/9/940 Pauı.r gü- e ü ya ıyece sıniz~ tum beni her göri.işünde ııvııh. vah 
DU Beykoz de Moda aa.anda yapı- • F ~~a~ bilı:nem, bu hülynda;ı . da unuttum 1 Ayı b oldu en na karşı .. fa: 
lacakıtr. bır §lll ulemı yaratı1amıız mı ıdı~ kat merak etme, yann yahud öbiir-

2 - D8rt tek lıOrekJJ kikler le yn- Zevksizlik gün .. )) vadi le ben'i oya la dı durdu. 
pılacak oJan ba ma.bakaya her Vaktile Ahmed Haşimin de çok Nihayet canım sıkılmıştı. Etaje-
k.IDp istedili b.dar ekfple {Jtirak e- güzel bir yazısında tikAyet ettiği rin gözündeki seri clldler arasında 
dehUeceğinden klüpleıiıa mn.abaka- bu maraz, gene salgın halinde .. yol sıntan bo.,luğu gördükçe ainirlerri
lardan bir ıGıı evvel ajaniıia mü _ ve bina mimarisinde bunun ~akat yordum. Bir gün hırııla bir mektub 
h.caatla ekiplerini ka,.dettlrmeleri taraflannı erbabına bırakalım. Fa- ya.,.dım, fakat hırs yalnız benim i
tebliğ olunur. knt şu yazı, mecmua, kitab şeklin- çimde idi, yazdığım kelimeler İ!!e 

3 - MUaabakaya taaa 1aat ll de deki tezahürleri artık ruha melal bilakis gayet nazikane sözlerdi, hü-
8eykozdan l.a1Ianaeaktu. verici bir hal aldı. lasat,..n ounu yazmıştım: 

Bu hafta oaşlıyaoak olan Kitııb çıkaranlar var, nvuç içi ka- «Dostum! Görüyorum ki Vol-
dar ... Içinde dünyanın en kötü, en taire'i çok seviyorsunuz. Bu sebeb-

lig maçiart eksik, en güiünç tercümesi... den bendeki eksik kıılan on hlr cil-
letanbul hıtbol aja.ahfından: Fe- Mecmuıılar çıkarıyorlar, sayfa- di de size yollayım. T etkık icab et-

llerbahçe etadıa ları (!defteri kebir» hacminde.. ka- tikçe ben sizin kütübhanenizi ziya-
Süleymanly. - Vefa ... t 13, ha- pnğının üstünde, içiçe, ne oldukları ret,. gelirim.ıı 

~ N . ,.,_ -- belirsiz resim karalnmnlan... Hele Bu mektubln beraber, bendeki 
em: un ~t. ldl d b k k 

Calatasaray _ lst. !por eııat 1 ;, sayfaları çevirmeğe başlarınca, ci eri e ir pa et yapara U
4
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llakem: Ahmed Adem. zevksizliğin bu derecesi size yalnız ihmla o savgısız arkadaşa volladım. 
F"enerba~ _ BCf{ktq bir his "eriyor: dehşet. Ümid ediyordum ki, herhalde bu 

llakem: Şul Tezcan. saat 1 7, Şiirlerde vezin yok, kafiyc yok, mektubumdan sıkılır ve bıır.a, eksik 
5eref etadıa ahenk yok, fnkat hepsinden beteri cildi de ilave ederek ve kcr:disi znh-
topkap _ Beyoil~ eaat 15, manıı yok. Hikayeler şöyle böyle .. mete katlanmıvımık kitabiarı tek

hakem ı Feridun Kılıç. 7a.a hakem: başmalraleler tekerlerneden faT k - rar geri gönderiri 
N d T k di Bunu iimid ediyordum. fııkat ü-~et - Nlha • sız... en i er ise •. ha, bakın, bun- Ç k d d 

Beykoz - Altıntui aaat 17, ha - lar son derece keskin ve açık: zira midim bo .. a çıktı. Un ü ~ön er i · 
~em: Samih Duranaoy. geçmiş san'atı ve geçmiş ilimi ç:irütü ğim uşak, bütün takımı yolladığım-
B k b k J yoruz diye şahsiyet çiirütmeğe yel _ dan dolayı banA te:,ekkiir eden do!I-

O S S8Çm8 mUsa a a ari teniyorlar. Vakıa inknrın ve böyle tıımun bir mektubu lle elleri boıı 
İatanbul Boke Ajanlığından: küfürün bile bazan hayatta yeri var- dönmüştü. 

* Bob eeçme aıüaabaUlan 2 ı /9/ dır, fakat hiçbir diyarda ve hiçbir 
1940 Cumartai gOaG aaat 20 de devirde bu yoldan mü~bet bir ncti- Şimdi ben de benim <<Ecnebi E
~llleymaniye kinbilnde yapılacaktır. ceye vanlrnı~ değildir. Yeni san'at debiyatlarııı nı alan zatı merak edi
... artı: Saat 16 dan 17 ye kadardır. ve yeni tefekkür hiçbir zaman yum- yorum. Adresini bildirse, kitabın 
'ebliğ olunur. ruk. tekm~ ve salya ile ynrntılmaz. i\--inci antoloii r.ildini de ona yolla
--==~~==---============================ 
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Güzellik bahsi: 

murlan yalnız Kadıköyde bir tek 
caddede mi fnaliyet ıröeterdilor de, 
pieleri bu caddede tcııblt edeblldi -

şirketi 
Uzun zamanlardanberi bir 

tfUyetlere hedef olan, fakat 
ııunt iroklnsn;bklar dolıı:yısi~e Kırışıkhkları azaltmak 

• 
çaresı 

ler} 

cı4 7 numaradaki lıaaııb Fahri 
manda etini dağlıç eti diye eürdü -
Qünden.>ı 

Gözlerinizin ken.a.ıhnndıaad kın.. - Merak ettim, bu Y eldeiırıne-
4lklıkl.nn g!derınek veyn a.zalt.m.ak ni caddesi, halcikaten Yelde~rmeni. 
Için basit bir çrure vnr: yani fırıldak cadd;eiymie öyle mi> 

'Oçer p~ınızı ~zlcııinizin yan_ - cıKadıköy lnettin sokağı, 67 
!arına bastırmız. Ve bu vaziyette iÖZ. nurnarada Rifat nokaan ekmek aat
lerinizi st:n nıkl yı.ımmıya. 93-lışınız. tığından.» 
Her defa içinizden (ll!) e laıdn.:r sa- - Merak ettim, belediye me -
yınız. Pıı:ııına.1doırıızı derinizi çekme- murlan, caddeden hemen yan eoka-
miye dikkat ccllniz. i• mı saptılar} 

1.5 saydıktan ısonro gözle.rlnlzl açı.. · - u Bir otobüede, yolculardan 
ruz. Pa:ımalttarııuı: kR.ldıruuııı. Bir bilet parası alındığı halde bilet ke -
dakilm durup ayni ı,cyl telrrarlaymız. ailmediğinden. ıı 

p fk b '1 • • - Merak ettim, memurlar, bir 
ra 1 ev 1 gıaı cadde bir aolı:ak ıreçtikten eonra yo-

Krep s:ı.tcn; bulz ve çornıı.,ır için nılup otobüse mi bindiler} 
çok kulbnılnn ve düşllk, paırla.k ol _ 
du~u için pek be~enDcn bir kumaş_ 
t1r. Fakıı.t bu parlakilk e.rgeç ya aza-

hi mümkün olaınıyan Üsküdar 
eılar tirketi kendi kendine d 
mıotır. Bu dağılı§ıı sebeb bazı 
riklerin çekilmesidir. Belediye 
Halk Bankası arasında yapılan 
latma neticesinde, istanbuldaki 
nneılar şirketinin de dağılacağı 
nolunmaktadır. Halk Bankası, 
di eermayelerile müste.kil çalı 
nn eahiblerine kredi nçmağı 
ettlfi, belediye de bu gibilere e 
yardımı göste:meği vudeylediği 

betle. badema fırıncılar şirktiene 
ırum kalmıyacıığı müstakil çalı 
rm da fınncılıır şirketinin. 
den mütee~ir olmıyacağı anla 
maktadır. 

lı.r, yo.hud •bUtUn biittin ~çer. Kuma. 

şa. yeniden eyni p~~ verebilmek 
için temiz bir bez iistüne ynyrnnlı, içi_ 

ne yüzde 6 ntsbetinruı sırke tnnşt.ı _ Bu masele nasıl halledilir 
rfumş su~tı ba:tırılıı.ea.'k bir .süngerle 
sfimell:dlı:r. Sorun nemli nemli, terstn. Suali eoran genç bir erkektir, bek
den ütülemeli, tnma.mfle kuruyunraya )ediği cevabı beklediAl tckilde ala
knda:r a.mmlıdır. mıyacak, fakat derdini hUI8.~a ede-

Pratik bilgiler 
yim! 

