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Köyden 
Bir Ses 

Divrik'in Yetemis köyünden 
Ali Kıratlı gazetecileri vazife
y~ davet ediyor. Köylü Ali
nın kanaati şu: Hastayı ken
dinden sormalı. 

._,azan: Ahmet Emin YALMAN 

IS ir köylüden bir mektup 
<!.. aldım. Beni çok düşün-

Utdü, Bizi suni bir alemden, u
•u) Ve kağıt dolu bir alemden 
kurtanp hakiki ve canlı hayata 
Yaklaotıracak tesirlerin köyden 
ı~lcceğine zaten inanıyordum. 

Tasvip Edildi 
Ankara, 11 (A.A.) - C. H. P. I kında umumi ve toplu malo.rnat vet

Meclia Grupu bugün -11/ 9/ 19•0· sıaat mili ve takrir sahibi ile diğer hatip· 
10 da reis vekili Trabzon mebusu lerln beyanatı dinlendikten ve sor
Hasan Saka'nm reisl!j'inde toplandı. dukları suallere icabeden cevaplar 

Ruznamede orta tahsil imtihanla- Maari! Vekili tarafından verildikten 
rmın netayiclne dair evvelce Bingöl sonra bu mcvzua nihayet verilmiş· 
mebusu Feridun Fikri tarafından tır. 

verilmiş bir takrir mevcuttu. Bu Son de!a sayın Başvekil Dr. Rc!lk 
takrire ait Maarif Vekilinin cevabı Saydam söz alarak zelzele mmtake.
dinlenmeden evvel Hariciye Vekili smda inşaat için muktazi kereste ih
ŞUkril Saraçoğlu son içtlmadanbe· Uyacını karşılamak Uzcre Ziraat Ve· 
ri cereyan eden harici ahval ve hfldi- kilince gösterilecek ormanlardan Kı· 
sat hakkında izahat vermek üzere zılay hesabına kesilecek kerestelik 
kUrsUye geldi. Hariciye Vekilimizin ağaçların muamele vergisi hakkında, 

bizi a!Akadar eden ~aricl hadiselere bu husustaki kanun intaç edilinciye 
dair toplu ve sarih izahatı dlnlenmlf kadar, Maliye Vekftletince suhulet 
ve umum! heyetçe tasvip edildikten gösterilmesi hUkfımetçe tasvip edil
sonra söz alan Maarif Vekili, Feri- miş olduğunu bildlrmlş, bu ve diğer 
dun Fikrinin takririne cevaben orta meseleler hakkındaki izahat umumi 
tahsil imtihanlarının netaylcl hak- (De,·amı Sa: S, Sil: S) 

1 İtalya Suriyede 
Hava Üsleri 
Talep Ediyor 

General Oö Gol'Un 
Mümessili Fransız 
Ordusuna Metanet 

Tavsiye Ediyor 
Kahire, 11 (A.A.) - Reuter: Surt

yede vaziyet çok nazik ve gergin 
bulunmaktadır. Suriyeden gelen şa

yanı itimat maJ~mata nazaran İtal
yan komisyonu olmıyacak şeyler is
temektedir . 

İtalyanlar derhal hava Uslerinl 
kontrol etmiyc baflamayı, Fransız 
müstemleke ordusunun derhal terbi· 
sini ve askerlerin memleketlerine 
gönderilmelerini talep etmektedirler. 
Suriyeliler ve Araplar ho,nutsuzluk· 
larını saklamamaktadır. 

Kahire 11 (A.A.) - Fransız hattı 
ilstüva Afrikasında hür Fransa kuv-1Vriğin Y etemis köyünden Ali 

Kıratlının mektubu, bu kanaati
ll'le çok kuvvet verdi. ·Mektubun 
caaalı parçalarını aşağıya geçiri
Yorurn. Okuyunca sizin de ben
:lcki kanaate ortak olacağınızı 
.imit ediyorum. 

vetlerl şefi general de Larminat, Su· 
~r:;iiiiiia~~~::i:i:ifiiiiii:iii::i;;=r:,~~=:=:=~iiCiE~ rlyedeki Fransız kuvvetlerine hita-

ben bir beyanname neş-rederek bu 
kuvvetlerden General de Gaulle'a 11· 
tihaklarını talep eylemiştir: 

Bakınız köylü Ali neler diyor: 
«idea) bir gazete çıkarmak için 

ortaya çıktığınızı birinci sayı ile 
Verdiğiniz ücretsiz parçada oku
dum. B~n çok gazete meraklısı
Yım. Böyle açık yazıya cidden 
her vatanda§ln ihtiyacı vardır. 
Arltadaılarmızın dirsek çürütmüı 
Ve b e J 1 ( simalardan olduğu
na da büyük teşekkür ederiz. 
)' alnız kendi memleketimizin ve 
hele Anadolu köylülerinin geçin
me ve c;ahomalarile uğraşmak için 
birlZ da taban yormuş arkadaşa 
ıhliyac:\nız olacaktır. Gaye, umu
ma hizmet olduğu için bu mek
tubu yazmak cesaretini gösteri
forurn. Kendim Divrik kasabası
nın Y etemis köyündenim, köyde 
doğdum, büyüdüm. Şimdi kendi 
hallerimizden biraz bahsedece-
iirn: -

Bugüne kadar köyde bulunan 
"?ektep tipi bizi tatmin etmemiş
lır. Mektep için masraflar yapılı
Yor, fakat ortada okur yazar bu
larnazaınız. Mektepte öğretilen 
ley bir senede unutuluyor. Hü
kürnetin de bu noksanı takdir et
tiğini ve köy için yeı:ıi bir mek
tep tipi düıündüğünü duyuyoruz. 
Bu Yeni köy mektebinin bizim ta
rafa da gell'l'lesini bekliyoruz. 

Ziraat, baytarlık ve sıhhi teı
kil&.tın köy"c daha yakından ala
ita göstermesine ihtiyaç duyuyo
ruz. Bunun esaslı hazırlıklara lü
~l.lrn gösterdiğini ve hükumetimi
~n bu hazırlıklarla me_şgul oldu
lttınu da biliyoruz. 

En büyük şikayetimiz gazete
lerdendir. 

Gazeteler bir düzüye lstanbu
lun eğlence y.erlcrinden bahae
de.rler. iGazir(odan, sinemadan 
Uzun boylu yazarlar. Fakat Ana
<lolu köylüleri hakkında bir satır 
Yal.! yazmazlar çünkü bizi, hali
mizi bilmezler, 

1 

görmezler. Bazan 
maaa başında yazı yazarak güçlü 
kuvvetli köylülerin odacı olma
sından ıik.ayet ederler, bunlar~n 
toprakla uğraşmasını daha dog
ru görürler,. fakat köylüyü oraya 
•cvkeden mecburiyeti arasalar 
doğru olmaz mı'? Kimse işini, e
Vİnj bırakıp da birinci sınıf şehir
lere hücum etmez. Oralarda sü
riinrnek bir nimet değildir. Köy
lüyü buna elbette mecbur eden 
•~bcp vardır. Bunlar yerinde tet
kık edilmeğe muhtaç iktısadi me. 
•clelerdir. Diyeceksiniz ki bunla
rı Yalnız siz mi görüyorsunuz'? 
Hastayı kendinden sormanın 
doğru olduğunu - bildiğim için 
bunları aaf dille yazıyorum. 
. Benirn maksadım, dertleşmek

tır. Memlekette her şeyin arzu
muza uygun olmasını hükumet 
de, herkes de bizim kadar, biz
den çok ister. Yalnız dert gözö
niine konursa ve hasta kendi der
dini anlatırsa tedavisi kolaylaşır. 

Ben aizi, gazetecileri vazifeye 
Çağırıyorum. Memleket halkı
nın büyük kısmının köylü ve 
rençber olduğunu vakit vakit tek
rar ediyorsunuz. Fakal sütunla
rınızda memleketin büyük kısmı
nın. haline, derdine ne kadar yer 
ayırıyorsunuz:? 

Halkın okumadıiından şika
(Devamı Sa: S, Sü: Z) 

Re'sicümhur lnönünün Mühendis Mektebini ziyaretleri esnasın-
ı da alınmış iki intıba 

• 
Ömer lnönü, Yüksek 

Mühendis Mektebine Girdi 
Milli Şef'in büyüJc oğul~ 

Ömer İnönü, bu sene Ankara li
seıini muvaffakiyetle ikmal et
miflir. Haber aldığımıza gö~e 
Ömer İnönü tahsilini Yüksek Mu
bendis mektebinde ikmal ede
cektir. Bu haber Yüksek Mühen
dis mektebi muhitini sevindimıit
tir. 

Mühendis Mektebr· 
Talebesinin bir mektubu 

Yüksek Mühendis mektebi ta
lebesinden üç imza ile dün şu 
mektubu aldık: 

cMilli Şefimizin dün mektebi
mizi ziyaret ve müesseseyi alaka 
ile tetkik etmeleri bizi çok sevin
dirdi. Bu alakadan ve ibzal edi
len lutüf ve iltifattan dolayı ha-

yatımızın en mesut dakikalarını 
yaşadık. Gazetenizde buna dair 
uzunca bir röportaj görünce me
rakla okuduk. Yalnız şunu gör
dük ki yazının bazı noktaları 
mektebin adeta menfi hır tesir 
hasıl ettiğini zannettirecek yol
dadır. Halbuki bütün tetkikler 
esnasında talebe, Milli Şeflerinin 
arkalarından ayrılmamış ve mek
teplerinin hasıl ettiği müsait te
siri görmekle saadet duymuşlar
dır. 

Milli Şefimiz mektebi büyük 
bir alaka ile tetkik ettikten sonra 
bir kat daha inkiaşfını temin hu
susunda çok kıymetli vaatlerde 
bulunmuşlardır. Bundan dolayı 
bilhassa biz gençler derin bir 
minnet duyuyoruz. Bu noktala
rın gazetenizde tebarüz ettirilme
sini dileriz.> 

Daö. Taş Ekmek Dolu ! 

Bu resim bir fırın köşesının manzarasıdır. Yığınlarla ekmek 
görüyorsunuz. Alan az ... Sebe~ te .şu: Bir takım tela~ılar ek
mek buhranı var diye yanlış bır hısse kapılarak evlerıne bey
hude yere ekmek doldurmuşlar. Bunlar, şimdi bu ala, taze 
ekmek dururken evde kalan bayat ekmeği yemek suretile 

yersiz hareketlerinin neti~esine katlanı_yorlar!. ~ 
[Ekmek m~elesine dair y&ıptıgımız reporta.J ve aldıgımız 

haıberler ikinci aa.yfa.mızdadır J 

General ezcümle diyor ki: 
dtalyan mütareke komisyonu. Su

riyedeki Fransız hava kuvvetleri cü
zütamlarmm eksensini ve askcrt mal 
zemenln geri kalıı.n kısmını Suriye
den başka yere nakle çalışmaktadır. 
Bu suretle bir İtalyan istllAsı im· 
kAnlan yaratılacaktır. Eğer Alman 
ve İtalyan işgalinden kurtulmak is
tiyorsa, Suriyenin yegane ,ansı, Ge
neral de Gaulle'a iltihak etmesidir.> 

Askeri 
Vaziyet 

Her iki taraf hava hÜ<'umları· 
na gece gündtiz durmadan de,·am 
f'trnektedlrler. Yalnız Londraya 
yapdan hücumların neticesi cu
marteıel ve pazar günkö hücumla
rın şiddetine varmamış olmakla 
beraber pek ziyade azalmış "e tav
samış da deklJdlr. Bllakl.a Berli
ne yapılan hucum şkldetlenm.U:

tır. 

Londraya yapılan hii<'umlarda 
enelkl günkü hücumların tahri
batını fotoğrafla te8bit için uçan 
Alman tayyattJf'.rlnln k~lf uçuş
ları da Londra ve chrarını alArma 
mttbur etmektfldlr. 

Vakit ,·akit gilndtiz hücumlan 
hava muharebelerine sebfop olmak
la beraber, geN'! hlkumlarının u
z.un siirme11l Adet hlikmünü a.lmı~ 
gibidir. 

Bu hil<'umlar hakkında an<'ak 
r('ıtllmt maUunat ıtf'ldlkten ı;onra 

mütalaa yürütü.lebllecektır. 
9 EylCI pu.ar günü akşamı ve 

gttesl yapılan Alman hUc·umların· 

da tngtll.z av<'ılarının vaziyete hii· 
kim olarak EMMIX ve Kent Kont
lukları üzerinde ve Londranın 20 
kilometre cenubunda Furry t.epe
leri üz.erlndeld muharebelerle Lon 
dranın yükünü oldukça haflnet
tlklerl \'e Londra üzerine &'elen 
tayyarelerle de Lond.ra ııokaklan 
üzerinde tfddetU bava tnohanıbe
lerl ııe datıtrldıldarı anıa,rımak
tadır. 

9 EylCI hücUDIDnda evvelki hü
cumlara nuaran hli<-um ı.tlka
metlnde bir değl9lkllk vardır. Al· 

mantarın hilcum taktikleri de sık 1 
ııık det19tırtımektedlr. 

Ha,·a mildafaaııının en miihim 
unııuru &\'<'ılar olmakla beraber 
bizzat tayyare karaktertntn tabii 
netleeıııl olarak bombardıman tay
yarelerine ka11ı tam bir emniyet 
temininin mümkün olmadıttnr ha
tırlatmak fıderlm. ÇünkU tayyare 
ancak t-rru:r. allAhıdır. Bunun 
için bombardm1an kolaydır. Mü
dafaa 11l1Ahı d('ğlldlr, avcılarla 
millla!aa güı;tiir. A\"cılar dahi mü
dafaayı aıı<'ak taarruzla yapabi
lirler. Bu ııetıeple &\"Cıların mu
,·affakıyetl h&\'IM'rlık taktiğinin 
en güc;- bir 11afha11ıdır. Şimdiye ka
dar dü"Urülen ta~')·are adetlerine 
göre topçu müdafaasında avcıla
ra nazaran sekizde bir muvaffa
kıyet kaydedebllmekUıdlr. 

