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Alman 20kuruş ukabilinde tayyaresi 
imha edildi iki roman, bir Atatürk al-

Inönü 
illi Şef izmir fuarına 

davet ediliyor 
~anley'in 
sözli 

Yaz:ın: ASIM US 

izmir Belediye Reisi izmir
l i lerin bağlılıklarını 

bildirmek üzere 
Ankaıaga haıeket elli 
'fo!,at. l2 (.\. \.) - Hilli ŞC'f İs

met 1nönü saat 15.32 dl' Turhal is. 
t onuna mu·:""tılat buyurmuşlar 
ve vali vekili lsm?Jl Hakl,ı Kayan. 
m bus Cemnl Kovalı. bclccayc re
isi ve rarli ba .. knnı ,.~ di- er vi.~:L
Y t erkanı ve büvi.ık b:r halk kut. 
ı si trafmdnn ka?Toılanmı !ardır· 
Bilyük Ş"f. vah \•el:llinl, mebus 
Ccm:ı.I ılc bC'lcdi!' e \'C parti baş· 
k nlannı kabul buyurnrnk hasat 

Japonyada 
ingillere 
aleyhine 

nümayişler 

yapılıyor 
lnailizler yanındaki Ja
pon hizmetçiler ölümle 

tehdit edildiler 

Toltyo, 12 (A.A.) - Son ~a7 
manla~da tahircn yatı;ımış gıbı 
görUncn İngiliz alcyh~rhğı . r_c. 
niden ve şiddetle başgostcrmı ~tır. 

Japonyanın muhtelif .. yerlerinde, 
inailizlerin harckctını protesto 
ct;ek ve ]ı " .kumetin ııiddctle mu
kabil harekete gcc;mcsini talep 
eylemek maksadiyl kütle halinde 
toplantılar yapılmı§tır. . 

(Devamı 2 ıncıde) 

ve zelzeleden hıı.sar ı;örcn mıntaka. 

larda inşaat işleri üzerinde istizah
l:ırda bulunarak icap oden direk
tifleri vcrmifjlcr ve saat 20.6 da A. 
masyaya müteveccihen h:ıreket 
huyıırnıuşlardır. Sayın Reisicum· 
hur Tuı hala muvasalat \'C hare. 
kcUerinde halk tarafından coşkun 
tcznhtirat ve "yaşa" nidalariyle 
kaJ'5ıl:ınmışlardır. 

(Devamı 2 incide) 

ARNAVUTLUKTA 
Yunan hududu 

civarında 

İtalyan taraf tarı 
"Davut Hoca,, 

öldürüldü 
Y unaniatana bir tehdit 

savruluyor 
Roma. 12 ( A.A.) - Stcja11i: 
Gazette de Lausanne, Oa\'Ut ho· 

canın Yunan · Arna\'ut hududu 
ci\'armda katli tlzerıne ıki me.mle 
ket arasında mühim bir ihtilflf çı · 
kacağmı yazmaktadır. 

Roma, 12 (A·A·) - Slcfanl: 
Son günlerde Arnavutluğun ~i

malinde Yugoslavya hududunda 
rnlihim lıadi!3elcr ct>rcyan ettiğine 

(Devamı 2 ince 1 

Vekiilnln Barsa 
ıası da tetkikleri 

Vekil köylülerin 
dertlerini dinhyor 
Dursa, 12 (A .• \ .) - Ziraat Vc

kilı Muhlis J1~rkmen cumartesi gü. 
nU Merinos fabrikası ile böcckçi
Uk enstitüsilnü ziyaret etmiş ve 
her iki müessesenin ç lışma saha
sındaki çal13malarmı tetkik eyle • 
rniştir. 

-

Ziraat Vekili müteakiben refa· 
katlerinde \•alimiz Refik Koraltan 
old!lğu halde Giirsuyu nahiyesine 
gi'rn::J ve burada toplanmış olan 
elli kô ·in muhtar ve ihtiyar he. 
\'etlen ılc göri.işcr('k nahiyenin zi
ı-a1 durumu üzerinde köyltidcn iza
hat nlmmtır. Muhlis Erkmen bu 
hcrtıerl e yaptığı uzun bir hasbi. 
halde bilhassa bu yerin pek nefis 
o!an şeftalisiyle sebze bahçeleri 
Uzerlndc durmuş ve bu hususa da
ir verilen izahatı büytik bir alfıkıı 
ile dinlemiştir. 

cb ıs!arı Bc~ikta~ parti merkezimle 

ısı an bul mebusları hal km 
dilekleri. i tesbit ediyorlar 

n eı clır· 

Bu görüşme c>snasında köylüle
rimiz bu seni' Ziraat Vekaleti ta· 
rafından tohumluk olarak gönderi. 
len akala ramuğu ile burada ilk 
defa ycti.s•irilmiş s:>ya fasulyc>sın
den çok iyi neticeler aldıklarını 
bildirmi lcr ve harman makincle -
rlnden istifade etmelerinin temin 
edilmesini rica etmişlerdir. Ziraat 
Vekili dün de valimizle birlikte 
Mud;uıya~a gid rck bu mıntnkada 
tla tetkikler ~apmı. lardır 

Esir düşen bir bümü "seçkin hikfıgelerle 
Alman pilotu dolu iki kitap veriyoruz. 

Almanya üzerinde bom- Mişel Zevakonun "Mağlup Fausta,, romam ile 
bardımanlar devam "Bir genç kızın sergüzeşti ,, adlı aşk ve alAka 

ederse romamm elde edebilmek için 

Yakında harbin Perşembe gününden itibaren ku
bıleceğini söyledi ponlarımızı toplamaya başlayınız. 

Lo.'ldra, 12 ( A.A.} - R öyter: 
İngiltcrenin cenubi şarkisindc bir 
şehir üzerine yapılan hava hü • 
cumlarının en büyüğünü bugiın 
idrak etmiştir. Bu hücum esna. 
sında Yünkers 88 t ipinde 30 bom.. 
bardıman tayyaresi bu şehir üze. 
r inde ucmuşlar ve pike hücumlar 
yapmışlardır. Biri, tayya re dafi 
topları tarafın.dan olmak üzere 
5 düşman tayyaresi düşürülmüş
tür. 12 nazi tayyarecisi paraşütle 
atlamak suretiyle hayatlarını 'kur. 
tarmışlardır. Golf oynamaya mab. 
sus arazive muhtelif bombalar 
düşmüştür. 

Londra, 12 (A.A.) - Hava ve 
anavata n emniyet nezaretleri tcb. 
liği : 

Düsman t ayyareleri bu sabah 
Kent kontlt:ğu sahillerinden geç. 
mişler ve sahilin muhtelif nok. 

(Det'amı 2 incide) 

Okuyucularımıza bir hizmette bulunmak maksadilc bundan ev
vel Mişcl Zevakonun dünyaca. meşhur romanlarını ve sonra dtin· 
ya §ahcserlerinden olan ''Dün ve Yarın" tercüme külliyatından 
bir kısım eserleri yüzde elli tenzilatla vermiştik· 

Neşrettiğimiz kuponlan toplamaktan başka hiç bir zahmeti 
olmıyan hu şekilde kitap tcvı.iat1 okuyucularımız tarafından bil. 
yük bir rağbetle karşılanmıştı. . 

Bu defa Mişel Zevakonun evvelce verdiğimiz romanlarınm bir 
devamı olan "Hortlayan Fausta,, ile Ebedi Şef AtatUrkün bUtün 
hayalını resimlerle tcsbit eden bir albümü de okuyucularnnıza 
vereceğiz. Bunlarla birlikte Vakıt kütüplıancsi neşriyatından olan 
··seçme hikayeler,, adlı iki kitapla ''Bir genç kızm sergUz~ti,. 
isimli aşk ve aliılm romanını dn okuyucularımıza takdim edeceğiz· 
Nefis, çok tarihi bir albüm ile iki roman ve iki hikaye kitabını da 
elde edebilmek için okuyuculnmnızın 15 ağustostan itibaren on 
altı kupon toplamaları kiifidir. Bu kuponlarla birlikte beş kitaba 
mukabil okuyucularımızı kitapların hakiki krymeUerile ölçülemL 
yecek derecede ufak bir de ücret ödeyeceklerdir ki bu cüzi mik
tar yirmi kuruştan ıbarcttir. T~ra okuyucularımız 20 kuruştan 
maada posta ücreti olarak 15 kuruş göndereceklerdir· 

Perşembe gününd('n itibaren kuponlanmızr toplamayı ihmal 
etmeyiniz. 

Divanyolundaki Genç Türk bakkaHye mağazasmda 

Hırsızlar kendilerine 
ziyafet çektiler 

Uç kasa bira içtikten sonra birbiri
lerine yumurta atarak oynadılar 
Varşova 
elçimiz 

geldi 
Moskova elçım i z 
cuma günü gehyor 
Varşova elçimiz Kemal dün sa· 

bahki e kspresle şehrimize gelmı.ş. 
tir· Bir müharririmizlo görtişcn 
scfırim:z şunları söylemiştir : 

•'- Vişidcn f;Cliyorum, bir iki 
güne kadar Ankaraya gideceğim. 
Avrupadaki talebelerimizin vaziyc. 
ti iyidir. Sefarethanelerimiz ve kon 
solosluklarunız talcıbclcrle meşgul 
oluyorlar.,. 

Moskova elçimiz 
'Mo kova sefirimiz Ali Haydar 

Akt y cuma günü Sovyct bandıra
lı Svenityo vapuru ile Moskovadnn 
şehrimize gelerek Ankaraya gide. 
cekt:r. 

Ali Haydar Ankarada bir knç 
n kalrp hü üm!'tle temas ettik· 

ten sonra tekrar Mosko\•ayn döne. 
ccktir· 

Numan Menemencioğlu 
Hariciye V ckiilcti umumi katibi 

Numan Rüat Menernencloğlu dün 
sabahki ekspr esle Ankoradım t>Ch
rımizc gelmiştir· 

1Iırsı::.1arm ziyafet çc1:til.lc i ,1 ·;1,ka ı (iJarctli yer lıırsı~ırr:m 
g:rdi1.1cri yer (Yazısı 5 ıncıd .. ) 

Günlerin peşinden· 

Tatmaci paza rl ık 
Karpuzcu malını meUıcdt~ or; mü tcı 1 kC'smece pazaı h~ olm~7 sa nlmnm diyor. Halını metheden adnm elbette bo~ le hır teklüı 

reddedemezdi. Anl:ışıtlur .• cı,;ılen k'.!rpuz k sildi· lçınin kırmızı ren
gi olgunluğunda sUphc bııakmı)ordu· Bununla beraber müşteri da. 
ha ziyade emin olm:ık içın kcsılen dl imden bir parça kopardı· Ta
dına bal···: 

- A··· Bu nasıl scy! Karpuzun i ı kırmızı, fakat tatsız!,, dedi· 
Bu itiraza karpuzftu ne ce\•op verse beğenirsiniz. O hiç lered.. 

düt etmeden şöyle bir mukabelede bulundu: 
- A bayım, ben karpuzun içi kırmızı olduğunu gösterdim· Ta-

dına ne knrışırnn? Onu Allah bilir! .. ,. . d 
Böyle makul bir söze karşı elbette akan sular bile durur İd a. 

\'ayı karpuzcu kazandı. Görülüyor ki karpuz alış \'erişinde 8 an
tnnk istcıniyen mU9tcriler paz::ıriığı 1.csmec !!ine değıı. aynı za. 
lllanda tatmacasına yapmalı. Hasan Kumçayı 



Cenubi 
h (&parafı 1 incide} J onyaya verildi ı manen 

fnönü 
Samşund 

(IJaş tarafı 1 in 
!\lilli Şef Amasyada 

1 arp 1 Amerıka =e ~%.'~.:~:.; ap j fi t 
ı lngiliz Somalisinde kül~i 1 ·führeri 1 :ı;~ ~ti~~z~~~~a1:/~r: aj!:'~id~~y~~;A.) - D. N. B. 1 zayı amış ır 
fi kuvvetler temasa geldı e· h d t k ha d~ıman faaliyetinin. ~Ü~. bir Tayyare benzininin ihncatına Hava ha" kı·mı"yetı·nı· · ır U U asa • mıkyast:ı Manş denızı uzerınde konulmuş olan ambargo hakkın. 