Evlenmi§, bOtün ihtiyatlara ri~ -
yet ederek eYlenmiş. buna rağmen 

Yüzünü:zıde bl:r sivilee çıktı mı eU- bakmış ki, tahminlerinin hepsinde 
nizle dokurunıya laı.lk:ışirucyı. Büs_ de aldanmıttır. Kaneını aevmeııine 
bUıtün ço~. Derh:al bl.ra:z su tay _ ihtimal yoktur. Bir müddet aldanmıo 
natmız. Bu suya OO.tımca~ıruz pa _ olabileceği dileünceaile beklemi~. 
muk parça.-;mı dayam;b~intz ım _ eabretmi,, fakat hayır, ırünUn bi -
dar sıcak iken sivllcenJn ilıstüne bat rinde aevmesine de Ihtimal yok. Za
bik ediniz. Son.m iyodlu alk.olta bat{ ten aevilmedi~i de muhakkak. Dii
rılmı..ş bir pa.mu!tu sivikenln üstıünde ~ünmiiş, çocuğu yok, tki tarafı da 
btrlooç dak.1.kft tutunuz. memnun etmiyen bu rabıtayı sUrük-

lemiy~ çaltomale m!naeı:ı olacak, ay
yacağım. Kısmetse, belki ahbab da nlmak.muvafıktır. Fakat nasıl yap
oluruz. malı} Kadına nasıl eöylemeli, aile • 

Halid Fahri Ozansoy sine nasıl anlatmalı) Bu, kilçüklü -

iündenberi tanıdığı, hürmet 
MYdiği bir ailedir. Onu kırmadan 
Itin Içinden nasıl çıkmalı})) 

Bay H. H. benden bu suale 
Tab istiyor. Meselenin ıçyuzi 

blbniyorum. Bidayette neden 
danmı~. aonra ııevemiyeceğine 
bfik.metmit. bilmiyorum. 
mademki eevmiyor, 
de biliyor. O halde Romanın 
papazından da müteassıb 
IUzum yok, yalnız 
reket tarzını öğrenmek 
hotuma gitmedi, kendisine veril<'c 
nasihatim yoktur. Olıın olsa bu n 
eeleyi kadına bırakınayı 
ı6ıdüğümü 'öyliyebilirim. ......... ...,, .. .,. 

reye yakla,tı, dı,arısını gözden ııe -
çirdi. Tesadüf: Sokaiın öte tarafın
da bir evde, otuz, otuz bet yaşla -
nnda bir adam, cunbada, kafesi 
eürmüş, oturuyordu. Saimin yüzü 
kireç ııibi oldu; d udakları titrerneğe 
başladı. Karısına döndU, ve: 

hammül ediyordu. Herırün, evden den bu kadır.:ağıza bakmak ağn 
çıkarken sıkı eıkıya tenbih edir or - ırellyor} 
du: Buna karş 'ık, Müjgan, ha 

- Ekmek, aüt alırken, kapıyı haykıracak ol nuştu: 

Yazan: ErcUmend Ekrem Tafu 

Genç kadın bunlann hep5ıne ta
hammül edip dururken. Saim, bir -
denbire bir de kıskançlık çıkardı. 
Bir ak~am, evine döndüğü vakit, 
karısını, kendi oöalanrida, inik ka
fesin arkaııında eokaiı eeyreder bul
du. Müjgan, evin, bir de yataialt 
hasta bulunmasından dolayı •iırla
oan hizmetinden dolayı yoraun düt
·mü,, hem dinlenmek, hem da ırelip 
geçene bakarak oyalanmak ıçın 
pencerenin önüne oturmu,tu. Bu -
rada, kendinden geçerek, hafiften 
türkü mırıldanıyordu. 

- Bir daha sizi bu pencerenin 
önünde ııörmeyiml dedi. 

ardına kadar açmaia • IUzum yok. - Hayır! ı\ğır gelen •ade o 
Bizim mahalle acayibdir. O edebeiz lll. Bu evde her şey r.ğırl. Ben 
herif zaten yiyecek ııibi bakı)·or. raya ııelin olarale aeldim .. bir 
Bir de ona ırörünüp de, meeele çık- den. bir halayıktan farkm:ım 
masına meydan vermemetil Ukin kendini gen~; tuttu. ley 

Bu cihetkre dikkat ve 
hlnaeı, Allah 19Jn, batkalanna 8rnek 
ol•calı: gibi fdJ. SahaMan erkenden 
takıp, Işine .. diyor, aktamlan da 
.la..lresi tatil olduğu eibl. çıkını elin
de, dosdoiru nine d&nOyordu. 

Ancak, MOfrlnın cmdan bekle
di§i bu değildi. Saımden. kendisine 
~ndan bir arkadaş, hh derd ortağı 
0 maaını iııtiyordu. Bir kere, onun: 

- Hnnımı .. Yahul.. 
ı. Cibi, kaha, ıayri aamimi hitab-
1:/ına kızıyordu. O bir yabancı gi-
~: uSiz .. ıı diye konuotukça, Müj

t h da kendisini bu evde tekliEli bir 
l~ııı sanıyordu. cıSeu diye hitab 
~ enin, kan koca arasında hür-

etai2liğe d.Wet edeoelini havsa-

lası alınıyordu. Cenç kadın, bilakis 
bunun bir yakınlık ifade edeceğine, 
yakınlığın, ıuttıkça da, aradaki mü
nasebetleri ku vvetlendireceğine ka
il di. 

Kaynana bu vaziyette olmasaı 
Müjgan, derdini ona dökecek, ce -
saret edip de kocasına bir türlü ıı -
çamadığı hicranlarını ona izah ede
rek, derman arayncaktı. 

Annesinin hastalığı da, gün geç
tikçe Saimin mizncı üzerinde mü -
essir olmakta idi. Olur olmaz şey -
den nlınıyor, hiddetleniyordu. Her 
şeyde, hasanten Müjganın Bt!sime 
hanıma bakımında kusur buluyor, 
karısına bundan dolayı eık sık tcka
za ediyordu. 

Saim, cebindeki anahtarla eokak 
kapısını kendi açıp, anaızın odaya 
girince onu bu vaziyette c8rdü. 
Derhal kaşlannı çattı: 

- Ne yapıyordunuz) diye eor -
du. 

Müjgô.n ayağa kalktı: 
- Hiçl dedi. otunıyordum. So -

kaca bnkıyordum. 
- Sokakta kime bakıyordunuz} 
K ad ın şaşırdı: 
- Kime bakılır eolı:ııkta ~ dedi. 
- Ne bileyim} Keyfiniz var da. 
Birkaç adım atarak, Saim pence-

Müjganın ııözleri doldu. Biricik 
eğlencesi, böyle, aktamlan burada 
oturup, eokağın hareketine zihnini 
kaptırarak, kendi kendini unutnıak
tı. Bundan da mahrum ediyorlardı . 

- Peki, efendim 1 dedi. 
Ukin, bu itaat ve inkiyad onu 

kocasının oüphe ve takiblerinden 
kurtaramadı. Saim, Içine birdenbire 
düten kıskançlık kurdunun hükmü 
altında, ikide birde. vakitli vı;.kit -
siz evine dönüyor, kanaını hastın -
yor, 1orguya çekiyor, bizar ediyor
du. 

Biçare Müjgan ayda, yılda bir 
komııuya da gidemez: oldu. Sr.!m, 
eve de misafir gelmesini letemiyordu. 
Ekmekçi tablakarının, eUtçiinün, ea
kanın bile gelip ııitmelerine zor ta-

MUjgli.n: edip de ne ~"lzanacnktı, b& 

- Hangi heriH diye de eoram.- Saımle kendi aıasında hir ruh ıı 
yordu. Sadece: nlıiının mevcud olduğunu y 

- Baoüstüne, efendim. Merak yava~ anlamağa ba~lamıştı. 
etmeyin 1 diye cevab vermekle ikti- d ıkça da ondan soğuyor, uzak] .. 
fa ediyordu. yordu; ve bu uzaklık, hergün d 

Ancak bu vaziv~t. ııittikçe çekil- rinle~en bir uçuruın vücude 
mez, dayanılmRz bir tekil alıyoıdu. yor, bir kayıdsızlık ıloğuruyordu. 
Kadıncağızın ılsabı barab olmu~tu. Müjgan artık kocnsındnn ne' 
Şimdi de vücudee kaybediyor, za - beklemediği gibi. böyle hir n 
yıflıyor, kuvvetten dUeilyordu. Hiç maruz kalsa ~a ho~lanmıyaca 
olmazsa Be•ime hanıma bakmak ü- tahammül edemiyeceğini hisscdi 
zere, bir ahretlik, bir besleme tcda- yordu. • 
rik edilmesini kocasından rica etti- Sai~den aoğudukçn, behen 
ği zaman, ondan o u cevabı nlmıştı: 1 bir eevgi iftiyakı duyan gönlün 

- Ben anamı yabancıların eline ı onun yerine, kendi kendine bi ı 
bırakamam 1 Size bu dereec mu haL- yal yarattı. 
bet ııöateren, lSz evlad muamelesi e-



eınleket beri e To katta inşaat 
Sivasta gönüllü 
hastabak1cllar 

kursu 

IT arsusta muazzam biri Babaeskide Yeni mektebler ve göçmen evieti yapılıyor 
Bir kamyon kazasında 

okaliptüs ormanı ı kişi öldü, iki kişi de 
atır yaralandı 

Aynaz bataklığının kurutulmasından sonra 
Üzerinde vücuda getirilen bu orman birkaç 

sene sonra istifade edilir bir hale gelmiş olacak 

BnbaeL'Ili {Hl.LW.!f) - Kaza cin • 
nnda feci bir Jaunyon ka.za.sı olmUf
tur. Şoför Şa.ban ~u Mebmedin ida. 
reslndet:i kamyon istasyondan tq 
yükliyeret ufalt yola <totru yola qı.k.. 

tlll4, fa.k&t yolun bir kenanndan ıre.. 
çerken ilzerlndelti f amele ne bir OÇU

pın tatnl münasebet.Ue oehriml:r.e dön- ruma yuyarlanmı.ştır. 
mü.şlerdlr. Adananın hava.cı gençleri HM!seyi gören yOl arneleleri kasa 
tamptn çok iyi dereceler almı.şlardır. yerine koıznuŞ&r, t.3.§la.rı çekerek al. 

Talebe okwna salonbin t.ın.da kalan amelelerl çıka.rml.flardır. 
Adanadaki bütün okullard& talebe Faltat ameleden isman otıu İbrab.lm 

okuma salonları tesisi kararla.şmı.ş ve hurda:ıı~ Olmuş blr 'halde ölil olarat 
derhal harekete geç11miı;.tlr. Tıı.lebe- ç.Mırıl.ın.w}t.ır. Ölüniln ~lu olan İ&. 