Emekli Albay 
Mecit SAKMAR 

~~~ 

Gece bombardımanlarında karadan hücum tayyarelerine karşı 
topçu ateşi içinden bir filonun 

çevrilen projektörler ve mttttıiı 
sıyrılışı 

Berline 
Müthiş 
Hücum 

Almanlar Şehrin 
Merkezindeki Azim 
Tahribatı Gizlemiyor 
Raylştag, Akademi, 

Tlergarten 
Bombalar Altında ı 

Berlin, 11 (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

İngı1iz ·tayyarelerinin evvelki 
ıece Berlin üzerine yapmıt ol
duklan bombardımana ait tafsi.
lit: 

İngiliz tayyareleri, Berlinin Ü· 
zerinde pek alçak bir irtifadan 
uçınutlar, hed.efferini iyice ıör
mek için birçok tenvir fitekleri 
ve Pariser Platz üzerine bomba
lar abruflardır. 

Amerika sefarethanesi, bu 
mevkide bulunmaktadır. 

İngilizler, Brandenbourger 
Thor' daki muazzam tak' a, güzel 
sanatlar akademisine, Rei.cbtag 
binuana, Alman mühendisleri ce
miyeti sarayına, Tiercarten saı:-: 
yma zafer aütunlanna, Berlmı 
,a~n ııarba kateden büyük 
caddeye de bombalar atnu~ır. 

Bombalar, zikri ıeçen abide
lerin ekserisini hasara uğratmlJ-

bu bü·.:a.. caddenin kaldı-tır ve ,,.... . . 
runlarını kıunen altüat ebnlftir • 

CHURCHİL'İN 
Mühim Nutku 

r ·- ~ 

lngilizleri yüreklerini pek tut
mıya davet eden Churchill 

Bu, tarihimizin 
en mühim 
haftasıdır 

Bu Hain Adam, Bu 
Korkunç Mahlük, Bizi 

Mahvetmek istiyor 

Londraya 
Geceki 
Akın! 

Dün Geceki 
Alarm 8 Bucuk 
Saat Sürdü 

Almanlar Bedefterl 
Yangınların lşlllla 
Bnlmıya Çalıpyor 
Londra, ll (A.A.) - Londra mın

takasındakl alArm f9areU 8 saat 30 
dakika devam ettikten sonra saat U
çü 40 geçe nihayet bulmuttur. Heye
ti umumiyesi itibarile bombardıman
lar diğer gecekilere nazaran daha 
az ,ıddetli olmuftur. 

Geceki al<ının ilk altı saatinden 
sonra Almanların e.eas hedeflerlnl 
bulmıya muvaffak olarnadıklan an
lqılıniştır. GörUndilğüne nazaran Al
manlarm taktiği, tecrübeli pilotlar 
göndererek yangınlar çıkarmaktır 

Bi!Ahara bu pilotlar, Fransanın fi· 
malinde bekliyen filotillllarını haber· 

Londra, 11 (A.A.) - Baıve- dar ediyorlar ve yangmlann ziyaaly· 
kil Churchill, bugün radyo ile le pilotlar millıim hedefleri tespit e
söylediği mühim bir nutukta ez- debiliyorlar. 
cümle demiştir ki: Bu gece devriye uçuşu yapan bom-

Geç;n gün Avam Kamarasın- bardrmancllar dalrCler çizerek gelifi 
da düşman hava hücumlarının güzel bombalannı atmışlardrr. llk 
Ağustos zarfında yapılanlara na- yangının alevleri y(lkselmiye başla
zaran üç defadan fazla kuvvetli dığı zaman gUn doğuruyordu. 

olmıyacağını söylediğim vakit ••. =;=:::;,:=::;;~~;;;::;~=:=:;;:;;; 
bittabi sivil ahaliye karşı yapılan ·~~/}~ 

(Devamı Sa: S, Sil: 4) ~ 

=============================== 
AKDENİZDE RANDEVU •• 8aD Salar Daracall mı 7 

İtalya - Matmazel Fırsat, "beni bekle,, 
demişti, hala gelmedi .• Acaba atlath mı?! 

Bir umumi nakil vasıtası: 
Ucuz: •• 

- Rahat ••• 
- Çabuk ••• 
Olmalıdır. 

Bu vasıflara malik olmazsa 
gehir otoritesi müdahale eder, 
ya düzeltir, ya meneder. 

Beşiktaola Taksim arasında 
itleye!' otobüslerde bu üç va
sıf tersine mevcuttur 

Pahalıdır ••• 
- Rahatsızdır •• . 

- Ağırdır • •• 

r 

İçine girenler verdilkeri 14 
kuruşa mı, kaybettikleri vakte 
mi, sarsıntı, silkinti, gürültü ve 
kokudan dolayı maruz olduk
ları rahatsızlığa mı acıyacakla
rını bilmezler. 

Bu umumi nakil vasıtası Be
lediyeye aittir. 

Akan aular duracak mı~ 



! 

EN YAPRAKLAR: 

KUYUCU 
MURAT PAŞA 

Y oh Vezir, yerinden fırladı, kürkünün 
etekl rini topladı, bir kasap gibi kollarını 
ıv dı ve çocuğun boğazından tuttu, 
tavuk boğar gibi boğdu, çukura attı. 

Birinci Ahmedin hu mcıhur 
ve.ziri çok za1im v mcrhamctıiı· 
di. En ufak kuıurlım, hatalım bü
yük bir ıldd tlc ceıalındmrdı. 

Anıdolu ıilcrlne karıı •Ö•· 
terdiii r.ulUm v ıiddct yüıUndcn 
cmuhii ıahanıb ve cSafayi dev• 
lct• ünvanhmnı kazanmııtı. 

Murat Pıııa. zulUm ve ıadrini 
ıdAl•t pcırd111i altında s:iılcme)'İ 
çok iyi bilirdi. 

Hıftıdı bir s(in mutlaka cYi· 
ıin-. okur, tr fına Nakıibendl 
ı yhlerini toplar, ibadetle meı· 
gyJ olurdu. Kalender ve Canbu· 
lıtt tuıfdarlarının tedibi hareke· 
t ' ne baılamudan evvel yerler 
kapınmıı, alnım topraklara ıür· 
muı, ıöurıılan dökerek dua et· 
ıwıti. 

Myrat Pııı. zafer lcuandıiı 
zaman ~mnın önUne derin bir 
çukur kazdım, düımandan aldı· 
ğı cairleri bo dunır, çukura attı• 
·ndt. 

Kcndiıi11C •Ku_yucu• denilme· 
•inin ıebebi bııdur. 

Cellat mı, Vezir mi ? 
Tuihlefde yazılı olduiunı gö· 

re. bir aün celllt, teıadüfen lai• 
ler arasına kanıan ve eair düıen 
bir çocuiu öldürmek iııtememiı· 
ri. 

Murat Pep; Yeniçerilere, c;o• 
e.uğu boiınalannı emretti. Yeni· 
çeriler: 

- Celladın yapamadığı iıi biz 
~e yaparnazukl ... 

Cevabını verdiler. Pa~a kızdı, 
u§akluına: 

- Öldürün §\1 yumurc:ai\t ... 
Dedi, Upklar, yerlerind~ kı

tuldamadılar. Zalim veı:ir büı· 
bütün kızdı. Yerinden fırladı, 
kürkünün eteklerini topladı, bir 
kasap gibi kollarını sıvadı ve za· 
vallı yavrucnğı bo azınôıan tuttu, 
tavuk boğar gibi boğdu, çukura 
attı. Sonra etrafındakilere: 

- Fenalığın, kök salmadan 
önünü almak gerektir. 

Dedi. 
İhtimal bu ıalim vezir, Sadi· 

nin me,hur bir biklyeaindcki §U 

beyti hatırlamııtı: 

cAlubet Kiirk ı.ade ritk ,eved 
Gerçi ba ademi bUzürk 19vecb 

Sadinin bu hikayeıi cidden 
meraklıdır, nakle değer. Aılından 
aynen tercüme ediyorum : 

Hükümdar. kafala~nın keail
m sini irade eddi. 

Bu çocuğu Bana 
Bagıslayımz ı 

Bunların ı~ıtında ıon derece 
ıüı.:cl bir çocuk vardı. HcnUz ac;• 
mıya baglıyan bir ;Ul koncaıına 
benziyordu. 

Vcızirlcırdcn biri, çoeuğa acıdı, 
hUkUmdarın önünde e ildi, ayak
larına yl.lıünU atırdü, ve: 

- Sultanım, dedi, iyiyi. kötU· 
yü fark ve t myiı edecek ~ida 
değildir. Bu eıiri, bu Aciz kulu· 
nuıa bafıılamımızı rica ederim ... 

Dedi. Hükümdar, vezirin bu 
ıözlerini blridan k r ılıdı, kat· 
larını c;attı, v : 

- Aıh ve neıli bozuk olanla
rı adam ctmiye çalıımak bcyhu· 
dedir. Bu, tıpkı bir kubbenin üze
rinde bir ceviz durdurmıya c;alıı· 
mak ibidir Ceviz, kubbenin Ü•· 
tünde durmıyac.aiı gibi, aah bo· 
zuk da ıslah ve terbiye olamaz ... 
Bu gibilerin aslını va nealini kö
künden kurutmak gerektir. Zira, 
atui aöndürüp luvılcımlımnı bı· 
rakınak. yılanı öldürüp r.avrula
rını muhafaza etmek akıl kan de. 
sildir. 

Bulutlar, abuhayat yağdırea 
ıöiUt dacı yine meyva vermez. 
Aıh bozuk olan adamları ıslah 
için beyhude vakit zayi etme. 
Çünkü bataklıkta yetişen kamı~
tan ıeker çıkmaz. 

Cevabını verdi. Ve:ıir, tt'!lcru 
hükümdarın ayaklarına kapandı: 

- Cenabı kadiri mutlak, Sul
tanımm ömürlerini uıun etsin 1 
Bütün bu ıöyledikleriniı doğru· 
dur. Fakat, bu yavrucağı, ben a· 
ciz kulunuza baiıılaymız. Kendi· 
ıini okutup terbiye edeceiim. 
Hükümdıanma larık bir bende 
olma11na çalıgac:;ağım ... 

- Milnulp ÖTmilyorum. Fa· 
kat hayıtım ba"' ılııycnum. Yaln11: 
Z41 Pehlivanın oğlu Rüıtemcı 
aöylediii ıöıleri unutmayınır;: 
cDüımanlarını aciı: ve hakir ııör
me. Ben, çok defalar, ufak bir 
pınardan çıkan ıuların, birçok 
tı.ılarla birleotiğini, nihayet deve· 
yi yükilc beraber ıürükleyip ıö• 
türdüiünü gördüm ... • 

VQir, Padiıaha teıekkür etti. 
Çecuiu aldı, konaiına götürdü. 
Bainna bastı. evlAt yaptı. Hoca· 
lar tuttu; okuttu, yazdırdı. cAda. 
bı mül6küa tlllim ettirdi. 

Kurt Yavrusu Akıbet 
Yine Kurttur 

Çocuk cnizü nimet> le büyü· 
dü. Bütün kendisini görenler ha
line, konuşmasına hayran kalıyor
lardı. Delikanlı. iltifatlarile, tatlı 
sözlerilc herlceai teehir ediyordu. 

Yeniden Bir 
Değirmen Açılıyor 

Dün Şehirde 
Tefti Yapıldı 

Son çünlerde ıchirdeki kmck 
tevziatı tamnmlle normalleımhı 
bulunmaktadır. B lediye, halkın 
bu en mühim gıdasının gerek ne· 
faıct, gerek çeıniıinin muhafaıaeı 
bakımından da tabii bir ölçü te· 
min etmek için d iirmen, fırın ve 
ekmek tevzi ıubclerinde ııkı ve 
devamlı bir kontrole karar ver· 
mittir. Bu maksatla dün Belediye 
reis muavinilc sıhhat iılori müdü
riJ ve ınhhat müfettiıleri Beıik
tnı. Şiıli. Niıantaıı, Taksim ve 
Beyoi]u semtlerindeki fırınları 
teftiı etmiılerdir. 

lıtanbulun iıtihlllr.i için veril· 
mekte olan busdayın ,.00 tona 
çıkarılmaeı, yeniden bir değir· 
mene lüzum hiaaettirmiıtir. Bu· 
nun için. bir buçuk ıcncdenberi 
kapalı bulundurulan Karaköyc:le 
Acjil leminde bir zata ait deiir· 
menin açılmatına da Beledi)'eee 
ruhsat verilmiotir. Bu de{:irrııen 
günde 60 ton busday i !emekte
dir. 

ıblrU OldJle h 
Kırtasi Muameleden 

ŞikAyet 
Vql blr karımı ilcıı mQ4m~a ve 

lstlhllk vargllerlne yüz.de 10 zam 
yapıldı. Kanunun n~lr tarihi olan 
21 ~yıflta b rkealrı elindeki ına
lm mevcydnnu bildiren bir beyan· 
name nrllm 1 1 rendi. Bu me\'• 
cutlann yüzde 10 farkı tah<ıil e
dilece~l de blldlrildl. Uwk d 
nz.lle!!lııl ~ptr. Buraya kadar 
güzel. .. ı,ımdl bu yth:de tO farkla· 
rnu1l tal\ iline ballandı ~e lbba.r• 
nameler tebliğ edildi. 

.Bt-n bir l'l&ll'at müfll!Mllesl ll&bl· 
blyb'I\. nı.na da ayni "kilde bir 
ihbarname geldi, Müesseeemde 27 
m•Y1• tarlhJade me\'<~Ut olan mal. 
lsrm iatlhJl.k vergltılnln f1'rkı olan 
yü7.de ıo unu maliye ubesl lati· 
yor. Bu paranın bu ayın 15 ine 
kşdar ödepml"S) Jbımgeldlflni 

!Wylüyorlar. Jlalhukl ııınai mUes· 
!"eseler malı eıattıktan eonra \·er
gi mükeUeflyetlne girdikleri hıık· 
kında "kanun ariht!r· Buna rıağ· 
ınen paranın tediyesi lAzım:eldl
~lnl 1'Öylüyorlar. Bu parayı talısil 
ettfkU-n aonra ayni stoklardan, 
ya.l'l bf'yanname"l nrllmlş mal· 
lardan Mtıt olduk!,'& her ayın be· 
yaı:ıname!llnden indiriyorlar. Bu 
hale nazaran L<ıtfhltk verctııı tw
velce kll0tıunda 111 kunış verdl~l-
mlz mal için yf'nf kamına göre 

GUmrUk Memurları ıe,6 kuruş verrn~mhı ıbım ıken 
stoklardan bı1 fal'k def'aten almı

GUmrUkte lla&n bilen memurlar yor. Şimdi bu Jmotaıılyttlllğe ne 
her yolcuya kendi llta.ıılarlle hltap Iimım \&Pthf Müesııee ıahlplerl 
elmektecUr. Gllmrtık ve inhiUi" re- .... 1 ......... h 1 ..__ ., r ı .. ..-u eeap •e mw.rne eye uv-
almlerine tAbl efyanın bulunup l\u· 1 tuJmazdı.• 
lurımadrtı lb:erlcrlndo ~ı,vmetU ma· Bu huııa.!J11Jl nuarr tttbare alın· 
den ve dövUı olup olnıadığı ytne ma..c;ını rica edt~·oruz. 
yolcuya eorulmakta. ve kendll«lM 

Kitap Basış 
işi Tamamlandı 

Gramer Tedrisatı 
Tekrar Başlıyor 

Maarif Matbaası, ilkmektepler· 
de okutulacak kitapların ba11lıı 
işini bitirmiş, bunlardan bir kıs· 
mını Türbedeki satış şubesile ki· 
tapçılara tevı:i etmiıtir. Sene or· 
tasında Vekaletçe kitaplar Uıerin· 
de yapılan tetkikler neticesinde 
tesbit edilen yenlıılıklarıtı taıhih 
edilmesi, k!iıtaızlı~ yüzünden bu 
sene mümkün olamamııtır. fa· 
kat Vekalet, bu yanlışları bir 
proııpektüı halinde t btıttircrek 
bütün alakadar muallimlcırc da· 
ğıtmağa ka~nr vcrrniııtir. Mual· 
!imler, tedrisat aıra11nda, bahisler 
okutulurken bu bahislerdeki yan• 
lı&ılıklan, eski kitapları üıerinde 
talebeye tashih ettireceklerdir. 
Bu ıeneden itibaren, geçen ıene· 
ye va~ncaya kadar ihmal edilmiı 
bulunan gramer tedrisatına da 
fazla ehemmiyet verilecektir. Fa· 
kat, yine kiğıtıızlık yüzünden 
gramer kitaplarının tab'ı mÜm• 
kün görülmediğinden Türk ıra· 
merine ait teıbit edilen eaaalar, 
yine bir broşür halinde hazırla· 
narak mualliı:nlere tevzi edile· 
cektir. 

Taksim Gazinosu 
Te.kııln\ rumoııunda mutbllktan 

çıkan yemeıç ve yag koltulımnın 

yanıbaflndaki ottee, Madan da bU· 
'f'Uk aalOl\tl ya)'lldıfı gWUlmUf ve Ol· 

hC'r tUrlU kolaylıklar g&ıteı llr:ı&!kte-, tST::"fBULLU 
~ ' ~ 

~===~====~~~~;;c:; 
Kısa Baberıer 1 MEKTEP İBTIYACI 

' * SULAR JOARESINOE -1 ,. t h l T l L. 
Belediye ııular idareai, Oılcüdar \ S Q R U Q Q 6 C1 e 
ve Kadıköy terkos sulan ıirketi -
zamanında aboneleri• ya- ı A k B [ d pılmı, olan mukavelenameleri l n l a ş a . l 
tecdit ettirmeğe karar vermiştir. ı 

Sular idareıinde Nazmi ve Mu. Bu sene Anadolunun muhtelif muhtelif ttıhirlulnden J,t,nbul• 
nmmer ilminde iki memurun ·~ eehirlerlndt.n. o}tu"'ak üzere le· gelecek olan ve Jıtanbuld• ail• 
sahiplerine fena muamele etmek-1 tM'bula ır tale e akını varlfo. ve ~ıı l:iulunmJY•n tıle'öc• 
te oldı.ıkları dün Belediye rlyaıe- ~e.le~l~rin bi~ kıamı !lk t.ahsilte- nin bımndmlmı ı iıilc d• meıı:ul 
tine ıikayet ~dilmiştir. rını bıtıreft, hır kıımı ıııe lıse tah· olmaktadır. Bunun i~lı\ ı•nit * KANAI..lZASYON iNŞA· aillerine devam etmek üzere ge· tttkillth bir talebe yurdu t•İ•i iti 
ATI - Taluim • Sıraaelviler len ortamektep rnezunlımdır. Ü{orinde ilerlcnm•ktedir. Teıiı 
caddesinin kanaliz~syon ve aafalt Bunlar, en çok ortamektebi ve Ji. edilmeıi iıtenilen yurt, Jıtanbul• 
intaah buciinden itibaren müna- ıeıi olmıyıtn vilayet ve kazıılnr· da aileıi bulun"'ıyen bi.iti.in tı)e. 
ka1a_ya komılmuıtur. dan gelmektedirler. İ tanbul ma- beyi içine alaı;;ak vt onların ko• * KAHVE BOL ........ 25.000 arif müdüri:iğü, talebe tevzi cet• naklama ve ia:eııinden barkıı ay· 
çuval kahve piyaıaya çıktıiiıtı• vcllorinin nazarı dikkat~ ahnma· ni zamanda mektep haricinde~i 
nazaran artık piyasada kahve dan bu müracutlerin ieaf edil· meşguliyet tarzlarını da organize 
buhranı kalmamııtır. rneaini mekteplere bllqırmıı ol- edectık büyük bir rnüessesa ıek-* İKAMET TEZKERESi - maki• borabftr keyfiyeti Manfi( !inde olacaktır. 
Eenebilerin ikamet tezkerelerinin V cklletine ele bildirmiı. bu akı· Bynun için de Lalc:lideki Ha• 
değiştirme işine devam edilmek- nın daha ne kadar devam edece• rikzedegan apartımanları muv.-. 
tedir. Her gün emniyet dördüncü iini de ıormuıtur. Akın devam hk ıörülmüttür. Her dört ıpafh• 
şube müdürlüğüne 750 • 800 mü. ettiği takdirde İstanbulda yeni. manın da istimlak ~diler~k bu iş~ 
raeaat vaki olmaktadır. den mektep açmak zarureti haaıl tahsiı edilmesi tekarrür etmi§tir. * TİCARET VEKALETİN· olacaktır. Son günlerde maarif Talebe yurdu burada tesis edil· 
DE - Ticaret Vekllcti ıtandar· idareıi bir taraftan bu mektep dikten sonra civarında bir kısım 
dizasyon müdürü Faruk Sunter. işile meşgul olurken, diğer taraf. arazi daha iııtirnlak edilerek bir 
dün akıamki trenle Ankarıayıı tan da, gerek liııe tahıili, s•rekse spor sahası d- vücude eetirile· 

c Bir C§kıya çetesi, yüksek bir 
daiın teP.eıinde yerleımitti. Ker
vanların önünü kesiyor, gelip ge
çenleri çeviriyor, ıoyup soğana 
~eviriyordu. Pivardaki kasabala• 
Tın köylerin ahaliıi korkuların
dan tar1alannda, bağlarında ça· 
lışamaz olmuştu. Birçokları, ev
lerinden dıp.rı çıkmıya ceaaret 
edemiyorlardı. 

Hilklimeiin gönderdiği janf1ar· 
-nalar. eıkıyal rla başa çıkamı· 
yorlardı. 

Nihayet hükmet acız ke.ldı. 

ıitmittir, yükaek tahıil için Anadolunun cektir. 
& 

Vezir, bir gün huzurda, bir ıı
rasını getirdi, evladının meziyet
lerinde!' bahsetti. Hükümdar ,:ü- r 
lürnıcdi. Sadinin mc§hur beytini 
tekrar etti: 

GCNONRGPORTAJI~~~~---.---~ 

Bayat ekmekleri değiştirenle Ayan ve cırafı topladı . ~~ıya
lardan kurtulmak, fcn~lıklarının 
önüııe geçmek için ne yapmak 
Jltzım geldiğini sordu. 

Ekseriyet, bunlilnn bir an ev
"el imhası lazım geldi~i fikrinde 
bulundy. 

içlerinden biri. Sadinin ıu mc• 
alde bir kıtaaını okudu: 

c AKaç köklenmeden, bir ada
mın 1rnvvetile yerinden çıkanla. 
bilir. Fak•t, bir kere ki;k ıaldı 
mı, yerinden oynatabilmek i~ln 
bir çift fil ister . . . 

cÇeomenln musluğu bir mil ile 
kapanır, fakıat, bir kere hunesi 
