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Makine ye 
Verilirken 
Dakarda 

harekat bi tti 
Ingiliz ve Fransizlar 

çekildiler 
~ 

Resmi bir teblig ....._ 
neşrolundu 

londra 26 (-AA ) o·· l'letr d'l . - un gece. 
Cerı e ı tn resmi bir tebliğe göre, 
lt\l..,vera ~ö Gaulle ve hür Fransız 
lc,r etlerıle Ingiliz kuvvetleri Da -
BQ Çe~ıntakasından çekilmi,lerdir. 
tl8'-"I lme, Fransızlar arasında kan 
[) ııı:u rneai • G 1 ö C nı arzu etmiyen enera 
frlı,t aulle'ün iateii üzerine yapıl -

ır, 

• l'eb)jv ·· J • (( ır toy e devam etmektedır: 
Liç ~ Eaasen Ingiliz hiıkCımeti de 
trı.ir) ı~ vakit Vichy hükumetinin e
'•n Fnne itaat etmeği bir vazife bi
tut ransıziara karııı harbetmek ar-
ltuv~:~l K~tmemiştir. Ingiliz deniz 
l.ra . erı yapmış olduklan ihtar -
~•rtı •~aat edilmediğinden ilk evvel 
''Wrnalc araf hücuma geçtiği için ate~ 
liarekl mecburiyetinde kalmışlardır. 
~lbah'! eenaııında iki Fransız tah
titıı'n· ın hatırılmşıtır. Bunlardan bi-

ın U 1 fıraatt ~ rettebatı kurtarılmıştır. lk 

Yazı it leri telefonu : 20203 PERŞEMBE 26 EYLÜL 1940 

D AKAR 
ÖNÜNDE 

MUHAREBE 
ŞiDDETLENDi 

Dakarın umumi manzaraaı 

Dakarın 
ehemmiyeti 

··- .... 

. -
.................................................... 

BERLiN VE 
LOND~RA ATEŞ 

YAGMURU 
ALTINDA 

Fransız tayyare/eri Hava akınları 
tekrar Cebelüttarıkı -r, 

Alman~ar Londra bombardıman ettiler ~~·./~~l·.~~f.:!..t şiddetlendi 
ingiliz~erin 1::: li ·-·-., ·· ... -··· ........ , ıngilizler Beriini tekrar 

dtr.ıı a ransaya gönderilecekler -

Uzerine GAR&i f'RAN!I1 !.FRii<A!ıl iki buçuk saat 
yeni hücum ari bombardıman ettiler 

N gelemiyorlar VU:hy 25 (A.A.) - Ravas bOdlrl- Londra 2S (AA.) -Hava nezaretı 
Yort'York 26 (A.A.) _ New- yor: iStıhbarnt servisi bıldlriyor: 
auaust Herald Tribuna gazetesinin Fransız makamlarının tasrih ettl - ,·· İngiliz hava kuvvetlerine mensub 
t'-'vellc· tn~habiri, Ingiltere üzerinde C'ine göre, 24 Eylül sabahındanberi 7J büyük bombardıman tayynrelcri sa. _ 
hakk ıdgunkü gündüz hücumlan Dakar'n karşı yapılmakta olan hare. lıyı Çarşambaya bağlıyan dün gece 

ın a m·· 1 h·ıd· · k d. kAt, yalnız İngiliz kuvvetleri tnra _ Dakann mevküni gösterir harita yeniden harbi Alman hükftmet mer. 
~or k• uta ensını ı ırır en ı-ı: · fından icra edilmektedir. De Gaulle, Dakar Fransanın Garoi Afrika kezi üzerine götürm~lerdir. Bu ikin-
l>eya~a Alman g yretinin azaldığı geri ç~kildiğlni ve harekrıt teşebbü • müstemİekesinin merkezi ve limn - ci gece, Berilnin göbeğınde mütead • 
lrıırilizu~ Payitahtı muhafaza ede.n sünü Ingiliz kuvvetlerine bıraktığını nıdır. Garbi Afrika rnüstemlek.:sine did askeri hedefler seçilmiş ve yapı. 
tıll.ieaa· ava ve kara kuvvetlerinin blldirm~tir. Bu ~uretle, 24 Eylfll ta - Fransızlar cıKara Afrika derler Ka. lan hUcumlar, iki buçuk saat sür -
tett ır .. surette fa:zlala~tığı ~arih au- rihll üıtfınatom Ingillı limirnlı tara. - ra Afrlka, Fransanın ;üyük l~tıdai müş~ür. 
~ e ioıük·· S 1 Al fındnn lmzalanrnı..ştır. madde bazinelerinden biri oldu~u ka. Hucum, saat 22.30 da ba.şlamış ve 

Otnb d uyor. a ı günü, man - Ilk ta 
tnilct ar ıman tnyyarelçri büyük Fransız amirallık dairesinin tebliği dar, Fransaya bir hayli cırenkli as _ yyareler, şehrin şiddetli baraj 

arda h Vichy 25 <A.A.) - Fransıı amiraL ker» veren ltaatıi, sakin ve muu1s ateşini aşarak, Alınan ordusunda kul 
tirıd avcı tayyareleri imaye - ı ı ı kt e 1 lık dalresinin tebliği: bir müsternlekesidir. Fransızlar nı.üs. anı an e e rik malzemesinin ekse • 

Idare iıJieri telefonu : 20203 kuru1 

C: Yeni şairler hakkında anket :::J 
Tanınmış bir sinir doktoru 
yeni şairler için: "Hepsi 
akıl hastasıdır, diyor! 
Tımarbanede deliler tarafından yazılan 

şiirleri e y :!ni şairlerin 
eserleri arasında benzeyişler, mukayeseler 
Geçen gün bir ahbab meclisinde, 

söz harbden edebiyata, oradan da 
yeni şairlerin yazdıkları acayib şiir
Iere intikal etti. Aramızda eski şair
lerden biri de bulunuyordu. Ev sa
hibinin, yenilere taraftar gözüken 
konuşması, eskilerin bu gençleri an
lıyamadıkları iddiası karşısında, ce
binden not defterini çıkardı. Asaf 
Halet Çelebiden, Orhan Veliden, 
Oktay Rifatten, Oino kardeşlerden 

uhtelif parçalar okuduktan sonra: 
- Kabul e-diyorum ki, ben anla

mayorum, dedi... Lutfen içinizden 
biri çıkıp ta bana bu şiirlerde genç 
şairlerin ne demek i~tediğini anlata
bilir mi? Cidden minnettar olacak, 
sebebsiz muhalefet yaptığım için u
tanacağım. 

Bazıları bu acayib rnısraları iza-

ha çalıştılar. Lakin bir anlayış, di
ğerini tutmuyordu. Netice eski tai· 
rin lehine çıktı. Bunun iizerine mi
safirlerden hoşsohbet bir zat bana 
dedi ki: 

- Siz yeni şairler hakkında ne 
düşündüklerini, edebiyat men su b la• 
rına değil, akıl doktorlarına eorma· 
!ısınız. Mesela, geçen gün doktor 
...• , yeni şairlerin hepsinin akıl haa
tası olduğunu, harekatlarının taba· 
beti ruhiye ile alakası bulunduğunu 
söylüyordu. Enteresan değil mi> ... 

Hem de ne enteresan.. fakat 
mecliste adı geçen doktor, çıkar da 
ccyeni şairlerin hepsi akıl hastasıdır)) 
der mi? Ne olur a olsun bir tecrübe 
yapmağa karar verdim. Ver elini 
akıl doktorunun munyenehanesi .. 

(Dı!vamı 7 ncJ o;ayfı\tla \ 

Bütün yurdda hava taarruzundan 
korunma tecrübeleri yapılacak 
Şehrimizdeki tecrübeye pasif korunma işinde 

vazife alan 17 bin kişi iştirak edecek 

({afaat masına rağmen, Ingiliz mü- 24 Eylul günü, İngiliz :hava ve de. temlekecillkde çok muvaffakiyeLle riyetinl veren !büyük Siemens - Hals. 
l'oJ arı arasından kendisine bir niz .kuvveUerl, Dakarda limana sa çalı..şan bir mlllet olmamakla bcra - ke fabrikalarını bombalamışlardır. 
lard~ç~ilmek için bosunll uğraıımış- hil bat.arynlarına ve Richelieu ~affı : bcr, Garbl Afrikada yaşayan kabile. Burada, iki büyük yangın çıkmıştır. 
~ t \ anında RO avcı bulunması • harb gemisine şiddetli bücumlarda terin munisllti sayesinde bu sıı.ho.ya . G.ece yarısından sonra, saat birde, 
l'ar ... ~ ınen, 17 bombardıman tay _ bulunmuştur. çok iyi hülül etml.şler ve yerliler arn. IngıUz bombardıman tayyareleri, Fr.i. -ınd uç İngiliz tayyaresi düşürülmüş _ sında kendi nüfuzlarını ysyma~a ~rlchsfelde'de Bcrllnln büyük elek _ Bundan evvelki tecrübeden bir intıba 
~z tn"en rnürekkeb bir grup, In- tür. muvaffak olmu~lardır. trık santralı transformatörüne hü • Hava Korunma Genel Komutanı Şehrimizdeki deneme 
fak ola udafaalannı geçmiye muvaf- Fransız bombardıman tayyarelen Fakat, halen Dakarın ehemmlyeti cum etm~lerdir. Bu trnnsformatör, General Hüseyin Hüsnü Kılin~ An - ayı içinde yapılacaktır. 
fireler, ~:rnıştır. Huricanlar ve Spit- de İngiliz filosuna hücum etmişler - iyi ıbir müsteınleke olmak b:ıkı:nm - Berlin romtakasındaki fabrikaların karadan şehrimize gelmiştir. General Bu hususta icab eden 

grupu hozmuşlardır. dir. Bir ingUiz kruvnzörüne isabet dan ddlldir. Oa.rbl Afrikanın dünya ek:serlsine elektrik cereyanını temin şehrimizele birkaç gün kalarak hava şlmdiden !başlanmıştır. 

C 
vaki olmuştur. yolları bakımından çok büyük etem. eden santraldır. Buradaki tesisat üze- taarruzlarından korunma hususunda Bir müddet evvel yapılan nııı.rnı 

t 
e bel u•• tt arı ka 100 Kruvazörlerimiz, mu harebe csna _ miyeti haiz olan bl.r noktasında kd - r~.ne büyük çapta bombalar düşmü~- şehrlmlzde şlmdiye kadar yapılan düdükler! te:rub~inden Iyi netice .. a.. 

1 
sında, tBarlıam» ve cResolution. zırb indir. Afrikanın en garbi noktas.nı tur. · hazırlıkları, nüınune sl.perlerini göz • tınamaması ~ze.~ıı:e yeniden 150 bu .. 
lılnrı Ile ~Kent. tipinden bir kruvn • teşkU eden bu liman, coğrafi vazi - Beriinin cenubu şarki mıntaka.sın. den g691recek, alfl.kn.darlarla temas - yük al~rm duduAu alınmış ve şe~In ayyare hu""cum etti~ (Devamı 3 üncü sayfada) <Dnamı '7 nci sayfada> da bir yüksek fırına lsa.bet vaki ol • lnrda bulunacaktır. muhtelıf scmUerl.ne yerleştlrllmesıne 
----------------------------muş ve bir yangın çıkmıştır. .. _ ba.şlanmıştır. 

B b 
• h • f 1• Tempelhof tayyare meydanına üç O~rendlğlmize gore önümüzdeki Bu ı., bittikten sonrtı düdükler tec. 

'ed~ebelütt k . a r a ro s 1 t 1 a 1 kilometre mesafede kanal üzerindeki aylar içinde şehrl.mizde ve memleke- rübe edilecek, müteakiben büyük de-
ceı'1en bir ~nhl26 (A.A.) - Neş- köprüye iki salvo bomba atılm•«tır. tın bütün mıntnkalarında hava tn • neme yapılacaktır. Bu denemede pa_ 

1 .• erinin d·· e iğde Fransız tayya - -ı lıttıı. un ,:
8 

t 2 30 d C b lngl'ltere U"ZOrl'nde arruzlarından korunma denemeleri slf korunma Işinde vazife atan gnz n-
'li tık ı t k a • a e e - yapılacaktır. • (Devamı 7 nc.lt sayfada} 

erj b·ı e rar bombardıman et - y b"" ··k r·· k · ı· · t·· b · ~~'}rnıttı: d~ilınektedir. 300 bomba arin UYU Ur am1ra lO In ur eSI 
3 'rak ebn·u taarruza 100 tnyyare önünde büyük merasim yapılacak 

il ıtıuh k ı~tir. Bu tayyarelerden 
!t'ıuhteıtı a

1 
kale olarak, diğer iki~i de Yarın BUyük Türk Amiralı Barba..l 

e olarak d" .. "1 ·· ·· rosun günüdür. 

f
•· uşuru mu~tur. Bu münasebetle yarın Barbarasun 

.......................................... , türbesinde merasim yapılacak ve bu 

D ·ı 1 merasime kara, deniz ve ha va kuv • 

·.· b .. , .. 1 bayrami ı vetlerlle mektebler ve müesseseler iş. 
0 

tırak edecektir. ' 
lln D Yedek sübay okulu, üniversite, de.. 