)\:ahire, 12 (A:A·) :-=-:- Umumı • ve Taymis nehri halicind.e t~a.. da Japon icliri Horinuei t~:-afm. 
karargahın res~ı tehli~: . b. sında tevkıf hür etmekte <4Juiunu göster. dan Va§ington~ vcrılaıij olan suratlaıu elde 

Aınuya. l;I <A·A·) - ı; 
cumhur ve Milli Şefimiz İsme 
nönü l:ıuausi trenlerlle sut 21. 
!;Ukt~ ~chrimlze muvnealnt bu 
muşlar, istasyonda vali alay 
mutanı ,belediye rci&i, parii ve 
kevi rcislcrile. hükümct crkıl. 
belediye azaları \'C kesif bir 
kütlesi tarafından istikbal e 

G!U-p çölünde l@&l"a. deger hiç ır mekteclir. protesto notasına Amcrı!ta tar~-
t · Nel fından verilen resmi ccv<!p harı. d ~ · ' şey olmamış ır. lıi bi 1 d Esir Düşen Alınan Pdotu er l 8 ecegız 

Sudanda. ve Filistinde de ç . r o un u Söylüyor ciye ezaretine vasıl o mı;ştı:r. • 
faaliyet görillmemiştir· Somalide Londra, 12 (A.A.) _ in~ilte. Mezkur cevapta. Birlepk A .. 
de kezalik, hiç bir hareket .o!~a- Nevyork. l2 (A·A·) - Nevyork renin cenubu garblsinde bir tehir merika hükumetinin bu aınbarco. 
mış ve düşman hiç bir terakkı JU.LY· Taymis nazetcsinln Buenos Ayres civarında yere dü§en Alman tay. yu askeri noktai nazardan dze!1l 
detmemiştlr. muhabirl "Cenubi Amerika FUhrc. yaresi pilotunun O:ır:ford üniversi- görmüş olduğu beyan edilı:nekte. 

Kcnyada, keşif ko~!arI tn~:Uın - ri, adıylcı maruf Fuhrman'.1~. ~u tesinde tahsilini ikmaJ ettiği ve dir. Bu tedbirin muayyen bir dev. 
dan bildirildiğine gore, <luşman cnoa AJ-·res polisinin talebı u.zen- güzel ingilizce konuıtuğu söylen- lcte müteveccih olmadığı cihetle, 
Dobcl'i işgali altında bulundurmak. ne Uruguay nehri üzerinde bi.r hu. mektcdir. Beyan edildiğine göre, birgıina protestoya mahal :-ermi. 
tadır. dut kasabası olan Konkordıyada bu pilot, tayyaresini kovalayan yecefi de ilave edilmel<tedır. 

ttalyada bir. mahal, ~12 (A·A.)- tevk1f edlldiği~i bildirme~~edir· İngiliz pilotunun mahareti _hak. Mczkür nota, Amerikan maka.. 
İtalyan um~ı karargahının 64 nu- , Aynı muhabır şunları ılave et • kında hayranlığını ilrhar etmış ve matının Japonya ya diğer mcmle-
maralt tebhgı: . mektedir: İngiliz hava kuvvetlerinin Alman. kctlcrden farklı bir muamele yap. 

lngiJiz Somalisinde krtaatmuz ı. Arjantin hükumetini Fuhrman·ı ya üzerinde §iındiki faaliyeti ay. mak niyctincle olma.dıkları ciheti 
leri hareketle~nc .. ~evıı:n ederek sürgün edeceği tahmin olunmakta. nı şiddetle devam ederse yakında üzerinde ısrar edilmektedir. 
düşman vuvayı kulliyesıyle tema- dır. Un.ıguny kongresi husu.si ko- harbin bitccc~ini bildirmiştir. 
sa girmişlerdir. .misyonunun n:Wlerin faaliyeti hak- Müşterek teblii 

Cebeliittank karJP koymaya. kında yaptığı tahkikat esnasmda Londra. 12 (A·A·) - Bahriye, 
hazır • Fuhrman'ın ÜT.erinde Uruguay'ı hava ve dalıilf emniyet nezaretle. 

Loodra, 12 (A·A·) - Harbıye bir Alman milstcmlekesi haline ri müşterek tebliği: 
nezareti teb~ ediyor:. .. getirmeği istihdaf eden planlar Bu aabah Kent kontluğu üzerin-

Bazı ecneıbi. ga.ıetelerı Ccbelut- bulunmuştur- de başlıyan düşman bombardıman 
tank iize.rine. ~prl.~ ~a;·a akınla. F'uhrman bu planların bir lıi.~üc. tayyareleri hüc11mları bilihara 
rmın tesırlennı mubalaga etmek- deni.baret olduğunu söylemijtir. Vigt adasına ve Portmuta genişle. 
tedirler. Hakikatte hasarat ehem. Unıguaydaki Alman elçisi bir m.iş ve burada düşman kuvvetli fi
miyet.sizdir ve insanca zayiat ~ a_z beyanat n(.!3rcderek Fuhrroan'm lolannr kullanmıştır. Tersane ilze
olniugtur. Cebelüttank her tilrlil zayıf akıllı bir Arjantinli olduğunu rine yapılan hücum dU§mana az 
ili.tlın&llere karşı hazır bulu_ııma.k- ve yaptıklarının ciddiye alm:IDama.- muvaffakıyet temin etmiştir. Ter. 
~~-bunlara 'karşı koymak ıçin ~e sx ıazım geldiğini bilclirır.iştır· sana mahallesi kenarına bir kaç 
~'!<":"' mücl1!1aa vasrt.alarma malik ibomba attlmış ve bunlar bir deppo-
J:iiilunmalrtiôır· k ya ateş venni~lcr ve dalga kıranda 
t:: Arnavutlu ta hafif haııara sebep olmuşlardır· LL 
E"'ft bı·n Polonyalı man idareeine ait iki motl:irbot ba-.:ıv (Baş taraft J im~ı) sara uğrayarak sonradan batmış -

asker ve uayi§in temini için gönderil - tır. 
mi3 olan 1Wyan zabitlerinin is· Portsmut'un başka tarafmda. de,. 

't f d miry~lu garına isa·bct vuku bul -yJ1ı l'.lden Arnavutlar tara m an mUJ ve garın birahanesi de dahil 

FRANSA DA 
TERHiS 

Viı:i• 12 (A·A·) - Havae ajansı 
bildiriyor: 

Temmuz bidayetinde b&.'jlamış o
lan terhis işi i;;gal altında bulun. 
mıyan yetlcrdcki asker için bu· 
günlerde ikmal edil~ektir. lşgal 
altındaki \'erlerde bulunanların 

yurtlarına dÖnmesi Alman makam. 
lan tara.fmdan gösterilecek kolay
lığa tabidir. Som - En - Sen Di· 
ı:ian - Şomondol hattının yuka. 
rmmda. bulunanlardan terhi'3 edl • 
lenler yurtlarına dönemeı;ler. Bu 
hattın cenubunda Alman ınakam. 
lan tarafından tayin edilen terhis 
nisbeti şimdiye kadar pek kilçUk
tür-

LODclra, 13 (A.A.) - Essex 
kontluğu dahilinde Vodvord'da 
dün akpm bir nutuk veren istih. 
barat na.ırr Duf Xupcr Alman. 
yanın !1lUazzam maddi kuvvetlere 
sahip olduiunu kabul etme-kle be. 
rabcr manen zayıflamı~ olduğunu 
söylemi~tir. Nazır aöılerinc şöyle 
.devam etmiştir: 

Nazilerin akidesi cürümüş bir 
meslektir. Onlar A ;rupada yeni 
bir nizamdan bahsediyorlar. Nazi 
rejiminde vahşi kabilelerin ipti. 
dai prensiplerine avdcttcn ~~ş~a 
hiç bir yenilik yoktur. Buyuk 
Britanya bunlara kar~ı mücad<:le 
eden yeO'ane hür memlel:ettir ve 
onun mÜttefikleri Almanyadaki
ler de dahil olduğu halde bütün 
memleketlerin medeni insanları. 

dır. 
J{uper hükumetle ınemleketi.n 

müttehit bulunduğunu söylcmış 
ve .dcmirtir !~i: 

NuiT.i.m üç büyük partinin de 
idcaJir.i tc1ldit ctmektG<lir. 

Serbest ve birleşmiş bir mille. 
tin azim ve kararı dünyanın bü .. 
tün tanklarından. a~nizaltıların. 
dan v~ bombardıman tayyarde .. 
tinden daha müthiş bir kuvvettir. 

mitlerdir· 
lat~yonda halk arasında 10 

kika kadar vali ilo memleketin 
mumi vaziyeti hakkında görüşt 
ten eonra copun tozallürıtla t 
lerinc b;nen Reisicumhurumuz S 
suna mülcvecclheıı hareket bu) 
muı:;lardır. 

Samsun, 12 (A·A·> - Milli 
fimiz Relsitumhur !smet İnönü 
gece Ifacıbayramdn ı:ı:ımsun ,. 
si, belediye reisi, c. H- partisi, 
13.yct idare heyeti· halkcvi ve 
caret odası roisleri tarafından k 
ı:;ılanmışlardır. 

Milli Şef S;ımsunda 
Samsun, 12 (A·A·) - Rcisirıı 

hurumuz 11.8·910 r.azar ;:ilnU 
at 15 te Slvastan hareket bu) 
muşlar, Turlıalda \'C Amasy 
kısa bir tevakkuftan sonra bu~ 
sa.at 9 da Samsuna gı>lmiskrdir· 

Jzmir btlediyC' ""i~I Anl.nra: • 
gitti 

bruir, n (A·A·) - Eclcdi 
reisi Dr· Uz bıt ~balıki d~"prc 
Ankar:ıra hareket etmil'~i· .. Dr. 
Ankarada İzmir f'~!dııc alt mulıt 
lif i~ler hakkm<1a a Alt;ıdar mahı. 
larln temas f'd"cf':, ve bilha'" 
Milli !Şnfc İZP1iıin t"l~iM \'I! ha~ 
lıklııt·mı arzccicr"k l:f'ncliJerini f 
ara dıwnt eyliyecrl.IE:'rdlr. 

lngilterede harbe hazır 
be1iliyor! 

Lonclra, 12 (A·A·) - Polon~& 
Bfiv~ ve bqkumandaru gene
r&l'iStkorskL Polonya Dlilletine hL 
ti)en ne§rettiği :tıususi bir mesaj
di'Ungll!z - Leh as.kert aruafı:na. 
s!"m akdinCien bıihsederek şöyle 
dem'ektedir: 

k~lledildiğine dair cenebi propa· olmak üzere ban binalarda yan -
ganda te§kil~tı tarafından yayılan gın çıkmıştır. Yaralananlar var 
halterin tamamiyle hayal mahsulü drr. Fakat atılan bombaların faz. 
olduğu salahiyettar Roma mahfe!- lalığuJa. nazaran zayiat a:ıdır. 

