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~~:=~·d!:W1:~~izl nasıl 3 ., içinde Ham- N f v k·ı· Aı· F d 
~ ~eçırebilirler? Bu suali sade- burga 54 hava a ıa e ) ) ) ua 
11a,

11'Ud etmek bile verileeck 
~ .... b 

~~ k'ar;':; h':ıia~, ~~: akını yapıldı Cebesoy'un beyanatı 
'-l' . Akdcni::ı"..e ancak ku \'\'et --;. 

1 
idare Yari 

N'nuolluniy;;No. M tstuRJ -
l'elgrat: YENİ SABAH fs-...ı 

r.ELEFON: 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 

Cumhurreisimiz 
Ankaraya döndü 
Başvekil de Ankaraya gitti, di
ğer vekiller bu akşam gidiyorlar 
Meclis garın 
toplanıyor 

,,___-.... -_. Meclis ruznamesi 
Çarşamba günü 8. M. Meclis~n

de görüşülecek layıhalar 
Reisicümhur 1smet 1nônü dün ak

pm saat 20 de hususi tı-enlerlle §eh
rimizden ayrılarak Ankarayn avdet 
buyurmuşbrd:ır. Cümhur Reisim.ize 
Başvekil Dr. Rc·fik Saydam de re- ~ 5 (Basusi mııhabirinıizdeıi) - Büyük Millet Mec-
f:ıkat et.mektecUr. Hariciye VekAleti Usi earpmlıa günü toplanaeal>hr. Meclisin bu içtiın.alnda da-
Uınum Kt.tibi Numan MCMmencioğ- blllyf: memurlan.aa. ald ek kanun ile buı de\ Jet alacaklannm 
lu da nyni trenle Arik::ırayn gitmiştir. 80.l'et.i t.absili hakkındaki liyiba, zelzeleden zarar görenler \'6 

Şehrimizde bulunan diğer Vekil- betWi nakdi veren ef1'MI hakkmodald liyiha ,.e nkıf ve mem
ler de bu ak5:ım ha.n·kC't ede<-~ler 
ve Meclisin ç:ırş..m1ba gilnk.U içtima- be. suyu ile orman ve Ryt.i.nlililerin iı;lctilmesi hakkmdalii la);-
mda hazır bulunac:ıklardJr. balar koaU§U)acaktır. 

Şehrimize gelınis olan bir kısım ~ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ~ 
mebuslarımız da ı:arsamba günkü 
Mccllsde bulunmak üzere lusmm ~ esınde sahib kesilebilir. Za- f . . • .. 

11.iıı b~. ccvab ltaiyan faşizmi- ngıhz tayyarelerı gun 
"e ınuaaraa ettiği esas meslek geçtikçe faaliyet sa-
t\ııı rnezııebc de tamamen uy- • • 
..,~~ur. Beeinnzin bildiğimiz hasını genışletiyorlar 
'aııı ııe. l~alyan faşizmi ne in- --o-

Trakya teftişlerinden dönen ~:~"e;;p~=n~~~~~lşJer, 

Vek~l intıbalarını anlatıyor Lord Gortun 
Türk· Alman 
ticaret ~nlaşması Jeu \I' IÇw, ne milletlerle dçv- L<>ndr;ı, 5 (a.a.) - Hm a ne2:11 eti 

() er iı:in tabii bir hak tanımaz. i!:t.hb:mıt ser\•isinin biılteninc naz:ı-
' böyı b' l k fh ran dokuz Spitsiıcs m·cı royy:ıresl 
~detı e ır ıa ıne umunu 

1 

bu sab:ıh üç Metcrsmitch 109 clüşıır-
Yol inşaatı çok iyi bir halde söylediği nutuk 

---o---,-. 
~ e Ve kai'iyetıc red \"C in- mu.-tıir. 
hı_ebniştir. Dünyada hakkın Bunlm"cian ikisi Frnnsıınırı M:ınah Trakync!a bir tedkik seyahati 
~ ~U\'YC't ile kazarulabilc- ıs.-ıhillcrinde keşif yap:ırken cerey;m yaparak şehrimize dönmüş olan 
a..1

1 
ıınaıı ctmis Ye bu imanını E:den ha\ a muit r besinde, dii:cri de Nafıa Vekilimiz AJj Fuad Cebe-

teftiş hakkında ŞU beyanatta 
buJunmu~ur. 

lngilizlerin Franaadaki 
eski başkumandanları 
lnglllz gençlil)lne hltab 

Metin Hariciye ve İktısad en
cümenlerinde tedkik ediliyor 

~ anı ~ hemen ı-Jlli zmn:ınd:ı 1ngilli; ı;ıırul-
le d aga :tü7.llm görmek ~öy- kı; rnarında düşüriilr uştur. soy evvelki gün Ankaradan şeh· t 
L- · Uratııı, bilükis avaz ~yaz • 

Vekilin beyautı 

"-Nafıa işlerinin tedkiki için 
Trak~·ada bir tedkik seyahati etti 

Anlaşmanın bazı noktaları 
""'t Almaıı. J'j$1Il1 tf-hllğ:i ~ize , ;eJmiştjc Y.ekjl diip Na-
dı,_ lrıUnasebetlc tekt1lr edip ı 
~~ıı"tuı·. B~rlin, 5 (a.n.) - A m::ın bot;ku- fıa Müdürlüğüııde meygul ol-

'""l ınandanlıgı tebligi: 
hı~aşka milletlerin elinde bu- 4 ~sto:-d:ı hn\:tı ku'' etleri 1n- muştur. 
~ toprakları, denizleri ve ~iltcre 'c I:;ko :rad:ı, ıı:rni zarn:ıncin Ali Fuad Cebf.soy bu akşam 

nptırij.. Traeya lxr tene bUyttt 
imar :faaliyetine sahne olmuştur. 
X ol. iskele, su işleri bil.yük bir 
hızla. devam etmektedir. Bunlar 

"'-=llf lngıliz \'e isl:oçy"da, a~ ni tngıllı "e 
~ aatıeri gene kendi eline ge- lskoryn snhillerl açıkl<ırmdn keŞJ! Aııkaraya gidecektir. Dün kcn- ara.c;ında yol inşaatı bilhassa 
!et . ek istiycn bir millet ve de\·· uçıışl:ırı yapmı&l:ırdır. disini gören bir muhanirimize kayde şayandır. 

Anlmra, '5 (Hususi) - 'l'ur
kiye - Almanya ticaret muahe
desi mebiıi basılarak hariciye 
iktısnd encümenlerine tevzi c· 
dilmıştir. Yarın hariciye encü
meni anlaşmayı müzakere ede
cektir. tt 1~in de bundan tabii ,.e zaru- (Sonu 3 üncü uyfada) Nafia Vekili Trakyada. yaptığı Trakya yol şebekesinin tes· 

llirbir .~ul tasa\•vur edilemez . I ~~ v:iyesine bozulmu~ Ye eskimiş 
illllıı rr;ı~akerc masası b.-ı~ıncfa Maarı·f anketı·mı·z lı (Sonu a üncü U)'fada) 
)ot ıçıudc, knr~ıiıklı anlnmııa _ 

ıaı-"Yıa haı1edilebuecck ihtnar-ı--- •'Cam fı·yatla-

Bu anla.~ayı tatbik için 
muhtelit bir komite teşkil oluna
caktır. Mütekabil ihıııcat ara
.~mda bir bu_çuk milyon liralık 
fark gürl11ü.rse, alacaklı mcmle· 
ket ıhracatı durdurmak hakkı
m halı olacaktır. 

h llncak bir hak \'e adalet mc>f , L • ı d • 
"~Una istinad eden milletler ı. 1 s e e r n e e n ı y ı 
~de.~·lctıer ar:ısındn kaBildir . rı .yükseıd•ı 
!\le le~ bunlar arasmdn mU~tc- d • ? Anla~a. iki 3.kid taraf, tas

dık edildiğini yekdiğerine bil -
dinlikten sonra mer'iyetc gcçc

d... hır ölçü Ye miyar mcVCUd ran ımaıı vermıyor 1 --»ııc-
~ktir ... Her iki ta:-ıfın id~~n- • lktısad Vekaleti vazi-
~ nıuşterek mıy:::.ra gore Londra, 5 (a.a.) - Fransa . cclitir. An1a'jınanın müddeti bir 

~ \'~ ~uhakcme edilir .'-e M. Sami Kar agel diyor ki: yeti tedkik ettiriyor 
~ e ıkı tarafı da az çok ık- . -o--

daki İngiliz seferi kıtalnrına -;:::=~;;;;;;~~~~~;;;;;::::;~ 
kumandan ebniş olan Lord · 

' edebilecek bir taviyc tarzına Aksaklık maarif sistemimizde deg" il, i~ bit· 1 olunur. Fakat turaflardım ' 
"et~ğer alakadarlar için kuv- üzerine müesses ilk, orta, lise ve üniver-
'a başka bir hak tanımaz- site tahsilimizin olmayışındadır. 
~:: kendi kuvvetini anlaı·ın Karayclle konusuyorum. 
titr etlerinden çok üstün gö- Tabü, bu söziinı<len, riizgar-
li~~ aralannda bir uzlaşma lnrla konuşun bir peygamber 
~ ll!unek hayal olur. Zaten mü- olduğum manasını <'ıkarn~azsı
'tıı er~ bile cereyan etmez ki 

a§rıı ıuz! 
~ ta ıya imkiin olsun. Kun·ct- Benim konuştuğum tKnrn.-
"'~ k !"af kendi arzularını bildirir yel), müdhi!i uğultularla asabı 
~il ~tl)ıdakiler de boyun eğmek- kamçılayan, zorlu bir hamle ile 

a§ka bir c:.arc göremezler. ! denizleri altiist cd~n, telgraf c1i • 
~ c\kdenizde İtalya böyle bir reklerinde ıslık çnlnn maru~ 
!tı.i~et derecesine yük.selmiş rüzgar değil, maruf b()den 
~~· İtalya Akdenizi kendi terbiyesi muallimi, spo · ve .. 
eôl'ı 1Y~ti altına alabilmek için ( romanse tarih) muharr:1i :l:ı· 
kı; .. e böyle bir ku\'\ et üstün - . r ] :"glbt mı n.araye ... 
hit .e değil, çok mühim ve l:a- Ga~r..ctemiziıı tahrir ocfarın<la-
~ hır kuvvete malik olmak 

yız. 
~l'iyetindcdir. Kendi.si <le 
~\'\> takdir eder ki Böyle bir 
~ete ~:ıllk olmadan ortaya "./f? A (, 
~k ıddialara kimsenin C· (Sonu 3 Oncü aayfada) Sami Kanıyt-l 

Soruyorum, cevab veıiyor: 
-- Bugünkü maarif sistemi

mizi tatbik kabiliyeti ve almnıı 

'11ki Yet vereceği yoktur. N:>.- ~----;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
~harbe tekaddüm eden za· 
liıü ltl'da ne İtalyan gazctclc
~t 11 lıUcumıan, ne İtalyan dev
~ adaınıarırun dünyaya mey
~ 0kuınalan ltalyaya bir ka
' toprak, Akdenizden bir 
l!r :: ı:ıu bile kazandırmamış
~ ~ tehdidlerle İtalya alika
htıs~~UeUerdc ancak bir cmni-
11.Jll itlik, bir şübhe ve bir ba§ı-1 
dn.~.51lresini aramak ihtiy;ı 
-~6\U'rnuşıur, • 

llöse.,·ia Oah1d l' ALçlN 

Milli Mücadele senelerinde 
iki motörbotumuz koca bir düş- 1 

man vapurunu nasıl zabtetmişti? 
Yazan: A. Cemaleddin SaraçoQlu 

Yarından itibaren hakikate ve tarihe müstenid bu kL')8, far 
kat heyeauılı kahramanhk ve hamaset mellkıbetiini "Yeni 
Sabah,, da bu)acaksımz. , ...... ;-<• • • 

(Sonu 3 ünci.i. sayfada) '------------------.-.-~---"' 

Gort dün akşam r~dyoda söylc
Son günlerde piyasada. zücca- diği bir nutukta ezcümle §(jyle 

ciyc ve cam eşyasının fiyatları demiştir: 
Bazı harb 

1 (Anecdote) ları 1 

Ya-;;: il 
yüze.le 50 nisbctiııde artmıştır. 

"- İngiliz milleti her hususBu yü1..dcn bir kısım küçük ser
fa. vazifesini yapmış mıdır? Elc-mayeli tüccarların züccaciyc 
scriya ıjahsi hodbin müliıl ıı -

iı;inden vazgeçtikleri söylen -
mekte, yaziyeti ınüsaid° olan di- zaların zaman zaman denıokı a

tik medeniyetimizin yüksek ül
ğer bir kısım züccaciyc tüccar-

Emekli general 1 

Ali Ihsan Sabis larının da yerli fnbrikalanmıza külf'..rine tercih edildiğini her 
halde müdrikiz. Maddi bir fay- • 

siparişrlerini şimdilik kestiği Ha- ikinci sahifemiz-da aramak ve mebzul eğlenceler 
ve edilmektedir. Bunu gözönün- de okuyunuz ve çok uzun olmıyan mesai saat-
de tutan şişe ve cam .fabrikası \ / (Sonu 3 üncU ı;ayfada) '- / 
faaliyetini yan yarıya azaltımş- -~,,.,...,.~=~~==.,,,,..,,~,.,..,,,,..,.,..,,,,.....,,,"'===-=-=,..,,..,,..,,.,_----..... ....-.-'*" "·"· ·"' '\'\rV\ , \ ,,,, .. ;:v;ıı;.~"'www~ ... _.., .......... lıt'WV"r ..... - ..... . ...... ~"'•'" .,.. .......... . . . ,. "· ••• ••• 

tır~endii;'imize göre züccaci- SABAHTAN SABAHA: 
-------...-.--...-~-------~----ye fiyatlarının yüzde elli art-

masına. sebeb olan amillerden 
biri de 3828 sayılı yeni mükelle
fiyetler vergisi zamları kanunu
nun diğer maddelere tahmil et
tiği zamlar meyanında züccaci
ye eşya.sına fazla bir zam kabul 
etmiş olmasıdır. Buna ilaveten 
Bişc ve cam fabrikasında. halen 
meYcud olan stol•lann parça 
parça veznedilerek heı· parça 
başından bir verginin tarhı icab 
ettiği de malmüdiirlüklerine va
zife olarak bildirilmiştir. Bun
dan ba.5ka ambalajlarında ayrı 
ayrı bir vergi tarhı kabul edil
miş olduğundan bu de vergi nis 
betini daha ziyade arttırmakta
dır. 

Şi§e ve cam fabrikası vaziyeti 
lktısad ve Maliye V ekalctleri
ne bir raporla arzederck vergi 

(Sonu 3 üncü eayfıda) 

Akdenizin kapılan 

1ogilterenin elinde bulunan ve üzcrlerinde İtalyanın gözü 
olan Cebclüttank ve Süny~ ka.(lılları 

F r:ı.nsn. ile iş biteli altı 
hafta oldu. Altı hafta 

evvel sıra. lııgiltc>reye geldi, 
demişlerdı. Bir ay geçtikten 
sonra, Alınanlann li"ühreri 
bir nutuk irad etti ve İngilizle
re sulh teklif c>tti. Bu teklif ka
bul edilm~ İngilterenin istilit 

edilecC'ği de ileri süı'Üldü. Füh
rcr, İngiliz hükümetiıiiıı Kana
daya kaçacağından, fakat İn
giliz halkının memleketlerinde 
kalacağından da bahsetmişti. 

Bu nutuk ve bu tehdid ileri sil
rUlJilkten, hatta menfi cevabı 

(Sonu 2 inci a:ıyfadı) 

"CDedir. Bu ınüdO.et bitmeden 
en geç Ü<! ay evvel iki hükumet 
ticari miıbadelelcrinin yeni tan
zimin esusl:ııını hazırlamak iize
ı c temasa ge<>eceklcr<lir. 

Yunan gsnçliğinin 
tezahüratl 
--o-

Atina, 5 (a.:ı.) - Atina ajansı 
bildiriJ·or: 

Diin stadyomda yapılan şcn

likleı i stadyom içimle YC dı

~ınd2. biriken munz~m l:ütle
ler Ye bütfüı Yunanistan takib 
ctmi~tir. Zira, bu tezahür. t ratl 
yo ile de nc~redilmiştir. Akşam 
muhtelif te~eklcüllere mensub 
200 bin kişi Ziraat Bankasının 

balkonunda bulunan Mcta.ksa
sın önünden gcc:miş \·c bu su
retle 4 ağustos 4. üncü yı!ıl'ı lm
payarak a~ağıdal;i ~incı yıla 
girmi~tir. 

