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Beledi ye Reisimiz geli vor 
Ankara 14 (Y:eni Asır) - İzmir Beledi:, c 

rd i drıktor Behçet Uz. Ba.!'Vekil tarafından k<!
lıul edilınis, fuar hakkında ızahat vermiştir. 

J,tanbul_ J4 (Yeni Asır) - İzmir Beledı:,e 
reisinin cumartesi giiııü şehrimızc g lmesı bek
leıulmektedir. Pazar günü buradan İzmıre ha· 
rc-keti muhtemeldir 

l'an ınu d=~------..;~~-m:ııa::ı-•I n erE'f.•atından . 
gaz.etcmız mec;uliyet kabul etmez Cümh11riyethı ııe Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gaz,cıeclır 

.................. Dlll ...... ıım:ıı ...... ~ 

YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

"MiilfŞ~f;·~~ .. 
seyahatı 

ismet İ · ·-: 
halkın nonıı Çorumda 
Siil'e _coşhun ve 
Jtaı;~~lı sevgi tezaDfü .. 
Çoruın ~ allı~!aı ilı ~p 

\re Mılli ş f (At' - R i i ü nhar 
taya ınu,, 'ı; .,.. t ln n ı d "l bu-
teı i ıl nnı mi• 0 1. 
1 ın 1 k l p:ır 1 

arı Uı r n 1 b ın uını i • yar-
ko~u b r ... t k, d .. '1 bir 
l"ti ın lıınnıu ' rJ r r d Bu rıQ.. 

" doldur, n h nl a partı bın 
~:rini gür nk r:ı-: • halkın M li s f-
uzc. · ın ıçın a t d rın p n . ,,o r 1 ri arzu 
1srnt>t lnonü hr l~e gel n r isit'ürnhur 
sevgi tezahür a. ın coskun Vt' $Urekli . 

:Parrd atıyle alkıc;lanm t Atman ıayyarelerine faikiycıini ıspcıt cc en Jngıli: harp tnyyarclcrimlcn bıri 
ı en ik 1 ıc; ''" 

V?li konagını amct erin<> tah .. •c; <>rlil"n 

t~ ~~~~~~i~!~;:h~t~~~~~~!~~riı/ .1 i MRİLTEREYE YAPILAN i NGiLTEREY~ İSTİLAYA 
tarafı~d.ın lf'r~ şer:n~rine belt>diye: 

~~!!'.'.·:1t;i;~~~~~~:~i:~: ~ SON HAVA. HÜCUMU KALllŞAC~KLAR MI? 
Baık-;.nl;~d~ki .. 500 Alman tay- Londra böyle 
Yeni hadiseler yaresinden 78 i bir ihtimale 
Dikk;-·- düşürüldü karşı da hazır 

ve ehemmi. -•- -o--
Yetle takib edeg" er b. Buna ı:nuhabil ~alnız Almanlar binlerce 
mahi 1 r on üc lngiHz tayyaresi tayyare ;edasını 

Yet almıştı,. Jıa·ubedildr.. göze almışlar ... 
-· 3 1 - Lnndra, 14 (A.A) - Hava ne.z.a- Londrn, 14 {A.A) - Hoyıer Ajan-
llAK.Kı OCAKOCl.tı retinin i•tihbarat bürosu tarafından teb- sının havacılık muhabiri yazıyor: 

.lh rupa kar _ liğ edilmiştir: ingiliz hava kuvvetleri, İngiltere 
~~n \'??il·cti ~~ŞU~ğ~. arasında Balkan- Dün Jngiltereyc yapılan Alman hava üzerine Ptt§embe günü btı§lıyan yeni 
da l!'!!ttııyct nrzel~e gozc t;arpacak bir hücumluı üç dal~ada takn"ben 500 kn- baya -hücumları dalgasının 1ıenüz Al
lıa ~ukCın Ve h emektedir. Balkanlar- dar tayyare tarafından ynpdmı tır. Dü- mantarın mwteit olduktan bir yıldırım 
ın:kp tarnrıan~z~~ !11.uhaf~sına mu- şürülcn Alman tayyarelerinin 32 si harbi şiddetine varmadığını teslim el-
ci lı:ara.rındnd 

1 
kisı de ıtınn göster- bombardıman tayyıuesi ve 23 ü bom- mektedirler. 

Yo:r Ş\iphe "Hın~ ar. Lakin bazı hadi- bardırnan avcıdır. Almanlar İngiltere Gündiiz hücumlarında bir tek filo-n ırnıaktan uzak knlanıı- üzerinde yııptJdan hücumlıırda son üç daki tnyyare adedi 200 Ü geçmezse de 
''a ulgntlarla R cün zarfında 196 tayyare ve 18 Ha:ı.i- taarruzlar daha geniş mikynsta inkişaf 
h:J:: deden ınüza~nıen1 ler arasında de- randa ba11ladrldan kütle helinde hücum- edebilir. Bir tek günde sayılan Alman 
ner a n hulunınakelrc ehr <;ok miisait bir lardan beri de 523 t«)'Yare kaybetmi~- tayyarelerinin mecmuu Perşembe günü 
ti ırelc varama a eraher hcniiz bir lerdir. 300 iken tedricen artarak evvelki gün 
li rıll'ı iadeye ını tır. Rumenler Dob- Londra, 14 (A.A) _ Dün 78 Al- 500 e yükselmiştir. Bununla beraber 
lertreli tcrket!~~ıısnıakla beraber Si- man tayynre~inin dwürüldüiü resmen Almanya maruz kaldığı znyinta ve in
~ nll Jıuınıstaki .?r:usunda def,riJdir- bildir"lmekterl:r. Bunas mukabi! 13 in- cili7. hava bn!:.kınlarının istihsaliitınn VU• 

dc,ı anı. inıparato~U~tınceleri de şudur: giFz avcm kaybcdilmi~se de 10 ı:i!ot kua getirdiği zorluklara ıağmeıı geni: 
illa eUcri ınii t uguna karşı Balkan taf,- ve salimdir. 3 )'aralı vardır. tayyare ihtiyatlarına malik bulunmakta-
ra~ ltonınny3 bcr~ken saldırdıkları za- Londrn, 14 (A.A) - Hnva ve ana- dır. 
dis.int llalknnları~ .1:>rb~ İ tirak etmemiş, vatan cnmivl"t nezaretleri tnrafından Almanyanm lnıTilt~e hava hakimi
ltıan e .. de Pay nlrıİırnzı tak iminde ken- neşredilen ı~bliğdc şöyle drnilmckte- yetini ele almadan b:.ı hakimiyeti ha .. ım
t'llnda ıoulgnrlar 

0 
nıa ını istemiş, 0 za. dir: m.ai{a te-;cbbüs için ı:ründe hin tayyare 

Parçaı: ele gcçirdi~~:~lıh·· iı~parntorlu- Dun ccrevan r.den dikkate layik mu- karlar- gönderebilecefi zannedilmekte-
4:a İyi rına nıukab"I .•. uyut: toprnk harebeler h~kkında c-lınan tam ve kaı·ı dir. Simdiye kadar ingiliz müdafileri 
etnıi f lt~ıııan~a-'~ tSılkıstrc~i giiniil ri- raporlnr, diisi.irüldüğ"i muhnkknk ol •. rak düşm:ına ı;;ii:ıdc 60 tayyareye kad~r za
lltind l!rdı. ll;ıJka er C)Jemcği Juılml bilinen düşman tayyaresi adedinin 78 yİat verdirerd' memnunİye! varid bir 
ta 'k~ tniittefikl n toprnklnrınuı taksi- _ SONU 3 ÜNCÜ S"lllFIHH-: _ - SONU 3 Ür\CÜ SAlliFEl>E -
de ~l tncj UaıkU:r cırnsınd:ı ihtilar çıkıp 
h Ulgn 1 nıuharcbe · . 

lt d r r nr ınağl A Si nctırcsin- R M 
alnııyl' n da Dnbıit~~ .olu~ca Uıınımler Umen · .. acar mÜZQ• 

Jluı°1 ltıtı\nrfak 1 U)l IS~nlJc.rj altımı keresı· baslamak u•• zere td"I garlarııı 0 ,!UU lardı. ~ 
1 C.rek ntn~hıbi f • 

llıeııfer bel~. ~cc;irileıılc •ııde~ istifade Bükr~ 14 (A.A) - °lfoylfr . japsı bıl-

lspan ya, Jngiliz deniz 
kontrolüne muarız 

R UTLU HADİSE-
LERi E B l A R 

--*--
Balkanlılar mukave. 

rr et azimlerini 
göstermelidirler ... 

-~-

ı 9ilizfe 
ete i 
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rü 

Londra 14 (A.A) Ro:;lc: 
nj~nsı bildiriyor: 

Arnavutluktaki isyanlcr, B. But
ler tarafından avam lmmarcnındn ve
rilen izahatın az tnf silatlı o!masma 
ve vaziyetin henüz müphem bulun
masına rağmen İngiliz matbuatının 
dikkatini çekmektedir. Şimdilik an
laşılan cihet halyanın da Balkanla
rın taksiminde rolünü jfa etmek ve 
bu hususta Yunanistana kar§ı Arna
vutluk meselesini kullanmak istedi
ğidir. Gittikçe daha bariz olarak gö
rülen cihet ise Balkan memleketleri
nin istiklallerini muhafaza için mu
kavemet azimlerini teyide her za
manltinden ~yade ihtiyaçları oldu
ğudur'. 