-ô--

T ransilvanvada 

Deniz hakimiyetin:: so:.lıip oldu
ğumuz g;ı;·i ha'la h~~imivet~!1i de 
sür'atle elcle cclecc~ı:ı. Bugun de 
yeni.den elli tayyare r~~i~ürmil§ ol .. 
mal<lığımtz buna <lelıldır. J 

O kadar uzun bir zam:ındanbe. 
ri hazırlanırn Almınların h~rbin 1 

Amiral Sianley, i 
bir SÖZÜ 

lerinde s5ylenmektcdir. Buna mu. Kent ve Suuex .kontlukl:ırına ya- Ecnebi radyoları dinle .. 
mek yaaak 

bu nazik ı;o:atin.c~e zaaflarını ısbat ( lirıştrıratı I mriıie J 
etmeleri ve bıındQn daha mühim harbe r.b:ı~sind:n scnra tJ 
olara!c pilothrının gcdliği.!]İ gös. Şarktil l:1;H!:rcyi ya!nı: ı;ö:-düğ 
termelcri halcikatcn dikkate de. içindir lci telıdi!leri11c ve tazyi' 

pılan hücumlar hakkında bilahara. 
kabil Arnavutluk topraklarında, alınan malfımata nazaran Vight a. 
~avut. Yunan hududu civarında da.smda kilise ve bazı evler hasara. 
maruf ltalyan taraftarlarından uğramış ve bir kaç kiti yaralan 1 

''Hoca" Yunan ajanları tarafından nııştır. 

Biikrcş. 12 (A·A·) - Ecnebi 
radyoları dinlllPlek yaaajı Tranıil. 
vanyanm. bir çok ıelıirJerlne t•ımll 
edilmiştir· Bu J-'aDa~'1n hilifızıda. ha
reket edcnleı· harp dlvıuılarına ve. 
rilcceklerdir. 

ğer hir şeydir. Pilotlanrnız gece lerir.e b~ılamııtır. 
ve gün<li:z ucuyor ve ç~rpışma~ Jap::r::ıy;ı iptida Çine :yardın; e 
istiyor!ilr. DUşmanı gordUklerı miyeec~ine dn!r lngiltereden sö 
zaman di.i~man bi:ıir.ıkilerin ö. istedi. Bu aÖl: verilir.ce yeni t 
nünden h;men heme, claima ka- şebbii::!er ve teıeb~ü;;l~r biribirı 
cıyor. lf•va nııoharebeleri hak. ni takibe ba§lac'ı. 

katledilmiştir· Aynı salahiyettar 39 tayyare düşürüldü 
Londra., 12 (A·A·) - Resmen 

Roma mahfellerinde bu haberin tlildlrUı!ıihıe ~öre bugün 39 dü§. 

İngilterenin en samimt ve en 
dostane hattı hareketini tamamen 
takdir eden ve Polonya.nm dürilst1 

!ilk ve yenmek azmini temeil et
tiklerine kani olan lngiıteredekt 
Polonyalılar halen Polonya ile 1n. 
giltereyl bağlıyan rabıt.alan takvi· 
ye etmek ve İngiliz ınilletinin Po. 
lonyalılara bafladtklan itimadı ar
tırmak üzere gayretlerine devam 
edeceklerdir. 

ltalyada derin bir heyecan tevlit man tayyaresi imha edilmiştir. 
ettiği fakat silkünctlc kar§ılandı· Alman Hava Üslerine Yapılan 
fr kaydedilmektedir. Bu münase· S.ılun 
betle bu badisenin Arnavut - Yu- Loııdra, 12 (A.A.) - Hava ne. 
nan hududunda vukua gelen ilk nreti tebliği: 

Saat 22 dcu aonra herhangi bk 
radyoyu dlnlcıneJt memnudur. 

----0---

Königsberg panayırı 
açıldı 

krndaki haherleri sevin~Je okuma. ı tngilterenin Ş:ınghaydaki a 
lıyıı. Çünkü her muharebe avcı kerlerini geı-i çekmeai Avrup 
ve b:>mbardıman tavvarelcrimi. harbine bir de Asya harbi kar:? 
~in adedini düşmanınkilere yak. tırmamak iç:ndir. 
laştırmahtadır, Bundan başk~ ve Fakat lngiliz askerlerinin çe 
daha milhim olarak bu muharebe- kilme$İ ü~erine onlann yerini A 
ter dünyarıın bütüıı denizlerin.de ;nerika askq-lcrintn alması şun 
sahip olduğumuz hakimiyete m~- gösteıiyor ki ~~k ~a~:ıtta J~pcn 
vazi olarak bizi havalarda d!l kat l 

1 
yının z.anncUıgı g.bı f ngılter 

üstünlüf ii te!!İ!' e~ .. ctğimiz gilnc ' yalnı:t kalmış değilc!ir. Arkası., 

Düşman tayyare meydanları 
hadise olmadığı tebarüz ettirilmek. dün yüksek irtifadan bombardı. Köni::ııberg1 12 (A·A·) - D-N·B· 
tedir. llk hadise 1923 senesinde man edilrniıtir, Dinard ve Caen· ajansı bildiriyor: Sikorski, Frarıada sonuna kadar 

muharebe etnrlş olan :SO lbln kişi
lik ordunun çok mUhim. bir kısmı. 
nm ()aha. şimdiden İngilterede hu
IÜndµğunu kaydeylenıiş ve §unla. 
'rı-il!ve etnıift;ir: 

vukubulmu§ ve İtalya o zaman de düşmanın İfgal etmekte bulun. ı 28 inci doğu p:ınayırı bugün bc
Korfoyu ifgal etmekle mukabele- dutu tayyare meydanlarına hü. lcdlyo dairesinde açılmıştır. 
de bulunmuştu. Bu gibi hadiseler cum edilmiş ve Brest tayyare Belediyt! reisi m~rasimde hazır 
ilerde tekerrür edentlyecektir ve meydanı hareket pisti hasara uğ. bulunan diplomatları ve ezcümle de yakl~ıtırmaHadır. da Amflri'ta vardır. 

,. 
Bugiiıı. l'olonya krtaatı lnıiliz 

askerlerile birlikte lngiitererun is
itili:tllı jçin dövil§Uyorlar, yarın ln
~ere mağ\fy> ınileterl ezctlınle 
~Yl htniyetine kavuttu...., 

Buğday fiyatına 
zam yapıldı 

ratılrnııtır. Guernacy hava limanı Türkiye, Çlıı ve Sovyetlar Birllti 
etmemesi de lizımdır· ÇUnkU ~r .. tekrar boınbardtnı1n edilmiştir. büyü}( elçilerile lsveç sefirini se-
navutlukta d0$t ltaıyanm yanuıda Sahil muhafaza teşkilatına ait ıa:mlamıştır. 
yeni bir nizam teessüs etmiştir. bir tayyare Fransız sahillerinde !ktr.sat Nazırı B. Fnnk Ye Maliye 
Arnavutluğa dokunmağa. cUret c· bir keşif uçuşu Y•Ptıiı eanad• bir Nazın Kont Şverin Fon Kroslgk 
denler ltalyaya dokumnu, addedi- düşman avcı tayyareaini denize de ;merasimde huır bulunmuı,lar • 
Iecektir. .düşürmüşttir. dır· (Baş taralı 1 incide) 

Dn gece bombardıman ta}İ'ya. Tokyo sokaklarında ha!kı bu. Belırat, 12 (A.A.)' - Arna. rclerimizin hücum hedefini petrol ~nesı· hav,. datı· b11taryaları tarafın- t 

Jakonyadaki 
nüınayışler 

kt ı 1 1 h.n.d o· ~ ıun yapdacak olan muuıam op. vutlu a ta ya a ey ı e ırka. bulunan mahaller tetkil etmittir. dan d~UrUlmU11tUr· lantrya üa vet eden beyan;:a:neler 
yulanma olduğuna dair çı an Dortrnund sun'1 petrol tcalsatı Saat 9 u birkaç dakika ;eçc düş-

·aıa t "t d h
0 

b"r baıbcı: daiıtılnuştır. . p.yı rı eyı e en ıç ı şiddetlle infilak etmiş ve Castrop rnan Portla.rıd Uzcrino 200 rlen Milliyetperver Japon teşkılitı aJmmanuıtır. Rauseel tesisatı yakılmıştır. Gel. fazla bombardıman ve avcı tayya· Osa.Jıı:a, İngiliz kom.:olcal:..ıiu~ 
sen - Kirdıen ve Vanlic:kel te. resi saldırın~. bunlardan 150 ka - çalışan Japon tercüma.nl~rına ıs. nlmıl• dUn öğleden itibaren zah1. sisatlan da tiddatle bombardıman dan sahile varmı!jttr· .Muharebe tifa etmelerini emretmıştır. 

'l'Jca.ret eVWetiD.in. tebliği Uıeri re tıorsumde. bu kararın tatbikine edilmişlerdir. Başka tayyareler takriben Uç saat ıürınüştUr- Düır Tokyodald tnRiliZ scfaretha. ne d
n- "'._ ......... b-x.r .. "' '-- k"• ........ n-4..+-ı... de Cherbourcr petrol depolarına ..,an tayyarele-'ne teker teker hU. · ~ ,,._,._. uauıt.r """'' ~ -~- • ·~ .-ı n•sı· civarındaki tn,iliz evlerinde ?'11.ıt oh- --"'-- e,• ,...._,..,., ·- Belediv.ı latan:buldaki st-Oku tes- hu··cum •derek yanomlar rıkar cum için Alman filolarını yaran " ~="'- .. -. -IN&Q v --...-, --.. .,- ~ • :ı • çıh•an hiı:metdler ölümle tehdit ~b· 5,20 den altı kUnJt& çdu.• bite bqlamııur. tılmıştır. Jlu.rrieane ve Spitfire fUolarmııun _ " :ı 

r°'~·~;E:==========;:============::::• Duseldorf, Vannc, Eickcl. Hat. kahramanca hareketleri neticesin- edilmişlerdir. 
' tingen ve Dortmund askeri he. 40 kadar düınnan tayyatt1i denize Tokyo, lZ (A.A.) - lngiltc. 

deflerine hücum edilmiş ve Hanım ve karaya dütürülmüıtUr· Hava da.. reyi proteato için Tokyoda bir CI Q n. Q n ve Socst'e mutad 2iyaret yilpıl. fi bataryalaıı:nuz iki Meaaer.olınıit parkta yapılan muazıam bir te-. , • . d , mrştır. Müteaddit dii!man tıyya.. düsürmütlerdir· ıahUre tıttrak edenler, bUtUn en. d k d k le ine al d ı d b ba dıman c ÖğleYi :müteakip Kent dukalr ditelerin blllfma olarak lnclltert enı mo a a ın IS arpın r ~'fı:r:.ir~n an a om r • ğı boYUDe& ~eni ~ir mub&r~bo ,.. oefaretlııt yılda-ya tttebbllıı 
• v •• Bu harekat eanaaında üç tay.. reyan eylenuştır. Sabahleyın mu· etmeden datümııJarcbr. B usünlerde l.ıtan geçen kadın)~ !•tmanlıgını ıun. emiz zayi olmuttur. harebelere ba,lamış olan bir filo. tncW• büyüle elçili B. Craiıle 

ınaceralann tesiriyle, pel( den_ ~un~. kay~tınekte .ve ~j yar P112ar Günkü Muharebe ınuz burada dördtincU defa ol&rak blrkıg ,Un iıtlrahat ettlll 11yfl. 
ayaktan Dalıseden yok. Halbuki. Y~e filız -:ıbı, atletik, dır Hakkında Tafeiliıt , h.arekete geçiyordu· .Bu fi~o tak 1ı1 yeden bqUn Tokyoya dönecek. 
ayaklara, bilhassa kadmlarm 4;,, ~autlar: kano o~t~r. ~u Londra. 12 (A· A·) _Hava ne. rıben 1300 metre yUkaeldikte bu: th-. • 
yaklanna şöylebir hakacak olıtt. ''nlc_a~ !l'erçekten bır guvercın zare-tinin istihbarat aervi&i dün İn· Jutla~ ,arasnı~a. 30 a_det. Meuer Yıydamn H...Wne Kaclu •••. 
sanız, 0 nahiyelerde pe acaiblik! hafiflıgı de, ay~la~, kanat giltereye yapılan ta.arrualar bak· ll?hmit ten muteıekkil bır A~an Tokyo, 12 (A.A.) - lncillı 
Ier göze çarpıyor! . talanııv~adar çevik hır zerafet kulda aşağıdaki tafsilltı vermek· filosuyla karttlqınıetır. DO.rt ~pıt• ınahfilleri bucUn tnıiltere aley. 