"Kralın idaresinde Metaksasla 
birlikte yeni başarılara doj;'l u 
c.laiın:ı. ileri. ., 

Her tara(te milli havalar ''e 
halk ~arkıları söylcnmi~. bü
tün şehirler dommmi·1tır. 

Mctaksas lehindeki şe\·k \'e 

lıC>yecanlı tezahürat gece geç 
vakitlere kadar devam etmiştir. 

Kaptan buhranı 
--ı1ııc:--

Ticaret gemilerimize 
mUtehassıs sUvari ve 

ikinci kaptan bl:lu
namıyor 
--o-

Son yıll:ır f inde mühim miky:ısd:ı 
rrtnn tic:ırct filomuz ic;in birinci sı
nıf kaptan bulunmr.:un ... ktadır. Mü
tehassıs \'C değerli kaptanlnnmız.ın 

ekserisi ya~lJ l.imselerdcn ınureltkeb 
olduğu için bunlar scncdea seneye 
tckaud olm:ıkta ve yerleri ıloldurul:ı
madı~ınd:ın ihtly:ıç her sene d<ıha 
;ılddellc kendini lılssettJrmcktedir 

Diğer yıllarda olduğu gibi bu se
ne de Oruköydeki Tic:ıreti Bahriye 
mekteı::nden anc:ık 6 genç ınczun 
olmuş, bunlard:ın birisinin h:ıstalık 
sebebile ç:ılışamıy:ıc:-ğı rınla~ılmış, 
biri knybolnms \'e filoy:ı ancak 4 
ıenç k:ıpt;ın işıirak etıni~tir. Halbuki 

{Sonu 3 üncU aayf•da) 
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Belediyenin yeni 

te) arr 
İtalyanlar Trablusgarbe te- yuzıuıe ve gözlerine bal..-tını : 

cavüz ttikten sonra oranın ko- Gözleri adeta evinden dışarı çı-
layca e geçirilemiyece.ğini an- Yazan: kacnk kadar fırlamış; heyccan-
layarak Osmanlı hükümetini Esk i Ordu Kumandanlarından la parlıyordu. Yüzü lopkırmızı 

b:ışka yerlerden de tazyik ve Al" ıh S,.. b" olmu!i, bana bakıyor ve adeta 
tehdid edece le gibi görtlruneğe 1 san a 1 s ne duruyorsun d meğe getirerek 
b şlnmı ardı. Bwıun üzerin& tekrar ediyordu: 
hükumet 1912 baharmdn. kıs- '--7.==~====~;;;;;;;:;;;;;;::;-- • - Atıyor ... 
ıni cferberlik yaparak İzmir ve 1 Zihnimdeki sualleri ve dilşün-
civ rın bır ordu ve Çanakka- Bir gün gene böy!e evrak im-' cclcri unut tum. Bende de hnsıl 
le bo~azında digcr bir ordu top- za ettirmek üzere sabahleyin or- olmuş olan heyecan birdenbire 
ı dı. du kumandanının yanında iken za.il oldu. Ve gülmemek iç.in ncf-

lz ·r c·vnrındaki garb ordu- top sesleri işittik ; her ikimiz, ga simi zapta çalıştım. 
su kumandanlığma Abddullah yet tabü bir merak ve heyecan _ Pa.sa hazretleri bir düşman 
P •· Çaııakknl~dcki ordunun ile pencereye koşup boğaza gemisi olmaması lazım. Öyle ol
lrnm danlığına da fı.yandan bi- baktık. sa daha boğıı.zın ağzın.da günün 
rin . f rik Rıza p t yın o- Bir harb gemisi boi;•uzın Ru- bu saatinde görülür ve ateş ora 
lun u. Rıza. p :.uun karargıilu- meli kıyısıru takib ederek içeri da başlardı. Bir dost gemisi ol
mı. Harb Akademisinin müdü - dog!ru geliyor ve t op atıyordu; 

ması liz:ım. Fakat öyle de olsa 
r · ı muallimleri ve saır zabit- bunu biz top seslerinden ve çı- Boğaz kumandanlığının bize ha-
Jcrı tayin C'dilerek mekteb kap~- kan dumanlnrdan anlıyorduk. bcr v.:rmemiş olması bir eksik-
tıldı. Ben de bu meyanda ordu Dost bir devlet harb gemisinin nnl ku 
l{arar~.";J.ının h" .. eka•tı J•nrbı"yej oo·--..J-- . . . W• ~ •• : lildir . Şimdi L'iİ arız; ve -

~~ -... .... g~ ıçen gırecegıne u..ur sur varsa tekerrür etmemesi 
şubesi müdürü olarak Çanakka- bizim mnliinıntımız yoktu. Şu için emirler verilir. 
leye gitmi tim. halde seferber bir ordu karş.ı-

rl b. ı smdn böyle bir harb ~mi<:inin Bu söZierim üzerine heyecanı, 
Çanakkuledckı aske ına ar-

1 
b~- helecanı biraz gevşedi; adam-

<,"" bı"n"nde kaT"n'N>'::·'"ımız yer top sesleri ve dumanları, bir 1.1...... · ,_ DN
1 

- cağızı hafakan boğacak, beyin 
le. i. Kumandan pa.,a biraz bo- düşman gemisinin tecavüziı zan- daman çatfayncak, kalbi dura
ğa.zınn dfu-Jtün olduğundan 1s- nını doğurabilirdi. Fakat bir 

tek . b - nasıl , cak zannettim. tanbuldaki erkek aşçısını bcrn- • gemı ogazı zorıuyn-

bcr getirmişti ve kendisıne ayn bilir? Ve boğazın ideta yarısı- O esnada harb gc:nisinin atc
yemck pişirterek zevkini tatmin na kadar nasıl gelmllt olabilir? şi kesildi; fnkat seyrine devam 
ederdi. Göğüs darlığından da Böyle bir teenvilzt böyle güpc ediyordu; biraz sonra bhim 
muı:;tanb olduğundan sık sık so- gündüz tek gemi ile yapılır da tabyalardan ateş başladı. O za
lurdu. Yemek zamanları t:ıbl- biz nasıl haberdar olam:ıyız? man hemen dedim ki: 
dotta kumandan paşa ile bern- Bu gemi denizin dıöinden bir- - Bakınız ! Selim toplan; 
ber yemek yemek mümkün ol- <lenbirc çıkmadı ya.. kalemiz mukabele ediyor .. 
madıgmdan mi7 .. ac ve tabıab~ıı Zihnimde bu s ualler ve düştin- Mesele anla.şılmL~ idi. Fiıkat 
ynkından taruyubilmek fırsab celcr birbirini tak.ib ederken az daha kumandanı kaybede -
cllınize az geçerdi. kumandan pn.~ avazı çıktığı cektik. 

Benim odam kumandan pa- kadar bağırdı : Eak l Birinci ve Altı rn::r Ordu 

Atı"or' H u""cum. ediyor' Kumand:ı n ı Emekli Gene ral "'"'llın odasi"·lb karşı karşıya idi. - ~ · · 
Fakat oda~ch yalnız de<Jil idim. Gayri iht iyari kumandanın Ali 1hsaiı Sibis 

Şubcmdc bulunan ve Har b A
kademisi talebesinden ol n Re
fet Paşa ile Edib bey de bera
ber idiler. Hepimizin sı>yyar 

knryolalanmız odad:ı serili idi. 

Y:ılaklanrruzın ymunda bu
lunan birer masa başmd gün
d üzleri çalmıyor ve geceleri de 
:ıyni odadaki yataklarda yalı -
yorduk. 

Çuna.ckalcnin ltarşı sahilinde, 
Maydos taraflarında bir kolor -, 
dumuz vardı. 

Çanakkale boğazı mevkii 
miıstahkem kumandanlığı ile 
donanma l<umandaulığı da. or
dumuza ba •ıı idılcr. İtalyanlar -
dan henuz ciddi bır tchd d olma-
makla beraber bazı 
lıarb gemileri nra.sıra 

dışında dola.'Jlyorl:ı.rdı. 

dü.~rnan 

Boğaz 

Her ihtimale karşı boğaz 

mayıı ta.rlalariyle scddedilmiş 

<li. Rumeli klyısında dar bir :c
ri t gemilerin birer birer geçme
leri ıçın terkolunmuştu. Şube -
mizden haı.ırlanan bazı cvrnkı 

kumnndan paşaya imza etti:· -
mck i in sık sık onmı yan•na f,İ
derdim. Bu vesile ile bir lraç la
kırdı etmek imkanını Jıulnr -
duın. 

J\umandnnla crkfınıharbiycsi 

aı asındn psıkolojik tanışmaların 

bulunması harbın buhranlı za
manlan ıçin lUzımdı. Kumanda
mn miznc ve tabiat.ini tanımaz -
ı:ak J .. nlış ruılasnınlar kolayca 
hus c lebilirdı; mizacını bi
lirs k bazı hiddetli anlarmd:ı 

onu tf'skin etmek, karar verc
medı.; zamanlarda rnünasib li
sanla i , hat vererek tenvir c
debilm k mümkün olurdu. 

Yeni Sabah 
ABONJt~ REDFA..t 

Türkiye Ecnebi 
SENELi K 1400 Kr• 2700 Kr., 

• AYL.IK 750 • 1450 • a AYLIK 400 • 800 • 
AYLIK 160 • 800 • 

6 Ağustos 19't0 SAL.I 
1 Receb 1359 

24 R;;ımi Tcnır.ıuz 1356 
Gun 219 Ay: 8 1940 - Hızır 93 

Gürıeı Öğle l kındl 
9 40 4~ı;g 8.-ı3 Enni 
6 01 13.20 17.13 Vasatf 

1'kpm V•taı imsak 
12.00 1.46 7.41 Ezanf 
20 o 22 07 4 0" Vasati 

Oivanü Logat -it -Türk tercemesi 
(Bir göz gezdiriş) 

Yazan APTULLAH TAYMAS; 
Turk Dıl Kurumu blr .i$ yopmı:r 

Turk dilinin kl.laik anıllanndan o
l;:ın, Kilşgarlı Mahmud mra!ından 

on bilinci mllAdi asno son rub'u
nun başltırınd:ı yazılan Divunü Lu
g:ıt - it Turk'il ol~ gibi, bugün
ku turkçemize çevirterek, şimdilik 

birinci cildini neşretmislir. Türk 
dilı tunhi ve etnoj!!rafyası yönün
den gayet muhım olan bu eserin 
bı .c.k yazma nüabuını !sbobulda 
bir tesadur ~ olarak bulunmnsı 
Ye 1333 de gene 1stanbulda arabiyt:ı
çı ustııd Kilislı R itatin gözeti altında 
b:ıs.ılmn ı ne kad:ır büytık ve önemli 
lıır de hiidise olmupa. bugün bu ese 
rın bueunku turkçemlze çevrilerek, 
nesrolunmayn ba61ama.a da o kadar 
oneml bır hftdise ısayıl:ıbilir. 

Bugtin el mizde 1 inci cıldmin 

atbu terccmesi bulwıan cDI\ an.> ın I 
terccmesile, tanınmış dilcllCrımiı:

dcn IWtahya saylavı B. BcJim 
Atafuy meşgul olmuştur. Mutcrc nin 
mu addur.esınde anlaltıiJ.n:ı g re, 
Dı\:ırt \nktile, T. D. K. mm i nreti 
uz.erme B. Kilisli Ri!at ve Konyalı I 
B. Atıl tarafından da ter-ccıne cdil-

ncak bu tcn:emcler Kurumca 
nil cmi terdir. Bu tcrceme 

m. emclcrı T. D. K. na nlınd ı 

gıb" Kuruma M:ı:ırlf Vekfılclindcn 

ve kı Dll Encumcnindcn dev olu
n n bun:ı a"d m:ılcrycller de kuıwn
d:ı bulunm:ıktaymış. Butün bu mal
ze eler utcıclın B. Atalayın cın

une • rilmışür. Müterclm kendisi 
muk ddıınede arada şu sozlcrı de 
yn akt dır: 

B n )alnız olsaydım; Dıl Kuru
mundnl,ı zengin kutUpharıcien !ay-
d n) dım; Dil Kurumu ., l..ı.;ı 

.ç· de her zaman kend.ilerndcn 
fnyda1:ındıgım arkııd:ı~larım ve h le 
Do •u l k ini ve rusçayı• r;ok ıyı 
b. n d sim Abdulkadir fn n ol
ma ydı· otuz beş yıldan beri turk e 
~le ugı: oydım; bunları se\.C c., 
ö enerek yap :ısaydun, bu ~i bu 
k d.ı.r ıyl b~aramnzdım.> 

Bu.mı göre, bu terceme sadece B. 
B. A nyın işi olmayıp, bir nevi 
ko lcktıf eser de sayılabilir. :clbctl.c 
bunun böyle olmııa yalnız es in 
k ymetınin nrtmasına hizmet eder. 
Ayni z:ımanda bu hal işin çerefınln 
p:ıylw ılm:ısını muclb olm:ıkla b 
ber, ı;,,utercıınin ıncsuliyelini de luı
fıfictir . Ancak işin böyle olın sını 
kabul edersek dahi B. Atalayın bu 
iş ı :in çok büyük emek ve g .>ret 
sarfettrgınde ve bu işi .gerçekten ese 1 
verck \ e ozenerek> yaptıgmda la 
şuphc yoktur. Bunun delilleri ola
r k, arada şunları göste:rebılır.ı:: 

Kit b terccmc cchlirken, duı:c"' bas
mn nüsha ile ikU!n edilmeyip, Di- ! 

\ aa'm biricik yazma nüshası cb ka
rııtırılm11 ve bir takım kelimclel" 
bu sayede yeniden dlizeIUlm.lştir. 

Mutercim 4 Uncü cild olmak üzere 
Dıvan'ın bir ııöiluğilnfi (endeksini) 
do tertfb etmiştir ki, bu da §ilphcslz, 
gayet ı:abmeUi ve uzilnlilU bir i;s
tir. (Doirudur lti, daha 1928 de pro
fesör C. Brckclmann tatafından Di
\ anın bir endeksi neşrolunmus; an
cak bugQn bu türkçe tercemeye gö
re, dol:'t'U d ürüst yeni bir endeksin 
bulunması her halde Uızımdır.) 

Mı.itercim Mukaddimesinde diyor 
ki: cDlvanü Lügat - it - Turk bir 
hazinedir; onun üzeıfade ilç - be:ı 

ki inin çall$1lası ')eterli dcgıldir; 

D ı V'llil ilzerindc yilzlC!'ce kişi c::ılı:ıa

cnk ve her çalı:ıan yeni blr cc\ her 
bu1nc:ıktır.~ Şu halde cDı-. an> uı 

lW"kçesi demek olan bu tcrcemenin 
de, meziyet \'e eksiklıklcıi gereği gi
bi ı:österilmek üzere, nniıyanlar ta
rahndaıı adnmakıllı tetkik ve ılmi 

nınnnslle tenkid ed lmcsi gerektir. 
Bu, elbette, alelacele yazılım g:ızctc 
nuıkalelerile ve dar gazete :;ütuııfa
rında yapılamaz. nu işi b:ış:ırmak 

ciddi ve ilmi dcrgılcrin ödevidir. 
Bu, böylo olmakla beraber ben 

terccmeyl üstutikörü ı.nrıştırmıık nc
tice .. inde nkbm.:ı gelen bazı duşün
ccleri sermek-ten kendımi alama
dım. 

ı) cTercemeJ rnl, cTerciıme> mi? 
Kclimenln arMı>c:ad:ıki ~eklinin 

cTerccme> o1duguna şüphe yoktur. 
B"zım aradı ınuz edebi türkçcdc 
kullanılan şekildır. Bu .. bz :ıdetd 

bu tun osmanlıca lugat l:itnplnı ındn 

cT recme> kılığında yazılmış ·ıc Ş. 