patladı, sular taştı mı, bir fil ile 
·ıkanamaz . . . > 

Vurgun Dönüşü 
Heyet, eşkıyaların taraesut et· 

tırilmeai ve fıraat zuhurund bas· 
tırılarak imhaıı karannı verdi. 
Bu karar üzerine, cesur ve teçrÜ'
b~ıi çok jandarmalardan kırkı se· 
çıldi. dağ gönderildi. 

Bunla r ; ajaı;lıar. çalılar aratın· 
da saklnndılar. S ir ıec.e efkıya
lar, bir vurgundan geldiler. Hep · 
ııi yorgun idi. Sırtlonndaki ııani· 
met c~yalıı.rı yere bıre.ktılar. Ye· 
diler, içtiler ve birer tarafa uzt· 
nıp yattılıu, d erin bir uykuya dal
dılllr. MaÇaralımnın önüne bir 
nöbetçi bırakmayı bile hatıra g~
t irmediler. 

Jandarmalar, bu fırsatın bir 
daha ele ge~miyeee"ini dü~ündü
lcr, ('.§kıyaların ü:eerlerine atıleı· 
lar; hepsini kıskıvrak bağladılar, 
hükümdarın huzuruna çıkardılar. 

c.Akıbet ıürk ude gürk feved 
Gerçi ha ademi bü~ürk tcvec:b 

Arıtdnn iki sene ceçti. Çocuk 
güçlü ve kuvvetli bir delikanlı ol· 
du. Bazan ata biniyor, yalnız ha· 
şına kırlara gidiyor, avlanıyordu. 

Bu sm,da çapkın ve ş~r~ri 
kimselerle: tanı§tı, ahbap oldu. 
Nihayet, bir iCce veziri, karısını 
öldürdü. Nesi v~r. M•i yQk aldı, 
ııerşerilerle beraber da{:a çıktı, 
bab unın m11ijaraıını ycrle§ti. 

Hi.iküındnr, bu haberi işitince 
dudaklarını ısırdı . Hazır bulu· 
nanlara hıtaben Sadi'nin fU iki 
kıtaeını okudu: 

cF ena çelikten ala kılıç yapı
lamaz:. Aılı bozuk olan da terbi
ye a~ ad11m edilemez. 

cYağmur, bağda lale bitirir, 
çoralkık yerde diken ... > 

Murat Paşanın Olumu 
Murat Paşa. zal\ın v caddar 

olduğu kadar d deesaa ve kur· 
nazdı. Padiıah, «umuru dfıV· 
1 t» in idareeini tarnısmilc orıa bı· 
rakmıştı. Bu ağı\' yük altında eı:İ· 
liyordu. Koca imparatorluğu ida. 
re için zulüm ve istibdattan haı
ka çare bulamamıştı. Haklı veyil 
hakııız kellelerini uçurttu u An•· 
dolu Beylerinin sayısı binleri i:e• 
çer. 

Kuyucu Murat Paşa, 2S Cema
ziyülevvel 1020 (5 Ağustos 
161 1 ) de öldü. 90 yaııını geç· 
miıti. 

Birinei Ahmedin iradesilıı, 
k rıdi tarafından y.ıptırılan ve i•h 
mini ta§ıy&n medresenin hatiresi
nc defnolundu. 

Okkalarla ekmek aldım. Şimdi tazesiyle değiştirmek için birkaç kuruş 
fark vermeğt tle göze aldığım halde buna muvaffak olamadım. 

:c>Un 9 hlr içindeki fmnları dola•· 
tım. Hepsinin cameMnları, raflart 
ve teıı,;Mılan ytialeri sUldUrec~ 

bJr bollıı~a delllet cıdın ekmek yt• 
ğmlan He dolu bulunmaıma. nt• 
men onlerln~ıı, bırka~ curı evvelki 
uuep ve te.h"cUm şöyle dıu-sun. te~ 
nıUşteri blla yoktu. 

Bunlardan birine sokuldum, bir 
mUnasebet bularak buğday zamnm 
nın iı;ı üzerinde yaptığl tesıri ve e. 
serleri yUzlinde okunan teesııOrtln 

sebebini sordum. 
Muhatabım, isterniye istemtye 

güldü ve: 

lere kf'yiflerinden ;!Umek, blzç 4• 
bııya.Uıyan ekmeWere bel<a b4ka 
dUşlinmel< dilştU ifte. 

P<ırtli fırmcıyı o ean~a ekmek 
de&itUnniYe gelcın bir mütttı"~ıi 
ile yüz yil.ıe bıraktım, Tam ayrı· 
Jrrken, elin<te, ot torb~ını ,ı,tren 

bayat ekmekler ile fırın' <to:rı,ı ko· 
!l•n bir anbap il• kutıl .. tım. Beni 
rörtlnceı, çıplak ~nda lt•tr•lenen 
tertnl •Udi ve: 

...... Rica ed~m baynn, yn ıu•· 
\en«' ~ halimııı. Bon d ayrenon• 
ıere kandım, aç k"1mak endltfl'llO 
cıkkalarl& elemek aldfm, imdi taıe• 

- S izde mi inandınız yoksa çı. •ile değitUrmok için bir kaç k\lru9 
karılan şayialara. Dedi. Buhr•n, fark vc.rmeyt do ı~o aldıfm\ ve fi• 
un piyıuwımda 4 ğll, &arfil'lttall rın fırın dolqtıtrm halde buna mu· 
arttırdı)t\arı unl•rla yaplıkhm gi:ı;· • vaffatç olıunadtm. Fakat, kabahat 
1i ticarete bir kat <ta.ha revaç ver· koşu,a!\ helkımızın Uçer be~r rün. 
mek iıtıyen bazı fınncılır ve ko,.,•- !Uk hR.ttA birer l\aft&lık ekmı;ldcri· bende dtığil , LUı\lmııuıs yere lellf 

•- ni almııları VI'! ~Q tfl4U;"Ah ve ra04r- edenlerde. c;a.,.ı beyu k04mıy• ~f· 
rılan ynklulc yayg-araıarına inall•P da yığılı durduğunu gördüfllpllz lamıttım . o Jtl'adt. bir k&tttei cSllk· 
bir ekmek kıUrğı t evehhUmll U• ekmeklerin eld4' kalıp bııyatı~mıı.la· klnında ııratanan ekmeklll' ıöıüm• 
fınnıarıı. UşUşeıı bir kısım halkımı· 
z:ın ı.l!\lnlcrlncle idi. BuC-dayın fıtZ• rıdır. ~iln ve hugiln satı~ (inrdıı . çarptı. Hem~ yanattım . Gerçi al• 
laıına ihtiyacımız yoktu. Çiinkıi, Her G'en taze ekmeğe lllır~an mu,te· dım. aldım amma bir okka ekmek 

rll~r. n:i &:ündtlr baynt ekruek de· bana kırk kuruııı otu~ )'araya mal 
oldu ÇUn~U . köfte.el bir ekmeS"tn 
yıınrn• otu~ dı\ köfte katmış ve ak• 
lırm b.. ·ımda" hUibütUI\ almı.t~· 

aylardan~rl işlediğim yirmi beş 
çuval un, scmtlmin cUntUk ihtiya~ı- tl~tirmıye reııyorlar. Şım<ti al\la· 

dınız mı yay"arımm iç yUztjnU. Ne 
m bol bol karşılamakta ve hatta. oldu tııe. b8na V<' benim gıhl şlr· 
hazan biraz da artmalltadır. Beni keUeM l\Q.ş1 bo,eh bulunrnıyan ba· 
aıkan ve keyfimi bozan şeye gt>lın· bacıuılara oldu. Çünkü, zammolu· Dedi ve })tına şör; ·yıotnıeqen fı· 

ce, ~I\ yere ttılltlal\{Ul v !Jnl\lara nan buğdayın unundan hiuelenen rına doğru aet lrtti sıtti. - y, 
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h1giltereye Yapılacak 
Satışlara Yakmda 

Başlanıyor 
İnsiltereye yapıl~cak ıı~tışlara 

pek yakında b .. tl•nı:ı"ktır, lm~i· 
!izler piya~alarımıı:dan tütUn. il· 
züm, fındık, incir olacaklardır. 
Mübaya; faaliyetjpe tıeçilmesi i· 
çin bu mahsullerin piyasalarımıza 
çıkmasına intizar edilmekt~diı . 
Tütünlerin geçen senelci rekoltt. 
ile bu seneki rekolteden olma•; 
kararlaşmıştır. Fındık için de ay· 
ni ıuretle hareket edilmeai muh· 
temeldir. Üzüm ve incirlerden e· 
sasen geçen seneden kalmı~ mü· 
him bir stok olmadığı için mev· 
cut eıki mal ile bu seneki rekol· 
teden mühim bir kısmı İngiliz pi· 
yaıalarına gönderilmi~ olacaktır. 
ihracat mevsiminin yaklaşmakta 
olmuı bazı lüzumlu maddelerin 
piyasamıza ithali için teşebbüıler 
yıpılmı:tır. Bu arada ihracat 
mallarımızın nakli için çuval ve 
kanaviçeye, teneke ve kalaya ih
tiyaç hasıl olmuştur. Bu maddele. 
rin eq kısa bir zamapda yurdu
muza ithali için İngiliz firmaları 
taahhütlerde bulunmuşlardır. 111-
s iliz firmalllrı ayni ~amanda mt;b. 
zul miktarda otomobil malzeme:· 
t i ye bilhaı;şa ok,.npbil lastiği 
vc:rmeyi kabııl eylcmiJlerdir, Bu 
maddelc:rdcıı bafka diğer ithalat 
emtia•ınlll piyasalanmıze &;önde· 
rileccği temin cdilm~k.tedir, 

Bayaz peynirler 
Bir müddettenberi pİy•aamu:a 

çıkarılan beyaz peynirlerin tene· 
kc ha ına 100 • J 20 lcunıı fu:lo 
fiy tla ntıldtfiı çörülmUıtUr. On 
bet sUn evvel tenekeıi 700, 7%5 
kuruıa olan birinc;i yallı peynir· 
ler 82S, 630 kuruta fırlamııtır. 
Bu yükıeldiiin ıon günlerde baıı 
stokçulann peynir toplamaların· 
dan ve bazı yerlerde nakliye fi· 
yathmnın bir miktar utmıı olmll• 
ıından ileri gcldif:i aııl~ıılmııtır. 
Kaıar peynirlerinde ancak 5. 1 O 
kurut kadar torctffU olmuthn. 

Altın Satışı 
Şahıılar tarafından yırultn ıl• 

tın ıatıtluı aıalmıt oldufıı ic;in 
fiyatlar ela nisbetef\ rlüımUıt\ir. 
Reıat altını 207S. Hamitler 
1890 • 19 70, Aıı:iıı: 182,, lnıiliı: 
altını 22t10, Franıtı 1 700, külçe 
altın sramı 24 bu 2•9 kun11tur. 
Oım•nh Bankuı banknotu l 1 '· 
dolar ... 03 ti,ir. Yüı dolar l 35 • 
l _.O liradır. 

Keçi Kıh 
Ormanlık mıfttalcalarda yetiı• 

tirilerı kıl keçilerinin ormanlar• 
girip beılanmesine kanunen mü
saade edilmediği için buralardan 
tehirlere getirilen kctHPhk hay
vanlar arasın• fazla miktarda ke· 
çj katılmaktadır. Bu ıuretle ıeh· 
rimizde de k~çi eti ıarfiyııtı •rt· 
mııtır. 

Piyasa Canh 
Dün pİyaaamı:ıa Toprak Ofis 

tar~fınd•n 2•5 ten buiday ve• 
rilmi,tir. Evvelki gün •50 ton ve• 
rildiği ic;in değirmenlerde kafi de. 
recede buğday bulunmaktadır. 
Tüccar namına da dün yirmi va~ 
gonda 330 ton buiday getirilip 
satılmı,tır. Fiyatlarda tebeddül 
yoktur. A"~doludan gt;tirilen 15 O 
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Faydalı Bilgiler 

Boğalarla 

güreşme nereden 
çıkmıştır? 

Çok kimseler, çok ağır ve kuı· 
lı bir spor olan boğalarla güreş· 
menin me111einin lep•nY• oldu~U· 
nu ıanırlar. Kurunı.ı vuatadan bu· 
güne kadar Jıpanyolların bu spor 
ile mc~gyj oldukları ve bundan 
dünyad~ yalnız Jşpoııyol rniJlcti· 
nin heyecan ve zevk duydJJklıırı 
doğrudur. Buna rağmen. bu apo• 
run mucitleri Giritlilerdir. Girit· 
ıler, daha Miladı Jsadan evvel 

bo alarla güre§ eğlenceleri tertip 
cdiyorlaımı§. Zeogiıı ve eki.bir 
Yunanlılar Atina ve fspartadan 
bu güre§lere geliyorlıtrmı~. Hıt· 
ta Yunan mitolojisine oit eserler· 
de de boğa süretlcrindcn bahse· 
dilir. 

Giritliler, Atinalıiaıla harbe· 
derken, yake.ladıklıırı cşir Atina· 
l ıları, açlıktan kükreyen, dehşete 
gelen b_o w al ara atıyorlarmıı. Ro· 
ma hükümdarı Neron'un Hırieti· 
yani rı aralanlara kurban ettiği 
gibi bugünkü İspanyadaki torea· 
dorlar gibi, o zamanlar Gir,tte de 
birçok gen$1er boijalarla güreş· 
mede mütehaasııı olarak yetiş• 
miolcrdir. 

Ekmeğin Tarihçesi 
Harpten ev\tel Rorrıada ek· 

meiin tarihçesi hakkında bir mü• 
ze açılmıştı. Müzede., dünyanın 
muhtelif ~erlerinde in11anların 
ne ı;ekil ve terkipte ekmek yap• 
tıklaiı görülmektodir. 2000 nevi 
ekmek teıhir edilmi,tir. Bu müze, 
birkaç ıe..!"e evvel ekmek i~in 
Roma.da tertip edilen beynelmilel 
aerıiden kalmıştır. Müzede bulu• 
nan ]iıboratuarda tiıelcr içerisin• 
de eaki ve yeni ~amanlara ait 
muhtelif ekmeklerden küçü~ par• 
çalnr alkol ve klfuruya ko ulu· 
yor v• tlıelerin üzeri İyice para· 
fin tabakaları ile örtülerek uzun 
zaman için muhafaza ediliyor. 

Müzenin ilk salonunda muhte· 
lif ekmek tipleri görülmektedir. 
Sonra Avrupa, Asya. Amerika. 
Afrika memleketlerile Ceoubf 
Ahika adalarına ait ekmek nevi• 
leri tn§hir edilen salonlara ıirili• 
yor. 

Müzenin Ü~ ıaloftundan t•çil• 
diğj zaman ekmeğin tarihinin çok 
entereaan olduğu ve muhtelif 
rnemlekctlerin ve milletlerin kUI· 
tür inklşııfını temsil ettiği anlatı• 
lıyor, 

Or~da anla§ılıyor ki mlllttın 
evvel e)cme)c, mayasız olarak pi• 
§iriliyornıu~. Fakat o zama"lard• 
bile Çinliler, zamanımızın ekmek· 
leri gibi ekmek yapıp yerlen!'lİf· 
Dana ıenraları Mısırlılarla Yahu• 
diler de ekmek iıtihlik ı;tmeit 
ba9lamıılardır. Mıtırlıla.rın yap• 
tı~ı o znrnanki ekmek, buıünkii 
Orta Avrupac!a yapıl"" ekrntio 
benziyormu§. Softral_-rı ekm~k, 
Mısırcjan Yunanistana geçirilmio• 
tir. 

Eeki Yunanlıl~r. arpa uflUl\dıtn 
yapılan arpa ekmeği kullanıyor• 
larmıf. Mıaır konıoloaları. Yuna• 
nistandaft güzel ıanctlarill ait Yu
nan eserlerini Romaya ıevkeder• 
lcırken Yunan fırıncılarını da o• 
raya götürmüılerdir. Eıki Mııır• 
lılar, ekmeği, hamurunu ayakla• 
rile çiiniyerek yapıyorlarmıı. Fa• 
kat ıon zama!!larda bu iı. muh• 
telif memleketlerd~ çoju maki· 
nelerle yapılmaktadır. 

ton arpa 3,05 • s.ıs kuruıtan, 66 •••111!•111111•·--·-· 
ton Tekirdai malı kuıyemi 7.ıo 
den, 30 bin kilo nohut 1 O kuru§· 
tan ... 4 bin kilo kttentc;ıhıımu 20 
kuru;ton. 1 5 bin kilo 111.ısıun 2Q 
den ve 50 ton faeulya kileeıı 19 
kuruştan aatılnuştır. Pinııalar 
<;anlıdır. 

Mtlcevller Bınızı 
Saç Cstlnda 

- Pek iyi İlhami! Anlat he• 
k•lım bu iş nasıl olclu. Nedimin e• 
vinc gil'miısin, mücevherat çal• 
mı111n. tep,raia siimmüıl\in} 

- Bay hlkim, ben .abılceh• 
yım •ma mert adamım. Doirıı· 
luktan hiç ayrılll\em. Evet, hu iti 
b n yıptım. Cıtnım 11k1ldı. Ot§•• 

nya çıktım. Koyu ıölıcli duvar 
dipleılni takip ediyordum. Top• 
hı!'ede arka.ına kadar açık hif 
pC(nc;ent i~mi sıc:ıkladı. Hemen 
guvuı tırmandım. İçeriye atla. 

dım. Bir ıardrop vardı. Açtım. 
Ufak bir k11tu elime ıeçti. Kapa. 
iını yokl11dım. Bunlar bilezik. 
pırlanta kUpe, ı•rdanlık vegire 
idi. Kutuyu cebime koydum. Top 
haMd• her vakit eşrarkeşlerin 
hlplanarak ur ıtttı"kları •rıabalı· 
ğ• geldim, Poliıle.r hur••ıru aık 
aık başarlar. Yine baskına uğra· 
dık· Ben )\ut1.Jyu yere gömmüş

tüm. Buldular. 

Hlkim. İlhırni hakkındı tev· 
kif karan verdi. 

rarluada mısımz T 

U :ı:un ve dar bir Qdayı geniş 
gölitermck isterşeni:ı: dar 

duvarlıır~ beyaı: veya Hrım· 
trak, yan duvarlarA drıhı koyu• 
oe, bir badana şürünüı. Odı gö· 
l:~. daha geni§ ve ferahlı iörü• 
nur. 

•• 
H ayatınız:a buJut kaırı~tığırı .. 

dan şil<Ayct etmeyiniz. eu• 
lut9uz geçen hayatların &l.frUI? 
devri tatsı:ı:: olur. 

•• C am kırıldığı zam"-" ufacıl< 
parçalar 9UpUrge lle topla• 

namaz. lslak bir pamuk parçası 
bunları mıknatıs gibi toplar. 

1 TAKViM 1 
12 Eylfıl 1940 

PERŞEMBE 
Yn.: 1940 - AY: O - OtlN: 256 

lttJMI : lSM - AÖUSTOS: 80 
H10BI: 1839 - ŞABAN ı 1 

VA.KJT VASATI EUNl __. 
GONEŞ: 5.&6 11.07 
MLE : 12.11 fi.4'1 
tKtNDl : lfi.•6 9.19 
AKŞAM: 18.28 11.00 
YATI . 20.0! 1.33 . 
lMSAK: 3.53 9.24 

... 
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SİYASI 

Bu Harbin En 
Kat'i Haftası 
1 n(iliı Baıvekili Churehill, 

cıı t ~\lnkü ı.utkile bıı harbin 
0}'rııı.elılıkeli __ koılarınd!n birinin 
Yay rırnık uure olduıunu dün· 
tilil ~ ~aber verdi. lnıiltereyi İt• 
lu tçtn haıırlanan Alman ihraç 
!la "'°':tlerhıin Norveç limanları• 
1 .. ,. ~gılnuı hir halde bekledik· 
.. ını s·· 1· M 11 ~a . ?Y ıyın iıter Churchi , 
:y~~'Yetın ciddiyet ve ehemmi· 
rnuf •. uygun bir liıanla İngiliz 
"c~ıİ~ıne hıtap etti. lnıiliz Baı· 
tınci 1• Büyük Brit.nya adala
ket a eturenlardan, ihreç hare· 
le, 1 bttladıiı takdirde, feraıat· 
rn 1ftc:lıklrhkla vazifelerinı yap· 

• •rını iıtedi. 
ı,/:hurchiU'in nutkundan ıun· 
N •nltmıt oldukı 

~1 orv~ç limanlırına toplanım 
ta l'llln ıa_till kuvvetleıi ciddi bir 
ktruı: !c;in huırlanmı§hr. Çun· 
d b•lclıye veaaiti iıtim üıerin· 
~~ b·clkemektedir. O geni~likte
iç'· ır hazırl~ ıözdaiı vermek 

1j Ya~ılamu. 
trl l'lgllız hava kuvvetleri Al
tc •n nakliye vasıtaları iiıerine 
ş·fnadi eden akınlar yaptıiı ve 
>'~kal denizinin fena günleri 
n·· '-ıtıiı i~n ihraç teıebbüıii· 
Ilı~~ bu hafta baılamaaı çele 
""teıneldlr. 

ta ~•r taarruz hareketi bu haf· 
•i ılarnazaa, Almanlar mev· 
lıı.rtı ~~layısile fıraah kaçırmı~ o
~-~ lar, belki de bu muhataralı 

1 el~bahara bırakacaklardır. 
ıtı Unlafdan anlıyoruz ki, Al· 
ol anlar her ne pahaaına olurs• 
k ~un, bu harbi, gelecek seneye 
1 k rnadan bitirmek üzern hazır
,· derecesi ve muvaff aklyet 
h~t_l_arı kafi olmıyan bir tegeb-

•u de göze almıılardır. 
q \:iinkü, bu rnet•ltyi tetkik e· 
reıal nıUteha.-a.lar. ihr•ç haroke· 
11~ " · muvaffıkiyeti için evvel• 
d~~l~ hava kuvvetlerinin sin· 
/ı11rnesi lazım ıeldiiini söylü· 

Or ardı. 

2:" Halbulçi buısijn böyle bir va· 
E !)'et Yoktur. ~navatanı müda· 
ı'- eden ve Berlint kadar alem· 
r~' L)ıapan lnıiliz hava kuvntle• 
1 (;rıııı dip._9iri vç ayııktodır, 

1•'4ıamt.fih ıunu ela unutma• 
~tk lazımdır: Almtnlar bu mu· 
b lıalll te11ebbüH tam haıırlıklı 
.. 'flamualar ),j}e, fltlİ~ almak 
uı,re bütün varlıklarile boğu· 
l\e.ltlardır. 
İtt Bu itibarla, Chun~hill'in da 
~ r.~t ettiği gibi, bu harbin en 
rr;.•t ı hıftaıı içindı: \,ulundu~u
"'"~u idrllc etmek ıerektir. 

ş. A. 
~ zı ::e 

Yeni icra Kanunu 
'1 'Tadilli yeni icra ve iflls 'kanu-
~ düı.den itiberen meriyete ırir

~'!tir. E•lciden hukuk mahkem•• 
Jr•nde yapılauk birçok iıler de 
. Unden itibaren iera hakimlerine 
~~.al etmittir. Yeni kanun, en 
ı; ''tık prtlan hai& olduiu için 
~~~! iyi netiçc;Jcr vc;rı;c;c:ii ııhmin 
-.ı ft\•ktodir. 
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Kögden 
Bir Ses 