~ (Husu.sll - 'rl.rını.tı& kuru.. 
tulan Aynaz bataklılı yerln.d.e t!mdl 
muazzam blr oltall.pttl.s ormanı vilcu.. 
da getlrllm.Lştlr. Bu orman on bin 
hektarlık bir arazi üzer1ı:ıde yetl.t • 
mektedir. cÇtmırova devlet okalipt111 
onnanı. adını alan buradan demır. 
yollarunız için traıvers, denm vesaıU 
Inşant.ında lstitade edllecelı:;ttr. Ayni 
zamanda. muht.ellt mad.enlerimlzin 

beler ders kita.blanndan ~ka ders. mail de hastaneye kaldırılırken ca.n T k (H t) G -'- . y w 

lerile alAkalı di~er kitahlardan bu sa- vermiştir. Di,A"er lık.i anıele Abdi oiUu o at, uaua - . eçen me&- ı tedır. ukarıda -ğda zehele d ola-

dahill ~llMı için elzem keresteler 
ras ( Husu.st ) - Şehrtml% k1S bumdan temin edllecelttir. 

lonlarcia istifade edecekler, boş za- Eıninle gene İbrahim ~1~ İsmall de ~bumda zl elzele dolay.ıaıle me~le- yıııile yeniden in~ıısına ba,Ianılan 
ı .. -.~~~·~ b al rda a.ette yapı mak ta olan ımar faalıye- Ç . k" .. il Id p _ L . man nnnı mu.ıu......,.nn ur a aRır ııuret.t.e ya.ralarunı§lar, hastane- tı . b ' ld' . b • 1_ ı. erçı oyun , ııo a azar nı:uııye-

•t enstıt.ınsnnde sıvas kızlarını Bu orme.ndakl fidanlar buırttn 1,5-f 
ıleltet miidafaasınn llamlama.k metre boyl&II.Dllf haldedir tl, birtaç 

ceçtreceklerdir. ye naklolwunu.şla.rdır. nıb. ı ınnıt ":"1 du u:ıra~.~ni .ç?a. ..... sinde intaatı biten ilk okulu, ap -
1\lllli pi~o llıA%U'iıklan aa ır zaman ıç n e ııcmaı ıçın ge- w w • .. .. 

~ · S celi gündüzlll çalıcıldıiını, ve vali ıııda aagda Dımort koyunde yapı-

u bir Gönüllü ihasta ba.kıeılar sene sonra i.sti!a.de edilir btr bale ge-
Milll piyango müdürü SalAhattın arnsunun büy;•k bl"r ı . ç b' ı ·ıL ı_ b' Id ç k" .. AdanBJ'a gelerek tetkiklerde bulun _ z:r:ettin agpano ızzat ve yakın an ı a. mede ı. ao a ay oyun-

s e « lecek:lerd.lr. 
U• açı.lmıştır. Kad.a.stro ~erl 

muş ve Ankaraya dönmü.şttır . .Millt ihti~aCI: TiyatrO a!llaauu t~barüz. ett!~it~m. Re- deki yeni ııöçmen evlerinden birini 
piyangonun üçüncü keşideıııt Adana sımler bu ımar ı,lennı ~röstermek- görüyorııunuı. 

ırsu vall namına ıseferberUlt me- Adananın kad.a.<ıtro ~leri 8011 sanı&,. 
J S:illh Batilnönlil a.çmı.ş, ilk ola.. ~ gelmJt bulmunaktadır. llO.Ieme, 
lO genç m kabul edUml.ftir. Re- Haneckn, Te İ3tlltlll gtbt 6q bily'Ck 
kura talebelm ile hoca1armı ve mahallenin da!wl bdut:ro8u ikmal 

Samsun (Hu.su.st> - Sa.nuıun, mu.. l 
.stad ında ynı>ılac.a.ktır. Elekt.rlltll k li- hatkattır ki Antara, W-anbul, tz - Z m 1 rd e k i Q Üre Ş 1 er 
reler bu hafta içinde §ehr1mtze getl-
rtıeeektır. Stadda hoparlör teslaatı da mir, Adana gibi memleketin en çok 

UerlenıJ4, ~~ etrnl.ş, bUyük te _ 

" edJlmiı}tır. Şl:mdlye b.dar btnleme 
yapılacaktır. hlrlere hAa hareketlerle tanınmış kö-

Bir cardenpartl 
berllk müdilrünil gôstennette - Adanalı munt.azıam tapularını almak.. Adnn:ı. Sey~ ltlll:bü tara!ı."l.. şele.rinden biridir. 

dan Atntürk parkında bir garden _ Yalnız, bu .bdar hareketli n Ueri 

:anktrıda nüfus saytml 
hazırliktari 

la qcya.k memnuntyet duymuttul'. 
TürkJnıfa Jaı.mpma A'fden rençler 
İnönü Tilrlckuşu bmpına Adana

dan iftlr&.t etm~ olan talebeler k&m_ 

bir muhltte bir ihUya.ç gôt;e çarpar: 
part i verllmi.ştır. Bu garden,p&rti m eY- İki sesıı atnemaya, müt.eaddid meısi • 
aimln en parlak ei!lencesı olm~ • .sa. 
tı&ha kadar sür:milşt.fir. re yerlerine n parklnra malik bulU

nan Saıruıun, tıyatroyu QOi:: sevmekle 
ve her gPlen heyete azamt ratbcU 

.nk:ın (Hususi) - Niifu.s sayunı 
lıkları bitmek üzeredir. (_K __ u_· . ...;;.ç_u_· K __ H_A_B_E_R_L_E_R __ ) 
:ılrde ve köylerde numaralama iO. 
sona ermektedir. VUayet.lmlz niL Crgtib4e ıen•lk ıeı,kllllh- Kau -ı Tml btr ruıhlye- Teklrd~ın Çor
n n ıbu sayundu ne kadar olaca:ı mızda tqekkill eden gcnçllk klUbü 30 lu kazasına ba~ı Er~i köyi1 merkez l: edllmektedlr. 1 A#ustoe Zafer baynunında açılmLt, , olmak üzere Eretil adı ile bir nahlye 

gençler bir geçld re.mıl y&pmı..J}.ar ve teŞkıl edilml.ştir. 
ıhmln e.~ndl~ne göre bu .ımyım- ı alkı.,b.nml§}ardır. Haftanın dört itl.. Konyada. bir yan.k.csiclllll: - Erci -
ehrin nufUSll geçen eayıma naza. nünde ta.llm yaptlaea.ktıı'. ~i Kahraman lsmlnde bir yanke -
azalmış olacaktır. Konyada alıt. bh doktor - öte _ nci setemerlik müdürü SaWlat.tın 

Sivas iki ilk okula 
kavuşuyor 

vas (Htl.'ruSt) - Şehrlmi.zde geçen 
r tem~erl atılan İstıkl!l ve 
huriyet ilk okullarının tnşaatıa. 

hız 'Verllere.lc ikinaline çıılışıl • 
tadır. Bunların tanuı.mlanmuı 

Hvn.s tam teşkllA.tlı ve bQt(ln lhti-

Sdne beriki.ne iln• vurup d.ok.torlult KeQJÇa.k'ın cebln<!en 75 lirasını çarp
yapm.a.k Isteyen amıhnlol Mehmed tıktan sonra ya.kalanml.§tır. 

Şilknl.i a.bı.ta ta.ra!ından J&kalan • Ak.<ıal:-ayda terfi ve naklller - A3 _ 
mıştır. terlik şubesi rel8i mvı Tuncer bln -

Edll"'HHC!e DÜfuı.- sayıını Jıasutıtı _ ~ılıktan yarıbaylı~a ve jandarma 
20 İlktqı-inde yapıla.ca..t olan nütu8 kumandanı Tarık Binat da Usttc~ • 
sayımı has.ırlı.kla.n bitmek Gaeredir. menllğe tertl etmi•lerdir . Malmüdu _ 
Şehirde ınıntakalar ayrılmakta. rtı Nuri Saber tekaüde sevkedilml~ 

ve jandarma kumand!ını Tarık Bı _ 
kont.l"d. '" .sayım memurlannın .seçL nat da Mardinln İ~dU kazası Jandar 
mine b8J(arulm&k üuredlr. ma kumandnnh~ınıa tayin olunmu, : 

kar.şılayabllecek iki ilk okula ko._ Konyada bir hıııuzlık - Buraa ote:- tur. 
:ıu~ olacaktır. linde mfısaftr olan İstanbulhı itz{'yir Trakya parti miitetttF - Trakya 

r~ya bor ~asında 
aynl odada ya.ta.n İzmltln Defirmen.. nuntakası c. H. P. müfettu,t KocncH 

hububat dere k6y\lnden Orhan B&ndava.ç'ın meıb'u.su Ragıb Edirneye gelmil ve 
L2 ııruuu çaldıtı ıçın rataıannnotır. ı.stasyonda. karşılanmı.otır. 

g6stennek.le bera:ber her nedense 
. n yatro. dan en çok mahrum oe -
hirlerlmlzdendlr. Bllyük ~a.hnelui 

meveud olm~ına ra~en heyetıer, 
buraya nadi.l'en utrarlar ve son bir 
kaç s enedenberi ilç t~rnsn heyetinden 
baŞa gelen olmamı.,tır. Bunla!' da 
Sllmer, Süreyya opereti ve Kenan 
OOier beyetlerldir. Geçen ay, Şehir 
Uyatroou da be~ temsil vermek üze
re Samsuna gelmi,tir. Halbull:ı bura.. 
da, $eOede bir heyet.in u~ramıL!ile 

tatının edilemlyecek kadar .'3an•at L 
şıkı bir lley1rcl kalabalı~ı Ye gelen 
heyetiere azam! rn~bet1 gösteren bir 
halk vardır. 

Halkevi, muhtttekt tlyıı.tro ihtlya • 
cını, humma!J çal~alnrlle tatmln 
ıeın ~t gayretler Mrfetrnektedlr. 
Halkevinin çalısmalan, umuml ve 
çok haklı blr takdir kazanmı~tır. E
~lerf tam btr muvaffaklyet.le aah • 
neye ltonulmaltta, ftOn teknik üzere 
piyesler hazırlanmakta ve HalkeTi 
prot~nel heyetlerden çı>k fazla 

satışları ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••····-·····-······································---······-· muvaffak bir ıvarlı.k g&iernıektedir. 