Her ıeyden evve, kadın ayak. vereç~ı.ı yerde, 
0 

hantal pabuç.. tedir: fire Alman tayyarededlll bu,ut. • binde yapılan nümayi~ler esna. 
larmm ötedenberi güvercine lann ~çmde prangaya vuru~uı Bu taarruzlar için 400 Alman l~r ~rasrnda takip edtrek 1k1aini şında polis tarafından alının tcd-
benzetil ·· eır· byholmut·• malıkiimlanr1 ıatırabını çek~yor. tayyaresi kullarulın11tır. Muharebe- dilş~rmU&lerdlr. .. birlerin müessir olduğunu mem. Kadın aeıı ~kü 1:.::1.; ın&znin. . Zunan. tıaclmlarınm, cıkı ~ Ier~biİ:ibirinden ayrı üç yerde v11- Bu: sut evveJ a.~'111 nlo .~oıu nuniyetle kaydetmektedir. "°r- • ;.-'tarif ed!.ı dınlardan çok daha fazla gezd•- kubÜlmuotu" Portland, Doums, ıahUı nçıklarmda hır k.nle uıe • lnıili.ı J•pan g"ginllğlnln r-•~.- P•h "feY '"' ; ilni dilı~ o niobette ~im ve doğu ıahm açrldamıda bulun.o rinde dOV<fyc \'Uileıi ~en 4.~ bu sa!luuı;.,, oona erdiğini söy. 
11' 1. • . d" d' ayakkabılar aıyınek zaruretinde bir kafile üzerinde- adet Meme~chmltts 110 dan mli 

1 
k henüz mevsimsiz olmakla :Suaeden pabuı gıy ır un ° mr• kaldıkları · dd. d·ı z· t kldl blr Al fılanaun kafl· eme , t 

min a ~ ~: . 
1

• ıa o ı ~mcz. ~ Douvres tir.erinde c~reyan cd«!n cte ., man • beraber Japon makamlarının n. 
o· . J lı :. Y1I!' bu yenı çeııt ııkarpınler de pelı': muharebe sabahleyin ı::aat G,30 JtdckJ ı;-.u:ere tatırnıs f~~n b:ı. giliı Japon münanbetlerinln a• ıy~, ~~r~.1 at r 

1

•

0

• saiJam ayakkabı değiJ... da baı;ılamıı, talr:föcn 130 dıı.1ı.ik& ıırJ~d.ğ~ r:örmlftf.r. !ııı~ı~ tat ni bir. inkıtaına mani olmak için 
lL,Ml7e, __,una -zu e meınıı- kd" de 1 b. il .. t" \'ar~lerl düwı:ını da.bıl e ·"el rn . . ... 

1 
kt 

Lllr. Bir de §İmdi gelsin, 0 "ner. Bu ta ır cr.ı arı, ıırf ır s rmuş ur· . , : d . 
1 

re· t c.w ıf~nrıu~ ve gayret sarfettiklerı ~oru mc e. 
)9i.. pa~' m manzaratmı 2ör. moda ip~ilaıiyle karılarm3, kız. . Portla~d muh,are?;aı .. ;~::.:. ~ı ,da;· ı "':;~ ... ~ü-ıu~eı;ntmtttt.> ~·O Alman dir. . . ·~· 
ıı$t •.• Yen ınoda bir ııkarpiıı Ianna, nışanlılanna aatın almaya bıraz. CV\Cl b~-ş·&m•ı. t,,.r~c C~eo ~ · "911 d . d"""'Qlnı\1.<stiir· Ek$eriyetle dcrpı~ edıldı~ıne 
ifredi ki, 2irif bir ftadmın vü. mecbur !talan erkekciiizlcrin nı nıha:. et b:ı.mu~tur: l!c:•·.":ı 

1
u: ı.y~ı Jcn:~~ lııU Jur. ktr vo bir göre, Japon . İngiliz münasebatı, 

..!•tluau l•t..ıctan :ıiyade b:- haline acıma!.tt:::n ba,ka yapıla., nu takilleı: Do~vrcehcı~·:~a~ •" 11 D • 11°~r 17 
°ta"'yy,-• d~ dog"u ~ İn2iltcreyc kam yapıl::cak yıldı. 

;o-of" • • ' k J T l '--1' bo,·unc:ı T•Y~ı:; n" r T'w a.t&ı ,. J or '.#! nl9l • - •• • ı· · k d to.n bır binanın temeJleri olmak ca!; ~lir şey a nuycr. eve'~ ı · k • d~r raJ l:r t:!ı.ıh~·.. h:'! a~lt' d"~r~UmO§t'lr· rım ~arbının .be .ı;I"?esınc a ar icuı yapd~ı ıthi. .. Hele o bat. ayıaktan b;: ıs::dan yol<. Onun . kmlan~a a. Y Dun fndlll eahill"'ı4 ür.enmdo dU- ,·uzunsuz vazıyc<ını muhc:faza e. ~ v L_v ki ! · 11 - fcf:!<et ,.i::ı ~ ' bo hc.~ı~mı:Ştl1' '" · 1 • • t" -· 
1

al'k bu"Ünl·ü vazi-,_, bı;>gum KNlflllD topu ar ... rnucıp o< uırı.ı ··' • ~ ·:? z. • ı . , . 1 ·uriıl•e Atllı•n ta~ • .ni..nr .. rn m-o uece.;; ır-. h.e,. ı ., ' 
.-, b' · b ,, l Douv•ı:3 ua .. r..ııc , ... o ..ı1' .a,•-r•' J .. ı . . , . , . , ,· 

1
. i 

Gabar.s4' ı:ılero 'aş•yocum. valfı c:·!;ehlerm J\$ın •• ı. ..• U -n .,·rı 1 A r c ·~·~ •u"'·r "İ :-ıı,ı'J ro tı,.. lfı rıa~·rantıuıbcri dl· 1 vctın ~r1r :ı l~~yacı.ı } eı.ı ıır n • k
. ı t-

1

ttr'/JET ~T l\IR ::"l '" •·"' ·• • '' 1 
• .. •• • • • 13

1 
kT-' •.· Ja,,,on' L·~~"!~rVıt~, c:; ı f'toda şaı < ~. • ~ '· -· ?«:i" ı: 1 :;ı.tl''IJ" ~ ı.nlan!>&o i!~ : ı. ı l :f!ltt:-.·ı:.-tr, ~ e! . i'ı:\'ll \I!~ ;~, t •• r ~ ı.unı •ası .~ x • •·• • t -· --------· -----------·-·-· ~ --- . . 

Acab:t Japonya Amerikanın l:ı 
~ıhıırek:ıtir.e k~r~ı ne ynpaea!ı 

1 

Şimdilik bu cihet belli değildir 
Yalnız l>e)lj clıan şudur lci Japon 

1 
Ul lngiltercye kl'lr~r ha~ape h.." 
·clcetlerinde ne kıuJar ileri ~i<fer 

1 •• 
·,e Amerik:ı aynı d~rccede mn.rn:s 
"ıtikaınetten bu devlet: yardm1. 
'arını arttmyor. 
A~rikanın Jl\ponyaya karşı 

\•aziyeti böyle olduğu ~ibi Al. 
ınanva ve ltalyaya karşı lngiltere 
!ıesabına yo.phfiı )'&rdımlar da yi. 
fte böyl~e= tedrici ıul"4tte 11r!ma'~· 
tadır. J\merikantn Avrupa ı~lcrı. 
ne müdanl'lle etmemesi esath 19:" 
pren11ip olarnk her vakit telıror 
odilmeııil'lo raimon Cenı.hi Arr. .... 
ribdan A1maaya ve ltaly17a rit• 
ıneıi muhtemel buidaylana 11t•:1 
alınmaaıaı kuar IMırUmul, lnılL 
tereye Kanada va11tuiyle potrol 
.. riJcliii halde, umumiyetle b;ı 
nıaddenin ihracını dvlıtçt mem. 
nui1et koftmaıı dımokraıl eep• 
heıiot yardımdan baıka bir ,ey 
cleiilclir. . 

itte bu cibi yardım harekıtlerı 
ıöıBınüne ,.tlrilinct hlcllaelori.t' 
bundan ıonnlcl lnld.-flan ilı A· 
merlkan1n bir ıUn fillen muharip. 
.... araama k•n•ma11 hl1l b

0

r L't. 
timal olank kabul odilir: 

ASIM US 

plinının ve bilhaaaa Hindiçini il: 
Holanda Hindistanı hakkındakı 
rıoktaların tahakkukuna kadilr 
tarahat kesbetrmsi bekle~mc
mektcdir. 

Japonyada Tevkifot . 
Tokyo, 12 ( A./\.) - Domcı a · 

janaır.a r:uaran Mançul~o<la ~c; 
çen ay,danberi. Japcnva aley1'ın 
fcal propa~anda surıından 19 ya. 
bancı tevkif cc!ilmi~tir. 

Domei ajansı tcvhifata dev01:':'! 
edildiğini bildirmekte ve ır.ı.ı•· 
ru~nların çoğunun Ncvyork ve 
Moskova radyolar;n.-"an Ja,..c~~ 1 

aleyhinde ncşrcdil::n l':l.\·ad.H~ı ı 
aldıklarını il.ive ctmcı.t~~ir. ?.!e'.' 
kufları.ı m!lli: :::~i ifra c.'ilr.ı.c:-:~ek • 
tcdı.-. 
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1 itika: ecleci l (iöd;p. diişiüıdüAçe : 
------ ... - p""p - -- ,,., ıawa,..., --...._-
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ehir za Şar ta be-. 
................ w.. ............ ~ ............. ...._ ...... ..._ ...... ,.~.Mft~ft~*AA•-••~e•+••~++••••••+•O.A.tt** t•+e+e+++'~ Ye ek stes azların müdafii: 

Simrui Cinde bulunan ingilü 
kıtafarı ~eri nlınmak dır. Esnaf oüZdan l arı l~~~eı~~I · 

.. d h. b" ı Koylu ve şehırlı ı 
8 ir kt\~ çiz i, U!'.ta bir elden >ılnnc , bazım ne bli.}iik blr zmJ 

l:ıazinesi oltılor. l\arfüatıirü, ~· bmıun ~ ımv..-etu Uıı.ldt e..i 
Wu ha.line koynu da bu· nahmctli llasim, miıah i~in: · 

İngifu; lutalarıntn ~ri Almma. 
ıı mevzii hir .man." ifade ctrrıdıten 2 5 
~ad uzak 1arkta hcıyazlardan 
bır kolun kendi emniyetini le.is 
jçin ittihaz ettiği bir hareket 
tarzıdır. 1ngiltercnin Çindeki 
rnenhati a;.a{tı yuk rı bütün be. 
Y dann uzak tark hakkındaki 

kuruştan cu~ an . ıç ır h.:'1'u";:!~;;m~~;"~;;~~:~.~·;::j 
esnafa verılmemış imin cdiyoı·. Bugünden ~tibarcnİ 

t"'l&kkilcrini tcmail eder. 
ln.:iltcrcnln uzak ~ar!rta aldı;ı 

\;u:iyct garp muluu~bclerinin ıey. 
r.ine Alm nya ve l tıılya ile hiJ.llet. 
rnck mccburiy tinde bulunduğu 
davanızı hünycıinc tabidir. Ga?J' 
:ıu:sıf kilrcainckki baclisclerin ta. 
kip ettiği seyir malumdur. Bu
llUrı jcin lr. iltere uzak şarkta 
Japon)•aya lmrıı clııba az muka
vim biroe,phcı elmakt dır. 

İDgilterenin ÇWde boı-ltujı 
rcri ~im itıal cdocelıtir? 

Bucünün prOblcmi bu olacnk. 
lır. 