(B•~J btrıaetckl 

yet ediyorsunuz, Halkın okı.ıyup 
arıhyacaiı ıeyleri yazıyor musu
J\YI) Her kelimede Jugate müra· 
CHt ederek bir şeyi okumağa İm· 
kln var mı) Her tcyin bizim an
lıyacaiımız derce.ede türkçesi bu· 
lunmaı mı) Meıela jeoloji ... Bir 
rençber ııfatile bunun banıa öi
retec:eklori vardır. biliyorum. Fa· 
kat llzım olduiu kadar jeolojiyi 
benim anlıyaeağım dille anlata· 
eak kitap nerede) 

Benim yazıp okumayı nerede 
öirendiiimi ıoraca)uınız. Umumi 
Harpte ve lıtiklal müeadeleıinde 
.ekil: ıene aıkcrliğim var. Olçu· 
mayı orduda öfrendim. Sonra 
gazeteye ve tarihe merak ettim. 
Eliınden her geçeni okudum. Ne 
iıe oruı lbım değil, ıizi taciz 
ettiğim için kusura ·bakmayınız, 
(Tan) gaıetesinde baımuıharrir 
olduiunuı zaman sizin devamlı 
okuyu~unuzdum. Eskiden yaptı· 
ğınız gibi, ara sıra olııun köylüyü 
hatırlarsanız yine okuyucunuz o• 
!uruz.> 

Mektup burada ltitiyor. 