)nya (Husus!) - EyiQJiln flt 
a.sındıı Konya borsuında 50.000 
buMa.y 7 3ttll'u, 80 sant.lmden aa. 
ı.,t.ır. Bu arada Toprak Ma.hsul -
or sı de epeyce mal satın a.lmlf-
Mııh~ bd!IW,Undan dolayı çlft. 
ok memnundur. Mıntak.amızda 

cud mahsulün ancak beşte bırt 

.saya gelm4tir. 939 rekolt.ea1ne gö.. 
eni yıl mahsulü yüzde 30 fazla _ 

:pa ve yulaf henüz QOk azdır, bu_ 
abebl de köylilnfin harmanını 

~ ~ya mal getirmemt., ol • 
xlır. Çavdar da az gelmektedir. 
lf 4 kuruş 75 santimden muamele 
nelttedir. 

radiıda hayvan hırsızları 

c~-----~--u_şt_a __ h_a_v_a ___ ş_eh __ id_l_e_ri __ a_n_ı_d_ı ____ J) 
Mem.lft!ı:eUn Ise, hemen her ~ece 

blr tiyatro hayatına lhtJyaeı bilyilk
tür. Bunu da ancak profesyoııPl bü _ 
yük heyetler yapabUlr. Bıı it ibarla, 
Samsuna sık nk tiyatro heyetlerinin 
umma.st ~k arzuya şayandır. Oe -
!en heyetıer. tiyatro dostu halkın ..._ 
IO.krun karşısında bu haklka tl blr ke_ 
re daha anlıyacaklardır. 

Edirnede hububat fiatlari 
Edirne (Hus~> - Geçen seneye 

nazaran bu sene bors:ı.ya noksan ze... 
hire ge1ınekted1r. Bu itlbarla piyıı..sa. 

da tane sılnntw mahsüs derecede 
hiruolunma.ktadır. Malın az miktarda 
gel~ zalhire fiatıarına naza.rı d ikka
tl eelbedecek dereeede tesir etm.l4tlr. 

E1ıcümle hlilen borsada satılan bu# 
dayın ldlosu azamt 7.62, mılcanın 

6.54, arpanın 8.6, fa.oruly9 a kuru,u 
bulmuştur. 

\ıradlı {H\L!t.I.S1) - Bundan 10 Muş (Hum.!!) - 30 Afu,ltıoa Za.twı Kozmn. d$ndn ıkesif bir m yü.zi.iın • 
enel Muradlıya ya.lon Yn.vll4Ça bayramı rün'li bıu.ra.dB. ~r eene errel den dÜŞiliişler ve şehld olmııŞlru'Qı. 
Jftnden çalınan öküzler aıiı ta - ba$arup da fntU1 bltınlmiıt o1a.n b&.. ı Tür1k Hava Kurumu çehidl.erim.l'Li bu 
t neticesinde ayni nahiyeye baR- n f6hiıdler1 aınııdll m.e1"88imle a.çılm.J.t. &n4da na.kletrnl§ n bü,yült bir mera

Son günlerde peyoir fiatlarında da 
ehemmiyetli bir yükself4 kaydedil • 
ınL,t.ır. Halen yatıı neviden blr bil • 

o.md.ı göstermekte_ yUk teneke beyaz peynir 7 liradan 
anlar ıköyilnde Mehmed otıu All tır. On eıene ~ AA'rtciıLD. 09U'&k ' *n ya;:muıttır. 
umın nezdinde bulunmut ve ken. ~a gltmeltQ olan b.hra.man 1 Resim bu güzel 
ya.k.alanmıştır. ta.yyarec:.ı.\erilnYlıden. İl.h&m1 .,. Net'e't cUr. 

on Poıtanın macera romanı: 9 

tara mail olarale tutturulmuf ol
:u için arkası bir hayli aç.ıktı. 
set iskeleden eğilerek tablonun 
bana el attı. Bu çerçeve, tablo-

mupmba kısmını muhtelif des
.erle tutuyordu. Tabionun c;erçe

birkaç yerinden ıskeleye de is
:d l"ttiği için Baaset evvelii çer
eye tutunarak kendini çekti. Te
düde rnahai yokt~. Tablo duva

'r duvar kadar sağlam olarak 
ut idi. Bir lı amlede . tablonun 
rla zaviye çiı:en kı~ınınıı bir a 

nttı. S ürtünerek araya &okul-
Çerçevenin tahta dosteklerini 

k tablo ib duv~trın arasına 
Köteye ynkın olan kısımda 

tercih ederek durdu. 

nakleden: Behçet Sefa 
Tam vaktinde yerletmitti. 
Tablonun arkasına, tablonun va

ziyetine .uyarak ayak üatU ve mail 
bir halde yerleşrneğe çalıttrken sa
lonun kapısında bir aea itittl Nefe
sini bile keserek gelenlerin kendile
rinden kurtulmaya o kadar çalıttı~ 
iki memur olduğunu anlamaltta 
güçlük çekmedi. Filhakika memu!"' 
lar, salonun e~iiinde her ild tarafa 
dikkatle bakarak duruyorlardı. An
la ııılıyordu ki Basaeti bir k8teye bU
zülmüt olarak bulacaklanru umu
yorbrdı. 

Yavaf konuştuklan halde ae3leri 
büyük salonda ald• yapbfı için Bu
set içlerinden birinin kemaU emni
yetle: 

- Muhakkak buraya celmiotir. 
Batka gidecek yol yoktur. 

Dediğini duydu. Arkadap kıyıya 
köteye kadar nüfoz eden bir bakıtla 
etrafı gözden geçirdikten sonra kar
paındııki kapıyı gösterdi. Bassetin 
yanına gitmeye cesaret edemediği 
kapı ..• 

- Bak, diyordu. Orada bir kapı 
var. Oradan çıkıp gidebilir. 

Öteki hatını aallıyarak: 
- Hayır, hayır .. . Olamaz. Bu 

ltapı da bir koridora çıkar. Oradan 
aavuşmak ta kolay değildir. Pence
releri çok yüksektir. Vakıl pencere
lerinin biri alçakçadrr amma hiç 
kullanılmadığı için daima kapalıdır. 

- Canım bir kere gidip bakalım 
hele .•. 

Arkadaşı da yepılacak batka it 
ve artık bu salonda da fÜpheli bir 
iz bulamamı1 olacak ki o tarafa 
doğru gitmeyi kabul etti. Bir keli
me söylemeksizin salonun nihayeti
ne doğru yüriidüler. 

Kapıyı açarak kayboldular. Bns
•etin kulaldarı artık onlatın ayak 
Milerini bile ititmez oldu. 

faz!~& ea.tılma.kta.dır. 

B ... ct bir müddet bekledi. Bu
lunduğu yer, yani tablonun arkası 
iyiden iyiye kannlıktı. Zateı\ o da 
bu karanlıia cüvenmişti. y okaa a
taiıdan biraz eğllince kendisini gör
meleri mümkündü. Tabionun bir u
cundan batını uzattı. Hemen yanı 
baoında, tam bir adam cesamf'tinde 
olan heykel bir aaaiye onu ürküttil. 
Heykelin batında .açlannın arasın
da karıtık bir teyler görür gibi oldu. 
Fakat şimdi bunlarla m~gul olacak 
zaman değildi. O timdi daha ne ka
dar bu garib mevkide kalacağını, 
sonra ne yapacaiını düJilnüyordu. 

U:r:un zaman, b,.)ki de kendisine 
çok uzun ııibi ~rörünen bir müddet, 
bu havat mevkide bckledi. Derken 
iki kitinin sesleri ıene İ§itilince ne
fesini kıah. 

Amir olduğu anla§ılan zatın ge
liti pek ilmidalı ve yeiali idi. Seein
de kendi lcendine gazab eden bir 
hal vardL Öteki onu teselli eder gi
bi bir oeyler söylüyor, henüz ümidi 
kesmernek icab ettiğini anlatmaya 
çalışıyordu. 

Reia sanılan zat. bilyUk bir ca-

i.zmır (Hil8ld) - KilltQrpark açık §ar (Ankara) iltlnet, İzzet <İstanbul) 
hava llt&dında yapılan Türkiye «it • üçıü.ooü gelmfştlr. 

ret blrincllitlerl nlha.yete erml§tır. 72 kiloda: Oel.ı\1 At.tk (Ankara>, h
~er bu sene büyük bir ra~betle maU (Kocaeli>, t'brahim (Balıkeair). 
~ııananı.,tır. 79 klloda: İsm.a.1l <İstanbul), Muh. 

Umum1 tasnif neticesinde 5!1 k1lo - 113 {.İzmir), En.ver (K.ocaeU>. 
da NI;J'&Zl ('Kocaeli) bl.rlneı1 .Ahmed 
{Balllceıslr) ikinci, Ahmed {ıstanbul) f11 ki.loda: Mebmeıd All {Çorum.), 
ilçüncil gelmiftlr. Ahmed {İçel), ~ (Kocaeli). 

61 ldkıda: Nureddln {Kocaeli) bi • ~da: Alxned (f.<ıta.nbul), Meh • 
ri.nıci, Balll (İitanbul} Dttnci, Rt.ııbl med (İzmir), Huan (Qonım) • .ta • 
(~) üeıihıcil olm~. IWlllllflardır. 

80 ktloda: Yahya (İçel) birinci, Ya Realın ~n bir intıbadır. 

Çankırıda 3 eserin açılış törenl.eri yapıldı -

Çankın CHua\J&t) - 30 Atusto.s za.. 
fer bayramımı.ul&. oehrimizde 3 ese
rlın a.çıJ.ı.t törenleri yaıııldı. 

Vall:m1a tarafından kordeliları ke -
aııen. huta.ne, pnçllk klübü ve i& -
tasyon iizerindeki ceçid köprüall Çan 

kırıya bu mutlu günde kaza.ndırıldı. 
Açılma töreninde meb'u.sla.nnuzd&n 

Ziya İ.sfendiyaro#lu ile doktor Kerwı 
Arka.n hazır bulundular. 

Hastanenin açıılışmda. ziyaretcUer, 
pastalar ve llmonatalarla iza-& edildL 

meklnın önünde durarak duvarda bir muvaffa.kiyet derler .•• 
bir noktaya sözlerini dikti. Öteki: - O ne demek) Kimin ümidi 

- Ne var, bir teY mi görüyor- fevkinde ... 
au n) - Kaçan herilin Ümidi feYkinde 

Diye sordu. muvaffakiyeti. Biz onu korkutmak, 
- Hayır, amma kendi kendime ıatırtmak, bu suretle yanlif biT it 

acaba, diyorum... yaptıraralı: kapanımıza dütürmelı: ve 
Fakat sözünil tamamlamadan ö- mücrim olduğuna aid delilleri elde 

nüne doiru yilrUdüğü iakeleyi eallı- etmek istiyorduk, değil mi? Haydi 
yarak biraz eğildi. Sonra diğer tab- buyurun ... Yakala bakalım timdi. 
!olara dönerek dikkatle baktı. Öteki ka~larını çatarak, sözlerine 

Beriki. merakla onun hareketle- ' kendi de inanmadı~ını belli eden 
rini takib ederken: bir •eale: 

- Peki, ne olmut) Ne var) Izah - Merak etme, ergeç onu yaka-
etmedin. .• lıyacağız:. 