1syan çık1p ç.kmadığı aıılaşılanuya11 Arnavutluğun merkezi Tirandan gc.irünüı 

Turistik yollar işi 
X.y.X 

Rir kısmının insasına 
~ 

hemen başlanılıyor 
ihracatçılar birliğinin kararı 

Tespit edilen 
fiatleri ne 

incir satış 
kadar? 

~~~~--x.y.x----~--

B orsada piyasa resmen acılmadan evvel 
' 

yeni mahsul alım satımı _yapılmıyacak 

Turistik yollardan Alsancak - Paralı
köprü kısmının birinci derecede müsta
celiyet karariylc ve pazarlıkla inşa etti
rilmesine vila:, etçc karar verilmiştir. Bu 
yolun blokajını kıı;men Reji Jeneral şir
keti yapmışb. Mütebaki blokaj ~i bu şe
kilde vilayetçe yaptırılacak ve bu yol 
parke döşenec-ektir. 

Yine müstaocl olarak inşası icap eden 
diğer yollar f ncirlnh ve Karşıyaka yol
larıdır. Bunlar şirketçe çok f cna bir va
ziyette bırakılmış, yollardan mürur ve 
ubur imk!inları ka.)•bolmuştur. MezkCır 
iki yolun 4 kilometrelik blokajı tamam
lanacaktır. Bornova yolunun asfaltlnn
ması eksiltme ile ) apılacaktır. 

Vilayet, Reji Jcncral şirketinin Ro
manyadan celbettiği 9 asfalt makinesiy
k evvelce mevcut hüyük bir asfalt ma
kinesini ve silindir makinelerini bir ko
misyon ınnrifetiyl~ füıtlcrini takdir etti
rerek satın alacak ve bunları inşaatta 
kullanılmak iizere mütc:Uıhitlere vere
cektir. 

Reji Jcneral irlteti müdürü valiyi zi
yaret etmiş, bir müddet görüşmüştür. 

Yeni nüfus 
sayımı -·-

Numarataj kontrolü 
biten yerler 

bı oı.. UJ:unkii / ,·r Dohrıcnyı Ru- diriuor: 
ut;ık • "''1 \'nzil ti · · " lılorı tndel·i bı d e eruıın ica- Haber alındığına güre, Trnnsilvanya 

İ,l•le ar! • . .akin Bu~g a 1 alet \'nzifesi sa- hakkındaki Rumen - Macar müzakcratı 
inek ı'erdıklerj Siliı,,;r arın gönül rizcı- bu hafta Kral K:ırnlun ya.zlık rnrayıııın 

Londra 14 (A.A) - İspanyanın Lon
dra sefiri geçen hafla sonunda hariciye 
nezareti daimi müsteşarını zlyaret ede- Geçen setıc 111cir borsası arılırken 
rek İngilizler tarafından son zamanlar- Yeni Yıl incir mahsulü için Ege mm- dütlerıne cevap verildiği gıbi çalışmala-

-·Yallında ltonf eransıara 

Ruı!~suı.ıında nııısı~eddelıı vaz ~e~ıne- bulunduğu Sinnia mevkiindc başlıya-
ea ~ r. Ru ıra~ 
"'-~-- l~ıııneıı nıen ıniizakercleri 1\1 ::akur. 
""1,ıu ın·· rnuıak · a- Varsovadaki sabık Macar ı ]çisi \'e 
t'ttJtnıe11 'ii<ınit bir snn~';lcrinc nishetle Transilvanya işlerinin ekspeı i B. Hory, 
Yat tali ulgnristnı.da • a bulunına:-.ma Macar heyı•tine riyaset ed "cektir. 
tııta . ~ dcn~j w on beş sınıf ilıti-
ın:'-dı;a~ırılnıak . anıı altında sila'h . 1 

takası kuru meyve ihracatçıları birlıği rında biiyük bir siihulet teşkil edecek 
da kaçak kontrolün~ mütedair olarak it- tarafından tesbit edilen fintler berayi izahat ta ilfıve edilmiştir. 
tihaz edilen tedbirlere ve İspanya hükü- . tasdik Vekalete bildirilmiştir. İncir '15· Tacirler yeni mahsul üzerine harice 
metinin bu münasebetle her hakkının garl fintleri ve tediye .,artları hazırla- yapacakları satışları hemen birliğe bil
ınahfuz bıılunduğu görüşüne nazarı dik- nan listede ayr1 ayrı gösterilmiş, konu- dirınek mecburiyetindedirler. Bunlnr 
kati celbeden bir nota tevdi etmiştir. lan esaslarda tadrlC"rin her türlü tered- SONU 2 inl'i SAYFADA -

1J~lanı;)1or •• 
Ankara 14 (A.A) - Haber aldıgımıza 

göre, umumi nüfus sayımı için İspartn. 
Burdur, İz.mir, Manisa, Malatya, Kas· 
tamonu, Ankara, Çankırı, Eskjşehir vi-

- SONU 3 ÜNCÜ SARtFEDE -

~ <ırd • llLt'red· u -
tılınası ~ ıhti~atl;ırın '~j- ~öyle nıiihim 
nası kı~~ .ı kotıulıııanı:~ıu altına <:ağı· erkek olmak üzere oldu bır kız, Gene 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türk - Sovyet feci bir otomobil kazası 
Uu Uuı 11 S{•ferbt:ı li~·i' a beraber ma. 
ltıiiz.1kc;:r .. haıırlı~ı~ıııtaz:ırnııı~ıı eder. 
nuıııtıh Cr111 d"'\ • ledefı acah .. .... ya " oıın tr~· .. 
nasını ın; a ku~ı lıir a~ .. ~I sır~lnrda 
lıazırlığıı ltaz<tnııntııı ed" erı tclıdıt nıa

lıu fıu1 >ıtşku bir hed '.l:or,. yoksa bu 
hınnıak . l~ ta inıd li efı rnı \'ar? 

'I'ra .•ı:ın \<ıkit . t tnhıuiıılerdc bu. 
tadakf sıh·ı~ıı.ra nw::ı ~rkeııdir. 
de, let ';zıyet daha kıııe gelince bu-
l nrarıa:ııınrnıarı lıı;nını~rnıılık~ır. l\lncar 
keııd·ı . dan \el) d ki harhın haksız 
k• ı erınc . 1 ı rı Tra ·ı ur gö .. ıac siııl . t hsı \ anyanın 
. rtırıiiv ı 1 eınckt k · ~ı kab 1 . or ar. il h e ço uzını-

l anın hu edcırıil c, t:kul ~ısusta miin:ıkn-
S 1 ıukndd t•rıni T . • a zhtırgı eratı h kkı • rnnsıh an-
tcrcddı"· t =~ Runıcııle a ııdaki kararııı 

• 1 uz · re tcbr~ · ıtııh, er d ul lh urlar \' ıg. cdılcliğini 
\'alarını C\ letıcrinir 1 • •• 3111 )\1arnrlnr 
?İlett...a· kazıınacakıc: ndtıuıherctiyle da-
'.\ "uırler R rın an c . 
. ay, terk . uın<'nlcr . ının bir 'a· 
ederse ·ı~l lcnwk ~· 1 ısc Trnnsilnın
İddin stı ahla nıiid f ıy e dursun ic·ap 
d e lhckt cı· '1 aal a kalk c balı; c ırlcr il ttA ncnklarını 
ba "ekil" ~~\zuu \nııt ~ a a gecen giııı 
1ı·1ı 1 •.ıey . ıgıınız ı(b" n 1 atıııa anntınd:ı ,. 1 

1 ı uıuen 
nıtib:ıdel~~ll\":ıfnkat ~lliı~ Ilı~. hudut lns· 
~nlkabilc<' ı /~li le ilıtW ceı.:ıni \'e ahali 
h. Mararl '-' .. ıııı sıır.ıhatı n~;rııı ortadan 
clcıı ite •nı nrın nih lll'rin~ ~. ude Cl lemi • 

- Sc >N "' cııı ı ,. oı:-_r~nnıcgc gi-
. l ? I:\( ı ~ sefırı Pcstcdcn 

SAlt11·1.oa.: _ 

• 
~--~---~-x~x~---~~--~ 

Sökeli 19 yaşında Bayan 
Şöhretin nıacerası 

~-----~~x~---~--

İ,anlısını bırahıp bir 
Sö!.e kazasından izmir memleket hns-; 

t.aııesine gC'tirilcıı bir kızcağız, yakın 
günlerde ıniihinı bir operasyon geçirdik
ten sonra kızlık hJyatına veda eylemek 
mecburiyetinde k.ılacaktır. 

Henüz on doku~ yaşlarında bir kız 
cılan Bıı. Şöhretin bir de nişanlısı var
dır. Bir müddetteııbcri kendisinde bir 
l!rkekte rastlanan bazı haller müşahe
de eylemiş, bunu rıilesi efradından sak
lı:.ınıştır. F'akat bu hallerin daha faı.la 
,;ıizlenemiyeccğini anlıyan kız keyfi,ı•eti 
cbcve~nınc açmış \'e muayene edilmesi 
;cap ı ylemiştir. 

Bn. Şöhret izmiıe getirileyck memle
ket hac;tane!:>i hariciye koguşunda nisai
ye mütehas. ı~ı Dr. Ali Riza Ünlen tara
Iındaıı mua\ ene edilince kendisinin er
kek oldııgu -anlaşıl.nıştır. 

Bıı. ŞöJırd bir hafta sonra geçireceği 
1 r <'il' ln; atı ımitukıp bay Şöhret ola-

lııza nişanlanacalı 

lrlanda heı· mü-
tecavize karşı 
koymağa hazır 

bulunuyor -·--De V alera, lrlandayı Da· 
nimarlıa, Hollanda, Hor· 
veç sanmasınlar diyor ••• 

Nevyork, 14 (A.A) - B. De Vale
rn Dublinde Christian Science gnzetesi
nin muhnbirine yaptığı beyanatta, { Ei
renin) mütecaviz için Danimarka vesair 

münasebetleri 
Alman ajansına göre 
dahaiyiınünasebeder 
imkanı aranılacak •• 

İstanbul. 14 (A.A) - D. N. B. 

Bir nahiye müdürü öldü, 
bir kaymakam yaralı 

Ajansı bildiriyor: x~x---~~-~-

Türkiyenin Moskova büyük elçisi 
B. Ali Haydar Aktny raponmu ver- Kaza Sölıenin Alılıöyü civarında vulıubuldu 
mek üzere kısa bir ziyaret için JS A:,<lın l3 (Hususi) - Feci bir otomo-
Ağustosta Ankaraya gelecektir. bil kawsı olmuş, bir nahiye müdürü öl-

Gazetecilik mahfillerinde sefirin mü~, bir knymakam yaralanmıştır. Taf
Ankanı.ya Türkiye ile Sovyetler Birliği silfıt şudur : 
araamda daha iyi münasebetler imka- Kaza işlC'rini teftişe çıkan Söke kay
nını müzakere etmek üzere çağınldığı makamı Yahya Ertekin, yanmda Akköy 
bildirilmektedir. nahiyesi müdüri.i Osman Kozan olduğu 

Bu mahfillerde beyan edildiğine gö- halde otomobille Yoran köyünden Ak
re, kfillılıklı münasebetlerin bugünkü köye gelirken otomobilin lastiği patla
vazİyetinde sefirin bu seyahatına hu- mi.$, bu yüzden muvazenesi bozulan oto
susi bir ehemmiyet atfedilmek icap mobil yoldan fırlıyarak deniz kennrın
eder. Bnhususki Sovyetler Birliği- da otuz metre derinliğindeki uçuruma 
nin Ankara büyük elçisi B. Terentiyef yuvarlanmıştır. 

• de bir aydan beri Türkiyede değildir. Otomobıl parçıılanmış, ağır surette 
••••1111•••11•11•••••11•••••11•••••••••••1• yaralanan müdür Osman Kozan bir bu-
Ceh Cümhıırreisi çuk ~ant sonra ölmüştür. Kaymakam 
· Yahya Ertckinin yaraları nisbetcn hafif. 
lngifiz SGP'Ci)>Jnda... tir. Nahiye mi.idi.iri.i Osman Kozanın ce-
Lonclra 14 (A.A) - Çek Ci.ımhur rei- ı.azesi Akköydc halkın göz yaşları ara-

~i B. Beneş ile eşi ve Bay ve Bayan Çiir- sında kaldırılmıştır . 
çil dün ögle yemeğini Bukingham sara- Müddeiumumilik kaza h:ıkkında tah-
ında kral \'e kralı e jJe ~ cmi~lerdir. • kikata başlamıştır. 

Şap denizi hak
kındaki Italyan 
iddiaları liep 

asılsız _* __ _ 
Asher ve mühimmat ta• 
'ıyan vapurlar bile 
tehlilıesizce işliyor 

Londr.ıı, 14 (A.A) - italyanlann 
radyodaki iddialarına rağmen Şap de· 
nizindeki lngı1iz kontrolunun müessiri• 
yetini Deyli Telgraf gazetesi muhabiri• 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE.. -



Zirai ballisler . -... -..... . 
Ziraatte bakım işleri 

Balkanlard 
Yeni hadiseJet 

---*--
- BAŞTAR1\F1 l l. '(; SAUİt'E!"tr 

·------~~~x~x------~~~~~--

'' Bakarsan ha« olur Bakmaırsan Ekmek 
-~ ' .... d 

iati 
itiba-

a münasebe ile ilive 
vapur ve trenler 

nıiishct hir netice ik dönemedi. \ e 
mndaki \'ı.ızilcsinin hn:iınn gitti. .. lfl 

naha l'\'\"Cltc Ahıuın:rnnın hu u~_.., 
ictl' anı1anndaki ihtilaflı ~ 
CJiUlc: kadar sulluuı Jı:ıllini tn,·sıY~_. 
ll'dil:i de hildirilıni~ti. Bugiin ai~ 
on hr-.i olmasına ra~men 1ırnüz -,,_ 
larla Rtımnller ıtcrnas imki.ularllll 1 
elde ctuıis dc.:!illc.1·rlir. Eylüle kadat 
lm ihtilnT;n g'iiniil rizasiyle. halli ~ 
kün olaca!:a bcnn·ıui;rnr. Bu t'*dP"' 
nzivet ne ol.Kaktu·:' .il. 

dağ olur,, sözü boş değildir bugan en 
---\:·X ren arttı 

Bir colı ata söziimiiz, ziraatıe balıımın ne lıadar 
· ehemmiyetli olduğunu peJı güzel te· 

1Jarii% ettirmelıtedir ... 

Tarla ziraatmda bakıııi ış1eri çok 
ehemmiyetlidir. Bakımın \'erim üz.erine 
teslri çok büyüktür. Zira, toprak ne ka
dar iyi işlenirse ~..lensin. gübre ne kadar 
itina ile tarlaya serpilirse ~erpilsin w 
nihayet ekim ne kadar zamanında yapı
lırsa )"apılsın. bakım işlerine lüzumu ka
dar dikkat gösterilmezse mmraffakıyet 
az olur ve o zaman verim tehlikeye dü
şer. Bakımın z.irai istihsallerdeki ehem
miyeti eskidenberi anlaşılmıstlr ve hat
ta ala sözlen halinde halka da mal ol
mu,.<d.ur. ~rçek su ata SÖZ.Ü cBakarsan 
bağ olur, bakmazsan dair olun bunu cok 
güzel canlandırır. Sonra cBağa bak 
iızüm olsun, ~emeğe yüzün olsum darbı 
meseli de yine aynı şeyi teyit eder. Ni
heyet (Afala bakan. kendine bakar) sö
zü de bol \ e İ\ i verim almak için bakı
mın lüzumunu çok kuvvetle ifade eder. 
Bılivoruz ki tarla z.iraatindf' bakım 

islcrı -cok çesitlidir. Fakat biı burada 
tırmıklama çapalama, piç \'I'..' kard~. 
kesme gıbi çok umumi olan ı~lel"f' dair 
söylenmLo; olan ata sözleri üzerinde du
racağtz ve bunların chı:mmivetini teba
rüz etti.receğiz. 

<Ekin ü.zcrindrn tırnıtk çrkcıı arkası
na bahnama1ıdır.> 
Tınnıklama. tarlada çıkan vabani ot

lann ilk zamanlarda mahvedilmesi icin 
baş vuru\acak en tesirli caredir. Çünkü 
daha genç olan yabani otlar, gecirilecck 
hafif tıcmıklarla kesilir veya köklenir 
ve bu suretle clr büyiimeleri vt> <.'kine 
zarar yapmaları imlenir Yalnız ekin 
üzerinden tırmık gecirildiğinde J!enç 
ekinlerde toprağa serilir ve tarla kar
makarışık bir maruıra giisterir. İnsana 
ekinin de mahvolduğu hissini verir 
Bundan dolayı tarladan t.ırmık cckenin 
arkasına dönüp bakmaması lfn:ımdır. 
Çünkü biraz hırpalrınmL<; P,Öri.inme<;ının 
hiç bir tchlik<'Si yoktur. 

fuır. kcıf 1·nrde~'11i, t'<'r<'!J ıı <"<'1'<'

mesini demiş'1>. 