S mı yayalar içındc (cimın l;:esril" 

de !Unat olup, zammile galattır) öz-1 
lerirü bile yazmıştır. Demek, osrnon
lıcada bu kelime cTerccmc şeklinde 

kullanılmıştır. Çun .ti bu IQgat ki
tap! n sözle:rl edebi dilde kulliındı.ğı 

ıllcrile tesblt eylemi.şlerd r. 1935 
yılında Atatürk'ün gozcli albnd:ı \ c 
on m:ısile 27 tane bilg n 'e ynzarın 
imzası albnda çıkan cKılaı:uv un 
cO manlıc:ıd:ın turkr;cyc, bölumün
de de bu sbz cTerceme> kJlığ nd:ı 

y ılmıştır (S. 336). öte yandan, 
M arif Vcltlılcti tarnfınd4ı.n neşrolu

nan bir dcrgJ cTcrcüme mecmuası> 
ndını taşımaktadır; ~anı frnnsızcn 
traducUon mnruısm:ı gclen kelime 
nın burada cU> lu; şekli kull:ınıl-
mı~tır. ' 

Bir de şimdi bahis me\'Zuumuz o
lan kitabın Wni, knpa ınd:ı ve mu
kaddimelerin öm.ındeki c.Tdı"i? ynp
rakJ ta cD. L. T. t cilmcsi> eklinde 
(yani çevirme manasına gelen !:eli
me cü> lü olarak, fakat asıl metnin 
ön ındekl ctitre yıı.prnk> ta ise, cD. 

mu nzam 
büdcesi 

Yeni büdce iki mil
yon lirayı tecaviiz 

ediyor. 
Bcledlyc Muh:ı..'"C1 MudUrli Muh

tar Acar ynnn :ılq;:un Ankarayn gi
decektir. Muhtar Acarın Ankara S"'

yah. tl belediyenin hnzırlı:ıdı !? mun
zam bütçe ile ala darclır. M:ılum 
oldu •u üzere bel diye bu ., ne ya
pııc ı baı.ı mühim ~!eri bilh :ı 

yol işlerirü bu mu~ br t e ile 
y. p:u::ıkt r. Bel diye Muha ebe Mü
dürlu unun :ıJmdiyc ı. d r y pt ı 

tetkil at net ccslnde mun m bu "' 
2 milyon lirııyı buüıc:ıktır. Bu meb-
15" belediyenin y:ıpncağı f :'la t lı

silAtt.:ın ve fevk:ıllde ı.·ar daltan tc-

1 
min ohın:ıc:ıktır. 
Paranın en müh"m kısmı heyeti 

fc.nnlye !mor \IC Sıh}rnt i leri Mu
dürlüğünc verilecektir. 

- - -llll«:- - -

italyadan çivi geldi 
ttalyaya s:ipariş cdilmı olan ehi

lerden 27 .000 kiloluk bil' parti şeh
rimize gelmiştir. 

Fı!'nt mür:ıknbc ve tesbil komis
yonu dün :Mıntaka Ticnrel Mur!Ur
lu Llnde toplarıar:ık bu çh-ilerın fi
yatlarının tcsbıti ile meşgul olmuş

tur. Fiyatlar kntiyet kesb:rttiktcn 
sonrn ı;iviler piy.:ıs::ıya ç:karıl:ıcnk

tır. 

Fuara itAve seferleri 
Fuar milnnsebetilc İzmir surat 

postcısıruı tzmlr vapuru tahsıs edil
mi§tlr. Hn!ln aralarında ela Tırh:m 

vnpuru bir ı.cfet· daha y:ıptıcıı ctır. 
Bundan başka iu:ır de\•;ını cttıgi 

müddetçe Bandırmaya da şehrimiz
den bir illlvc postası k:ıll.ncaktır. 
F uar münasebet le tzmirc yapılacak 
tenzfüıtlı tarifenin tatbikine fuann 
açılmasına 10 gün kul rnk başlnnn
cakır. 

(Radyo Programi) 
6/8/1940 SA LI 

7.30 Progr:ım ve memleket saat 
ayarı. 

7.3:> Müzik: Valsler (Pl.) 
8.00 Ajans h aberleri. 
8.10 Ev kadını - Yemek liste.si. 
8.20/8.30 Miizik: Pıy:ıno ile caz 

parç:ıl:ırı (PL) 

12.30 Program ve memlaket saat 
ayan. 

l2.:l5 Mı.izllt: Muhtelif ~rkılaı· 

12.50 Ajans habcrlerı . 

13.05 Müzik: Plül<larla muhtelif 
ıarkılar programının clev<ınu. 

13.20/14.00 Mlız.ik: Senfonik prog
ram (Pi.) 

18.00 Program ve memle'.cl saat 
ayan. 

18.05 Müzik: Caz müzigı (PL) 
13.30 Çocuk saatı. 
19.00 Müzik: Çocuklar için. 
19.15 Müzik: Fasıl heyetı. 
19.45 .lttemlck.et saat ayarı ve a-

jans haberleri. 
20.00 Muzik: Çırtı;inin saatı. 
20.15 Konu:ıma (Çiftçınin sa .. ıı) 
20.30 Müzik~ Ankara radyosu .• U-

me ses ve ımz heyeti. 
!daı·e eden: Mesud Cemil. 
21.15 Serbest sanl. 
21.30 Konuşma (Radyo ı;:nzclcsı) 
21.45 Müz.ik: Radyo s:;loıı orkes-

t ra 1. 

22.30 Memleket .-ıat ayan, ajans 
h,1berleri; Zu-ıı.ıl, Eslıııın - Tall\'ilAt, 
Kambiyo - Nuk.ul Borsa ı (Fıy:ıt.) 

22.45 Müzik: R dyo .,alon orkes
trası prognımının de\·a:nı. 

23.25 Milzik: C:ı•barıd (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki program. \'e 

kll.1_\:l."lıŞ. 

L. T. lcrcemesi> l:ılı ında (yani 1 
cc> den sonra ce> lı olıırnk) yazıl-! 

mıştır. Ilu, neden? Bır de Terccmeyc 
1 

con soZ> yazan prof. B. 1br hım 1 
N ccmı Dilmen orada h p c.Tercılı ~ 

(O' ıle) şeklini kull;ındıgı gıbi, Mu-, 
tercim de boyuna bu şeklı lml:ın

mıştır. 

Bu iki ~tın Tu J, dıll il eri ,., ge
n· ve sağl. m b 1 i atı·bı oldukbrın 

da asla şiiphe yoklur. 
Bunu böylece m ahede clt kten 

so:ırn, bu l:elimenın on \o k ·n 
kılığını snpt m:ıyı gc ıe ytiec T. D. 
K. undan bekleriz .. 

2) MUtcrdm n. B. Awlay ömrü
nu Tuık dılınin tctk ~.ı ile eçırm. , 
turkçcmize !ı ık ve yan , n türkı;eci 

bir bılgındtr. Edebi dilin canlı \ c 
tı.ikcrunez k:ı;rnıığı ola..-ı h ll< rlıllni 

iyi blldigi gibi, otcki Tur!, l"hcek
ı-ind n de bilr.lsi v rdır. Onun içiıı 

Atalay, bıri batı, ötekı l d tu k
çcsln"n önceleri olan Fuzuli ılc 

Ncvainın bazı çıı d" l rma olJuğu 

gibi (Türk lalzile~ ~ vazm • n 
cdUşvar değıldır. D..ınd n dol:ıyıdır 

J:i, o, bu tercemcsini de ukkm (selis) 
ve sade bir turkçe ile yapmı~tır; 
gerçekten, lUşgarı'nln eseri cibl 
yuce l.ıir eseri bugun :ıde ve kolay 
ıınla ılır bir tiırkçe ile tcrceme ede
bilmek buyük btr hiınerd r. Demek, 

.... ·---'Ml~...-r, 
OKUYUCU 

DiYOR Ki: 

Otobüsten şikayet 
O!.uyucul~ızdnn Sami /~ a

nıdan ~u mektubu nldıl:: 

Tiftik anketi 
Yapılmasında 
Karar kılındı 

cDun • kş:ım takriben saat co-
1.uı: radd~lcrinde Fatihe gıtmc.'t 

uzere Pnngalh (Hnm:ım) d .. n 
c30G3• sayılı Şişlı - Çarşan b;ı. o
tobusüne bir nrkadnşımlıı binmi'
tim. Biletçi (?clcli inde F .. tih iç"ıı 

iki bilet V<'.rmcsiai soylcd m 'c 
yinnı beş kuruş para \ rd:.m. A-

Tiftik ve yapağı işin· 
deki ihtilaf bu suretle 

halledilecekmiş 

rncU:n bcs dakika kadar gcçtiğı 
halde bilet vermemesi üzerine 
sordum. Elime mil truncl U,ı on 
\ c bir beş kuruşluk bılct 'erdi. 
Den do bu bileUcrin mustam l 
oldu !Unu' söylediğim hnlde ~ cnı 
kestim diye urar etmesi u erine 
gece 'ak ti bir ı ez: l tc meydan 

! vermemek iızere sukı'.\t clt"m. 
Vnktaki Tep başınn g ld ğim'z de 
yirmi yolcu alacak otobııze tam 
on ıki • olcu daha ıı.lar k bunl rn 
bilet \ crmedigi gibi zabılni bel"
diyc .fuzl:ı yQlcu aldığını ı;:orme

mcsi için de Tepeb:ışından l1ı Sir
keciye kadar da lfımb:ıl:ırını sön-
d lrdü. 1111:! ~amel biletleri m -

bukn akcum ediyorum. Mnk.ı.mı 
aıdinin na.zarı dikkatlerini celb 
içın müımsib güruldUgQ takillrde 
muteber gazetenizin blr kö~esine 

yaz.ılmasıru lıilrınetlerlınle dile 
rim.> 

Y EN i SABAH: 
Seyrüsefer idaresinin nauırı dık

kntinl celb deriz. Bu şckildcld 
ş;k· yetlcr gittilq:e artmaktadır. 

Yugoslav ticaret 
heyetinin şehri-

mizdeki tedkikleri 
Şehrimizde bulunan Tugoslııv ti

caret heyeti dun sabnh Topr k 11.Iah
sullerl Ofisinde Ti.ırk murohhasl.ıri

le gl'ıru :-nelere devam etmiştır. Ha-ı 
bcr aldığımıza gore Yugosla\ lar.ı 400 
vagon (6000) ton mıkd nııda mısır 
4'9• milyon kHo p:ımuk ve ynglı to
humlnr satıl enktır. Pamukl rın 
ınUyon kilrou 939 senesi stokların
dan mUtebakisi de g.;o senesı mah
sul mden veiilt>Ceklir. 

Yugoaln\' heyeti diın ynnlarındn 

mihmnndnrlan oldU&U halde yenı y. -
ınlıın yolcu salonunu, Ba\,ıı ı.oydcl,! 

Sumerbank fııbrikalarını ziyaret cl
mi lerdlr. 

B .. lkanlarla Ticaretimiz 
D· er lJr:ıfdnn Balkanlar "e mcr

ke.,ı A a memlekeUerl ile olan 
tic rcti z undan gune arlmnkt -
dır. Dun bu memleketlere 30.000 lı
ralık ihracat yapılmış Çeky .. ya ba
lık, koyun ve ı;ığır dcru;i, i!.aly:ıyn 

Uftik gönderl~lir. 

l MÜTEFERRiK 1 

Dahiliye Vekili emni
yet müdürlüğünde 
Ş ~ mizde bulunan Dahiliye \: r

kıl Faık örlrak dun .ı.kşam san• on 
yedı bu kta Emniyet D rcı..t lu
gunc giderek Emniyet Mudml bir 
mud ~c·t konu;mu~, tetkik ve tefl ler 
de bulunınuşur. 

İskenderuna yapılacak 
şilep seferleri 

t ]~enderuna yapılacak şilep .. e
:f.c leıi ıçin kiralanma ı k rnrl tır -
lan Vatan ve Sümer 'Şileplerimn kira 
mul.n·•elcsi hazırlanm:ıktndu. Deniz 
)'o1ları mukan•le ş:ırtl:ırınd ı ınuta-ı 
bık kaldıktan sonra ınuk , eı.. b"r 
11 "h<ı ını Munakaliıt 'ek lct 1ı 
1a ıbı e a zcdeceklir. Yekktet mu
ka\ c.l yi ta dık elli.gi :ıkdirdc ı -
kendcruruı on beş gunde 1 'r ş leb 
se ~rleri yapılmag:ı ba l:ın:ıcnkı . 

Bıı ı. l k bunu yelers'nir; Kuru
mu 'c mut clml bu bn anlnrından 
dolayı daha l ir kez canda'l kullar 
ve iıteki cildlcrl bır~ıztıkln bek! rlz. 

Abdutlıh Taymas (Anknra) 

Ruma.ny:ıya atılacak ikinci parti 
tüt k ve yapağı tcv.zhıtınd:ıki ı bc
ı;i.zlıge yeniden itır:ızlar olmaktadır. 

'.EV\ clce memleketten mılyonlarca li
ralık tift k ve yap:ı •ı işi yaparak 
Almnnyad:ı TUrk paralarının bloke 
kulma ı uzer.ın" mılyonlarca lira z:ı
r r ederek Tıcarct odasına aidatını 
vcremiyccek va?.ıyete duşcn tiıc

c:ırl:ıra y:ırd m cd Imcsini bızz:ıt ve-
1 fılet makamı tnsvii> ett:gı hnlde 
birlik hC"yeti bu tuccnrların en snrib 
bır haltkını hıç nazarı ıülJ:ıro alma-

mıştır. 1 
Mıntaka ticaret mudurü Avni Sak 

men dun bazı tı!tik ve yapagı tuc
carlarmı m:ıl amına dave ederek 
tJtik \ e y:ıp ığı t vzwtı i.,inde cere
yan etmekte olan neşriyat ve şay a
lar hakkında fikırl"rini sormuş ve 
malı'.'ımat lmıştır. H ber nldıgunıza 
gorc Tıcaret Mudürlu ·u luccnılnr 

arnsında bir anket yaparak tiıccar
ların fikirlerıııi :ıçık olarak sl>ylc
mekrini ı5tıycccl.tır. 

BELEDiYEDE 

Belediye teftişleri iyi 
netice veriyor 

Delediyc son gunlerde 1.e!tiı ve 
kontrollerinı z.i,yaclcJcştirınıştir. J\nl 
\"e baskın şeklinde belediye mu!et
tişleri, polis 1.c§kil~ tı, k:ıymakamlar 

ve beledıy" reis mu:ıvinleri tııra{ın
dan yapılan bu tclti,ler ııctıccsindc 
bir çok nınlnka':ırda muhtekir ~
na!n o •ır p:ır.n ce7.aları kcsilını tir. 

l\fa mafıh son gıınlc:rde yapılan tei1 
t• lerdffi alınan t•cza uıbıtl:ırından 

ani ldı.gma ı:c.ıre yapılan teftiş ,. 
kontroller eşnaf' iı'!er inde Ç(ıl .. mti
cssir olma· tadtr. 

H ılkı :ıldul..ın esnarııı rnlkuıırı a - 1 
znlmıs rn e ... n::ıfda IJ"l d·y • t:ıl'm:ı-ı 
tına azami clercccdc riayet cscd~i 

göriilm ·c bıışl:ınnştır. Manmafih 
belediye kontrnlleriııi devamlı ve 
şiddetli surette idame edecckUr. 

Belediyenin yol 
inşaatı 

htanbUl Ticledivesi 420 bin liı'a 
ol.ı.ı :.k hcızıı·ladıı:ı buyuk yol pı gr.ı

mını bir kul haUnue ihııle cd me-j 
dığinden bunu kiıçtik parçalar hıııt
ne rıyıraı·ak ihale el"Tieyı knraı 1 ış-ı 
tırrnış "c progrurnı parçalamıştır. 

Fakat bu pıogr mda ın,ı ı kar:ır

laştırılnn ba:ı yollar, koorduıatıı) <Jll 

he.} etinin bazı iıış att men h1ıkkınd:ı 
\ eı:-dıgi karardan sonra pı ogı·:mıdan j 
ç k:ırıl!Ilı tıl'. 

ADLiYEDE 

Küçükpazar cinaye
tinin mahkenıesine 

başlandı 
Geçen l'layısııı yirmi dorduncii 

gcce~i Kuçukpa, m·d:ı !Jı cmıı;.;:ct ol
ınu , gemici Hu yin, c;;kld n ni~:ın
lı ı ol:ın 'c ıki gün C\ ~el eı.lcııcn 

E :n:ınm c\·ıııc g~e y:ırı ı arho., o
brnk ı:ıtmı . k.ıpı.va d;ıy ıııp tehdi
de başlamı , Esı nın f ry. dı ! ze
ı ine g len koıı u u fu:.t:ıf.ı N zirı 

bıçakla vuraraı, Oldurmıı~tu. j 
Gem.ci Hııscyinın muh:ıkeıııesine 

dun ikinci : ;ır ccz:ı m:ıhkcm ınd"' 

b. col;: nmı.tıı. llüscyın ıı ılıke nede 
l cp ıni oldu 1 ı ı:ıbi ıurar ctm' • 
l\Ilı,.tor. I:' .. zifı n.ısıl oldutdli unu 
ıı 11 tmı tır. Malı .emed" mudahıl ı

f:ıt le bulunun ve nğl ın:ı ta olun 
m ktul Mu tafa Nazüuı !.arı ı Nacı

Yl'. Hu ey.n lmnlu ı , ıılatııl.c..'l tces
u ıı ıden clu ;u? b j ılmış, ndlıyc 

do ~torlu una g ndcrılnııoı 'c Enver 
K rnn lJrnfı·1dan m d . alı yap 1.ı-
rn :ıyıltıl nıştır. 1 

l\hıhakcıne, h n rin dınlenilınesi 
i .n ba kn ı:tıııc bm1kılrnı tır. 