Dedi. - Peki, farzet ki yakaladık. Ya 
- Belki diyorum; o demin biz sonra~ 

ıeldiiimiz zaman fU tablolardan bi- - Sonra ne demek). 
rinin arkaaına a\zlenmitti. Sonra biz Kısa boylu zat biraz asabileşerekr 
buradan çıkıp öteki koridora ge- - Yakalanınca bu zata kim ol-
çince ('~e yola çıkıp kayboldu. duğunu soracağız. Eğer ecnchi iso 
Amma~ayır, olamaz. Kabil değil.. bu memlekete ne yapmaya geldi~i-

- 'tabii olamaz. Baksana, bütün ni ve ne yaptığını ııoracağıı:. Değil 
tablolann duvarla teması pek azdır. mn Daha da ba~ka sualler irad e
Tablolardan birinin arkasına girae deceğiz. Değil mi~ Şimdi artık het 
bile ayaklarını mutlaka görürdülc.. veyi hazırlamıştır. Nihayet bellci çıın• 

Kıaa boylusu içini çekti: tasını karıştırmak üzere ba7.ı seheh-
- İtte buna Umidinin fevkinde ler irad edeceğiz. (Arka.ı var) 



Askeri 
vaziyat 

TaşkörnUr 
yerine linyit 

(~ l IMi •:rfada) 
lbıon ltal'Jl Ziafrid oepyeaini in- (Başf.arafı 1 fnrl sayfadal 
e-ya lcoyulnıllflu. SGdetler meaelesi- bir tecrübe devresi olarak kabul e
al de Münihte halle muvaffı:ık ol- dilmiş ve bu tecrübenin de Ankara 
llbuttu. Fakat bu koniuana ona ay- civarında yapılması uygun görül -
al %amanda. lııcHtere de Franaanın müttür. 
al).aat ve ukerl z&Eianm •öatermiş- Bu sene Ankaranın takriben 400 
tl. Diğer cilııetten, MUrun lconferan- köyüne bu kömürle yan.tn birer so
:n'• çalınlımyan ..,. kanotırılmıyan ha konncak ve buralara linyit kömli
~"Yetler BidiiJ n. büyük garb rü Verilecektir. Bu tecrübeden alı -
4enıolcra.ai devletleriDin miina- nacak tecrübeye göre linyit sobası
tebetlerl aoiumufhı, Hitler bu nın ve kömürünün bütün '\'atanda-:-
~etten iKifade ederek Çe- lar tarafından kolavlıkl., Ve." ucuzca 
oalovalcyayı puva}adı ve bu temini için icab ed~n tedbirlerin a-

harehtile lncilten u~ Fran- lınmasına başlanncaktır. 
~n~ aalterf n aiyut kudret - Çok kolay yanan linyit kömürün
tızlıkleriai 5cnoyetlu Birllline bir den hakkile istifade edebilmek için 
taha göater .. k ona ..ki müttefik- Etibank köylere mahııus bir soba ti-
erinden çalabildl. pi ha:mlam• ~tır. Bu sobnlaıın demir 

Birkaç yıla aıicfınlmıt olan bu aksamını Etibank verecek, diğer ak
Alınan mUTalfaldyetleri ..,e mütte- samı toprak ve taştan olmak Üu!e 
fik.lerin u~dıklan aalterl ve siyasi köylüler tnrafınd.:ın yapılacaktır. 
~ezimetler e kadar lıtft,.Uk olmuştu Etibank linyit yakılı1cak kövlere 
~ bunlar Fran• lle lnıilterenin tevzi edilmek üz~re hu sobaların 
IÖzünü açmaia fazlaaile klfi idiler; demir aksamından 1 000 tane ısmar
faltat buWO. tle 1'5rib-M11Z ki Fran- lamıştır. Bunlar 200-2'i O kuru~a 
aa Ve İnaih-re. o vakk. kalkınmnk- köylüye verilecektir. Bu tip ocak-
~ ç?k alır da ... ran....,lar "+'e ancak ların iki tane de gözü vardır. Bura-
Unıhtea ..... W.. lı:unıldanabil- larda. ekmek. yemek, P.isirilecek, ıııu 

clilerse de •eç kalnutlarGı. Bununla ısıtılabilecektir. Oçaklar hiç duman 
'beraber Fn.Ma teblikeyt 1 örerek vermemekte. kömürün dumanını da 
Çalıtınağa bqladıyaa da İngiltere yakmaktadır. 
~erin bir nfkblnlik içJDde henüz ya- Etibank Ankaranın vakinindeki 
~n ve lcorkmtç bir teldlke ıörmü- Kayı-Bucuk, linyit ocağı~ın harma
'ordu. nında biriken kömhürleri kilosu on 

O, ,öyle llesab ediyordu: Lt:his- paradan köylüye satmağa baslamış
t.n mulca..,eraet ed...k. Almanya tır. 
~ranacak. ltefkf Raqa bu vaziyet- Diğer taraftan memleketin ~ar -
~n Istifade ederek ... yet mütte6 kında ve garbinde kıemt-n Etibank 
••derle berabel' Alllliaayaya karşı ve kısmmı hususi müte~ebbisler t"lin
~&rekete •eçeeek, lta.,.. Almanya de i~letilmekte olan linyit ocakla
~e birlikte Aden yilrtlraeyeeek, bel- rından alınan kömiirlı!r civar halkı 
~ı de - BUyOk Hubde olduğu gibi- ve fabrikaları larnfından kulh1nıl -
a~eyhine -dllneeek, Almanyada Na: ma~a başlanmıııtır. Gnrhd~ Soma, 
ııler yani Hkler alqlıhıe bir ihtilal' Oe~irmisaz. Tav~anlı, Celtik. ı~arkta, 
çıkacak "e aft.ıat afw elde edile- Balkava ocaklarından cakanlan ve 
eelctfr. Buna temin tç1a nihayet Ma- kalitesi itibarile de üstün bir Vl'!ıf 
~no ile Fra,aa:ı kara ft hava ordu- taşıyan bu kömü·ler fnbrikolardan 

n vardır, qfttereela, kara ordu- ba,ka devl~t demiryollan tarafın
au Pek lcOçQk olmakla \,enber, bü- dan bile kullanılmaktadır. 
Ylllc bir donanmaet ft kuvvetli bir 

Bir dilencinin ifşaatı GOZEL BOYOK 
ANNELER (BLJtaratı ı lnol aa;rfada) 

delci kirle, muztarih çizıiler ala la 
onu her geçeni önünde cebini ka -
rı~hracak bir hale ıetirmitlercli, Bir 
ayağı altına lcıvnlıydı. S.nmm to -
pal.. yaoı 50 yi ıeçlcin olmalı .. 

Avucuna bir miktar para bırakır
ken, llfın e~iğini atlamak içln aor
dum: 

- Niçin burada aürünüyoraun. 
Diişkünlerevine gitsene) ., 

Gözlerinin müstehzi ışıklanna a
Jarm i~areti verip söndürm~ie çalı
şarak iniiyen bir aeale c eva b verdi: 

- Almazlar ki oı}ull 
- fster miııin ben aldıraytm aenD 
Yapacağımdan, yapabilecelim -

den değil hani.. maksad lAftan lA
fa iskandil etmelı: •. 

Hemen kolundan tutup Oü~kün
lerevinin kapısına bırakllcakmıtım 
gibi Ürperdi. 

İst em em; orada rahat ed e -
m em. 

- Peki amma aürünüyoraun, 
orada ~ıcak bir çorba bulurllm, hem 
dilenrnek yasak. 

- Benden şüphelenmi~ti: 
- Ben de dilenmiyorum zaten .. 

i, bulamıyorum da.. aııkatım.. kal
kıyorum şimdi. 

- Korkma, dedim, ben memur 
filan değilim Sadece bu i~ meTak 
ediyorum. Şöyle bir kenara •claen 
de biraz konuşsak. 

- AvrılRmam buradan ... 
-Sebeb? ·-
- Hem yerimi kaparlar, hem de 

zarar ederim. 
Seııin lniltili akordauzluğu, yerini 

pürüzsüz bir konu,mıya bırakmı,tı. 
- Konuşacağımı7 be, on dakika 

içinde ne kaybederain) 
Yüziime dikkatli dikkatli bakh: 
- Efendi, aen benim ba,ıma lt 

açacaksın. BugünlUk de af(et, bir 
daha gelmem. 

Şüphesi. anla~ılan yl"niden ean -
lanmıttı, teminat verdim. 

- Her 1eyin bir uaulU, erU.nı ı -Kadınlan bırak.. onlar pek 
vardır, vermezler. Fakat vereni de on pa-

-.- Kuzu m, fÖy le çelcilelim de u- ra, kırk para vermez. Cuma aün _ 
aulti erkanı bana da öiretl leri Eyübe cidonler vardır, onlar ao- Genç ve taze görün

mek için bu kolay 
tedbiri tecrübe ediniz 

- Dilenrneğe mi karar verdin? vabdır, diye çokça verirler. 
. . - Vermedim amma, vermemek - Hep böyle dilenecek misin, 
ıçın de aebeb yolc. Siz mütohuaıa bu ~in tekaüdlüğii yok mu).. 
Üpvanlı zevattan, doktorlardan faz- CüldUı 
la kazaruyonunuzl - Geçinip cidiyoruz. Baoımda 

Yanındalci sopıtya dayanarak a- llç nüfus var. Fazla para ıö:ı çılcar
yağa kalktı. beraber ~aia nptık. maz yal.. 