Oivriiin Yetemiı köyünden 
Ali Kıratlı, meramını açıkçıa an· 
latabilrnek bakımından hepimize 
hocalık edebilir. Çünkü biz şe· 
hirliler, baımakalıp.ı. canıız keli
meleri yanyana dizip ağzımızda 
bir ;eyler ıevelemeie pek alııkı· 
nız. 

Memleketin geçirdiii serilik 
devrinden sonra köyÜn pek çok 
ıeylerden mahrum bulunduiımu 
hepimiz biliriz. Ali Kıratlı, bize 
bu noktada yeni bir §ey söylemi
yor. Hükum~t de derde elini koy
muıtur. Köyü eonlandırmak ve 
memleketin umuınt hayatına aım· 
sıkı baalamak ıçın hazırlıkları 
var. Böyle bir iıin esaslı bir su
rette bqarılması clb•tte bir sün· 
de olmaz. 

f~at itin çabuk yapılması, iyi 
yapılması, ya!}lıt yollarda zaman 
ve para iııraf edilmemesi için ha· 
kikatlerin birçok .-özler tarafın· 
dan ıöriilmcsi ve resmi layihalar• 
da kılmıyarak umumun ıöıij Ö• 

nüne konulmaaı lazımdır. Bu 
noktada yaaıcllara büyük mHuli· 
yot düoüyor. Bu meınlekette yazı 
yazmak hakkını almak it;in yerli 
veya ecnebi Ünivcreitelerinden 
icazet almak kifayet etmez. Mem
leketin dörtte üç nüfusunu te§kil 
eden köylünün halini, ihtiyacını, 

dileiini aolamac:!an ve köyün me. 
ıelelerini yerinde ıörmedon. kav
ramıtd.an umumi menfaat aqına 
söz ııöyliyebilmek iddiası, haksız 
bir iddiadır. Bir köyden geçer
ken misafir odasında beo. on da· 
kika yarenlik etmek de klfi gcl
m•I'· Memlekete faydah olmak 
iıteyen h•r yancı, Türk köyünü, 
yakın~an, tl içinden tanıma· 
i• ve ı~irde köy hakkında unk
tan uzağa peyda ettiii birçok 
nnhı kanaatleri ıilkip atmai• 
mecbuı-d11r. 

Ahmet Emin YALMAN 
= :e : == 2 

A c: A 
~D~"'f AŞAÖIYA: 

1 - Büyük 2 - Cihet 3 - Ciğeri 
makbul bir Jıayvan • - Renk • A· 
!açları ııl&h çareıi • Kaba evet 1> _ 
Slr nevi şalata .. Kira 8 - İtiyat 

peyda et.Urmeli 7 - Et • Balk ı -
Bir sayı - Barsaklar • Sıfat edatı 

.-ı--+-+--ı 9 - Zevk JO - Karşılık ll ..... tn
r--t-ıt--t--t Unmtnı. 

lal.DAN SAOA; 
l 

ı. - ltelil merkeal. 2 - Hayvan 
"ICl'fta..ı 

~ · 3 - .Açıklık " - Nebat ku• 
~ • '!'e)kfh • İki tanui bir lıaba 
'kı: 5 - J'iyaka • Ecza 1 - Tet• 
le ve taharri etmedi 7 - Dericilik· 

8 lnıllaıutan bir madde • Hiddet 
Cd .._ ktıtlama • llkılk iman • Sıfat 
:a:tı 9 - İnşa mal~emesinden 10 -.. 
~ık tamı 11 - Bir hastalık. 

28 ~. lı buJ,rrlac.Duı haUJ 

SOLDAN l!!AtlA: 

1 - KoMlık - Şab 2 - 1t.; Kara 
ktdi 3 - t.u; İll,n\ • - I<aı:tit• 5 -
Sayedar; Pek 6 - İmate; Opera 
7 - Nar: Vattkaıı • .... Aıamet 9 _ 
Cife: (d)Ef(ter) 10 ,..._. ltcbilen ıı _ 
Tay; J(Asecilç. 

YUKARDAN A•A4JT4: 

ı - Kil: Sinarit 2 - Oturamuı: 
Ta 3 - Yara: Ey • ~ .Aktbet 15 _ 
LA.1: r>eveclk 1 - Araka: ,Atlla 7 _ 

Kamarot • Fea 8 - Pirene O - fi 
<•el; İpek 10 - Ad; Ferııceli ıı _ 
Btmekln: Fak. 

Le,ııy •K) • 
lrte- enı o e J ••lwl 

r"'z 
iLK - ORTA - LİSE 

'l'alrl .. de larasılwllır 86 • T B K 1 A (11 L D 1 
1.f~dllrü • Etki şı,u Terakki I>i~töril: M. Ali U.ıtmet Kırca 

IIU1\l3lyeuc:r1; YASl\.NCJ DfLU!;R 0GRET1Ml~"il ıınif mUcyaşta 
ehenuniyet vermek, sınıflarını az mevcudla tt .. kll ederek talebttinln 
Calı'1na. ve inkil&fı. ııhhat ve tn:clbatile ylLkından atlkadar olmaktır. 
Mektebbı denlae nazır kaHirlferll te1'ef!Ushane ve jimnuUkhıuıeal 
Yardır. Rer gün nat (9 ile 111) ara.ı;ın<lıı. kayıt ve kabul olunur. 

TeJefoa: fl169 

İtalyada 
Tevkifat 

R<'mıı , 11 CA.A.) - Ste!anl Ajan-
8Jndart : 

Romaıım sıı!Ahıy,ttar rpahafıli . hır 
çok tıaıyan rıcahnin te\'kıf edilmi' 
alduklanna d1tir bilhru111a Amerika 
gazetelcrı tarafrndan ortava atılan 
l'ıeyccan uyandırır.ı h3zı . haberleri 
t,kzip ve bu ne,riylltı takhıh rtmek· 
tedlrler. 

Sadece me\ zuu bahıolan hir me· 
ıseıe vardır : 

Bozıunculuğu ve F~ızm aleyh· 
tarı ile ınarijf olan Preııı Filıppo Do
ria fatnphilı, tevkit edılmıştır. Dıger 
bir Romalı Prens, Alessandro Tor· 
lrmia, zııbıta merkezine götllrUlmflş 
ve kıı<a bir sorgudan sonra serhe.st 
bmıkılmıştır. 

Don AJessandro Tôrlonia, haneda· 
nın ufak kolunıı. mensup olup se· 
nclerdenb~t vjllAsını l>uçeye hediyt 
etmiş olan Prens ile bir gCna karabe· 
ti yoktur. 

Şu halde ortada mlln!erlt bir va· 
ka \•ardır. ttıılyan makamatı misa· 
firperverlltlnden r:enıııı mikyasta l!ı· 
tlfade etmekte oldukları memleket ll
leyh!nde bulunan bazı Amerikan mu
habirleri itidal ve intıbaha davd et
m1'tJr. 

Parti Grupunda 
(Başı blrln<-lde) 

heyetçe tasvip olunarak sut 12.~0 
de ceJ:;eye nihayet verilmlftir. 

B. M. MECUSIN1N iÇTiMAi 

Çörçil'in ı lnollizlerla Ticaret 
Nutku Müzakerelerimiz 

(Ila~ı birindfl•) 
barbarca hücumları düıünmemiş. 
yalnız avcılarımızla Alman tay· 
yareleri arasında yapılan muha· 
rebderi kasdetmi<1tim. O günden 
beri Alman bombardıman tayya· 
releri ekseriya, iiç dört yüzü bir 
arada fngiltereye saldırmakta ve 
bilha.~sa çıkıntılı nokta olan Kent 
eya letinden geçj!rek güpegündüz 
askeri ve gayri askeri birCjok he
defleri bomba ate~i altına almak
tadırlar. 

Bu hücumlar daima avcı filo
larımı:r.ın mukabil taarruzu ile tu• 
tularak ekseriyetle kırılmaktadır. 
Almanların ı:ayiatı tayyare ola
rak bire Üç ve pilot olarak da bi
re altı nişbetinde bizden ağırdır. 

Biz buıün bu heva harbinin 
batıladığı zaman, yani geçen 
Tem muz ayına nuaran pek çok 
kuvvetli bulunuyoruz. 

İŞGAL HAZIRLIKLARI 
Buna raimen İnsilterenin ifsa· 

li hazırlıkları çok büyük bir ni.• 
bet dahilinde ve muntaıarn ıu· 
rette devam etmektedir. 

Yüzlerce motörlU mavnalar. 

İlll!!ir, 11 (Telgrafla) - lngilte· 
re il• Ankarada yapılan müzakerele· 
re c;..A1rt\an tüccar bırlikleri umumt 
Jfttibl ile, tlzilm, incir, palamut ve 
z~ytinyatı ihracat birlikleri rnurth· 
bulan Ankaraya gittiler. 

İngilizler 'lmdıye kadar almadık· 
!arını almak ve ıthalfı.t ıhtiya.cımızi 

temin etmek arzusundadırlar. Alım 

11atmalc fob olacaktır. 

taldbedecek ı-linleri bütun tarıhimi· 
zin en mUhim bir haftası olarak U\o 
18.kkı etm<'k mecburıyetindeyiz. Bu
l'Unleri methur lspuıyol armadası 

bizim aahUJerimiıe yaklaşırken bU
tUn 5<>fukkanhbl'mı muhafaza ederı 
Amıraı Drake'nin başladığı bul oyu
nun~ 19Jkln s3kin bltirmlye çalıştrS'I 
fllnlere, amiral Nelsonun bi%imlt 
8ulonyada tQpla.nrnıo olan Napoıeo. 
nun bilyük ordusu araaında bir set 
te,kiJ ettiği ctlnlerl• m"Ukaye1e edebi· 
liriz. Büt1.ln bunlan bl:ı: tarih kitap· 
larmd& okumuttnk. Fakat. timdi ha· 
aırl&nan tey daha çok büyUk blr nla· 
~ttadtr. Ve blllwıM cih&nm ve me• 
deniyetin hayatı ve llUkba.U Uluinde 
o ıevimli eski rünltre nilbetl• kıyaa 
kabul edüemlyocek dorecede akibet· 
ler ihdu edtÇek bir mahiyettedir. Fi
lolarımız çoktur ve Jruvvetıldtr. Ha· 
va®ıJmuz kuvvetinin, tlındlyı k•· 
dar hiçbir vakit iıtih.lal etınedlft bil 
derecede azamı l\&ddine ç1kmıft.ır. 

Sallillerim~ iyice tahkim edilınif ve 
lruvvetU kıtalar tart.tından Jtcal o
lunm~r. Bunlt.rın arkaaııu1a, mu· 
tearrlllv• derhal tıUcunıa lmade 
rnUt..ha.rrik bir Qrdumus vardır ki, 
tngiltere tarihinin hiçbir devreetnde 
bu kadar bUytlk ve bu derece iyi teç
hiz edllmlf bit orduya malik aıma. 
nıqta. 

Bul\un içindir ki, tam bir itimat 
ile Allah hakkmua muh&fau etlin 
duunu IÖyllyorum. 

KALPLERi PEK TUTMAK 
<Ruhu tahrip edici, bUtUn kinleri 

J\efırinde toplanuf olan bu hain adam, 
tııld kUIUrlarm ve .. kl ayıplaım blr 

Amlralblc Blrlllcl 
Lorduna Göre 

Zafer Muhakkaktır 
lAndra, 11 (A .A .) - Amırallik hi· 

rfncl Lordu Lord AlekMnder. dllf· 
man hava akınlRrı hakkında 1'aııdra· 
da ıl)ylemlş olduğu bir nutukta CZ• 

cUınıe şöyle demiştir : 

«81vil ahallm ızln tehlikeye karşt 
gôetermekte oldu~ metaneti ~özö
nUnde tutan hahriyelılerımızln yllk
sek km·vei mane,;yesı, bızl mutlak 
1Urette zafere götUrecekUr. DU~an 
hel'!'I denizde, hem karada mukabele· 
ılni görecektir.> 

SO destroyerin verilmesine mUteda
ir İngiliz • Amerıkan ıtilafından bah
ıedettk Lord Aleksander, şu ı;özlerı 
aöyleml~tir: 

C"Amlralllk dairesi kuvvetlerinin 
!azlala~masını hiçbil' zaman bugün
kU kadar memnuniyetle k•1'ılnma

mıttn-. Bundan dolıyı Amerikan bah
riyesine tcşekkUr ederim.> 

Sovyetlerin Ankara 
Büyük Elçisi 

Vazifesinden Afedildi 
?tloskova, 11 (A.A .) - Tas Ajamı 

bildiriyor; 
SovyeUer Birliği yUka~k Sovyet 

mecli:ıi riya:set divanı, Tercntiev'i .An 
kara bUyUk elçlliıi vuifcsındcn &!· 
fetmiş ve yerine Vino&Tadov tayın 
olunmuştur. --Tevkifhane Cinayeti 

ikinci Ainceza mahkemeıi ıe· 
çenlerde tevkifhanede arkadaıı 
mahkum Şükrüyü Siıle öldüren 
Recep Kız-ılın duruımaaını bitir· 
di. Müddeiumumi iddiuını aöyli· 
yerek ıuç)uya ceza kanununun 
4 .. 8 inci maddeıine göre ceıa 
keııilmcıini iıtedi. T atbikı isteni· 
len maddede ölüm ceuıı vardır. 
Mahkeme. ıuı;lunun müdafaasını 
yapmuı için tllik edildi. 