Japonya Çin davasını t~m.en 

Bir s:ı:ıete tar:ı.fmdan cenar ci.iı. 
danlarının 25 k!Jruetlln 3'JO ltunı~a 
~rkanldığl hakknıda yapılan neşri
yat üzcrino esnaf cemiyetlerinden 
tahkikat ~'t\ptık Cemiyetin al!t 'rn
dar erkAnrndan biri bu ne~ri) atın 
al!ılsız olduğunu hic; bir z:aman 's
naflnra 25 kıınışa ciııdan vcrılme
diğini~ söyledi· Aldığnnız izahata 
ı;öre c;ır11klardan 11\rnırn 211 kuru_ 

ııun ancak ı:m kuru~u senelik ai
dattır. Kalfalardan nlınnn 3:~ 1 ku. 
ru ... un 240 ve ust:ılardan alınan 450 
kuru~n d!. 360 kunıı~u cemiyeti' 
aidat olarak kalmaktadır. Diğer 

kısımları Jıa.rçtır: \·c her s"ne hu 
paralar alınma'ktncl;r. Bu yıl ;ı:aln11: 
damgı:ı pulu parı:ısı n d:\ kar.unla 
16 kuru~tan 23 kunı;a çıkmıştır· 

b A a r 
r 

~:~~;rzu•una ı:örc mi hallede. Sön1ikok f iyatıar ında ihtikar yapan 
1 nfYiltcrc rp cepbcıinde ~ı. 

tuldür. Franın inhil'l etmiştir. bı. rJ mahkenıeye verildi 
A.lmanyanrn beyazlar heıabına 

\iz §arkta hattkct y pmasına Kuruçcşmcdcki Vanclrrı: :ıdlı 
~F1'iın yQ!s:tur. Silnkis Japonya kömür c!cposunun müdürü Men:-
f 0 cloıt ı:c,inllM'k l\l'Ztaundadır. laos Sömikok fiy~tları ü:erinclc 
~l)a böyle bir bnrckcte mu?ctc. d • 

dJr olacak bir hüviyette dcfildir. ihtik.ir yapmak ımçun an ya.;ca. 
Şu hııldc lxı>·ru:lıırın ı.:::ak sark. lanmış. :sekizinci asliye c:eu mah· 

t k' • kcmesine verilmi~tir. ıı J dchalnmu kim müdııf?.a ede.. J· .. cne!aos mahkem:delci if atle. ccl.tir? n 
Uza.k ,;arktn bcyadann davuı- ıindc suçunu i:1k~r ederek, fiyat. 

nı rııüd fan r.dCC!:k tek kuv\•et ]arın normal oldıı~unu ileri sür. 
ıınCl!k Amarikaaır. mi.lı. muhakeme karar içiıı başka 
Be)ul~n dııvuı dendiği r.a. bir güne bırakılm1çtır. 

nıan ımu sarahatle, \'Uzunla ifade Bundan ba§k2, dün sekizinci 
dm ' Lhımdır. asliye ecza mahkemesinde iki ih. 

Uzak prkta beynr. Avı'llpıılıta. tikar dava ına rlaha bakılmı§tır. 
rın (yani buyuk 5 :·mRyeye •ahip Bunlardan birisi, :cc;.c:nlcrde iki 
ol n milletlerin) bir takım imti- ı 'ene &ürgiin ve b:~ yüıer lira pa. 
~azhırı, ve iıtiımar etmekte ol. :ra c.e.ta6fna m11hkum edilen demir 
dul;l~u ınbnlar vnrdır. Bu im ti tacirlerinden Prodromo Y ıaifi· 
Hulara ''e bütün Cine J pony~ 1 dis ile Garo Mühiryanın. kararı 
•ahip olr!tl\k emcllndedir. Buna 1 tcmyiı mahkcmeıi t3nfından bo. 
kar§ı ko)'ftl k için a~abiyct ırös- ı ı:~ıhın mubak meleridir. Dün ye. 
tc_ren ıadec Ammkadır. Çünkü nıden }'ıtpılan ub:ıke.me &onun. 
Çme döki.ılmüı olan eçnebi ıer.

1 
d.a l'rodro-moııun. Girodan fazla 

ll'..!.'lycıinin en mühimlçrindcn bi. fıy?.ta satın alara.k fu:lı fiyata 
rina Amerik ııahiptir. satını~ oldugu tcıbit ~rlildiğ6ııden 

Çin Amerika için ehemmiyetli bunun bcrutine, Garo hakkında
hir peZllrdrı-. Ameriknnın Çin pa.. ki Z crıc ıur ... i.in bn lll{,İı;: lira pa. 
l:nnn~an ~ifrülmcmeııi ve A.meri_ ra ccu.sın?a. ısrar wilmetıine ka
~ •rm11ycıinin Çindc fu.J bir rar v~rılmı11tır:. 
luld ~ almaıı chcmmiyetlibir dn. Kını i htikarı ·~•:ı:nu~latı 
\'1\dıv Mahmutpa.şadalu irfınıvc hnnı 

B ., · · d' k' 1 ·ıı · Mhiplcri Hayim ve Kaneti kl'lr-unun ıçm ır ·ı n,ıı crenıl) d 1 k' 1 k . r ç· d k' 1 t 1 . k l!lj er. ma arı ntt1mııı suçun. 
§UT,~ 1 I~ C 1 n .a arını gcrı re • d n muhı!.1ccrne cdiJiyorlnrdı. 
mçsı Jnunıucbclıylc ~n:ıcrıka.n Mahhmc. diin bunlırrn bera. 
ır.atb~attnd:ı old ça muhim .. b~ atine karar vermi~tir. 
e.k,u!ami! haşıl oldu. Bu nluulA. • 
nı l Amcrıkanm, çekilen in.ili~ 
kuV\'etleri yerine m:ak ı•r'kta ia. 
lx:drın \'azifol,,ri görcecı;ini ~iU'a
hll "' ~YlU'I etmek oluyor. 

Bu örüi t rzı Amerikanın 

merdivenlerden düşüp 
ö]Clü 

lan japo:ı K;ıdirin hayatından ü • 
mit kesilmiş ~iOidir. 

Bir muakip para cezası
na mahkup oldu . 

Hul~ısi Oogül adında bir muak. 
kip. icra dairesinde bır münaka~a 
c-snasır.da hazine avukatlarından 
Serde hakar.cttc bulunmuş, asli. 
ye sekizinci ceza mahkemesi tara. 
fınclan 20 r,Un hapis, 20 lira para 
cezasına malıkiım cclilm;ştir. 

Karaya oturan 
vapurda lursızhk 
464 kilo k~ ğıt tutuldu 
Gc~;nnlcrdc eoğ:ı.ziçındc karaya 

ntu ran nmna adlt Macar nıııurun
da mühim bir a~l:at lıadiseei ol1 

mıı;;, vıı pur iıamulesınd1>11 buJunan 
ltn ;ıtlar dıı.11 46!1 kılo ıaı;ıt çalın. 
mıııtır. 

Dilıı a.k am Gal t..'\ rıhtımında 
dc\'nye g"zen mcnrnrlnr, bir ara. 
!ık goriinmcmcğc mı> ret cde~ek 
rıh\Jma yım:ışmae,a ~alı,.an baıı 
rıantlnllar gör müşlcr \'e §Uphclcnc. 
:-ek ''3kalnmış ardır. 

Sandalda bulunan. ı:;roı mot.ıh il 
tayfalarınchn l"'mail. Sill")'tnan, 
Hakkı ve Mehmet kn<ıvak i~cmış
lcr, fıık"lt .)nkalırnm~lardır· 1'ah· 
kikat sonunda bunların kar:ıl a o. ! turmuıı nhn vnpurn y.an~arak 
icııvien kağıt çalrlıkları rınlaçıl. 

müstakbel Okyanuı davalarım, 
ve Aııya mcıdderini ne ıuretlc 
mütale etmek i t•diğini göster. 
tnck. itibl:riylc dilliıc l.Hyıktar. 

f:e_n~rcle ct.ur~1. ''.c bir clt'..mlr 1 mr"tır.. 
1 tacırının katıplıgını y~p11ı Ham. ı Hadı e lwm hırsızlı.ı:, hem de ka

par um ııdında biriıi. diin çalış. çak!:ılık mahı~ etinde ı;örulmrktc 
tığı binanın merclivı:nlcrinden düş \'c bazı gümıiik mrmurlannın da 
mü· yar2lanar.ak ölmübtür. alak.o.~ı huhınduı;u söylenmektedir. 

H~mparı;umı.ın cesedini muayc. Polırıı tnrafmdnn hfldbr. hnk'lun-
nc eden ulliye doktoru Enver Ka. da. tahkikat yapılmaktadır. 

i İstanbul m"busları. nahıye ve i 
i köyleri gezip ditckleri tesbit e. ! 
t <lecekler. Halk Partisi geçen se. i 
f ne rılduğu gibi bu 6tne de muh. ! 
! telif vilayetlere 0,1 ressam gön.! 
! derip halkla temasını ve hu •u. i 
f retle orıjin:f e•cr vermesini te- ! 
i rııin cdc~~k. Bil.en bunlar, köv : 
i lü ile şehirlinin bidbirlerini ta-~ 
i nıması de6•i. 4ehldinin köyü ve ! 
! köylüyü dt.rtlcri, ihtiya~lan v • ! 
1 varlığı ile tanımasını temin ede. j 
f cck. Acaba bu arada köyliileri. : 
! miz de ~ehirlcrde misafir edile. i 
f rek şehir hayatı tanıtılamaz mı?! 

1 
Şehri ~ezip köyüne ı:idecek köy- i 
!ünün orada yapacağı hakiki ı 

ı propagandanın birçok faydası} 
ti olaacğına kaniiz. Halkevlcrimiz, i 
• hunu pekala yapabilirler. : ................................................... 

Tarihi çeşme ve 
türbeler 

Maarif Vekalet inin gön
derdiği yeni ta hsisat ile 

Bir ay sonra 
tamir ediliyor 

btanbulda ki .sanat abldclerlnln 
tamiri için MurJ! nka.ıctlni.n ayır. 

dığı tah.ıint selmlıtır. 

Tamir edilecek olan ırnnııt eserleri 
bllha<osa tarihi çc~melcr VI' türbeler. 
ı.llr. 

Şinyiıye kadar baknnsı~ık )'ÜZiln.. 

den ~·ıkılmak trhlik ııine bilt mftruz 
imlan bu ı;lbl cı;erler. Ayı, ayn tetı. 

hlt edileock \'e ondan ıonr• tamlrle. 
ıinP başlanacaktır. Alflkadnrlar ~m. 
di han;:i e~erlcrln tıı.mlr~' muhtaç ol. 
du~·unıı teablt ctmekteclır. Bu ı, 'bir 
ay kadar sllrcccktir. Rlr ay .sonra. 
İtıtanbulda bulun-an biitUn tarih\ çeı. 
me \'c türbeluın tıınlrlerint lba~la.. 
n11ct1ktır. 

aarif Vektlinin 
tetkikleri 

Kültür müc3S"ı!l'I rinin <'alıı;ma 
\'az·ycttcrini ve yeni yıl ihtiyaçla. 

· nnJ tetkik ctmPk Ur.ere Ankara. 
dan fı>brimfae gClt>n Maarif Veki. 
H Hasan Ali Yücel bugünden iti
baren lctl;iklcJ'io c ba§lamıitır. \' c· 
itil ynrın <111 maarif müdürfüZ!lnde 
:mc~ı::ul olaraktır. 

Hasan Ali YUael Jetanbulun o. 
kul, iiğrelm~n ihtiyacı etrafında 
alaka<larl11rll\ · ı;örü,.;tüktcn sonrn 
lc3.p eden tedbirlerin nhnmnc.ma 
drr:mı ba;;lanııcakt.Jr· . Fılh~lu.ka Amcrikanı.J'I bıı&:ün 

0~lc b~ iktııadi ve bu ilctıudi 
h.unyc:ıııı emellerini tahakkuk et. 
hr Ye hiı.rnct eden bir polHika 
Pr"cııı;ipi ' rdır ki, bunun önünde 
~tık Amerikanın Hdcu ~rikıı. 
ııleriyle memul olmau prenajpinc 

un defnini ruhcat v rrniııtir. 
~ 

Bir careh tevkif edildi 
edildi 

Plajda kız iltifat 
Nafia Vekaleti şehirci- 1 t · · 
lik şuhc5i müdürü geldi e mıvınce 

aadalnıt r,ö;terikmez. 
Amerika artık bünye:ıi itib~ 

riyl k ralarındın taımı§, Oleyi\. 
nur.lan gcçmi, \'C dünyanın .diğer 
kıtaıan ile fiilen jıbirliGi yapcu§ 
biJ· haldedir. 