- Niçin bu kadar merr.k edlyor- Yeni bir aual aormama vakit bı-
aun bu itil · rakmadan avucunu uzattı: 

Diye sordu. - ATtılc kafi, hakkımı ver de 
- Sadece bir merak. Bellci de ya yerime ~eçeyim. 

zarım, gazeteciyiın. Bir an hangimizin hanaimize 
Gözleri ltıldak ıibi açılıverdi. cıhakıı vereceğini dü,Ondüğümü aöy-
- Yazar mısın: batıma it çı - lemeliyim. Sonra utana utana: 

kar, polisler .:n~eler beni yahu.. -Zatıllinize layık değil amma, 
- Merak etme, yerini yazmanı. CÜye avucuna lO kuru, bıraktım. 
- Peki öyle ise.. O biraz •onra yerind~ ve işinde 
Tabakasından bir aigara çıkardı. devamda idi: 

Derin nefesler çekerken d~ beya - - Sakahm, alilim, Allah rızası 
nata <ı hı başlamıttı: için on para ~kmelc parası ... 

- Herkes yapamaz bu iti .• ko- Ekmek defil, fakat muhakkak lci 
lay da değildir. Adarnma clhe llf apartırnan parasının en kolay ka -
edeceksin. Baktın birbirine sokul - zamldığı yer, hu tehri Stambuldur. 
muo bir kadınla erkek ııidiyor: Nu~t Safa Cotkun 

- Allah sizi birbirinizden ayır
masın diyecekein. 

Burası tüccarların çok dola§tığı 
yerdir. Onlar hallerinden kim ol -
duldarını belli ederler. Allah itinizi 
raat getirain· dediniz ml, elleri ye -
Jelderinin cebindedlr, 

- Fazla kazanmaklığın nm ne
dir) 

- Evvela yerde .. iyi bir yer bul~ 
mak l&.zım. Bazı yerleri biiyUk di -
lenciler para ile kiralar, küçüklere .• 

- Sizin patronlar da mı var) 
- Bulunur. Adam çalı,tıranlan 

da var. Amma ben kendi heaabı -
ma .. 

- Dileniyoraun •. 
- Haytr çalı,ıyonım. Bizim ka-

Tari h ten f1kra~ar 
<.B&tt&rafı 1 nei sayf&da) 

Güller a.çtldı geldi '14% 
Billbüll~ oldu nıı~fi1.Ua% 
Dilbestele,- eyler ftiycız 
GiUzaora gel ey siW'Vi naı: 
Gül gonçeıin açıl bircız 
Şa.rhlı ~ cbaza.m faalında mWi 

nadir bir eserl ean'at ..-e Ieta.!ettir.a 
dlyo.r. 

R. B. Koçu --------
Bir kunduracı arkada,ını 

yarala dı 
Tarlaba~nda 28 aayılı dUkklnda 

Beyaz renkte (yağsız) 
kreminin ihzarı için 20 seneden
beri kullanılmakta olnn methut 
formüJde mevcud gizli diğer ceVOo 
herler meyanında takim ve ta .. 
fiye edilmiş süt kaymağı ve ze)"o 
tinyağı da vardır. Bu krem cildJ.. 
nizi eerian beslt.!r ve gençlcştirir. 
Tenin gayri saf maddelerini ve bu
ru~ukluklannı izale eder. Cildinizi 
taze, nermin ve genç gösterir. Ay
ni zamanda nefis bir koku ile tf\ .. 
tfr eder. Siyah Öenlerin zuhurur.a 
mAni olur. kunduracılık yapan l.f yatlarında 

Raaimle ayni yerde çalışan :'-lihad Mütehaseısların beyanalına 
arasında dün bir para meselesin - re cildde görülen bu şayanı 
den dolayt çıkan bir kavııa esnaııın- ret tebeddül ve tekemmül, 

jı;ak filoau me..,eudchr. Altın atok- bugün müzminletmeğe yüz tuttu. 
•n ile denizler n lt. laretle dün- Hala kat'i bir netice olmak ~öyle 
hnın ~hermnfyetli Ilanı maddeleri dursun, İngiliz sehat ve muka,·e
~UttdikJ,.rin elindedir. Avrupa ve meti büyük ve kuvvetlidir. 

- Söyle bak~lım timdi, kav para 
zarar eder:ıen, ben veririm 

- Elli kuru1l . 

dar kim çalıoıp yorulur) Çene yo -
rup yalvarmak, polialerin, memur -
lann elinden yakayı aıyırmak, bU
tUn bunlar kolay it mi? 

-Bir cünde kaç kurut kazanır -
aın? 

da Rasim kunduracı bıçağile Nihadı Tokalon kreminin muntazaman 
vücudüntin muhtelif yerlerinden a - iatimaline medyundur. Hemen aiz 
§ır aurette yaralıunıotır. de bugünden kullanmaya ba§la-

fiıtnerika ef\ln umumfyeei mütte- Bir İsviçre gazetesi İngilizleri, bir 
h derin l~fndedir. Almanya, mu- dereceye kadar, Yunan kahramanlık 
lıktebe ile obnaaa bJie. nihayet aç- destanlarında adı geçen devasa /\n
tl tan, ham maddeebllkten, benzin- taus'a benzetiyor. Po~eidon'un ve 

tlikten ç8keeelt, yani havasızlık- yerin oğlu olan bu Antaus, bidayette 
taıı bo~laeaktır. mağlubiyetlere uğramasına rağmen, 
h lııte İng{lixler az tok blSyle bir hasımiarına karşı. daima son zaferi 
~lya kunrken Almanlar sfyasi ve kazanırmış: çünkü mübarezelerde 

:'~ert hallTfılrlannı tok daha rea- her yere atılışta, annesi olan yerle 
118t v k6n bfr ~ d hll' teması neticesi, yeni bir kuvvet alı
d e topye R ın- yor ve bu suretle, kendi kuvveti ta-

e temamhyarak c~ aene Eylul 

ti'..Yın nın birinde Lehlataaa tecavüz et- zelenirken gittikçe yorulan ha!!mını 
er ,. fikl rf -n d'kl · en aondn yeniyordu. , Ve mutte e n 5 uven ı en 1 1 

rhistanı 18 gilnde mahveylediler. Fakat ngilizlcr bugün yer e de-
'l tı esnada l~tere lle Fransanın ği), tehlike ile temas ettikçe daima 
:igflrid hattittı zorlamalan, Belçika yeni ve beklenmiyen bir mukave

,.e tl\lya Ozerlnden Almanyaya ta- met ve yaşnma kudreti kazanmak
:l'Tuz etmeleri t5yle dareun, Lehis- tadırlıır. Belki de onlar aslen deniz
ana h~tva mo!an1e Wle yardım et- ci ve korsan olduklarından, tehlike

tnediler ve aadeee Mmhollk bir ııu- den korkmamakla ve tehlikeyi gör~ 
~tt!e Almanyaya harh dln etmt-kle meden davra.nmamaktadırlar. 0-
·~tifa ettiler: çtınkO bT...etslz idiler. nun için, harb başladıktan sonra 
" 1-:laibulcl Almanlann, l.eh seferi bile, onları, bu yaz, en korkusuz ve 
.. •rııı.sında, zı.frtd m....dfnd~ ve bu- en soğukkanlı ineanlara bile hnvf 
••lln 'h ve dehşet verebilecek olan, o müt
abıd 1 tiyatlarlle bnttı. carb cephe- hiş vukunt başlamadan evvel tnmn-
l:~ı e 15 ı20 tilmenden fazla bir mile ayağa knlkmamış, yani hare-
t, "". , eti en yoktu. Oatellk, hemen 
0ı.ı U d kete geçmemiş görür ve ~aşarız. 
~ • n eneeek kadar Alman hava İngiliz artık tehlikeyi tamamile 
~tı""e~leri, Hltlerin harb yıldönü- görmüş ve davranmıştır. lngilterede 
~ :Jtinıuebetile s8ylediii nutuk- hükumctin başında da nrtık daima 
lın 11 aniapidığı _n,1, doğuda idi- mütereddid, kararsız bir halde ha
.. tlve bunlar ancak Leh uçak kuv
Yt • reket için en münasib fırsntın zuhu-
dobı:ınin imhaarndan aenra ~arba runu bekliyen eski başvekil Çem-
ı Yollaarnalt lmklnını bulmuş- .... k .. · 
&&tdı. berlayn degıl, ı;o muteşebbıs, ce-

MUtt . . . sur, cüretli, hatta çok sert fnknt ted-
dtnberi efikletın ~arbln bıdayetın: birli ve değerli Çörçil vardır. O, 
lltf ııilttUklen mOdafaa harbı askeri sahada olduan kr.ıdnr dış po-

onla L__ t ·-•ı.t d ·ı . ro-
ttliyo nn uı...ve lluı •• n en 1 eıı litika alanında ve bilhassa Arneri-
No ~u. Bu aebehle, Almanlar ka- İngiltere yıı.klaşmasında büviik 
,.af~kçte, Bel;ika "e Fra~ııRdn mu- adımlar atmıı, ve meyvalarını bile 
r..Ia.rda oldular ve mtıttefiklere bu- toplamağa ba•lamıstır. Jngiltere ar
l:'r, büy{l]t talebeler c;aldılnr. tk yalnız de:?ildir ve pek zayıf gö-

nsa deh ı· '-1 k 'k ı h f,l\t i . ..t 1 0 r an "+'e panı fu- rünmüyor. En ufak bir sadıne ve bir 
l:eıı, f~~~~ ma§ldb "• peri~an oh:r- muvaffakiyetsi.zlik neticesi İngilte
lirıin k&Fi ız k.ara ve J.a..,a kuvvetle- red en hemen nyrılıverecekleri fanı
'~'~ı tlerind 1 doreeede_,rrdım . eEt~e- lan müstemleke ve dominyonlar, 
1\t'l en &Gl acı , ... !ret e~tı. :.ger . d' d h b d' 1 
l-·ı tere fazla kara ..,. 1lava kuvvet- .,A•ım ı 'kon~1n yanı1n a a

1 
r e ıyoı ar. 