J)ıi;IIQa b il bayramıdır. Bu J niz harb okulu, yüksek deniz ticaret 
~~~ltQr e etle aaat 18 de 1 okulu, deniz ve kara askeriliseler ta. 1(.,,.., a radyonındaı Dil ! lebelerile kız, erkek lise ve orta rnek. 

1 ın., n b' L 1 teb izeileri saat 9.30 da Barba.rosun erQ amına ır ROn • : na v ·1 • tlirbesl etrafında toplana.caklardır. 
CQ er. ecektir. Ayrı • 5 , t h : Mera.sime saat 10 da istlkllil mar~!. 
lfQlk j r!rnizdelıi bütün i ıe b~lana.ca.k, hazirun hep bir dız -
J)ı1 i,. ~v erınde Dil bayra _ i dan mllli mıırşımızı söyllyecektir. Bu 

:ı-ın_.. • u eclil • ·••Uaamereler tertib sırada bir tayyare t osu türbenin ü-
k 1111ffir H zerinden uçarak merasime işUrak e. 
ıltib · atibler dil in- d:i~ gibi aynı· dakikada Umanda 1 lflın eh . • • 

QfQn lt ernmıyetını an· bulu n bütün vapurlar da düdük 
tekler onf~ranalar vere • çalaca~a.rdır. İstiklD.l marşı söyle -
Ötflel.f, ealtl Ve yenl dilden nlrkew"Barb:UO.S zamanındaki kıya • 
J: " er ok L tenen taşıyan erler tarafından tUr -

0 11Q,.1 b. una~aR, temsil_. kapısındaki dlreAe bayrak çeklle-
~eceiffer~~r pıye• tem.il ,,_._, .... ,_ 
"lladeJti ır· H alkevle • 

ınercuime 

Londra 25 (A.A.) -İngiliz hava ve 
dahill emniyet nezarctlerinin tebliği: 
Düşman tayynreleri, bugün Dereset 

sahillerini aşmışlar ve Bristola hü • 
cum etmişlerdir. Sahil civarına ve 
Bristol etrafına !bombalar düşmüş -
tür. Bir miktar hasar ve ölü ve yara. 
lı vardır. 

(Devamı '7 nci !layfada) 

Roma büyük 
e~çimiz Ankarada 

Ankara, 25 (Hususi} - Roma 
büyük el~imiz Hüseyin Ragıb bu
gün şehrimize ıı;eldi. Büyük elçi An
karada iki hafta kadar kalarak me
zuniyetini geçirdikten sonra Roma
ya dönecektir. Hiiseyin Ragıb bu
,gün muayyen ziyaretlerde bulun-
muıJtur. ____ _ 

Türkiyedeki ltalyan rnektableri J 
talebesi ltalyadan avdet ettiler 

'------' 

Bir kısım talebeler Sirkecl ırarmda 
Yaşington 26 (AA.) - Birle- Yaz tatilini geçlnnek üzere b!r yıslle dünkü eksp.resle şehrimize dön,. 

şik Amerika hükumeti, ihracat ve müddet evvel İtnlyaya gitmiş olan müşlerdir. Bu talebelerden bir kılml 

Amerika Çine 
borç veriyor 

ithalat bankası vasıtasile, Çin hü memleketimizdeki İtalyan İzmirdeki İtalyan mekteblerlnin ta-
25 ikrazcia rl talebesinden 250 genç lebeai olduklanndan bUI(tlnlerde h • 



2 Sayfa 

Hergün 
Süratle 7kgi~en 
Dünya ikizsadiyatı 
K arşısında Türkiye 

Yazan: Muhittin Birgen _J 
'EW ransamn yiyecek ve muhte-
rlf:i lif iptidai madde bakımın

ilan çok müşkül bir vaziyette bu
lunduğu maiOmdur. Buna karşı hü
kumet, mütemadiyen tedbirler alı
yor. Bu tedbirler arasında türlü tür
lüsü vardır. İki tane3ini 7ikredeyim: 

1 -Hükumet, bütün Fransızlan, 
lapirto istihsaline elverişli hiçbir 
maddeyi anmıyarak (bazı YB.f ve 
kuru sebzeler ve çürük mevvalar) 
toplamaya. biriktirmeğe davet edi
yor. İspirto idaresi bunlan toplıya
cak ve bu suretle memleketin ben
a:in buhranını tahfife ç.alıııacaktır. 

2 - Hükumet, 'bütün Fransa için 
bir emirname neşretmi~tir: Fransa
da mebzul olan at kestaneleri hiç 
ıayi edilmeksizin mektebliler tara
Fından toplanacak ve muhafaza edi
lecektir. At ke3tanesinde, iyi bir gı
da hassalinı havi feküllü maddeleri 
bulunduğu gibi bunlardan yağ istih
tali de kahü imit. 

Misal olmak üzere bu iki nümu
neyi veriyorum. Bunlara benzer 
daha birçok teyler vardır. Nümune
ri vermekten maksadıma gelince, 
o da tunlan aöylemektir: 

* Ealdden fevkalade afet hanein-
de, milletler için yegane müdafaa 

s 

Resimli Makale: 

Eski b!r Yunan filozofu ~u kaideyi koydu: 
- Zengin olma.nuı en kısa ve en kolay yolu, yardırnma muhtaç oldu.. 

~un adamı ~u ~rd.ıımda kendisinin ıde büyük menfooti <Wduğuna 

inandırmn.ktır. 

ESERI 

Eski, yeni kaide = = 

İns:ı..n cemiyet! içinde tanıd~ma yardım etmek btlycn az da olsa 

gene bulunablir, fakat kendi kendisine yardım etmek ıs. 

tillhı, Allaha tevekkül etmek ve Fransanın me§hur muharrirlerin
kendini kapıp koyuvermekten iba- den Dumruı filsin bir eseri oynanıyor 
retti. Halbuki. zornan deği§ U; bu- du. Muharririn ayni derece tanınmış 
rün insan, fen aayesinde, teşkilat olan romancı babası Dumas pere de, 
kuvvdile, her ~eye karı,ı mücadele oyun eanasında müellifin locasınm 
imkanlan iktisab etmiştir. Mesela, önünde tela§lı tel1ışlı bir a§ağı bir 
Fransa, ilim ve fen .ahibi olmasa, yukan dolapakta idi. Bunu gören - 17 - rtlebilecek mikdarcia az bir para var- dık. Bardakdan boşanırcasına. ya~ • 
tetkilat kudreti bulunmasa bu eene dostlarından biri kendisini durdu - Tren hareket edecek rol? bu nl' • dı. Bundan b~ka, i'tiraf edeyim, za.. mur yajpyordu. Bu da~lar, (t()ller, 
aiır bir kıtlık görecek ve ş:elecek rarak hayretle sordu: met ne zaman nasib olacak? Azim ruret insana neler yapdırmaz? Pal - orma.nlıl.r dlya!ına mıı.hsus Nmur -
rekolteye kadar aapır sapır ölecek- - N eniz var üstad? •• Sizi pek bir tevekkülle, harekete gelmese bile tomun kenarına, astann içine ldtuf. lardan biri ... Ikimiz bir şemslye al -
!erdi. Halbuki, bu fena devri, Fran- üzgün görüyorum. katann içinde bulunmakdan doğan kdr bir kadının . hlmmetlle b~er tında, :tolkola sıkı sıJo yanyana, 0 _ 
tızlar, belki hayli zayıflıyarak geçi- - Hakiısınız azizim, eaerin aki- emnlyete yakın bir hisle bekledik, ~arklık epeyce bır para dlkdirmı~ - saooyı dolaşdık. Bir köy demişdlnı, 
recekler, fakat, yaşayacaklardır. betini endioe ile bekliyorum da böy- bekledik, nihayet sessiz, düdüksüz d~, bunu keşf etmek için paltoyu fakat ne güzel, dflz geniş ve temiz 

Diğer taTaftan gerek Almnayada, le bir yerde duramıyorum. katar harekete geldl Gayet yava~ ... sokmek lAzı.mdı... sokaklarile ba-eler i"inde birer lk.! 
'- F d ö d"w" .. p L· b Bhıı ·~ .. , ~·- bil' - bul cSoyunacak.slnızl » dediler Bizi J ••<w y -ırere.ıı; Tansa a g r ugumu:ı veya - e~ı amma, u oynanan eser Cllı,~ ,...., -.uu ır ner""'"en unan :- · çer katlı biribirinden ayrı evlerlle ne 

[fittiğimiz gnrib garib şeylerden §U sizin mn. e.sk.i bir lokomotif bu uzun ve a~ır ayrı ayrı birer delı~e koydular. Her . . • 
neticeyi istihraç etmemiz lazımdır: Dumas pl!re dostunun merakta katarı zorlukla sürüklü,yordu. Ben şey-.c ı evvel üzerimizde ne kadar pa- şırın, nasıl Insanı: c~lin burada ya_ 
l"abiatte, inaaniann işlerine yaraya- kalmaııını istemedi, ve kemali cid - hep Vedada tıakıyordum, gözlerimle ra. olduğunu sordular. Vedadda hiç çayın.ı ... diye da'Tet eden sakin yu -
:ale hesabsız unsurlar vardır; biz bu diyetle cevab verdi: ona cesaret vermek ıstıyordum. o_ para yo.kdu, ben i'tlraf edilecek pa • valarile .. . 
ıınsurlardan, şimdiye kadar, pek az - Hayır bu eser benim değil nun ne kadar slnirlendilini. !akat ramı söyledim ve derhal meydana O geceyi burada geçirecekdlk. zu_ 
.etifade ediyoruz. Bu istifadede bize anuna, sahibi benim eserim... mizacını bildi~im için bunu bana koydum. riclLe kat.arınuz ortesi sabah hare • 
rehberlik eden kuvvet te bir taraf- Apartl m !!an bahçesi· sezdirmemek için kendisine ne kadar -Bu parayı götüreme:z;sinlz. Vapu. ket edecekdt. Odam.ızın Jtaqısında o. 
tan görenek, öbür taraftan asırlat g cebret<iitin1 anlamak pek kolaydı. ra biruneden evvel otelin müdirine telin ziyafetıere, içtima'lara mahsus 
arasında tees1üs etmit itiyadlardrr. Dumaa pere yeni bir apartımana Bütün gün şurada btırada kt.sa te • teslim ediniz. O size bir makbuz ve. salası vardı. MUdJ.r bana gelerek de-
E.aki insanlar, tabiatin verdiği ,ey- tatınmı§tl. Oıilıı Dumaa fil.se vak.kufiar yaparak devam edildl nl- rlr, İsviçreye geçince orada ineceti- di ki; - Ma'atteessilf rahat uyuya -
leri keadi ihtiyaçları için kullanır- «gel de yeni yuvanın bahçe- hayet geceyi bulduk. Dik bir ~oku§ niz otelden bunun mukabilini alır mıya.caksınız. Bu akşam buranın ve 
arken, en kolay tedarik edilen. en &inde bu aleprn seninle yemek yi - çıkılıyor ve lotomotif adetA yorgun - ııınız, dediler. . elvarın bütün eençlerl blr müsamere 
az iJletmeie muhtııç olan ve en yelirn» diye bir mektub yazdı. Du- lukdan roluyordu. Böyle gitdlk, gU • Soyunmak, glyırunet arızııya ut • yapacaklar. Gecenin kim bllir banıf 
~oğrudan doğruya istihlak. edilebi- mu öls. tayin edilen saatte baba.- dik, blr aralık uzun bir eıeırtı ne kıL. ramadan geçdl. Anza paltomun es - sa•atine kadar gürültü olacak ... 

Kendi :tendlıne: -Ne ya.patım. ba.. 
şa gelen çeldll.r, dedim. Ve ibaba o _ 
~ bu ma'na. ne birihirlıni.ze bakıf • 
dık. 

en maddelere rağbet ederletdi. Ha- sının evine geldi. Biraz hot betten tar durdu. Ne bir mev:tıf, ne bir ı • rannın m~dana ~ı.t:rı\&.!1 fdl. Bu an.. 
vat güçl~tikçe, ihtiyaçlar arttıYc;a, 1onra, yemek yemek üzere babası- flk... ıı:a detU. Isvlçreye geçmek için bir 
,imdiki insanlar, düne kadar h=zim nın bahçe diye tarif ve göklere çı _ Bir kaz& mı oldu? ... Hep yolcular manl'a idi. Meydana çıksaydı. para 
çin kıymeti olmıyan ~ylerden isti- kardıiı yere inince., Duma• fils bu _ blriblrim}u bakl.§arni: soruşturuyor _ mü.~adere edilmetle :talmıyacakdı, 
'ade çarelerini aramaya bqladılar. rasının iki üç metre murabbaında dut. Bekledik hareketden eser yok, biz Almanyada kim bilir nasu mu -
Bu hareket, çok yeni. nihayet otuz dar, kasvetli, kuhi ve hava~~z bir •- n.thayet f;iml~en biri cesaret ede • lı:adderata mahlttm olarak bQsbütün Yemekden sonra .yine Almanyada 
aenelik bir teY oldui:'ll halde, bugün ralık olduğunu, ve dört bir tarafHU rek aşa~ı indi biraz sonra avdet • kala.cakdı.k. Bu tehlikeyi atlatdık, ben bulunmıran şey'lerden mftrekkeb bir 
ou sahada Avrupalılar çok ileri git- çevreliyen büyük duvariann ldeta derek haber ~erdi: • otel müdirlne gitdim, gitmeyebilir _ Yemfi müte'aldb_ odamıza çeldldik, 
mi~ bulunuyorlar. Kireç tqile kö- göklere yükseldiğini gördü, sesjni çı- Hiç bir ~ de~Umi4 sAde yol k dim, ıbana verilen ta.'limata. tebaiy • soyunup yataklarunıza gtmıek fizere 
:nürü bir araya getirip hronzin yerine karma dı. Sofraya otuTdu, fakat bir dik, yük pek atır old~u için lokr: _ yet etıneyebilirdim.. Beni ta'kl.b eden ik~n. ~danın kapısın~ vur~.u. _ot~lln 
nuvaffakivetle kullanıl:!ibilecek bir müddet sonra artık bundan fazla _ motif ~u uzun katarın llk yansını yokdu. Ne iyi et.ml§im de ta'llmatı ta_ müdiri yanında. İsvı~re koylülenne 
na yi istih~al eden bugÜnkü insan- sına dayanamıyacağını nlıyarak ba- almı., onu artık pek ya tm olan Lin. manılle ta 'kib etm~im. Tam çanta • mahsus kıyafetde ~. güleç, ~1 

Sözün kısası 
Dil bayramı 
~--- E. Ekrem Tala 

Bugün dil bayramıdır. 
Türk inkılabınm yabllllj:W olan • 

lar bu tabire hayret ederler. Dil bay• 
ramı olur mu? Dil bayramı ne de • 
rnek tir~ 

O hayrete dü1enleri ve bu ııualle
ri soranlan biraz aydınlatmak içiıa 
cevab verelim: Türk milletinin hll'" 
gün kutladığı şey daha doğrusu bir 
iatikial bayramı .• dil istildiılinin baY• 
ramıdır. 

Bu memleket ve bu millette hef 
şeyin özel olmasını, nemiz var, ne· 
miz yoksa, heT hangi bir yabancı te
sir ve nüfuzdan rnasun kalmasını ar· 
zulayan Ulu kurtarıcı, sekiz yıl ev • 
vel, dilimizin de, ~öhne kalıbını de-
ğiştirerek, tamamile milli esaslar ~ 
zerine kurulmasında bizim için fa~ 
da gördü ve Dolmabııhçe sarayında 
birinci dil kurultayını toplad1. 

Bu kurultayın neticesinde doğan 
dil kurumu, o gün bugündür, en 
ciddi ilim te,elcküllerine yalcı$8n bit 
azim, bir vakar ve bir tevazula du~ 
madan çalışıyor. 

Onun bu çalı$Inasından ne hasıl 
oldu. demiyelim. Böyle bir sualiıı 
cevabı, her fırsatta defantla -.eril • 
mİ§tir. Tekran nı lüzumsuz görürüı-

Ancak dil inkılabmın, o ilim '\S'" 

hasında olduğu gibi, arneli sahadakJ 
faydalan da büyük olmu~tur. Bunu. 
içinde o"kluğumuz için, biz pele tak• 
dir edemiyoruz. Lakin bu vakte k~ 
dar Osmanlı dilinin çetinliğinden 
ürkerek onu öğrenmeğe, hatta ya • 
na,.mıyan yıı.bancılann şimdi dün' 
ya havadislerini münhasıran bizid 
gazetelerlmizde aramaları. türkceyf 
konuşmağa, hatt8. yazmağa ce3aret 
eylemeleri, dil inkılabının birkaç se• 
ne içindeki ba~arılltrının azametine 
çok gÜzel bir delildir. 

Ya:z-ıcılıP,-a O<ımanl• nevri,nde bar 
Jam.ış bulunan biz, oldukça eski ka• 
lem sahibieri bile, dünkü ve bugün• 
kü yanlarımızı karşılaştırdığunız va• 
kit hayrete dü~üyoruz. Ve 1imdi, tJ 
tarzda yazmağa heveslenselc de Y,. 
pamıyoruz. T erkibli, ıstılahlı, sedi'
li cümleler kurmak elimizden gel • 
miyor. Bu da, dil inkılabının ~ern .. 
relerinden biri değil midir) 

Şu ıoekiz yıl içinde çok uzun bit 
yol aldığımız 1üphe götürmez. Hat-
ta, içimizde hızını alamayıp da. if' 
rata kaçanlar da oldu. Türk hu "' 
dudlarını aşarak, kimi Tibet çöl • 
lerini, kimi de Frengistan mamure-' 
\eTini boyladı. Bununll\ beraber a • 
nk, güzel, Öz Türk lehçe~ yavaf yı&" 
va, istikTar bulmak üzerediT. 

Surada birkaç yıl daha aabredet" 
sek, dil kurumunun f~yizli c;alıfJt!a' 
lanndan elbirliğile faydalanacağı • 
mız muhakkaktır. 

Orada, gerçekten bu işin a~ık ~• 
mütehassı!\lan var. Nasıl olmaz Id 
onlan birbir,. Atatürk kendi ae(tf. 
Onun, her gördüğü i"de isabet bU' 
lunduğuna da e7elden ebede ka ' 
dar kani olanlardanız. 

Nur içinde yatsınl 

e. ek.~~,. ~.t,. 
ar, bu sahada çalıı,tıkça yarın kim basına hitab etti, ve: dau-a kadar götürüp geri döneeek larımızia ıtlmıilkden vapura götüren rin bir gellA) lle birlikte, pek naz!.:tO..Oe 
;,ilir daha neler yapacaklardırl E- «Dairenizin lll pencerelerinden ve bizim dahil olduğumuz ikinci ya_ nhtımda Ueriler.ten arkarndan bir .ses bir nsan ne bizi müsamreye da'vet --------------
ier, yann bir ilim adamı çıkıp ta birisini açtırsanız da içeriden dışan- nsını da alacakmı.,. beni tevkif etdi: Bana ta.'limat ve - ediyorlardı. İırrtlna, etmek pek ka - P f t ec·le • •n 
)ir avuç l-umdn bir büyük eneTji ya biraz hava gelsel..l> dedi. Bu kazaya da rızadan başka yapa_ ren gümrük memuru .. cmakbuz? .. J balık olurdu. Müs:ımere aalıuıına geç. 0 onya ayyar 1 r101 
nembat bulunduğunu söyler ve bu Şair öfkeSi caJt bir ~ yokdu, Türkçe olarak Ve- diye sordu, kemall emnlyetıe makbu_ dik. Müsamere?l .. Az çok fark lle her ffiUVaffakiyet1eri 
~nerjiyi meydana çıkanp bununla dada· ne ya.pnlım maksad ha.sıl ol zu casterdlm: - Gute ReJse ... diye yerde r:e~lerin mtl<Jamerelerine ben-
JU veya bu iııi yaparsa bunda hiç te Şair Mehmed Akif gençliğinde ırun~ geç olsun guç olmasını .. de : bize seHun verdL Ya otel müdirfnf zeyen bir eeıence... Londra, 25 (A.A.) -Pat ajaf'"' 

'-'ret edilecek bir şey yoktur. Çü n- pehlı'vanlı'- •tmı'.. ·n· b " ·· ~rmeseydlml - Londrada cereyan eden ha~ J ~ .. ,., 1 yapı • yuru- di:m. o sıı.bftrtuıe gülümseyerek: av ... GösterUen cemneye mukabele et _ ... 
,u, insan, tabiatİn içinde saklanan w ha 1 b' tb. Akl •w• !nd h b 1 · d P I t yyartY mege yı ır ır za ına eatıgı - Amma hem ı:eç hem ~ oluyor!.. Vapura b lk, 'Vapur nihayet nh.. mi" olmak i"in olduk"a kaldık, sonra mu are e enn e 

0 
onya a '-' tırlardan halen aneale pek azını za la b t u '- t w 'b. kedin y y y len'nı'n hare'-~tı hakLında ..... ~ıdaP man r at onun .Lap ıgı gı ı dedi. tmu ter ce Vedndcıt gözlerinde 0 genoe yaklaşarak terttb hey'etin1 ıu' ıt v-• 

'e§fetmit bulunuyoT. Tabiat deni- saatlerce yürürdü. Bir arilık Halkalı Geç ve ~ç ntbnyet Lindau..a TUSul bir sevinçle: - Te~ekkflr ederim, ba- müsamer6den dolayı tebrlk ve da'vet malumatı vermektedir: 
en esrar kumkumasının ı'çı"nde '-e•f.e- z· t ekt b. d h 1 k d b" E 1·~1 'lk yan·ında Poloıı" .ıı; .. ıraa m e ın e oca ı e en u- milye.sser oldu·, c~llb~ ırece yarısına bacıtıml .. de.di ve beni ôpdft. Bu da. Y o,u ayının ı " ..ı 
mecek. kim bilir, daha neler vart ··k • ek b. k · .. ·· edlll.§lmizden dolayı da t~ekkür et • 1 ·ı tl ilt dd'd f le" yu prr, m te ın apısının ustün • do~... Göl kenarında küçilk, fakat k.ikaya kadar onun !çin ihtiyar edilen ya ı pı o ann nı ea ı :ıa er .. 

Bunlan söylerken fUnlan da ila- de, müessesenin kuruluı tarihini t ld M ch hm tıere teşekk~ di d 0 d dik. yorgunlukda.n. uykusuzlukdan kaydedilmiştir. 7 Eylul aııbahı bı• 
v-e etmek lazımdır: gösteren. ve son mısraı: temiz, eüzcl bir o e ei lfı.;nı .In o za e daha ne kad~ ~ ~İ n ka; bah.<ıederek müsa.'ade f.cttedik ve ya - Polonya filosu 1 l düşman tayyarl" 

Geçen harb esnasında ille defa u Pek b'edi ( t) oldu Ziraat rnek- berbad odasının bir e ısı olarak sonra r za e ere a - t.a.klara. cirdlkden sonra son geçiri si dü•ürmüt ve yalnız bir tayyıtı' 
d 1 E h 

bem beyaz, ütUierl fizerinde çal'§af _ Ianılacalanışl. Ahi .. Ne kadar ı.ster _ : • y , 

l ı işiti en Tsatz, bu arbin kamçt- tebiı> diye biten, rık'a ile yazılı lnrla yataklarda biltiin yorgunlukla • dim ki onun i9ln dA.'ima böyle neti • len geeelerio ve yolculukların .blrık- kaybetmiştir. Filo ayni giinUn ak~ 
adığı ihtiyaçlar elinde arhlc o hale kıt'ayı pek beğenir ve her seferinde nmm alan derin bir uyku ne nyu _ eeleri seiAmet ve necat olacal!:: zah _ dlrdl~ yorıunluklarla öyle derın bir mı ve ertesi gün, 13 dü~man tay)'•' 
relmlştir ki, eğer dünya, bu harb küapının önü~ddüe' bir. 1mol.~ .verkerekl o duk. Vapurun hareketine epe,.,.e bir metıer çekmekde devam edebilsey • uyuduk k1 mubak.ka:t ~a kıya _ resi, 9 Eylulde de üç tayyare diişilt" 
lfetini de az kaza ve bela ile atla- t t .7~ " t" g r, ve ecvı sesı e şun e !"RT a- bir zaman vardı. Sabahleyin bu za _ dlın... metıe:r kaparken hiç bir şey1er duy. muş ur. _______ _ 
usa. yannın ıktısadi hayatı büsbU- makta.n h~ ~.uyardı.. . • manı kasabayı doJo.ımıakla g.....ı .. dik. * madık ... Ertesı gün Zurich--de idlk. Avustralyada feni 

bir fırka teşkil edildi 
:6n batka bir ,ekil alacaktır. Ak f b g d t le ü ...... ~. '"~ * ı ır un ersı~e ye ı~me - Bütün Bavyiera ihalkl' gibi pek din _ Kar~ sahilde Romanshom i&nlnde Halid Ziya Uıakhgil 

z?"e otu~a!ta ?ld';lgu Beylerb~ . - dar olan LindaU-lıların o ifin bir bir kasabacı~. daha. doıw., ... bir kö.. 
Yarının Ütısadi hayatına hakim yınden kopruye ındı. Fakat aksılık . c;•...-.u 

,lacak şeyi de ,imdiden kestirebili- olacak. treni kaçırdı. Canı aıkıldı. mezhebi alayı vardı, bllemem nasıl ye çıkdık. Yine göl kenarında milte - Belediye Yunanistandan 
4 otobüs ald1 

iz: Madde ve kuvvet tn~arrufu. Amma, arka81ndan tesellisini de der bir cUn1 veslle ne kilise meydanına vaz!, fakat ınsanın yüzilne ctllen bir 
Bu ta•arruf fikri bugünkü iktıııad.. hal buldu, kendi kendisine - canım ~len bu alayı, orta çağa. 0.'1d vuıf - otele indlk._ Yatak oda.mızı gfu'dükden 

la da mevcuddur. Fakat. fikrin vü- ne kadarcık yol ki .. haydi. yürüyü- larını muhafaza eden kB&I.b~m sonra. _büyük temlz bir oda- hemen 
:udU, onun azamt randıman venne- ve.relim dedi ve hastonunu tıtşlara muhtelif kısımlarını alAka ile gor - otelin yernet odasına. indiL Veda.da, Belediyenin Kereateciler - Eyüb 
ıini temine kafi gelemezdi. Bu az•· vurarak Sineeciden yola koyuldu. dük. ~anında otele avdetimizde onunla beraber kendime de, ne za - hattı otobüs .servisini bizzat itlet
n1 randımanı, fennin bugünkü ve Ta Topkapıdan tutturup yaya ola- cgümruiei..J dediler. Çantaıarun:zı mandanberi Almanyada mahrum ol- rneğe karar verdiğini yazmıttık. Be
rarınki terakki derecesi, mütemadi- rak Halkalıya mektebin önüne ael- bizden evvel oraya nakletmlşlerdl. Is- du~umuz bir ziyafet Termelt fıstedlm. lediye bu hususta hazırlıklara geç
/en artıracak, bir taraftan fen, di- di. Adeti veçhile biT mola verdi Bu kelenin yanında f{imrilk dl'tresin. Tamamlle h.atırımda: mi~ bulunmaktadır. Yunanİstana ıs
ter taraftan te,kült, oimdiye kadar kadar uzun bir rol yürüme netieesi de çantalar mu'ayene olundu. Gev - Birer büyillt parça dana lrillbıuıdısı, maTlanan otobüslerden -4 tanesi 
araf edilip giden pek çok maddele- hatın aayılır derecede yorulmu~ olan şek bir muayene, fakat bundan sonra üzerlerinde ik~ dane tavada Y\1 - matluba muvafık aörülmüt ve mü
in isıaftan kurtanlmasını m\iın](ün Aldfin aözleri insiyıı.kt bir hareketle sı.kı bir mu'ayene daha vardı: Para murta; bol Gruye're peynlrile ve te- bayaa edilmiştir. Bu otobüslerden 
cılacaktrr. • • (Devamı 7 net •yfada) 1.11. .. En ziyade dikkat olunan iş para reyalile Spqetti... beheri belediyeye «.6500ı> liraya 

Demek isterim 1d. çolC aüratle de- ka.çakçılıRı 1df. Ben buna az 90k TA • Bunu ne 1§teha lle, ne lezzetle, ne malolmuttur. Otobüsler Atinadan 

jişen bir dünya ilctısadiyah Içinde -;:(;::1:) :o=nzeı=.=========::lo::f:o;:ld::ufu::m::i;:ç!:n=yan:::mı:d:a=ha::be:r::;;v;:e-::;;sa='a:d:e:t.l:e:ye&:;;;lt;;.;:So::n:ra=:so::t:a:~::ç:ı:k:.::;;;y;;;;a;;;;n;:n::;:y:ol:a::ç.ı:k:a:rı:la:c:a:k:tı:r.=::::::;. 
7aoıyoruz. Bizde ise, lktısadi hayat ..,. 
6ok yavaş de~yor. Memleketimi
rm en mlihim hayat meselelerinden 
birinf tqkll eden bu «yavaş istihalen 

gerine vatanda;lanmın dilckatleri
çekmeğ~ çalıtıyorum. Bizim de 

hsadi hıı.vatnnızdaki istihale haTe
etini aUratlendlrmeml:ı ve yeni ve

ler yapmamız llzım. Fakat, 
bunlan yapabilmek için de 

teYd.n evvel, ferd ferd, ıühnlyet 
.lıll1omtzda bir delitme vukua 

ihlauıllll IAzımdrr. 

1 ST ER i NA N, 1 ST ER INANMAl 
• Olgunluk imtlbaniarmın vase.t! nlsbell henfiz malOm de~ildlr. Çünkü 

imtihanlarm netieeBi ancak bu hafta sonund$L belli olacak. Fakat ele -
meler de dabD olıruı;k üzere d!ler imtihanların umumt nlsbetl bu sene de 
fyl d~. Yflzde ytrmlyl zorluk!& bulmuştur. Bu netleenin alınma.sında 
ibelld orta mektebler için bu sene ta.tbike ba.§la.na.n eleme usuıtlnfin te. 
s1rt olmuı;tur. Fakat umumlyetle !mtlbnnların hiç bir sene Iyi netlee ver_ 
medili nali'Ul df.k.tate alırum bu Ifte ta.ıebe.nin lA.vikile çalı.şıp çalı§llla. 

ması b.dar talebenln Smtlhanlara ~tl.ştırllip yetlşttrilmedltt de esaslı 
bir millA.haza. ola.mk nazarı dl.tka.te alınmak icab eder. Ders senesinin 
birçok ta.tnıerle heba. eclDme.sl, Ilk tabsD senelerinde kanaat notlarile 