FELEK 
Yazan: B. FELEK-

YağcıJık 
G erc.f yağcılığın bir tnec 

ı a n a t olduğunu bi· 
lirdik. Lakin bir lclrlı ticaret yo
lu olduğunu anlamak için geç 
kaldığımızı görerek mükedder 
oluyorum. 

Vaktile lstanbulda, adım ba
§ında bir kahveye tesadüf olu
nurdu. 

Sonraları bu kahvehtınelcr 
biraz seyreldi. Yerlerirıi PlUhal· 
lebicilere terketmiye ba~ladılor. 

Demek ki muhallebicilik kah
vecilikten daha karlı olmıya yij1 
tutmu~tu. 

Bugün bu muhallebici sıklıii· 
le rekabet eden ikinci bir kala
balık göze çarpıyor. Yaicılar. 
Latife bertarof 1 Hayatını :yai· 
cılıkla geçirmiı. ıuna bunil yai· 
cılık etmiş olan yağcılar deiil, 
ya$ satan esnaf. 

Jstanbul Balıkpazarı, Hav· 
yarcılar, Bahçekapı, Galata, 
Tünel başı, Tozkoparan, Galata. 
saray • Taksim arası, Beyoğlu 
Balıkpazan, Oımanbey, Şiıli. 
Kadıköy, falan filln, huliu 
ıehrin en itlek yerlerinde türlü 
türlü ruıtat namlarla açılmıt 
lüks yağcı ve peynirci dükkln 
ları ıokaklarımızı bezemektedir. 
Bunlar neden bu kadar çoktur 
ve ne kazanırlar) 

Sormıya hacet yok. Bakınız. 
bugün lstanbulun §U iıimlerini 
yazdığım ıemtlerindclci yağcı 
dükkanlarında (hileaiz saf ve 
tuzsuz: tereyağı) ismile yağlar 
~u fiyatlara satılır: 

120 130 
t40 ıso 
160 ıao 

Ankara. 11 (Telefonla) - B. M. 
)fecllı!i bugi.ln toplanarak yedek su
bay ve ukert memurlar hakkındaki 
lcarıı.ınun UçUneU maddesinin ve as
kerlik kanununun 315 inci maddeıılnln 
C: fıkraıınm detlıııtirtımeslne alt ka
nun ltylhalarını mUstacellyetle mil· 
zakere ve kabul etmiştir. Meclis MU-
11 Müdafaa Vekil! eaffet Arıkan'ın 
talebi üzerine Mkerllk kanununun 
158 lnei maddeıı!ne 3810 numaralı ka
nunla lllve edilmi~ olan fıkranın de· 
fi~tlrilmesi hakkmdaki kanun J!yt
hasmı da ml18tacellyetle mllzakere ve 
tasvip otmi~lr. 

Avrupa aahillerini takip eder• 
Almanya vcı Holanda limanların• 
dan Franıanın §İmal aahillerinde 
bulunan Dünkerk Ye Braıt liman• 
)arına ve hatta Breatten daha a• 
ıağı Gargonya körfezinde bulu• 
nan Fransız limanlarına aevkedil· 
mektedir. Bundan baıka, birçok 
ticuet gemileri de, onar en iki. 
'er gemiden mürekkep kafileler 
halinde Mani denizini ve Padö· 
kale boiaıını geçerek bir )iman• 
dan öteki limana kaçmaıta, Al· 
manların Franıa timal sahillerine 
yerleştirdikleri hliyilk bataryala. 
rın himayeleri altına iltica etmek· 
tedirler. Almanya, Holanda, Bel
çika ve Fransa limanlarında, 
.!iamburg'dan bal~ıyarak Breste 
kadar toplanmıı muazzam eemi 
kafileleri mevcuttur. Ve nihayet 
Norveç limanlarından Jngiltereye 
s•ldıracak taarruz kuvvetlerini 
taıurıak için de baz:ı hazırlıklar 
yapıldığı eöıe çarpmektadır. Ce. 
mi ve mavnalardan mürekkep 
bu muazzam kütlelerin arkasında 
ise hemen vapura atlamak ve de· 
niz üıerinde çok tehlikeli ve ne· 
ticeıi meçhul hir ıeyahate ~lk• 
mak için emir bekliyen pak cok 
Alman kıtaatı mevcuttur. 

aray1o s•lmesind•n vücut bulan bu ============= 
)(orkunG mahlQk bisim maneviyatı. 

Bunların hepsi de ( ekstr& 
elutra) dır. Fakat hllis inek ya· 
iıdır. Eier hem 120, hem 130 
kurup, yahut hem 140, hem 
15 O kuruıa yai ıatan bir dük
kana teıadijf eder de ucuzile 
pahalııı arasındaki farkJ şor~k 
merakına düıerıcniz ıizc: 

Bun& nazaran talim ve terbiye ve 
manevra maksadiyle si!Ah altına a· 
lrnacak usta erat, fevkalAde hall,r. 
de iki sene kaydına bakılmakımn 

tcra. Vekilleri heyeti kararı ile ııil6h 
altına alınabiUrler ve talim mUddeU 
de ıtmımıı ~adar uAt:labilir. 

Meclis, ınUteakip içtımarn1 ilkteşri. 
rıin biJ'inci cuma l'ilnU yapacalctır. ÖnümUzdlkt hattayı ve yahut onu 

ınııı hi~blr tefrik gösetınlyen bir kat
UAm tehdidi altında malıvetmiyı te· 
tebbUs etmiştir. 
• «Şimdl herkM için Birleşik olmak 
ve kalblerini pek tutmak zamanıdır. 

Bu ag'tr imtihan henUz bitmemı,. 
Ur. Ve ne atırlıgtıun dtıreeest ve r1e 
de 11e vakit hitam bulıı.cafı hakkın· 
ela h~ klmee!lll"I tua9'Vl.lrda bulun
maııı bile imk!n dahilinde değildir. 

HiKAYE 
Kolleksigoncunun Aliisı 

Profesör Alıihyad bana 
sordu: 

Koleksiyon yapar mısı· 
nız? 

Doirusıı hayır. 
Yapmalııınıı. Modaya 

hakikaten tabi olan bir kimse, 
prensip itibarile de olsa ko
leksiyon yapar. 

- Lisede iken, hlll salda
dığım bir albüme ekıeriıi Bre• 
zilyaya ait pull4r yapııtırırdım. 
Devam edebilirim.,. 

Alıibyıd. iıtihfafla sülerek 
batını ıalladı ı 

- Hayır, pulculuk, malum 
ıey ..• E.ıaaen, orijinal bir ko· 
lekıiyoncu tipi yaratmak $ele 
gUc;tür. Butonlar, pipolar, Ja
pon kılıçları kabzaları, nıinya
türler, el yazılın. üniforma 
düirneleri, el ilanları, prog
ramlıar. yaprak ıiııaraaı halka· 
ları kelebekler, cüce ıiaılar, 
ycl~aıeler, ;ve1T1ek liıteleri, kur• 
~undan oyuncak aıkerlcr, ht• 
bekler. bunların lle21i yapıl· 
mııtır. Yeni ve eıki dünyada 
Mari Antuanet'in eı:valarırn 
toplamakta ihtışı11 ya.pmıı yilı
lerce amatör vardır: Bunların 
her birinde ıavalh kraliçenin 
klavıcni (kllvİen = iptidai pi· 
yano) mevcuttur. Napolyonun 
Vaterloda giydiii ıapka elli 
huııusi müzede bulunmokta· 
dır ... Aktris Rachel'irı terlik
lerinden ba}lsetmiyorum: Top· 
tan satıyorlar. Birinci ıımf mo· 
daya til:-i olmak için bu oyun· 
caklardan haşka bir §eyin ko. 
lekıiyonunu yapmalıdır. 

Evet, fakat ne) 
Acaiplik ıart. 

-:- Acaip olalım 1 
Garabetin bayaiılığa 

düİtüiü u.manımııda bu çok 
giiç. 

- Bir fikir... Nadir kitap
lar toplaHm? 

- Nadir kitaplar şayısız
dır . .. Bir tek yeni zengin yok· 
tur ki bir yük arabası c:loldııra · 
cak kadar nadir kitaba sahip 
olm11ın •.• 

- Birkaç yüz Elvanlı hen 
vazosuna malik bir amcam var. 

1 et6meat '•at•l'dea 1 

Bu vazoların hepıi birbirinin 
ayni ve bu amcama bir aervete 
mal olmuıtur. 

- <Japon işleri ıibi clran 
iıleri> qe bütün puarlarda aa· 
tılıyor. 

- Tarihten evvele ait çak· 
mak taıları ... 

- Bunlar kimıeyi eilendir· 
mi.Yor ~e çoiu Anverı bahçe· 
ııinden, Hosman bulvarıncJaki 
§antiyelerden, yahut da daha 
fenası Cloıcl kasabaıımd•n ge
liyor. 

-- Madalyalar, paralar. 
Alıibyad baiırdı ı 
- Niçin tabakalar olma· 

sın ;ı Unutuyorsun azizim ki, 
bize garip, tuhaf. be"lerımi· 
yen, artık dünyada bulunmı· 
yarı bir ıey lazım. 

Alsibyad, katları çatılmıı. 
ıözlı:ri uzaklarda, derin hir 
düıünceye daldı. Tükenmeı 
dehaıında çakacak timıegı 
emniyetle bekliyordum. 

Birdenbirt bajırdı: 
Buldum. buldum ı.,. 

- Nedir~ 
- Yeraltı trenlerini" bilet• 

leri ... Bunda harikalar var! 
- Naııl, harikalar rnı~ Fa· 

kat aziz üıtaclirn. dUnyada bu 
mukavva paıc;alarınden daha 
bayağı bir ıey olamu. Bun· 
!ardan herkeste var ve kirnee 
de ıaklamaz. 

- Müaaade eciiniı. bunla• 
nn arasında paha bi~ilmeıler 
var. 

- Ne ıöylüyouunuz~ 
Alsibyat, eid!f iyetle iıah et• 

ti: 
- Ben yeraltı trenleri bi· 

letlerinin ıayını hayret bir ke· 
lekıiyonunu biliyorum. Bu ko• 
lektiyon maell ille Port Ma· 
yo • Vensan hattının ille yolcu· 
suna verilmiş bir bileti ihtiva 
etmektedir. 11 .Ninn 1900 de 
verilmiş bu bilet 1 numarayı 
ta§ımaktadır. Bu cidden C§Sİ~ 
bir parçadır .•• Obligado istaa· 

yonundan senenin 333 üncü 
günü verilmiş, 333,333 nu· 
marayı taşıyan saat 3. 30 dam· 
gah bir bileti d• hayretle ıey· 
rettim. Kataloi rneıhur phai· 
yetler tarafından. Ciimhurreiı· 
Jiğindcn iıtifaaından ıonra Mil· 
rlUl, müt.rekcdon üç sün evvel 
Mareıal Jofr, romancı Piyer 
Benua, boksör Karpantiyo, 
romancı Madam Lüsi Dölırü • 
Mardrü, Profeeör Branli, ka• 
ti) Lındrü ve ilah ••• tarafların
dan kull•nılm•f bilttleri zikr .. 
diyor. 

-- Fakat bu biletlerin haki· 
katen tarihi olduiunu lciıta i•· 
bat eder) 

- Bunları teplıyan doat 
dünyanın en namuslu adamıdır 
ve arzu edilen h•r türlü ,.h•· 
detnarneleri vermeie hazırdır. 
Tam da, para eıluntıaı onu bu 
kadar garip ve kontrol m•• 
murlarının ıımbalarile deldilı· 
)eri deliklerden sicim Jeçiril
diii için bu kıdlr u yar tutan 
bu kolek.iyonu elden çıkar· 
mağa icbar ediyor. Dostum bü· 
tün bunları sicim de dahil ol· 
duiu halde 60.000 franıa ver• 
meie razı olur... Paıa ile do· 
iil... Size alacağım bunl•n. 

- Batka kolektiyon YIP• 
mayı tercih .derdim, hem oto• 
mobilim elduğu için hiç yer
altı trenine binmem. 

- Fakat bundan daha ıı~ 
rip, daha eilenceli. daha mc. 
raklı bir §ey bulamıyacakıınıı. 
Hem de daha kqfedilccek ne 
nadirin nadiri parçalar varı 
Önünüzde huduttuı bir aaha 
var. Horke-ıin attıiını kolokıi· 
ron yapan adam olacak11n11' ... 
Iıte bu ıizi bilgisiz hcalktan ~ı· 
racak ve ail:e moday.a tabi, ne 
diyorum. modaya tAbiin lllsı 
töhretini temin edecek 1 60 bin 
franıa mükemmel iı .•• 

Bu epiz koleksiyonu satın 
aldım v4 bu bana fimdide:ıt 
orijinal bir şöhrctçilc tenıi11 e~. 
ti ; Gazeteciler benimle müla
kata ıteldiler ve en aıüıel par· 
çıılımm llliietrasyon' da renkli 
elarak neşredildi. 

SİNEMASI 
BV AKŞ,UI SAAT 9 da Jeııl 
mevsim baflıyor. tık pro.....-

ı Ki ATEŞ 
ARASINDA 

Bii>"\k Afk ve Macera fUmi 
Bat Rollerde: Slnemaıım 
Mub~m yıldıır 

A.LlCE FA.YIC 

WA~"11ER BAK&TJ:R 

tıa.,·e olarak: 8ütlln ıenJ'inllfi 

"• lhlJ9amı Ue 

İZMİR fUABI 
3 kısımlık bUtlln t&fıilltile 

1'V&K~ SöZLU 

BU AKIAM 

(ıf.~! .. / 
\~ t 

Huaust tlAve: 
En son Paramount Jurnal 

TU!tH:ÇE 

- Efendim (ucuzu için) Ö• 

teki iki gi.inlük yağdır. bu (pa· 
halısı için) bueünkü. Fark oka
dar ... uvabını verir. Siz de ina· 
nıraınız;. 

Nasreddin Hoca merhum bir 
gün evine iki okka et gönder
mİJ, (Akşam kebap yal?sı.nlar) 
diye de tenbih etmiş. Karısı, eti, 
a=iindüz ziyarete &elen konu 
komıu ile lıirlikte pişirip yemiı. 
Akşam Hoca ~eldiği zaman eti 
sormu§: 

- f\aal Efendi. körolası ke· 
di kaptı eti 1 
~ Hangi kedi? 
- Bizim tekir kedi! 
- Yaal Hay kifir hay! Ce-

tir tunu bana bakayım 1 
Kadın kediyi getirmiJ. Hoca 

da kornıu bakkaldan bir kantar 
almıı 'Ye karı11nın önünde kedi
Yİ tartmıı:lki okka gelmiı. 