---:ııııs::---

Yağlar Borsada sahlacak 

ıtıb::rılc k:ı

hul ctınir.tir. Pırıııç W;larııuıı ela 
boı da yapılınası hakkuıdı.ı bir tek
lif .·npılmıstır. 

Rumen şil ebi geldi 
Rumıınya~ a sal lıııı ıkint"i paı tıyı 

yiı lıyecck olan Hunı('n bandıralı 

Cm mıı Rom:ın"y:ı vnpuru di.ın lı

m nımız..ı r.clmi tir. Bu vnpur:ı h:ı

ı.ırlrulm olan stoklardan bır kı mı 
yukleUlecektir. Bırlik ik"ııci paı ti 
iç"n ıfmdiye kadar 1200 ton ltftilc 
toplmm tır. 

6 

SABAHTAN SABAHA 

Akdenizin 
kapıları 

(Baş tarafı 1 inci sahited• 

alındıktan sonra da on bei 
geçmiş oluyor . RenUZ 
dan eser olmadığı gibi !tal 
nın resmi başmuharriri bu 
arruzun geri kaldığını haber 
riyor \'C İngiitereye başka no 
larclan hücum edileceğini 
yor. 

İngilizler bu habere in 
yorlar. Halkın uyanık buluır 

m:ısını istiyorlar. Hakları 

Fakat hcrşcy, başda mcv · 
ve İngiliz hazırlığı, Brit.anya 
dalarına bir taarruzun uzakl 
mış, hatta gözden kaybolmuş 
duğunn işar t etmektedir. 
halde İngi!tereye nereden J, 
cum edecek ter? 
~ cla Bunu söyliyclim ki 

giltcreyc, Bıitnnya ado.ların 

yapılacak bir istllüdan d 
müessir. hatta. pek fazla ırıuc 
sir bir darbe mcvcud de;H ıır 
Bu darbeler muvaffak olsa bİ 
le .. 

!ngiliz adala.n işgal c<li!cm 
yince, yapılacak iş nedir:' rl"l" 
}(esin aklına Ccbclül:tank •, c S · 
vcyş geliyor. t..;panya lıud dl:ı 
rına dav. nan Alman ordu'cı 

Cebclütlanka iu~k, yalıud ts 
panyoHnra top, tayyare ve 
ve Cebclütlarık zaptedilecck. 

Tunus nududunda, F 
harbden çı>kiUnce serbest k 
kuvvetleı ini 'Mısır hududuna c;e
ken İtalya buradan yürüyecclC, 
Sfü·eyş kanalını zaptcdccek. 

Pek kolay gibi gi.irünen bu ik. 
harek t son derece gilçtür ve 
asla zahmetine değmiyccelttir. 
Ona mukabil lıaillı iz hcs.1bsd 
rizikoları vardır. 

Evvela Ccbelüttarık eğer bit 
kara hücurniyle zaptedilebilccck 
olsaydı, buna Almanyanın yar
dım etmesi bile lizın1 clcğildı. IS· 
pazıya, kendi toprağı nddettiğİ 
bu küçiieük kayayı çoktan alır" 
dı. Fakat iş öyle değıldir. 

Bu kaya yalnız kara hüctı
miyle alınamaz. J>enize ba
kim olan taraf, karadan ge
lecek her hücumu dcf.'e muk
tedirdir. İngiltere, Fr:ııud 
doııaruruısının 'J.'uııusta, İsken • 
deriyede, Martinikdeki kısma

larını bertaraf etmek için mü
him ku~·vetler ayırdığı zamaıt 

Akdenizdc gene hiLkhııdi. ~ 
günkU hiık.imiyeti mUnakaşa gö
tünnez. 
Diğer taraftan İn~ltere ile 

huı be ı;ire:ı İspanya. pek fena 
giinlcr görebilir. ÇünkU her ta• 
rafı denizdir. Kara.ya ancak 
ll'rrumad:ıu hağlıdır. Fransa.nlll 
ise iktısaden. n" halde okluğu 
meydandadır. lspanya. harbe gi
rince dört tarafı kilidli bir mah· 
pus \•aziycdne düşecektir. 

Süvey e Libyadan (eski 
Tra.i:>lustan hlicıun için 750 ki· 
lometrelik bir çölü aşmak 13-
zıındır. \' akıa İtalynnlar bu hu· 
dudn kadar yol yaptılar. {4'akat 
bu yol kcı1di hududlarmda bit.1-
yor. Onda.n sonra çölü hangi 
vasıta ile geçecekler? Ve kaAi 
giinde, kaç aydiı? Henüz harbe 
girmemiş olan Mısırlılar elleri 
böğründe bekleyecekler mi? 

Başcla. da söyle<Uğimiz gibi 
fevkalade büyük fedakarlıklara 
malolaı ak jndırilccek bu darbe 
f.tr?.ı muhal mmııffok olsa bile 
harb bitmez; ~üııkU İngilızler 
gene adalara ve Okyanuslara 
hakim kalacakla dır. 

J~lıÇ<. t SAFA -EminönU c inayeti katili 
tevkif olundu 

r ctı tir. 
Hakim Mun b, K ımın tcvlufıne 

kıırnr \'e m liı'. 

M ktul M lımudun cc.ı:cd"nI ınnatt' 
no eden 'Adliye doktoru Şıılıh Haşirıt 
y:ı.r yı pbcli gorduıundcn morga 
kaldırılmasına luzuın gu:;tcııniş, er 
sf'd mru-aıı \c.:Ur!u::ılrnudır 
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Lisel 
ın-3 ay içinde 

burga 54 h va 
a ını yapı dı 

uigar - onıan 
müzakereleri 

başıyor 

randı~ 
( e:ış t:ırııfı 1 inci s:ıyfoda) 

yolların tamirine ve mcvcud 
yollar arasında bir kaç iltisak 
yoluyla irtib:ıt tesisine bir 
program dairesinde başl.anmL~
tlr. lıe"lieeıo l~ç tarafı 1 inci cııyfada) 

>nı-.n._ r hakımınd::ın n sıl bulu-
·-uuı? 

ted~ ~aatif sistemimiz klasik 
lilr b'ata ve üniversiteye gotü
lılUh ır Şekilde devanı ettikçe 

~ih~~ . Parazitlerin çoğalacağı 
1 11 • Yani iş üzerine mües

tııuhi~ektc~letinıiz olmadıkça 
~olcttrr vcrunu olmamız inıkô..nı 
llıiıi · lierkes m:ıarif sistemi
ı,tın n ana hatları içinde çocuk
d<ır ~ 0kn_t:up üniversiteye lca
daıı h ... ilı.ni yaptırmak ve on
~~ devlet işinde ve büt
<Lt. g e Yer almağa. c,;nh9makt:a
~ht~ tarz hem Tıirk gencinin 
~t:ıJ 1 kabiliyeti ve insiyativirü 
de eıı alrru~ bulunuyor , . .c hem 
~ ~lllt rda söylcdığun gibi dev
~u:t>~ doln.şır Wrer p:ıra- • 
~~. 2:unw i te~kil etmiş olu-

lıu-~Ugüiıkü sistemin aksak 
~ ·ı v.a.r mıdır? Nelerdir? 

b Ve Urnill . ? 
....._lt en. J 

takıı· aaıif .,ıstemimizde nk
lı..ı .tt Yoktu f';;.~'"' s.;ı· 'k :'l!'l r. ..... .. u.unl o nıu::-31 

~bcı -at Prensipinc göre ilkmek
den e~ .tutunuz da, orta ve lisc
ıtııı ~versitcyc kadar mwıla-

. ll ır ln.-.ozda dcvan1 etmekte
fid~ u :P~nsipin gayesi nazari 
~h ~'etiştinnektir. Binaena 
~ aktaklık bunda d\;ğil, iş 
~ ~ ın~,es ilkmekteb, orta 
~ %, ı ", universite tabsHi
'ııa.e buı~ay-ı.~ındadır. mna
~~h ı_ş üzerine müesses 
~ ~erimiz tee üs ctme
lqh:t~\'e Türle gençliğı muhitiu 
\'t ~ göı-e i mekteplei:ue 
~~ 1:00.r.is yapan :mck-l 
~lct tevzi olunmaclık~a bu 
~ ık devanı cdenektir. Ynni 
~ıa~mğ:ın sebebi mlarif 
~ ·n ktasık tarzı tedris 
~'ti ~ ztyade bütün zilm-
~ bir görüş ve ·si.emin 

....._ ~ndadır. ı 
~ ~tihanlarda istenilen ve 
'ctıite:n neticclenn almama.- 1 

...... ll<laiti scbcl>ler? 1 
~v /nıtihanlardn çocuklann 
~ a fak olıı.mayujlarmın bn.slı-
~l\ıı;bcb erinden birisi muallim 
~~ Unsurun verımsizliği ve 
~ ,/b llıcvcudiycudir. Bunda 
eti! 1~. he :yok ki aile ı'e nmhitin 
~~!rlen büvü.ktür. M kkb 
~~Yıcı bi~ vasıtn ocağıdır. 
i~e~ ~yetten g yri bir ~ah
'~ j'oktur. Bın cnaleylı ço
~ Çalı, mo.sından m:.mllinı 

"t ~.~.ne kadar m"sul İS" nilc 
<lcıt ~Yet de o df'r e mcsul
b~ • t.Qubaıi bir aileııin, liübali 
~ltı~itetin, liuihali bh- mual
lilb1. "ereceği mahsul ancak lfl
~i~labiJir. Çocuk çalışmıyor, 
Y~ tl.lardn muvaffak olamı
\·~ 

0 
di~ e çocuğa yüklenmek 

~ltt ıııın .nok.c;anlarnna diş bile
~~e~ zjy::ıd kendimizi ıs1iılı 
~ .~ kcndımizc diş bileme -

•e:ab (ıtıu aı eder. Ne vel'iyorsak 
~ tnZ0~. Muallimler, yal
\ dlgi tıf Vekwet.inin eline 
"t !'> kil::ıbln .;mıfa geriyor 
~l'r·~ ile o kitabın muayyen 
tı ~veı,- · 
~ \ık 1 ıçindc sby:lcn rek ders- 1 
~~in·\Yor. Böyle ynpmakln vn-1 

· ı ~a.ıınıış n 1decıiyor. ~ 
4 ~c flıUaliimlik boyledir ve 
~ti , ll'lı..aııim evsaf \'e şahsi-

oudu "' • d ~l h r. ~~ıu:ıllım hcrşcy en 
t'. k 4.YatiyeU, ıuı iy:ıtil-i, gö- 1 

~r Udrct ve k biliyet.i ola.n 1 
~lndtr T." d' ben1·~· • it . ın.en ı ıgıru, 

"'ıli ~d~ni bulnıamL'i olan bir 
~ h. .. tn• bır başkasının benli"i-
" :~u o atf ilk rarnaz. Aml ademi mu-
llc: \' ıl'et Çocuktan ziyade biz ı 
~t\aı y~ız nıunllimlerdcdır. Bina 
li~ Maarif Ve1dletinin im
~c: lıu ~"Ullcrinc, tedris sistemi
"~ta CUJn etmeden evvel buna 
~k olanıu.ra günal1kiirhk a
tıl ~t h lnecburiyetindeyiz. Ya· 
t.,_~ı~A: anlnrdaki ademi muvaf- 1 
; Y., Illaari [ . 
r " sısteınindcn zi-
4ltlj.·<:tasıtaıarın ademi muvaf-

•ndedir 

14~ Sizce ~umi bir tslühn.ta 
, a!: Var rnıdır? 

l3unu b' · 1 ırmc sualimde 
1 

teşrih ve tavsif ettim. İş üzeri· 
ne miiesscs ilk, ortn., lise, yük
'SCk mekteblEr vücuda getiril -
melidir. Sonra, orta \'C lise hat
ta üniversite paralı olm:ilidır. 

Klfı.silc tahsil paras:ız olursa ve 
böyle devam ederse, bir kaç se
ne sonra milyonlara baliğ oin
cak s<>eukl rımıza tahsil için ne 
bina ve ne de muallim bulamı

yacağız. Bulsak da, maksad ve 
hedeflerimizi maatteessüf he
d"'r ctnıi§ olacağız. Çünkü, ne 
bulduğumuz muallim, munllim 
olacak v.c ne de binası bina .. 

- Bizde ı:ıimdiyc kadar tatbik 
edilmis olan maarif trlstcnleıin· 
ele, hııgiin için alınacak iyi ör
nekler buluı:ınbilir mi? 

- "Bulunamaz. Ümmetçilik 
devrine :ı.iıl maarif sistemimizle, 
ümmetçilikle milliyetçiliği mem
zuç olU!l meşrutiyet devrinin 
maarif si6temi tarihe karış

nus ,.e mez::ı.rında yatmaktadır. 
Binaenaleyh hu gc;ui§ sistemle-! 
rin bugünkü bünycmbJc alakası 
münkati olmuı;tur. Onlnrdan 1 
:hiç birisini ıktibas edemeyiz. Bu-
günkü bünyei t~rihiycmize ve' 
davamıza uygıın olan maarif 
sistemimiz milliyctgiliktir. .Bi
naenaleyh milli bünyeye - ki 
halcik::ıtc esas ol n da bedur • 
buna göre bir 6ist~ın vücud -
landmnaıuız liı.zı.mdır. Yani, A
nadolu köylüsünün, knsabalı -
mnın, şehir1isiııiıı, hakiki ru
huna v.c bün)e:llne makes ola
bilecek lniiıla ve ü-a.deyi taşıyan 
bir maarif sistemi !mrulnuı.dık

ça yatağımızı bu1mamış oluruz. 
- Talebemiz niçin ecnebi dil 

öğrenemiyor? ö"ğrctmcnin ça
resi? 

- Türkçeyi öğreniyor mu ki 
ecnebi ilisrunnı ~rrenmiş bulun
sun? Ben 1:ıilc, Er.uwızca mı ru.ı 

011.a, ne de ali tnıısilim .znma • 
nmda öğrenebildim. Eğer ilk 
tahsilimi J<ra.nsız mcl.."tebinde 
yapmamış olsaydım, bana da öğ
rctemiyeccklcrdi. Çünkü, lisnn 
muallimi demek, lisan ö wretmek 

gcçivermiştir. Binnennleylı bu 
da gösteriyor ki her mi!!et ken
di bünyesine göre aldığı yaban
cı kelimeleri de kendine, nefsine 
uydurup maleder. 

- Muhtelit tedrisata tnraftar 
mısınız? 

- I<oediknsyon, herkesin dii
ı:ıünd~'Ü gibi ahl5.ltl m5.n::.da alın 
mamnlıdır. Smokin giyinnıi.~ sof
ta zihniyetli olanlar, kız ı.-c er
kek t::ılebcnin bir m:ada bulun -
masmd::.n ahliılti ccm·esclcrc 
düşerek tenkidatta bulunmakta
clır:lar, bu dü.5ilniiş gayri ilmi ve 
softacadır. Asıl mesele, erkek 
Ye kız talebenin ayni yaşda, ayni 
dersleri tnkilı edip edemiyecek
lerini ilmi manada mütalea et
mek gerektir. Mesela, kızlar, 

billıig devrine ıvasıl olduklan 

1 zaman, selrkitıı.bii icabatı ev 
kwına fonksiyonuna ve bazı fizi 
yolojik ilcaat \Te h&.lii.t.a sahib ol
duklarından er'kekden diÇük ça.
h5ma d .. vrcsine girmiş olurlar. 
Bu sebcblc erkcldzr bu deY.rede 
kızlar.1 gn lib bir çalışına fonksi
yonuna sn.hibdirler. Bunun schc 
bi de erkek ev yapıcısı ve ka
zıınıcı.sı sevkit:ı.biisiyle irade 
eforlarını uırlamak mecburiye
t.ındcdır. Nitekim, ilkmektebdc 
kız talebe erkeğe karşı müte
fevvık bir çal~ma vücud:: ge
tirdikleri halde orta lnsımda 
müşkülat çekruel..-tec.iir!er ve 
dWjük. randımana: sahib olmak
tadırlar. Binaenaleyh, Kocdikns
yonu ahlak ııoktai naznrındruı 
ziyade biyolojik, fiziyolôjik, pisi
lrolojik noktai nazarlnrdan mü
tnlca etmc'.k ic:ıb eder. 