kolay kolay smıf at.lıya.n taıebenin !birdenbire sı.k:ıştmlmtuıı, amınann 
:y{lksek mevcudlu ohna.sı, tıı-zce, imtlhanlann fena netlee 
Termeslnde bqlıo& Amildir. Biz, buna. orddet.ıe tnanı,yorwt. Sen 
de, ey tari: 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 

Melboum~ 25 CA.A.) - Hartl. ~~ 
binesi yeni bir sefer fırlwnnın ~ 
line karar verm1ştlT. Bu tırka der.DJ"" 
hareket edeeelrttT. Bu 'kararla A~ 
tralyanın sefer kuvvet.lerl dört fıt • 
kaya bal!.l oimiLlttadır. ~ ······································-·· ..... ·· T A .K V 1 M 
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Telgraf, ele Ve 
Berli ne dörder 
buçuk dakika 

fasıla ile yapılan 
ak1nlar1n ta fs i lat1 

Hava Kurumu paraşütçüleri 
Diyarbakırdan Elazığ' a giden 
havacılar hararetle karşılandılar 

til~o~~ra, 25 (AA.) - Pazart~i Diyarbakır 25 (A.A.) - Dün sabah 
)e Ahn Salıya bağlıyan gece Beılin Urfadan hareket eden Hava Kurumu 
f'ap 1 anyamn aair bölgelerinde tayyareel ve para.şütçillerl 8.30 da 
kınd mı~ olan bombardımanlar hak- Diyarbakıra gelmiş ve tayyarelerlle 
terv·'· ava nezaretinin istihbarat fehlr üzerinde dolaşarak k.onfetı at-

Pısı lU taEsilatı vermektedir: ml§ludır. Gençler tayyare rneyda • 
~ult azjrteai gecesi Berlin üzerinde nında umumi müfettı., Abidin Öz -
da h.nı ~n. yıpratma taktiği hakkın- men, Korkomut&n, müfettişlik baş -
~ev ır fılur edinmek için birkaç saat mtişa.vlri, Vali, ıslvll ve askeri erkA.n 
u, :k ren bombardıman e•nasın- ue on binlerce haık taratından kar4ı. 
dalt'k ın ann takriben dötder buçuk lanmışlardır. 

leri öğle yeme~inl tayynreci arka -
daşlan arasında yemişlerdir. 

Elfızı~ 25 (A.A.) - Hava Kurumu 
tayyareelleri ve paraşütçülerl hava • 
nın çok müsaadesizli~ine raeınen 
program muclbince bugün saat on 
birde El.A.zığ tayyare meydanına gel-
ml.şlerdir. Başta dördüncü umumi 
müfettiş olmak üzere vali, tümko • 
mutan, şehir mümessilleri tarafın -
dan karşılanmışlnr<lır. Bundan sonra 
stadyoma gidilerek sabahın sekizin -
denberi toplanmı.cs olan on binlerce 
halka ve mekteblilere hitaben Emin 
All tarafından heyecanlı bir nutuk 
söylenmlştr. Havanın müsandesizll~i 

yüzünden para.şüt atlamaları gösteri.. 

pıl ı ll fasılalı dalgalar halinde ya- Umumi Müfettiş Özmen de, halka, 
;r,~' olduğunu söylemek kafidir. Hava Kurumuna yapılacak yardımın 
ları arelerimizden bazıları, bomba- ehenuniyetl üzerinde blr hltabede bu 
~1)~1 kh~d~Elerine tam isabetle ata- lunmuş ve bundan sonra tayyareler 
lJr; e ıçın, havanın müsaadesizli- uçu,oa başlamışlar ve paral}ütc;üler 
tu e h~•lınen, elli dakika kadar u- halkın sürekli al~ları arasında mu
'den u tr lllÜddet hP-d efierinin üzerin- vaf!akiyetıl atlayış gösterileri yap 
'"'-'elçllltıtlardır. En ağır hücuml,.r, m~ardır. Hava Kurumu tayyareel 
ilter· ce teabit edilmi~ olan hedt-fler -~---------------------------~ 
leh;~e. Y&pılmıotır. Potadam ve s . d •lt 1 1. .,. 1 B est 

- leri yapılamamı.ştır. 

.-oıu e-htasyonlan yakınında demir- Url ye 8 ayan ng1 IZ er r 
lelttrt~ aları ile Mohabit, W e1t e- d 
~lla Ve Klingenberg elektrik &an- heyet•lne husumel den·lz Ussiu"nü e »ı~ rına teri halinde hücumlar ya-

'-nt ıo1tır. Bir tayyare V/est Power l bombaladi lar 
lt\ı1tı uyu . u yanRın çııı::ar-ra ınd. b"" "'k b" 1_ gösteri· ,. yor 
bir tr. Mohah;t elektrik santr41ında 
l'e lll~~areıni:r bı!, yangın çıkarmı~ 
~efi dtealcıbe!'l gelen tavya,.eler he
tm;. ~:hal teııbit ent-bilmi~lerdir. 
ı .. er oır t • .. .. b oa :ır . ayYar-.:nın attızı uç om-
''lt enı Yangınlar <"ı..l.:ıtrmı, ve infi
ları baddelerine isabet ederek bun
J'ang e{hava etmi'!tir. Mohabitteki 
•af,.dn ar 1 00 kilometr-lik bir me-

HU~~~ör~dii~-nnek~a~traflar 
Ekae · · 1 ta2:1 f h~ı e ektrik santralı ve hava-

linde ll . nkaları olmak üzere Ber
\'etle ~a.ır hedefler Ingiliz hava kuv
ltla~}ıtının hususi ihtimamlarına 

1-f .. ar olmuşlardır. 
traUal.ıcurna maru.ı: kalan diğer san
fell-ı ~e ~~~~rlottenberg, Frudrich ·

Dil .wılmersdorf santrallarıdır. 
fıı.brik n~gerııtrasse' da bir havagazı 
~- lt 

11j1nda şiddetli bir infilak ''u
Bo e tniştir. 

lr~Qı ~t~rdıman edilen sair hava
lottenb rıkaları, Neukoln ve Char-

Kahire, 25 (A.A.) - Royter a
jansı bildiriyor: 

Suriyede halyan aleyhtarı yeni 
tezahürler kaydedilmektedir. El
mısri gazetesinde inti ar eden bir 
Seyrut telgrafındıı şöyle denilmek
t~dir: 

Bütün Suriye milli teş,.kkülkri, 
memleketin nihai mukadderatının 
İngiliz zaferine ba~lı olduğunu R"ÖZ 
önünde tutarak İtalyan heyetine 
karşı açıkça husumet gÖstermekte
dirler. Her an bir ihtilnlden endişe 
eden komisyon pek ihtiyatlı hareket 
etmektt'dir. Komisyon aza!'lına bir 
çok tehdid mektubları gelmi~tir ve 
aza taarnıza uararnaktan korktuk
ları için gt'ce dışarı cıkmamaktadır. 

Kudüs radyosu tarnfından hı-ıber 
verilen Hayfa bombardımanı ltıtl
yanlara kar~ı Arab husumetini bir 
kat daha arttırmıştır. 

Dakar önünde muharebe 
şiddetlendi 

(Ba!l!tarafı 1 inci sayfa.,.ı.l 

Londra, 25 (A.A) - H<ıva rıe
zaretinin i!tihbarat servisi bildiriyor: 

Sahil müdafa~ kuvvt:tlerine men
sub tayyareler dün sabah etkenden, 
Almaniann itgalinde Lı·lunnn Brest 
deniz üssünt- kariJı hnr~kuttn bulun
muşlardır. Torpid(llıırın demirli bu
lunduğu bir nokta ve petrol depo
ları ile iaşe mağazalan üzeriııe uzun 
bir bomba feridi bırnl ılmıştır. $id
detli infilaklard<m sonra rlört vazıh 
yangın müşahede -dilmiştir. Lima
nın üzerinde kalın bir duman sütu
nu da görülmüştür. Alevler sahil
den elli kilometre mesafeden görül
mekt,. idi. 

Sahil müdafRnııına mensub diğer 
tayyarelerimiz Zıo~hnıggede kanalın 
ağzı üzerine gruo hnlindc hombalar 
bırakmıslardır. Infilaklar v~ alev 
sütunları ,imdiye knelar göriilmiyen 
bir vüs' at arzetmi~tir. 

Milli Şefin 
Telgrafları 

Spa ~g gazhaneleri olmu~tur. 
ttlotört au' da B. M. W. tayyare 
ta re tn fabrikası ve T empelhof tay
diltniJthyd~nı da bombardıman e
lıır iaah' Sımens fabrikasına tam 

Ber}j e~ kaydedilmiştir. zöre müteaddld obüs isabet ettirmiş- Ankara 25 (A.A.> - Meksikanın ls. 
fornet nın lllerkezinden birkaç ki
~ iat~ lllesafedeki demiryolu tev

it Pilotonlarını bombardıman eden 

lerdir. tlklfıl yıldönümü müruueb('t e Rei -
25 Eylfıl saat 10 a dotı"u, hücum sicümhur i'mlet İnönü lle Meksika 

yeniden başlamıştır. Torpil isabet et. ~eisicümhuru .. arasında .karşılıklı teb 
mi§ olan iki İngiliz zırhlısından birisi, rı~ ~e ~ek.kur telgrnfları teatı t-'<111-Do"' lUnları anlatmaktauır: 

ır·..ı truca h · ı_ • •• • ,~'~erek şe rın merıı:ezı uzerıne 
'•YJ.~keın a:ırdınlatıcı bir fi~ek yaktık. 
f!.ttetle ~~~ bir ı~ık husule geldi. Bu 
0 \l hh ~ıu büyük tevzi ista,yonu ile 

kuvvetle yana yat.ml§ vaziyette, mu_ mışttr_. _________ _ 

p ""' tın . "d 
8~ hıı.ttı ~?Itı adınca uzun bir de-
lı lt taa d ırormeğe muvaffak olduk. 

1,
01llbllt ınıız seri halinde bırakılan 
~~ etti~rı~ depoların yanında infi-
,l,tı -tı_nı ırörmü~tür. Yo.ngın bom-
Dii~ ı Yangın çıkarmıştır. 

lll)>llrel .he_defler bombardıman 
\t~ doiuetırnızi Beriinin batı-şim 
~Ilir. -cenub bölgelerine sürükle-

Diier b 
lllnlar Y ir rasıdın taporunda da 

Cet<J·~~ılrnaktadır: 
J01t :Yanıgı~iz zaman Beriinde bir 
~ l:ıa~ın ar YıınmRktR ve paraşüt

tehri te~ ~nrnı, aydınlatıct fişekleı4 
latihb vır etmekte idi. 

llleltted· arat servisi tunlan ilave et-
~ ır: 

1 ar,.nd· 
u'Pıla.ıı h··'2: tevzi istasyonların!\ 
,~llıde l' e ucurnlardan maada, Ber-i hücu:Pelhof tavyare meydanı 

t hang ll tabi tı,ı.tulmuş ve en az 
•dil"'i•t~r Üıerine tam isnbet kay-

ır. 

harebeden uzaklaşmıştır. 

Cebelüttankın bom b:ırdunanı 

Algeziras, 25 {AA.) - D. N. 
B. Birçok Fransız tayyare filoları, 
bugün öğleden sonra da ısaat 14.45 
de yeniden Cebelüttarıka hücum et-

mi~ler ve kale ve liman tesisatı ü -
zerine birçok büyük çapta bomba
lar atmııılardır. Birbirini takib eden 
dalagalar halinde yapılan hücum, 
&aat 16 da hala devam etmekte idi. 

İngiliz hava dafi hataryaları, bir 
Fransız tayyaresini düşiirmüşlerdir. 
Bu tayyarenin mürettebntı para~üt
le atlıyarak kurutulmuşt•ır. 

Fransız tebliği 

Vişi, 25 (AA) - Havas bil
diriyor: 

Fransız tebliği: 
Dakarın bir lngiliz filosu tarafın

dan bombardımanına mukabele 
hilmisil olmak iizere mühim bir 
Fransız hava kuvveti 24 Eylulde sa
at 1 3 ile 15 ara!ında Cebelüttarık 

l'as • limanını bombardıman etmiştir. 
aJansının b d ı 

b Tersane ve kısmen ce nu o ma 
ı.._ İr tekzibi rıhtımı üzerine 45 ton bomba atıl-

bıi;t'ko~a 25 mı,tır. Limanda büyük bir gemiye 
~~:tyOt: (A.A.) - Tass ajansı isabet olmu,, kesif bir duman çık-

)tkntaa 'l'eıeg tığı görülmü~tür. 
•ı l n. 8 raph ajansı. hariclye lngili:r. dafi bataryalarının şiddet-
kı !çın EIQ~raço~ıunun d~f4tirilme - lı" mukabel~ine ra~men tayyarele-

:re ne ·.retıer Blrli~inln .rilya i'ür 
trll.(t ıdtnde !.tr 6

" rin hepsi üslerine dönmü,lerdir. 
'l' dıı.n bır ar ettıtine dair Bel. 
~ ~ aJans haber yaymı_,tır. Fransada harh clivanı kuruldu 
t li <ılan 1

• nıanasız ve hayal mııh 
..!!' 'ttıernı:: Sovyetler Birl~lnin di _ Vi «by. 2 5 { A.A.) - Nazırlar 
~lbıttarık eUerin devlet işlerine ve meclisine harb divanı tecıkili hak
~ tılyllsetı <lahnı ı.,ıcrıne kar~ma. kında bir layiha verilmiştir. 
«ıt bu babe Ue tezn.d halinde bulu • Vi.ıi hükumetinin tek:nöi 

· rı tekzibe salA.hiyettar • 

1 
;-:-.-__ Vichy, 25 (A.A)- Havas bil-

lfllird . diriyor: 
e bır kahve taeiri Ingiliz kuvvetlerinin Dakara hü-lllahk cumunun aebebini, garbi Afrikada-

ltttı emeye Verildi ki Fransız kolenisine Almanvanın 
le t lr 25 (A.A el koyma!tna mani ?l.mak teşkil ey-
~actrı ıUınru) - Burada bir kah. )ediği hakkında lngılız radyosu ta
~r 'ttıiktal'da kkten çıkardı~ı mü • Tafından verilen haberler, tamami

et "klıettn ahin Veden on çuvalmı le aaılzıdır. Fransız hükumeti, garbi 
tesbit ettıtı fiat- Afrikada asker veya sivil en ufak 

Ahnan - ispanyol 
•• •• 1 • 

goruşme .ert 
Berlin 25 (A.A.) - Stefanl ajan • 

sından: 

Harlciye nazırı B. Von Ribbent -
rop, Salı günti akşamı bir tere daha 
İspanyol dahiliye nazırı B. Serrano 
Suneri kabul etmLştlr. Mulô.kat uzun 
sürmüştür. 

Bitler İspanyol nanrile blr 
aaat görüştü 

Berlin 25 (A.A.) - D. N. B. bildi -
riyor: 

Salft.hiyettar bir membadan ötre _ 
nildi~ine göre, B. Se:-rano Sı·nPr bu
gün B. Hitler tamtından knbul edll_ 
miştir. Millakat bir saat kadar devam 
etmiştir. 

-------------------
Merkez Bankasmm 

Istanbul şubesi müdürlüğü 
Ankara, 25 (Hususi) - Cüm

huriyet Merkez Banka'ı İzmir ~ube
si müdürü Nazif İstanbul ,ubesi mü
dürlüğüne nakledilmiştir. 

Almanyada kış saati 
Berlin 25 (A.A.) - D. N. B. bildiri_ 

yor: 
23 KAnunusani 1940 tarihli ~mir -

nameye tevfikan kullanılan yıız saa. 
tı Almanyada ı Nisanda bir saat iler• 
alınan umumi saatler 6 Te.şrinievvc 

sabahı saat 3 de bir saat gerl alına 
caklardır. ---------
Aden e hava taarruzt 

Aden, 25 (A.A) - Bugün öğ
leden sonra Adene bir hava Inicu
mu yapılmıştır. Bombalar düşmÜ!j, 
fakat hiçbir hasarı ve tclefatı mucil 
olmamışt.;;;ır:.:.·-------

Sünger istihsalab 
Marmaris 25 (A.A.) - Bu sene ya! 

nız Marmaris romtakasında lstlhsr' 
edUecek stlngerin 10 lbln kiloya var~ 

tahmin ecınıyor. Süngereller hfı 

Arnerikaya dair 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

B u harbin neticesi üzerinde 
müessir olabilecek bir amil 

olmak üzere pek çok kimseler A
merikanın müstakbel hattı hareke
tini h~aba alıyorlar. Gerek ideolo
jik bakımdan, gerek menfaat ve ır
ki yakınlık noktai nazanndan Ame
rikanın kendisini Ingiltereye yar
dımda bulunmakla mükellef gör
mekte olduğu ~üph~izdir. Nitekim 
bunun binbir misalini hergün gör
mekteyiz. Fakat Amerikanın İngil
tereye yapmakta olduğu yardım, 
şimdilik sadece malzeme satmaya 
inhisar ediyor. 1-larbe fiilen müda
hale demek olan canlı malzeme ya
ni asker göndermeye yana~mak is
temiyor. 

Bir ara Reisicümhur Roo!levelt'in 
takib ettiği siyasetin Amerikayı, u
zak kalmak ister göründüğü harb 
ate§inin ta içine atacağını zannetti
recek bazı emareler belirdi. Fakat 
riyaset intihab devresinin yakıniat
mış olması, yeni dünya devlet rei
sine bu vadide radikal bir karar al
maya imkan vermedi. Bu j§ten da
ha evvel bizzat kendi mukaddera
tını alakadar eden seçim mücadele
sini sona erdirmek vaziyetinde kal
dı. Bundan dolayıdır ki Amerika 
için şimdi Avrupn harbi bir bakıma 
göre ikinci plandadır. Ondan e,·vel 
Cümhurreisliğine iiçüncü defa nam
zedliğini koyan Roosevelt ile cüm
huriyetçi partinin namzedi \Villkie
nin yapmakta oldukları seçim mü
cadelesinin sonunu almak icab edi
yor. 

Mister Roo!!evelt Amerikanın ik
tıııaden çok buhranlı bir zamanında 
iş başına gelmiş, gösterdiği elastiki
yetle hem ı:eniş halk kütlelerinin 
teveccühünü kaznnmıo, hem de tat
bik ettiği New l>eal denilen yepye
ni iktısadi kalkınma planile Ameri
kayı bilhassa dahilen çok müşkül 
bir vaziyetten kurtarmış bir adam
dır. Bu ısebeble bir kısım Amerika
Iılıırın kendisine karııı derin itimad
ları vardır. Buna mukabil güttiiğü 
iktısadi politikanın bir icabı olarak 
büyük sanayi eYbabı aleyhine dön
müştür. Bundan bn§ka yeni dünya
da Avrupa harbine karı!lmak iste
miyen çok kesif yerde i~çi ve orta 
sınıf halk vardır. Fakat Mister Roo
sevelt'in şah1iyeti bu engelleri herta
raf edip Amerikayı Ingilterenin ya
nı ba~ında har'br: ısevkedebilecek 
kudrettedir. Şayed Uçünc'ü defa se-
çilebilirae. Asıl zorluk buro.da görü
nüyor, çünkü: T eamülen Amerika
da hiçbir reisicümhur arka arkaya 
eç defa seçilmediği gibi bunlardan 
seçilmek istiyen de ortaya çıkma
mıştır. Şimdi istisnai olarak ve ah
,·alin nezaketi karşısında sırf Ame
tikalılara bir hizmet olmak iddiasi
le Mister Roo!eveltin uçuncii bir 
defa :riyaseticümhur mevkiine nam
zedliğini koyduğu mü ahede edili
yor. Mister Rooııeveltin bundan baş
ka seçilme şansını zayıflato.n bir di
ğer amil de rakibi olan cümhuriyet
çi namzed Willkienin ~ah,.;iyetidir. 
Bu zatın siyaseti ile rakibininki ara
sında esaslı fark tudur: 

Mister Roosevelt harbden kr.çın
mayı ister görünmekle beraber 2a
ruret halinde müdahalevi kale alan 
bir kimsedir. Mister Willkie ise böy
le bit ihtimali her suretle reddeden 
bir adamdır. Mallmafih Ingiltereye 
yapılan yardımiara da kat'i 1urette 
taraftardır. Onun rakibine bilhassa 
hücum vesilesi olarak kullandığı 
,ey, Amerikanın gerek hava, gerek 
kara kuvveti itibarile haı:ırlanma
-lan, onu, Avrupa hrabine girebile-
-:ek vaziyetlere yakla'ştırmış olma-
tıdır. Bundan baııka siyasetle uğraş
-nadığı için de yıpranmamış bir §Öh
·~ti ve büyük sanayie iııtinad eden 
'\yrıca da bir i, adamı hüviyeti var-
1ır. Bütün bunlar Amerikan cüm
'urriyaseti seçimine mütedair olan 
"lıtimall~ri mütereddidleştiriyor v~ 
merikanın Avrupa harbine karşı 

11'\n vazivetini de bir o kadar müp-
~ bir hale getiriyor. 

5~liiH r!l2a'iJL·f1- CHt~Ç 

J( 7,1ordunun 
manev~':\1 arı 

Moskova 2.5 (A.A.) - D. N. B. bU. 
dlrlyor: 

Kiev askeri mıntakasında cereyan 
etmekte olan manevralar bir taraf 
ıotaatının di~er tarQfın müstahkem 
mevkilerine umumi hücumu dün nt. 
hayet bulmu~tur. 

Hava ordusu ve bir tank taburu 
nnevralara t~Urnk et.ml.1tlr. 
Harbiye halk komlserl mareşal Tl • 

•'1J)en'to bizzat manevralarm tenkl-

aberleri 
Tobruk limani 

yeniden şiddetle 
bombardtman edU di 

İtalyada bir mahal, 25 (AA.) -
İtalyan umumi karargahı 1 1 O nu
maralı tebliği: 

Düşman hava kuvvetleri Tobru
ka infilak ve yangın bombalarile 
hücum ederek sivil meskenleri, sivil, 
askeri hastanelere ve bir limandıı 
boş bir gemiye isabetler kA.ydet
mişlerdir. 1 5 ölü, 70 yaralı vardır. 
Donanma tayyare dafi bataryaları 
bir düşman tayyaresi düşürmiişler
dir. 

Sarki Afrikada tayyarelerimiz 
Kenyada Bouradaki düşman tayya
re meydanlarını ve eskert tesisatını, 
Wajir civarında bir mev.ı:ide bulu
nan müfrezeleri ve Gallobat :'}ima
linde Couneina civarında dü~man 
ıtruplannı bombardıman etmişler
dir. 

Bir düsman t.-,yyaresi Diredaoua 
üzerine bombalar atmışsa da zayiat 
ve ha .. ar olmamıştır. 

Sovyet Rusya 
ve Balkanlar 

Moskova, 25 (A.t\.) - D. N. 
B. bildiriyor: 

Krasnaja Swesda gazetesi eelkin
ci emperyali~t harbi ve Balkan dev
letleri>> batlığı altında neşrettiği bir 
makalede cereyan eden harbin ilk 
günlerindenberi Ingiliz - Fransız 
emperyalistlerinin Balkan devletle
rini kontrolları altına almak ve ip
tidai madde bakımından zengin o
lan bu memleketleri projelerinin ta
hakkuku için yani Almanyayı orta
dan kaldırmak ve Sovyetlere hü
cum etmek için elleri altına almağı 
güttüklerini tebarüz ettirmektedir. 

Krasnaja Swe~da, garb devletle
rinin cenubu ,ark i devletlerin ı ve 
hepsinden evvel Türkiye, Yunanis
tan ve Romanyayı maruf fikirleri
nin tesiri altında bırakmRk için yap
tıkları teşebbüslerin teferrüatıoı hi
kaye etmektedir. 

Ayni zamanda evvela kr~di ve
rerek sonra da sabotaj yaparak ve 
her türlü vasıtalari\ müracaAt ede
rek Almanyanın Balkanlardaki ik
tısadi mevkiini her ne pahasına o
lursa olsun ortadan kaldırmak isti
yorlardı. 

Muazzam · devletlerin, Balkan 
devletlerine tahakküm etmek ıçın 
yaptıklan miicadeley~ rücu eden 
gazete Romanyanın lnı:riliz - Fran
sız garantisinden kurtulduğunu te
barüz ettirrnektedir. 

Kra!lnaia Swe-.da, Sovyetlerin 
hattı hareketini kısaca töyle tarif 
etmektedir: 

Hali hazır harbinde sulhperver 
ve bir taraf tıiyasetine sadık olan 
Sovyetler, Balkan yarımadası ıçın 
yapılan mücadelenin dışında billun
maktadır. Sovyetler kendisine aid 
ihtilafları mesela B~arabya ihtila
fını halletmiştir. 

Fas sultam Fransız Harici ye 
Naz1r1 ile görnştü 

Vlchy 25 (A.A.) - HAlen burada 
bulunan Fas Sultanı, bugün hariciye 
nazın B. Boudoln ile uzun bir gö • 
rüşmede bulunmuştur. 

İngilizlerin 
Alman istila 

üslerine 
taarruzları 

Londra, 25 (A.A.) -Hava ne• 
zaretinin tebliği: 

Salıyı Çar~ambaya bağlıyan ge
ce, bombardıman tayyare kuvvetle
rimiz, Ostendo, Delfzizil, Calai1, 
Boulogne, Cherburg ve Havre da 
dahil olmak üzere düşmanın istill 
üsııü limaniarına karııı mütemadiyen 
sistematik hücumlarda bulunmuolaT
dır. Birçok infilaklar kaydedilmit 
ve yangınlar çıkarılmıttır. 

Berlin üzerine yapılan ve evvel
ce bildirilmiş olan hücumdan ba,ka, 
başka tayyare gruplarımız, Frank
fort-Am-Der-Ocler civarında Fin
kenherd elektrik santralına, Mag
deburg civarında demiryolu iltieak 
noktalanna, Hamm ve Brükselde 
eşya ista!'lyonlarına, Grisnez bur-

(Devamı '7 nci sayfada) 

Japonlar 
Hindi Çiniye 

asker i hrac etti ler 
Hayfong (Hindi-Çini), 25 (A. 

A.) -Resmi Fransız makamatında 
beyan edildiğine gör~ Çinüle:rle 
muhare~lerine devam etmelerini 
teshil için Japonlar la aktedilmi~ o
lan itilafname ahkamının ihl&lino 
devam edilmekte olduğu cihetle 
Fransızlar bu itilafnameyi hüküm
den ~akıt gibi telakki etmektedirler. 

Japonlar asker ihraç ettiicr 
Tokyo, 25 (A.A.) - Stefanl 

ajansı bildiriyor: 
Japon kuvvetleri Ho.iphonga ih· 

raç edilmi~tir. 
Hindi Çinide seferberlik 

Hayfong, 25 (AA.) - Royter: 
Cenubi Çindeki Japon ordusu 

kumandanı general Ando, general 
Nişihara tarafından aktedilen Ha
noy anlaşmasından memnun olmıı
dığını bildirir ve bugün için kara
dan, denizden ve havadan genil 
mikyasta bir istila hareketine geçe
ceği tehdidini ileri sürerken, herhal
de hiç kimseye evvelce danışmadan 
kendili~inden hareket etmiştir. 

12 Japon tayyaresi, bugün Hny 
fong üzerinde uçmu~tur. Alarm i~a· 
reti verilmiş, fakat Fransızlar, ate1 
açmamı~lardır. Japon tayyarderi de 
hiçbir bomba atmadan~ çekilmişle~-, 
dir. Fransızların umumı seferberlılc:: 
planı ııüratle ilerlemt:ktedir. - --

Amer\kanın vaziyeti 
Nevyork, 25 (A.A.) - Tasst 
Associate<! Press ajRnsının haber 

aldığına göre, salahiyettar makama
tın kanaati, Japonların Hindi- Çini
yi istilaları üzerine Birleşik Ameri
kanın, diplomatik protestodan daha 
çok kuvvetli teşebbüsatta. buluna• 
cağı merkezindedir. . 

Birleşik Amerikanın Havaı ada
lan açıklarında demirli olan harh 
gemilerini Uzakşnrka gönderrn~l. 
Tokyo seRrini "'eriye çağırması ve 
Japonyaya gidecek olıın petrol ve 
sair maddeler üzerine am~argo k.oY· 
ması muhtemel bulu~dugu cia t~a
ret edilmektedir. 

Japonlar Hindiçlniye girdiler. (Oazetelerden) 

<(Ehibba tiuei yaimada mephut eyler Gdaym 



SON POSTA 

( Şehir -ab erieri ) Emniyet Sandağ ı Ilanla r• 

01 o 5 faiz li ve sekiz sene taksitli 
emlak salışı 

Dahiliye, Adiiye 
ve Nafia Vekilieri 
şehrimize geldiler 

Adiiye Vekili Fethi Okyar. Na
fıa Vekili Ali Fuad Cebesoy, Riya
~ticümhur Umumi Katibi Kemal 
Gedeleç dün sabahki ekspresle, 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak ta 
muhtelit katarla dün ııehrimize gel
mitlerdir. Vekiller kendi Vekaletle
rile alukadar müesseselerde tetkik
lerde bulunncaklardır. Dahiliye V e
kili. bugün T ekirdağına gidecektir. 

Bir kiracı ev sahibi 
kadını bıçakla 

yaraladı 
Üsküdarda lhsaniye mahallesin

ele oturan Nazmiye adında bir ka
dın dün bir kira meselesinden dola
yı müsteciri Kiizımla kavga etmi~. 
bu esnada Kazım bıçakla ev sahibi 
Icadını müteaddid yerlerinden yara
lamıştır. Yaralı kadın, tedavi alh
na alınmı§o carih kiracı yakalanarak 
hakkında takibata batlanmıştır. 

Damatesi 15 kuruşa 
satan bir sebzeci 
adliyeye veri:di 

Büyültderede zerzevatçı Koço, 
lcilosu 5 kuruşa aldığı domatesi 1 5 
kurugtan satarak, ihtikar yapttitn
dan adliyeye verilmi, ve Asliye 
7 nci cezada duruşmasına ba,larul-

1 mt§tJT. --------
Türk - Rumen 

t icaret müzakereleri 
Türk - Rumen ticaret müzakere

leri hakkında Vekalete malumat 
vermek ve yeniden bazı talimat al
mak üzere Ankaraya gitmiş olan 
dıt ticaret reisi Servet Berkin, .dün
k ü trenle şehrimize ııelmiştir. 

Heyetimizin reisi Vektıletle te
masları etrafında murahha!lanmıza 
rnalllmat vermil ve bilahare Rumen 