- Yahu! demiş. fU tarttıiun 
iki okka. keciinin yediii etin •· 
ğırlığı ise, kedi nerede? f.ier 
kedi ite. et nerede? • 

Benim de 9u dizdiiim yağ fi. 
yatları aıasmslaki fark, eier bu 
yağların hepıi hilia ise pahalıya 
oaıar•n bir ihtikir deiil midir? 

H&lia dciil de ucuu nazaran 
kuıf&k iK hilc~lık deiil mi· 
dir? 

Ne taraftan tutaaru:ı elinizde 
kalıyor. Bu altı çe§it yağın altw 
da ~f. hiliı inek yaiı iac, 120 
lik yağı 180 e utanın dükkanı 
hila naııl açık kalır? 

180 kuruıluk hiliı yağ da 
dijerlcri aibi karıııksa bu cic 
bici hilekarların dükkanları nt 
hikmete mebni i~ler durur? 

Anlatılır dava değildir vesse
lam. 

Son aöz: : En ucuzunu da alu· 
nız bir ziraat memleketi olan 
Tür1'iyede tereni lükı etyadır. 
Halbuki inekçiler .üt fiyahnın. 
hayvanlarına yedirdikleri ot vf! 
yem bedelini korumıyaeak ka· 
dar ucuz oldulundan mütteki
dirler. 

T ereyai yapma11nr mı iyi 
bilmiyoruz) Yoksa dalavere 
yapmHını mı iyi biliyoruz? 

T A K S i M Sineması 
Yarın Matinelerden 1 tibaren 

9 4 o • 9 4 ı Mevılmlae Giriyor: 
t}" btlyiUc yıldız'nı, t\o biyülc llnema Dbraınaıu'ruD 

Harika filmi • Afil • Ma.tıeıa • Heyecan 

OARV ORANT - JEAN ART UR. RICHARD BARTELME 
ta.ra.f m.dan 

TAYYARE POITAll 
•••••••••• ve aynca U6veler: •••••••••111111' 

İstanbul Kız Lisesi Müdürlüğünden : 
Eskı talebenin kayıtlarım yınil11nek UHre velilerıle birlikte 27 Ey· 

ıru akşamına kadar okula mUracaatJarı lUımdır. Kayıtlarını ycnlleml· 
yenlerin yerine yeni talebe alınacaktır. (8899) 



----------------------·----------VATAN------------r-------------------- 12. 9. 940 ~ 

'7 .30 Program 
1.~ Hafif mwıiKl (Pl.) 
8.00 Ajana haberleri 
8,10 Ev kadını - Yemek listesJ 
8.30 Hafif musiki devamı (Pl. 

* 12.30 Program 
12.35 Muhtelif ,arkılar 
12.60 Ajans haberleri 
ıs.o:s Muhtelif ,arkalar devamı 
13.20 Sinema ve operet müziği 'l.) 

* 18.00 Program 
18.05 Oda musikisi (Pl. l 
18.40 Radyo caz orkestrası 
19.10 Muhtelif ,arkdar 
19.4:S Ajans haberleri 
'20.00 Faaıl heyeti 
20.30 Konu~a 
20.45 Dinleyici istekleri 
21.l:S Kon~ma (Sıhhat saati) 
21.30 Radyo gazeteli 
21.46 Radyo orkestrası 
22.ao Ajans haberleri 
22.46 Cazbant (Pl.) 

23.30 Kapan14. 

011m 
Bahriye Nazırı eabakı merhum A

miral Halllin damadı ve aablk Tekir· 
dal mebWlu Diyanet ı.ıeri mU.-vere 
hqeti Azaiıtmdan mütekait Harun 
HDminin bUy1lk otlu emniyet mutet
t1fler1nden Z1lhtU Glzerin kısa bir ra
bataalıldan aonra vefat ettitlni te· 
emttrle lmber ald~k. 

Cenue dUn meraatmle IJ1'llde Ge
noviç apartmıanmdan kaldırdm1' ve 
namaaı T8'vlklye camilnde kılındık· 
tan aonra Feriköytlndeki makberine 
defnedilm1'tir· Cenabıhak allei ke· 
detdidealne sabır ve cemil ihaan bu
yursun. 

Yüksek Mühendis 
laktebi MüdUrlügUndan: 

1940 - 1941 den eeneai talebe ka
yıt muameleai CUmarteei ve Çarfam· 
b&lardan maada iter gUn aaat 10-12 
ve 13,~115,30 araamda yapılmak 
ımere Ey161Un birinden Btrlnciteışri· 
ilin beltinci stınUae kadar devam ede· 
:ektir. 
Taf•tılt almak iatiyenler mektep 

dareaine müracaat edebilirler. 
(7821) 

ZAYi 
939 sene& t.enunuzunaa <MO,tjO()) 

klloluk odun taahhüdü için Erzincan 
Fırka levazımı vezneeine verdiğim 
(750) liralık depozitonun makbuzu
nu son ze17.ele fellketi sıruında zayi 
ettim. Tenisini almak üzere bulundu· 
Jumdan eekiatnin hUkmU kalmadıtı
ın illn ederim. 

Adres: Refahiyeli Avni Selçuk 

1 Tl•I •ıtalTAT 1 
KOLAY YEMEK lllTAJll - Ye

dinci defa baadm~. Yemek, taUı 
..,. pastalann en iyi tarifini bu kitap
ta bulacalutnız. 192 aayfa: 32 kuru,. 
1atJt merkai; (Anadolu Türk kitap 
clepo9u). 

BiR TAZiYET 
......... Oir..,_leırl Yudım C. ....,... "··-··h ....... : Ceml.J'etimiz uamndan ~ 

llrkek Liaeei Kimya öfretmenl Kut
il BIUmer'l aramadan maaleeef ebe
diyen kaybettik. Kedlrll aıleeine ve 
•Jm arkad&flara tulyeUerinllzl 8U· ..,.. 
a.bibl Ye Neıtrtyat MUdUr11: Allmet 
_. YALMAN • Buıldılı 7•: 

VATAN MATBAASI 

-11-

lstanbul Defterdarlığından : 
Semti No. NeY'l llahamme .. Mavakb* 

bedeli teminatı 

Lira Karat 

52 • 
ı:so 12 

205 16 

120 13 

lM 12 

40 3 

2392 ,so 

tl'skUdar tcadiye Kerpiçhane 7 Arsanın tamam 

Ortak oy Ortaköy Dere boyu 187 > > 

Beyoğlu Hüseyinağa Serdar Ömer ve Çalgıcı 75 > > 

Beyoğlu 
. Kamerhatun Fesllğen 10 > > 

tl'akUdar Sellmiali Sillhdar bah çesl 39 > > 

Atik Mustaf&p&.f& Atik Mustafap~a. Eğrikapı 2 > > 

Kachkôy Osmanağa Ulusoluk 17 MU. Tarlanın tamamı 
105 8 

34 Üsküdar Sellmlali SllA.hdar bah çesl 43 43/ 1 Arsanın tamamı 
450 

23 
Samatya Hacıevhat lki yüzlU çe fille eski 55 MU. Evin tamamı 

300 
54 .( 

60 05 

Yenlköy Güzelce Alipa.p Bağlar 9{ Tarlanın tamamı 

SUleymaniye Mlmarsinan Dökmecller 33-3{ Arsanın tamamı 

Beyofıu HUseyinağa Koltuk 13 .. 17 > > 

Yukandaki emvalin aatış müzayedesi hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden 26/ 9/ 940 tarihine ıcadar oır ay muacıetle ve pazarlık
la ayrı ayrı Mlllt Emllk MUdUrltiğUnde toplanan komisyonda yapılacaktır. Sat~ bedeli pe.tindir. Sab4 bedeline mukabil ikinci tertip taafiye ve
sika.sıda kabul olunur. Taliplerin bu müddet zarfında haftanın Pazartesi ve Per,embe günleri aaat on dörtte muvakkat teminatıartıe mezkOr 

komisyona müracaatları. (8:Sl9) 

Gayri Menkul Sahş ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Abdullahm 26183 heaap No. sile Sandığımızdan aldığı (280) liraya 
kar•• birinci derecede ipotek edip v6.desinde borcunu vermedifinden hak
kında yapılan takip Uzertne 3202 No. lu kanununun'' cı madde8lnin 
matutu .O cı maddesine göre satdmaaı ica~en Llngada ikraZ senedin· 
de Kltip K&sım - Yalı mah&llesinin LA.nga boetanı deruni, Yalı, Kumsal 
sokağında kadastro teııbitinde Yalı mahallesinin eski Yalı boatanı deru· 
nu yeni Kumsal sokafında eski 7• MU. yeni 2•3 kapı, 840 ada, 84 parsel 
No. lu kltir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon
m~tur. Satı• tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
lateyen (94) Ura pey akçuı verecektir. Millt bankalarımızdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmi' bütün vergilerle belediye 
resimleri ve Vakıf icaresl ve tAvlz bedeli ve telllliye rO.ırumu borçluya 
aittir. Arttırma .-rtnamesi 16/ 9/9'° tarihinden itibaren tetkik etmek 
tııteyenlere aandık hukuk ı,1erl servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 
sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta ..,rtnamede ve takip doeyuında 

vardır. Arttırmaya girmi' olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarı
lan sayrimenkul hakkında her '8Yi öğrenmi, ad ve itibar olunur. Birin· 
ci arttırma 31/10/940 tarihine müıladif P~mbe günü Cağaloğlunda 
Jetin sandıfunu.da saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat iha
le yapılabilmeei için teklif edllecek bedelin tercihan alınması icabeden 
gayrimenkul mtlkelleftyetlerile Sandık alacağını tamamen geçmiş ol· 
muı ..,.ıtır. Akai takdirde son arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile 
115/11/9'° tarihine mUsadlf Cuma günü ayni mahalde ve aynı aaatta 

aon arttınnuı yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttmuun 
UstUnde bırakılacaktır. Haklan tapu alcillerile sabit olmıyan allkadar
lar ve irtifak hakkı ııahlplerinln bu haklarını ve huawıile faiz ve muari
fe dair iddialarını Uln tarihinden itibaren 20 gUn içinde evrakı mUsbl· 
telerile beraber dairemize bildirmeleri llzımdır. Bu sureUe haklarını 

blldirmem1' olanlarla hakları tapu siclllerile sabit olmıyanlar satış be· 
delinin paylqmasından hariç kalırlar. Daha fasla malOmat almak iste· 
yenlerin 989/771 dosya No. sile Sandıfunız hukuk 1'leri servisine mUra· 
caat etmeleri IUzumu illn olunur. 

** DtKKAT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alman gayrimenkulU ipotek göetermek 
!steyenlere muhammlnlerlml.zln koym~ oldul'u kıymetin % tO nı teca
vüa etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretlle 

• kolaylık g&ttermektedlr. (8540) 

Mllnakalftt Vekaletinden: 
ı - 30/9/940 Pazartui gUnü saat l:S de Vekllet Levazım KUdUr

lutU ekailtme komisyonunda cem'an cl3260> lira muhammen bedelli UO 
parça muhtelif mobilyanın kapalı zarf wıulile ekslltmui yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 99{ lira :SO kuru'1Ur. Ekailtme evrakı ve te
ferrUatı Levazım MUdürlUtunden parasız verilir. 

3 - İsteklilerin kanuna göre vesika ve tekiif mektuplarmın en geç 
30/ 9/ 940 pazartesi günü saat U de kadar komisyona vermeleri lhundır. 

c5•62> c8440> 

İstanbul Belediyesinden : 
Talunill bk 

bedeli teminatı 

3330,80 :M9,81 Hueki; Cerrahpqa, ZGhrevt hastalıklar hast.aha
nelerlle Zeynep Ktmll Dofumevi ve Sart hastalık
lar mtlc&dele merkezleri için almacak 3t680 kilo, 
arpa, 21500 kilo saman ve 12100 kilo kuru ot. 

1803,80 1315,19 Haaekı, Cerrahpqa. Beyoğlu ve ZUhrevı hutalılc· 
lar hastahaneleri.le 7.eynep Ki.mil Dojumevine alı· 
nacak 3605 kilo reçel. 

1181,00 101,62 Haseki, Oerrahpqa, Beyotlu ve Zührevi hastalık· 
lar hutahanelerile 7.eynep IU.mil Dofumevi için 
alınacak 1800 kilo beyaz ve 650 kilo kaşar peyniri. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan yukarda yazılı mevad 
•tın alınmak tısere ayrı ayrı temdiden açık ekailtmeye konulm~tur. 

eartnameleri zabıt ve muamel&t mtldUrlutU kaleminde görUlecektir. t
hale 23/9/9'° Pazarteei snnu aut u de daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin llk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılma alt Ticaret 
Öduı veeikalartle ilı&le sQııU muayyen saatte daimi enctımende bulun
maları. (81599) 

Gayri Menkul Sahş ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Hüseyin Sadrettin, Hasan Tahsin ve Sara Atiyenin 21091 hesap No. 
sile SandJtlmızdan aldJtı (830) liraya kar'ı birinci derecede ipotek edip 
vldesinde borcunu vennedifinden hakkında yapılan takip Uzerlne 3202 
No. ıu kanununun t6 cı maddesinin matutu tO cı maddesine göre aatıl
maaı icabeden Etyemade Bey&Zldı Cedid mahallesinin Samatya cadde
sinde 72. 76, 78, 80 yeni 78, 80, 85, 5 No. lu 78, 80 numaralı iki dUkklnı 
ve yanm masura suyu olan 76 No. lu bahçeli aıı,&p maa mu,temillt ko
natm tamamı bir buçuk ay mUddeUe açık arttırmaya kon
m"'1Ur. ~tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
iııteyen (512) lira pey akçaaı verecektir. Milll bankalarımızdan birinin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmif bUtUn vergilerle belediye 
resimleri ve Vakıf lcareei ve tAviz bedeli ve telllliye rüsumu borçluya 
aittir. A.rttırma ~ameal 16/9/940 tarihinden itibaren tetkik etmek 
iSteyenlere sandık hukuk ifleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 
llicil kaydı ve sair lüzumlu lzab&tta .-rtnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya glrmif olanla.r, bunları tetkik ederek satılığa çıkarı
lan gayrimenkul hakklnda her feyi öğrenmi• ad ve itibar olunur. Birin
ci arttırma 31/10/ 940 tarihine mtısadlf P~be gtlnU Cağaloğlunda 

ktin sandlğımı:&da aaat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ı1'a
le yapılabilmeai için teklif edilecek bedelin tercihan almmuı icabeden 
gayrimenkul mUkellefiyetıerile Sandık alacatmı tamamen geçmi' ol
ması ..,.ıtır. Aksi takdirde aon arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
l:S/11/9'° tarihine mUsadif Cuma gUnU ayni mahalde ve aynı saatta 

son arttırmaaı yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın 
UstUnde bırakılacaktır. Haklan tapu siclllerile sabit olmıyan allkadar
lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarl· 
fe dair iddialarını llln tarihinden itibaren 20 gUn içinde evrakı mtısbl
telerlle beraber dairemize bildirmeleri llzımdır. Bu suretle haklarını 

bildirmemi• olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satJ4 be
delinin paylqmaamdan hariç kalırlar. Daha fazla malQmat almak iste
yenlerin939/20t doeya No. sile Sandıtımız hukuk işleri servisine müra
caat etmeleri !Uzumu ıı.n olunur. 