Kardes temizlcın • :P1'7 ke nıe \ e ııç 

kı.rma gibi işler de verim Üz<'rine tesir 
yaparlar. Bir çok nebattarda husule f!e
len karcleş ve piçler esas gövde S?ibi bti
yür. Fakat mahsul \•ermezlcr. Bunlar 
topraktaki su ve gıda ı bosuna. s:ırfodeı·
ler. Bu sebepten bilhassa mısırda bun
ların ayıklanması ve ne\>atın bunbı:dan 
kurtulması lliımdıı·. Bu i-;leriıı emPği 
mah ul fa1Jasiyle ödenir. 

dlci çapn bir mı yerini tutar>. 
Çapalama. bakm1 i~lerinin <'.>n ehem

miyetlisidir. Çapalama ile yalnız top
raktaki kaymak tabakası kırılır. Kay
maklannıış topraklnrda. bilindiği gibi, 
şariyet sistemi hesabiyle faz.la su kayb
otur. Binaen:ılyh kaymağın çapa ile 'kı
nlması. topraktan su kaybolmasını Ön· 
ler. Bunu çok iyi bilen atalarımız iki ça
panın bir sulama yerini tutnca~ını ve 
bu suretle çapanın zirnalteki ehemmi
yetini tebarüz ettirmişlerdir. Bu ala sö-

M.GONDCZ 

zi.ı çapanm su bakımından olan ehemmi
yetini anlatıyor, bununla beraber çapa
Jama ile toprağın mürekkep nesiçler hali 
giderek iyı vasıflı hal aldığını da unut
mamak gerektir. 

«Mısıra yağmur grlıyor demi.c:ler, ça
pası beraber mi dcmif> .. 

Çapalama. ziraat nebatlarının hep ine 
tntbik edilir ve her nebat ta hundan is
tifade eder Fakat onun daıma yapabil
diği 'e yapılması cok Hızım o1an yeri, 
bilhassa cTicaret V<' sanayı nebatları> 
~ etiS,lirilmes:ndedir. 

Memleketimiz icın mahsul yetişme 
unsurlarından en ehemmiyetlisi olarak 
sayılan suyun bile yalnız başına hasılat 
üzerinde tesir ynpamıyacağı ve mısır
dan İ\ i verim almak içın çapalamaya 
muhakkak ıhliyaç bulunduğunu yuka
rıdaki ata sôzii çok açık olarak göster
mektedir. Yagmlıı· yağmıs olsa d"i mL<;J
rın capalanması lazımdır. 

c1ki timar. iyi biçim 
Bu ata sözu ikı timarla iyi biçim alı

nabilceğini gösteriyor. Hakikaten yuka
rıda da söylenildiği gibi ekine ne kadar 
bakılacak olursa verim o kadar emni
yet altına alınmış olur. Bu sebeple ba
kım işlerinde katiyen ihmal göstermi
yerek onun zamanında, yerinde ve iyi 
olarak tatbik edilmesi. bol hasılat almak 
icin en iyi carcdiı·. --·--İran konsolosu geldi 
Şehrimiz İran konsolosu B. Hüseyin 

Chods üç ay evvel mczunen gittiği Tah· 
ı·andan şehrimize ~wdet eylemiştir. 

Gene bir kız erkek 
• 

o:mak üzere 
- HA ~TAUAFa l inci SAHİFEDE -
caktır. Bu ameliycıttn. içeride kalan hus
rcler dışarıya çık. rılacak V<" kendisi 
normnl hır delikaı lı haiini iktisap ede
cektir. 

İsin asıl şayanı d•kkat tarafı Bn. Şöh
retin halen nişanlı bulunmasıdır. Kuz
guni siyah saçlı kızcağız şimdi örmekte 
olduğu sn.çlarını y .... lon günlerde kestil'
mek mecburi) etinde kalacağı gibi nişan
lısııu da feda cd1.;1'Ck sabık hemcinsle
rinden bir ııi n1ı tedarikine çnl~cak
tır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İzmir Aslıerlilı Şube· 
İzmir Aslıerli JıŞube
sinden : 

İL A N 
Motörlü vesaiti şubece alınan ve 

paraJannı henüz almayan kamyon ve 
otobüs sahiplerinin muameleleri ile.mal 
edilmek üzere ~ubeye müracaatları 
ilan olunur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 

,~ --.-----------------------, lnciraltı Plaj Gazinosunda 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Büy ükmehtapeğlencesi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eğlence sabaha kadar devam edecek. dans müsabakaları yaptla
cak, ödemiş efeleri milli oyunlar oynıyacak, denizde sandal alemleri 
tertip olunacaktır. 

Kuvvetli caz, bol neıe ve büyük sürprizlerle sabaha kadar eğleni
lecektir. 
20.JO ve 22.45 te Konak iskelesinden iki vapur 
ll8reket edecektir. Aftlet vapuru saat J tedir-

Kilo '"'""° otuz 
para zam var •• 
Ekmek fiatleri bugünden iti~rl'll art

mıst:r. Birinci nevi ekmeğin kilosu otuz 
pa~ fazlas\yle on bir kuruş on paraya, 
ikinci nevi ekmeğin kilosu ,da yine otuz 
para ilavesiyle dokuz kuru~n satılacak
tır. --·--Piyasamızda bol 

potas var 
Halen tzmir pıyasasında 750,000 kilo 

potas mevcut oldu~'U halde tacirlerden 
bazıları çiftçilere ellerinde potas bulun· 
madığından bahsetmişlerdir. Bu şekilde 
propaganda ynpılmasından maksat, fiat
leri biraz daha vükscltmektir. Alfıkadnr 
maknmlnr hu n~csele üzerinde ehemmi
yetle durmuslardll'. --·--Hayvan vergisindelıi 
mesuliyetıer-. 
Hayvanlar vergis: kanununun kayıt 

\'e yoklama iş!eri Jolayısiyle köy muh
tarları ile ihtiyar meclis azalarına \'C 

yoklama ınemurlanna tahmil eylediği 
vazifelerin kanun hüki.imlerine muhalif 
olarak icra edilmiş olması halinde hun
lar hakkında yapılv:cnk takibata \!sas ol
mak 07.er.e idare heyetlerince \'erilen 
men Yeya lüzumu muhakeme kararla
rında. s~c;un me\'zuu olan kaçak hay
vanlann cins \ e mıkdarlarının da tas~ih 
olunması maliye veki'ı1etinden vilayet.:? 
tebliğ edilmiştir. --·--Mekteplerde 
kayit ve dersler 

ilk okullarda 10 Eylülde kayıt mua
melesine, 23 Eylül tarıhinde de derslere 
başlanacaktır. 

Orta okullarda 2i Ağustos - 27 Eylül 
arasında kayıt ve kabul muamelesi ya
pılacak, l 1Jkl<"!;rin tarihinde tedrisata 
ba5lanacaktır. --·--MUHTELİS MEMUR 
Erdeltanda tutıddu 
Bucn Orta okul•ı idare memuru Sl'y

fi Baysal ihtilas suı·etiylc zimmetine ge
cirdiı;d 3019 tirayı ıılar~k tagayyi.ip et
mişti. Bu zat Erd..1hmıda tutulmuş, İz
mire getirilmiştir. Adliyece tahkikatı 
tekemmi.il ettirilm~tir. -....-•--
Rum~nlere zeytinyağ 

da satılacak 

-------~~~---x~~----~~~------

Her Cuma urırhann vapuru 9eJeceh, Salı ve Cu· 
ftNlrtesi günleri Bandlrrnaycı eJıspres gidecek .. 

x.x 
Fu.ann devamı müddetince ilave su

ı·etiy\e d vlct denizyolları İzmir hnttma 
her hafta Cuma gi..inleri saat 18 de gel
mek Ü7.crc Tıman ,·apunımı ta'hsis <')·

lemiştir. 
Cuma günü gelecek olan bu vapur 

Cumartesi günü saat 15 te İzınirden ha
ı cketle Çanakkale ,.e Geliboluya uğrı
!.·arak İstanbula dönecektir. 

Dün ,İzmir<len hmeketlc İstanbula gi
den İzmir vnpuru pek kalabalıktı. Fua-

Mahlıemeıerde ---. . . -. .. . . . 

nn de,·. mı müddefa1ce Salı ve Cumar
tesi günleri de İzmirden Bandınnaya 
ekspres tahrik edifccek \'c Bandırınn
dan İst:ınbuln vapt:r s vkedilecekfü. 
SİLEP SEFERLERİ 
İzmir - Mersin - İskenderun şilep se· 

feı ·lrri de başlamıştır. Dumlupınar vapu
ru bu seferi yapmak üze.re lstanbuldan 
aynlmıştır. Bütün Akdeniz iskelelerine 
uğrıyanık İskendcı una gidecek, dönüş
te aym iskelelere ıığnyncaktır. 

25 bin lirayı almış, fakat 
iddiasına göre habri yok! 

~----~-------x,.x---~--~--------

Hatta Anlıaradalıi annesine on bin lira gönder· 
diğini, balılıaJlara palıet paJıet para bırah· 

tığını d a hatırlamıyorm~! •• 
:X4X 

Bir banka kmıfıııdan Fethiyedeki bir yapmış değilim •. O dakikada lıukiınin 
banka şubesine gönderilen biri on bin, her sualine •Evel• -ce\·abım verdim .. 
di~eri on beş bin lir~·ı mUhte\'i koli Şimdi bile çok düşündüğüm halde hala 
pakeLlcrinin kırmızı mühürlerini sıcak r.c yaptığımı hatırlamıyorum. 
suda yumuşatıp, kurşun mühlirleı:ini Hatta şimdi. şu dakikada bile iddia 
<le bir aletle nçardl: içlerindeki yirmi edild~ gibi 25 bin lirayı havi iki -koli 
1JCs bin lirayı almaktan ve birine kağıt paketinin mühürlerini açtığımı, parala
doldurup gönderırlekten maznun Osman rı alıp ~·erine kağıt koyarak gönderdiği
Qğlu Ahmet Fethi Aydın hakkındaki mi, sonra Ankara<la bulunan anname 
dfıvaya dün ~hıimiz af,tır ceza ınahke· on bin lira yolladığımı, bir bakkala dürt 
ınesindc ooslanmıştır. bin lira, diğer bir bakkala da on bin 

Maznun hüdiscyi .şöyle anlatınışi.ır : beş yüz lira bıraktığımı hatırlamıyorum. 
- O gün çok elinı bir hadise karşısın- Bundan sonra l~inlenen şahitlerden 

dn idim. Ailemle aramız axıkt1. Bu yüz- bakkal B. Ahmet dükkanında yoğurt 
den çok müteessir idim. 1$lc bundan satmakla meşgul bulunduğu bir sırada 
sonra harekatımı Jtıyin edemedim. Evet, maznun Fethinin gelerek rafa bir paket 
bu ışi ben yaptım, kolileri nçtım_ para- koyduğunu, bunu sabahleyin gelip ala
ları aldım, fakat bunu pnraya ihtiyacım cağını söyledikten Eonra gittiğini, sa
olduğu için yapmadım. Ailemle aramız- bahleyin dükkfuunı açtığında maznunun 
daki gerginliğin verdiği teessür saika- evi etrafın® bek< i \'e polislerin taras
siyle yaptım .. Bilerek yapmadım.. sutta bulundu~unu göri.ince \'C hfıdisc-

Reis, ev\·clc;! sorgu hükimliğinde ver- yi anlayınca kendisinde de bir paket 
digi ifadeyi hatırlatarak : olduğunu haber verdiğini, kamkolda 

- Doğru söyle, ifadelcrm birbirini açıldığı zaman paketin içinden on hin 
.tutmıyor, ihtnrınd~ bulununcu maznun beş yüz lira çıktı!;,rını söylemiştir. 
kısa bir ıniidclct düşiiııdükt.cn sonra : Dinlenen diğer zahitler de aşai:'l yu-

r Her ne kadar sorgu lıfı.kiınliğince kan bu şahidin ifadesini teyit edecek 
hastaricdc:- bulundugum sll"tldn alınan mahiyette şanadett~ bulunmuştaı'dır. 
ifadem de bu işi ihtiyaç yüzünden yap· Heyeti hfıkime, gelmiyen bazı şahit
tığımı söyledimsc de, o dakikada müt- lerin ihtarcn l."Clbine karar vermiş ve 
hiş bir buhran içinde kıvı·anıyorduın. muhakemeyi başlrn bir güne bırnkmış
Kat'iyyen bunu bir ihtiyaç yüzünden tır .. 

R;ımanyaya karş ccltrii şMWd k~ 
ıulncak mı. ! oksa bu mesele • 
ı.af(.'rin nefüc..-.inc h~nacalc nu? ,1' 

Bu da Balkanlurdaki kavna~rP 
iki~ci me<;hulüdür. . . p 

C(:iincii bir mt•selc dl' IUılya ı~....;,. 
nanistaıı arasında 1.1tıaddüs cyleı)lq"""".; 

20 sene c\ \'l't Ytmnnistanda ~ 
yap:ııı hir Arnn,•u<lun mncerası 1 f' 
nm ı>nıtcstosumı intaç (•ylemiştir .. _ı.i 
haydut bir Arnavut \"alanperveri P_ 
ne sokulınu • Yunmıishmın guyıı ~r:: 
\Utlara zııHirn yaptığı iddiaları ilerı ~ 
riil rek siyasi hir hndi c yaratılJ1a~ Jıi# 
lenihnistir. IJu hus_u~1a da clinü~tslf 
malümat 'oktur. Jlk tahminler 1 ~ 
ıun dn U~lkanlarda crgC('. O) naınak ~ 
terlii:'i role simdiden hazırlık J1111"""_ 
'ermektedir. İtalyı.nın Yuııanistana; 
"I Arııanıtlu~u bir koz olarak k "'"' 
mak istemesi ıwk tc ıniisteh'at gilP'" 
m~ ~ 

İngiltere) c kahı lıiiyiik taarr 1' 
b:ıslanınk İİ7crc bulundui':'u iddialart,.aı 
iflcmck yolııım ~ircrkcn Balkanla~ 
bu kımıldama \ 'C knynaşmalar plP"'" 

dikkati calip olmaktan kurtulamaz. 11' 
Acah:.ı milnwcil~'l" Uiiyiik Brita~Lr 

karşı saldırma i ·ini haşaramıyaca~ 
na kanaat ~ctircrd• taarruz hcdetıP_;, 
baska istikamellerc çc,·innck aJ'Zll""""' 
mı dii ·milslerdir? • _.,ı, 

Çünkii i;erlin '(' Roma ha~ 
kalamazlar. Umun;i l'fkarlarmı ~ 
:madi hcye<."an \'C 7.afor terandeıır 
a,,,tmak istcmektcdirlc.-r. Zira b1ı ~ 
~ketlerin ias" hakımındnn ıs~ 
büyiiktür. Hn ıstır:ıplann tcsetliSilU. -~ 
fer ümit ve telakkilerinde: buldu,_... 
mecburiyetindedirler. 

llcr h~ldc Balkanlnrdaki ,·wyet .~ 
niyet \'<'rici olmaktan uzak bulu~ 
gibi dikkat \'C teyakkuzla takibe -
bir ehcmmi~cl \'C ıncşkukiyet ifack d' 

lcmekt~AKKI OCAK~ 

Aııkara radyo5'1 
---ı}----

B U GÜN 
7. 30 Pıogr4ln1 \.'e memleket ,,!, 

ayarı 7. 35 müı:ik hafif program (~ 
8.00 Ajanı haberleri 8. 1 O ev kacluıl r· 
mek listesi 8.20 - 8. 30 müz.ı1ı: Jıafıf ~ 
siki programının devamı 12 . .30 pr~ 
v~ memleket saat · ay.an ~ 2:35 ·-_\ 
1 - H~dnr hicaz şarki (Hicranı e~ 
2 - 1 laydar hicaz türkü <Şu kö~iJlll""" 
yosmada kızı) 3 - Raize A. aıiran JI!' 
kı (Kime halim diyeyim) 4 - f~ 
M. kürdi türkii (Kız pınar ba~~ 

lh l b
. 

1
. . . k 12.50 Ajans habexlcri 13.05 ın ti 

Rumenlerle Ankarada zeytinyağı sa- TQCQfÇI ar l r lğtnln QTQTl 1 - Haltım uşak .şarla (Bir giiıı 
tışı için müzakerelere başlanmak iizere- x.°"x olur) 2 - Suphi Ziya uşak şarkı ~~ 
dir. Bu müzakerelerde zeytinyağı ihra- den hiç dunnadan yanm1ş bu gönl~ 