- Muhtelit tedrin 'USUiü, yal
nız mekteb . ihtiyacuıın zaruri 
l<ıkhğı yerlerde mi tatbik edil
meli, yok.sa her yerde mi? 

- &n, bu meseleyi, alılıüd 
bfr sur ttc miitalea etmediğim 
cıhetle, yukarıdaki sualinize vcr
diğiın cevabdaki fikirlerim ıüzc
riode dururum. 

demek, lisan bilmek .Qemek de- r var 1 n 
b'"İldir, muallim evsafını haiz ol-
mak gerektir. Bütiin dav.a ta- L Suad Derviş 'in 
m::ımlayıcı olan muallim unsu -
runun şahsiyetine dayanır. Ya- evabına okuyacaksınız 
ni muallim varsa lıersey \•ardır. \.~~~~~~~~~~~~~ 
Yoksa, yoktur. Nitekim yoktuı-. -

- Gramer tedriııatı hnkkmda I Lord Gorlun 
fikriıı:.

1 

.suale cevab \•ereeel< söylediği nutuk 
( B~i tarafı 1 lnei sayfada) 

derecede kifayeti ilmiye sahib 
değilim. Buna erbabı cevnb ,·er- 1 
sin, Y.:ılnız, ihtisasım ve mesle- !eriyle hoş bir hayııt .sürmek 
ğinı olmadığı lıaldc ktSacn 3u 

1 
suretiyle lngilterenin geçıni te 

cevabı verebilirim. Ben, muhar- AUahn, memlekete :ve hemcins
ririm; aylli zanınrula muallim im. )erimize hizm t itibnriyle ulan 
Zanncders m, biraz okur yazar- lmvvctini unutmağa rnütemayi
lığım vardır. 1.şin acıklı tarafı, liz. Bu 'hizmet zihniyeti olnı.."1.
bu yaşa geldim, ne bana gramer dan :hiç :bir büyük millet yaşı
okutanlar grameri anlatabildi yamaz. Son vak'n1ar<la gördük
ve ne de ben anlnyabildim. li'ıı-j !erim bana c>ğrctnıietir ki genç 
kat, hem y:ızıyorunı, hem oku-, nesil çok cesur ve uğrunda mü
yonım. Lakin, bana. gramer o- cadcle ettiğimiz büyük dava 
kutmılar ne benim kadar yaza- jçin her şeyi fedaya ümıde
hildiler ve ne de benim kadar clir.,, 
Türk~eyi .ooçebildiler, acaba ne
den? 

- Istılahlar meselesi hakkın
da f iltriniz ? 

'·NE ,. 
7 A~ustos Keşidesi 

Milli Piyango 
idaresinden: 

Bu program 911 yılındn ikmal 
olurun:ıkla bcr;ıber bu sene 
mühim bir kısmı tahakkuk et
tirileccid:ir. 

Trakya yol şetekesi İstanbul 
ile Trakyanın §imal, orta ve 
ccnub nmıtakaları aı n.:3lnda en 
kısa istikametlerde irtibat te
sisini Ye Trakyanın muhtelif 
kısımlarının yekdiğcrinc bağ

lanmasını teınin edecek şekilde 
ıslah edilmektedir. 1 tanbul 
dıın Edirneye giden asfalt yol
dnn ba~kn 1stanbuldan lstran
ca üzerine, Kırklareli ve Edirne· 
ye ikinci bir rulll h t inşa edil
mektedir. Ayrıca in.5a edilmek
te olan Halkalı - Çerkesköy yo
lu da Trakyanm sima! \•e ce
nub tulani yollarının ortasın -
da kalan k"y \'C lcasabaları ls
t"'nbula ve Trakyanın diğer mın
tııkalarına bağl::ıyncaktır. İs
tanbul - Edinıc asfalt yolunu, 
Büyükkan!}bran mevkiinden 
Tekirdağ istikametine ayrılan 
yol bir taraftan Keşana, ayrı

ca da bfr iltisak hattiylc en kı· 
sn istikametlerden Geliboluya 
müntehi olmaktudır. Trakyanın 
şimal - cenub istik:unctindeki 
(Edinıc, Havza - Uzunköprü -
Keşan - Gelibolu - Açeabad) yo
lu in§aatı büyük bir faaliyetle 
devam etmektedir. Bu esas yol:. 
ları iskeleleri bağlantısını te
min cdc~k olan F'..reğli - Sey
.men, Şarköy - Golcük gibi ilti
sak yollnriyle esas yollar ara -
sındaki müt addid arzani yollar 

!)'!beki tamamlayacaktır. 
Trakya ha.lkmm yol inş._ıatma 

göstermekte oldukları alaka çok 
büyüktür. I~adın, erkek en zi
yade kendilerinin refahına \'e 
ilttısaden :rükselınc-lerine amil o
lacak bu yollar insa.atındn is
tekle ve sevinçle ~alı~mağa 
ge1mcktec1irler. 
Tnıkyada s-uyu bclla.t;tmnak 

için arteziycn ara.'?hrnlalanna 
ıwogram dairesinde faaliyetle 
devam Milmc.ktcdir. Edime ci
varındaki Rosna köy ıruntaka

sının su istilasndan kurtulma
sı için bir see inşasına teşebbüs 
edilmistir. Projelerı ikmal edil
miş ve ın.,a:ı.1.ı cl~iltmeye çı -
karılmıştır. Trnl;yada 'Marma
ra sahillerinde muhtelif yerler -
:deki iskelelerin te,-si 'l3 ıslahına 
başlanmıştır. Bu i clclerin 
Trakyanm iktısadi bayatmdal 
yapacağı tesirleri izalıa hacet 
yoktur. , 
Trakyanın jm:ır faaliyeti bir 

taraftan iş sahasıru hü~1iltmek 
suretiyle Trakya hallanın ka
'Z:ınç imkanlarını tez.yıd etmiş 

olduğu gibi bilvasıta yapacağı 
tcsirlerfo de nülli ıkbsadiyatın 
inkişafında en müblın bir fımil 1ı olacaktır. 

Tr:ıkyn. imar faali_ ;etine dah:ı. 
büyiik bir hızla dev m edilme- ı 
si ve insaat progr::.mlannın ta
cil ve tesri ed.ilmebi hu.susun -
da yeni kararlar ve t~bi~ler a-ı 
lmnuştır. Trakyadakı ınşaat 
faaliyetinin verim ''e intizaının
druı ınemnuniyetimi de bilhassa 
kaydederim. ,, 

-»llfl--

Cam fiyatları yükseldi 
(Baıı ttırafı 1 ınci sa)fnda) 1 

eibayct tarzının dcğlf:tirilınesini 
ve azaltılmasını ta!eb etmiştir. 

- Ben Türkçeleşmiş li:e
lin1c!eruı kat'iyen değiştirilme -
si taraftarı dcf;rilim. Yalnız, ilmi 
ısb1ahln."11ı doğrudan doğruya 

lfıtinceden ahm:nn.smn tarafta
rım. Bundan gnyıi iradcvi bir 
sın:-ette cemi;yetin lisanının de
ğiştirilebileceğine, kani değilim. 
Lisan '\taz'olunan iradcvi lta
nı:nlıırla değiştiri!emcz. Bu gü
lünç ve gayri ilmidir. Lisan, 
milli müesseselerin fonksiyon-' 
larının vücuda getirdiği gayri 
iradi \·c zaruri ifadesidir. Yani 
cemiyet müessescleştikçe ve bu 
fonksiyonlar yeni bir takım ii- 1 

sani zaruretler vücudlandırclıkga : 

1 - 7 Ağ11w 19~0 ,a~ ilk Diğer tar.aftan tUccarlar aa ayni 
piyangosu önümüzdeki suretle istida ile 'etaletlerden 
(,'llrşamba 'nii sn.at 18 ayni mealde bir istırhamda bu-
(le Kadıköy Fcnerlınh- lunmuşlardır. 

~ srudmda otomatik 1kbsad Vekaleti gordüğii lü-
ırurelerl" ~eceli.tir • zum üzerine şehrimize ıniifet~ 
Bütün lsta:ıbul lıat1., ler göndermiş ve zücc~yc i~iııi 

·ı 
bu mer~ avetlidlr. tedkik ettirmeğ"e başlaını~tır. 

2 - Bn çekilişe :üd pranın 
onuncu rundd imle y.a
zıh olan 40 adet bin li
ralık -kranıiycnin de al
tı küro birı(}eu ~·.alı;:..iın

lıırnk ayn :t.)Tı 40 nu
nıar.&. d~ürüıme.:, sure -
tiyle !:,ekileceği sa.~m 

halknm~l ilan olwıur. 

---·:ıma---

Hind is tanda bir kaza 

Usun da fonksiyoııiarın mahsu
lü olnı-ak enkonsiyaman cemi
yetin ifade tarzında tekemmül 
ve teşekkül eder. Meselii., Türk 
(Muhammed) e, Mehmed deylp la•••••••mea.W 

Kalküta, 5 (a.n.} - Kall:ü
ta - Daccar posta katan, füılkü
taya 79 mil mesafede yoldan 
çıkmıştır. 17 kif;i ölmüı;, 40 kişi 
yaralanmıştır. Kaza, bir ruikas
dc atfecUlmektcdir. Hattın bir 
rayının vidasının gıkarıldıgı tes· 
bit edilmi~. 

{Bil§ tımıfı 1 inci cayfada) 
B<ı h3l'Clt:fıt c· asında PC':nbro•·eo

nun yuz kibmetre cc .ubu garbisln
dc St. Jorj l::nn:ılı mcdlrnlindc b.r 
§il•p batmlmıştu-. 4/5 rı,rustos gecesi 
muharebe tayyareleri Shermess de
niz i~aat tczg[1hlarına North - Klı

linglıolm cıı: arındaki petrol dcpol.1-
rına, tayyarelere dafı batarya mev
zllerlne, tayyart>lcrc dnfi batarya dafi 
mevzilerine hucum ctmi~lcrdir. 

Gece 4 lngıl.z tayyaresi garbi Al
manya Uzcrfnde uçınuşl:ır ve bom-ı 
balar ntm~lıırdır. Evlerin maruz 
kaldıı.11 cüz'i hasardan tıas~:ı Crot 
Croken ckıınnda bir çi!Uik yanmış 
,.c bir si.-.·il blmüştur. 

İtalyan l"b'"11li tebliği 
ıtalyackı bir mahal, 5 (a.n.) - 1-

talynn umumi karargahının 57 nu-1 
m:ıralı tebliği: 

.Şiınali Afrikada hücum "e :ıı;cı 

tayyarclerindeıı ıntırekltelJ bir :filo
muz Blnr;;ız! hududıında hareket 
hıılındc bulunan Libyalı kıt.:ılarınuza 
ta:ırruza teşebbüs eden kuvvetli bir 

1 clüşınan fllosu ile şiddetli bir muha
rebeye giri,.~i ir. Tnyyarccilcrlmi
zin son derecede. ~iddetlc girlştiklcri 
bu muharebe esnasında diıŞll"..anın 

yedisı Gloster \C üçü Blcnhciın ol
mak üze.re -0n tnyyarcsi dusiırul-ı 
m!.ıştür. Bund:ın başka du:;manuı oıı 

kndnr nakliye otomobiline mermi
ler is;ıbel etmiş ve cligcr aramılıırdn 
yangınlar çılonıştır. 

Dığer bir İngiliz avcı tayyaresl 
:Marsa - Mlllrnh civaı:'mı müesslr 
surette bombalıya.'1 bombardıman 

tay_yarclcrlmiz tarafından diısürul

mıl~tür. lliılün Uıyynrclerlmiz. ü:Jeri
ne dönmü;ılcrdır. 

Şarki Afrikada düşr.ıan kuvvetle:'· 
1 

rinin yukarı Sudanda kfıin Rodolf 
gôliınun sahilinde c:-lrunarapub a 
yaptık! rı bir tııatTuz halkın yanlı
mile geri püskürtulmiıstür. 