Çin mcaclcaind"' ,nıtcrllen hnı. 
5aaiyct bWJun bir nÜmLUlcıidir. 

SADRI ERTEM 

Nikah 
Darpa.n• ve D mt:a matbaam 

bc;ımuret:tibi Bay İfimet Şahinog. 
lunun kerimc5i ile Doktor Mahir 
Gıwcnçcr'in paıar günü B kırköy 
bdcdi) c daıreıindc akrab.ı ve 
<lo t.larınrn huz:uriylc nikahları 
kıvümı tır. Genç evlilere saadet 
dileriz. 

~a1ı Çarşamb. 
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Evvelki :Un Beşiktaşta bir a. 
lacak yutiinden Japon Kadir na
miylc maruf ukarla§ını karnın. 
dan yaıalıyaıı Abdiirra.hman. diin 
sorgu JıAkimligince iaticvabmclan 
r.oııra t~vkif olunmu tur 

Bevoğlu haıçtahanesine yatırı -

N;,rıa Vckiı.lcli iehircilik 1iUbe-
11i reisi Hilmi V"htimizC\ ı;clmiatir. 
Burada bir harta kadıır kalarak 
Kaclık\iyün imur planı Ur.erinde tci 
kikler .rnpacaktır· 

Bt'ledi;•.e imnr müdürü llüsnü de 
yakında AnkRıa\'n giderek iKBdl· 
1-of \'P. ch·snmo imnr planını gö· 
türec0 klir· 

3 amele toprak alt~nda ka
larak ağır . yaralandı 

'ifl 4. -
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Takııim kannli1.as ·on ln§aatındn 
<:&hşan u11ln Ha.88.n ile ıımelı:ı Dur
mu.ş vo Ali, knr.dıklnrı h ndel<t~ 
bJrdcnblre ilıc>rlr-nn" dik('n top· 
rak olltnda kalmı!}lardır· Am leler 

bir Jı~) 1i ujrll~ıldıktan ıı:onrn tı"ğ 
o nr:-~ kur'lnrrlmı"lıırdır· 

, Üri!niin dt' 'nrnhın af;ır olnn a. 
mf'll'lt'r :Rr\'Cıglu hır·tanc~inc lrn!. 
dınlm -.ltırdır· 

ibrikle başına vurup 
Yi\raladı 

Diln Floryadıı Ana11to'Sm plıijm
dn hir hadise olmuş, p!Ajda hulu. 
nan Meliha i~mindr. bir ksııı ,.ar. 
kıntıl:k f'drn Tnr.knpar:1n ı·nrlclcsln. 
dr> B,..orrttfn sokağındA oturan AU 
oğlu Kemal yUr. bulamayınca rnü
nnlca,11\'a ba.~!ıımıl'I "" l>lr ara rlin
dttkl förifrf krıın baııınıı indirerek 
·:ı.rnl:ımıııtır. ~uçlu yakalanarak 
lıakkı11da tahlıtlkata h:ışlenm~tır. 

Eminönü meydanına 42 
lamba takılıyor 

1'.Aninönü n1c:·clanının t.ımjmi sn. 
na crmd: ilzercıdfr. Bclcdlnı yol
lar şnb :st to.rn.frnCJan ynpılan kf.p· 
riinün l·iikt.ııcltme ı ı bıtm!~tir. Şim 
.fi tr3mvcıy idaresi d5şencn rayln. 
r:n antemdnki sahnnın mı!nltını 
:! ı:ıctmcktediı. 

Diğer tarafUın b!')F!diyo meyda-
11a 42 iıimhs koyacaktır. Şimdıyc 

adar 30 l~mba lconmıı~t uı-. 
Bel o !)ııltanahmede lR~ Si:· 

k~iye 1(1, Taksim ml!ydanınA ~4 
himb;ıı ko) mu tur. 

G::ınrükler mlit~tc,arı 
basmüdüriül·te 

Gilmı-Ok .. ve tnh;sarlar Vekwle. 
ti mUstcşarı Mahmut Nedim dün 
ı ... ~~J.. • gljmnil-:1 nrl ' .... ,,\ldürlU. 
ğünP. gf\lerrk b:ır.mlidUr Mtthi j),. 

uzun !T'Üddrt ı:;örUAmi.İ", hir krnıh
wın kurul~nık mfısl(V!uıı. buradıı 
İı;:'.\: at ,·•rtlmi\jt i r· 

- Haldkatln kabak durmuş bir ekli bt:dlidir· rlemiştt. Bence 
k:ıbak duran, haldkııUn kendiıd ıl<'ğil, nnu kabaia döndürcnJerdlr· 

Diin Ak~a.m ~ueie..,indo değerli ı.anatkir Cemal :Nadirin bij~·· 
le ~üzrl hJr tenkidini ~ördüm· Altındaki •'Jcjand" da ~h·;ı;llcrio gtı· 
zc.lliğinden aşağı kalJmyor· 

Bir radyo. hani hani not alım hir kadın 'e tcı•Cbln<lcn Umlt. 
.ı.izljk erareleri fışluran zaYııllı bir oonmm aYaz ın az bağın~ı· 

ÇunJ.ii radyodan nr.a~ip yemek islm~ri 'e pi~rllme ~rtı n 
~elrnekte 'e karısı d:ı. hunları hnzırlıımai'i;:ı. nlyetlcnmektedlr· 

Radyol~rm yemek Ustcl<'ıi Y<'rmelı>ri belki faydalı olur· FB· 
kat bu yemekler, bizim muhite. blrlm alıbtığımız gıdalara ait bu· 
lıınuraa. 

Jfo; adı.nı Cluynıll<hğmuz, asla foııırnadığm117. bir kerecik ol. 
fiun JmrPuip üzJcmcdlğfmlz hlr tnlınn yabancı isimleri nyrp dök· 
mekten fayda ne? 

Ç :plak bir ndam· matlal) l\dan Uncc •ömlek ister· mı: çölde 
liUf'iayana, ıkuıo:u tC\ irm 1 iknbu <'dillr mi? 

1'" Nlir bu llcaylp yemek bimleri '? .Biıim dillcrn dr.5t.ıın ala.n o 
ı·anım Türk list"leri nerede? '.l'iirk mutfai(ınm hft!.l•alannt\ muht~ 
olAcak Jıan.Ai f'l•..,ildi~i ur, ki onu ı:ii)·l<• bir yana hımkıJI akla ha.. 
lale ~l'lmt-7. yemC'k i"'lmll"ri içinde boğulup 'kalryonız· 

Rehm('tll "Gök Alp", insanları: 
- 7,e,·k~! 
- IA-zz.eltl t 
Oi) e 1kl)'e 1 a!llnlf ederdi· Bu Mmler<',, bu t.arifl,.rc bakarak hük. 

mediyonu:. ı.; art.ık ne :r;C\ liçi, ne ılf' Jn.zct~i kalmırBcak· 
Sağlık ~artlı\rr, yeni tıbbi k<'sirl!'r, gıdada. hu uc;lyet kııp~ıDJ 

Ç11lmı~ olahilir. Fal.at bhim kahraman. sağlam, pehlh·an ,.c U1'.lll1 

ömürlii d~elerimlı de bu rcmeklcrlo be .. ıenml lerdi· 
'Kabahıı.tl gıdada t'lr.ğil, kendlmi7.ıle -nra.l"f\ak daha iyi olur n· 

nınm. 89.km hu kı)·as Uo nıuı:alata . nııh!.'Till:ı hUkm~bnl"yin1'l.· Btin. 
ye ile ;:ıda ara .. rnclald u:r.lnsma 5slnl hekimler de lnkftt' ctmer.ler· 
HatU 7.ararlı ltivatlardl\ tıııc. , 

Raityod" ~·c~l'k nıl'Sf'le~I rf"nn bir şev ılrJ!;it. Fakat buna !Z<'ll.,f 
t:iirrl hir lillfl' da' a.<.ı halinden çıkarıp n°ıulıitin mali ,.e ihUyarm 
re>\ ap ~·apmak ar1ite. Yol.:.,,ıı hem ho'una Yal<it, şimşek, emek har
ranıyor. hem drı dlnltH~nler. yok :rer~ !llinirlendirtH~·or· 

Ein hunlar blr~r muziplik ·dl'jöl~f', ya 'azg.cçilsin, yahut ta 
mikro! onun başına ~<'rçckf.en u ta bir a.5ÇıhJ\ŞI .kon olsun· AIU3, Jd .. 
tı.p•m: bir n~ıbaşı. 

HAKKI St~IA GE7.0iN 

F avdall bilgiler, merakh şevler 

40 s 
Fransada 

e evvel 

insamn kıymeti 
Buglln kısmen Alman işgali al

tında bulunan Frıın&anın harpten 
yaralı !;ıktnası sebepleri muhtelif 
ekillerde ı:österildi. tc!sir olundu· 

Biz bu sebepler iiııorindc duracak 
dcğıliı·· Ancak .euna ifıaret etmek 
::erektir ki Fransada daha çok e.s
ki zamanlardanbeı'i nüfusun GO
ı:;almadığı gorillm~ ve muhtelif 
tedbirler alınmıştır. 
Fransanın ntifus arttırmaktan 

z.iynde lüks \'C ze\•k memleketi ol· 
~uğu bugtin yeni bir hakikat dC". 
gıldir. Bundan kırk sC'nc evvelki 
v~.elkalara avdetl(l aynı hakikat· 
lcri hı.:lmak kabiWir. 

f'ransııınn nn çok okunan gRze
tf'!erind"n .Matı-n 1901 r.enceindc 
)f. Sabrı tic inızasilı:ı (kolektif zL 
raat) b~tğı altında neşrettiği ma
kı:ılelPrdP ıŞU ı-akamlan vcri)•ordu: 

Frnn!!ada nlifus kesafeti kilo • 
~ctrc murabbaı ~ına 72 kişi -
~ır. Almanya ltal) a \·c lngi!U?rcdc 
ısc bu rakam YÜıdcn biraz fazla 
''eya eksiktir. • Fransadıı aoğum 
1000 de 23. 22 ni.ııbctlndc iken Al· 
manya vo 1tnlvııda. 1000 do 37 
lngUtı-rt'dC' 1000 dn 31 dlr. Bunda~ 
Yirmi :!Cn!' evvel Frnnsada her se. 
ne bu~ünkündeıi yüz bin fazla ço
cuk doğardı.. Do':'um düşüklüğü 
;:ittikçe tehlikeli bir hal 11.lmııktn_ 
dır .. Bund~n çıknn netice ı;ehirl,.,rin 
Ur<'mcyc açık havalt köyler kadar 
ı>lverifli olmadığıdır· Yapılan he -
saplara ı;ore bir chir çocuğunun 
lalıııil ücreti ile --aynı t;"rait da
hilinde olmak üzerr- nltı kö,·IU 
~oo.ığu Yllfia tın mUmkUndür. fsc.. 
hirlcrin &nrflnrın mcn-cudiyt'tl lilk
sti umumllcştirmi§tir. Franıında bir 

rl11tok1"Rtik demokranj rn~anmak. 
tadır. Aileler imlc..\nları ne olursa 
olcıun modayı takip etmek iste~ 
1:':1c~tetlirler. Diğer taraftan köy· 
lunun kf"sir niifu~;ıı olması da zi. 
Yanlı .ı;ürillrnekte.:t:r. ';uukil hu şe
kilde de \'arlıklnr t3.k'i:c oıunmak. 
ta ,.,.. binne>tice eldeki sermaye 
Parcahnmaktaqır. Bu noktnda yc
g~ne dc\'a babanın ''asiyctnamc 
~ııpmasına mli8aııde r.tmcktfr. 