~·ıne tn "' .__ ldl • h ' men a ı e yapı an an aşmanın ne-
h d ıı.uıı: •- rransayn ıç . . 1 SO h 'b' 1 · ı 
po l' ırn!nı e.tııror ml)-di) 1 İngiltere tıcesı !In nı~) k 

1
mu rı ıkn n~bı ı ere-

"-~ ye verı meın e a mıyacn_ VI! u an-
q'rı d Ya, J"alnıı: bir ittifak borcun- la~manın diğer meyvaları İngiltere
t"-l'laa:layı deifl, *781 zamanda ce, agır olmakla beraber: herhalde 
tiırıat ın nıafldhlyedlo ve Fransız toplanacaktır. 
t~ın~:illednln Almaftları.n eline Elhasıl İngilter~. A~mn~ hava .. h.ü
lılte.irıe \ir Alman latıl~ teh- cumlarına karşı muthış bır enerJı ıle 
dolıı. 11\anız kalacıı~ından hem mukavemet ediyor ve hem de 
,... YI da d h d b'' .. 1 •oıe"Cl.ıdi ' Yar ıma, em e utun bir taraftan siliihlanıyor. Yalnız ıı-
0, b\l ı:ett Re yardıma mecburdu. nutmamalıdır ki, hava muhar~be 
'bllrıun aeh:hartyetl ldeyemc:diyse, v~eıtalarınca tefev.vuk ~u anda he
b, fa 1 hint aırf, cn:ıun elinın da- nuz Almanların elındedır ve bunlar 
.... z aaına d . 1 '''llıd •zanamamaeın n ara- Narvıkten spanya hududuna kadar 

ır. 
Sun bütün sahillere hakimdirl~r. Simal 

baYie u 
1
herkea bayle ıörmüş ve Fransız sahillerinin Londradan olan 

liı.n ı;ökn a~ıttı. Onun &çin, Fransa- uzaklıkları ise 100 Knı. den daha 
ı..ınde. je•~nden aonra azami bir ny 1 azdır. Birçok Alman istil\ kuv,•et 
~eRi hakkgılteıenin latill olunabile-l ve vasıtalan da bu sa hill rde top-
~'llaııt h•ında umumi bir fikır ve lanmış, emir bekliyor. Onun için 

~r deği) asıl olmuoıu. Fakat aradan İngiltere henüz tehlikeyi ntlatmış 
tk~i hald~ fç ay ve. daha fazla gee;- sayılmaz: fakat onun bugün haiz 

ı h11ftad nglltere ıatlll olunamadı. bulunduğu mukavemet kudreti de 
anberi devam eden en küçük görülemez. 

han hUcumlan 

- Ne diyoraun. On beş daltl1ca-
da elli kuru, mu) 

Saatin iki liraya ıeliyor. Proatd 
da geçtin yahu.. her zaman böyle 
midir).. 

Sükötl. Tabit ikrardan aelen ao
yundan. 

- Aman dedim, ötelci kiSteye 
de ben oturayım bari .. 

Bu halime gül dO: 
- Herkes yapamaz bu itf? 
-Sebeb>.. 

Türkiye 

- Bu aırdır aöylenmez. 
- Haydi canım, ortak olacak de-

iillm ya L Söyleyiver .. 
- Gününe göre •.• 
- Meaela, d i.in kaç kurut top -

ladın) 
- İki buçuk lira .. 
- Hergün bu kadar tutar mı> 
- DUn ı,ler bozuktu da ondan, 

daha fazla olur. GUnde 1 O Uiıd 
lcıvıranlar vardır. 

- Peld en fazla kimler para "e
rir) 

Zi A T BANKASI . 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajani adedi: 263 

Zira! ve ticart her .,evi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankuında lr.umbli\ralı ve 1hbarsıA tasarrul hesa.blarmda 
en az 50 Uruı bulunanlara aenede 6 defa çekilecek ltur'a lle &fatı _ 
daki pltına rör• ikra.miye daılıtılacalttır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
t60 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1,000 Lira h k 
500 

" 250 
" 100 
" 50 
" 40 
" 20 
" 

4,000 Lira 
2,000 

" 1,000 
" 4,000 
" 6,000 ., 

4,800 
" 3,200 
" DIKKAT: Hea&blarmdıı.kl para.l&r bir sene içinde 50 llradıın Af&iı 

di.ıŞmiycnlere itramiye çıktıltı takdirde ~ 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alnr ı;ende 6 defa, ı Eylül, 1 Blrlnclk1nun, ı Mart ve ı Haz\_ 

ran tarihlerinde çekilecektlr. 

Yaralı Beyoğlu haatanesine kal - ymız ve her sabah daha genç gö
dmlmış, suçlu Rasim yakalanarak rününüz. 
hakkında takibata ba~lnnmıotır. ---·-------------. 

• • BANKA 
Mersıniiiere müJde: KOMERÇiYALA 

ITALYANA 
Tamamen tcdiye edilmiş 6ermaye&: 

700.000.000 ltaıyan Lireti 
l\IERKEZİ: 1\IİI,ANO 

Bütün İtalyada, İstanbul, 
Londra ve New-York'ta 

şubeleri vardır. 

Ba.rtçteki bankalanmız: 

İzmir, 

BANCA COMMER.CİALE İTALİANA 
<Fra.nce) Paris, Marseille, Touleuse, 
Nlee, Menton, Monnco Montecnrlo 
C&nnes. Juanles _ Pıns: Vlllefranchc: 
ıur - Mer, Casabianca (Ma.rocl. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
B ROMENA: Bucarest Arad Br:ıila 

Bra.soy, Cluj, castan~ caıa·z. Stbıu: 
Tlmichoara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
Be~u herberi (Ali Bir) seyahatte ır: BULOARA SQfla, Burgııs. Plovdiv, 

bulunması ib.a..sebne cmdQI.A,ya ald tet- Vama. 
kıtatım 1kmal ederek fennin ııon ica- BANCA CO:MMERCİALE İTALİANA 
4ı olan ma.kine leva.zımın.ı ve kimyevı PER L'EGI'M'O. Alexandrle d'E~ypte. 
mevaddı tedarik ederek sa.yın Çukur. l!!lkahlre, Port - Said; . . 
ova halkınımamnun etmek üzere ha_ BANCA COM}f!ERCIALE lTALIANA 
reket etınlştlr. Keodl&ne muvaf!a.kl- l!: GRECA. Atina, Plre, Selônik. 
yetler cUleıira. BANCA COMMERCİAI.E İTALio\~A 

TRUST COMPANY. PhUadelphln. 
AS.:tye B. T. Mahkemesin BANCA COMMERCİALE İTALİA.~A 

TRUST COMPANY - New - York. 
Esas - 141 
İzmıt1n Tepecik mahallesinden 4 . 1\lüşterek Banknlar 

numaralı luı.nede muklm Travers mü.. Banque Françalı:e ct İtallenne P'Jur 
teaıhhidl Fuad Çelebi vekili avukat l'ame rlque du sud. Paris. 
İsznttt Baran tarafllldan Eskiqehirde Arjantlnde : Buenos _ Aires. Rosa. 
Imprnba.şında nuı.hrukat dt!a)OS hi rio de Santa ff!. 
bl Said Orünlü ve ~ Re~ ~r - BRESİLYA'da: Sao - Paulo \'e bq. 
tay a.leyhİerine açılan 873 Ilmlık al : lıca sehlrlerlnde şubeler. 
ca.k da.vasınm <nyve Asliye Huk~ CHİLİ'de: Santlago, Valpnrai.so. 
Tiearet MMlkemesınde lora kılınan COLOMBİA'da : Bogotn, Barrnn • 
duru.şma ve muha.ltemeslnde: quilla, Med;ııın. 

M:üddelaleyhlerden Satd OrüniU URUGUAY da: Montevldeo. 
ta#l Remzi Kırtayın l.ka.ınetgihı or_ BANCA DELLA S\"İZZERA h'ALiANA 
bul olma.sı huebile kendisine u:eeç~ Lugano. Bellinzonn., Chlasso, Lo -

tebll~at lerasın11. tarar verll.m.l4 ol earno. 
makla dUJ1141Tlanın mu.allA.k bul - Zürlch, Mendrisio. . 
dulttı 27/il/940 tarihinde mahJte~~y; BANCA UNGARO - IT,\LİA"XA S. A. 
gelmedi~! veya kanun! bir delU gön _ Pe.~te ve ba,ııca şehirlerde §ubelerı 
dermedl~l takdirde hakkında gıyap RRVATSKA BANK D. D . 
ka.r&rı Ittihaz olunacalı tebll~ t Zagreb, Susak. 
t.a.ınına taım olma.k tl%ere UA.~ :;;: - BANCA İTAT,İA!'\0 _ J,İ:\IA 

(29141) - J,!ma (Peroul da başlıca şchirlnrdt 
fllbeler: 

BANCA İTAI.İANO • GUAYAO.t' iL. 
Guayaqull. 
İstanbul merkezi: 
Galata, Voyvodn caddesi, Kara ı;y_ 

palas. Telefon: 44345 
İstanlml bürosu: 
Alı\)emclan han. Telefon: 

/ 3 11 ı /12/15. 
&-yol\' lu bürosu: 

2 JOO 

İstiklfıl caddesi No. 247. TelefoT': 
41046. 

Kaıı:ılar ı, .. ,.,. İtalya ve 
tan tçin ve Tourlsttque 
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BIR HAKIKAT 1 
Muhterem m6fterilerimiziD nazan dikkatine : 

Pırlantalı vt eımuıı -.at dıemlt, bir b11mt .lll stNom UAT1 
demektir. QODkil: 

Pırlantalı Tt elma* aatlerin büteıı b&ltllı:t ...ıı metburu üem 
olan SINOD eaa.tJ.ertDd.e ~· Bumm ıom: 

Saat alaealı:ms ~ teredd11d.sia BbcGD a.&tt almllıamıa n 
aaatln ftzertndetl stNom m.&duwn& ma.u .. mı:atu a.dreıline 41kb.t 
etıneııb ]Azınyhr. ' 

No. %"1/A ın ebnulı ..-e 1 pırlanta Ut Lira 
Ne. %7/B DI elmaala n 1 pll"'antalı 255 Llra 

~J:IIil.ııert rtbt 11 sene p.rantUJd.lr. -
Adre.!: SİNOER SAAT ma~ - htanbul, Emlnlinft. Cad. 8 , 

İstanbul Limanı Sahil Sıhh\ye Merkezi 
Salınalma Komisyonundan : 

1. - Merkezıbnl.z müat&hdeminl !.çin nUmune.!i nçhile dS3• takım 
maaJta&ket luşbk elbl.se ne ~. aded kaput ve c<tth ta.kun pantoı ca.ket 
ve 40 aded tulum ı.,çı elbi.&esi ya.ptı r·Iacakt.ır. EJ.b}.,elerın beher ta.k1m.1 
trıa&kuket det Ura c25. k\Jl"U.Ş ka.putun beherl c20• lira .!.KI elb~ertnin 

beherl 550 kurupn muhammen tutarı .~. Ura c25o kuruştur. 
2. - Ekslltme 4/10~ Cwna günü saat 14 de Oalıı.tada Karamustafa_ 

JJ&4& .~Dıkafında mezkilı merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Ekıslltme açık oıa.oa.ırtır . 
4. - Bu !fe atd ~rtnameler merkezimi11 ıeovazımınd.an pUa.~ alınır. 
5. - Mun.Jı:.ta.t teminat parası c347a lira c72. kuru~tur. 
t. - E!t.!lltmeye gtreceklertn terzi olduklarına dair 1940 senesi Ticaret 

Oduı vesllı:alannı ptermelerl ~arttır. .~. 