l b 1 · B bd ll h F · - GASTARAH l inci SAHİFEDE - ninde 180 kutuluk kafeste 12 senl, paket 3 Ah R ,,.._ , (Beı-.. catçı arı ir iğıni . A u a esçı \'e b d f 1 - met asim segau şar.ıı:ı ~ ...k 
B. Rahmi Filihelinin temsil etmeleri nıu- ıçin tes it c ilen iat er üzerinden der- pulled 5,5 ve 14 sent arasındadır. Sahs- sen nemsin ey dilber) 4 _ $. Ka~r~ 

hal lisans verilecektir. lar kop 1znıirdir. , h vafık görülmüştür. Kendileri bugün 1 AMERiKA F!ATLERt: Üzam türkü (Çıkar yücelerden .. ._. 
zınir borsasında üzüm ve incir satı..,- ) S K ır Ankaraya gideceklerdir. sorarım 4 - . aynak hüzaın tı.a _. 

- -·-- larının resmen küsadınclan evvel yeni Layeder kop hmir olmak üz.ere be- sorarım) 3.20 _ 14.00 müzik ~~ 
,,,-~-ada ü~'- ıenn·z. mahsul alını ve s:ıtımı yapılmaması bir- her !ibresi 9.25--13,5 Amerikan senti, pa- sesi (Pi.) 18.00 program '\'e meın~ 
un~ ....... likçe kararlaşmış ve keyfiyet tacirlere kel layerler 10,5-12,65 sent arasında, saat ayarı 16.05 müzik konseıt~ 

leme evi~- tebliğ olunmuştur. pulled nev'i 11-13,50 sent arasında, İro· (Pi.) 18.40 müzik radyo caz orke5tl' 
Manisada meydnıı.a getirilen üı.üm tc- 1NC1R SATIŞ ŞARTLARI: tolcn 30 librelik kutulania 8.75-U sent (ibrahim Özgür idaresinde) 19.10 ~ 

miz.lemc e\'İ faali}ete geçmek üzeredir. İncir satış şartları şöyledir: arasında, natu.reller 30 librelik paketler z.ik A: ı _ Rahmi bey kürdili H. ...-;., 
Ev için lüzumlu m3 kinelcri .salın almak l - :Bütün tediyat kabili istimal (uti- içinde 7.40-9.50 sent arasında, natureller (Sana ey canımın canı efendim) 2 
ürerc Manisa Zir:ı<ıt müdürü B. Ali l\salile) 1revokable kredi konfüınc ile teneke içinde 10.60-12.25 sent al'asındn, Suphi Ziya kürdili hicaz şarkı (~ 
Akkan fmıire gcln.iştir. Evde köylünün yapılacakhl'. Amerikan gcnüinclcr 7.5 senttir. nizde bülbül olsam) 3 - S. J(~~'!J 
üzümleri parasız ttmizleneccktir. 2 - Kleriııg anlaşması olduğu halde muhayyer türkü (Sürmeyi göz ölcl~ 

- -·-- serbest döviz (dolar) i.izerine tediyat CENUBt AMER1KA FtATLERl: 4 _ S. Kaynak muhayyer türkü (.!:, 
Yeni GiirnriiJı yapılmak istenirs<.' yüzde yirmi hese ka- Fiatler kop İzmir olmak üzere beher nc.qelcr tutam ıutam) 5 _ Suphi .ı.;-
muhaselJeclsL dar iskonto yapılır. kilosu 20.5-21 dolar arasında, lokumlar muhayyer türkü (Dedim Lu kaz),_,,, 
. 3 - Komisyon, iskonto ve saire kop 27.30-28.10 dolar arasında, naturellcr ı _ Udi Mehmet A. aşıran şarla (~ 
Izmir ~üınrüklcn baş ınüdı.irlügü mu- lzmir kıymeti üzerinden yiizde be.şi kn- 11.70 dolar, Leridalar 11.20 dolar, natu- den kalbim seni sevdi) 2 - lbral/ 

hascbesine tayin edilen Trabzon mu· tiyen tecavüz edemez. rel emperyaller (kiloda 60 adet) 11.80 hicaz şarkı (Beni sev ruhumu sar) 3 ./ 
hascbccisi B. Adil Üster dün şehrimize 4 - Serbest dfö;izli memlekeLtel'c ait dolardır. hicaz türkü (Kara gözler sürmdi) '..1 
~lerek vnz.ifcsine haşlamıştır. te11iyat Amerikan doları üzerine ve~·a 1NG1LTERE - IRLANDA FlATLERt: hicaz türkü lHarmandalı) 19.45 "'"';...; 

- -·-- kabili tahvil serbest (fövizle ve akreditif Kop İz.mir !iati beher kantarı Türle li· leket saat ayan ve Ajans habeP"" 
Tapıı~a memur aıınıyor trcvoknbt )·apılacaktır. rası olarak layerler 36 kutuluk kasada 20.00 müzik fasıl heyeti 20.30 Jc~~ 

İz.mir, Manisa. Aydın \'e Dcniili \İ- Birle.şik o.Amerika \'C Kanada için tc- 13.50-16 Türk lirası arasında, 200 kulu- ma 20.45 müzik dinleyici dilePjf 
ı~ tı." · d·'-U' l l 1· n""~ıı diye .c::nriları lc.sbit edilmi!!_s ve alakadar- luklar 22 lira, 210 kutuluklar 21 füa, 21 15 k (sıhhat •'""'') 2 f. •••••••••••••••••••••• .. •••••••••- ••n••••••••••••• ............................. ._ ıayc .cı, uu uu ·.: on >eş . ıra ı ~ ·ı.- • onuıma _..... _.Ji' 

: • müteaddit tapu sicil klltiplilUc.ıi inhilil lara bildirilmiştir. Bu sene bütün .satış- 220 kutuluk1ar 20 lira, 336 kululuklar konuıma (radyo gazetesi) 2 ı .4S 'jı 
~ Masalarınızı şimdiden ao• .. a1· e elnıek E. etmiş bulıınınakt.dıl'. Buralara Lise lar kop İzmirdir. İngiltere salı~larmda 22,50 liradır. zik büyük bestekarlar serisi - nO; 
• t'.ı • mezunları müsabaka He alınacak. imti- hakiki daralar indirilecektir. Paket layrler 15 lira, lokumlar 23.25 Schumann 22.30 memleket saat a'/ ,f' 

1 için 2(t(,8 nunıarh ya teleJon ediniz E ~=r.~6n:;~ı~~pı=~~ü;~J:ı~; ~~~,~~~1~e~!~~t9-12 Amerikan ;~11~:1t~~:~~:~ ~~~i~~. gö;~n~~~~ifa~ı~ ~:~nı:a:ı::e:\~~::t. ~o;. -~J 
1 ! ...... ••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••.: ...................................... : limir grubu tapu sicil müdürlliği.ine senli, paket layerlcr beher libresi 9,5- ~üre biiylik 'hir deği~iklik göstMmekte- 22.45 müzik cazbant ( Pl.) 2 3.25- 2'· 

ınüraca.ate haşla~lardır. 10,5 :.ent, lokumlar 5 kuron 2 libre vez.- clir. yarınki program, ve lapanış. ________________________ ,.... _____________________ .....,. ...... ------~'!"-"' ....... '!!!!""!"'!'!"'!'"""!'!'_..-..-.ıı!!!'!!!!!"!!!!"!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~------------------------------------------~ 
u &35 :w: ... w 11 11'9'JDS&QC,.;~--· • a :m 

(JKJNCJ KJSJM) - 241 -
Bir dakika 50Rr.i oclarun e..~ \Mr .Askerlerinizle birlikte çekilini1_ Bana 

çok muhafızlar göri.indü. Faribo1 onlara bas gardiyanla iki zındancı gönderini% 
hiıap etU: dedi. Sonra Senmar.sm lnlmcııu dWnrle 

- Bu adamı bağt&ymız. ktlancmı elin- ku-arak pa.rç.alarını pen~ büyük 
den alınız. Eğer fazla hı.ıysuzlanırsa bir avluya atla. Bastil kumandanının maka
~ız derisini yolarsmııt.. Daha isi ,giderse mına ~rek bturdu. 
ona yakışan cezayı bizzat tertip edece- Kralın i.cade5ini cebine koydu, ba-
f,!İın. eaklanm birbiri iizerinc atarak sözüne 

Scnmars bu tiÖZlerin manasını derhal de\"11111 etti. 
anladı. Nasıl bir tehlike karşısında ol- Faribol Senmar b ha~ha.,,<;a konuşmak 
duğunu hissetti. Mukavemet beyhude imkiruru bulmuştu. 
f di. Askerler kendi üzerine çullanma- - Aziz.im eledi, uzun zaınandanbcri 
dan kılıncım onlar~ kumanda eden za- birbirimizi tamyoru7- Sen ]ak bar yerin
bitin ayakları ucunoı attı. Faribol alayh de vuku bulan mülakntınızda sizi günün 
bir şeki1de; birinde tekrar göreceğim ,.e Bastildeki 

- Ne alıL Ne fuü dedi. Nihayet :ıcr- yübek makamınızı istihlaf edeceğimi 
keşlik1e bir şey kazanamı}'acağınır.ı an- hattnma Retirmezdim. F.ski dostluğumu-
ladutıL .A.nlaŞtAbilcceğiz. ıa hünneten bugünkü \'1lZİyet ve Jne\itİ 

7..abite döndü: • de!işiklitini suiistimal etmiyeceğim. ha-

tıranızm çok kU\'\·ctli olduğunu ümit bir tavırla şu cevabı verdi: 
c-derek cSki maceralannızı unutmadığı· - Bu dakikada benden çok kuvvrtli
mızn emininl-. Mistuilc ile beııiuı ııc ..ka· siniz. Arzularınıza boyun eğmekten ~ 
daı; inatçı olrluğumuzu bllb•orusunuz. 1rn bir şey yapamam. 
Dilinizi çÖ"l.dürmek için Bastilin abşıl· - Bravo. kuyruğun kopsun. Ben de 
nuş metollarıua ,. • c;arelerinc baş vur- böyle olacağını tahmin etmiştim. 
mımır.a meydan venneyiniz. Şayet Tam bu Slrada z.ındancı ba.'ı ile diğer 
en müthiş işk~nceler içinde senelerden- iki zındancı kapı<Uı göı·ünmüşlerdi. FJı
bcri kurbantannızm nasıl inlediklerini ı·iboldan :-lmı~ oldukları emre göre müI
biı.zat tecııübe etmek İb"temiyorsanız zoı;- rl"7.e 'kumandam .zmdan.ctlara vazü~leri
laf?ladan ·bizi müliızim Şadofa'ntn \'e nin ehemmiyetini anlatmıştı. Bunlnı· 
monşenyör Luinin bulunduklara zın- hay.rette ulıualda beraber kralın pek 
dan'lııra götürünüz. kati olan iradesi~ıı ~üpbe'; edemttdi-

Faribol düşmanına düşünmek için :ı:a- ter, Zaten on dördüncü Luinin en çok 
kıt veruıişti. Bastilin eski kumandanı itimadına .;naihar olqıuş kimseler h&k
kendis.ini bekliycn akıbet hakkında ha- kında hir an içinde '\'aziycl değiştirdiği, 
yale diişemezdi. Bildildcrini söylemek- yeni göriilınü ve duyulmu<; bir ~ey de
ten çekinirse işkeııcelerin tiirlüsüne µğ- ğildi. 
rıyacakü. i{(endisinden b~ka kimsenin Faribol: 
bilmedijli sırrı :faşedersc öleccxti. Fakat - Zuubncıl.ar bize refakat etsinler 
bu takdirde seri bir iiliimle karşılac:acak- dedi. 
tı. !ılistulle. \•aziyetten ~üpheye düşlüğü-

Bastilın kor'kun~ ceH~dı on dürdüııcıi nii his9etti.re.ıı bir ;SeSİto: 
Lui ile Mari dü Lu\'aya verdiği yemine - Patr-On bir süz söylemekliğime mi.i-
~dık kalm~ı ve ruç bir şey söylememe- saade c-diniz. 
ği düşünüyordu. Gözlerinde kindar bir - Bir değil İlli .söyleyiniz. 
sevinç ışığı parladı. Ve bu ~"1k derhal - Bu ~ok .:mühim bir suttl u1acak. 
söndü. Ademi tenenü1 ifade eden barit - Neye ait~ Kilnin için? 

- Şu, Senınars cenapları için! 
- Bastilin eski kumandanı kı·alın 

emirlerini yerine getirmekten içtinap ct
miyeccğini \'~detti. Sözünü tutarsa iş
kenceden kurtulur •. Kendisine söyledik-
lerlmizi duydunuz elbette... · 

- Evet patron, fakat bir şey de gör
düm. 

- Ne gördünüz? 
- Senmarsın gö7.l~ı·irıcit• 1»1r1ıroın Şt'Y-

lanet ışığını .• 
- Mistufle, alay mı rdiyorşuu? 
- Ha)'U" patron. Bu kadar nu.ik da-

kikalarda alay elıniveceiimi bilirsiniz. 
- ,Ştt halde? 
- thti~.'atl ba.z.ı tedbirlere iliz.um gi;.. 

rüyonım. 

- Hay ktı.)•ruğu 'kopsun. Yani ne 
istiyorsun. 

- Düşü~rim \'e endişelerim, ya
bana atılacalc şeyleı· değildir. 

- Açı'k olahm arkadaş. rnaksaclınııa 
~~·leyinir.. 

- Patron, biraz evvel Serunarsm göl.
terinde manasını ve kıymetini pek iyi 
bildiğim bir balcq ""Rrdı. Senmargritte 
ayıu şeytanel.klr bakışlarla k~~1ş
ttk. 

- Yani? f 
- Patron, bu bakışların hakiki "'ile 

mrt ve mahiyetini anlamak islcrSl!i' 
Scnınarsın ceplerini araştırınıı.. . ~ 

Mistufle sözünü heniiz bitimıi~ll~, 
Moııscııyör Luinin ceUadı ccbind~ ...JıJl-
lad~ı bir hançeri çekerek Farı~ 

üzerine atıldı. ~ 
- Ah melun şeytan .dedi. Ma--,e' 

elendiniz Moruıenyör Luinin caıuıt' ~,. 
henncme 1:öndercın.iyorum. sizin t.-
itt7.dan Jl!eleyiın. ıe' 

Mistuflenlıı uyanıkl~ı hu .saldıraı' ~ 
sirsiz bıraktı. Bir hamlede Senı~ 
hançeri yere yuv.arlaudı.. Faribot. , 
dafınm hassasi~-elinin çok )'erinde 
ğwıu atllanuşt1. rırJ' 

- Şu adamı deııhal bağlayınız. e 
n.i verdi. . . ti 

Muhafı.zlar. Seıuııa&rsın elle.rit11 S' 
ayaklarını iyiden iyiye bağladılar· lıl" 
tilin eski kumandanı ınuku•eınetuy,.r 
lunınağa hiç ıt~bbü.~ etmedi. o. -_.. 
bolüıı i.izeriue .ıaldırdsğı 1.amaıı e~ 
wıl ~au heyecan \'e ~'kııılıktall .-#11. 
iade ederek pcnçereden uluya~~ .... 
~m ve ~aia muvaffak .,_-

-BITlll'.DI-



In~Iteredeki 
Müttefik 
kuvvetler 

Lo -·-Jtıu f'dfap Kaına..ası lıu 
fıaJJ llStaJıi lıanıınu 

uı etrı ... 
.. Lu?dın 14 (A.A -
ıkınct defa oku ) Loıdlar kamar~ı 
ı aı:aat t!dilıncks~~uktan sonra reye nıü
ınüttHık ku.. ızıın· lngillerede bulunan 
tan · 'vc-t erın kan • l ·· ·· ·· :tını l'dl'n k· unı s atusumı 
ıni$Ur. anun projesini tasdik ct-

Hnrb\. '-' .. b· -' nıustesa k 
ır eok bakı d • rı ·anun projesinin 

le . . nı an doın· 1 
nnın tfıbı ld ınyon ar kuvvet-

hükünılcti h
0

1
. ugu hükiimlere benzer 

u b ı ıva etti.. . . 
nar İ}·c- m·· gını ııah etmistir. 

lleği istihdafustedşarı vaziyeti tanzim. C't-
ı ·· l' en k nustacl'l oldu· anun projesinin 
ku 1 gunu ç·· k . b . ~\·et l'rin urtık • . un u ahsi geçen 
kıltıtıundınıak .. talım görmek \•e t~ş
ku\ Vl'tlerin t u.:z~re olduklarını \"l' bu 
Vardıın teşkiln!ılı_z da~~sına büyük bir 
hulunduğt nu . 1 ~tıklerının ishat edilmiş 

1 avr <-'lmi tir 

-~· J ·ı ""--
ngı tereye yapılan 
son hava h .. 

- RAşr ucumu 
ARAPt l • . 

rıld • ıııcı SAHiFEDE _ 
uıcunu ·· 

dan 13 .. Roııterm"ktedır. A 