1''rc.ııl!a<L'l bcr departmanın de\·· 
ı~,. "erdiği \'C'tgi 4 :ınil~·ardır. Pran 
sanın geliri r..cman 20-22 mil\'ar 
nnuıında }llütehav,'ildir. l<"r~ız 
birli.fi ccman Hl milJ ar ile ya~a
makladır. Bu h('sapleıa gcrıc adam 
bıı~ın'l vcr!Ien kıymet 385 fnınk. 
tan fa~a değildir-
. B ı hesap bugünkü t"rnit içinde 

\ apılan ht>sapttr· Halbuki nilfu.sun 
artması lüzumu ileri sürClilrken 
rnımı.lckct"n Z"nglnli3i de dtişünül
miietür. Fransanın gei:ı i olan ~ı 
mih·:ı rı hıı rıgi "C'rmavr.!cı ttmin 
Nm "kt "'lİ r :' 

Müıedıvil \'C Mt-i' olımık lızrı(.l 
ZOO Mill ı:ı.ı-lık bir scrma~ cnın bu 

geliri tı:>min etmesi icap eder· Bu 
sarmayenin yüzde 4 faiz getirdi· 
ğini göz önlindc tutalım. elde edı. 
len gelir 8 milyar olur. Şu halde 
geriye kalan 14 milyarı temin eden 
başka bir sermaye vardır· Mösyo 
Sabatie bu ~msalslz sermayenin 
halk olduğu fikrinde §iddctle m
rar etmektt! ve Fransız nıiU tini 
geçindiren 15 milyar değil, fakat 
35(} milyar olduğunu ''e bir inu. 
nın 9000 frank ktymetindo bulun
ması liwm gcldİğini lktısatçılara. 
anlatmak istemektcdiı·. 

Bir çocuğun diln;>·aya geliffi dev
let için 9000 franklık bir kazanç. 
tır. 

Çocuk aile için bir yük olarak 
kabul olunuyor· Bu bir 1;örenek 
haline gelmiştir· Fakat çocuk dev
let için büyük bir zrnginlfktir· 

Poliste: 

Heladan dönünt:e odagı. 
nı alevler içinde gördü 

Dün gece Yüksckkaldınmda ?· 
rip bir yangın roşıangıcı olmuıı;tur· 

'Gl numarada oturan Refsel oğ. 
lu Yonto isminde bir Musevi gt"n· 
el sa.at 21.SO da bir mukn\•1ıa par· 
çıısı yakarak bunun ışığı ile hı-lii.

yn gitmiş fakat mukavvanın ·~"tlnn. 
rak kopan bir parçası odndaki btr 
sandıt;'ln jçinc diı~crck burednki 
p3çavra ve k{ığrUarı tutu turmu~
tur. Ht'ladan döntip oda:.nnı a' \'• 
lcr içinde' gören Yonto fer) ada 

baelanıış ve l:Clişcn itfaıyr ~ ar.gı
m r.öndürmüttUr. 

Knnya \apurunda bir hırııızlık -
Dün h.mir<lcn Iimanrmıra ;:; l"tl 
Koı;ya vapıttu yolculnrından nıı _ 
li Ali !Kabil iıımindc biriııınln vn
purda ccbıııdaki 17,5 lirru:ı calm
mııı "'~ knptann yapılan Gikay<>t ll-
zcrinc süvaıi tahkil:at :rar:ınık 
Bahkrsirll Mehmet i!lmindc olan 

suçluyu .rakalamı,;tır· Mehmet 'n. 
pur limon<. seldıkl.<'.n fl!Jnm pohıı 
teslim cdilmi§Ur. 

Tr.tm\aydnn düsHi - DUn ak· 
ısam saat 18 de B~ikto<ıtnn Bcb"· 
ğe doğru gitmekte olan vntnıan 
Nurinin idaresindeki trnnwcrd~n 
yürürken yere inmek iste) n Ku
çükpazar Arnpcamii Çe me. ısokn. 
ğında oturan 75 yaşında Şer fe Ye· 
r<ı düsmüş, mnf eli "e kolunc!an 
yr.ralnnmı~lır· 

... 
ı

;ı 
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Gıresun tıcaret 
odası intihabatı 
12 zat ittifakla seçildi 

Glreuın, (Huswıl) -.J' Kanun! noksan.. 
lıklar dolayısiyle bozulmu§ olan tL 

caret ve sanayi odası idare heyeU 
ııeçlml yenJden yapılmqı ve C.H Par. 
tisi tarafından ikinci mUntehlp ola... 
rak namzet gösterilen §U zevat iL 
tlfakla seçilmişlerdir. 

Ahmet Bayazıloğlu, Fahri Çakır, 
Muhsin özer, lzzet Gökdenlz, CeınJJ 

Ülgen, Ahmed Muhtar, Necdet Okan, 
Mehmet Ergun, Abdulla'h AkgUre, 
Ahmed şenel, lsmall Uzun kaya, A\•. 
nl özden. Fahri Ekmekcl. 

Bir ateşçi 
Sakarya köprüsünden 

nehire yuvarlandı 
b.ınlt, (Hususi) - Bu sabah An. 

k~radan gelen posta, Oıımanellndeki 
Sakarya köprtısUnden geçerken ateş. 

ı;I Ali köprUye çarparal< makinenin 
altında kalmış ve parçalanmı~. sonra 
nehre yın•arlnnarak luılblne kazık 

saplanmak .suretiyle feci §artlar için. 
de ölmUştUr. Tahkikata baglanmı§tır. 

Hatayd? gençlik 
klupleri kuruluyor 

Şimdiye kadar 6 klubün 
teşkilatı ·yapıldı 

Antakya, (llusu"i) - Beden 
Terbiyesi kanunu mucibince mcm. 
leketin her tarafında olduğu gibi 
vilayeUmiz dahilinde de gençlik 
klüplerinin kurulmasına devam c. 
dilmektedir· -Antakya, İskenderun 
ve Yayladağı klUplerindcn sonra 
Kırıkhan ve Reyhaniye gençlik 
klilpleri de teşekklil etmiş ve faa
liyete geçmL'.Stir. 

Gerek Kınkhanda, gerek Rey
lıqniycde klüplerin kuruluşu teza
hürata \•esile vermiş, bu münase. 
betle yapılan törenlerde kayma
kamlar, mahalli askeri komutan
lar. kaza ist:şare heyetleri azala
n, belediye reisleri ve bir çok giL 
zide zevat hazır bulunmuş. toplan
tıya büyUk bir şevkle gelen mü
kellef gençler söylC'nen sözleri sü· 
rekll alkışlarla kaqıılnmışlardır· 

Bu suretle bölgemizde düne kadar 
kurulan vo beden tC'rbiyesine in. 
Ubak .suretilc teşkilata dahil olan 
gençlik klüplerinin sayısı 6 ya ba
liğ olmuştur. 

ğer kaza ve na.hiyelerd" kıırula
cak gençlik klüpler:i ile Bölgemiz 
deki klüplerin mecmuu H e ba. 
liğ olacaktır. 

Kırıkhan ve r.eylıanlyede kuru
lan hcnçlik kliiplNi idare hcyetle
rino adları aşağıda yıızılı güz.ide 
gençlerimiz seçilmişlerdir. 

Kırıkhan gençlik klübü idare 
heyeti: 

HeLcı: lshak Acara.ip, maarif me-
mı.nıı· 

Umumi katip: Kı>mal Falay, be. 
lediyc relı.:ıi· 

Veznedar: ~Iahmut Murısalo~lu, 
halkcvi katibi. 

Aza: Tayfur lkizoğhı, I'arti baş. 
kanı. 

Aza: Sadettin llter, dava vekili· 
Reyhaniye gençlik klilbü idare 

heyeti: 
Reis: tshan Acaralp, maarif me

muru· 
Umumi katip: Ahmet Yılmaz. 
Veznedar: Nuri AtilİI· A7.alar: Hatay mebusları 

Antakya da Bugün kurulacak olan Dört genç 
(Hususi) _ Mebustan. lik klübU ve mtıteakip günlerde di-Antakyn 

Hasan Yediç, Şakir Huvaş. Tayfur 
Çalım, Sırrı Bahadır· 

mızdan AbdUlganl Türkmen, Me.h.. 

met Teclrli Abdullah Mursal Anka. 
radan §ehrimlzc gelml§lerdir. 21 a.. 
gust~ kadar Hntayda kalacaklar. 
dir. 

Bank'a müfettişini çevi
ren köylüler 

Glrosun (Hususi) - Geçen gün 
<~Jlkaya tepesinde dolaşan Osman 
lı Bankası müfettişini şiipheli adam 
:ınan köylüler kendisini tutarak 
nhre getirmiı;ler ve polise teslim 
tmişlerdir· 

Of Parti binası 
Oftaki I"artı ve Halkevl binasının 

zerine bir kat daha atılmamıa 11.1-

zum görutmUş \'O buna sarfcdilmek 
Uzere pnrtl genel sekreterliğinden 
vilayet partl reiısll~c 2400 lira gö~ 
derilmiştlr. 

Spor 
...... -.. " 

Hakemleri da vct 
F'utblo ajanlığından: 

EylOlde başlaması mukarrer lik 
maçlan hakkında görüşmek Uzerc 
hakem ve yan hakemleri arkadaş. 
larla son kursa devam eden nam
zetlerin 14 ağustos 940 çarşamba 
günü saat 18 de bölgeye gdme. 
leri rica olunur. 

....... ....., .... 
lsfanhulda 
Rus 
Çiçekleri 

Yazan: ArkadiAverçenko 
-3-

Vcral.. Vera!.. Güzel saçlı, 
parlak gözlü Rus kızı 1 Bilmem 
hangi sebeple bu tabloyu görün
ce ve bilhassa garip bir tesadüfle 
konulan ismini öğrcnir:ce seni 
hatırladım. 

Gözlerimi daha iyi görebilmek 
için biraz daha kırparak o tab. 
loyu seyre c1a1mıştım. Gittikçe 
o çiçek satan kız Verayı andın -
yordu. Kamran Hanım, benim e· 
serinin karşısında vecde daldı • 
gnndan her halde çok memnun· 
du: 

- Bu koyduğunuz isimle bu 
kızın elindeki çiçekleri mi kas -
tctiniz? diye gülümsedim. O be. 
nim maksa.drnu derhal anlamıı;tı: 

- Çiçekler İstanbul bahçele. 
ri:ıden koparılmış. Onlara Rus 

T aşOva mıntıkasında 
Yeni tütün 

yon kilo 
mahsulü 3 rnil

tahmin ediliyor 
ötedcnberl mUmtaz hususiyeti ile 

tanınan, vasınannı dalma gUzelle~tL 

ren ve her ııene fide, dikme, kırma 
ve kurutma l~lerl daha dUzcnll bir ha.. 
le sokulan Taııova (Tokat, Nlkear, 

Erbaa) mmtakası tutUnlerl bu sene. 
de Umldin fevkinde çok nefis olarak 
idrak edllmeğe ba§lanmıştır. Bilhaıısa 
Erbııa ve Niksar ova ve yaka kısmı.. 
lan her bakımdan fevkata.de neflııtlr. 

Tokat, Niksar, Erban, <la ova kL 
sımla.rdaki tUtUnlcrln kınmlanna 

başlanmıııtır. her tarafta tUtUn mnh. 
sullarının idrak hususunda hummalı 

bir faaliyet gozc çarpmnktadır bu fa.. 
allyetin en &eni§ mihrak yeri "Er. 
baa"dır. 

Mall_sıı)Un tn})rlrine hcnU:ı: Pnşlan. 
mamış olmakla beraber Tokat <i00.000 

Niksar 6000.000, Erbaa 2.000.000 
kllo tahmin edilebilir. 