Ha\'a l!ılol:ırımızdnn biı i cBcrbc-ı 
ra-. limanını bombardım:ın etmiş ve 

~~~:::~. ::.:: ::;::;:: 1 
tığı bir hııva ııkrnı ncticc ... indc li
mon ehemmiyetsiz hcısnra ugr:ımı.s

tır. Bu okın neticesinde dbrt kişı öl
müş \'C on biri a 'cer oln ak ÜZ('l'C 

otuz kişi kadar yaralnnnuştır. 
Duşmnnın iki tny)'Ercsi muhak -

kak surette biri de ağlcbi ihtimal 
düı;ürulmü~tür. 

Kasnb'da h:ıva da!i batııryalım ta
ro.fından blr du~an Uıyyarcsl dü.,U
riılmiiştür. 

llarb hakkında talıminkr 
Londra, 5 (a.n.) "-- .5im5il ordul:m 

karargahı rn!zdindeki Rcuterin mu-ı 
habiri r,unlnn yazm:ıUadır: 

Buy(ıl.: Britımya bir mevkii müs-, 
tahkcm olınakhı beraber, ~alıuz lJir 
mud:ıC a hareketi iı;ın. d il, >bir iruır 
ruz hnrcketi için de mut~«ıkk:ız 'bu
luıunaktadır. Ordu ve dorıa:'lma ~Jn-1 
dan emin bulur.makt .. d•rlar ki, Hıt
ler tcreddüd etmekte de~ om edecek 
olu!:Sa, belki de rnah\'Ol:ıcnh.i.ır. ~eri 
isUinyı öntimüzdckl bah .. ra bıra1aı

cak olurı:n, projesini tatb ke imkiın 
bulunmaması muhtcmeldır. j 

İngiliz bombardıman tayyareleri, 
dil nuınn kendi arazisi üzerinde g t .. 1 

tikte kuvvclli darb 'er iııdirm~c 
hnzırlımmakUıdır. Gittı'kçe uzam·kt::ı 

olan geceler, dl!' man toprakları u
zcrinc şımdikindcn daha \ :lsi ve da
ha şümullü nkınlann yapılmauru 

müsaid kılacaktır. 1ngillz ha\'ll l.uv
vcUerinin şimdiye kııcllır yapm1,5 lo
dukl::ırı lıombardım::ın1. r, d~ınanın 

hn·.-n müdafaa ta1ıbntııun dağılına
sın:ı 'Sebebiyet \"ermiştir. Bu ku net
ler, Ruhr gibi muhim mıntnkal.<rd;ı 
tekAsüf c:ttirilınis bulunmnkta idJ.. 
Manma!ih Almany:ının pek çok 
m;ılzemcsi vardır. Bilh:ırsa projck
Uir adedi çok fazl:ıdır \'e bunlar iyi 
grup :hnlinc gctiı ilmişf r. E\ \ clcc 
hic gece hucuml rı yapmıyan Almnn ' 
n\·cıları imdi de az ı:cce ı:çu, lan 
yapmaktadır. Karada gı:ce JŞlK ci.m
durme ncticcsi ddc ed.len kara:ıllk 
rni.ikcmmeldir. Sabit ışıklar karton
dan yapılmış fabriknlar lızerinc ı·o
nulmaldudır. Haı b.n b!dl'yetın::ien
beri ç:ılışmııkta ol:ı•1 murettcbat y~
vas yn\'a5 yenılcr,yle tebdıl cdıl -
melde \•e eskileri de ycı4lcre t.ıLm 
göstermektedir. 

Hmnburga akın 
Londr:ı 5 (n.a.) - 14 mnyı d .. n 

1 

berı lngillz tayyarelerin!n lfombtırg 
t erın" 54 aMn yapmış oldukl:ırını 

Sofya, 5 (a.a.) - Rumanya
nın Belgrad sefiri ile Bulgar baş 
:vekili ve hariciye nnzırı ar.ısın
da yapılan bir tema.sla Dobrica 
meselesinin halli için Rumen ve 
Bulgar l1ükümetleri arasında 
ilk müzakereler başJ.anu._s bulun 
maktadır. 

Görüşmeler mütekabil bir an 
laşma havası içinde cereyan et ı 
m~tir. 

Rumenlerle Macarlar arasında ı 

Bükreş, 5 (a.a.) - Stefnni: ı 
Rumanyaıun Roma sefiri Bos. 

sy, bu akşam Bükreşe gclecek-1 
tir. Sefir, fevkalade murahhas 
sıfatiyle ııumanya hükumeti 
tarafından Macar hükiımetiyle 
resmen temasa geçerek iki mem 
lcket arasında muallakta kalan 
meselelerin halli için Rumnnya 
ve Mncarjstn arasında ba..siıya
cak olan ilk müzakerelerin e
sasını tesbit ctmeğc mem\ır edli 
nıietir. 

Sefir bundan sonra Macar 
heyetiyle müzakereye girişecek 
olnn Rumen murahhas heyetine 
dahil olacaktır. 

J_ 

Sovyet - Amerika 
ticaret anlaşması 
Vaşington, 5 (a.a.) - Harbi

ye nezareti müsteşarı Vclls, ya
nn müddeti biten Sovyetlerle 
mcvcud ticari anla.şmanın yerin 
yakında bir yenisinin akdPdilmc
sinin muhtemel bulunduğumı be
yan etmiştir. 

V cls, Sovyctlerc cari olan ve 
Sovyctler.in Amcrikadan scııc-1 
vi 4.5 milyon dolar muadili maı- 1 almasını derpiş eden nnlıı'Şma
mn mı temdıd c-dileceı:ıini if§a et l 
memiştir. 1 

V clcs, V aşingtoncla nyni za • ı 
manda M.oskovada imza edildiği 
bildirilecek olnn anlaşmayı bek-! 
lemek lazım olduğunu ilave et-
mi~ir. 

Bankılarm muamele 
vergisi 

Ankara, 5 (Hu.:."'USi muhab;ri
mizden) - Banka. Banker v.c 
sigorta ~irketkrinin muamele 
veq~isi lıaklnnda maliyece lınzır
lanan uzun izahmıme \'Bit.yelle· 
re gönderHmi§tir. 

Avam Kanıarasımn 
bugUnkt.i içtimamda 
Londrıı, 5 (a.a.) - A\·am ham -

rasın&ıki içtimada Jııp;l.-ı.y da t~ \ kı! 
edilen lngıliz tebanSJ h:ı1•kmd J bir 
suııl sorul~cıığı ve lı kumctin de 
buna c-e\ ab 'erecegl umum ·yctlc 
beklenmekt~drr. 

Divriği mC)denleri 
Ankara, 5 (Hususi) - Divri-ı 

ki demir madenlerinin iı:lelilmck 
üzere me1Jcür madenleri isletme 
müessesesine Etıöank tarafın
dan devıi Heyeti \'ekilooe ka
rarlaştınlmıştır. 

Buğday fiyatları 
Ankara, 5 (Hususi) - 'I'op -

rnk mahsulleri ofisince satıle.

c:ak ekmeklik buğclay tanzim sa
tış1nrı ekstra normal ve mah -
lüt olarak üç nevi ibr.erinden 
İstanbul. ve 1zmirde Orta Ana
dolu mübayaa fiyatlarının 25 - 1 
kruş farkla, sair satmalnıa teş
kilatı bulunan yerlerde mahalli 
mübaya:ı fiyatlarının 75 santim 
farkis le satılması Hc.~·eti Ve
kilece kararla§tırılmışbr . 

Yeni Erzincanm kuruluşu 
Ankara, 5 (Hususi.) - Yeni

den inşcı edilmekte olan Erzin
can şehri için istinllak edilmek
te olnn sahnyn niJ liiyiha, 
dahiliye encümenince müzakere
si yapılarak ikm 1 edilmistir. 

Almnn hükumefı r~mcıı bildi::mış- mcktc old:ıgu?ıu bıid.ren gene 1 
tir. • I'ershinı,;, A?r.eri'm Jn •cr(!ye yar-

Amerikada hurb faraftarlığı dım ettigı \"C dest."OJ:crler..lc tııgılizl 
fil sunun l.oru~ nn hlıd.c oldu ':u 

\';ı ~inglon, 5 (o.a.) - Umumi l lııkdiı-dc yeni bir harlldc:ı bi::u t 
Harlıdc A vrup:ıdaki Amerika km -

kcndıslıli l-.Ol un;uş olacağım bildiı -
\'eUcr.n n bnş kurn .... ndanlı mı ynp- . 

1 P h • k ını~Ur. 
ıru elan ~cnera er ,ng aun n -
,::ım r. dyoda irnd ettığl nul•ıkta A· Alull'.nÜP. gelen lngiliz kunetleri 
nıer!k:uun 1r.gıllcrc.ı.:: e kı destro-ı _Ko~cr.bag, 5 (a.:ı.) - Ttı!.!; aj n,,: 
yederindcn en az 50 sını terkctmck bildlrıyor: 
turctıle dcmo'c:::ı nın müdr.faasm:ı Politikcn g;;ızeU!sinin b:ldirdiğinc 

ve Amcrık:ının emniyetini tcımnc gure, Slng .. purda bulunan İn"J:.z do
yardıın ctme;;ini i tcm.ştir. naıımnsı Al.denize ~t.lrıckcdir. Du-

Bununla beraber general bu burb nıııım:ı r;undıden IIınd Oky:musunun 
e nasınd.:ı Auupaya yeniden sefer carb lusmmdn bulmıınakadır. Rota
kıt:ilnrı gondcri!rne~i!li dü;iıruncııln sını Kızıldcn· e tult11rır.uştu1'. 
Lir dclilı'k ol <. g•ıu ila-.c eyle.niş- Donarunnr.m nrknsından sil .... h \'e 

tir. N:hizatln yilklU buyfüt bir l.c-aret 
Dılnynnın tı:.ı"un!.ü ,·aziyctindc gemileri filot:illüsı \'<? bir de tnyyarc 

Aıncrlka için v:ıhım bir tehlike scz- ı scınlsı fiWtıllnsı gelme • .roır. 1 

Sayfa : s 

kdenizde 
[Basmakııleden devaml 

Harbin zühur etmesi üzerino 
ltalyu istediğine nail oldu deni .. 
lebilir. l~e arb.k kuvvetini ı;ös-o 
terecek, kullanacak er meydanı 
zühur ctmi~ti. İtalya kuvvetini 
göstermekle hakkım isbat et .. 
mi6 olacaktı. Ve hakkını islıa.t 
etmesi de Akdeniz hakimiyetini 
ele geçirmek suretinde netice .. 
lenecekti. Binaenaleyh İtalya .. 
dan, Akdenizdc parlak teşebbüs .. 
lere, şanlı zaferlere intizar et .. 
memiz pek tabii bulunuyordu. 

Halbuki filiyatta 1tnlyanın 
Akdeniz hakimiyetini ele geçir .. 
mek için ufacık bir ~ebbüsünı:: 
bile şahid olmu.~ değiliz. Eğer 
İtalya, Fransaya galebe. · ni füi a 
etmek için Alp hududlan üze
rinde oturarak Almanların, 
Fransızla.nıı elinden silaJılnnw 
Almalanıu bekledigi gibı Akde .. 
nize sahib olmak için d~ Af .. 
malliarın İngiliz nd .... !arm<ı ~t'4 
çcrek 1ngiltereyi ortadan kııt .. 
dırmala.ıı.na intizar ediyor-t:Ja, 
bu türlü kuvvet imtılıamnır.. İ· 
tnlya için nasıl bir hak isbat ed • .. 
ccğini seyirciler pek anlayama· 
yacaklardır. Meseleyi sırf İta\ .. 
yun felsefesi, mezhebi ve mesle
ği bakımından görürsek 1ta1 .. 
yanın bu tarzda kazanacağı 

Akdeniz hakimiyeti kendisinin 
kuvvetinden doğmuş bir hcıkka 
istinnd etmez, Almanyanın bir 
llıtuf ,.e ihsanı neticesi olur ki 
böyle bir şeyin ltalya elinde 
bir tasarruf senedi yerine ge
çememesi kendi mtidafa.a ettiği 
ı>rensiplerin icabıdır. 

\"nziyeli en objektif gözlerle 
tedkik edenler bile itiraf etmek 
mecburiyetindedirler lci ltsJyn 
Akdenizde lngiltereyc kar.şı 
hiç bir lrnvvet izhar edememiş
tir. Binaenaleyh Akdenizden 
İngiliz hakimiyetini kovup ken
di hakimiyetini te.c;is ctmcğc hiç 
bir lıal{ kazanamaınL<Jtır. Ak
denizdc öyle bir İtalyan donnn
ınnsı görüyoruz ki sakl nacak 
duman aramııktan başka bir 
şey yapamıyor. Nerde İngiliz 
donanınaıınıa ıtıStgelmek talih
sizliğine uğra.-m orada bir g n·i· 
si batıyor ve diğerleri de bütün 
siir'atleri:1;·le kaçnuığa mı:!ıkiım 
bulunuyor. Kendilerinin ölçüsü 
iie, miyarı .ile, felscfesi ile clnv~
yı halletmek ica.b cdı.'t'SC it.:ıl • 
yanların tnmamcn haksız, çün
kü kuvvetsiz olduklaruu tasdik 
ve ilfmdnn başka yapıl~cak bir 
şey kalmamıştır. ltn]yu bizzat 
Akdenizde böyle ilciz olduğu 
gibi, Akdeniz etrafındaki mfü1-
temlekelerdc de ayni ınuv:ıffa -
kıyetsir.liği gö.-,teriyor. F'ransJY.· 
lamı işdcn çekilmelçri onlnr:ı 

Tunus hududundaki askerlerini 
1ngiJizlere karş1 kullanabilmek 
gibi büyiik bir imkfın ve fayda 
temin etti. İngilizlerin hazırlık
sızbklanna rağmen İtnlya u
zun zamnndanberi Afrikado. bir 
tecavüz ve jstila h:ırbinc hazırla
nıyordu. FaknL işte lıüliin ka
biliyetini ve "hnk,, lam isbat 
edecel: zaman geldiği halde gene 
aciz kalıyor. 

Binaenaleyh !tnıyruun hic: bir 
"bak,, sahibi olmadığı büt.üu 
dünya nazarmda olduğu gıbi 

kendi nazarında ds. sabit olmuş 
hulunmnk icab eder. Bu iı:ı.Jde 

harbe de\•am etmesi kendi bakı
ınuıd<in huruımen mantıksız 

değil midir? 
lfüseyin Cahid YALÇIN' 

Kaptan buhranı 
(Daş tarafı 1 inci SDYfiıdııf 

ı.cr s ne faaliyt'tl n çekılcrı k·ıptarı
ı. .mıım mikda.rı bu ralmınd::m tok 
fa:±ı olduğu soyl!!Illtlckcd r. D nu 
nazarı ıtıbara alan 1sta·ıbul Mıntn
k:ı Liman Rcısll.,i vaı.ıycti bır da .. 
parla Münakal.'ıt Vckfüetınc cırzct
m \ e bu sene her ne olursa ol ı.ın 
mck.ebc daha ful.ı t:ılcbc ı.nydc
d 'mcsi çarelerinin lernıni llmm gcl .. 
d ini bıld~tir. 

Yek.filet bu vaziyeti esasen göz ö
nünde bulundurmak~ olduğund n 
bu sene mcb.1.eb içın y~ni bir proje 
h, z rl:ı:nakta "e mcktcbm scvlycsiııi 
yuk ek lnbsil derecesine ı;ık rmal.ta 
d r. Buııdan başk~ mektebd 11 mezun 
olncak t lcbeler'n ter! hl JÇın de e-
•.ıslı dc .. lşikliklcr y~pm ktadır. 

Denizde boğuldu 
i' ~;.ıdıırda gümuş :mıyıcı soka

cı ıtia oturan 9 y:.ı~uıckı Feridun dun 
P alima•unda deniıı;c g l'mış. ~!:ıl
m~ ~ w:n e üilmedlgı için b gu ıuş
tur. Feridunun cczcdı tık:ırıL'lılf\1r. 
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Ne c-(jylc~·o:N:;un ': 
- En:t, kentlıni hasmın:ı ta-

fa'?UY!cr •• 
- \anılıyorsun? 

- So'lr~ r,üriil'f'iin? dedi. 
Hal iketen Alic.o, kendini kur 

bm1. ğ::ı çel ıyorclu. Mukabil 
hi<> b r lı. rekete geçmiyordu . 1 

Il'ı uretl.. gürcıı altta dc-
'Va.'1' et• 1e\< Uz_re her?'cn, hemen 
ynr rı. " t k •. r "tirdti. 

Ad lı n~u1. Alir;'>yu mağliıb 
etme. le u •• 1 t ta yapmadığı o-
yun k. !ı mı ... ı. 

K·•tk ı · ı, ll mı vurmamı~
tJ. 'T ...... h "'r\. . oturak künte
leri, pa<'a ı anmı.klar, şak kün
teleı ııh.. her ti.ırhi oyun .... gir
Jniı-;t :. 

· Aliço, ) alnız mi.idnha.lc cdi-
yord l 