1 O u ka b d VC"ılarımız-

u sa"d Y e ilmi:ıse d il 1 dır g ır. Bu 1 d e pı ot ardan 
n ar an da Üçi:ı yaralı-

VUKU BU 
Dün k LAN ZARARLAR 

11d a 11am d"" 
ın·~ttc tayyare! ~şrnanın faaliyeti az 
unhasır kalın er e yapılan faaliyete 
Midlan • ıştır. 

ve l il d da, lııkoc; d w • 

lı:. ilgi terenin b ya ogu "ırnalinde 
~~tat.fara bornb 1 •hsından müteferrik 
t;n Ya İsabet "1lk~roı8hlmışhr. Bir fab
hafj~uhtclif kısımla ~uş v.r. rncmleke-

rı. •urctt- L rın a bar çolc evler 
11' ı_ "' naaara w 

1 ır 1taçı w ugramıştır: 
ar ı agır olm le ·• 

a 11'11fea da ··ı a uzere yaralanan-
0 en azdır. 

Samsunda yapılan haf
riyat ehemmiyetli 

görülen neticeler verdi 
------------~x~x--~------~----· 

SAMSUNUN İLK ÇAGLARDAX BERİ MESKİIH 
OLDVCV ANLAŞILDI •• 

Samsun, 14 (A.A) - Yurdun muh
telif yerlerinde oldu~u gibi Türk tarih 
kurumu bu sene :Samsunda kazıya bas
lamış ve bu araştırmalara başlıyalı bir 
ay gibi kısa bir zaman olduğu halde 
meTkezi ve ~arbi Anadolu kültürlerinin 
yayılışına ve harici münasebetlerine dair 
önemli eserler elde edilmiştir. 

Jrlanda her mütecavi
ze karsı ko vmağa .. 
hazır bulunuyor 

- BASTAH ' l~t"İ SAHTFEl>E -
mt"mlekctlcrclc olduğu gibi kolaylıkla 
avlıyabileceV,i bir av teı;kil edeceği zan 
olunmasının esbabını şöyle izah etmi,;
tir: 

1 - Memlekt:timiz jeografik \"aziyeti 
İtibariyle muhtdif unsurlar irin büyük 
miişküliit irae etnıektedır. 

2 - iyi teçhiz edilmis olan motörize 
İrlanda ordusu 20 seneden bt"rİ bir isti
laya karşı koymak içın en iyi bir vasıta
yı tl."skil etmı tir. 

3 - Gönüllü te'<kılatı tarafından ahi
ren toplanan kıtaat ile sahillerin neza
reti için alınan tedbirler miidafaamızı 
çok takvive etmiştir. 

4 - Memleket Litnraflığını muhafa
za etmekte her :zamankinden daha ınüt
tdik bulunmaktadır. 

Memleket dahilinde muhariolerin bi
rine veya diğerine yardım edebilecek
lerin adedi hiç meaabeaindedir. 

B. De Valera ,unları ilive etrniftir: 
- irlanda arazisini iatili etmeie ber 

kim tqebbüs edrse etsin trlandalılann 
mukav~rneti anudane olacaktır. 

Buna naz.aran; Samsunun tabii mev
kii icabı olarak ilk çailardan beri mes
kun hulunduğu \"e ön asya çenesinde 
mühim bir yer isgal ettiği anlaşılmakta

dır. 

Kazıya bir mev im daha dr.ı:am olu
nacaktır. 

Müref te he ye/an 4 

zedelerine yardım 
Mürdte, 14 (A.A) -- An"kara kızıl

ay merkezince heyelandan uuar gören 
Müreftenin Çınarlı ve KirezJi köyleri hal
kına tevzi edilmek üzere 1 .250 lira 
para :>ardımı yapılmı~tır. 

--·--
Yeni nüfus sayımı 

- BAŞTA1U\F1 l İl'\ci SAHİFEUt: -

lciyetlerindC' yapılan numarntaj kontrol
IC'ri bilmistir. lstanbulun belediye hu-
dudu dahilindeki yedi kazasında yapılan 
kontroller dl' bitrnl'k üzeredir. Yakında 
'Üsküdar. Fatih ve Eminönü kmmlarının 
kontrolüne gecnl'ceklir. 

Samsun. Sinop. Yozgat, Kayseri ve 
Çorum viliıyctlcrinin teftişine baslan
ımık üzeredir. 

Radyo ile sayımın ve nüfus me;elesi
nin muhtelif bakımlaı·dan ehemmiyetini 
tebariiz ettiren konferanslar tertip edil
mekte olup .memleketin şahsiyetleri ta
rafından verilettk olan bu konferansl.ara 
da Eyliil nihayellerinde başlanacaktır. 

1 

En Son 81t.mı1 ııa"ı 
Büt .. 

FORTOKiN 
dav· un. dünyada en . . . • . 
Ah: 1 edıluıiyecek 1 çok olur~c sebep olan hastalıklıırddıı lıınsi de {SITMA) dal'. Bu ha l!.ılık fc.nnı bir .şekılde tc-

s,~hh.Uer d@ bu 0 
Ursa az hır 'l.amanda insanı kuv\'cfü•n diisüriiı. istihasını kesıp kanın cc\•hcrini bozar. vahim 

ı t nu takip 1 k . · 
Rhh ve 1çtiına• M e me te gecıkmez .. 
--4'1 ~ sa 1 U&\'enet Vekaletinin resmi ruhsatıuuıwsini hfüz ku\'\'ctlı hır kinin müstahzarı olan (fOKTO
~ İŞtihay Y~e sıtmanın bi.itün .şekille:ri tam hir mu\·a{fakı~·etle tedavi cılunmakt~r l"ORTOKIN ayni 

unur.. 
1 enbıh ederek \ ücudun cabucak gelişimine :, aı dını eder- F O R T O K 1 N bütün eczanelerde 

*~a 
t~n~ :iktNct iCRA MEMURLU-

ır ala • 
lltttıtnt cagın temi . . . 
ltın· da •urctiyle nı ıstıfası için açık 
Yılı : e lhültiiınet c'::j'n~ karar verilen 
Yeti e 79 ada 1 3 eııınde 38. 40 ııa
taltd~tnurniyeai~e . P~rsel nolu ve he-

ır d") Yırm1 b' l' hiırıd e ı en düH' ın ıra kıymet 
'aılıy e Yedi sehrn·al5ve hanın 48, se
tnir ik~ Çartanıba 1 

•• (.9 940 tarihine 
teri] ınci İcra d . ~nu saat 1 5 de b-

en şa I aıresınde • d 
lletılacaJt rt ar dairesind a~gı a gös-

tşb tır. e PC,,'lln para ile 
rnuh. u arttırmada . 
dıi1 t:'ıc~~ncainin ygü';;~ ~~nlc.ul. kıymeti 
ediler it rdc artt tını bulma
•>-nı c ı O' ı o19~0a ~ 5 ciin temdit 
Çolt b'-aıtc ve ertembe günü 
edi] edeUe ıat·ıapynıl terait dahilinde en 

e<:ck · o an ·· 1 tır. rnuıtcrisine ihale 

kan :- Arttırmaya k 
rrı . c han h. . ~ı arılan işbu d .. k-
~. 1 O 9 , 11aeaının u 

dairesind 940 tarihindarttı~ı:na şartna
llçıltt c herk . en ıtıbaren İcra 

ır. ıı· caın "Ö biJ • lllalü anda y 1 .. re mcsı için 
rrıcy tn•t alrnak ~2:ı ı olanlardan başka 
rne;lı ?40/15 36ÖtJ'enler işbu şartna-

2 liYetirni:ıe rn .. osya numarasiyle 
da y;;- Arttırmay~r~~aı e~elidirler. 
tinde -lalı kıymetin .~ştdırak ıc;ın yukan-

Pey v YU2: e 7 5 • "-'-
nat rrı le eya rnilli b· b · gu nısoe-

3 e tubu tevd· ..ı~~ ankanın lemi-
- ip 1 euuecc.ltf al&Jt d atek eah"b· ır. 

n· a aranın . ı ı alacaltlılarla d"" 
ın ıra . . ve irtifalı:. h ıger 

\e fa·.} rı lllenlcu) · . akkı sahipleri· 
:ı, 12: Ve uzerındek· h ki 11•n la ih' rnaarafa d . . . 1 a arını 
de r ındcn it'b aır ıddıalannı İf}>u 
. C\'ralcı .. ı arcn yi . - .. 

rıyelirrıj rn~biteleriyle b~t! gun ıçın
hıatdc ~ bıldirınele . . ır ı1tte memu-
t11 ~~•r.u. sicili ile :.:b~a~ eder. Aksi 
lırlar e ının Paylaşrn o rnadıkça sa-

4 . asından hariç ka-
- c:.·· tiralt d oıııcril~ .. ..ı 

mu. t- enler arttı l(unue arttırmaya İ•-
-,, ve 1.. rrna tart " 

la,, t llZurnlu rnalu namesini oku-
olunu•l•men kahul ınat~ almış ve bun-

5 r ar, etmıs ad ve itibar 
~d - icra kıl eli . ınan arttır d 
olan d'• h' ıateyenin 1 ın~ a arttırma 
ile •~~er alec.1tlıla a •caKtna rüchana 
d ........ ,n d"I rın o .. . 
•n ~ c ' rniş alacalı:. .. ayn ınenkul 

tı111ırıa . aya çıkmalı:. . lan rnecınuun
&,t'hale edilir Sllttıyfe en çok art-

Yapıta e hir bcdeİ eld • 
6 ~-C ve ... tış taıcb. ~~me7.Se ihale 

otuna L. ayrı ınen1tu1 ~r. 
"'-- n. ~•lllac derhal ~ lkcndiai~ ihale 
·ı.ı~ •"-le le ına c L_ -• 1· . ı 
ı,.._ lca ararı fe.fioı ueae ını ver-
tcite "'rıununun 133 .. ~~ralc icra ve 
"-n IG:-rncle ifa edil~'";? maddesine 
ıl&" ol.. ve aaaue .. ._ ~ ve tayin olu-

"nur - ~ra ol • ----- -· 32S9 unacagı 
·~ (1663) 

Da () O -;k"":;T:-::-----....... .\fi o ft 

.~~~~OOLU 
~~QUk Tl!i>Avtu:& \e 

~ ~ So':t1 N•. ~ iz.ait 
~ ... ,.~.-habta .. 

ON : 3111 t.t.r. 

................. 
Aydm Daimi Encümeninden: 

l - Eksiltmeye konulan iş Aydın - Muğla yolunun O +090-
0 S40 kilometreleri arn::m<la 20682,60 lira keşif bedelli parke 
kaldırım inşasıdır. 
2 - Hu :~ iıit şartname- v .. P\·rak sunlardır: 
a - Eksiltme sartııame!>i. 
b - Mukavele pruje.:'i, 
c - Bayuıdırlık isleri ı.t .. nf'l ı::artn .. mesi. 
d - Tcs\'ıvei tüı-.ıhire <;"~C \'e kfugir inşaatına aıt fenni şartname, 
e - Keşif hülfısa cetvc:li \'\! sibilel fiyat, 
f - Taş ve kum ıtrafikbı.-. 
3 - İslh euler bu ş~u·tn'.ıne \'C evı akı Nafıa müdürliığünde görebilirler. 

Eksiltme :ın-1:1-940 tarihind" Pt•rşeınbe günii saat lG da viwyet daimi encüme
ninde yapılncctktır. 

4 - Eksiltme k~ıpalı zat: ıısulik-diı. 
5 - Eksiltmeye girebilm .. k için isteklilerin 1551.12 liralık muvakkat temi

nat \'ermesı \e Aydın vilihetiııden bu iş icin alınmış müteahhitlik vesikası 
ve ticaret r>dası \'CSikası bıı•unması ve şimdiye kadar 10000 liralık parke ve 
kaldırım işi .,·apınış olın:; .. ı !:'azımdu 

6 - Teklif ınektupldrı "\:karıda 3 üncü ınaddede yazılı saatten bir saat 
evveline knc1<ır \'ilfıyt•t eno:iimenine getirilerek encÜınC'n reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. P.ısta ile pönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede vaııiı saate kad·-ır gdmiş olması ve dış zarfın mlihür mumu ile iyice 
kapatılmı · olması lazımdır PoshtdP o1acak ~ecikıneler kabul edilmez. 

11-15-19-23 3179 (1640) 

Aliağa çiftUği P. r. r. ŞeflJğtnden : 
1 - Bedeli keşfi 815 lira olan idare binasının tamiri mevc11t kqifname ve 

tartnamesine tevfikan 26. 8. 940 gününe müsadif pazartesi günü saat t 1 de 
ihalesi yapılmak üz.ere 1 1. 6. 940 tarihinden itibaren on b~ gün müddetle 
açık ebiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 61 lira 1 3 kuruştur. 
3 - Taliplerin keşifname ve şartnameyi görmek üzere l!Cfliiimix ile lzmir 

merkez Md. ğüne müracaat edebilirler. 
4 - Yukarıda bildirilen gün ve eaattc teminat makbuzlarüe yapdacak ek

siltmede bizzat veya resmi vekili bulunduğu mücaesenin vekiletnameaile Ye 
2-490 aayılı kanunun tarifatı dahilinde bu İşe lüzumlu belgelerle Aliağa nahi
yesinde komisyonda bulunmaları ilin olunur. 13, 15, 19, 2 3 3198 ( 1649) 

ısrANBUL BELEDiYESiNDEN: 
Y edikule - Balıklı ha.tanesi yolunun katran kaplama toee in.-atı kapalı 

zarf mutiyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 25. 372 lira 38 kuruş ve 
ilk teminatı 1902 lira 9 3lı:uruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık itleri genel 
huıusi ve fenni şartnameleri proje keşif hülisuiyle buna müteferri diier evrak 
127 kuruş mukabilinde fen itleri müdürlüğünden verilecektir. 

ihale 22/61940 Pertembe günü saat 15 ele daimi encümende yapdacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden M:~ gün ev
vel fen i,leri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet Ye 940 ydına 
ait ticaret odası vcailtalariyle 2490 numaralı 1'.anwıun tarifatı çevresinde ha
zırlıyacaldarı teklif rne'ktuplarmı ihale gÜnii saat 1 4 de kadar daimi encüme-
ne vermeleri lizJmd ır. 7, 1 2. 15, 19 3081 ( 1609) 

İZHia V AIUFLAR lfVDVRLVOtlNDEN : 
Bu ketre tamil"İ yapılan ve senelik bedeli icarı 216 i''i .\üz on altı lira olan 

Medine yokusunda kain 5 numarala ev hali hazıriyl~ kintya \-erilmek üzete 
müzayedeye konul;nuştur. İhalesi 19/8/940 pazartesi ~ünü saat ondadır. Talip 
olanların Vakıflar idaresine miiracaatleri... R-11 - 15 3131 (1617) 

İzmir Y~ Yetef'lner ıniUUll'Ujğljnden : 
Buca, Torbalı, ödemiş, Bergama. Dikilideki qım duraklarmda mevcut da

mızlık aygırların yıllık iateaini temin için ihtiyaç bulunan ( 4.S 21 O) kilo yulaf an 
l .S /8/940 tarihinden itibaren on be~ gün müddetle ebiltmeye konulmUftUr. 
Yulafın beher kilosunun muhammen kıymeti bet kuruştur. 1 / Ağuat<>11/940 
Pertembe günü vilayet daimi encümeninde ihalesi yapdacağından taliplerin oart· 
nameyi görmek üzere her gün veteriner müdürlüğüne ve ekailtmeye iştirak et
mek isteyenlerin l / Aiuatos/940 Perşembe günü vilayet daimi encümenine 
müracaatları ilin olunur. 1 5, 16 3261 ( 1664) 

lngiltere yi isti/aya 
kallusacoklar mı? _ .. __ ~--

- BASTAR.'\fl ı ixct SAHİFEDE -
tarzda vazife gÖrmiiflerdir. 

Şurası kaydedilmektedir ki Alman 
bombardıman tayyareleri için intihap 
edilen hedefler hepsi bu tayyarelere re
fakat eden avcılann keşif aahalan dahi
lindedir. Alman ve fngiliz avcıları ara
sında cereya ıı eden muharebder fngiliz 
vcılarıııın lehine inki~f etmiştir. İn· 

gilıerenin ha va müdafaası sistemi halen 
çok merke~idir. Fakat hareket merke
zine tesadüfen bir bomba düştü~rii tak
dirde bu .sistem inhilaJ ctmiyecektir. 7J
ra her avcı filosuna her ihtimal için ay
rı ayrı emirler verilmis bulunmaktadır. 