rnurahhaslarının da i~tirakile müza
Jcerelere tekrar başlanmıştır. Bu mü
z.akereler dün geç valtte kadar de
vam etmi~tir. 

Verilen malumata Şt"Öte müzake
reler evvelce olduğu gibi müsaid bir 
t ekilde devam etmekte ve teferrüat 
(izerinde görü~ülmektedir. 

B:r amele lokantada yediği 
yemekten zehirlendi 

Kuruçeşmede arnele yurciunda 
yatan kömür işçilerinden Mehmed, 
dün öğle yemeğini civar loltanta-
l ardan birinde yemi, ve bir müddet 
• onra zehirlenme alaimi göstermit
th. 

Yapılan muayene~i neticesinde 
yediği yemekten zehirlendiği anla
tılan Mehmed hastaneye lcaldırıl
mıo. tesemmüm hadisesi etrafında 
tahkikata başlanmıştır. 

Dört hırsız tevkif edildi 
Moiz, Niko. İspiro ve Vaail isim

lerinde dört kiı~i pencere kilidini kır
mak auretile, Taksim stadyomu bi
naSJ dahiline girmişler ve bir hayli 
yer mu~ambası çaldıktan aonra fi
rar etmişlerdi. 

Zabıta sıkı bir takib sonunda 
dört suçluyu da yakalamı' ve dün 
a dliyeye teslim etmiştir. Suçlular 
7 nci sorgu hakimliğince isticvab 
edildikten sonra, tevkif olunmut
lardır. 

Ingiltereye afyon sabldı 
Ingiltereye 36 3 bin lira kıyme

tinde 2 7 bin kilo afyon aatılını1tıT. 
Bugünlerde İngiltereden mühim 

milttarda ithalat ~yasının ge\meai 
Leldenınektedir. Haber aldığırnın 
clre bu meyanda birkaç gündür pi

ı yuada darlığı hissedilen büyük bir 
parti nisadır da mevcuddur. 

Yağ fiatlarina 
nark konulmad1 

Komisyon reisi şimdiye kadar odundan başka 
hiçbir şeye nark konulmadığını ve yağların sa
dece kar nisbetlerinin tesbit edildiğini bildirdi 

Fiat mürakabe komisyonunun ı istihsal merkezindeki tereffüün bir 
son toplantısında yağ fiatlan için aksi olduiunu gördük. Binaenaleyh 
verdiii karar, yai fiatianna nark bu tereffüü muhik. görmemek için 
konulduiu teklinde telsir edildiii hiçbir tebeb yoktur. Biz esaaen tim
için, bazı tereddüdler hasıl olmu~tu. diye kadar odundan başka hiçbir 
Dün kendisile görü~n bir ınuharri- nark koymadık. Komisyon yalnız 
rimize fiat mürakabe komisyonu re- kar nişbetlerini tesbit etmiştir.» 
is vekili, Vali Muavini Ahmed Kı- Diier taraftan komisyon buııün 
nık gu'beyanatta bulunmuştur: de Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde 

«- Bazı gazetelerin yazdığı gi- toplanarak zücaciye fiatlarını tetki
bi. fiat mürakabe komisyonu yağ fi- kine devam edecektir. Zücaciye çe
atlarına nark koymuş değildir. Yap- ,idleri de pek çok olduğundan bun
mış olduğumuz fey, mevcud· teref- lar için de manifaturada olduiu gibi 
fülerin hakikaten ihtikar mabiyetin- bir liste hazırlanacaktır. 
de olup olmadığını tetkiktir, nark Zücaciye aatıcıları bunlann nakil 
tesbit etmiş değiliz. Pirasada yağ fi- ve satış esnaaında çok mik.tarda kı
atlannda görülen tereffüün sebeble- nldığını ileri sürerek yüzde 50 kar 
rini araştırdık, fiabn yükselişinin, nisbeti istemektedirler. 

Çocuk düşürme 
suçundan üç kişi 
ağır ceza ya verildi 

Maarif müdürü Vekaletle 
temas etmek Uzere 

Ankaraya gitti 
Maarif Müdürü Tevfik Kut, dün

kü trenle Ankaraya hareket etmio
tir. Tevfik Kut Ankarada bir iki gün 
kalacak ve tehrimizdeki orta tedri
eat müe .. eselerinin kadrolan etra
fında Maarif VekaletiJe temaslarda 
bulunacaktır. Orta tedri!'lat kadrola
n Ankarada kat"1 teldini aldıktan 
eonra önümüzdeki hafta baııında 
bütün o1cullara teblii olunacaktır. 

iki sene s1 n1fta 
kalan talebelerin 

vaziyeti . 
Anitaradan verilen haberlere gö

re, Maarif Vekaleti yeni bir karar 
ile, timdiye kadar iki sene sınıfta 
kalan talebenin maarif mekteble
rinden çıltanlması mecburiyetim de
iittinnif ve bu müddeti üç yıla çı
karmıttır. 

Bu husustaki karar henüz tehri
mizdeki alakadariara tebliğ olun-
mamıştır. Yalnız Maarif Müdürlüğü 
bir müddet evvel, bir tıene ııınıfta 
kalıp ertesi yıl aıhh1 veya diğer bir 
mazeret yüzünden mektebe devam 
edemiyen veya imtihanlara giremi
Yen ve belge verilerek mektebden 
çıkarılan talebe hakkında ne mua
mele yapılacağını Maarif Vekale
tinden aormuştu. Vekalet evvelki 
gün Maarif MüdürJiiğüne bu vazi
yette bulunan talebelerio bir yıl da
ha ayni sınıfa devam etmelerine 
müsaade edildiğini biJdinnistir. 
Simdiye kadar iki yıllık talebeler 
imtihana girsin veya girmesin. de
vam etsin etmesin aınıfta kalmı§ 

farzedilmekte ve kendilerine belge 
verilmekte idi. 

İki •ene imtihanlara girmek su
retile eınıfta kalan talebeye üçüncü 
yıl devam hakkı verilmesi hakkın
daki haberlerin, yukanda bahsetti-
ğimiz karardan mı galat olduğu ve
ya Maarif Vekaletinin bu gibi imti-
hana girip te muvaffak olamayan 
iki tenelik talebeler için ayn bir 
karan mevcud olup olmadığı hAk
kında tehrimiz maarif mehafiU";;de 
henüz bir malamat yoktur. 

TEŞEKKÜR 

MuhalJl~ 
cınsı kıyılle 

----------------------~------------ ~ 
Semt! 

Karta.ıda Üsküdar caddesinde harita. Klrgir bir dükklnm ta. 
ı mevkiinde. mamı. 

Beylerbeyi Bostaııcıbaşı. Abdüllaha. Üç katta dotuz odalı W 
~a maha1lesinde Fıstıklı sokak eski sofalı ahşap bir evin ta. 
32, yeni 54, 54 No. lL ma.mı. 

Maltepede Vapur Iskelesi Yeniçl!t.U.k KArgir ıblr dfikkAnın ta
caddesinde eski fll9/10, yeni '1 No. lı. awnı. 

ı - Arttırma. 30/9/ 940 ta.rihlne diifen Pazarım günü aaat 14 ten 
ya kadar yapılacak ve gayri menkul en çok bedel verenlerin üstünde 
ıacaktı.r. 

2 - Arttımıaya girmek için muha.mmen kıymetln yüzde l5 ı 
de pey ak:çes.i yatırmat lbmıdır. 

3 - Arttınna bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekhı 8ellede 
kiz mlliıavt tabıtte ödenir. Taksitler % 5 faize tAbidir. 

4 - Taksitler ödenineeye kadar gayrı menkul Sandıfa birinet 
de 1potekli kalır. 

5 - Binalarm fotofrafl::ın Sandık' dahilindeki satış salonunda 
olunmaktadır. Fazla tafsllft.t a.lmak için salona müracaat edilir. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
essesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz sahasında tesilm edilmek şartlle evsaf ve mikda.rı 
yazılı ma.ka.! traversile normal boy tr~vers satın ahnac-a.ktır. Talfb 
lanların en geç 30.9.1940 tarihinde saa.t 12 ye kadar müessese müdllt 
lü~üne tekliflerini vermeleri Uan olunur. ıcı9142~ 

Mikdar Eb'a.d 

6000 aded Gürgen travers 2.60 :U. boyunda normal clıısten 
40 » Gürgen ma.kas traversi boy 4.50 M. 
4.0 • » .. ... • UOM. 
60 • • .. .. ... 4.30 M. 
80 • • • • • 4.00 M. 
40 • • lll » » 3.80 u. 
40 ... ... lll • • 3.70 M • 
40 • ... lll • • 3 . .(0 M • 
40 • • ... • • S.30 M • 
60 ... .. • 1 • 3.10 M. 
60 • lll • • • 2.90 M • 
60 ... 1 • ... 1 2.70 M • 

5~ aded 

Feriköyünde oturan Rasime b
minde bir kadın hamile kalmış, ko
cası Abdi kendisini çocuiunu dü~ür
meye te~vik etmiotir. Kadın kocası
nın bu te}vik ve ıerarı üzerine, Des
pina adında bir ebeye müracaat e
derek. ilaç istemi1tir. Despina la
zım ııelen ilicı vermi~ fiiliakika ço
cuk düşmüşse de, rahim parçalan
mıo ve Ras.ime Haseki hastanesine 
na.ldedilm~tir. Hastanede Rasİme
ye ameliyat yapılarak, rahmi alın
mıt ve kadın ölümden kurtanlmak
la beraber. ebediyen malül kal
mı,tır. 

Bilahare, hadise adliyeye use
derek, Deapina çocuk dütürtmek, 
Ruime çocuk düııürmek, Abdi de 
suçu teşvik iddiasile 2 nci Ağırceza 
mahkemesine verilmi~lerdir. 

Maarif Müdürlüğü yeni kadroJa
n hazırl~rken bazı deği,iklikler yap
ını~ bir kıeım orta okul ve lise mü
dürlerile öiretmenlerin okullarını 
değiştinniştir. Maarif Müdürü An
lcarada bu değişiltlikleri Vekalete 
tasdik ettirecek ve okullara ilave e
dilen tubelere yeni öğretmenler ta
yini işile meııgul olacaktır. 

( Yeni neşriyat ) Kardeş Mısır~: mlfhur 

Kızıının tutuıdutu Menenjtt ııu _ ------..J FATMA R: ·u·şru· .. talığuu çok büyük bir diktat ve ha. Yenttiirk - Eminönü Ral!t~vının 
zakatıe tedavi ederek kızımı bir çıkar~ı bu mecmuanın 93 ftr.eil sa. \ 
mevtl muhakkaktan kurtaran Nazilli yı.sı dolgun münderecatla çıkmıştır. 

Hadisenin duru~masına dün bao
lanarak. Abdi ile Despina isticvab
larında tuçlarını inkar ve tevil et
mişlerdir. Rasime ise. mahkemeye 
gelmemil olduğundım ihzaren eel
bine karar verilerek, duruşma talik 
olunmuştur. 

bir 
Bir otobüs 

kamyonla çarpışh 
Çorludan şehrimize gelmekte o

lan voför lbrahimin ~dareaindeki 11 
eayılı otobüs, dün Şehremininden 
ııeçerken mukabil taraftan gelen ve 
,oför Muzaffer tarafından idare e
dilmekte olan 2523 eayılı kamyonla 
çarpışmıştır. Müsademe neticesinde 
otobüs ve kamyon ehemmiyetli .u
rette hasara uğramışlardır. Kaza es
nasında nüfuaça zayiat olmamııtır. 

Kestaneciyi öldüren katil 
dün tevkif edildi 

Üç gün evvel Tahmiste bir sokak 
kavgası sıra!lında Mebmed isminde 
bir keataneciyi bıçnklıyarak, öldü
ren seyyar kavuncu Arab Ahmed 
dün adliyeye verilmiştir. 

Suçlu, 2 nci sorgu hakiminin ka
rarile tevkif olunmmştur. 

laviçreye ihracat devam ediyor 
lsviçreye yapılmakta olan ihra

cabmız mütezayid hir tıekilde de
vam etmektedir. Dün de bu mem
lekete üç vagon fındık, üç vagon 
kendir tohumu ve iki vagon darı 
!!evkedilmiştir. Bir günlük ihracat 
tutarı 30 bin liradır. Bir müddetten
beri devam eden fazla ihracat sebe
bile lsviçreye klering bakiyeleri he
aahı.ndan olan borcumuz tamamen 
lcapanmıştır. Bu va7ivet üzerine ih
racatın devam rde~mesi için bu 
memleketten fazla miktarda ithalat 
emtiasının tfelme~i b,.klenmektedir. 

Sümertıank dahlllye müteh9.SS1Sl dok-

Maarif Müdürü ayni zamanda 
Eylul devreei imtihnn neticeleri hak
r.ında Maarif Vek&.letine izahat ve
recek, muhtelif maarif i~leri hakkm
da Vekiiletten direktif alacakbr. 

tor Reşad Erdene gazeteniz vasıtasL Varlık - Bu san'at, fikir mecınu_ 
le alenen ~kkür ederim. asının 173 iincü sayısı çııoiuştır. 

Eyüb - Rami ve Otakcılar 
yollan yapılacak 

Keresteeller - Eyüb, ve Fyiib _ RL 

Nazilli basma fabrikası çamaşır 

müteahhidi Alııne4 Öoıyilit 

Bir doktoruıı günlük 
notlarmdan 

ml _ Otakcılar yollarının pek bozuk -==::::::=:==================1 
bir halde olu§}an nmumı tiklyetlere r Ell • 
yol e.çmı.,tı. Belediye d~rhal harekete erınizi sıh sık 
geçmiş, bu sene meveud tah.si3at ne Agvzınıza 
!:yüb. Ram! ve Eyüb - Otakcılar yol. 
ıarını yaptırmala tarar vermişt..ır. Götürmeyiniz 

Keresteeller - Eyüb yolunun tec • 
diden tamirine kAti ta.hsisat olma • Bir ç.okla.rına. tesadilt edlyoru 
dılından bu yolun yenıden yapılma. ki lüzumlu lfizumsu.z ellerını al-
sı mümkün görülememıştir. Ancak zına. duda.klarma ve hattA. diş _ 
mütefenik ıbozuklukla.rm tamiri ne lerine soka.ralı: bnıtmnakta ve 
lktlta edilecektir. oynamaktadırlar. Ben burada bu 

Makineye ellerini kaplıran iki 
amelenin parmaklan kesildi 

Galatada 123 aayıh makarna 
fabrikasında çalışan İsmail. dün 
dikkatsizlik neticesindt elini maki
neye kaptırmış, parmaklan kesil
miştir. 

Yaralı i~çi tedavi ediJmek üzere 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Beşikta,ta Odun iskelesinele 18 
sayılı depoda çnlı§an Tahsin adında 
bir arnele de dün bıçkı makinesine 
odun verirken elini testereye kap
brmış, parmaklarını kestirmiştir. 
Tahsin de tedavi olunmak üzere 
Beyoğlu hastanetine kaldırılmıttır. 

Mes'ud bir doöum 
'O'sktldar • hukuk Mklml Rult1si 

Türkmen ve Münlr Divitçlnln blr er. 
ket toTunlan dtinyaya eelmiştir. Bü. 
yftk babalan ne genç anne Cah1de 
Div1.tçı ve ~nç baba Veeibi DiVitçlyl 
kutlular ve yavruya U2UD ömütler dL 
lerlz. 

hareketin içtimat Ada.b ve terbiye 

Çocuk - Çocuk Esir~eme Kurumu 
genel merkezi taratından haftada bir 
gıka.rılmakta olan bu çocuk moomua... 
sının 200 üncü sayısı hikAyeler ve et. 
lenceli yazılarla. çılonı,tır. 

Bllanço ve Envanter - Ziraat Ban
kası servi3 şeflerinden Atut Yar ta,. 
rafından yasıl.m.ı, n lntıp.r etmıştır. 
Bütün muhasebeelleri alA.kadar eden 
bir eserdir. Haber aldıtımıııa göre 

Beden Terblyesl ve spor - Beden Yakınşarkın en m~hur .san'a 
Terbiyesi Genel Dlrektörlü~\1 tarafın. rından Bayan FATMA Rüştil'ntlıl 
dan çrk.anlmakta olan bu spor mee- son çevlrdl~l (SAADET YUVAS[) 
muasının 21 inci sa,yJSl çıkmıştır. cıa. fllml yarından itibaren 

Foto 1\lafazln - Dokuzuncu sayısı 
çıkm.ıştır. 

T A KSi M 
Sinemasında gösternecet:tlr 

Kendi kendine küçük motör ve di-------------
namo yapmak - Uşak şeker fabrika. 
sı elektrik: şefi Resmi Akyiizün eseri. 
dir. Kendi kendine küçük motör ve 
dinamo yapmak isteyenler Için açık: 

blr dllle bütün malzeme Te ölçüleri 
verilerek yazıl.ımt pratik bir el kıta.. 

bıdır. 

1929_1940 arasıncia Türkistan nzi. 
yeti - Türkistan münevverlerinden 
A. Zeki Viltdt Togan bu isim altında 
yeni bir tetktk eseri ne~retmıştir. 

Türkistan - Billk serisinin 4 üncü nu
marasını teşkU eden bu eser son on 
bir yıl içinde Türkıstanda vukua ge .. 
len hAd.iselerl, slyll31 vazlyeti ve haL 
kın bu müddet zarfında. geçirdiiti 
muhtelif aafhala.n nakletme.ktedlr. 
Temiz bir baskı lle basılan ve dlk -
b.t.le yuılmlf olan bu eseri okllY11.. 
cularmı.ıu ta TSlye edeıia. 

İlk Mekteb 

Coğrafg 
Öğretmenlerine 

Maarif Vekdletince ilk mf!,k:teıoıv: 
4 ve 5 ci sını!larına kabuı 
ra.şlı Kazancı~lu Abdülkadir 
nin cYENİ İLK COÖRAFYA.t 
ları Mlllt Talim ve Terıblye 
aon de~Işlkllklerile cSEMİH L 
Kita.bevi tarafından bıı.:ritala.r ve 
aimler yeniden yapılarak 

bir nefasetıe neşredilınittir. 4 cil 
nıf 21, 5 cl 30 kurtı.Gtur. Topt.a.ıı 
la.ra büyük tenzllft.t yapılır. 

Bu 
Ak tam SARAY Sinemasında .. 

HoUrud'un g6z kaınaftıra.n gilzel yıldızlan 

BOYOK CAZ'an ALf~"'~'rl -r.AY~ 
u nutu lmaz yı ldızı '-' .11;.1 6; ~ 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

noktal naza.rından zaten mevcud 
olan çirkinllitlnden nahoşlu~n _ 
dan bahsedecek deflllm. Bizim 
burada mevzuuba.hs et.mek iste _ 
dl~lmlz §ey trunamen .sıhh1 ve 
tıbbidir. Ellerimiz hayatta hergün 
her şeye durmadan temas eden 
uzuvlarımızdır. Sokakta, tramvay_ 
da, evde ve vazitede daima elle _ 
rlmizle temas halindeyız. Do.!dla.. 
rımızla, a.kra.bamızla yegAne mu_ 
safaha vasıtamız gene ellerimiz _ 
dir. İşte bu kadar temas halinde 
olan bir uzvun ne kadar pi.s -ya_ 
ni tıb noktai nazarından- oldu 
funu ta.savvur· edebilirsinlıı. Hel; 
pa.rma.klarım..wn uelarında bulu _ 
nan tırnaklanmızın aralarına. gL 
ren n ıblriten kırlerde nlmilte 
naht mikrobların mecmaı olabn~ 
yerlerdir. Bu sebeble enerın. veya. 
pa.rma.kların atın. gl5tllrülme _ 
ısindekl zara.rla.n takdir edeblli _ 
riz. Vilcudllmtlzde en kirlJ uzuv 
aya.klarımız d~Udir. Vücudün ak.. 
samı salresi detfldlr. Fakat mu
hakkak ki elleriınir.dir. Elleriınls.. 
den sonra toz ve m!kroblara. en 
ç.ok maruz ola.n uzvumuz da a~uı 
ve bojazım.ız ..e burnumuzdur. Bu 
uzuvları ook dllttatıe muhafaza 
etmek llzımdır. Bunun fÇin de 
ellerlmlı:i sık ek ıilnde bir kaç 
defalar ıbol sa.bun lle yıkamalıdır. 
Diyebilirim ki aklınıza geldlkçe 
ellerinizi yıkayınız. Ve bUhassa 
aslA. atzınıza götünneyinlz. A~ı _ 
zın ve iburunun temızugı de gftn. 
de fki ilç defa dt, pastaslle ve tır. 
ça ile o~uşturulnrn.k temfn edlllr. 
Ara sıra buruna muzndı taatfün 
mitol gibi damla.dan damlatmak 
pek muvatıktır, tavsiye edcrl& 

CONSTANCE BENNET · NANCY KELLY 

- Basan Bey sizin ga. 
r.ete yent ~ırıer ha.t -
tında anket açmlf. 

... Yeni şıUrler için a. 
tıı doktorları .•• 

. .. cDelldirler.t diyor -
la~ .•• 

Cevab ist.iyen okuyucularunın 
posta pulu yol.amala.rını rica e _ 
derim. Aksi takdirde ktelderl 

lle beraber yarattıkları fransızca aöılil 

KANATLI KADlNLAR 
Büyük Aşk ve Kalıramanlık romanını takdim ediyor. 
İhtira.s oyununa. yan&n ma.şukaların dramı ... 

Daveten FOKS JOUR."'JAL. Tel: U656 

TAKSi M SiNEMASI 
BugUn Halk güniidür. 

MATINE ve SUAREDE her yer 20 KURUŞTUR· 
Programda son olarak 

Asliamayan Adam.. Boris Karlof 



-Bugünkü harbi 
çıkaran ve onu 

.. b .. ugünkü yola 
surukliyen arniller 
••••••••••••••• 1"A Z AN ................ 
ll Emelıli weneral ı 

·Emir Erki/et 
•Son p 

RAAT::J 
Merinosçuluğun kazançları 

c:z • 
1 

Son tetkiklere göre Merinoscalukta yapağı geliri kadar 
kuzu gelirinin de evvelkinden lazlcı olduğu anlClfılmı§tır: 
Daha ilk döllerde yapağının miktarlle fiatı larh ettiği gi
bi, kazalClTın da hem erken geli§tiği, hem daha ziyade 

et verdiği görülmüflÜr. 

r 
1 
'-

TiYATRO] 
Perde açılırken 

Emin Beliğ jübilesi 
Şehır Tiyatrosu temslller1, Birln • 

citeşrinfn birinci gfinü başlıyor. l<"'a -
kat daha evvel sahnenin yirmi beş 
senelik eınekda.rı Emin Belli için bir 
jübile yapılacak. 

Sayfa S 

1 HAdiseler KaJlUlnda 1 
-~-----' 

Şundan Bundan 
lmlii bahsinde: 

Muailim Ahmed Halidin kütüh -
hanesindeydik. Öteden beriden ko-
nuşurken, söz imla bahaine intikal 
etmişti. Biri: 

- Arab harflerile yazıldıklan 
zaman ((bıı ve «d» gibi haTflerle 

.......... o.staanın aatert muharrlrl 1 ········· S knauz :::::·~~~;:·;;~: .. ··~-
,.•tanı den~ez. kaynaldanna. ana 
tetlen' a omınyonlann bütün ııay-

Yazan: 
-1-

İnce yapağı yeti§tirmelc maba -
dile kıvırcıklann merinoslaştınl -
masına kalkı§ıldığı sıralarda, köylü 
bu ioe pek yanatmak istememi~ ve 
ilk pliinda yapağı verimini ııözeten 
bir yetiştirmeyi azıcık garibsemi~ti. 

Tar1mman 
Alelade, hatta fena denebilecek 

bir merada 128 koyunu olan bir ye
ti~tirici merinosçuluğa ba~lamadan 
önce sürüsünden f 79 kilo yapağı a
labilmişken bili.hara iki kan meri -
noslaştırdıiı ayni sayıdaki yeni aü -
rüaünden 320 kilo yapağı almıştır. 
Diğer Qir yetittirici 200 koyunluk 
eski sürüııünden evvelce t 80 k.ilo 
yapağı alarak bunu ancak 108 liraya 
satabilmişken, bu defa merinosla, -
mış 200 koyundan 340 kilo yap~ı 
almış ve bunu .. 20 liraya satmıştır. 

Geçen tiyatro mevsimine kadar, 
hemen her plyeste sahneye çlkmı~ 
olan Emin Bellt, kıymetli bir artist 
olmakla beraber sahne hayatına ken_ 
di bayatını feda etmiş lbir aan'at O. • 
şıkıdır. 

O, kendine §Öhret, senet ne bile _ 
yim, her şey vMedn doktorluk me.s _ 
leğlni bırak:mlf, sa.hneyi benimse -
miştl. Bugün ise sahneye bütün blr 
ömrü valdettiltten sonra eski mesle _ 
gıne dönmüş bulunuyor. Sa.bne, onun 
sahnede yaşamak ~In gösterdili ne • 
fis feragatile ne tkadar ö~üru;e deger. 
Doktorluk mesleğl de, Emln Beli~'i 
takdir etmelidir. Çünkü bir ömür 
sahnede yaşadıktan sonra, bir ömür 
de doktorluk mesle~lnde yaşa.me.k L 
çin çalış~ ve çalışmaktadır. 

nihayetlenen kelimeleri, Türk harf
lerile y~zarken «h» leri, up» ye, 
!<d» lerı ((fı> ye kalbediyorur. Ben 
buna muhalifim, dedi. 

Camekandaki yazı gözüme iliş -
mişti. uHalitıı isminin aon harfi «tıı 
idi. 

··································•• 
Kadınlar, saçlarının uçlarını en 

selerinde, dıo tarafa dönük birer 
rulo teklinde tÖpluyorlardı. Hey • 
halde onlara: ne v 'h l'ardırrıl e nı ayet Amerikanın 

ve haı·arına raimen Ingiltere, hala 
1'1'\uad·t b~Yıca Alman uçaklanna 
dı Ve 1b ır hava kuvveti çıkaramıı-
1lÜz k ~. lUretle iatili. tehlikesini he-

l ~t IYetle atlatamadı. 
ngılter • · 

Filhakilc.a Türkiyede tek. taraflı 
yetiııtirmeler henüz köye girmemit -
tir. Yapaiının yanı sıra aüt ve kuzu 
veriminin de hususi bir ehemmiyeti 
vardır: Başka memleketlerde !>Üt 

deyince akla ilk gelen inek sütü ol
duğu halde, bizde önce koyun sütü 
hatırlanır. O yerlerde yenilen etin 
çoğu, domuz ve aığır.; bizde vcnilen 
etin % sekseni koyundur. ·Koyun 
sütünden yapılan yoğurtla ka~ar da 
hemen hemen bize mahsus gibidir. 

Lafa kanştım. 
- Hocam si~nle ayni fikirde ol

masa ııerek, dedim, Halit ismi A -
rab harfterile yazılıraa, son harfi 
d olur. Halbuki camekanda yazılı 
<<Halitıı in eon harfi ((tıı dir. 

- Siz. buni:ian batka bir 1ey bil 
m ez misiniz) 

Diyenler oldu ki~ 
-Biliriz. 
Dediler, ve dıt tarafa dönük na• 

lolan, iç tarafa döndürdüler. 
tehJ1·ı_ • e ıçın, Avrupada harb 

ıteaı b ı· ]' 2 . •ene e ıre ı d ve hatta dört 
İtte b yardır. Har b ba~lıyalıberi de 
trıanfaır )ıld~n fazla oldu. Bu za
rna81 .'·b ngılıere gibi - uyanık ol
lik bi ıc~ eden - bol vasıtalara ma
~lrn:ı· ~~let için, hazırlanmağa ki.fi 
olrnad ıy { .Halbuki pratikte böyle 
tiltler' h l ngıltere ve Fransa birleo
tii11 b~ a de bile Almanlarınkine üa
t&.ra~r d1ak Ve bir tank kuvveti çı
onla N 1 ar ve bunun netic.esinde 
beıı;[k orveç seferinde, Holanda. 
ti Al a ve Fransa savaşlannda ezi
f<ıtalt ll'l~n uçak hücumlarile kartıla
dam ~b~ta baakına uğramış bir a
hiitiJn Rı 1 11\tırdılar ve bu yüzden 
lta:ybett"}o rrıeydan muharebelerini 

ı ~"r. 

• lialbulc' ç· ıç harb} ! ın - Japon ve Ispanya 
hareket] er~nden, merkezi Avrupa 
koııfer cnnden ve bilhn!lsa Münih 
F'ran.a '?~ında n aonra, İngiltere ve 
lt<:e\ b~ın RÜç ve tehelikeli olabi
l,jr hı:d ır Avrupa harbinin büyük 
tOn d"a Yaklaşmakta olduğunu bü-
~ unYa h' • 
"e~l'lc b ısaetmış ve anlam11tL 
"-ı, h~rh u dünya Almaniann müt
)ot, ae . hazırlıklarını pekali görü
ltl\ ha ~~or, IÖy)üyor ve yazıyor
~~ Yük batı devletlerinin teda
~llıfe;i,:•fil kalabileceklerini ve 
trl.ılletl • kadar memleketlerin ve 
hilec~n!l nikbinliğe kurban gide-

Poı nı Itim hatırlıyahilirdi? r. 
1tthıiıı <>nya harbinde, uçak hareket
ttlltri}~ h~h~ı muharebe arabası eü
C:tkler· .!rlıkte, ne işler görebile
~id 

0
j Rune§ ııibi a~ığa çıktı ve ü

~ hiiJc~nrnuştu ki. Ingiliz ve F ran
~ derhajetleri ve genel lcurmayla
~~ te) P&çaları aıvayıp kollan 

• eyee lcl Al tarı f e er ve manlann Le-
:h.l le e. d • 
·~tılclaıı nn. en ~onrft, onlara bı-
~I:Yetli b. Yedı aekız ay gibi ehem
l'eJc biiYÜk zamandan istifade ede
~C\ıde ~ça~ ve tank kütleleri 
~ ihnidretırebileceklerdir. Fakat 
lll da "e er hep boşa ~ktı: ve Ho
'-rıın l'lla"~·el~ika ile beraber Fran
~ni fe li.: e uhıyeti hep hu yüzden, 

hi,. irrı te vukuundan evvel cid-
ttldi. anla inanmamaktan, ileri 

Şimdi d 
~ llerj . e Avrupa medeniyetinin 
~t~ı lrıden iki büyu'"k ·rı tt' t )ii er v Al mı e , n-
tl :(~en beo.. rrıanlar, biribir lerile bu 
t ~l'etin RUşurken, gene ayni me
~~~il ed en büyük merke.zlerini 
~tılit. F' en Londra, Berlin veaair 