Ad· lı Halıl, n:··teır. d·yerı s~-
dırıyor, l'Üıtem~diyen oyı.mda.n 
oyuna gecerck bütün kun·etlc- 1 
nni r.~ t fouiyordu. 

AJı<,>o. Ac1r1ı) a kendini ynrım 
Sj.at krıdar ta<.ıt.t1. Adalı ha-
mallığını yapmıştı. ı 

AJi o, hru::mm h iden iyiye 
yördul:t,ın sonra, birdenbire 
hnrckt. tc gec.ti. O ''akit Adalı, 
Emrnı .. da idi. Derhal ters dvmip 
bir Lol haı:.kı: :yı~ zcı-aki ha~mı
nm t.:r::.inc d~nC: ti. \' c, ayn~-:ı 1 
ı.alktı .. 

Soml KAUAYEL I~ y 

1 --~------..-.---==~ 
Ynznn: 

Adalı, alta düşer düı;ınez hır 
çocuk gibi bi.izülmiişü. Ne ltı

yordu. Biraz evvel hasmını ya
rım ı:aat c.ltnda tutan Adalı 

şimdi kii~ülmü.~tü. 

İhtiyar Cazgır glilc .. '-'k: 

- Ağam gördün mü': dedi. 
A~a, gilrc;ıi bildiği !gin derl.ru 

işi k~vranuştı. Cevab verdi: 

- Usta, dedikk·rm dot;rru .. 
Ağam, yordu A<.lhlıy1 .. 1 

Şimdi yemncğe çalısıye>r. 

.:.... İhtiyar kurt .. Ne olsa, A-

Adanada bu yd 
mahsul çok iyi 
Ari, r:ı, (Hu ~ i) - E\ \eke de 

bıldırdıs ın gJb! Adanadil bu seneki 
.. ır.ıi i:;Ch :ıl grçfen :;cnc.lcılc l,ıyas 

k::ıbt 1 et l ıyccck derecede ) u:... c ;-
Bil ene ı. ::ıd r. ııdın mı ın 

c.lına , gc ek t pr~k m..ıh-1 
sullım orı i Ac'nnn ajanlıı.;ınuı 'e 

1 
ı;r '-k Tıca.n?t Yd: limı.z Ba:: Topçu- ı 
o: lun .. n cnıırlcriylc Zır. at Banka-
ıııın da : er n,; lısullenrr i.z.ı normal I 

J ·allaı in . • ın nlmnsı çıı ı ilcı .miziıı 

ııeş, ı l b ·ı lt::t d:ıb artt r ı 

dalı toy pehlivan!. 
- Öyle .. 

K:ıı :ıi nlı, Feke, S ıirr:beyı: ı ... uıla-
1 1" l :l d:ı hn~, d jı:Jcrinin ~ <!Lde yct
mı• ı ı•. ru 1 cdıln işt;.r. Dı~cr ı.oz:ıl ra 
b:ıı; l.o:;lr- le merl:cz Ad.m. ;:öyle-, 

, -~h l:.::ırnınnl:ır hemen hemen t.ı-

m:ımcn knldınlml{:hr. 1 
- Yormuş adulıy1. 

- Yordu ... 
- Şimdi ne olacak? 
- Daha, yenemez .AdllJyı 

Adalı dayanır. 

- Netice .. 

Torra!t mahsulle•: oful Ad;:ına a
janı arp:ı, yulaf 'l:e bu&d:ıy •. :ıtın •·1- 1 
mal tn berdevamdır. Dıger taraft.:m 
pnım.k \ e koza m;ıhsulu de p!y::ıs:ıy:ı 'ı 

Güreş üç sn.at sonra lrnn- ı 
dini gösterecek. 

•• 
1 ı;;c! r G~lmt·:: Zirnut Danknrı tara!ın

dıın ~tm • lınnc:ıktır. Klcvl:ınd pa-ı 
mu•'Un kilo~m 60, ) erli 50 kuru. tur. 
Zır: • .ıt B •. '1kası p::ımukt:m bo.;lrn ı,ut 1 
J ı ve koz:ı d.ı ala aktır. Pamuk top-
l~m:u: ıt;"n 151,.isine pnra Yermek 1 
mecbur;;>ctınde ki.Jl n çı!tr;:lerc Zl-1 
rant B:ınkusı a,·rns \"ermege b::ı~J:ı- 1 
mı.,t:r. Vndeli kutlil mub:ıyııa ı şim

dirll'll ba5!Jır..ş bulunmaktı:dır. 

- Jyi öyle ise, dedi.. . 
Aliro. Adalıyı altınn alır nJ- : 

m:ız ara~tınnağa ba .. ~ladı. lyi ! 
bir ka?.ık vurdu. Adalıyı olJuüu 

1 
~ere tcsbit etti. 

Adalı, hasmının dinden kur- ı 

tulmak ve lmzığı $ökmPJ: i<;in 
tcı·s aönüp sağ eliyle söküp m)
r.lmak istiyordu. 

- fo:oou mr-

Çukuro,:ıd:ın Alrn:my:;ıy:ı ntıl:ıc:ıl: 

olan :ırpa ve hıırnuıl işi ctra!ınd:ı 1 
forlıyı-tkr ı;öze çr.rp .. uıh~ .. dır. Gerek L 
miı~h-;.il ve cc~elt ih~acat~ı 'azı- 1 yC'ttcn çok mc ... 1ı undur. Piya~ada 

lıi ~cdılec,.k her turHi :ınormnl \ n-

n·inlai ı::-~ımızdn ict:>ııtıul 
1;;ı;m şanıı ıyon:ı~ının lı!riı:d 

gorı mu .ıbak:ıl:ırınd:ın bahsctmi'j 
ve Fencrlıahçcnin ca kuvH?tli r .. -ı 
kıbi Gıılııtı:ısarn)m 49 puHınmn k::ır
tı fıO sa~ ı t•ııılıyorak ısampi;ı;on 1)1-ı 
dugunu b:ldlrnı!ştlk. L~,--, ...... ~ 

Cçüııct& \"c dördüııcil ltawcori mu- l 
~bal :ıl .. rını d:ı buyuk fayı faıklıı-
rile Deniz lı"csi kaznnmıştır. 

1 
üçtinC'\l kntezori neticelerini <le 

bug..ın bild:riyoruz: 
200 metre mfım.-tı: 1 
Birinci Endf'r (30 saniye) 

Agob ıiçı.incü l"'farin:ıkıF. 

110 mel.re mfini:ılı: 
Birlnd Mariııakls (17.4) 

Şcı·it, iıçı.inc:u Ender. 
ıkinı~ 

100 metre: 
Birinci Turan (11,2) ikinci Kllm

rmı, üçüncü Fikret. 
400 metre: 
llirinci Şinnsi (57) ikinci Hw;c

yin, üçüneu Yosar. 
800 metre: 
Bulnci Habib (2.12.S) ikinci Hu

seyin, üçuncu Şevl.i. 
:!00 me:tre: 
Birinci Şerif (24,5) ikimj Tur;ın, 

üçii:r.cii Hilmi. 
4Xl00 b:-ıyr:ık: 

Birinci Deniz lisesi, ikinci Kuldi 
lise.:.i. 

Glille: 
Biıinci Kr.ra:n:ılcngo (11,3) 

ci Sc) fi, üçuncu 1sınal1. 
Disk: 

ikin-

Si.iri\nüz. Pudrayı sımcıkı 

tutar ve akmnSJna manı o
lW'. Yağlı ve yağsız olan 

tiip ve vazoları vardır. 

ıı .. A .. " 
940/78 T. 
Fatih ıulh S ü nc ü hukuk ~kim· 

llğinden: 

Şehremıni Uzıınyusuf mahalleı;i 

Y:ıyl~ caddesi r.5 mını:ırada mukim 
iken 26/7/{140 t."lrihinue vefat eden 
\e tc>rckcsıne mohkcınemizcc v:ız'ıycd 
olunan lfaticcnm ilan tarihinden 
itib:ırcn :ılacak ve borçlularının bir 
ay ve iddiayı veı aı:et edenlerin üç 
ay içinde malıkcmemı::~ mflrac:ınt
ları <ıksi halde terek<.oı: inin ı-u.ineyc 
devTedilcccği Ha11 ol•mur. 

1 ILAY 
Hastabakıcı Hemşire/er 

! Oku u direk örlüğünde n 
ı . Ohılurauz yeni ders yılı için tnlc:be k:ıydma b:ışlannustır. oı.; 

geceli Ye p::ırasJzdır. Genı; kız!arımızı lıemsire ve ziyaret~! hemşire • 
tiştirmcktcdir. Tahsil müddeti üç yıldır. Dersler teorik ve pr:ıtn>~ 
T:ıhsil ır.iiddcU zar!ınd:ı talebe modern ve koııforlu bir ym.-ad:ı ya; 
Bakım ve tcdris~t mukcmıncld;r. Kabul ~:ırUnn: 

1 - Turk tebra~ı olmnk. • 
2 - Sıhhati ycrındc olmak, t:ıhsile 'e hizmete mfuıi bzt..-ıl~ ie 

ku:;uru o1mam:ık. 
3 - Yaşı ıc den nşıığı, ve !!5 ten yukarı olm::ım.ak. · ~ 

4 - trfct ehli \'e iyi ahlfık sahibi olmak. 
5 - En rız orta tahsilini biUrmı~ olm:ık ve7a bu der~ tahsil etti' 

ğini vcsikalıı,.la isbat etmek. 
6 - Evli bulunmnmnk. 
7 - Altı nylık tccrubc clevresinilcn sonr~ okulu veya beş selle 

mccburl hizmeti llod:ın ewel mesleği terkeylediii. veya mecbur! b,iı; 
met esnnsında evlendiği tnkdirdc okul tahsil n1attaf:mı ödlycccğinc dal 
noterden mu:;<ıdd:ık lıir ta:ıbhütnamc vermek. 

K:ıydolunm~!t ve d::ıha fa1Jn f.z:ıhai almak için fstarıbulda Aksar:ı1' 
d:ı Haseki caddesindeki okul direktörliıı,.1ine mimıcmıt edilmelidir.!'!)' 
hat aL,mk için ynzı l?e de mUnıc:ıat edil bmr. ' 
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Ankara Va iliğinden : 
1 - Ankaı-a ~chir ;yolunun 13+100-17+700 üncü kilonıeiff 

arasında es:ıslı şose tanı!raı işi :ı2/8/l940 l>Of§Clnbe güni.ı s.:ınt on lıt~ { 
çukta ihalesi yapılmak üzere kal ·ılı ı.ar1 usullle eksiltme.ye konuırr.u.ci~ 

:ı - Kesit b('dcll 51148 lir:ı (9J) kuruş olup bu mebUıgın (211 .ı 
Ura (99) kuru_~n IMO mali yılı butçı..~ndcn ve ıııiHebalti c30000> lır•"' • 
mali yılı bütçesinden ödcnecekfü. 

S - Muvakkat teminat 38<ı!l lira 25 'kuruııtur. 
4 - lı:tcklilerin teklif mcktupLırını, Tknrct Odası vesjknsı .,.t 

vakkkt teminat mektup vcyıı m&J,lJu.zl;:ır;ını ve ihale ıününden en ~ 1 
c\.-vel Vllfi;s-ctc iı;Llıla ile mür:ıca:ıt edere~ bu .ı.ş için :il::ıcnkları fenni e}llıl 
veslkalnruu yukarıda ooı gc-çen cı.mde ııant 14.30 l:ndar Daim! <'ııcn 
ReiF.liiino \'eı·ınelcrl. 

5 - Bu işe ald ı)«rtm:me -keşif ve dıger ~vı .. kı 

\' c, kalkar kall:ın:ız 
narak n'ıracmı atlı: 

<la çırpı-' Askeri i k iş!ari 1 ··--------; 
:z.ıyell, 'l'ic~nt Vc:kıllmlz kntfyctle 
un!uniş, norın:ıl fiyaU:ı.rla b:ltun 
Yt'r ın:ılısuı:1tmın hu kiımet tarafın
d.ı'l mubay;.:ıSJru ı;ar: nti etmişler-
d,. 

Blrincl Mehmed (36,77) 
Ser!·is. 

Yüksek afümıa: 
Birinci Necib (l.66) 

üçüncü Cemil. 
ikinci R;ır,ıb, 

&örebileceklcri. (6955) (4314) 

- Hayd.ı Adalı be! 
Afö o gillüyordn. Hasmının·ii

zcrine yüı ütlü 'c cm:csini bağ
ladı .. 

Adalı: dalın hala i in fnrhn
da değildi. Ne de olen çocuktu. 

İhtiyar Cazgıı : kıskıs gülü
yordu. Edırncli ağa, mey1.1stu. 
Hatt:i Adalıya ·iııir lenmiP, Jdif
rediyoı c1u: 

- Ulan, bir :-'CY yapamadı 
Tü. nihayet ltr çırdı şikarım 

lhlıyar Cazgıı· söylendi: 
- Ne küfrediyorsun ağam? 
-·Nasıl ctmi~eyim, gôrmü· ı 

~ or mu" tın kuc_:n dı basınını': 

-- l'ac:ırdı mı? 1 
- K~.c:ırdı ya? 
- Yok canım kaçırmadı ..• 

Alll o, Jı:rnı.h k:ı.lklı.. 
- U'sta, sen lıunarr.1şsm ? 
- Ben, hunadım :ı.nıma.. gii-

rc~çiliğim bun:ı~ıadı. 

1 

- N'e demek isliyoı sun': 
- Demek istediğim açtlr. Ali-

ço, Adalıya hamallık yaptırdı. 1 
- Ne lrnmallığı!. 
- Yahu tnı:ıttı güıcşi.. 
- • ·e diyorsun? 
_, Biraz ıx'!lıırlı ol.. ~im<li 

göri.:rsiin? B. k, Adalı crkid 1 
gibi güre-: tutabilc.;ek mı? 

Hakik· ten, Adnlı, vYc!cc a
çılınır 'c hı7 ... ı G"lntl~kcn, y.:..rım 
saat ~-onr.!, ay~gr k::.l!ttılrı t :rc-
d .. . . t" 1 a gurc ı gcv~crnı ı. , 

• 'imoi. güreıi Aüço bir.d;ri
yordu. Adalıyı, snga, sola, e?en
sekr!c suvuruyordu. 

!'~iıı~) c:t, Adalıya bir boyun
dıı;ı k Yurdu. Sürmeğc ba~ln -
dı. Dö!..<lurc, i.Ji.ikc zorb. önüne 
aldı. 

Atlnlı gibi lıir pchlh'am boyun 
<lurukl.ı s~ırü:·erck önüne al
mak, dt•na ulına.k mühim bir 
isti. 

DC'mck Adalı yoruimuştu. 

KesHmişti. Bir boyundurulda 
hnsmmın altına clü13miifilÜ. 

p slcn 41 , ı e.1cC'rcden atlndığım sı

ı ada p:::.: ~ ı. umun oğı p .. tlamı~, cc-
1.cı m·ıı et gi yırtılmıştı. ElLisem ı 
yenı idı. F. · .~ t toz toprakıın rengı 

d~· t g mlnn e ki p:.ıç:ıvımian farkı 

) ok ıtiı. Bıl •. h. re bı.:ı.a inzimam eden 
yırt•:.ı. r d,1 butun buttın kıymctıni 
<lu··· , .ı.ı~ t.J. Huldsa yıı1ık elbısc, 1 

çır l.ıl. r y:ıkk bı ile Lı.r scr::eriden 
n~. •ı kalmıvordum. Cebimde epc)ce 
par .. \ar :ı~mn clb:"cci dükki"mı ne-1 
rede:» KoJilerdc kimse elbise satmaz. 
Jlerkc kf'ndı dıl,er. Ne i .. c bunun d:ı 
çare::inc .. onr:ı b:ıknrım. Şimd.1 hırsızlı 
orm:ınd:ın sa\ u~mağıı usr:ışını:lı. j 

ı:::ab;.ha k ... r ,ı orm. ndan dıç:ırı ~ık
tım. l'~:akt:ın horoz se.leri geliyor 1 

Beyoğlu Yeril Askerlik ıubcs n-
1 

ılcn: 

L c ve m·ı. dıli mezunu ile daJ,n 
~ uk ek okullardan t.ıhSilıııe nıhnyet 

'ere:ı o! u.ı. rı.1 son, yokl:ıma1:ırı 

5 Agu tos 1940 dan ıubaren Jkş.l • 
ı~ .ı K'crlik r,ubcdndc ) aptl.ı!ı ,.ıl. 
uı.c c ubc-yc ınfü·:ıc:ıafüırı 

nur. 

• • • 
EminönU Yerli Aıl-:erlik 'ub..,ı;ın· 

den: 

1 - J;ı.1inijrıil Askerlık ~bcsınde 

k: )ıdlı ~. rb mnlulü subny ve er •• t:-
11" şehid yetimlerinin 940 ikrnn.i)c-1 
l rı , u«•da yoııılı ı:unlcrde tevu.ltı 

y<ıpıl.ıl...ıktır. 

2 - 1 ıd.h:\:1 n scbcb verilmemek 
içm h"r ;;ahsın nczdjncle meHud 
Jkra.'111) e eu ... d:ınıııdn ya11lı num .. -
r: lm ına ı:;t1ı e . aııt !.l dun 12 ye Jcrıdar 
mura1:n.ıt clrn ... lerl. 

3 - ı ıB/l!HO salı gününden b.ış
ı. nm~.k uzcre ıniırac:ı:-t cde\;cı. 

(lI:ırb m:ılülı.i suboylar 1. ı1 .. n 50 
numnr. ;r:ı kadar salı r.unıi 5ı den 
100 c k:ıd:ır tnrşı:mb:ı ı.:unü) (11, rb 
ır.~l.'.U;.1 crleı· ı den 50 ye kad:ır per

Yuıuf Ayhan 

T rakyada sıtma 
· ile mücadele 

Edırnc (Hu u~l !ıiuhc birımiz

tfon) - M('rl.ezi :Ediı'?lt.-dc olhn Tr:ık 
~a n :nt.ılrnsı sıtm:ı mucadele te~kr
l:"ıu Tı. kJ:ıınızın her köy \'e ı asüba
~ıml.ı r:ı:ıryetıne de\ om ediyor. 

Muc .... dele tcşkil:ıtı bilh:ıssa k3y
lcrde fıı:ıliyetiııi aı1ırmış ve bü1.ün 
sıtmalılar devnmlı ,.e esaslı bir şc
kıldc tcd<ı' i edılmi ,!erdir. 
Edındiğim ınol(ırı'lata göre 93G 

scncsınde 37.425, 937 de 55.489, 938 
scı.csındc 59.85 \'C 339 senesinde de 
54.954 ki ~cman 20G.935 ld':i tedavi 
cdılmişt.ır. 

1040 ııt-nesi z.ıı!md:ı hazir:m nih:ı
yeUnc k. d:ır 13 447 klsı· mu:ı~cne ve 
ı 806 l.:<:i tedn\ i edilmiş bulunuyor. 