* * DİKKAT 

Emniyet Sanchfı. Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek g!Sstermek 
lateyenlere muhamminlerimisin koymu' olduğu kıymetin % 40 nı teca
vaz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile 
kolaylık göstermektedir. (8537) 

-~Memur Allnacaktır 

iLAN 
tklncl ıatıt ve SellUlos Jl'abrlkalarmımm t,ıetme muhuebdine as

kerlik hizmetini yapm .. ve memurin kanunu mucibince memur olmak 
haklarını haiz olanlardan müaabaka lle bir ytlkBek mektep mezunu ve 
beş liae mezunu memur almacaktır. 

cYUksek tktıaat ve Ticaret mektebi ve Tic:.,-et liaeel mezunları ter

cih olunacaktır.> 
Taliplerin mtılıabaka lmtihanma girmek üzere mektep diplomaları

nm muaaddak birer aureUerile ıs EylOl 1940 pazartesi gUntı lzmitte mU
easeae merkesinde; veya ı.tanbulda: Sümer Bank İstanbul Şubeai Zat 
İfleri Mrviainde !abalı Yllcut etmeleri ilin olunur. 

İmt1han mevzuları: 

1. - Ticar1 Hesap 
2. - Umumi ve Smal Muhasebe 
3. - lktıaat 

•· - Ticaret Hukuku. 

t!ltbner Bank 
8elıtlloz 8anaytl Möeııaeııeel 

Mlkttlriyetl 
C84M) 

SOMER BANKTAN 
Elektrik ve Makine Mühendisi Alınacaktır 

Fabrikalarımız kuvvet santrallarmda şefiik ve santral mühendisliği 
vazifeleri için k"vvet santraııan i.flerinde ç.w.ın19 tecrübeli 5 mtlhendis 
alınacaktır. 

Allkadarların nUfwı tezkeresi, terhla kltJdı, diploma ve hizmet ve
sikaları sureUerile kıSa tercümeihal tezkeresi, 3 adet fototrat ve tstida
ıartıe en geç 20/9/9'° tarihine kadar Ankarada Sümer Bank Umum 
MUcltırlutUn• mUraca&t etmeleri. c:>•23> c8'H> 

Benlm blldJttm. kAtrt; OJ'llllU deld• 

- Benim asaldan edtndittm kanaate sö
re ba memlekett.e pek ook adam kalaramaa 
olacak. Alladolan- bir ~ine çeklllp o
nMla ......, ..... kead1ne dert edlneıa ldNll aa
ldlll memurlar, maalllmler, fen adamlan, 
........ yart; lle\'pile Jtirett ,..... adam
lar- .... banlama isleri tlserlnde ytbibnek 
isterim. Ne ,aptddaruu. naad çalqtıldan
aı, ne Slbl enpllerle çarp19tıldarmı ar&f&ı· 
ncıetma ve ,....,atım. 

• feY• itten sonra kafa11 detlttlr
lllılk lçlll ...,. ...&, - çek Od aut 
.,....... 8oara bele y&9blar ..... ,.. illtl-
,..,... apk ...... t.elDIDe ~. Dl· 
,..._ ki, lataDINlda çay ............ J'lP 
...,.h..,. kadar OJ'Gll oyıuyan IDMeler var
DIJ9. Ba, katre katre ı.w.ar eanek, .... 
ma lfddarmı llilldtlrmek deill de .Ur T 

Ev saldbl llise Jcarqtı: 
- Baldlma var. llbdeld OJ11D merakı 

11cD19 pllr bir '9J' deill- llAtıt OJllDU al• 
...,_ bıJ9 autlerlD bir "-nu .a.cak bir 
tas biber olmak lbmı pltrlEea. Meta U
,atm beden llaltnJ aiQ'er. Btlttbl elüalan 
ift9etlyor ve baflca ller teJI tldDct dereceJe 
IBdtrlyor. 

Bir •::rft7e yertmtsde bir ldllp • tam)'o

ram. Bir gtln pltp de OllU OJIUl aalonua 
..,._... 1aten11m. aa .. tıeWUt 1117e ldll· 
fetlere cfrtp •)'flJ'eJe pim lıa lanel•r, 
kapalı Mr aaloM ....... tu pee ,araıu 

ve dalla aonralara luıar bpam)'orlar. Açık 
peaeere yok gibi- Çbkll lıtr taraftan laa
Ya cerey-ı Seldltlnl llelfletleaJer dalma bU· 
laDayor. Zavalhlar, ilan ter lçlDde Matlerce 
..,..... duruyorlar ... tw•lan s6r1blee 
lcOrelfı ve atır .....__.. mUkem edOen 
.ıtamlar ~ ........,.... MIU)'O

nan. Acaba bulana ~ lıa m=a•rm 
_... pçndJe. ,_ m lluıpU ;rene ot.· 
np terlemiye, CIJ1Ul llAldlarmı bir vaatfe 
.,.. it dt7e orr t• •vlrftın etıaeler ne ya-

pulardı T IUo t8plMı yok ili: cBa ne salöm 
Ye tfkeeoe!• diye feryaUarr ortalıtı .... ........ 

Ev MldbblJD ~ ıo.ter 11&7et'la 
pek ..... ptU. .......wen aayfly• ,...... 
Dk flnatta Slderell ,..... kap.ar lıtr terde 
....... buram ~ terl17e llfflllataa ... 
7V1SJ11a kadar Oyall OJIUYU twDl!arl a.di 
l'islle s61'11117e karar verdi. 

Meluaet; AU de Uy mllbitlnde ndlana t. 
mtzledtllta. aonra bu 071111Ca malaltlle kar· 
"'8f111&11 ~ ı.tlfadelt balda. Bayat onan 
için zaten llıOlll bir kitap ı..IJnl almJttl. tn
...ıaım laareluıtlertnd aaWerl, ......... 
Jcapllmedae, Pftlt, mönıme!teh bir gide 
sÖrf'~ONL Biç ...... JHta ki, brfl• 
... ._ 11eterll 1118&Dlar Yardı. Banlama llJR 
oyan bakkındald ÜP'"Cılıll ltlyatlan bir 

defa kınlaa ilendi laaUerlne lleedllerl de a

cıyacak, rah laBırhfl dotaraa lıtr .k6lelllı· 

tea llerllalde kutalacaldardı. 
Mehmet Alt banlan clüştballrllea ııo.ter 

(BaJ'M) .._.. ....... aorda: 

- Bu oyanealar llCAba 8ldn llzerlnbde ne 
te.lr blraluyor f Boa anJamayı merak edt· 
yoram. 

- N71~: CHrtlllflmll& O)'llDCıdar 

.... nddarllu ................. tMlrtDl ,.,.,.... . 
- Bala badim .plan.. Gtbel, ook ıttaeı

Blr ke1bne ile bir cUt dolma lif lliylemek 
.... derler. Fakat lllea 1ıa Çerlle9 tavaP
naa, patim dolmaemm ClMibe9ble dalla 
,_.. ~ 8-elerce bllll)arıD 
...,... ~ ,. .. dDP 

Böle ....... pe&Uer. Mlatıer (Rayet} ..... 
;pllDe lca .......... cBlr pik, Ud karo, öç trefb 
r1i7e briç arttırması y&peıa OJUClalan )'iyip 
._ u.tuı iObtde aaattuıar. 

* Erte.I sin Ahmet FUllla Melune& AH, 
(Yeal Çrp) ma&beMma stttUer. Faal. ar
kad.,... ,....... ......allarrlrl lılebmet 

CıemlJe turttıı ve mabach 96ylece anlattı: 
- Kard8'fm Utfl maa 11e11elerdeaberl 

Amerllcada ~onla. Bend191aln laayatın
du blle lbnldl keamittlın. Birdenbire çıka 
pldi. Memlelcetl pdp glrmelı: H glnillk• 
lerbll lıtr pmeteye ,..malı tetlyor. Her teY 
lrendlal için ,_. oldala için eörtlflerl çok 
eaalJ olablllr. ~ tanda 7udan 
.... - ~ ..... lu.elıe7e 7Ülftırdım. 

Melllaet Cemil 90l'da: 

- Jllıe Slbl mevzular haldmtda yau yaz
DIQI ...,..lyonuasf 

Böyle lıtr ,... eerl81 blJ'aF kDru olablltr. 
Btmlan canlandırmak için yol maceralan
mı. afak t.etelr sörti91erlml, eeld41en befım
dan seo-Jerl ,...,. .. katarım. 

- t7I ya&dına sll&el bir yau ııertal olar. 
Fakat psetecWk te ayn bir aanat... Nud 
yaıuıcalnuu blllll'.:ldea yol murafnu nud 
söze alalım f 8be ne llcret tellllf edelim f 

Almlet ...... B6ae lcarqtı: 

- Kardeıjbntn az çok PCtnecett , .. ,., Ba 
aeyabatl, memleketi tunnak merald!e za. 
ten yapecak. Yol murafı iatemiyor. Yazı
larnu Mfl'edenealz deje!Ue gire aydan a
ya para verirsiniz. 

Gazete .,..mllbarrirl, böyle bir eeuı ila
mı etmekte bir aanlye bile tereddllt etmedi. 

Btru dalla konuştular. Anlafma tamam
dı. Mebmet AU, Hızır rahlle Anadolada c~ 
çlreeell söOebe bayata ba aayede &ütrl bir 

.-O vermlf olayonhL Bir lld Slbl loillde 
yol tedarlklertlll t.muwladı ve ,_. lııayatr

na atıldı. 

(Devamı var) 

NmTr .. BlpM#I 
dün~ en İJİ Irat 

bıçakMncbr 

traı bıçakları geldi. Her yerd• 
bulunur, marlı:uına dikkat ediniJ. 

Depoıa : lak Dekalo ve IJlr. 
iıtanbal Talata1raıa No. 51 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli c70182> lira c82> kuruştan ibaret bulunan ve beclellnn 

d:S182> lira c82> kuruşu 940 mail yılı bütçesinden ve mUtebaki c25000> 
lirası 941 mali yılı bütçesinden ödenecek olan Ankara -K. Hamam yo
lunun 83 + 700 - 86 + 000 inci kilometrelerinde yapılacak 400 M. Ulıl 
parke kaldırım <4900> metre tulUnde şose ve <8> adet ~p tahliyeli 
menfez inşaatı 1619; 940 Pazartesi gUnU saat 15,30 da vUA.yet daimi en• 
cümeninde ihalesi yapılmak Uzere kapalı zarf usulile ekailtmeye konul· 
muştur. 

Muvakkat temınatı <4759> lira cl4> kuruştur. 
tsteklllcrln teklif mcktuplannı muvakkat teminat mektup veya mak· 

buzları ticaret odası vesikası ve bu işe girebilmek için ihale tarihinden 
en az c8> glln evvel vilA.yete istida. ile müracaat ederek alacakları fenni 
ehliyet vesikalarına hA.milen yukarda sözU geçen gün ve saat U.30 a 
kadar encümen relc;liğine tevdi etmeleri. Bu işe ait k~if ve şartnameyi 
lıer gün nafıa mUdllrlUğünde görebilecekleri c:S096> c7962> 

iSTiKLAL 
L i SES • 

1 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına deYam olanmaktadr. 
zadebap Polis karekolu arkasında, Telefon 22534 

Montaj işçisi, Dizel Tamircisi va 
Elektrikçi Aranıyor 

Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketinden 
Madendeki ı,aetmesmde istihdam edilmek llzertı: 

a adet montaj lfçlsi (Maklna söküp talunaaım bilen), 1 adet dbel 

motör tamlftlal, 

ı adet elektrikçi (Teelaat 1'Jerlne Aflna) illtlyao vardır. 

Talip olanların doğrudan doğruya i'letme direktörlUtüne t:ahrlren 
müracaat ederek istedikleri asgari yevmiye miktannı bildirmeleri ve 
'1mdlye kadar yaptıkları 1'1ere dair kuıa bir hal tercümesi ile ~ 
takları yerlerden aldıkları bonaervis sureUerini birlikte cöndenneleri 
ilin olunur. 

Muhasebe Memuru Aranıyor 
Maden kazası civarında bulunan Guleman'dakl işletmemizde 

çalı,tırdmak üzere bir muhasebe memuru alınacaktır. Liaeyt bitir· 

mi' olmak ve askerlikle ~ı bulunmamak .-rttır. Tenvir, teıl

hin ve ibate ifletmece temin edilecektir. İsteklilerin kendi el yam

lariyle yazılmq mufassal tercUmei hallerini, bonııervialert nna 
birer ıruretlni ve bir de fototraflanru 

cı.::Tt BANK ŞABK KROMLARI lŞLl:rMJC8t - MADB!b 
adresine göndermeleri ve hstedikleri ascarl maa.tı bildirmeleri JA.. 

Güzel Sanatlar Akademisi Talebe 
Kayıt ve Kabulüne Başlıyor 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden: 
1 - Akademi "1beleri için talebe kayıt ve kabulUne 18 EylQI lNO 

tarihinde bqlanacak ve eylOl sonunda kayıtlar kapanacaktır. 
2 - Akademi yllkaek mimari "1besine lise otcunJuk maunlan, re

sim, heykel, Türk tezyini u.natıan ve tezyinı sanat tubelerine orta mek• 
tep mezunları kabul olunur. 

3 - Şubelere yazılmak üzere müracaat edenlerin U.bl · oldukları Jca. 
bul yoklamalarının yapllacall tarihler 16 EylOlde akademi dahtıtllde lJh 
edilir. 

' - Taliplerin müddeti sartmda akademi mtıdOrlutUne b1r iatida 
Ue mOracaaUarı, kendilerine idare tarafmdan verilecek beyıuınamql 
doldurmaları JUımdır. lstidaya batlanmuı icabeden vesikalar fWllardır: 

a - Beyanname 
b - Ntttwı ve hUviyet cllzdanmm tasdikli sureti 
c - Sıhhat raporu ve çiçek aşısı şehadetnameai creınnl doktorlar

dan alınmalıdır. 
d - Rellml tahsil vesikası <aslı• 
e - HtıanUhal k&IJdı cnıekt . n bu eene meaıe olanlardaa .. 

tenmez> 
g - 12 tane kartonauz vesikalık fotoğraf calamUnUt olmamaltdır> 
5 - Fazla taf1ılllt almP' ısteyenler Akademi idaresine müncaat 

etmelidirler. 
8 - İstanbul haricinden müracaat edenlerin vMtkalannı taablatltlO 

olarak göndermeleri llzmıdır. Bu gibllere vesikaları tamam oldutu tak· 
dinle yoklama tarihleri bir mektupla bildirilir. Talep vukuunda matbU 
~ pMta ile sta4erilir. c83lt> 