r \> ı· ransız ve AlmBn b" '"k 
o~ e ıına 1 uyu te
~ nlıYorJ n arı ayni scheble tahrib 
aldbin lceard' E':et bu harbe ve bu 
J • butun nf ıl_:rıne ve başkalanna 
\>~ıltere •1 elaketlerine aebeb olan. 
At hilha: e Fransanın içtimai, aiyasi 
'"'"'"'· sa a~k • .El 1 lc:in·"PaYı b en za an o muştur. 
hıtrb lneilter u .harbden kurtarmak 
tn, e girec;:ı.1". Fransa yanında 
d 'ı' de~il gının sadece ilan olun-

ev . "" • aun' d b .. t,ı. etın b' k~ 1 zaman a u ıkı 
oı) U" uvv t .. · 

l&tı ttek k d e muvazenesı ku-

rmdı, a ar kuvvetli olmalan 
n ·ı ~r ~~ tere 

~tlaraı.: ."e Fransanın harbe za-
~~ 111 tıııırı r~e!erinin ve zayıf kal
htit•?lc tebebl ır~ır ki açık ve gizli 
\~ ~ bu ~ehen ol~a~ gerektir. Ve 
~_,. ilı.rrıaı nblen hulbaten i(ade 
}''c:~ tı""eid': e~ t.ereddüd, tehli
•~ır ltıtdar ba ~ori.iı;' tedhir alamı
h ~birler •ıretaızlilı: ve ilh. gı"bi 
tii~l'ln h kullanıyoruz. Filvaki 
ı rı b ~do" d q•t 11 k•ıııu l lfru ur: yalnız bü-
41~ 'rıilletin r arın başında gelen ve 
~i <ltı;. ilt.ti~ c::ıdan tiddetle ictinab 
lıc~,, da }ı.._rn h bir tanesi vaıdır 

& • l or ırörmek hastah-

lu~~ ll'lUthi, k 
ct, h lıl\tJan f~~~~u~ •. elc:seriya nefN 
~~ f!tıı~ d . a ıhmaddan ve bu 
lıtın t~t"v:ıja Yeraiz ve müball
tii,._ rıe Icad ç erden ileri gelir Bu-
L ··•ıelc ar tehlik ı· Id ... 
~ırı b ' llnla k e ı o ugunu 
dl.ıt ~ harb ha . ve ders almak 
tifıt~ eaeJl ı.:~.sız misallerJ,. .dolu
lı~b· "e ll'lah ıstanın mağlub, pe-
•·· ı h volmn b tıl'}. "!lını h sının a<ılıca se-"rs or .. 
ltıit ol !!lll faı.la b ,Rorrnek olduğunu 
trı~aql llturn. B ır mübal~a. ctme
larıre "ereyilll ~na ~n ir size taze bir 
tıtrt't nernJi E · Mütehid Alman 

a n rnst K b· 'L •• 

Diğer taraftan memleketimizin 
ekıseri taraflarında koyuncular, kü -
çük yeti~tirici halindedirler. Koyun
culuğu müstakillen iş edinen ve sırf 
bu yüzden geçinenler seyıektir. Yüz 
de dolesanının asıl geçim kaynağı 
toprak geliri olup, koyunculuğu da 
di~er ziraat i§leri arasına katmıııtn -
laı. Bunlara göre koyun yetiştirme
nin ııayesi: süt hasılatını kar~ılık 
göstererek kıştan önce biraz kredi 
temin etmek, sonra birkaç kuzu sa
tarak toprak mahsullerinin henüz 
yeti~mediği bir 1ırayı katıldamak ve 
nihayet orağın arifesinde bu i, için 
biraz paralanmaktır. Yalnız süt. yal
nız yapağı veya yalmz kasablık et 
yetiııtirmek, onların dütünce ve gö
reneğine aykırı gelir. 

Onun için müteaddid veçheli e!ki 
koyunculuk yerine. merino!çuluk gi
bi daha ziyade yünü düşünen tek 
veçbeli bir yetittirme sisteminin ika
mesi ille zamanlardl\ bir ho~nudauz
hlk uyandınnıotı. Hakikatte ikinci 
tekil daha makul olsa da, görene -
ğine bağlı köylüv~ bunu kabul et -
•irmek bir mesele idi. 

Fakat merinn!l veti!ltirmevi bir za
-uret bilen hükumet bu ip teııvik t"t
mek ve köylüye benim!letmek için 
hiç bir fedak3rlıktan C" .. kinmiyerek 

-r. zamanda davayı halJe muvaffak 
olmuotur. Aradan çok az bir zaman 
geçmil olmasına yağmen bugün me
rinos yetittiriciliği memlekete yer -
leıımiş bulunmaktadır. 6-7 yıl için
de varılan bu netice cümhuriyet için 
öiünülecek bir ba~andır. 

* Buııün m~rinos yetiştirenterin şu 
veya bu bakımdan zararlı çıkacak -
lan haldundaki tereddüdleri tama -
men zail olmuştur: Bir defa tek ba
tına yapağı veriminin dahi, kovun -
culuiu karlı çıkarahileceğine ina -
nılmıo bulunuluyor. Ötedenberi en 
iyi yerli koyuninrdan nihayet bir 
buçuk kilo yap:ığı alınırken üç kan 
merinoslattınlanl:ınn beherinden 
~mdi iki buçuk kilo yapağı alınmak
tadır. Ayni sürünün kıvırcıklarından 
alınan yapağı 65-70 kuruş arasın -
da giderken, merinosla~tınlmı~ o -
lanlanndan alınan yapağı 1 1 O la 
140 kuruş arasında satılmı§tır. Bu, 
bir çırpıda 100 yerine 325 kazan -
mak demektir. 

Daha ikinci kandaki fark böyl~ 
lehde olunca, beşinci dölden sonra 
nasıl olacağı tahmin edilebilir. 

* Köytümüzün ötedenberi üzerin -
de durduğu mesdelerden biri de er
ken ve besili kuzu yetiştirebilmekti. 
Merinosçuluğun ilk yıllarında kulla
nılan Macar merinoıılannın kötü et
li olu,u ve sun'i tohumlama 'meto -
dunun köylü sürülerinde istenilen 
randımanı veremeyişi birçoklarını 
ürkütmü~tü. Hülcıimetin tam vaktin
de verdiği bir kararla Macar meri
nosları yerine Alman merinoslannın 
damızlıia alınıp ve isabetli tedbir
lerle sun'i tohumlaml\ yerine tabii 
tohumlamanın genişletilme~i saye -
'inde, abaklık önlenince menfi gö
rüşler derhal kayboldu ve köylünün 
lc.uzu yetişlirmeltteki arzusu kendi -
liğinden tahakkuk etti. Şimdi iyi ba
lolan sürülerden ~avet hoşa gidecek 
kuzular elde edilmektedir. O au -
retle ki evvelce 120 günde kesilecek 
kuzu yetiştiremiyenler, şimdi 90 
.~ünde kasahlık kuzu yeti1tirebil -
mektedirler. Çünkü merinoslann ye

* Otello 
Bir mahalle kahvesinde resmlnl 

gördüm. Dezdemonayı yataıtında öl • 
düren Otello, kanlı harıçeri elinde 
dlz çökm~ blr V'llziyette duruyordu. 

İşte Otello bizde, resimleri mahal
le kahvelerine girecek kadar eskidir. 

Ben otelioyu birkaç defa seyret _ 
tim. 

KAmU Rıza Otelloyu, Muhsin Ya _ 
goyu oynuyordu. 
Raşıd Rıza Oelloyu, Ertuğrul Sadl 

Yagoyu oynuyordu. 
Otelioyu yalnız bunlardan değil, 

Ana.dolud.& tülftat ismini verdikleri, 
(de~il'me demek daha do~ ola. _ 
cak) tıyatrolarga da görmüştüm. 
İstanbnlda Naşid.in tıyatr06Unda 

da ot~llo oynandı. 
Bu .sene Şehir Tiyatrosu da tem _ 

sillerine Otello De başlıyormU§. Şe.b-

pir'in bu e.serlnln trcUmesl yeni imi~. 
Bu elbet çok Iyi, Fakat Wi delfil. 

diği yemi vücudüne siniştirrnek ve Şehir Tiyatrosunda. seyredece~lrniz 
bu euretle tez büyürnek kabiliyeti otelioda temn blr tercümeden daha 
kıvırcıklardan çok üstündür. Meri - başka şeyler de beklemek ·hakkımız _ 
nos yavruları hem vaktinden önce, dır. İyi bir dekor, yeni b1r mizaru;en, 
hem daha ağır bir halde satı, çaKı- güzel bir temsil. 
na eri~iyorlar ki, bu keyfiyet köylü-
müzün isteğine pek uygundur. Ge _ Bütün bunları bii arada bulamaz • 

Muallim Ahmed Halit de lafa 
karıştı: 

-Benim adım, Halit, dedi, ad» 
ile yazanların da adları Halit: fa -
kat aramızda lU fark var... Ben 
<ıtıl li Halidim, onlarsa ad» li (deli) 
Halit. ... 

Saç moda•ı bah•inde: 
Adamm biri her nerede olursa 

olsun iki elinin küçük, yüzük, orta, 
şahadet parmaklarını birbirine ke -
nedler serhe..'t kalan ba~ parmakla
rını birbiri içinden geçirerek ileri 
doğru döndürürmüş. 

Onun bu itiyadlanndan sinirle -
nenlerden biri: 

İtte şimdiki değişik saç modua 
da böylece meyd.a gelmi~ oldu. 

Evlenmek bah•inde: 
Deveye aormutlar: 
- Y o kuşu mu seversin ini"i mi) 
Cevab vermiş: ~ 
- Düz yolda su mu çıktı ki? •• 
Evvelki gün bir bekar dostuma 

sordum: 
- San saçlı kadınla mı evlen • 

rnek istersin, yoksa aiyah .açlı 
dınla mı~ 

Cevab verdi: 
- Bekarlık" Yı!Jağı kanunu çıktı 

mı knr.. 

r::J ""'~t :/.Juli1.rl 

C Bunları biliyor mu idiniz ? J 
75 senelik memurun cenazesi 

Belçileada bir banka - !lt ı madan, bankaya gelmeden yaJıya • 
da çalı~an doksan yaşın- t' ~ mıyacağını söyliyerelc telcaüci 1 • 
daki .. b~r memu~ ölmüt mayı lcabul etmemiş v~ ölünciy, 

0
ka-

ve ~uy~k. merasırnle def- . dar çalışmıtur. enazede memı nıa 
nedılmı~tır. Bu me~ur, eski ve yeni arkadaşlan 0 Ica lar 
on beş ya,ında iken muazzam bir kalabalık tetkil ctı Ut 
bankaya. girmi~. o zamandanberi ki, son zamanlarda en meşhur i ı • 
hep aynı hankada çalı~mıştır. Te - sanların cenazelerinde bile bu deı "' 
kaüdlük yatı geldiği zaman çalış - ce kalabalık görülmemi1• ............ ...._...___ -· .................... _ ........................... -. 

\ 

Okuyucularlma cevabiarım 

çen sene Gemiilc taraflarınrtan bir sak Şehir Tiyatrosunun otelloyu 
yetiştiricinin Istanbul mf"zbahasına temsil etmesi yersiz ve pek bo-'una 
g~tirdiği fevhlad~ bakınılı - ve cid- bir emek olur. Otelloda, otello rolü_ 
den çok güzel - kıvırcık kurulan, nü Hadının, Yago rolünü TaHHın, 

kantara vuruldu;;.ıı zaman bunların Dezdemona roltlnü Cahldenln, Emi. 
t<ifti ancak 39 lcilo gelehilnıi~hn. lia rolünil Nevinin yapacakları söy _ 
Bur .. ıt taraftarından bir yeti~tiricinin leniyor. Geçen tiyatro mevsiminde B Fa ~l!'tirdiği Türk merinos kuzularının ay hriye: vab vermek için kAfi: 
çifti vasati 48 kilo gelmi~ti. Bu, ku- aldılı rollerı muva!fakiyetle bqar _ Sana tavsiyem şudur: Annene, e • TabU katana denk olanı tercLh ..._ 
zu ha~ına tam dört buçuk kilo fazla- %lll§ olan Hadi için Otello rolü ciddi ~er annen yoksa, teyun, yahud ha- melisin. 
Iık demektir. (tki parti de Kanunu- bir imtihan olacaktır. Dl~erleri rol • lan gibi büyüklerine anlatırsm. Ma. * 
sani doiumlu idi). lerine münaslbdlrler. demk.i evi sana tarif etmişler. Onları İstanbulda Bay eS. B .• ıe: 

Halbuki i~in bir de kesimden ... oraya gönder~in. Evden çılanıf ol:ı- lle.lttubunugun Qirinc1 ve ikinal 
sonraki tarafı vardır: Ayni gün doğ- Komedi ln•mı bilirler. Fakat gene izlerini bulmak Bayfalarını okurken aize sormak ı. 
mu~. ayni §artlarla bakılmı, iki ku- mümkündür. Konudan komşudan ne. tediğlm bazı sualle~l aıralıyordum. • 
zudan merinos olan kıvırcık olan - Yalı uşağı, Kibarlık budalam gibi, reye t&.§ındı!kları ö~illr. Nihayet Fakat size aormak için aıraladılım 
dan daima daha fazla et vermiotir. beynelmflel IJÖhretı olan .komedi eser_ büyü.klerin onları bulurlar. Ve genç bu suallerin cevabını melttubunuzwı 
İki kanlı merinos kuzularında et ran- lerin temsil edUeceğinl duyduk. Fa • kızı senin için isterler. Ev~lr m~'ud üçüncü sayfasında verdiniz? .. 
dımanı % 60 dan a~aiı dü~memiş _ tat geçen bir k&A; tiyatro mevsiminde olursunuz. Bu yüzden hiç bir oey aormuyorum.. 
tir. Demek ki merino!t yetittiricili - bizi nevmldlye sevkeden bu teşetkü- * Size bazı tavsiyelerde bulunae~ımt 
ğinde yapağı kadar kuzu veriminin lün canlı bir varlık hallnde yapya _ V. Y. B. imzab mektubda okuyucum Biraz salıruza solunuza bakınız. TL 
de kin yeti~tiricinin lehinde bir in- cağına pek inanamıyoruz. soruyor: yatroya. gidiniz, gazino-ya gitmenili 
kipf göstermittir. Nedense Şehir tiyatroounun bu kJs. cÖnümde tld ikısmet var. Birinc.!sl tavsiye etmem amma, tptUA hali~ 

Geçenlerde Buna taraflarını ge- mında bir başıbozukluk havası eser_ çok zengin bir ailenin kızı, fakat dal- ıetırıniyerek sinemaya da gtdebillt. 
ıen Ziraat Vekili Bay .Muhlis Erk - B ~ ün • i1d AlA: ma zevk ve e~ence arar. DiAeri ise siniz. Derslerinize karşı daha fazla 
menle ~örüşen merinos yeti~tiricile- geunun on bae geç ~~~e _ ... ' eğer katama denk, :fakat orta halli bir alakadar olunuz. Ve derSleriniz 
· d B 1 f h V ki ne ayni va esece.._. ç..- yazık. U . rın en • 1\ usta a, mu terem e - a enm kızı. Hanglsinl tercih odeylm?ıı cindeki şeylerı az düşününüz. ~ıü21 

lin bir sualine cevahen diyor ki: Hele perde açılsın, komedi lusmınm Okuyucum kendi hakkında da ma_ pek gençsinlz, her şey unutuıur. Bun• 
«- İyi bakılmak ~rtile merinos da ne 6U.1'et gôsterece~i anlaşılacak. lfunat veriyor. Fakat tıunlnr teferrü- fnanm. 

(Devamı '1 nci sayfada) bmet Bıllüsl attır. Yukandakl cümle kısaca ce _ TEYZB 

((Son Poıta)) nın edebi telrikaaı: 59 mış olmaktan memnun göründü. hayıanlıkla talcib eyliyordu. gümrük binası önünde hcldiyen yay-
Karısının ııaolarına, onu her ~ye Marmarayı hiç bu kadar koca - lı arabalara taksim oldular. 

..... . . · .. ;: .~ .... · .. ·.;-\ ...... : : . . 

Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 

rağmen nefretten ürperten biT öpü- man tasavvur etmemi~ti. lstanbulun Vakit geç olmakla beraber, ild 
cük kondurdu. silueti büsbütün gözden kaybolup kadının, erkeksiz olarak yola çık • 

- Haydil dedi; Allah rahatlık da, bir gök, bir de deniz kalınca içi- malarında mahzur yoktu. Zira, Bu~ 
versin r ne hafif bir korku girdi. Allahtan ki saya yolcu götüren arabalar UZUD 

-Size del Hafize kadının çenesi durmuyordu. bir katar halinde hep birden hare-
- 21 Kocakarı, boyuna deli dolu aöylene- ket etmi lerdi. Üstelik de, en ön • 

lstanbuldan, evinden ayıılmak rek arkada~nı oyalıyor, ona o kor- deki arabanın, içindeki ıesmi aıfath 
Müjgana o kadar güç gelmemişti. kustınu unutturuyordu. zata hürmeten, iki yanında birer ath 

Saim yeniden söze ba§ladı: r miyorlar. Kim bilir neden) lh- Komşusite henüz ba§lnmı§ bulunan Bu yolculuk tüpheııiz ki onun ei- zaptiye gidiyordu. 
- Müjgi.ncıiım f Gerçek söylü - tirnal ki önce bizim yazmamw uzaktan uzağa münasebetin hiç hük- nirlerine, haleti r.ıhiyesine fayda et- Şehire vardıkları 7 aman Ulu ca-

yorum: Seni merak ediyorum. Ö - bekliyortardı. Biz de yazama dık. mü olmamı~tl. Esasen, genç kadın m ek te idi. Kendini şimdi daha fe- m inin minarelerinden, yataı e7.anı o
b ür evde çok yoruldun, üzüldün. Ev Neyse, olan oldu .. timdi ben aana bunu unutmak da iatiyordu. rah hissediyordu. Ruhu o kadar kuyan davudi sesli müezzinin, mU· 
büyük, hizmet ağırdı. Hele annem para vereyim. Perşembeye, Mudan- Mevsim kıt olmakla beraber, i1tıfa olmuştu ki, muhayyel sevgili minleri namaza çağıran müheyyi9 
haatalandıktan aonra, bütün o airr- yaya vapur kalkıyormuf. Bizim Ha- Marmara usulu idi. Ufacık (Kayee- bile oradan çıkmıt. uzalda~ıştı. hitabı etrafa yayıJmakta ida. 
lık senin üzerine .. öktü, yıprandın. fize kadını senin yanına katarım. '} b lt ·ı· A 1 w 1c k d'" .. · • .. n vapuru, saatte e~ a ı mı ı aşmı- na ıgına avuşma uşuncesının Müı".,an, ortalıgı" n Jt8ranlık olma• 
hanımcıaım.. Biraz da öteberi, annen.. lbrahime '1 · 1 .. · d d b h 1 b- '"k d 1 d " .. -. yan seyrı e, mavı su ann uzenn e e u a e uyu yar ımı o uyor u. sına rağmc=n Bursaya flavran olmu-

Bakı•larile, karısının yüzünü ok- hedry" elik alırsın. Mudanyadan Buı- ·· ··ı k 'd" d K" b'l' 1 d v. • b 1 • .. suzu ere gı ıyor u. ım ı ır, onu nası t!ilışmı~ u a- tu. A,.aba. Sethavına do~ru lrıvrılın-
tuYordu. Devam etti: saya, oradan da Mihalice gidersi - Kıç kamarada, Müjganla Hafize caktı? Acaba mes'qd mu idi"> Yok- ca, Hafize kadın: 

- O aralık. ben de çok. ainirli niz. Bursada. Terneoyede bizim ak- kadın, vakit geçirmek için, beıa - sa, deg"ildi de, onun için mi bugüne 
'd' S r • · le h 1 d b 1 d h J H E w - Havlucu Hacı efendinin evini ı ım. ena. ıstemıyere ırpa a ım ra a ar an av ucu acı tem aga berierindeki yolluk sepetinin için _ kadar susmayı tercih etmi .. ti? 
b ık. ş· d' d .. ·• d'l' _ _ı O kt b ı· · d b 1 kim~en eonak, acaba} diye söy -e ı. ım ı sen en ozur ı ıyorum. vaRJrr. na me u yazar, e ınıze en oyuna öteberi çıkarıp çıkarıp stanbuldan dışanya adım atma- lendi. 