Yme 1940 sene<;lnde temizlenen 
r1eı ı•lerın U71lnlugu 90.105 metredir. 
Ayni 20.m:ındo muhtelif giil \"C batnk 
lıkl.ıı· iı-in bir ı;:ok J,anal nç.ılmış ve 
ten izletUnlıni tir. Bu taycde 31.040 
mı.:trc muralıb:ıı bal.<ıklık kurutul-

• Uzun rıU::ım:ı: 
Birinci Hikmet (5.94) ilcinci Nec

det, üçünrü U:ıyri. 

Sırıkla ;-ıtl:ımr.: 

Birinci Fi.lm:t (3,03) ikinci .Mu
niı·, üçıfocil ııı , ıı. 

Fenerbahçenin 
tenezzUhU 

Fcnerb~h!;e klübO bu ayın on ye
disL".de bir deniz. gczinfül tertib ct
mişfü. 

Cumartesi günU öğleden ı;onrn 

hUSUsi bir Ynpuru biruleccl:: ve gece 
yarısmdon sonraya kadar <'Slenlle
cckir. Bu tene1.:ıiıhün güzel \ c mu
vaffnkiyclli <>l.mnsı için lı;-.:.ı.ır1ıkl:ır:ı 

başlıınmıştır. 

Yüzme müsabakası 
Kadıkuy H:ıllt:cvinin bir yıı.ı:ıı:c 

mus:ıbakası tertib cttl{:mden dnh~ 

evvel de bahsctmi~mr. Bu y:-ınş o
nilmüzdeki cumarcsl günü Mod:ı ile 
Bch ii arasında icra edilect:ktlr. 

Snglıi:ın kıymetini Uıkt.lir eden 
&ynıılar:ı ~ıdct :wmanlarındn sc
' c fievc kull::ınacaı;ı mikropsuz, 
ufak, yuınuşrık ve sıhhi en birin
ci mahı em tuvruct · bezleridir. 
En int'C elbıscler altında bile 

lıelli olmar.. 

FEMİL ve BAGI 
Jfor eewnroe kadm berberle
rinde ve tuvnlet mal;azalarındtı 
bulunur. 

ll'llim~--DZlllBmm:I-

şc .be gunu 51 den ıo:> :ı k:ıd:ıı· , u- ıı unır. 

m..1 gumi) (ş~hıd yetiml<'r J2/8/l!l10 4 s1:ı,clik bir rofıı..ad<:le ve tcd:ı-

Memleketin en iyi yüzüı:lilCJ'"lnin 

Modada çalı ;makta olduk~r.rın:ı cu
rc bu mtis:ıbal::ıy:;ı hemen hemen 
bilt.iln şampiyonl:ınını:'.ln i:ıt.irnl;: e
dcccklen :-nl~ılınaktaüır. 

Ynrış Mod:ı deniz. hamamındon 

bn.,.lıyr.cak ve Deh'U ~tikametinde 

bulunan L•ir ş;ımandıra dönüldükten 
sonra t<>krar denız hanıamm:ı n\ det 
C'Clilet-e!:tir. K~rıunfam c.Wb nedi-

ı•a.7.::ı ı -..:j ~ünii saat 9 d::ın l2 ye lrn-
1 

'>'ıdm sonra ~~~lu tek-nı: • sıhh:;ıti 
da.· ı dm so ye kadar snlı sı d··ıı ve l'!>t.ı kudrc.ı eıdc ctmıştır. Ankara Valiliğinden : 

ycler verılc,;ekt.ir. 

100 c kadar carfamba lOl dı..'ll 150 lzmir fuarında Trakya 1 - Anknm Kır$ehir yolunun 103+000-114+~ 500 üncü kilometre-
Y<' kadar pcr:;embe 151 d"n Hi7 ~,. • 
kııd~r cuı 1a günü ıkr.ımıyc cuzcı .. n pavıyonu leri arasında esaslı şose tamiri ve ~mcl im.:ılfıt i~i 22/8/l!l4ll pl'rşembe günü 

c:ı:ıt on beş buçukta ihalesi ynptlm:ık üzere kap:ılı uri usulilc ek.S:ıtmcye 
'e nuru, k.~ıJlarilc bnlikte gelme:- Edırnc (llususı Muhab:r:miz-

koııulmu~tur. 
Jt>rı 11 .. n el ım.ır. den) - ıo A•:uslosda açılar;ık 20 ., 2 - Keşif bedeli (53432) lir;ı 58 kt.iru~ olup bu mc-bliığın 33432 lira 

~ • • eylülde so :ı erecek olnn t7.mir En- 58 kuruşu 1940 m:ıli yılı biıt~csindcn ve mute1J.1ki 20 bin lirruıı 1941 mali 
MalOI ve Çehid Yetimlerini D.-:ıvd ı termı~yor • .ı n.::ırında her sene oldu- y.ılı bütçesinden ödenecektir. 

K:clıköy Askerlik tul:uinden: ı~ gıbi bu sene de Trakya PUY! onu 3 _ Mu\ okkat teminat 8921 Hr:ı 63 :..unıştu.:.-. 
Kadıkııy J.slterlik ~bc<il !>40 se- 1 bulumıcakt r. 4 - 1stcklJlerin teklif mektuplr.rını, Ticnrd Odam vesik:ısı ve mu-

nc::ine :ıııl tutun ikranıi~ esini n•.ı- 1 Geçmiş yıllarda Trakyanın mı:s- vakkat teminat mektup ,·ey:ı ııı:ıkbuzlıırını 'e ihale günunrlen .-.n :ız 8 gün 
gıda gô~tcrllcn günlerde tevt.1 e.le- nu:ıt \"e mezruııtile E:ıneyii 7Jrai:ı;e e\'vcl Vililyete istida ile ımıractıat edttt!k bu iş için aıac:ıltları ferınl ehliyet 
eektı:-. mnhsuı::tının tarunınasına büyul: vesilmlarını yukarıda adı C<'1;cn b'Ündc saat 011 di.lrt buçuga k:ıd:ır Daimi 

~ ıırdın·ı dokunmuş bulumın tzm.ir encüme:n rcisliğine vermeleri. Tc,.:j gunlcrinin ga)ri gürı1rrüel 
sr 'ü:ıh i.;Jle po.ıyc!osun::ı kııd:.ır ıı,t -

m.-ra :ılm:ık için ı;ubeyc muı :l<' .. ~t 1 
etmelcrı, 

TcH.ı~tl.1 pul ve nufu cu~d:ırl.ııı 

ile tiçcı· :-dcd ince kfiğııfo çıknnlmı,. 
Sotogr •. ! :;cnedi resmi gct rmcl._.1;, 

.fuannd:ıU pavyonumuz bu yıl daha 5 _ Bu ı~c aid şartnnme kesif Ye aiger evrakı Nafia MüdurJüğilnde 

... engın \c d:ı.ha gcn!ş nıuhkvı.y ... Ule her gün g(;re:bilcceklerl ilfm olunur. (43ı3/6956) 
ımln:t:ız bır nH:·:ki lt:ıznnmagn çalı-==========:.:·:..============:::;========== 

ş:v·aktır.. . . 1 Bandırma Malmüdürlüğünden · 
F\ınr:ı iGtir:ık ıç1n yapılmcı.:ta ulan 

hr .. mMd.. r;:ı büyuk bir hız \.eril- Manyas golfl d\'arındaki Tuzla lıin:ısı dahil olmak üı:cre •225lh 
mi~tir. yirmi iki bin bes yüz on fekiz lira bedel muhr:mnıenli balık avlıımu!c 

Gün hnricindc tevzi:ıt .>. pıl •• mıy. - Umumi Mti!<'tti:; General K:h.ım hakkı ve resmi nurisinin l haziran 9ıo tarıh:ııden mayıs 913 tarıhine k:.!
DiriıI:n İıl'lir be:lcdiycsinin vukubu- dar 3 sendii!i 25/7/940 tarihinden itibaren 14/81 940 tarihine müsadi! çar

Cum:ı \'e calı günleri rchid ye ım- h n d .... eti uzerine açılı~ töreninde şamba günu s:ıat 15 de ihalesi y:ıpıbıı:ık uı.cre 20 cun n.w:idf'tle :ıçık ru·t
krin n, cuın:ırlr.si, çarşa 1.b~ t,'\ın eı ı 

de ımılul •ubr.y ve cr:ıtın ikrnmıyc- ı 

1<.'r.nın dn •ıt..ılac:ıi":'ı ilfm o1unur. 

bulunm:ık fü:erc 17.mire gidec:eğl tırmaya çık::ırılınıftır. Mu .. akl{:ıt temln:ıt beaeli muhııınmenın yüule yedi 
kuH c.tle uınuluyur. buçuğudur. Talib olıınların Bandırm;ı ıııalıy('şfode ıııtitcşckkil satış ko-

M. Savni misyonun.ı müracnailiın il&n olunur. •6614.> 

idi. R!.!phcsl:z x::ıl:ınl:ırd.ı b"r l:oy 'or 
ıd . D.ı: i. bu koy hırsızlı soyund:ın ol-

~7'~~·!ç~~-ç~k ~~~~:! Y~::ı~l~~::ı~:e :~~ Bı·r çalgıcının seyahatı• 
bımdl!kl p:ırııyı aım .. ktır dcdım. Ta-
baııları kaldırdım, nlabildigimc koş-J-
yor idim. Ufuk :ıgarmıığa ba.lııdı. tn:.ı:::ım!:m:•••mım:ım•ımZE••••- 29 
Dlnl('nmek için yo!un l.enarıno ot:.ır-
dum. Çlinkil köye girecek olur ikm 
serscrı diye beni yal.n1ıırl:ırdı. Otur
dugum yerden köy sorilntlyor idi. 
Bur:ısı !:ırk elli evli ku~ı.Jlc bır koy 
idı.Kendı kendime: 

- fhLm:ıl ş•ı kbyde Mikaell:ıy;:ı d:ıir 1 

bir h::ıbcr nlırıın, dedim. 
Epeyce yorgunluk almıştım. Yerim 

den k&ılktıı;ım znman oruıhk butUn 
bııttin a) dınfanmıştı. Bt:ş dakika f:On

r:ı köy kenarına \·asıl oldum. 
Bır koyluye tesadüf ederim m"l~.

hazasıle bir mudJct etrafıma bnkın
dım. H .. k.l:at halde uz:-:ktn blr nci:ım 
curclılm. Bu ndnm beni d:ıha en el 
gormi.ış olıfüılı iti koş:ı i>o~a bann do;: 
ru r,cliyor idi. Herifin koşmasından 
b!rav. f:Üplıelendim. Du dn hırslı. mı 

idi? Yoru::ı beni mi hım:. uınnettı? 
Bıl:.tınrc köylünün kıy;:ıfetlmden .:;;üp-

he etti[:inl :ınlndım. Adom yanım:ı 

yakJ;-şır yokl:ışmrız sert bir sada iJ.c; 
- Sen ldınsiıı? Böyle \'nkltsfa bu

riJd:ı ne arıyıJrsun? dedi. 
Ben cevab \"erdim: 
- Ben MöryoAfredMulleriın. Mad

ma1.cl Mıkaellanın Mösyö Alfrcd Mül 
lcri! Sen kimsin? 

- Il('n klm olac:ısım? Köyün bek
çisiyim! Kıy:ıfe:tine bakmııd:ın mi>!:
yüyiim diyorsun? Böyle serseri lulıklı 
möı:yö bizim köyde bile yok. 

- Allcderslıı! lkl gün evvelki kı
yn!tiimi görmti§ olrn idin o zrımıın 

sözümu tnediR ederdin. Ba.51ma bir 
çok ışler ıcldi de bu kılığa dil~tuın. 
in:ımr.:ızsan Mik:ıell ır.nda sor. 

- Mik~dla kim oluyor? 
- Corum :;.:ı.todaki l'.likacllayı bil-

miyor musun? Teyzesi, eniştesi, Ma-

dıım Sarina Riyotosu 'Dr! Uşnkfarı, 
arabaları da v;:ır. iht!nı:ıl buradan 
geçmi~lerdlr. 

- Nusıl ~ato? .• Biz.im l.ıurnda f:lt<J 
fililn yok 

- Ben de s.ına köyilnüzde~.i ı;ato
dn demedim )a! Şu t:ırafd:ı g:ıyet bü
yuk biı" bina var. Ona (Şato J..or::ııs) 1 
derler. Ben or. nın ndamıyırı1. 

Koy bekçisi biı· müddet: 
- Şato Lor:ıns, Ş&ıto Lor:m", keli- ı 

melerini teknır ederek epeyce düşün-
dükten sonrn: ' 

- Ha, ho :ıııladım Demek sen o 
satonun adnnusın? 

- Evet! 

- Lakin şat .-.~ t:'nın gibi scr:;(:ıi-
nin ne i~i var? Yoks:ı beni kandmp 
da koJü mü soyac:ıksın? ~ 

- l'ı:ırdon! Mo::.yö Aüred Mullu 1 

şımdiye k:ıdar lıiç hoyl ınunascbct
si:t.lıkte buluıımamılitır. 

- öyle ise şatodan niçin ~n\'Uştun? 
- Dur anl:ıtayıın! 
Hcrıfc Mık:ıellayn ilk tcs:ıdü! etti

&iın ı:ını;ınd:ın bugü:ıc k:ıdar basım

d~ın ı:;ı•ı;c•n hı JIM .i hır bır nnl:ıttım. 

II; tüı h.ıydudları ote1d~n ~vu~tuğu
Tuu bılt' EOylcdim. Bekçı uikk:ı.Ui dik
katli yuzüme Lukıyor ıdi. Tnvrıında
ki :::ıOıkt:ın f<'na bir :ıd:ım olm:ıdı- ı 
l!ımı :mlomıştı. En nih;ıyet: ı 

- M:ıdnıazelin :-ırab<ıl:ırı burad:ın l 
geçfıni? dedim. 

- Zannederim! Dun g()Cc :;::rısın-
daıı evvel iki arahrı yolcu ı::eçmişti. 

- Aman M tarafa gittil<'r? 
Bekçi eli ile uuıkları göstererek: 
- tşte !!U tr~:ıfa. 

Mikaellanm :ırab:ısınn haydudla-

1940 

T. iş. BANKASI 
1940 Küçük 

C~ri Hesaplar 
İKRAMiYE PLANI 

1 K RAM iYELERi 
'! 

l adet 2000 liralık = 2000.- 1, 
3 > 1000 > - 3000.-
6 > 500 > = 3000.-

12 > 250 > - 3000.-
•o > 100 > = 4000.-
75 > 50 > = 3750.-

210 > 2j > = 5250.·-

Keıldeler: 1 Şubat, 1 Mayı•• 

Ağustos, 1 lkinclte§rln tarihıe° 
rinde yapılacaktır. ... .......................................................... _. .............. ~ 

Sahibi: Ahmed Cemaleıluııı SARAÇO~LU 

~:'.:~~tlürü: Macid ÇETiN Buıldığı yer (Veni Sabah nıatbı~ 

rırı yeti~cmcdiklcrini \'e m:ıdmnzclin 

yoluı!:ı clev:ım e:ttiı.ini anl:ıyıııca o ı 
l:adar se\•indim ıu: Az kaldı bekçinin 
b,ıynun:ı sar.11!> ;)iizünu gözünü öpe-, 
cekllm. Bcl:çl ı:oı dı.:: 

- Ey oı·kııda.5: Şımdi ne yapac:ık
sm bakayım? 

- Evvelcınirdc bir knt eli.ıise teda
rik edeceğim sonr:ı ır.adm:ııeli t:ıldb 
etınf'k üzere yola ı:ıkae:ı,\lım. Bur:ıd:ı 1 
c:lb!seci dlikk:hıı yoktuı· dcf;il ıni? ı 

- Tabii f:ık::ıt iste:sen hen san:ı 
bir kat dbisc tedarik ederim. Lakiıı I 
p:ıran \'ıır mı? 

- V::ır, o cıhettcn ıner:ık t'tmc. 1 

- Pekfılll: Ha b:r tcy dalın var. 
Benim verccei;im clbi~c cnyet s:ıde
dir. Boynundaki katı ti.imle!: yoktur. 

- Z:ır:ırı yok, zar"rı yok, yırtık ol
m3sın da! 

- Gel öyle isl'. 
Bekçinb aı l:o.sınn tnklldım, kÜ)"C 

ginli~ ..:!l.rn köy gayet küçük ol
duğundan bir t:ır:ıfüm, d;ı;er t:ırafı 

ı.:örünüyordu. Bir iki roknk tlol:ış

tıktaıı sonra lıckı,'I bir yer oda~ıııın 
ka;::-ısını çaldı. tçcrıden çatlak bir 
k:ıJın ses;: 

- Kimdir o? dedi. p 
Eckı;i ce\•ab verdi. Kapı ;açı~ 

K:ıdm 7CVlİ yalnı7dıt· zanııilı: ( 
.sacık gccelll: gömle~i ile kapıyı ;,, 
nıı~tı. Deni görünce biraz sı1'1\c1' 
bekçi bir ikl kelime ile 111cse a 
:ınl:ıttı. Kadın iri biı" ı:epet .''a.'l,, 
açarak k<><::ı.sının <'Ski elbisesını ıı 
k;ır<lı. Bu l?lbisc kırn siJah f 
p;ıııt:ıloıı, mavi bir cııket ve Jet' ıı' 
r('nkli b!r mintandan ib:ırctU. 5'\e 
r:l bı.r çi!t uzun konclu çorJb ~ 
bir de g:ıyet geniş hasır ıtapka ,·~ti' 
ve beş ıx;rça e~yaya hedf bC~ıl'' 
kırk m:ırk r.ldı. llr:m de ork:lll' 
ki elbist•yi üste vermek şarnlC· JC' 

Yırtık elbise ile gczınel:tcmc bf 
1:iniıı kim bilir hangi t&rlh~~, 
"epet s:ındığıııuı en nıtında ::::ııcl~st;I 
csld fak:ıt ı;aglam ve temiz clb1 i(I~ 
ıfüın<::t d:ılın iyi idi. Y:ılnız 1~, 
ıki lira ı~teınesi eımıını sıktı, . ıı' 

ne ç:.rc. derhal elbise ted:ırild 11
1%11' 

kim değil. llira.z ucuz ,·ermesi ~ 
l..'!kı;iye ıicn ederken karısı ıJı 
d•y:ı karı~lı: ,j 

,. -,.:-,.,~ •• Ul.4.n.LI t1f# 