iSTiLA TEŞEBBOSONDE 
BULUNACAKLAR MI ? 
Şimdi taanuzu istila te,;ebbüsünün 

takip edip etmiycceği hakkında heniiz 
bir şey sÖ:> lent~ınez. Muhakkak olan 
bir ~ey varsa o da Almanyanın İngiliz 
mulca vemetini le ırmak malcsadiyle F ran
sayı fetht>tmek için feda ettiği tayyare 
adedinden en .az iki mislini fedaya aşi
kar olarak amad~ bulunduğudur. Fran
sa muharebesinde Almanyanın kaybet
tiği .tayyate adedi 2.400 olarak tahmin 
ediliyor. 1 ngiltere üzerine hücumlardaki 
Alman zayiatı ise sinıdiden 500 e ha
li~ olmaktadır. 

ingiltereye topçu ateşi 
açddığı doğru değil-
Londra 14 (A.A) - Bugün Nevyork 

gazeteleri lngiltNe sahilinde bir parça 
yere topçu bo:nbardımanı yapıldığını 
yazmışlardır. Bu hah r Londrada teyit 
cdilmemektedı r. 

aZMiR SICJLi TıCARET MEMUR
LUcUND.AN: 

( f.d \'ar f"ilipuçi) ticaret iinvaniyle iz. 
mirde Yemiş çarşısında 35 numaralı 
mağazadll her türlü yerli mahsullerin 
dahili alış \'e satışiyle iştigal eden Edvar 
Fllipuçinin işbu ticaret ünvanı ticaret 
kanunu hükümlerine göre sicilin 2604 
numaraııına ·kayıt ''e tcacil edildiği ilan 
olunur. 

İzmir sicili ticaret memurluau resmi 
mü hürü ve F. T enik imzıuıı 

3366 (1662) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
9-1~ sayılı sokal.ta belediyeve ait 56 

ve 58 sayılı dükkf.nlarm bir sene müd
detle kira~·a ,·erilmesi, yazı işleri mü
dürlügiindeki şartr-'1mesi \'eçhile bir ay 
müddetle pa1.arlığa bırakılmıştır. Mu
hammen Lec!cli 50 lira muvakkat temi
natı 3 lira 75 kuruştur. Taliplerin :temi
Jıatı ö_i!lcdcn cvve! iş bankasına vatıra
ı ak makbuzlariyk birlikte ihale tarihi 
olan 16-8-940 Cum.'! ~ünü saat 16 da en
l.Üıncne müracaatlr;rı. 

18-28-6-15 2ii4 (1480) 

- Kültür mahall~inde 1388 nci so
kakta 63 ncü adanın 429 metre mural:>
baındaki 4 sayılı arsasıııın satışı yazı 
i~leri müdürlüğündeki ~rtnamesi veç
hile açık arttırmaya konulmuştur. Mu
hammen bedeli 2 145 lira olup muvak
kat teminatı 161 füadır. Tal iplerin ıte
minatı öğleden evvel cümhuriyet mer
kez bankasına yatırarak malcbuzlariyle 
birlikte ihale tarihi olan 16/8/940 cu
ma gi.inü saat 16 d& encümene müra

Istanbulda bir işçi dam
dan yere düştü, öldü 

------------~--x~x--------~-------
İstanbul 14 (Yeni Asır) - Galatad.."l feci bir kaza olmuştur. Yelkenci cadde

sinde bir dökmeci dükkanında calı~an ameleden Riza, dükkanın -damındaki 
demiileri alırken nım·azenesıni k<Jybederek düsmüş, muhtdif ye1~~rindcn ağır 
surette yaralanarak ölın'üştiir. 

Yeniden Leh muhaciri geldi 
x.x 

lslaııbul 14 (Yeni Asır) - Bugi.in ıcle Kom·ansi~lonel treniyle ehrinaize otuz. 
kişilik bir Leh mülteci kafile,i gelm~ tir. Bunlar Fillstine gideceklerdir. 

iki lngiliz mayn!Fransız kabinesi 
toplayıcı ~- muhtelif mes
misi havadan eleleri müza-

batırıldı kere etti 
Londra 14 (A.A) lngilız amirallığı 

tebliğ ediyor: 
Amirallık daıresi Tuınarisk \'e Pyrope 

ınayn toplam:ı gemilerinin bir ha\•a hü
cumu e<:nasında almış oldukları yaralar 
neticesinde batınıs olduklarını teessür
leriyle ~yan ede;. ölenlerin vakm nk
rabaları haberdar edilınistir. · 

-*-
AMERİK.ALI SEFİR 
Bir daha beyanatta 
bulunmıyacak!-
Vaşinston. 14 (A.A) - Roytcr 

Ajansı bildiriyor: 
B. Ruzvelt tarafından geri çağnlan 

sabık Brüksel sefiri B. Cudahy Qipper 
Vaşingtona gelmiş ve badema beyanat
ta bulunmamak üzere talimat almış ol
du~unu söylemiştir. 

Evvdce yapmış olduğu beyanatın 
Londra gazetderi tarafından o kadar 
tahrif edilmi, olduğunu ilave etmiştir 
ki bu beyanatı kendisi bile tanıyamamış
tır. 

Vişi 14 (A.Al - Hava ajansı bildi
riyor: 

Nazırlar heyetınin toplanlasmı müte
akip dahiliye nazırı B. Marguet matbuat 
mürnec;silkrine şu beyanatta bulunmuş
tur: 

- Şaat 18 de Mareşal Petenin riyaseti 
altında nazırlar he~ eti toplnnmıştır. Na
zırlar he.reti yüksek adalet dfranının 
icrayı faali~·eti, gizli cemiyetlerin lağvı 
,.e ecnebi aıın babadan doğmuş olan me
murlara mütedair e\>velcC' neşredilmiş 
olan kanunu tadil eden yeni kanun ID
yıhnlarını H~ sair k~nunlan kabul et
miştir. 

Nazırlar heych bilihara uzak ~rk iş
leri hakkında bir rapor müuılcere etmiş
tir. ) ..-.: 

Maltaya yapılan .son 
/tal yan hava akını 

Malta 14 (A.A) - Diişman tayyare
leri ay ışığından islifade ederek Malta 
üt.erine iki baskın yapmış "e bir miktar 
yangın ve infilak OOınbuı atmıŞlardır. 
Hasar pek azdır. Bir sivil ölmüştür. 

SIHHA1 VEKAU:TtNtN RESMi RUHSATINI HAtZ 

KAflE 

$lddetll BAŞ, DlŞ atrı· 
larmı, ROMATtsll&san

. calaranı SINtR, ralaatsaz· 
lıldarmı derhal geçirir 
GldP, NEZLE ye S0CUK 
algınlıpna karp m•es· 
sirUAçtır. 

kabenda süncle 1 - s kate 
alımr. H~ Ecnnecle bala •· 

caatları. 1, 4, 9, 15 3022 (1574) '~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Kadifekale kazinosunun bir buçuk 
ıene müddetle kiraya verilmesi yazı it
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhi
le açık arttırma)'& konumuıtur. Bir bu
çuk senelik muhammen beddi icarı 7 5 
lira muvalı:lı:at teminatı 5 lira 65 kuruş
tur. Taliplerin öğleden evvel teminatı 
cümhuriyet merkez: ban'kasma yatırdık
tan ve belediye riyuetinden alacakları 
ehliyet vesikasını ihtihaal ettikten sonra 
ihale tarihi olan 16-8-940 Cumartesi 
günü saat 16 da encümene müracaatları. 

2. 6, 11. 16 1041 ( 1579) 
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S011 BHAR FUARI 
1·8EYLÜL1940 

HER SENE OLDUt.U GiBI BU SENE ot; BÜTÜN 
MÖKEMMELİYETiLE AÇILACAKTIR 

1940 
v 

MünaessU : iL A. MtlLL-ER De Şet'lld 
Telefon : 40090, P. K. 1090, Telgraf : •T R A N S P O R T .. 

ADRES: Minerva Han GAl.ATA - İSTANBUL 

izmlP Nafıa rnödürliiğönden : 
Şehir içinde veya civarında malzeme muhafazasında kullanılmak üzere üstü 

!-Karşıyaka teınlı.lik işleri hayvruıları- kapalı mazbut kirr-lık bir depo aranmaktadır. Nafıa müdürlüğüne müracaat 
na senelik 15,000 kilo saman satın alın- edilmesi. 13, 15 3194 (16534) 
ınası yazı işleri müdürliiğündeki şartna- :----------------------------------
mesi veçhile yeniden açık eksiltıneye : .......................................... :! U M D A L 
konulmuştur. Muhammen bedeli 300 li- : lkt d• 11 11 .. : (( 

11 

ra muvakkat teminatı 22 lira 50 kuruş- : ısa 1 uaruu•t : ---·- . 
tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel '"J E Ul\IUMi DENiZ ACENTEUÖI LTD 
Cürnhuriyet merkez bankasına yatıra- FUAR NÜSllASI HELLENİC 1.INES L'm 
rak makbuzlarile ihale tarihi olan 26- Türkiyenin yegane ikwaqi mec- İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF-
8-940 Pazartesi günü saat l6 da encii- muası olan ·İktı.sadt Yürüyüş• İzmir TALIK MUNTAZAM HAREKl:l' 
mene müracaatlan. enternasyonal fuan için fevkalide bir 

2 - K~ıyaka temizlik işleri hayvan· sayı hazırlamakt•dır. PATRAI vapuru 3 - S eylul arasuııda 
!arına senelik 15.000 'kilo arpa satın alın- Bu mecmuayı fuarın açıldığı gün İzmirden doğru NEVYORKA hattke\ 
masa yazı Weri mildilrlüiündeki şartna- her salıetdan isWyiniz. edecektir .. 
mesi vethile yeniden açık eksiltmeye ko- ........................ ................... HOLl..ANDİA vapuru 13-15 eylül ara-
nulmuştur. Muhammen bedeli 825 lira smda İzmirden do;?ru NEVYORKA ha
muvakbt teminatı 62 liradır. Taliplerin rin teminalt öğled~n evvel Cümhuriyet reket edecektir. 
teminatı öğleden evvel Cümhuriyet merkez bankru;ına yatırarak makbuzla- ANGHYRA vıapuru 21-23 eylUI ara
ınerkez bankasına yatırarak makbuzla- rile ihale tarihi olan 26-8-940 Pazartesi suıda İzmirden doğru NEVYORKA. ha
rile ihale tarihi olan 26-8-9'0 Pazartesi günü saat 16 da encUmene müracaatları. rekel edecektir. 
günü saat 16 da encümene müracaatları. 6 - Temizlik işleri hayvanlarına se- ATHlNAt v"J>W"U 28 - 30 eylUJ ara-

3 - Karşıyaka tramvay idaresi hay- nelik 120.000 kilo arpa satın alınması sında İzmirden doğru NEVYORKA ba
vanlanna senelik 10,000 kilo arpa satın yazı işleri mildürlüğUndelti .şartnamesi re.ket edecektir. 
alınması, yazı işleri müdUrli!jiindeki veçhile yeniden kapalı zarflı eksiltmeye .NOT : Bütün vapurlanm.wıı ambar 
sartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko- konulmuştur. Muhammen bede1i 6800 içi elektrik vantilatör tesisatı ile mü
nubnuştur. Muhanımen bedeli 550 lira lin muvakkat teminatı 495 liradır. iba- cehhe7.dir. Gerek vapurların muvasalit 
muvakkat teminatı 41 lira 25 kuruştur. l~i 2~940 Pazartesi günü saat 16;30- tarihleri, gerek vapur isimleri ve nav
Taliplerin teminatı öğleden evvel CUm- ci8dır. 2490 sayılı kıınunun tarifab dahi- lunlan hakkında acentamıt harp dola· 
huriyet merkez b&nkasına yabrarak linde hazırlan~ teklif mektuplan iha- yısiyle hiç bir taahhUt albna girmez. 
makbuzlarile ihalt! tarihi olan 26-8-940 le günü azamt saat ıs 30 a kadar encU- Daha fazla ta{silit almak için Birinci 
P87.8rtesi gUnU saat 16 da encilmene mende riyasete verilir: .Kordonda 152 numarada •UMDAL· 
mUracaatlan. . . 11-15-20-25 3193 (1641) umumt deniz acentelili Ltd. müraeut 

4 - Karşıyaka tramvay ıdaresı hay- edilmesi rica olunw·. TELEFON : 4012 
varllanna sene1tk 11,889 kilo saman sa- Buğday fiatlerinde vUkua gelen te-
tın aJırunası, yazı isleri müdilrlilğUndeki rcffü sebebiyle l S/8/940 tarihinden ........................................ _ 
.şartnamesi vcçhile yeniden açık eksilt- itibaren birinci nevi ekmeiin kiloaun• OIJYjD YE 
meye. konulmu$hır M~hammen ~li 30 para zammiyle 11 kuruı 10 paraya fıft•e_..a_.I l.l'D 
220 )ıra muvakkat temınatı 16 lıra 50 ve ikinci nevi elmeiin de yine ltiJoauna UnaaA• • 
kuruştur. Taliplerın teminatı öğleden 30 para ilbeaiyle 9 kurllf& ibllğına ka- Y APUR A.CBft'f Alll 
evvel CUmhuriyet merkez bankasına ya- rar verilmiıtir. Keyfiyet ilin olunur. ATA'l'ORIC CADDm;I Reel bln.-
tırarak makbuzlarile ihale tarihi olan ( 1661) T!!Ll!:FON: 21Q 
26-8-940 Pazartesi g\inil saat 16 da en- Londra vı ı ı--• hldlan içta 
cümene müracaatları. D • ....._.. ....... ....,.-..-

5 - Temizlik işleri hayvanlarına sene- U..,...a...- pİTUaDın ihll)'acma a&e vapurta. 
lik 100,000 kilo saman satın alınmasa Gazetemizin 2, 6, 1 1 Aiuatoa 940 ... ~~.~!!!".~~:. .......... .. 
yazı işleri miidürlilğündeki şartnamesi tarihli nüahalannda nqıedilen beledi-
v~ile yeniden aÇJk eksiltmeye konul- yenin Kadifeble gazia09U0un bir bu- Cuma günü olacaiı yAZlimul icap eder
MU$1Ur. Muhammen bedeli 2008 lira çuk eene müddede ki~a verilmesi iti iten aehnn l 7 /8/940 Ça.-..mba o1ank 
muvakka\ ıeminat& 150 liradar. Taliple- hakkaadaki ilinıo ihale tarihi 16/8/940 n.,..edilmitbr düzeltiriz:. 
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K ·· y kalkınma.

sn a ö~retme-
r ı 

.. 
••• 

• n -·--l{öy Jıa Jırnmasında öğ· 
retmenin lıanunlarımız· 
Ea pe f;9nleşP!dş rolleri 
pek çolıtur. ~ bunları 

J.'G malıtadır 
•Koyde ogrctmcıı ve kalkınma• baş

lıklı, · Zckı Kıı.ıJoğlu • imzalı yazıyı ga-
1etrnızde okudum. Bu yolda yazılmış 
bir çokları gibi bu yazıda da köy öğret
mcnınden tahammülün üstünde bir çok 
şeyler istenmekte, tavsiye ve temenni
lerde bulunu1makütdır. Tavsiye ve te
menni edildiği gibi bir içtimaiyatçı, bir 
ziraatçı, bir baytar, bir doktor, bir iktı
s.-ıtçı irfan ve kuılretiyle değil de sade
ce bir çiftçi, bir çoban, bir nalbant, bir 
demirci, bir smık~ı bilgi ve pratikliği ile 
bir köy öğretmeni olmağı ne kadar is
terdim. 

* Ta Meşrutiyet de,Tinin ilk günlerin-
dı.:ıı beri öğretmenden, köy öğretmenin
den neler istenmc:li neler ... Meşrutiyet 
devri çok şeyler istedi, fakat cami av
lufonndaki, mezarlık kıyılarındaki ka