Müjganın ağzından, gayıi ihtiya.ri veririm. Sana yardım ~derler. An - yiyorlardı. · dığı cihetle, MüiR'an görec:c:ği yerle-
bir ı<estağfurullahfn ç.ıktı. Kocası nenin yanında gönlün dilediği ka - Saim kendilerine bol para, havlu- ri ve bilha~a Mihalici de kendi ar- Meğer arabac.ı biliyormuJ. Müş • 
bunu Teddetti: dar kalınan. Her halde senin i9n cu Etem ağa ile Jbrahime verilmek zu~una göre ,ekillımdiriyor, tahay- terilerine yüzünü dönerek: 

- _Yok •. yolcf Ben suçumu hili - iyi olur. Ben böyle düşünüyorum. üzere birer kapalı mektub vermi~ti. yü] ediyordu. - Ben biliyorum .. dedi. E.tenı 
yorum. Amma. ne yapayım~ Elim- Kadın denilen zııyıf mahliik ne - Umanda birbirlerinden ayrılır _ Onun indinde bu yerlerin hep<~i Efendi değil mi~ Kadimi mü .. te -
de değildi. O mahud, baskın hika- lere kanmaz~ Bııhusus, tatlı dille ken, Saimin karısına göstermiş ol _ de birer köydü; ve ornlsrda da çift- rimdir. Ben sizi doğruı-n ileteyim. 
yesi .. aonra hnstalı~ .. ölüm •. bun- söylendiği vakit?.. duğu alakn ve ihtimama Hafize ka- lik hayatı yaşıınırdı. Müjgan, bu te- Hacı efendi evde yoktu. Ynz, kış, 
lara edilen masraL binbir türlü sı- Zavallı Müjgan, birdenbire, kom- dın hayrandı. 'Jakkisinin icabı olarak analığını, hava nasıl olursa olsun, bl"ş vakit 
kıntı •• sen anianın bunların ne de- şu daki hüviyeti meçhul erkekle a _ - A, kızi diyordu; kocan seni mandırada !~Üt <~llğar, yc>.hud ki ya- namazını camide kılmak nd eti idi. 
mek olduğunu, değil mi) ralarında hasıl olan atinalığın ne de- ne kadar seviyor! Sana ne türll. dü~ vıkda yağ çalkar tasavvur ediyordu. BiraE evvel de. ge-n .. oraya .nitmişti. 

-Tabii. rece tehlikeli, çıkmaz bir yol oldu- künf Dansı dostlar başına!. Ve, kuzu meniminde bulunmadı - Lnkin, evdekiler: Hanımı He iki kı-
esrettird·w· a ı"'cn ın Stutt-
fbev. ıgı tıPolonyoda Al

Jrıı '7 ncı sarlad:.l 

- Derken buraya geldik. Evi - ğunu da idrale edivermişti . .Süratle Ve artık. Müjganın da içine bu ğına, kınalı, karagöz kuzuları okşı- zı, misafirlerini güler yüzle ve adeta 
miz fena değil: Şirin. Ukin sen de i~iyen muhakemesi, kendisine avdet sevgiye inanmak geliyordu. Neş·esi yamıvacağına eseflt~niyordu. sevinçle kar~ladılar: 
haıab oldun. Kimseleric ııörüştüğün temayülünü gösteren kocasını bir avdet etmişti. Karnaranın lumbozun !<Kayseriıı akşam sular kararır - - Hoş gl"ldiniz! .~afa gelcJinizf. 

Bu da adamı sıkar. Onun için. kerecik daha denemektc de fayda dan. dı$8-nda, denizde taklak atan ken Mudanya timanına girdi: iske- Buyurun! Hacı efendi nerede i•e ge-

~~"~~~;;==~~~ta:p:io;d;·m~~.;tO~·y~l~~~~~·~~~:i._ ...... Boiiylnluinlu~b~ü~k:ü;p~:II~~Y~u~niula~b~a-lı~k~la~n~n~ı ~~~----~o~n~la;-~~~eily~a~n~a;t~tıi. ~Za~t~e~n-~b~ir~k;aiç~ta~n~e~d~e~n~Ü~ri. ~H~e~r~h~a~l~d~e·~;·~ RÖriincepek m~ 
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e111.leket Ila be 
Hizi b de 

K açak kumaş götüren 
bir genç ebe 

mahkemede çıldırdı 

Nizip (Hu,usi) - Geçenlerde 
burada bir kaçakçılık vak'aaı olmuJ 
tuT. 

Kannın Trahom hastanesi hem

. 

IT rakyada hayvancılık! 
tamamen ıslah edildi 
Boğa büyüitme çiftliği ile Inanlı aygır 

deposu büyük faaliyet gösteriyor, köylüde 

-er ) 
Ratayda 

Yüksek kaliteli bir 
asfalt madeni 

bulundu 

AA:Iana {Hususi) - Haber al -
dığıma zöre Hatayda Şenköy ının-
takasında ilcinci ve daha mühim bir 
asfalt madeni bulunmu~tur. Bu ma-

tirelerind.en Nedime. Malatya kaza .. 
tanndan birine kabile olarak tayin den mayi halinde akmakta ve kali-
edilmiJti. Giderhn, 1un'i ipekten Edirne (Hu.su.st) - Trakya hayvan. ederek unutulm~ bina ve ta.ıuımam~ te itibarile yüksek b\r vaafa malik 

bozuk ve karışık boğa kalmadı 

Teknik Okulu Salınalma Komisyonu Baş .. 
kanlığından: 

CiM! Miktan Tahmin bedeli İlk teminat 

Odun w.ooo kilo 900 lira 6750 kurUl 
Yazı taht.a.&, lambrJ 
eta.Jer vesaire 18 kalem 5455,72 lira to918 kuruŞ 

Yıldızcia bulunan okulumuz ihtiyacı olan yukarıd& ctns, miktar, tab'* 
min bedellerile 1lk teınlııatı yanlarmda yazılı 1k1 kalemden odun saat ı• 
açık eksiitme ve dileri saat 14,30 da kapalı zarf usulile 2'7.9.940 tarthın• 
ra.stJıya.n Cuma günü Gümüşsuyunda Yüksek Mühend.l.s mektebl muhase~ 
besinde toplanacak olan kom.fsyonumuzda ihalesi ya.pılmak üzere eksilt • 
meye konulmuşlardır. ·--· ...-. ..,. 

İsteklilerin şartnıı.ıneyi eönnek ve Uk teminatı yatınnak üzere ek.sil~ 
meden bir e-ün evveline kadar Yıldızdaki okulumuza. ve ekslltme günC 
de ~namede yazılı belgelertle ve ilk tem!naUarını yatırm~ olarak ek -
slltmenin ya.pılaoa~ Gilmuşsuyundaki Yüksek Mühendi.'!ı mektebl muha, 
sebeslne gelmeleri. Teklif mektubları eksiitmeden bir saat evvellne kadar 
makbuz mukabilinde verilml~ olmalıdır. Postada vA.kl olacak gecJkmelet 
kabul edilmez. (8529) 

mamul olup bir robluğu 2-3 lir~ıı.ya Cllığı daha yüksek bir tasfiye geç ir. numara levhaları varısa bunları bir bulunmaktadır. Yeni bulunan bu as-
kadar temin edilmekte olan kaçale mektedir. Malüro oldulu üzere Pilevne raporlar vilAyet ııayun bürosuna. bU- falt tahlil için yüksek mühendis rnek Zonguldak Vilayeti Daimi EncÜmeninden: 
kuma .. lardan oizlice 20-25 tobluk ırkı diye ötedenberi tıUıınmı.ş yüksek direceklerdir. ,. • . - tebine zönderilrniotir. Maden ol - ı Zo uıd-"" vu• tt ı ind d• kuma~ tedarik etmi~ ve bunu haber bir ırk vardır. Iri, süUü, çevik oldu- Sayım cünü Edirne ~hrl halkım - ng - -.ye Ç e Çaycuma - Koka.ksu - Bartın yolun 
alan istihbarat bürosu otomobille ~u kadar büyük bir kudret göster - fazla bekletınemek Için sayımın ölle. dukça zencindiT. Bu madeni tecTÜ- yapıla.calc 285,620 lira keşif bedelli ş:>se ve sınat imalAt if! kapalı sart u .. 

ı aevltedilmekte olan bavulu yolda mektedlr. . ye kadar tıı.ınamlanması için mühim be için Antakyada kısa bir yol ya- sulil lle 21/9/~ tarthlnden itibaren 16 elin müddetJe eıwtt.meye Jronul' 
yakalıyarak mahkemeye tevdi ve Boğa büyüt.me 9lttli.41 ile Inanlı tedbirler alınmaktadır. valinın Ferld pılacakh~r..;.. ------- muştur. 
mahkeme sorguyu müteakib suçlu aygır deposu yetLştirditi bo~alarla Nomer eayun Lşlerlni yakından ta.kib 2 - İhalesl 7/ 10/ 94() Pazartesi günü saat L1.30 da Zonguldakta 

ı bem§ireyi derhal tevkif etmi?tir. ~n prim kazanan bo~alar a.rtı.k bütün etmekte ve -cereken direktifler ver • Edirnedeki araba Enetimende yapı.l.ıwaktır. 
aenelik memur olan Ned~me hıç Trakya köylerini saTIIU~ bulunmak.. mektedlr. 3 - Eksiitme şartnamesi ve buna. müteferrl evra.k Dalint Encünıell 

ı phmin etmediği bu feci .;kıbet kaT- tadır. Boz ırk bo~alardan ba~ bozuk i biikArlDIR ön One Kaleminde ve Na.tıa Müdürlyetinde görülebilir. 
pındn pek müteellim olmuo ve es- ,. karışık bo~a kalmamıştır. Spor çalıtmalan ol - Muvakikat teminat 151'75 liradır. 
nayı muhakemede aaabi]eoeTek hey- Yalnu bozulmtı.7 öküzlerle inekler Edirne Halkevinin geçen ~ne yapı- geçiliyor 6 - i;,in bedeli 94(), 941, 94.2 yıllan bütçesinden verilecektir. 
eti hakimeye hücum etmio ve mah- de sarı kaya veya karı.,ı.k cı.nsler gö_ Ian tenis kurumu noksanları ı.mam- Edirne (Husu.s1) _ Araba ihtikAn e - Ek8Utmeye ctrmek Uıteyenlerln ihale ~ünden en az 8 rün 
keme salonunun camlarını kırarak rülüyor ki onları d& .son b~ yıl içinde 1anm1.1 n bu &rada voleybol, ba,UeL hakkındaJd y&ZUIUz üzerine belediye ZOnculda.k Vlllyetlne müracaat ederek VilA.yet m.&kamından a.Iınm1.1 

1leryadlar içinde ealona yığılmı~tır. kasablık diye köylüler elden çıkar • bol takımları d& kurulmuştur. Di~er reisi Ferid Çarda.klı belediyenin tari. teahhidlik ehli~t vesika.alle Ticaret Odasından bu yıllçlnde a1mmı1 
Salondan çıkonlarak tekrar hte;•lif- matta, 9(lrşı ve pazar piya.sala.rına taraftan Karaa~aç spor klü:bü ele bü_ !esi haricinde hareket eden arabacı.. sika ve muva.kkat teminatlannı y&tırdıklanna dair makibuz ve 
haneye sevkedilen suçlu da ilıdl - vermektedir. Bu tasfiye Trakyanm tün eksikHklerini tamamJ.aııuştır. Ha. larm l}kidetle tecziye edileeelini all.. mektublarını ve teklife ald mektubu ha.vi 2490 aa.yıh kanunun tarifi 
ınet tabibi tarafından yapılan nıua- boz ırkını en iyi dereceye çıkarmak- rareUe çal~ılmakta ve beden terbi - kadariara bild1mıi.ftlr. hlle hazırlanm14 k&palı za.rtını ihale saatinden bir saat evvel 

ı yenesinde cinnet asan mevcud oldu- tadır. yesi mükellefiyeti de muvatfaldyetle Encümen Relsll~e verUmesi filn olunur. c8850t 
lu anlaoılmıo ve Nedime mütahede Şimdi Trakya köylüsü hayvanların yürümektedir. Samsundan küçük 
ıalhna alınmak üzere Elazıi ha.ata • eıdasına. da bir kıymet vermektedir. , Adalar Sulh Mahkemeslnden: Zayi - İstanbul İran """ta."'~,.~ 
ıllesme aevkedilerelc takibatm mu - Hemen her kaza köylerinde birçok Trakya meb uslarının haberler Büyükada Yılmaztürk caddesinde 
villaten tatiline karar verllmiotJr. kimseler yonca., burçıa.k eibl italorui tetkikleri 97 nurnarada küçük Emine Oü~ene l~undıan a.lını4 oldu~um 

j' d çok hayvan eıcı.aları ekmekte ve bu u.s1 M b' 1 Orta ekulda tayinler - Orta okul Adalar kadastro ten memuru Nüzhet mu zayi ettim. Yeni.sinl almak 
Muş OV8SI a hareket eıttikçe ıen~emektedlr. Babaeski (Hus ) - e Wl arı - Fransı21Ca ö~retmenl bayan İhsan Esen'in vasi tayinine kara. lldlitl 

k 
mızdan Dr. Fuad Umay, «en .. er~ Bürn- Bengu", Bilecik 0 _.._ okuluna, Almanca r Ter yim· esltisl.nin hükmü yoktur. 

ı SUI8n8C8 IEdlrnenin Yol~cldi, Kep.nın Enez t Harndi Kul 1 z ht·- A.kı :.ı-.,.. medeni kanunun 3ı60 ve 371 inci mad. ' 
köylerinden KR.l'ı:ı.cabey Harasma gL hane tin, " e 

1
• u u ~r,t.menJ Mediha Adana ikincı orta delerine tevfikan UA.n olunur. 940/ S2 Abbas AJJ 

1 Muo {Hususi) - .ı400 kilometre 
ı rnurabbaında bulunan ve mühim 
ı kuvvei inbatiyeyi haiz olan Mu' 

1 ovaiının, mühim bir kı:mının Mur.at 
ı \'e diğer kısmının da Karasu nehır· 

den ıneklerle İna.nlı inek ahırlarmda burada Te Lülcburgazda halkla. te • okuluna, tarih coÇa.tya. öğretmeni fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
12 ... 1'5 kllo süt veren bu cins ineklerle maslarda bulunmuşla.rftır. Bedi.a Cl~lz Düzce orta okulu tarih .4 
gıdasını iyi veren meraklı inekçi ve Halkın b~ıca dilekleri fU üç nokta cotrafya ö~~etmenlJii staj iyerli~ine 

lerlle sulanması tekarrür etmi tir. 
ı Bunun için, birkaç gün evvel §ehri
ı mfze gelen Elazığ au i~eri müdürü 
ı Saib h eT iki n ehir üzerinde etütler 
• yapmış ve ovanın kolaylıkla sulan
, maaının mümkün olduğu neticesine 
ı varmı~tır. Icab eden fennf raporu 
yakında Nafıa Vekaletine göndere-

ı eektfr. b bb .... b .... 
Hükumetin u teşe usu utun 

:vilayet halkını sevinç iı;inde bırale -
mıştır. 

Muşta göl etrafm1 
devrederken bir genç 

boğuldu 
1 Mu§ {Huııuai) - Mu~un Mura· 
'diye mahallesinden, Arab oğullann
ı dan Selim oğlu 20 ya§ında Bayram 
ıkendi nişanında hazır bu.lun?urm~k 
için köydski halasını getırmıye 11 -
tlerken Karasu nehrinde, yıkanmak 
Iatemit ve derin bir zöle girrrıif. 
Suyun kenannda bulunan Kazım 
adındaki arkada.,;ına hiteben: t(Ben 
~u gölün muhitinde 200 defa dev
redeccğim.)> diye iddia etmiotir. De
likanlı bunun üzerine devre baola • 
mıı, ı 89 defa devrettikten eonra 
takati kesilerek göle batmı' ve bo
fulmuotur. Cenazesi Muşa getirile -
rek adli muayenesi yapıldıktan son
ra defnedilmi~tir. 

Tokadda muhtelif 
inşaat işleri 

Tokat {Hususi) - Zelzele do -
layıaile devam eden inpat, yol ve 
dlier kaza ihtiyaçlan cörüşülmek ü
ıue merkeze eelbedilen kaza kay-

• makamları vali İzzettin Çağpann 

r.yasetinde devair müdürlerinin de 
1 ,ıiraki]e bir toplanti yapmı~lardır. 
Bu toplanhda ilk olarak zelzeleden 
barab olan yerler ile buTalarda mev 
eud inoaat, aeylaptan bozulan köp -
rUler ve yollar görüşiilmü~, aynca 
kasaba ve köylerin kalkınmalan 
Için önemli tedbirlerin alınması ka

ı,tır. 

köylüler eline bu tar~a nrllmiş inelt- da toplanmaktadır: naklen 'Pıyln olunmuşlardır. 
ıer bir örnel: sayub!lir. ı - Bu sene mahsul az old~undan Orta okul mfidil:iüfii - All o~uz.. 

Nüfus sayımı hazırlıkları tohumluk zahire bulunamt;yor. manın Erzurum maarif müdürl~üne 
Edirne şehrinin nfıfus sayımı ha. 2 - Odun ve kömür sıkmtısL ta.yinl üzerine inhUfA.l e<ıen Bamsun 

zırlıkları tnmamlnnma.k üzeredir. 3 - Her türlü giyecek ve yiyecek orta olrul mUdürlü~üne Trabzon lLsesi 
Vilftyette teşkil olunan sayım bü- fiaUannın ,pahalılığı. Almanca ö~retmeni Niyazi tayin olun-

rosuna nüfus lbaşkA.tibi All, blediye Meb'USlarımız halka bu derdierin muştur. 
bagdtlbi Hasan Fehmi memur ediL ızalesi :Için çalışacaklarını vMetmiŞ. C. B. P. kon.ser:erl - C. H. P. ocak 
ml.şler ve yanla.nna ~&ı-umu kadar ler esasen bUnlardan lbir kısmının kon.ıreleri geçen Salı eünii başlamış_ 
memur verilmiştir. hükOmet ta.ra.fından takib Te tetkilt tır. Partililer konil'elere büyük b!r 

Edlrne 380 aa.yım romtakasma ay_ edildiğini söylemişlerdir. alA.kA. eöstermektedirler. Kaza idare 
rılm~ ve sayım memurları da tayin heyeti, kongrelerin intizamı lçlD bu 
edilrnl§tir. Ayın sonuna do~ru Vakifiar umum müdürO sene büyük bir faaliyet gösterml§ bU-
bU1lmum sayun m!!r.lurlarınm ~tlra_ lunmaktadır. İlk kongre günü, par_ 
kile vlllyette bir toplantı yapılacak To ka dda tinin banlsi Atatürkün aztz. hatırası,. 
ve lbu toplantıda sayımın ve vezifele. na hürmetJe S dak.lkalık bir süküt 
rinln eheınnııyetı anlatıla.ra.k sayım Tokat {Hususi) - Zelzele do - vakfesl yapılm~tır. 
işleri etrafında bU::ilcr verilecektir. layıaile maili inhidam olan evkafa Yeni bir mecmua - Edebiyat be -

önümüzdeki Pazar günll bütün aa- aid binalan mahallinde tetkilc et - veskA.rı bazı gençlerin memlekette 
yım memurlan kendi mıntalaı..larını rnek üzere vakıflar umum müdürü edebi bir hava yaratmak gayesUe blr 
gezerek hem sayım ySJ)aCaklan 80 - Fahri Kiper tehrimize zelmit ve tet- mecmua. neşrine karar verdikleri ha
ka.klan, evleri görecekler ve hem de kikieTini yaparalt Ankaraya dön • ber alınmıştır. Gençlerin yeni tes!.s 
8011 defa olarak ınıntokalarmı kontrol müttür. ettiklerı meemuanm adı cTopra.k.ttır. 

Gemlikte gençlik gruplarının faaliyeti 

Cemlik {Huausi) -Burada be -ı ayyen ı:ünlerindo futbol aahastnda 
den terbiyesine lJüyük ehemmiyet askeri talimler KÖrmektedirler. Bu
verilmektedir. Kaymakam Zeki lcık radaki apor teşekküllerini daha ve
başta olmak üzere bütün unsuru rimli bir hale eetirmek makaadile, 
faal bir hale eetirilen gençlik tet - beden terbiyeai, halkevi apor kolu, 
kilatı beden terbiresi nizamnameai Güvenspor bir bina içinde toplan -
bükilmleri dahilinde köylerden de mı~tır. Resim tehrimizdelci epor 
gelen mükellefiy~te dahil genç va- te§ekküllerinin faal unsurlanndan 
tandasların i•tirald le haftanın mu - bir grupu göstermektedi-r. 

Beldiye başheldmlJit - Doktor Ni
rıamettin EYin'in vefatı ilzerine inhi. 
lfA! eden &ı.msun b~>ledlyesi ba.şhek:.lm.. 
~ine, Sivas hükümeto tabibi doktor 
İhsan Özgen tayin ed.ilmil ve 4ehri.. 
m1ze gelerek vazifesine ba§la.mı.ştır. 

Belediye mübendislıtl - Belediye 
mühendisi Kemal Vural, kendi talebi 
üzerine Nazilllye tayın o.lunınllf ve 
Samsun belediyesinden ayrılmı.,tır. 

Bana Halkevi çalı.şnıala.n - Saın-
6Ulla. bailı Ho. vza. ka1.ası Halkevi tem_ 
sU fubesi faaliyetlerine devam etmek,. 
(ıedlr. Halkev~.ıde son aylar içinde 
dört temsll verllmi.J ve bu temslller. 
den bazıları, civar kaza.la.ra eidllerek 
tekrar olunmu.,tur. 

Samsuna atd tablolar - C. R. P. 
.enel selcreterH~nce memleketin 

muhtelif mmtakala.nna. gönderilen 
ressamlar meyo.nındo. Sa.rruıun vllA.:re
tı ve civarına gönderilmiş bulunan 
ressam Elif Nacl, on beş gilndenberl 
viliiyetlm!z dahUlnde muhtelll mm_ 
takaları eezerek mahall1 renkleri ve 
Adetleri tesbit eden muhtelif tablolar 
vücuda getLrmlştlr. Son hafta Içinde 
Eli! Nacl Çarşamba ve Havza mmta_ 
kalarında. da birer tetkik seya.hati 
yapmıştır. 

Son Poıtanın macera romanı: 13 Tehlike önünde, Basaetin bütün 
hisleri ayaklanmı,, bütün aevk.l ta -
büleri harekete gelmi~ gibi idi. So -
ğukkanlılıiını toplamak ille iti ol -
malı idi. Içinden: 

~sini gizlerniye çalışan bir telaş]a : 
- Kız kardefime telefon ediyor

dum. 

Hathn diğer ucunda bulunan po
Ila memuru aşikar bir sabırsızlıkla: 

- Anladım, fakat ne var) Onu 
t6yleyiniz ... 