Belediye Sular 1da"'esinden: 
İdaremizce mete yahut çıralı çam olmak üzere açık arttırma Ue 250 ta

ne teleton dtre~i satın alınacaktır. 
Arttımuı,ya girmek 1.9tlyenler Ta.k~imde Sıra.servUerdekl ida.re merke. 

zinde levazım servisine müracaatıe. çart.nameyi alabilirler. 
Açık arttırma 30/9/940 Paza..rtesi günü sabah saat onda yapılacaktır. 

c8856ıt 

~ ................. ~ 

1 
TÜRKİYE 

Şişe ve Cam Fabrikalar• 
. ANONİM SOSYETESINDEN : 

1 PL,abahç• Palırlkamızm Şıse ve Ca.rn Junl'ı ihtiyacı fçln bir müteah.. 
hldle batla.nılacatmdan tallbler1n ~Jera.Jtl ötrenmek üzere Sosyetenlıı 
Galata. Pe~mbe Paza.n tı nanmdakl ist&nbul BiirO!Nn& müracaatlan 

Urfa Bele:Hyesinde'1: 
Aylık 75 Ura ücretli belediyemiz zabıt.a müdürl~ü a.çııctır. 
Asgarl orta mekteb m ezunu olmak ve askerli~lnl ya.pmııı bulunmak 

şarttır. 

Taliblerin evrı:ı.kı nıft9bite ve foto!raflarile birJUde Urfa Beledı ye rlya • 
aet.lne müracaaUaııı Uan <.ılunur. c8530• 

Fenni Sünnetçi ı 

Emin Fidan ~ Ş~ş:i Terakki ~ 

POKER Trat Bıçaklaıl 
dünyanın en iyi trat 

bıçaklarıdır. 

Deposu : Jak Dekalo ve ŞOr. 
Istanbul Tahtakala No. 51 

• • 

Talehe kaydına devam olunmaktadrr. 
Şehzadebaşı poÜI karakolu arkasında, Telefon 2253• 

Banka memuru alınacak 

Emlak ve Eytam Bankasından~ 
Ankara merkeziml3de ça~ üzere "fe 3658 numaralı barem ı .. 

nununun tarifatı veçhile mü.ktesep ha.tlan oldatunu t.eftUt eyl~,ıl 
~artUe birisine 140, Oçüne 12a f}er lira a.,.Cık ve aynıca bıı derec.lere f6t' 
Ankara tazı:nlnatı nrllm'Jk suret.Ue bantalar mu.heeeh"'nc!e Tey& moaı? 
lltı.nda çaıı.,ııuf forme dört memur alına.c&lttır. Talib o1anla.nn 1~ 
lu "YeSik.alarile birlikte bizzat veıya. mektubl& 30/~/1940 tarihine bda.r urtt_, 
m tidürlütUmilze nı üra.caa.tıa.n. c8G&h ___________________________________________ _/ 

E~~~ Yeni Kolej N~:" 
t L K - O RT A - L İ S E 

Taksirnde Siraselviler 86 - YENI AÇlLDI. 
Müdiiril • Eski Ş~ TerakJd Direktörü. M. All B~d Kırc:a 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE genl.J mı~ı
ehemmiyet vermek. smıtlarmı az meV'Cudla teşkil ederek talebe.!inlJS 
çal14JDa n inlt!tafı, sıhh&t ve inzibat.ile yakından alA.ka.dıı.r oıınaıttıt· 
Melttebln denize ulm kalöriferll teneffU.,bane ve J!mnutıkhe.neJI 
vardır. Hergün saat · ~ ile ıaı aruında taıebe ka.yıd ve ka.bul oıunut· 

Telefon: 411~9 

Lisesi müdürlüğünden: 1 
Esaa talebe kaclrolarımız dol-

ıstasyonu yanı. Kabine : Be.,ikt8.4, 
Eıip apartımanı. Tel: 443116. 

mu,tur. Devam eden müraca- 1 
atlar karşısınd.ı ııınıflarımıza 1 
(Yeni Şubeler) açmağa karar 
verdik. Kayıd olmak isteyenle-
rin acele etmeleri icab eder. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 14 1 9 1 1940 vaziyeti 
~KTIF. 

Kasa: 
Altın: Sa.ft kilogram 'l'.l.814.6311 
Banknot . 
Uf&tlık • 

Dahildeki mahabtrter: 
Türk urası . 

Barlçtekl mubablrler: 

Altm: Sa.ft kllogram 6.W.OIIIJ 
Altına tahvfll kabD serbest d6 -
Tfıler 
Dfter d6Tlzler ,.. bo~lu ltllrlnl 
bakiyeleri 

Bazine tahTtDerl: 
nexubLe edllen evrak! nakdly• 
kar ph~ 
Kanunun 8-8 incl maddelerine 
tevftk&n Ha.J.1ne t.arafında.n dk1 
tediy&t 

Beaıecla.t Cizdaaı: 

Ttca.rl Senetler 
BillLam n tahTil lt ebdaaı :· 

( Denıhte edUen enakı nakdl. 
A ( Jenın kaqılılı esb&m ,.. 

( tahvlllt UUbarl kıym.eUe > .. 
B Serbest Esham ve TahvUlt: 

A"faıı.slu: 

Llrt. 101.012.889-M 

• 14.6218..349 .-

• lU 18.93:l.03 

• ı.ru.m.sı 

Lira '1.521S.l9'Hl 

ll 1•18608.39 

• 20 .380.4.:K.8'l 

Lira. ıl68.14ı8.Mı.-

L 1.8.:l10.198.-

Lira 258..4 ... )47.87 

tJra 47.5&4.668.93 
ll s m .om ,!)'1 

Alb..n 'VI! d&nz Uzerine ava.ruı 

Ta.hvillt üzerine an.ns • • • • • 
Lira 

• 
8.858.76 

7 .808.'1'22.-
Hazineye kua rtdell uans 
Hutneye 3850 No. lu ltan~na göre 
açılan altın luır~ılıklı avaıu 

HJssedarlar: 
Muhtelif: • 

• 

• 

15.881.000.-

43.000.000.-

Yekta 

Ura 

!16.818.170--'7 

1.'712"-l.Sl 

ao:Mıauı 

• 

13t.C38.18'J-

•.• .NlZl 

Ci&.Ml .'714 ..5Q 

~ 

116..898.580.'16 
4.DOO.OOO.-

20.476.8'1.9..38 

680.803g18..36 

PAS 1 F 

Sermaye 
İbtlvat akçesl: 

Ad1 n fevkalAde 
Husu.sl . . 

Teda?üldeld Banknotlar: 
Deruht.e edUen evrakı nnkdlve 
Kanunun 8 _ 8 !ncı maddelerine 
tevtikan Hazine taratından vakl 
tediyat • • 
ı;>eruhte edilen evralo nakdlye 
bakiyesi • 
Kar.,ıJı!ı tamamen altın olarak 
lllveten tedavüle vazedilen 
Ree.skont mutab!li DAveten te • 
daviHe vazedUen 
Hazineye yapılan altın kar§ılık.. 

lı avaru mukabUl 3902 No. ıu lı:a. 
nun muclblnce IlAveten tedavü
le -vazedllen • • • • • • • 

MEVDUAT: 
Titrk Llraqı 
Altın : Sa.ft ıor. ıuıs.ıus 

3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan avıı.ru mukabill tevdi olu
nan ıı ltınlar : 

sa:n Kilg. 3G.715.458 
Döviz Taahh64atı: 

Altına• tahvlll kabU dövizler . • 
Dl~er dövizler ve alacaklı Kll _ 
r ing bakiyelert • • , • • 

Muhtelif: • • • , • 

Lira 8.183 666.15 
• 8.000.000.-

Lira 168.748.563.-

1. 19..!ll0.196.-

Lira 139.438.3m.-

lt 17.000.000.-

ll ıo8..600.000.-

. ----
ı.. ıra 88.'738.67'1 m 

• 218.606.&Ml.0'7 

, r,ı.M3.228.22 

Llr& 3.359.77 

• 28.34ll.731.53 

Yekün 

Ltra 
15.000.000.00 

12.188.006.15 

3M.Q38.367.-

~..3~ .330.7t 

51.643.228..311 

QS.~.ooı.so 

U3.335.244..B6 

600.803..918..36 

btonto ha.ddl % fı Altm Ozertne a.van.s 'Ao S 

KENDiN BiRiKTiR 
1940 IKRAM1YELERJ 

T. iŞ. BANKASI 
ı aded JOO() 11r&1ık - 2000.- ~ 
1 ll 1000 • - SOOL- • 
• • 100 • - IOOO.ı- • 
ll • 150 • - aooo..- • 
40 ll 100 • - tıOOO.- • 

1940 KüçUk 75 • 10 • - 1761..- • 
210 • 11 -~-- • 

Cari Hesaplar • 
K.qkleleı: 1 6U.l, 1 ~ 

lKRAMIYE PLANI 
ı Atua'-, ı iau.w:ıteıana wa» • 
ı~wd• yapa.U.r • 