ranlık izbelerden bile kurtaramamıştı 
onu .. Cümhuriyet de'.Tİ köy ögretmeni
ni köy çocuğu ile bırlikte izbelerden 
mPktcplcre çıkurdı. ~ a.şamak hakkı, ça
lışmak kudreti verdi. Köy tedrisatına 
veçhe verdi, şimdı bu cephede yürüt
mek için teçhiz etmektedir. Bu yürüyüş 
benim görüş ve anhıyışıma göre ihtısasa 
doğrudur. Görülü~ ur ki her şey olmak 
b11yen bir şey olamıyor. Şu halde bir 
köy öğretmeninden her şeyi istemek, 
ona bir şey yapma demektir .. Daha açık 
söyliyeyim : Eğer istenen şey : Öğret
men bir reklamcı, bir konferansçı, bir 
propagandacı olsun demek ise, bugiin 
bunl .. ı· da birer s.mat birer ihtısas işi 
olmuştur. 

* Benib anladığım::ı göre bugün öğret-
menden istenen, Jiınkü gibi !Af değil, 
kendi vazifesi dahilinde iştir.. Çünkü 
bugiınkü hayatta JAfın yeri kalmamıştır. 
İsterseniz şehirdı::ki satıcıları şöyle bir 
dolaşalım, en çok ı; ... tan, malını en i)i 
:ş<:>kilde arzcdendir. bu da malın ve alı
cının bir c;ok huımsiyetıerini bilen ihtı
sas sahiplerine müves.ser olmaktadır. 

* BahSC'ttiğim yazıu .. anlıyamadığım bir 
nokta var : Köy Öğ.ı etmeni; köy kalkın
masında çalışabilntck ve işe başlıyabil
mek ic;in önce köylüye kendini sevdir
meli, onlara sempati göstermeli, eski ve 
köylü tabirince köylüye kul, köle olma
lı, bu suretle köylüııün itimadını kazan
m:ıh_ hatta köylü f:Cviyesine inmeli, on
dan sonra işe başlamalı imiş. 

Bir köy öi,'t'etmeninin ışe başlama 
şartlan bu kadar ai,'lr olmamalıdır. Bu 
<ığır şartlardan birhıci şart olarak gös
terilen karşılıklı sevgiyi göz önüne ala
Jım. Bu bana, yüzmek öğrenmeden de
nize ginneıneli demek gibi geliyor. 

Bizim köylüler kimseyi, kara'kaşı, ka
ra gözü vnr diye sevmezler, fakat çalış
kan, dürii:ıt, özü, 8ÖZÜ doğru adama ba
yılırlar. LMla peynir gemisi yürümez 
derler, iş isterler. Şu halde öğretmen 
köylü beni sevsin de ondan sonra işe 
başlıyayım derse çok bekler, fakat hiç 
baş]ıyrunaz. 

·Köylü seviyesine inmek. ne demek
tir? Eğer bundan bir şey anladımsa mü
nevver bir adam olayım.. Bu seviye 
bcraberli~i fikirde: mi? Dilde mi? Ge
yinip kuşanmada mı? Oturup kalkmnda 
mı- Yoksa işte mi? .. 

Fikirde berabcrl:k diyemem, çünkü 
köylümiiz, zeki ve kurnazdır, notunu 
açıkça vermekten l'ekinmez. Dilde der
seniz, lügatça konuşanla köylümüz Ka
ragöz perdesinde Hacivat dili ile ezel
den beri alay cdegdmiştir. 

Kı)afctte ise köylüye iş hayatına uy
~un geyinıncyi Cümhuriyct idaresi na
b-ıl olsa halledecektir. 

Oturup kalkmuda köylü yapmacık 
cclaları bilmese daha iyidir. 

İşte sc\•iye birliğine gclince, Türk 
köylüsünün topragı işlemekte, hayvana 
bakmakta bulunduğu seviye çok yük
sektir .. Oraya ben de çıkmak isterim .• 
Eğer küylüniin tarlasını gen, hayvanı
nı ::ınk, ürününü cılız görürsen kabaha
tı köylüde değil, kbylünün tarihi haya
tında aramalıdır. 

* Aklıma gelmişken şunu da söylıye-
yim : Bu köylü sevıyesine inmekten 
maksat, biz.im kibiı· ve gurur dediğimiz 
ndam be~eıımemck, kendini her kesten 

Zi 

1 gilizlerin 
avalard 

azan ık 
m vaff akı yet 

- -·--
Köt ü düşünen bazı 
bitarafları d a İngiliz 
nthai zaferine ilına (!fti -·-Loııdra, 14 (AA) - Deyli Telgraf 

gazetesinin siyasi muharriri yazıyor: 
Jngili.z hava kuvvetlerinin Eon hafta

lar zarfındaki taarruzu ve tedafüi faa
liyeti yabancı hükümetler Üzerinde derin 
bir intiba hasıl etmiştir. Biıaraf devlet
lerinin Londrndaki mümessillerine Ber
linden itimnda layik menbalardan gelen 
raporlar Almanyada ı.'e Almcnyanın iş
gali altındaki topral;lar üzerinde askeri 
hedenerin uğradığı hasarlar hakkında 
malumatı ihtiva etmektedir. Bu hasar
lar lngiliz hücumlarının hedeflerine ne 
kadar tesirli bir surette nüfuz ettiğini 
göstermektedir. Bu taarruzdan bilhassa 
petrol tesisatı müteessir olmuştur. Kc-
7.a bitaraf diplomatlar Manş denizi üze4 

rinde cereyan eden büyük muharebeler 
hakkında da müsait intiba hasıl dmiş 
ve bu intibaları hükümetlerine bildir
mişlerdir. 

İngiliz bombardıman tayyarelerinin 
muvaffak1yetleri Fransad aki İngifu kuv
vetlerinin çekilmesinden ve Fransımın 
teslim olmasından sonra müttefikler d a
vasını bedbinlikle mütalaaya başlamış 
olan bazı memleketler üzerind e tatmin 
ed ici tesir hasıl cylemİJ!İr. 

Milli ef'in 
seyahatı 

BAŞTARAFI l lNCI SAHiFEDE 
mekten sonra kazalrırdan gelen rnii
messHleri kabul eylemiş v e k endile
rinden memleketleri hakkmda izahat 
almışladır. 

ÇORUMDAN MUFARAKAT 
Çorum, 14 (A.A) - Reisicümhur 

ismet lnönü bugün saat l 0.25 de şeh
rimizden ayrılmışlar ve başta mebuslar, 
komutan, parti ve halke,•i ve belediye 
erkanı olmak üzere bütün Çorumlular 
tarafından candan sevgi tezahürntiyle 
uğurlanmışlardır. 

Milli Şef hareketinden önce vilayet 
ve halkevine şeref ''ermişler ve Halk
evinde Çorum ve civar kazalar halkı ile 
görüşmüşler ve fe.aliyeti elrafındn iza
hat almııılnrdır. 

Milli Şe~ ~z~Ji i de 
şereeıentis!'ecekler 
Ankara, 14 (Hususi) - Milli Şef 

lnönünün lstanbulu t eşriflerinden sonra 
iz.mir Fuarı münasebetiyle izmiri de şe
reflendirmeleri muhtemeldir. 

üstün ve biiyük g:mnek gibi kötü huy
lar ise doğmsu bi~im köylüler böylele
rine burnu biiylil:_ çalımcı, öğretmen 
olmuş ta ııe olmuş? der .. Ve onları lıc
ğenmezler .. Bu gibi kendini beğenmiş
lerin yanma sokulmazlnr, onlarla haşır 
V!' neşir olmazlar. 

Yazı sahibinin maksadı bu ise çok 
doğrudur .. Eğer bu hususta izahat alır
sam alt tarafını koımşuruz.. 

* Köy kalkınmasında ögretmenin ka-
nun lanmızla pcrçmlenmiş rolleri pek 
~oktur. Bence köy ö~etmcni köyde şöy
le yapmalı, böyle :yapmalı diye bir ta
kım indi temenni ve tavsiyelerde bu
lunmaktan ise kendisine kanun, nizam, 
ve talimatlarla ver-ilen '\'aı.ifeleri yapa
biliyor mu? Yapamıyor mu? Sıkıca 
araştırmalı, iş ve fikir hayatında kendi
sini t akviye etmeli, icabına bakmalı ... 
Yoksa adanın çi7meden yukarıya çıkma 
deyiverirler. 

Hacı Hüseyinler : 
O. BOZKURT 

:::: : ::: :::ıı ; ıı • Cihaı1 Ha tun ;11111:11111111:: .. .. . 
efr ika: 100 YAZAN: Curci Zeydan ..._,_ __ _ 
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v. ı ı ... ~ ı.ırıku lı~lı.ıı ile bugünkü halim nail olmıyarak vey..ı mağlüp olarak av
ara: .r «.ı o k.1dar l .. rk vardır. Lfıkin.. det e.}lemiş idi. Maamafih harekattaki 

Vcrr: m ç.rıı çd~.ıği halde Aydoğdu)- betaet askerin sabrını tüketmiş, bir çok 
nun S• ~ili. ' t erı;k: kilükali mucip olmuş idi. Hatta sabrı tü-

p. < ı• .ıdiıni cehennemden cen- kenen hır gomillu rü~ ada hazretı -pcy-
net<> ' · ı ı • • ı.,ibi görüyorum. Zcv- gaınbcri gürdüğündcıı ve lıaz.rcH pcy
cc:ı. i ,. • . t • ,., t:viyordum. Bu cana- gam berin Afşine söyleyiniz derhal hücu
'\ ar h erif o cll ur kudurmuş idi ki onu mu emretmeı.se d~ığları gönderip ken
kendi ncI.s.ı h '1 istedi. Kendisini redde- disini recmettiririrrı dedig!nclen bahisle 
dince ns1ter goı -ferdi, zor He ulıp götür- .. skeri heyecana duşünnek ist<'ınişti . Fa
dil. Allah uvle fo:;ıl. bir mecusiyi e1bctte kat Af sin • bcıı ne )aptıgımı bilıyorum. 
kahrl'der. Dit· kcrrc ele geçirsem kanını Allah daj'ılar ıle ncl.ım rPcmetmek is test• 
:c;.ecci!im. idi en e\ \el o kiıiir mı:cu~h i recmet ti-

-- Kim büir, ibclki Afşin onu yaka- rirdi. Biz de onıııı şerrindl~l kurtulur-
lrımıştır. Jfaydi ordugaha dönelim. duk• dıyerek hattı hareketini bozmamış 

- 58 -- idi. Velhasıl umumi hücum güzel tcr-
BABEK'İN TUTULMASI tip edilmi ti. Neticcs.ind ... sehir zapt , e 

Af in hu muhc- \'ueyi büyük bir ikti- teshir edildi. Hartmiler in cümlesi kı · 
dar \C dirayc>tle ıdare ctmio; idı. (Ila- lınçtan geçirildi. Biıtün mebani. (B.ı· 
bd) ini ıı.-.al \e •ı rıkili için dr.ha l'\\•cl I bl:k) in müstahkc..n konaklnrı neft ık 
mnk rı h•l f tter. ı,:foıdcrılrn hır ('ok i tihkaın taburların.ıı kazmalnrıylr ihrnl 
l u' l u • l. ı 1.ı 1 .r ı \I t. '.ı de \e t ahııp t::dıld,. Aı~ın Cıh:m \c He,Ja-
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vaziyet ___ * ___ _ 
Amerilıa meseıe31i 
ehemmiyetle taltiP 
edi~or.. ~ 

-~~~~----------~"WW*""""*"~~~~~~--~~---

Vaşington, 14 (A.A) - B. 
nC'r Vels. Birleşik Amerika hükürne 
lngiliz kıtantının gl'Iİ çekilmesi Ü~ 
ortnya çıkmış olan meselelerin hal 1 

Şanghaydaki Amerikan makaf1111 

dirayetine itimad ettiğini beyarı e.I 
tir. lngiliz mıntakasında devriye "-,; 
si görecek olnn kıtaat hakkında ) Jf 
cak miiznkerata A sya filosu ku_rrııı ıJı 
Amiral Hartinde iştirak etmesı JTl 
mel bulunduğunu il:ıve etmiştir. Jı& 

Seylap gören köylülerin ha yvanlarına bedava ot veril~cek 
------~--------------~*llılW'lo----------------------

Bursa, 14 (A.A) - Ziraat vekili refakatlerinde vali, bazı etmiştir. 
mebuslar ve ziraat mütehassısları olduğu halde dün Karaca- Ziraat v~kiJi ayrıca beheri 240 hayvan istinp edecek bü
bey harasına giderek buradaki muhtelif müesseseleri teftiş yüklükte iki ahırın daha yaptırılmasını alfıkadarlara bildir
etmiş, hav,·nn!arın sıhhi duruml<1riyle ilgili laboratuvarları, miştir. 

B. Vı•ls, biitün meselelerin Şan~ . 
da dostane bir surette ve hakka 
dairesinde hallı-dileceği iimidini cJ.ı aygır dcpob:-ını. Merinos ağıllarını ayn ayrı gezerek tet- Ziraat vekilimiz ayni 7.aınanda son wylfıp hadisesinden 
har etmi~tir. kiklerdc· hu1unınuştw'. zarar gör2n köylülerimizle de yakından alakadar olmuşlar, 
AMERıKAN AMtRALt Bilhassa Merinos koyunlariyle bunforın üremesi ve cinsi köylerdeki hayvanların ol ve saman ihtiyaçlarının haradaki 

kabiliyeti hakkında mütehassıslardan izahat alınış, sene stoklardan t<>min ••dilmesini emretmişlerdir. SANGHAYDA 
Şanghay, 14 (A.A) - Cenubi iç.inde n ikd.-ın artmakta olan hayvanlc..rın daha iyi bir şe- Muhlis Erkmen bir kaç gün jstirahat etmek üzere bugün 

d" bulunan Asya denizlerindeki ceısl 
Amerika donanması kumandanı a 

kilde inkiş'.ll edebilmelerini temin yoluııda bu arzuya işaret Uludat~'l çtlmlışlardır. 

Bulgarista n 
A ka a sefir· 

of yada 
---Jf.--

Sofya 14 (A.A) - D.N.B. ajan
sı bildiriyor: 

Bulgaristanm Ankara elçisi B. 
Kirof bir rapor vermek üzere Sof
yaya gelmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bombardıman 
edilen Italyan 
tayyare f ab

rikaları 
Miliıno ve 1 orinoda 
tay yare fabrikaları 

alevler icinde ydi • 
Londra, 14 (A.A) - Hava nezare

ti istihbarat bürm u İtalyanın en mü
him iki tayyare fabrikası olan Milano
da Kaprom Torir.oda tayyare fabri
kalarına karşı dün gece iras edilen 
külli hasar hakkında tafsilnt vermek
tedir. 

İngiliz tayyarelı.ri üslerine döner
lerken fabriknlar alevler icindeydi. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kızılay cemiyeti zel· 
zele felaketzede

leri ne yeni yardım
larda bulundu 

Ankara, 14 (AA) - K ızılay umu
mi merkezinden bildirilmektedir: 

Yozgat ve mülhakatında vuku bulan 
son zelzele hadisesinde :zarar gören 
yurtdaşlara umumi merkez tarafından 
evvelce gönderilen 35 O çadıra, giyim 
eşyasına ve gıda maddeleri de ilaveten 
yeniden 1 6 1 çadır, keza felaketzedele
rin en mübrem ihtiyaçlarına s:ırf edil.: 
ınek Ü.zere Erzurum val iliği emrine 20 
Lin lira ve satın alınacak hayvanatın 
mahallerine sevk ve ıevzii masrnnarını 
karşılamak üzere 1.000 ki cemnn 
25.000 lira gönderilmiştir. Ve aynı za
manda mahallerine iki kızılay müfettişi 
izam edilmiştir. 

- *-Maarif nizamname
sine ilave edilecek 

maddeler 
Ankara, 14 ( Hususi) - Maarif ni

zamnamesinin baz ı mad delerinin değış
tirilmesine v e bu nizamnameye yeniden 
bazı maddeler ilavesine dair bir kanun 
liıyihaııı meclise verilmiştir. Bu layihaya 