Arkasındaki adamın yavaJ yavao 
kendisine doğJU yaklaştığını ay~ 

1 
teainden anladı. Basset elindeki ahi

şiddetle bırakanık ve yan ar
a dönerek: 

- O ne) diye haykırdı. 
eaokınlık ve deh,et içinde bütün 

dü sanki takallüıı etmietf. 
Yabancı hemen hemen yanıha • 

gelmieti. Otomatik eil&hın ma
korkunç ve tehdidk&r ren

n gözünün yakininde pa~ 

nakleden: Bebçet Safa 

oın farkında idi. Hattın öteki ucun
da bulunan adam tarafından sesinin 
duyulmamaaını temin maksadile 
Bas•eti duvara kadar çekti. Sonra 
telefonu kapabverdi. 

- !taatten ba~ka çare yok; an
laJlldı mı) 

Diyen sert bir aea Basaetin kulak~ 
lannda çınlodı. 

Soiuk, fakat sakin bir aea. Son 
derece zarif giyinmi~. ingilizceyi pek 
fasih ve do~ru konuşan biT adam. 
Basset, yutkunarak kendi kendineı 

- Hayret, dedi. Bizim eve gl -
ren hıTsız ne kadar ,ık 1. 

Fakat Basset aldanıyoTdu. 

--Bu vaziyetten kurtulmak Için 
tek çar~ blöf yaparak vakit kazan
maktır.. Bu karardan eonra hemen 
mütecaviz zörünmek tecrübesine ~ıi
rioti: 

- Ne iatiyoTsunuz) BuTada Iii
niz ne) 

Sesinin tonu sert ve tehdidkaTdı. 
Öteki sabırsızlıkla, fakat hakim 

bir aesle: 
- Böyle meselelerle metllUl al

mayınız. Siz yalnız bana <-~vab ve
riniz bAkalım: Kime telefon ediyo~ 
dunuz) 

- Ne karıtıyorsunuz) Size ne) 
- Kanşıyorum, öirenmem ll -

zım. Kime telefon ediyordunuz) 
Cevab. 

Gittilcçe mütehakktm bir ton a -
lan bu eesin, bu sözleri söyleTken 
gösterdiği hafif biT aksaklık Bnuete 
kaTtıaındakinln İngiliz otmadığuıı ls-

- Kız karde,iniz mi) Rasden 
12-22) Kız karde~inizin numarası 
mı) 

Sesine bir iatihza edası verm.iye 
çalı oarak. 

- Evet, ktz kardeoimin numa -
rası .•• Yoksa bu elinizdeki oyuncak 
ile onu da mı ziyaret etmek niyetin
desiniz) 

Öteki bu alayı dinlemedi bi1e. 
Kendi kendine bazı heaablar yapı
yor gibi idl 

- Eier yalan aöylüyonanız ha
liniz harabdır ... 

Baaset gözlerini açarak: 
- Yalan mı söyliyeceğim. Ne -

den yalan aöyliyeyim) Ne lilzumu 
vaT) 

Fakat öteki hemen aözilnil kese
rek: 

- Peld; kız kardeşiniz size cevab 
verdi mn 

- Hayır... Birisi covab verdi 
amma bu kız lcardeşlm deiildi. 0-

KENDiN 

T. iŞ. BANKASI 
1940 KUçUk 

Cart Hesaplar 

IKRAMIYE PLANI 

mişim. Tam o sırada arkamda biT 
ses itittim... İnsan kendini yalnız 
sanırken arkasında batka birisinin, 
hele elinde böyle bir aletle kaTflSin& 
çıkmasına ne derece hayTet eder) 
Malum... Ben de o bayret içinde 
ahizeyi elimden bırakıvermitim ••• 

lote bu. 
Meçhul adam Bassetin yalan söy

leyip .iöylemediiini anlamale üzere 
gözlerini onun zözlerine dikınio, içi
ni okumıya çalıoıyordu sanki. 

Bu tetkik neticesinden memnun
muJ eibi hafif bir tebessümle: 

- Bütün bunların pele de chem
rniyeti yoktur. Geçelim ve asıl me -
ae1eye ge]elim. 

- Meseleye mi) Ne meael~si) 
Aramızda bir meaele mi var) E -
vet, vakıa sizin zibi zarif bir adam 
ben.im evime her halde bir mesele 
için eelmit olacak. Fakat aize ya -
luthramadım. Bu hal, bir katilin, 
yahud bir hırsızın haline pek ben -
ziyor. Bana bir meseleden bahsede
cek idiyseniz bu ha1e ne lüzum VClT
dı) 

HiRiKTiR 
1940 IKRAMIYELERI 
1 aded 2000 Uralık - 2000.- Ilr" 
3 • 1000 • -3000..- • 
e • 500 • -3000.- , 

12 , 250 , -3000.- , 
40 .. 100 • -4000.- , 
75 , 50 • - 3'750.- , 

210 • 25 • -5250.- • 

][~ldeler: 1 &ubat, 1 1\la~ 
1 Atustos, 1 İklnclteşrtn ta.rJble· 
rinde ,.apılır. 

den emin '"olarak gittikçe cesaret 
luyor, aklı batına ıeliyor, 
topluyordu. 

Meçhul adamın sesi tamamile 
kin ve enditesizdi: 

- Peki, dinleyin öyleyse. 
Almanyadan geliyorsunuz. Inkar 
miye kalkmayınız. Çünkii 
rum. Bütün zeçtiğiniz yolların 
dadınca eadık bir gölge sizi ta 
etti. Niçin) Çünkü aiz Entell 
aervisin bir memuru olan Jak 
versin i:ılerine karışmıo, onunla 
raber bulunmuş idiniz. 

Bas<~e't birdenbire kendini 
mıyarak hiddetle: 

- Bu, sizin kanaaliniz 1.. 
Dedi. 
- Ben emin olmadığım bir 

seleden bahis bile etmem. Hern 
demin de söylediğim gibi nafile 
kit kaybetmiyelim. Daha iyiııi 
dinleyin ..• 

Meçhul adam bütün 
Bassetin bütün gördüklerini ve 
ç.irdiklerini hülasa etti. Hem de 
nen bir tehalüf 



Borlin ve londra 1 ingilizierin Alman SPO Yeni şairler hakkmda anket 
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ateş yağmuru istila Dsierine 
alt1nda taarruzlar1 B 1 k d 

(Baştarafı ı Inci 1ayfada) Bu sefer hnyret sıraaı doktora (Ba.ştarafı 5 Inci ayinda) a an oyunlarin a Maalesef, bu tanınmıt ainir mü- gelmi§ti: man zafer akınlan• adlı yeni bir o-
tehaasıaımızın ismini yazamıyaca- - Nasıl olur? serinin sayfalannı bu sabah karı§tı-

' İngn <B~arafı ı Inci sayf&da) ' (8&4tarall Inci sayfadal t• 1 ""' tı ğım. Çünkü kendisiAe aöz vermit - Bakın ben size okuyayım.. nrken, Polonyalıların yeni Hitler 
ırı llı t.erenin cenubu f&rkl mıntnka.. nunda top mevzilerine ve birçok ne ne ICe a acagiZ r bulunuyorum. işte Asaf Halet ÇelebiniQ <<Kasrı Almanyasının çok kuvvetli olduğu-
~Üf ertnde de Wi mahiyette bazı dü~man tayyare meydanlarına hü- Muayenehanede teklifi ağzımdan Kadim» inden üç mıara: na inanmıyarak ve hatta yeni Alman 
S'ak~tan tayYare faaliyeti olmuştur. cum etmitlerdir. ,Şeklinde va esasında ibllyük tadilAt henüz çıkarmak üzere idim ki dok- Acaba ot gibi uerden mi bittim ordusuna, onun kara ve hava kuv-

aiınan l""'""' 1 ~-- ... gören ll inci Balkan oyunları, bii tor bunu hemen reddediverdi: Acaba denizierde mi rn""rdım vetlerinı"n bu"'yu""k •"'yı u""stu""nlu""kl·.rı"ne • 
letat•~ _...,r ar, UA<)arın ve .._ Sahil müdafaa aervisine mensub -.·~· .... •· ... a.z old .. ~·- ... te kt d1r hafta sonra Kadıköyde Fenerbahçe - Aman azizim, ba•ıma it mi Ve kendimi unutunca ıenı ••a~ı- bile kıymet vermı'yerek harb ba .. }a• 

D ... WJU &ı.e rme e · bir tayyaremiz, Salı akşamı Tera- f • 14 
" ,.. • 

Uşu Ul stadında yapılacaktır. açacaksın? ster miain bir olup hep- uorum. batlamaz nasıl Almanya'" istila ta-

---...:... r en tayyareler helling açıklannda bir düşman ge- · b" d b cl d 1 1 D J' Bu seneki müsabakaların hepimizi 111 ır en ana a sütun o u an oktor mütemadiyen: sannda olduklarını anlatan satırları 
mi kafilesine hücum etmi~tir. Bir l d yakinen alAkadar eden iki cephesi uifrazat» yazsınlar. - Hayret doğrusu, hayret val- acele gözden geçirdikten sonra a§a-

...... t~n. ra, 25 (A.A.) _ t..:(ava ne- vapura üç bomba isabet etmiş ve vardır.· C b d" 1 h"f d" Id d vd ı_· f k I I ..... ~ ~ eva ver ım: a ı ıye mırı anıyor u. g1 aa.ı ı ra ara raa aclım ve hayret-
19. ,.0ınıdn Crenwich s .. ati'le saat bu vapur batmaya ba!lamıştır. s· b ı ı k d V•ı • ı . . d k 1 , .. k i - Organizasyon. - ız un nra a ış ·ın egı mı- - Demek yeni •airleri akıl has- er ıçın e a dım: uPolonya aske-

$. a n~rettigı-· tebliO.: Gece hnrekah esnaaında i i tay- • · IJ 1 d h .. "' ı d" D • d . " •. ~ - Atıetierin muvaffakiyet dere _ sınız. ~asta arınız an ergün agız talarile mukayeşe etmekte hakkınız rine, Almanlara her cihetçe üstiln 
" ın ı ö:n. "ld"X.' •. b .. yaremız ı.iıımu$tur. d 1 1 k '" f"" . . . ., Id ki 1 1 uçü lı d .,.enı ıiftıne zore., ugun, celeri. o u an u ur ışıtmıyor ır.usunuzr varmı,. o u arı an ab ıyordu. Onlara, Al-
dan l a dafi bataryalnn tarafın- Altıncı Balkan oyunları şehrlmizde - Hem de nasıl? Mnnzum, Doktor boş bulundu: man tanklannın mukavvadan imal 
teaj d"~~k üzere., 23 düşman tayya- Barbaros .lh l·tall. yapılırken altmış ibln lirayı aşan bir mensur .• fakat bu it tehlikeli bira- -Hem de nasıll edildikleri. uçakçılarının ite yara-
du'" UfÜrülmüttUr. Evvelce knybol- para hareanmı.,, al::ıcalı, bulacah bil.. der. Durup dururken esmayı üzeri- Bu suretle de baklayı ağzından maz ve Alman askerinin korkak ol-
bir. dbildirilen tayyarelerimizden t;ün fı.IA.yi4e raiJnen Bnlkan oyunları me sıçratamam. çıkarmış oluyordu: duklan hikaye olunuyordu. Alman-
'~ .. y'b1 alıa do"'nmu"•t'u"r. Bu ... retle <Ba.starah 1 lnet uyfatl:ı) "-- E 1 k d"l ' Y 1866 1870/71 b" c.. ırnı:z 

1 
,. " ., .. d Çelenkler konulduktan sonra tUrbe maddi ve manevi bir ih~an ile .sona - smayı on ar en ı en ısıçrat- _ Bu tip hastalara sık !ık anın , ve geçen u-

llunla d Ya nız ~ avcı tayyaresi ir. bahçesinde bulunan iki manga. deniz erml~ti. tılar. Şiir için ııifrazat» demediler raslanır. Taht~şuurundaki bütün te- yük barbierdeki zaferlerini ancak 
•aliındir~n üçünün pilotlan ni ve talebeııl taro.fında.n havaya Uçer el Ayni mm.anda muhtelif müsabaka- mi} şevvii,leri böyle ifade edenler çok- Polonyalılarla meskfin vilayetlerin-

ı .. d ıld•ır. tl t h - Yanlıtl lfragat demeleri li- tur. Taht'""'"'rru ne ı'le . meegulsa te- den aldığı askerleri daima, en teh-

Hu sil~h atılacak ve mtiteakiben Barba- arın uir en y&p 10ı a e izm are_ -. .. - v 1 Cuma "' 1 ketl inin .. halid" ki zımdı. zahu""ratı da o··yJe olur. M ... ••la· kadın ilceli yerlere sürmckle kazanmı, ol-

--
ugrayan yer er rosun ruhunu tazizen bir dakika .SÜ. er uU yaygın ır , Se - ....,. .. - · u b k b" türlü ı• -Söylediklerine göre, aizin has- deli, •ayed tahtecı~uurunda işlediği duğu telkin olun.uyordu .... ilh.ıı 

"·rl'ın 25 (A klit edilecektir. yırc erı u &pora arşı ır a- 1 d b 1 b .. ., F k t h b ib Id o... A ) AI h ka il -ıı.ı a.ktadır ta annız arasın a un ara enziyen mevzu erkekse hep erkek üzerine a a mu arrır. u gı ı a atıcı 
tıı. ı~ ' · · - man a- Bundan sonra V"ll v Belediye Re. e vac, ayarnam · ·· I 1 •· 1 1 f k 1 V b 1 ıı;uvv tl l .. ~ur er yazan ar varmı1. yazar. Mesela, garib amma, bir ta- soz er.e. za er azanı mıyacagını.. i -
ftnd ~ eri cenubi ngiltere üze- ,_, L"trı Kırd"r .. ~ra.tından bir hlta. Organizasyon komitesinin uzun e • 0 d " b 1 b ._ I b d p 1 b U'-e lllüt d..ı' ""' u .. '""" - rası ogru.. e ki az.ı,.n nesinin bana yazdıg"ı •iiri olcuynvım: m. e en ıca e en o onyanın ı.ıy K 

t ea uid ke•if uçuoılnn ya- be l.ro.d edilecek, en aenç deniz s" _ tüdlexden sonra blr çok teferrüatı O- d d h · ı M 1 " h b d 1 b ilrll]c l '" y .. " a a a u"turop u.. ese a bakınız Ruhum hauatım cicim dokto- sıyaset ve ar a am ıırının ızzat 
eden ?ndranın $air mühim askeri baylanndan iblrt kısa blr nutuk söy - lan bu işde çok hassas davranaca~ını birinin J~~öy:le bir bevti var: ' · ' ru.m kendilerinin uydurdukları bu yalıın-

ttrd erı Üzerine bombalar atmıı- liyecektlr. umarız.... Koqu.şla kuyuladrın. evler, Bakmayın lrurnra hen çinqene la~a inanmı, ?lduklarını kabul et-
te. ~ Aıılıfordyk-Folkestone-Douv- Gece, Barb:ırosun tftrbesl, belediye Atletleriml.zln muvaffakiyet dere • Pek akıilıdır, de!iler. · kızwı.m. mıyerek, alngıltere ve Fransanın 
'-tı t ıht~kalannda demiryolu tesi- tarafından yapılacak tesisatla ve pro eelerine gelince; Bunu yazan dch etli bir hMtadır. • .. yardımları sayesinde kendilerine 
aoııtlı' rıb edilmittir. \-ı'oolstone - jektörlerle tenvir edilecektir. Geçenlerde yapılan ~rklye birin - Bu bana başka bir beyti hatırlat- Karşınızda b_!r _ qobek. ats~n_ı . bir şey olamayacağını» dü§ündükle-
~'ttıı,i'Ptonda bir tayyare fabri- Şirketi Hayriye vnpurlan da "Bar _ cllikleri bu mevzuda ibiz1 mühliil bir b. Arif Dinonun bir beytini. O dn Bana bir Öptıcuk 1·cr.r mınnız? rini yazıyor. Filvaki «müttefiklerin 

İrl •abet vaki olmuttur. baros ihtlfall şerefine elektriklerle nokta inerinde clddl surette durma. öyle dememiş miydi: ...... • KGar~ sdev~afy~ t:~tudl~um, ordulannın taı:yiki dolayıaile Al-
, •nda b h 11 ~a m""bur etti e~e . . e ıt aı SCJn ur .. ııe manya. ordurunun hı',. olmaz•" ya-tınd •.. bn.ın cenu u t~arkf aa i e- tenvtr edil""ek ve u...lk~... önünden 6 """ • "'a"tan mantar +arla- S z d k b n v .,.. 

.. • "" .IJVO)I """'i' .ı' ~ ~ o• eı:qı ı o -torıım enı tızme. rısını aarba kar•ı bırakmak zarure-•1 L,tuçl ın tonluk bir tüccar gemi- geçişlerinde f,>ro'jekt&lerinl türbeıye Bir nevi seçme mahiyetinde ::ılan Çok yaşasın ölüler.. ro .. 

••hill ı~ lllıltır. Ingilterenin cenub çev:irmek suretne ı-azım ve ihttra.mda Türkiye birinelUklerinde Atletlerimlz, _ Aman dolttorcuğum, ~air has- Doktordan aynidıktım ıoonra tinde kalacak ve bu 'uretle geri ka-
hir t e(jnn~e harekette bulunan serl bulunacnklardır. tam formlarını gösteren neticelerle talarınızın yazdığı başka gahe!erler kendi kendime J(iyle bir diişündüm: lan kısmı da Lehliler hnklıyabile-

1\ eu b - baka yıl zıs. Meşhur bir söz vardır. Akıllı dütü- ceklerdi.» f~te Leh stenel kurmayı-
tonJuic ·} otu bir kışianın iki bin Halkevleri de yarın gece salonla - musa yapmı., sa amn r. O za var mı?.. .. - d nlineeye kadar, cı .. Ii köpri.iyü yedi nın ve Leh !iyaset liderlerinin ka-
tı-,,~.' lhlı bir tüccar aemisini ba- rında Barbar"D Hn.......Adlnfn hayatı, m_an Ba·lk· an oyunlarına kadar tam Doktor, yaı:ıhan.eainin oozun en f C I b" .. B k 

""1 ur • "'" .1•~ d k I b' d f k d ... de a geçenniş. üze ır soz. a - naati bu idi, ve Lehistanın imhası-
' menkabelerl ve Türk denlzclli~ine yınnJ cun var ı. a ın ır e ter çı ar ı 1 11 I d b" ı....ond li B b . k 1 k•. d !!anıza, akı ı ~enç er e e ıyatta ye- nın başlıca sebebi bu kanaat oldu. 

hıanta r': • 'verpool. Cardiff Ji- yaptı~ı btlytlk hlzmeUeri yft.deder ma Türkiye birinciliklerinde en yüksek H -k uh ednıml' b' o e slıyonum ur. nilik yapmağı diişüniinceye kadar, Çünkü Lehliler de, müttefiklerin, 
defle rı gıbı rnühim sair askeri he- hiyette konferanslar, müsamereler dereceyi yapıp da bu formu ylrml İ er ~ er • ~ 1 ır te

1
y er tuhtturu

1 
r. deliler bu işi onlardım evvel b ı:ar- Leh seferi e1naaında, Almanynyı y.-

hpıl:n ÜUırino büyük kuvvetlerle terlfb edeceklerdir. gün muhafaza edebilmek btr hayli fledf1ır matnısı.~~ ... tutub~n.. ae!.c.la- mışlar !Vruı,.et Safa Coşkun n kuvvetlerini garbda hırakmaia 
ttinet hrnukabele hilmisil hücumlan :Beşikta.şda yeni vücude getirilen müşkilldür. Bu yirmi gün sartında rbım dan,d no e ....... gım utun •ıır er icbar edebilecek kadar kuvvetli ve 
~ .. d,r datarken ha,lamıt ve fecre parkın ve Hayreddin iskelesindeki yapılan idrnanlarda tedricen ilerleme u~a,. al tırt. . b" E • d" o Bütün vurdda hava ha7.ırlıklı olmadıklarmı ve kendile-
t ... ı__ evam ,.t . t' D . J k kaml k b 1 di ··'--"1 bl kaydedilecek olursa -.ki ibl)yle olma. k L..a~ e baylınd ır say a çev ır ı. - ri nin Alman ordusunun yarısını da-
---atı ~ mış ır. emıryo u ayına ı ve e e ye ~~ • •• lA.zımdır- Balkan mus" abanaların. 1 .1 k '-k Ve depola 'b' '"t dd'd 1 ıl tö nı . d ya - umBag~ llf a7 ı: t . aarruzunuan orunma hi magvlub edebilecek bir kudrette 

tı1 lı d r gı 1 mu ea ı na arının aç ış re en e yann - daki u··mldlerlm!z daha yerinde ol& • enım ru ıtım a c~ın korkun" 
hıuv1Frak efiere isabetler yapmllia pılacaktır. caktır. '>~ '< bulunmadıklarını bilmiyorlardı. İ)·· olunmuştur. alet>idir tecrUbeleri yapı!acak Onların. bunca felaketierin kay-
) un gee f YugoSlav ekibinin derecelerini an _ Gönliime diişen 1•cdi kuyru{lu cu~.,.arafı 1 lncJ sa.yfada) nağı olan bugünkü harbe pek nikbin 

ltelert Al e zar ında dütman tay- (_ ) la.yabilmek mümkftn olamadı. acaba nerede? ~· bir halde ginniş olmaları hep bu 
U:terirıd manyanın timali ırarbiai K. UçUk haberlar Atinada yapılan müsabakalarda a- Ba,.ka bir •ür: rama, temızleme, enkaz kaldırma, 
tn ı~ e urar k B ı· h"" ~ _ .,. v uardırncı nnli.S, yardımcı itfaiye ve yüzdendir. Fakat asıl sebeb mütte-

eıı: i · ,.. a er ın e ucum et- lınan dereceler, on senedir Balkan • Ben 0··ıu."nce taı·ut b ı y J ,... f ki · • f d 0 1 k ı· 1 çın y • bb"" 1 _, rta v u acagımzı sıhhl imdaA dlııleme ve haber verme i erın za ı ır. n ar uvvet ı o-

dllrdır, ı •.. denı t~şe us er yapmı~- Çorluda yeni ders ,,..ı - Kaza o ların en ileri &iden atıetiert Için faz_ .,.ııded.·nl·z .._ 1 1 h h b I d h d ıvı f b • 1 b , .... ~ .,u ekiplerinden 17 ~O kişi seferber bir ay dı ar em ar o ma7. ı, em • 
et]j "'t .u a 1\a bata.ryıılarının şid- ve ilk mekte lerine •La e e ... .., .. -... ve la ümid verici olmaktan çok uzak • Benı' ı'çı·n~ "lnlak de.;;ı·z, kefenle ı b') • 1 b" ı 1 d " l!ft h _._._dir V"' ... ' "' -. ,, , halde bulunacaktır. o sa ı e ""öv e ır yo a maz ı. 

~a.ıı ol mu acimlerin hedeflerine ıt.a.bulüne devam edllmDAJ!,Ç - i1oAı tlr. seri-rıiz, 
n mat _, b Yardımcı polisler ve yardımcı ttra. 
latarıe anna mlni olmuştur. Bir müra.caatlere göre ibu senekı t.ue e Atma Te atlamalarda her zamanki Ona göre öleuim, eqer tabutsuz (ye ekiplerı deneme esna_,ında polis 

U~erı'n· bve rnüteaddid IkametgAh mldrt.a.rının geçen aenelerden 1azla. o. hAkimiyeti muhafaza eden Yunanlı - kalırsam " ve itfaiye üniforması rtyeceklerdlr. 
'lıreıJe çıkınbalar dü~üttür. Bu lacalı ta.hm1n edilmektedir. ların bllha.ssa .sür'at ve uzun sürat - Günah değil mi ÜS11rüm. Yeni siparliJ edilen 20 kadar sıhh1 
~ııav an Yangınlar emniyet ve Manisa Ba.lk.eTinde Konferans - lertndeki taMlarının -fomılarını bu Bakınız şu hankulade değil mi? tmdad otomobili de o zamann kadar 
t•ıte ~nelt •ervisleri tarafından aU- Mabbua.t Umum Müdl1rlüğü başı:nü _ l~b.Ildikleri ta.~!Id~ daha ziyade DifTUlğımda güneşler doğuyor, tesılın ed(bn~ bulunacnk ve deneme 

11 
l)u§~::rnhiıtir. oavirl BüMa.n Belge taratından Hal- :~~z. atletler lehine olaca~nı sana • Gönlii.mde pırlantadan esna.suıd& faaliyete geçecektir. 

'sınd" 
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• ava muharebeleri ea- kevinde eBugünkü cihan şartlan kar Semih, Tevfik, l"üruzandan mftte _ Şeldleler kaynıyor sanı~orum Büyük denemenın geçen deneme -
lltıı l.t 1 • ve rnüdafaa bataryaları- f)Sında Tür.kiye• meV'Ztlu ftzerinde aekkll takttk komitenın bütün bllgl • Doktor tiirleri keaerek izahat ve- lerde oldutu cibi günü ve aatı &"iıli 
hıiıtir ~~~le de iki tayyare zayi et- verllen konferaru şehrimlzde büyük lerini ortaya. koyacak olan dikkatil riyor: . . tutulacak, yalnız üç ~n içinde hü -
ttın~ittl~.rt Alman tayyaresi avdet bii allka. lle ka.rfıla.n.m.ı.ş ve ha.tib bir idman programı hasretini çektL - Herkesın bır bezeyan tarzı eumun yapılaea.tı enelce llln edile-

çok alıo.,Ja.nmıJtır. llmiz büyük zaferi bize temin eder var. ~~zısı fikirleri mukaHa anlat- eektii_. ----------
QA 1 ~---- --.a'·d ~ ·· "di d- mak ıstıyor. Mesel! bazılarının ken-

'to Zmir fuart haztrhklart ;ı~ :ı:"~~ lşiA~il ~u~:;:~ ~~ ~~~~U·kl, bütün bilgi ve iyi ha- disini impar~tor... .... . • Dakarm ehemmiyeti 
d tarafından yapılan sıkı kontrol ne • ıı;ırlığa ralmen bir de atletlerJn he. d k;- vb ~iır ad~~ııı~ıgt l'tl" amma, (.Bqta.rafı ı inCI sayfada.) 

t_ erhal başlada ttceslnde tılr çok e.sna.f temlzllle rla_ plmizce malüro olan müsabaka beye. d o 
0~. iın ar cı ı ı arın eze~anın- yetl itibarile, muhtelif memleketler 

S>a ~Ir ll yet etmediklerinden cezalandırılmış_ can ve havasına uyabUmelerl vardır an gEe ·~ b · 1 b h arasmda merkezi bir vaziyette hıılu _ 
..,}ltııaı UsUSi) - Fuar kapanır ka.. tır. Bu sebebden "1mdi Muradlıda ki burada vukua gelecek bii altsaklık d - ve ·

1
· unları uhran sıradsınk: · "'<~.!' lbeı' \'ernen dlrektlf ilzertne tz v • • Af d a yazıyor ar. tte ta teşşunr a ı nuyor. Mesel!\., Inglltereye, Amerika, 

111\h-ır.ı.... e<Uye.sı fuar ve t·· ..... - mü _· !halkı memnun eden ib!I temızllk orar- bütün mesatyi altüst etme~e k 1 ır. acayibljklerin t ah'" t B" t cenub1 Afrikadaki Umldbumuna he. 
~~ &.lı .uı4&u dır. Balkan oyunlarının bütftn heyeca. • daha okuyalım~z ura t. ır ane men :hemen ayni mesat~lcrdodtr. İn • 
~~ r an birinci İzmir enter. Gemlik kaymakamının teUdldert _ nını.nefsinde duymuş olan arkada.ş- Ben deve d;keni miyim tarlada gUtere, IDnd ve Avustralya yoUannı 
t~ ı.t. ~uan hazırlıklarına bqla. Gemlik taymakamı Zeki ~ık köy _ lar ıdaresindeki sessiz ~dasız hazır- mı bittim. Büv~en Umidbumuna nakletm~ 
~~~~tetı ~arın,ın pliını, belediye lerdeki mutad :tetkiklerlne ba~a.mış.. lıklarm, memleket atletızml için h9. • Yoksa su kenannda mı. '!Jetiştim, olduğuna göre Dakar elln~e bulun -
~~c l' afından hemen hazır- tır Bu gezilere köy bfirosu şefi H yırlı ve mesud netleeler doğurmasını (jy'le ise işi m ne bu.ra~. f!asıl madığı takdirde burada vUcude ge • 

• 
8 ~ .faaliyetine eeçllecek.. ~ Engin de retakat etmekte, köy a: temenni edellm. 11aşıuorum. lebilecek herhangi bii kuvvet yuva -

tıı~~ lt1U lerdeki köy odaları byıdlan ayrıca Ömer Beslm - Doktorcu~m alny cdivorsun. smm Imparatorluk yollnnm t~hdid 
ea~:ıu'tlbah; t~arkın. ren~etilme.sl tet.klk olunmaktadır. Bu hafta yapılacak maçlar Bunu yazan d di değil.. · etmesi çok mümldindür. Güzel blr 11-
~ dab.u defUdlr. Ş.Lmdik1 fuar Jtızıkalıa.mam k&Yftl1lkaınbtı Ve _ - Vallnhi, billahi deli. Bütün manı bulunmak ilasebne, bu ljehlr, 

t .... _~cetı~.e YetU mtlesseseler iltl- ldleti _ Kızılcahama.m kaymakamı İstanbul Futbol AJanlı~ndnn: okuduklarımı yazanlar deli.. Ingiliz İmparatorluğu yollan -nzerin. 
h~tez.e ~ Edfb Ya.vıızun vekA.leten İstanbul em. 29/9/94il tarıhinde yapılacak maç. H -

1 
l~i amma, okuduğunuz, A 5af de mUhlm bir uğrak ve koroanya 

~ llı.UQ.ı;ı 8 Alınanya için 941 fua.. niyet blrlncl ı,u.be müdftrlütfine ta _ lar: A ~t \elebinindir. noktasıdıl". 
·~~ a.ın birer pavyon f.noa et- yin ed(bne.!l üzerine yerine vekfüe _ Şeref Stadı: Süleymaniye • Beyo~
~eçu~ti; 1t lçln hemen !a.alL. ten Çelt.lkçl nahJyes.l müdürü Hulld luspor saat 13. Hakem: Adnan Akın. 
ber .. ~ _ · Yıldırım tayin edilmlştir. Beykoz - i:st. spor saat ıs. Hakem: oarna H Hüsnü 8amıan. B~ikta.ş • Altıntuğ, 

alkevi gençlerinin mUVaffakiyeili bir temsili saat 17. Hakem: Halid Galib. 

~~~~uı 
~ ~ ıç~> - HalkeVi genç_ muva.ffa.kiyetl uzun uzun alkıflıı.mış,. 
lll t~1~ la.Yaru takdir bir tlr. 
lıı'tl ~~ ·~ıt.ın erütr. Te.msu ko - Te.mBU kolu açıkhava temsillerı Ter 
~ Caı~ adındaki, mev. mek üzere Tunuılı nahiyeslne ıtt _ 
~~-.~· 01.... &id bir piye.!i, mLştlr. Berıa.m.ıı.nın ~tulut bayra _ 
""l' ~~h 'h mı ola.n .W EylQl için eKanun ada _ 
'1-~ ~ etmi§leJ', Za IDh ıvt cŞer'J,Je mahkemesb i8lmli e-
~ •30 Alıatoe:t Mrler huırlanrnaJrtai!ır. Re.s1mde 30 

... ...._~und& 1k1 eec• ~ t..emalllılde rol alan gençleri 
:-... "'!:!!t'g • .. ..... ~ .... BaL 

Fener Stadı: Topkıı.pı • Vefa saat 
15. Hakem: Şazi Tezcnn. Fenerbab • 
çe - Galatasaray saat 17. Hakem: 
samııı Duransoy. 

Galatasaray klübünün 
kongresi 

Galatasaray Kliibünden: Klübümü.. 
zün mutad senelik kongresi 28 Eylül 
l!HO tarihine tesıı.dUf eden Cumar _ 
tesı ~ü saat ıl7 de Beyo~lundaki 
Merkez lokallnde yapılacaktır. . 

Bu defaki kongrede ekseriyete ba. 
t.ılmıyae&tmdan, bütün azanın ha. 
m bulurunasını rica ederiz. 

Birkaç nükte 
(Ba.şta.ra.fı 2 nci sayfada) 

me§hur kıt' aya ili~ ince, üst ad §Bir, 
eon mıeraı bu sefer §U §ekilde oku
du: 

cıPek baid (2) oldu Ziraat mek
tcbi.» 

İbrahim Hoyi 
------~ 
(2) Uzak. 

Doktor 1. Zati Oget 

OSMANLI BANKASI . 
TÜRK ANONJM ŞIRKETI 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve Türkiye c;imhuriyeti ile münakit m:.ıkııvciename!l 

2292 Numaralı. 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edUmi§ıir 
(24/6/1933 tarUıli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
Ihtiyat akçeai : 

10.000.000 Ingiliz Lirası 
1.250.000 Ingiliz Liraaı 

Türkiyenin ba1lıca Şehirlerinde 
PARiS, MARSIL YA ve NI S' de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, YUNANISTAN. İRAN. IRAK. FILISTIN 
ve MA VERA YI ERDÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. RUMANYA. YUNANISTAN. SURIYE. LÜBNAN 

F:Uyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirieri verrlır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapcır 

Hesabı carl ve mevduat hesapları küşadı. 
Tie&r1 kredller ve vcsalkll krediler ~adı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üt.erlne keşide senedat 1skonto,u. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvil~t. altın ve emta.a. üzerine avans. 
Senedat tahsUMı ve saire. 

~================ 
En yüksek emniyet tartlarını hai:ı kiralık 

Ka•alar Seruiai varclır. 

Piyasanın en müsait tartlarile (kumbaralı veya 
kumbaraaız) tasarruf hesapları açılır. 

Hergün 
(Bqtara.fı 2 nci sayfada) 

Bugün, çok şükür, Türkiye rahat 
ve kendi basit hayatımıza nisbetle 
bolluk içinde bulunan bir memle
kettir. Fakat, acaba yann ne ola
cak? Bunu bilebilir miyiz? Bu harb 
ne kadar aürecek? Daha ne lı: adar 
dal ve budak aalabilecek) Bizim 
hariçle olan iktısadi münaaeb~tlerl
miz ne ~ller alacak? Bunlar oim
dilik cevabsız kalmaya mahkum su
allerdir. Bunun için, biz de kendi 
bilgi ve tetkilat seviy~ize göre, 
kendj elimizdeki teknik imkanlara 
ni1betle daha az israflı bir çalı§ma 
ve yaşama tarzı yapmaya çalışmak 
mecburiyetindeyiz. 

Neler yapabiliriz? Neler yapma
lıyız? Yarın da J-:.... bunlnrdan 
bahtedeceğim. 

dluhiltbı, c23uu;en 

Ziraat 
(Baştarafı 5 Inci sayfadal 

yeti~tirif".ilipi benim ic-in daha karlı 
lmu~tırr. Bu yıl beher koyundan 

dört kilo yapağı aldım. 140 kuruı
tan yalnız bu 560 kuru§ tuttu. Ku -
zuyu 700 kurup ,attım. Süt verimi 
de koyun ba~ına 3 70 kuruou buldu. 
T oparlak heı~ab bir koyundan aldı -
ğım gayri safi hasılat 1630 kuruf 
olmuııtur. » 

Her halde bir memleket davasını 
ba:armak yolunda öncü olan bugün
kü yeti~tiricilerin - bazılannca veh
medildiği gibi - bu işte %ararlı çık
madıkları ve bundan sonrı\ <la hiç 
çıkmayacaklan muhakkaktır. 

(Arkası gelecek yazıda) 
Tanımnan 

Ankara borsasi 
-····-

Açılı.t Te ko 
ı l!ttc'lla 5.24 

ıtt Dolar 132.20 
ıoo ıme. rr. 29.'15 
too nraıımı 0..99'71! 
tlt Lna 1.6225 
100 Pe~eta ı11.90 

ıoo Penı1l 26.5325 
lOO lAy 0.621! 

Belcracı ıoo DJ..n&ıo 3.173 
ıroıtobamalOO Ym SlJm 
"lto'tholln ıoo tnec Xr 81.0~0 

Eaham 't'e taltriJAt 

Ergant 
Umum Tiyatro 

19.&1 
312.71! 



8 Sayfa SON 
• 
lstiklil Lisesi 

Kız ve Erkek - Leglt ve Nehari 
Talebe kayaına devam olunmaktadır. 

Şebıadebaıı poli. karakolu arkasında, Telefon 22534 

t.e.:eı Yeni Kolej Nt,:·' 
1 L K - O RTA - L 1 S E 

Taksirnde Siraselviler 86 - YENI AÇlLDI. 
Mü•iiril- Eski~~ Teraktı Direktörü. M. All Dapnet Kırca 

Husu.siyetıerı: YABANCI DİLLER ÖÖR.ETİl4İNE ceni1 ml.kyasta 
ehemmiyet Yermek.. sınınanru az mevcudla tetkll ederek talebe.sinln 
oallfltla n tnk141-f1, Blhhat ve inzibatUe yakından allkadar olmaktır. 
Mektebln denize nAzır ks.löriferll teneffüshane ve J imnaatikhanesı 
T&rdır. Hergün saat \ 9 Ue 18l arasında talebe ltayıd Te ka.bul olunur. 

Telefon: 411~9 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1. - Zon&ulda.k viliyeti içinde Beycuma _ Çaycuma • Kolta.ksu • Bartın 

yolunun Beycuma • Çaycuma _ arasında yapıla.cak c60078• ıı.ra. c37• kurU§ 
teşit bedelli Km. 21 + ~~ - 26 + 000 arasında tesviye! ttirabiye !Şile 
Km. 13 + 000 - 25 + 000 a,ragmda ya,pıla.cak gra.vye pe vahid.i fiyat ve 
muha.mmen bedel üzerinde 15/9~ ta.rihlnden itibaren on beş gün müd.
deUe Itapalı zarf usullle ek.siltmeye la>nulmW~tur. 

2. - Eksiltmesl 3019/ 940 Paza.rtesi günü saat 11.30 da Zonguldakta vil~. 
:vet Da.1m1 Encümen1nde yapıla.caktır. 

3. - EksUtıne §artname.sl ve buna. müteferri evrak Zo~a.k Daim! 
Encümen kaleminde ve Zonguldak Nafıa Müdürl~de ııörülebillr. 

ıi. - Muva.kkat teminat cı42Me liradır. 
ts. - İ.şfn bedell Zonguldak husust muhasebe veznesinden verilecektir. 
6. - Elt$iltıncye girmek isteyenlerin ihale gününden en aız: sekiz gün 

enel Zoneuldak vilAyetine milracaa.ıt ederek vU!yet makamından alın.mış 
mütahhldllk ehliyet -ye.slkn.slle Ticacet Odasında.n bu 1ı1 içln alınm~ mu.. 
valtkat teminatlarını yat.ı.rdıkla.rına da.lr mak:bwa v. tekllt mektubunu 
muhtevı kanunun tarifi v~hlle hl.2llrlanm.1f kapalı artıa.nnı ihale saatin
den bir saat evvel Zonıuldak 't11Ayet Daiml Encümen.tne vermeleri OAn 
olunur. «8666• 

Şirketi Hayriyeden = 
Boğaziçi Vapurlarıoa mahsus Sonbahar tarifeai 30. EY-

Bir Komprime hayat karşılıg" ıdır. LÜL. 940 Pazartesi ~abahından itibaren tatbik oluna
~~~~c~a~k~tı~r.~T~a~ri~fel~er~il~·!'e~l~er~d~e~aa~b~lm~·~k~t~a~du~.:_:~~~ 

En sıkı1ık zamanda aize en büyük yardımcıdır. Kalori, gıda, lezzet ve -
rıefaset bakunından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evsafı haizdir. 

t Mercimek, bezelye, duğday ve aair çarbalık komprimelerimizl 
l her yerde bulabilirsiniz. 

r AP AM ARKA 
NURI ÇAPA 

üSTAHZARATI 
Kurulu$ tarihi: 19.15 

Memur al1nacak 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
Teşekkülümüze bağlı müessese ve fabrikalarda münhal bulunan 

Muhasebe ve t~caret servisleri tef ve memurluklarma 
3659 sayılı Bankalar Baremi kanunu hükümleri dahilinde ve 

müessese ve fabrikalardakilere birer derece i~letme zammı verilmek 
üzere memur alınacilktır. Bu sahalarda çalışarak tecrübe edilmit 
olmak prtile talib bulunanların hizmet ve tahsil vesikalan ile dör
der aded vesikalık re&im ve mesleki ehliyetleri bakımından hakla
nnda referans istenecek yerleri tasrih eder bir istida göndermek 
su retile en ıeç l / 10/ 19-40 tarihine kadar Ankarada Bankamız 
Urnum Müdürlüğüne müracaatlan, 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
1 - Mühendis ltımu &iri§ imtihanlan 1. T~lnlevvel. 940 Salı günfi 

yapılacaktır. Ka.yıd olunanlarm karnelerlle o gün aaat sekiz bu. 
9Ukta mektebde hazır bulunmaları. 

1 - Fen n .• ' .,ı lasmı gllif imtihanları gilnfi ayrıca ilAn oluna.caRı. 
1 - Tedrisat& ;,.ı .Teşrinlevvel. 940 Pazartesi günü başl.anacatı ilfuı 

olunur. (8997) 

Ramazan yaklapy•r 1 
Har eve DOYÇE ORIENT BANK 

Dreadner Bank Şubeai 
Mer~ezı· Berlin 

Türkiye fUbeleri: 

Galata • İstanbul - :lzmi.r 
Deposu: İst. Tütün Gümrüiü 

* Her türlü ban~a i1i * 
SATILIK ENKAZ 

Kandililde 3 ka.tıı bir ahşab evin 
enkazı ma lduan '750 liraya satılıktır. 

Tallb olanlarm Kandilli iskele me _ 
muru Bay Tahsinden sorsunlar. 

ir Si ER Saati Zayi - Çorlu orte okulunun 940 
Lazımdır. yılı son sınıf ..A- şubesinden aldı~ım 

~lt zarif ve sa~lam muhtellt tasdiknamemi kaybettım. Yenısini 
renklerde yeni modeller: . a.ıaca~ımdan eskisinin hükmU yck • 

No. 403 Beya:z mineli li lira tur. Çorlu: Kemal Gültekin 
Ta.§mda:ıı stpa.rJ.ı vu.kuund& po.sta. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
masrafı olarak anatın bedelJI.e beu Son P0t1ta Matb~uı: 
ber 25 kurU4 gönderllmelidir. Ba u. --===---== 
aUer tedlyeli gönderllmez. Ne,rtyat lt1üdüril: Selim Ragıp &ne9 

BİNGER SAAT Ma~a'lalan: i&Bi.aLERi: S. Ragıp EMEQ 
' - ·· 8 T 1 "'"""~ A. Ekrem UŞAKLIOİL ıst. Eminonu No. , e : ~ 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 21/9 1 1940 vaziyeti 
AKTIF. 

Kasa: 
Altın: Safi kUoıram 
Banknot . 

'11.814.538 Lira 101.012 889.54 
, 15.121.082.50 

Ufaklık • • 2.17.1.450.1 7 
DabDdekl muhablrler: 

Türk Lirası • , 1.165.527.35 
Hariçteki muha.blrler: 

Altın: Satt kilogram 6.34.9.992 Lira 7.525.192.4.1 

Altına tahvill lt.abU aerbl!.!t dö -
vizler . • 
Dl~er dövizler ve borçlu 101rın. 
lt aklyeleri 

Hufne tabTtllerl: 

• 
, 

38.802.15 

20.033.247.76 

Deruhte edilen evra.ltl naltdlye 
kar§ll~ı Lira 158.7-43.563.-

ıta.nunun 8-S Jne1 ma.ddelerlne 1 
tevftka.n Hazine tarafından dltl 
tedlyat • • • • 19.310.196.-

Benekl cü•uuı 
'ncart Senetler : 

FAllam n t.alnüll cfizbm ı 
( Deruhte edllen evra1n nakdi. 

& ( yenln t.af11].Jiı eaba.m n 
< tah'Yillt Utlh&rl Jtıymetıe> .. 

B Serbest Esham ve TahvUA.t: 
.t n.Dıllar ı 

Altın n döviz fizerine &vana 
TahvUlt nr.erıne aYata • • • • • 

BaıJneye 1ola ..tdell avaıu 
Bazineye 3850 No. lu ta.nun& 10re 
açılan altın tarf1}ıltlı aftlll 
lllaaed.arlar: • 
Muhtelif: • • • • 

Lira 258.233.034.80 

Lira 4'7.501 376.93 , 8.27'7.057 .57 

Lira 6.988.76 

• 7.808.722. 

• 9.045.000 . 

• 43.000.000.--

1 .... 

Lira 

118.305.422.21 

1.165.527.35 

.... l1.!1n.242.32 

13G.438.367 .-

258.236.03{.80 

56.778.434.50 

,.. 69.8fJ9.'710.78 
4.600.000,--

20.429.958.47 

81115.310.a7.4ıl 

Sermaye 
ihtiyat ak(esl: 

Ad! ve fevkalA.de • 
Hususl 

.. -. 
TedATüldekJ Banlmotlar: 

Deruhte edtlen evrakı nakdlye 
Kanunun 8 - · 8 lncl maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vakl 
ted!yat 
Deruhte edilen evr:ı.kı nakdlye 
bakiyesi 
Karphltı tamamen altın olarak 
UA.veten tedaville vazedUen , 
lteeakont mukablll UA.veten te • 
daville vaıedtlen • 
Hazineye yapılan altın kar.,tlt.L 
lı avan.s mukabUl 3902 Ne. la ka_ 
nun muclblnce UAveten tedavil
le vazedilen • • • • • • , • 

MEVDUAT: 
Tt\rlt Uraq 
Altın: san ~- ıa.aı5.«S 

SISO No. lu kanuna cOre haZineye 
açılan uaıu ınut.ablll tevdi olu.. 
nRn Al tınlar: 

sa.n KI~. 36.715.461 
' Di~ Taahbüdaa: 

Altın& tahTili tabU dOTizler • • 
Dıter dOTizler ve alaeaklı Kıt • 
rinr baltlyelerı 
Muhtelif: • • 

Lira 6.188.666.15 
, 6 .000.000.-

Lira 158.748.563.-

19.310.196.-

Lira 139.4.38.367 

, 209.500.000 

. -.-

Lira 72.157.039.42 
• 26.608.649.07 

, 51.643.228.22 

Lira 3.359.77 

, 2a.733.401.7f 

Iek6a 

Ll.ra 
15.000.000.-

12188.666.15 

865.938.367.-

88.763.688.49 

61.643.228.22 

!8.736.761.51 
U3.0a9.1l86.0t 

~.310.007.41 

POKER 
Traş Bıçaklorı dünya-' 

___ en iyi traş bıçaklarıdt 

trat bıçaklan celdi. Her y~ 
bulunur, markasana dikkat ediııifı 

Deposu: Jak Dekalo Ye Şür. Istanbul Tahtakale No. 3 
Kocaeli Vilayetinden : 

İzınlt memleket ha.sta.hanesının ihtiyacı olan cl075• ura 20 ltU:rUI f 
hammen Joymetli UAç ve len~ımı tıbbzye açık ekslltme auretUe aa.~,11 
nacaktır. İllalc EylOlün otuzunCil Pazartesi eünU saat on birde fll" 
makammda yapılacaktır. Muvakka.t temina.t 80 Ura 65 Jtur~tur. ...Ai! 

İstekillerin o ııün zikredilen saate kadar 94.0 senesine ald Ticaret v : 
vesikası ve muvakkat teminat mektubu veya banka nıa.kbuzu Ue ~ 
makamına §artname ve ecza listesini görmek isteyenlerin de vUA.yet 
lekt hastahanesine müracaatlan c.8656• 

iYO 
ADIPULLARI 

Çok dayanıklı çok ucuz "e 
tamam 1000 saat dayanıt 

Sabt dep01u ı 

Tahtalaı.Ie, Uzuncu Ova Ca.ddes! 
No. 12 ,. 14 /. 

--------------------------------------~ 
Kırkağaç Belediye Riyasetinden : 

• Elektrik santralımızm volf markalı lokamobili için aylık yüz ur~ 
retıe bir mnklnlst alınacaktır. Talib olacaklar ellerinde mevcud 
lle Kı.rık.~aç belediyesine müracaatları ilAn olunur. cı9168• 

Türkiye 

ZiRAAT 
Cümhuriyeti 

BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888 

Serm•yesi: 100.000.000 Türk Liraf1 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zira! ve tıcarı her nevi ban.ka muamelelerı 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve ihbarSIZ tasarruf 
en a.z 60 lirası bulunanlara senede 4 defa. çekilecek kur'a Ue 
da.kl pllna göre iltramiye datıtuacalı::tır. 

4 Adet 
4 " 
4 " 

40 " 
100 " 

1,000 
soo 
280 
100 
50 
40 

Lira h k 

" 
" 
" 
" 
" 120 " 

160 " 20 " 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

,. 
,. 
•• ,, 

Dikkat: Hesa.blarmdakl paralar bir sene içinde 50 liradall 
düşmtyenlere ilaaınl,ye ç.1kt.ıtı ta.k.dirde % 20 fazlasUe 1 

Kur'alar senede t defa, ı Eylül, 1 Birinclld.nun, 1 Mart ve 
ran tarihleı'indt çeltllecektlr. 