göre yeraltı serve tlerinin işl etmeleri iki 
sınıfa ayrılacak tır. 

neden başka (Babek) e mensup ne ka
dar kadın, çoluk çocuk var ise cümlesi
ni esir aldı. (Babek) in firarını anladık
tan sonra yangın .} erine dönen bir yer
de kalmağa lüzum gönniycrek or
clugfıhına avdet dti.. (Cihan) J ele 
geçirm mektcn \ ·c .nere) e gittiğini 
anlıyamamaktnn müteessir oluyor, 
(Saman) 111 sözlerinden şüphe edi
yordu. Asakiri islfııniye kadın ve çocuk
lnrdnn mütc ckkil bir çok esir almışlar
dı. Bu esirlerin kinde evvelce Babek 
tarafından esir edilt.>n aslen hür hir çok 
nrap, accın kadıniarı, çocukları vardı. 
Bunlar geniş bir m.ıhallı mahsusa ,·.ızo
lundular. Velıleriı.c> mektuplar ) azıldı. 
Her kimi ~clıp bunlardan bir kadını, y a 
bir çocuğu \ cya bir cari~ eyi tanıdığı 
rıı söylese ve iki sJhit ikame etse idi onu 
alabilirdi. Bir çok :. dam geldi. Bir çok 
esirler kurtarıldı. Fakat ~ ine bir çok 
fSire sahıp çıkan olmadı. 

Afşin f:rmenist.,,.n beylerine n:ımeler 
azarak (Babek) ir. bir k::ı~ k. i il<' fir, -
mı ıhbar etti. Ve ondan intikam almak 
ırnc:ı gelmiş olduğı..ıııu, ht"r taraf taras
ıt ı.:clılt rck ele ~,t çirilıne ini bildirdi. 

\fsin A.., do~dunun maktül dü tiiğünü 
.l.:4nndtil'i için 011.ı kıydıgına pişman 

As erl·k mükellef· reti kanu n
da yapılacak tadilat layihası 

meclise verildi 

1 fart bir dl"nizaltı gemisiyle ıırı 
Şanghaya gelmiştir. 

PEKiNDEKi 
ıNGILiZLER DE AYRILDI ,ıl 
Pekin. 14 (A.A) - İngiliz ser 

ni muhafaza eden ve Survey ıı11';;,; mensup 30 kişiden mürekkep bu 
bir kıta bugün meçhul bir isıikaınet~ 
rel~et eımiştir. Bu muhafız kıt,) 
I fongkonga gitmiş olması muhteıı'I it 
Bir çok Fransız ve Amerikan sub9~ 
ile dostları kıtayı garda teşyi et rrıiştı 

~~----~-x~x~~--~-----

Ankara, 14 (Hususi) - Askerlik diğer yüksek bir mckıebe veya ihtisas 
mükellefiyeti kanunu 35 nci maddesinin şubelerine ayrılmış müesseselerin ve 
ilk fıkrasının değiştirilmesi hakkında ha- üniversitenin bir şubesini bitirdikten 
zırlanan kanun l ayihasını hükümet mec- ııonra diğer şubesine gelenler ertesi se
lise vermiştir. Layihad a fıkranın şu şc• neye bırakılmayıp nsker edilirler. i şbu 
kilde tadili teklif edilmektedir. taleb enin derslerine muntazaman de-

----1:.r---

M er' i 2'Ümrük cAskeri mekteplerle nizamname ve "'am etmeleri şartiyle tahsil saatleri ha
talimatnamelerine göre devam mecbu
riyeti olan resmi yüksek mekteplerle li
seler ve oıtn mekteplerde ve tali mes
lek mekteplerinde veya bu derecede ol
duğu maarif vekiıleti tarafından veya 
müdürlüklerinden tasdik edilen hususi 
ve ecnebi mekteplerde ve aynı vasıfta 
bulundukları maarif vekaletince tasd ikli 
harici mekteplerde okumakta oldukları 
anlaşılanlar bunların ertesi seneye terki 
en çok 29 yaşını bitirinceye kada r uzar. 

Bu yaşa kadar tahsillerini bitirmemiş 
olanlar iki sene üst üste sınıf geçemiyen
ler yüksek bir mektebi ikmalden sonra 

FRANSADA 

Harp mes'ulü 
aramaktan 

maksat nedir? 
--*--

Londra, 14 (A .A) -- Manchester Gu
ardian ga1etcsi, Fransadaki muhakeme
lerden maksat Bitler ve Mussolininin 
makul ,.c sulhperver davranmış olduk
larım, bunu bir ('C'k Fransızların bil
mekte olduğunu, faka t sırf şahsi menfa
a tleri namına harbi istemekte olan İn
gilterenin bunları ;ğfal ettiğini veyahut 
sük\ıta mecbur bu·nktığını giiya ispat 
etmek olduh'Unu ) .·zıyor. Gazete diyor 
ki : 

- Bu suretle harp mesuliyeti Hitlere 
karşı topraklnrı üzerinde kendini mü
dafaa etmekte olan yegane milletin üze
ı·ine atılmış bulunuyor. Bundan daha 
güzel bir şey ôlablir mi? Eğer Bonnet 
sabık mesai arkad:ış1armı itham etmek 
için ortaya atılacnl: olursa Fransız po
litika:.ının diişmfü; olduğu ze1ilane bir 
nişane daha mcyduna çıkmış olur. 

26 kanunusani 1939 tarihinde parla
mentoda memleketinin Polonyaya kar
şı olan taahhüdünün baki olduğunu be
yan dmiş olnn bir hariciye nazırı kal
kıp ta bir muhak<:me esnasında bu t.-ı
ı.hhüde riayet etmek için harbi kabul 
ettiğinden dol. yi başvekilini itham ede
cek olursa bu mul•akenıe hakkında ne 
düşünür::;ünilL ? 

Pcten hükümeti kendi kendini böyle 
bir müşkül vaı.iyete sokmuştur. F akat 
Fransanın ,yegfınc ümidi Bitler mağlüp 
olup Fransız milleti halasa erin ciye ka
dar bııki Jrnlabilmektir. Maalesef Peten 
hükümt"tiniıı yapmakta olduğu işler bu 
kurtulusu gecktirınekten b'1.şka bir şey 
teşkil etmemektedir. 

oluyordu. Çünkü ,;c-cc hücumunda (Ay
doğdu) nun refakatinde bulunan Ferga
ncli 'l'ürklerden sağ kalanlar onun yarı 
ölmüş, ynn sağ bir halde Haremiler ta
rafından esir cdildığini, ölmesi mürec
cah olduğunu, maan.afih cesedi biruhuna 
tes..-ıdüf cdilmedıgir.i (Afşin) e söyle
mişi rdi. FergnnPlı Türk kuv\'etinin 
surlara bu fcdakfı,·nne hücwnu sair kı
taatı askeriyenin hissiyatı harpcCıyane
sini galcynna getirmiş, muzaffcriyetin 
kuaııılmasına pek büyük bir hizmeti <>l~ 
muş idi. 

Aydogdu Prksi r.ün salimen blam or
dugahına avdet l'ttı . V Prdan onunla be
raber idi. (Af. ın) (Aydoğdu) yu hüsnii 
kabul sclfımetind.:-n dola} ı tebrik etti. 
Hücum gecesinde gösterdiği besalet ve 
fedakfırlığı mühalaga ile mcdhetti. Mak
sadı (Avdof:c"u) t&r~fınd~n kendlıi hak
kır•:.. uizan \'e şüııhe husulüne mani ol
ım:k idi. Yine bu ııır,kc:atla mühim i!•ler
dc cm ınla i c;tı-..are l tmel~ istiyordu. Gü
ni.' n <.n m~hi"l mc d e.:i (Bnb::-k) in firn· 
rı idi. (!.f<;ı ) BJ bı.. l.'in ıw.,ıl l .. ~tiğını_ 
onu \'nknlaınnk içiı! ne gıbi teşebbüsat
ta bulunduguııu (Aydoğdu) :ı, a nakletti. 
(Avdogdu) . 

- u~ ı! 111 v ı.:rcl.:...ıı ... .,len, \ at.uıen Er-

ricinde memuriyet vazife sanat ticaret 
ve ziraatle İştigalleri t~cillerine mani teş
kil etmez. Son yoklama sırasında orta 
veya yüksek bir mektebi b itirerek 
memleket dışında ve içinde daha yük
sek mekteplere kabul zamanı olmadı-

ğından clolayı girmemiş olanlar o sene 
içinde girerek la.1.ım gelen vesikaları 
göndermedikleri takdirde ertesi seneye 
bırakılırlar. 29 yaşına kadar ertesi !!ene· 
ye terk edilecek talebeler b ir seferberlik 
halinde lüzum ve ihtiyaca göre do
ğum sırasiyle asker edilirler. 

SOMALİ DE 

Italyanlar mağ
lôp olmağa 

tarif esinde yap• 
lacak tadilat 

Ankara, 14 (Hususi) - Mer'i ~ 
rük tarif esinde muvakkat mahiyett:;: 
ğişiklikl er yapılması ve yabancı Jll~ 
ketlerle muvakkat anlaşmalar huS V' 
yanaşmıyan devle tler ınuvarıdatırıh~ 
~ı tedbirler ittihazı hususlarında " 
mete salahiyet verilmesi hakkınd" 
lise bir kanun layihası verilmi~tİf· 

----ts---
Şa p denizi halı' 
kındaki Italyst' 
iddiaları hep 

asılsız 
---· ---- ,/ 

- J1A.$TARAFI 1 inci SAHift:O) ____ *___ nin bir seyahati esnasında verrrıİŞ 

K ahire, 14 (A.A) _ İngifü umumi ğu malumat isbat etmektedir. J1 

başladılar 

Adenden çek t iği bir telgrafta f'(I 
karargfüıının tttbli!}i : 

bir şunları yınnıaktad ı r: 1 
Somalide Yugargan boğaz.mı tubnak- Sulh zamanındaki dört buçuk 1" 

ta olan kıtaalı~ıza karşı yapılan umumi mukabil bir nakliye kafile .. iniıı b"1ııt 
taarruz hakkmda nlınan haberlere na- d okuz günde vasıl olabilmesi,. ~~el' 
zaran alçaktan uçnn tayyarelerin kesif ve hava kuvvetlerinin ~ayesinde bı (; 
yardımına rağmen bu taarruz, topçumu- ton emtianın Şap denizinden Hirıt <fi' 
zun ve portatif silfihlarımız.ın ateşiyle yanusuna her sün nasıl geçmeğe rıı"# 
dağıtılmış ve püskiirtü:mü.ştür. Bir ma- fok olduklarını bariz bir sure tt~ ,) 
halde, düşman, ml'VZİİ bir istifade elde etmektedir. f\ le2kür kafileyi teşkıl 
etmişse de derhal mukabil hücuma ma- gemiler lngiliz. l nıparatorluğunull r~ 
ruz kalmıştır. Piynde ateşimizle büyük addit bölgelerine ve bitaraf merfl e 
bir düşman bombardıman tayyan'sİ dü- lere ait bulunup muhtelif haciınde 
ş\irülmüştür. ler. Hamuleleri ise her türlü harJ' , ( 
Diğer ceplıclcrdt' iş'ara değl•r bir ha- himmatından baş l ıya r ak en müterırı1 

rekct yoktur. em t iayı dn ihtiva eımektc idi. Hnıı 
rne) nnın<la hir çok lngiliz kıtali b' 
1 lint kı taatı ve yolcular da me'''ııl 

•••••••• .. ••••n•••••••••••••11••11•••1111. lunnınk tıı idi. Bu kafilede hiç bir şc~ 

Doğum 
: l işi güzel bırnkılmnrnış idi. Yakıcı ~ 
: şe rağmen herkes denizalt ılarıll11 .1j 

: arama nöbe tini alıyordu. Hava ~ ll~j 
İzmir ihracat kontrolörler inden B.: lerinin İştiraki daimi surette tentılll~ 

Melih Bayiilkeniıı refikası ve gazete- • mişti. Yakın mevkilere merbut ? u ,'i 
ıniz başmuharriri B. İsmail Hakkı bombard ıman tayyareleri h iç bır. '1 
Ocnkoğlunun kı:tt 'fürkiın Bayülken ke mevcut bulunmadığın ı isbnt içıll ,il 
bugiin !'abaha knrşı bir erkek evladı teınadiyen kafilenin üstünde uçuY

0 

diinyaya 'etirmi!!tİr. Baba '\C anne- d ı . ~ 
lik !'Crefinc ka\·uşan bay 1\lelih ,,,.c Bazan kendi üı;lerinin pek . Y ~ 
bayan Türkiın Bay ii iken 'e Büyük dan geçmek Üzere kafilelerinuı: ~ 
baba olan Ocakoğl ile sayın refikasını. madiyen seyrü sefer dtiklerinin ıfl jı'. 
tahrir ailemiz ı;amimiyetlc tebrik: mel bilinmesine rağmen b ir kert~ .. ~ 
eder. yavruya nwsut ve uzun iimiir- E ne deniz ve ne de havalarda ' ~~ 
lcr dileri:ı. : görülmemiştir. Hava ve deniı k:' ' 

: )erinin inailiz deniz '-'olları üe.ıe~ıAf' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ~ ili" 
müdafaa kabiliyetine hakiki bır f 
borcumuz oldu~una ıüphe yo~ 

tl-
ml'nidir. Bütün o ınl'mlcketleri güzel bi- <lcrdi. Bunlar gittılcr. Aradılar. 1;11? 
liyor. Onu bu işte istihdam edebilirsi- lar. Onun orada s;ıklandığuıı a.ı) 
niz. Arzu cder..,eni7. şimdi çağırabilirım. geldıler. O esnada Afşin (Mutasnl e 

- Peki, emrediniz, gelsin. Babek için bir nf ft•nııanını taleJ' ~ 
Aydoğdu bir uşak çağımı. (Verdan)m idi. Af fermanı gelmce Afşin 138 

çağınlmasını söylcll.1 Verdan çadırın dı- ndamlarmdan ıstin.nnları kabul 
1 

şansında idi. İçerı gırdi. Selam verip bazı kimsclerı y:mına ı;ağırdı. J3l1~ , 
durdu. Afşin : içinde bizzat Babck'in oğlu da btı 

- Verdan! Ermı.:rıistanın yollarını. il- Afşin :ıI fermanı p-eldiğmden . ~ 
ticagah olacak yerlt•rini biliyor musun?. (Babck) e haber vcrilmec;ini istedi tJJ 

- İmkan dcreC-."!:.iııde pek iyi bilirim, l:ıroan hiç biri koı kdaıı bu nıcıı1~11 
efendim! kabule cesaret cd~ıocdi. (Babclc) · ~~ 

- O HarC'ınının ncn'dc saklanab ı lc- lu "babam bu nf femıanını se' 1 ıı"' 
ceğini, ltime iltica cdcbılecei;ini zannc- telakki eder» eledi. Arkadaşla!·ı. 'ııili' 
ders in? biz senin babanı :.enden daha ıyı ,. 

- Bir ı;;ehrc iltica edeceğini zannet- diye cevap \'Crdilcı . Oıılarda11 
•1 

meın. Çünkü Ennenistan ahalisi umu- iki adam ayağa kalktılar. Afşin: lı\".'J 
men ondan rwfret l'dcrler. Katlini arzu •Babek biıj katleckr ise ailcrnııe tF 
ederler. Olsa olsa o, bazı ormanlara, \ 'a- bağlamayı trınhhüt eder ıni5.1nıı.? 
di]erc iltica eder. Oralarda en meşhur ler . Af in taahhüt etti. 
cıım::ınlık G:ıyze namiylc maruf olan va- O iki adam Afşin tarafından bıl° f 
cudır. Azcrbayicaıı ile Enneııistan ara- tubu hamilen (Bd~Ck) in nezdiP~I 
cınd:ı bulunan bu ormanlık gayet sıktır. ler. Yu.nma vnrınc.ı ne için gelch b 
At Hi\i emez. Oraya iltica edenleri ağaç- n.nlaU1lar. Bııbt•k L1.ı adamlardall 1· 
l. rm ı;ıklıJ:rından hariçt('n görmek tc •idam etti. Digcrinı Afşine mektı.lt 
mümkün değildir. ciet etmek üzc.ı e <ı, .. bıraktı . (Btı 1 

(Verdan) ın veıdigi malumat (Af- - cğlu dahi bu adamlar ile l '7., .. '
1
1 

riıı) 111 işinı' pek zjyadc yaramıştı. Çün- mektup gönderıni idi Bab, 1, itt1 

kü cnsslan dağıtm.ıdı, hep b u tarafa gön- ği adama: 