Bu seneki tUtlinlcr kısa vo yap. 
rak IUbarlle tam ve pişkindir. Mev. 
sim müsait hlderııc bir buçuk ay 
içinde Taııova mmtakaııına tUtlln 
mahsulleri tamamen içeri almabile. 
cekUr. 

~ - ~ 

1 sBUL~~;AYA~aBi~ if t;ns~Tr~ 
1 tatokholm serbest limanı scrvetıerlnl saklamak !atlyenler için A ,·nı· 

panın en emin limanıdır. B~ .:manda da bUyUk bir f'ırlltlt olarak 350 g'f.l· 
m~ tilki, 7~ kırmızı tilki, 3:')11 blısam (su tarcııı), 5:S menkl satılıktır. 

Malların hepsi de ham ve plrlma-plrlmadır. lsteklller, yalnız 'l'Urkçe 
olarak; [Z. J. Ahsen, TAMPERE (Finland)) apresine mektup yazmalı 
ve Türk parası olarak en son fıyatlarını bildlrmelhllrler. lsUyenler bir 1 
vekil marifetiyle malları da. göreblllrler. 

.. ........................... :m .. _ 

·çiçeği demek doğru olamazdı; 
ben asıl bu isimle o çiçekleri tu. 
tan güzel kızı ka3tettim. dedi. 

Bu ince bir bulu-.~u. Renklerin 
de birisiyle pek güzel imtizacını 
görünce sanat eserine hayat ve. 
re:ı genç ellere baktım: Temin 
ederim ki o <'ller de o eser kadar 
~üzeldi. Dedim ki: 

- O ha:dc tablonuzun güzel 
is:rini ben tefsir edeyim: Bir Rus 
çiceğinb göğsünde bir .demet 
Türk çiçeği 1 

Fakat ben ne oluyordum? Bu 
hal, bu vect, bu ilk ziyarete gel. 
diğim evde başımı döndüren he. 
yecanlar neydi? 

Aziz kariim, her halde benim 
yazımı okuyuncaya kadar hakiki 
ve hayali aşk maceralarından il
ham alınarak yazılmış birçok hi. 
kayeler okumuş ve - işi kaba so. 
fuluğa vurmaya, mürailik etmeye 
tabii ki hiç lüzum yok 1 - başın. 
dan da o yolda maceralar geçir. 
mişsindir. Ben hislerimi tahlil de 
etmesem, sen hemen anlamalısın 
ki: 

- Rusyada muharrir. İstanbul_ 
da mülteci (Arkadi) İstanbulda 
ilk girdiği Türk evinde, ilk ko
nuştuğu güzel bir Türk kızına 
gönül verdi! 

- Peki, Vera ne olacak? 
Ben, mektepte henüz edebiya. 

ta yeni merak sardırdığım sıra. 
larda küçük küçük hikayeler yaz. 

maya uğraşır ve tamaml;:ıdıklaq. 
mı sınıfımızın yegane kestane 
saçlı, siyah gözlü çocuğu olan sa. 
mimi bir arkadaşıma okurdum. O 
zaman - garip bir_ tesadüf addo
lunabilir - hikayelerimde bir 
genç erkek, iki yahut da üç kıza 
gönül bağlar, ve kalbi, Volga 
nehri üzerinde rüzgara tutulmu§ 
küçük bir san.dal gibi, lbir o tara. 
fa, bir bu tarafa yalpalar, durur. 
du. Siyah gözlü arkadaşım "E
dinkof" çok sabırsızdı; ben daha 
hikayelerimi tamamlamadan bi. 
rinci kızın hikayesinden ikincisi. 
ne geeçrken kolumu çeker. beni 
susturur: 

- Peki " ..... " ne olacak? diye 
birinci kıza alaka gösterirdi. 

işte ben de: 
- Vera ne olacak? diye kendi 

kendime bu suali o rahmetli ar
kada~rmı hatırhyarak soruyor. 
dum. 

içimde bu sual karşısınd:ı bir 
kargaşalık oldu: hislerim lbolşe. 
viklcrin Moskovaya ilk akın et. 
tikleri vakit şehir caddelerinin al. 
dığı şekli aldı; alabora oldu. Fa. 
kat neticesin.de bir ihtilal mah:O:e
mesi reisinin hükmü, yahut bir 
Çeka amirinin emri gibi içimden 
bir ses duydum: 

- Ne olacak? Pembe çehreli, 
kestane saçlr, giizel ve derin göz. 
lü bir Türk güzeli sarı saçlı, ma. 
vi gözlü bir Rus dilberini kalbim. 

1 ,.... 

D .. NYADA NELER LJ : OLUYOR 
·········-··········--· ............................ -

Oskar Vayld'in bir 
cevabı 

Bir İngiliz. gazetecisi vaktilc, 
bir gün şöyle bir haber yazmıştı: 

"Oscar Wildc (Oskar Vayld) 
ile James Whistler dün Brighton. 
da, karşı karşıya oturmuşlar, her 
zaman olduğu gibi yine biribirle. 
rinden bahsederken görülmüş. 
!erdir." 

Bunu okuyunca james derhal 
kaleme sarılıyor ve Oscar Wil.de'e 
şu mektubu yazıp gönderiyor: 

YAZAN: 
-21-

ESEN 

ihtiyar kadın bir ııaniyc sustu, Yordu. l<,akat r:alip kuvvetli bır de
ı:ıonra k'lcaman bir gümiiş 8aati Ükanlıdır. Kız, kocasmm bu kuv. 
gösterf'!rek: veli öniinde inadından vaz gc>ç\i. 

- Bu da, dedi, rııhmclhk koca.- Hakikaten de çok yorı:undur· Ji'a-
mın yadıı::;arıdır· kat bu yorı;unluğunu Turgudun o-

Giillıi tcyı.rı, bu cümlnyi ı;öyler- muzları üı.rritıdo clindircmediklrn 
kcn sesini yavaşlatmıştı. Parmak. sonra··· 

"Gazete dün biıibirimizdcn ları ııaati hafif hafif okşuyor, ba- Hayır··· Galip hiç tc frna hir•ıı._ 
bahsetti;-;imizi yazıyor. Bunu der. kışlan uzaklara dalıp gitmiştir· dam değil ... Hem Turgut ölmüııse 

hal tekzlp etmeliyiz. Zira dün ' Gözlerinin k('ıınrında titreyen bir bunda Galibin ne günahı var!·· 
biribirimizden değil, yalnız ben. damlacık yaş ~·nr. . . Bugün artık Galibin Jmrımdır· 
d l 1 .1· duk" - Ralımetlık le, vclkcnh~m·l~ Kanun ve cemiyet önünde karısı. en 'a lse'°"ıyor . · · 

Karaılcnizle boğuşur, dunırdu- Bir Güllü teyze Beria ilo Galibi odıı.-
Oscar \Vilde buna şu cevabı ~ün :ın~m:ın hastalnnmns. ytı\'asına larma gölilrclü· Yere tertemiz hır 

veriyor: 

"Dediğin doğru, Jame!i. Evet, 
dün karşılıklı oturmuş, senden 
bahsediyorduk ama, ben içimden 
kendi hakkımda düşünüyordum." 

Y en1 N csriwıt 

İzahatlı damgn kanunu 
rehberi 

lır B::mkası pul müfettişi fialim 
Erpul tara.fnıuaıı kaleme alman 
"lzahatlı damga pulu rehberi,. in
tişar ctmiştfr. Du faydalı kilab1 
bütün okuyucularımıza hararetle 
tavsiye ederiz. 

••• 

dönemeden gemi lizerinılc öliip yatak serilmiş bir Anadolu evinde. 
gitmiş·. Ru öliim oğhım Hayri Uç Bir ismekle Uz.erinde su dolu bir 
yaşındll !ken yuvamızı ııarslı· Rahi, . toprak testi, baş uçlarına asılmış 
~i:ı;" oğlumdan halısetmryi unut- hlr Kuranı kerim, sonra şefkatle 
tum. Onu maalesef göremiyecek. Beriaya döndü, YC: 

siniz. Ru yıl askere gitti-· Şimdi bir - Kızım , dedi· C:alip lm odnrln 
torpidoda çalışıyormuş. Zavallı a· doğdu. Ecvimizo bugün de iyilik, 
dam, oğlunun bu şerefli gününii rlirlik \'r! cliiznnlik getirdin· Deniz
ı;örmNinıı git ti· Jerimizin rüzgarlarını dinleye din

Bcrianın yiizii karanlık hir ifa- Jeyc mışıl mışıl uyu! 
de aldı. Genç kadın içinden hMn Berianın bu temcnnıye cevap 
heyecanla bcyhurle uğra.şıynr- Vl"rme~c r('sarcti yoktur. Glillii 

- Demek, böyle teyze··· Bu teyzenin c;:ckilip gittiğini ancak 1m
scv~ili ölUleri yalnız böyle hatıra. pının kapanıı;;ından anladı· 
larla anabiliyorsunuz. Zavallıların Şimdi GaUp odada hiı; bir şry 
mC'z:ırları bile yok. söylemeden geniş adımlarla dola. 

Güllü teyze başını salladı: sonra şıyor. Genç kadının hıçkınkları 
asil, mağrur ve miitcvekkil bir ha· birdenbire durdu, şimdi yilreğindc, 
re ketle: yanı başında bulunmak haklunı 

- Bizde erkeklerin mezarlığı, zorla alan bu adama karşı affedil-
dooi. denizdir· mez bir kin var- Bu dakikada koca. 

Odn\'a ağır bir sessizll.k çöktü. sı olan bu adam kendisine her za-
Eski Türk yarmasının İhtira~ kndm karanlık dii§üneele- mankinden daha çok i~renı; görii

rinc gömülil dalgın duruyor .. An. nüyor. Ondan tamamile nefret e. 
sızın Berianın güzel göğsündC'n diyor, artık. Ah, şimdi Galibin yc
kopan bir Jııçkırık bu matnm ses- rinde Turgut bulunabilseydi. Yiııc 
sizliğini noktaladı· büyük bir ümitsizlik i~risindc sev. 

"'. 
menşegı 

Türk Dil Kurumu gramer kolu 
şefi Ahmet Cevat Emre yukarı. 
daki iinvan ile mühim bir etüd 
neşretmiştir. Atatürkün hayatın. 
da imzalı el yazısı ile takdirine 
ma?.har <:'lan ve hakikaten kePldi 
nevinde orijinal bir tetkik mah. 
sulü bulunan cstrin kıymeti hak. 
kın.da fazla söz söylemeye lüzum 
görmiiyoruz. 

BORSA 

G "nç kadın kendisini tutamamış- gilisinin hatırasına sarıldı, ı;anki 
tır. Rerianın da kalbindr, bu Ka. bu l1atıra kendisini himaye c•lcbi
rade.niz kAdmlarının rlcrtli yürek- lirmiş gibi. 
!erini hançerlcye~ ağır hir matem - Bonsuvar Beria··· Bu gece rn
yar:ısı '·ar. Turgudun mezarı üze- Jıat rahat uyuyacak olurı;anız ya. 
rinde diz çökerek Jrn:kırn hıçkıra rııı hiç bir §eyiniz kalmaz. 
a~lamak tescms•n o d::t mah. Galip, bu sfü~lr.ri, kş.rısının üzcri
rumdur. Sevgili ~tırnı11nn ihanet ne cğilrrek i.ştilmlyecck kadar ~a. 
cltit'H Tur~udun. fif, dua eden bir sesle mınldan:lı-

G!Jflç kadın ~imdi bir iki ı;tlndilr Deria, miitekalli!ı ellerinin nra-
Turgudun hatırasını nnıradıgı için sında gizlediği başını kaldırdı. 
kendi krndisinl şJddctle itham e· Gözlerile uzaklaşan kocasını l:'\,-
di~·or· Etrnfinı ı1aran yenilıklcrle kip etti. 
avunduı'?u. hııg-iin yıınında hulunmı- - Fakat ncreyr. gidiyorsunuz? 

- Ankara 12-8-940 _ yan zavallı delikanlınm halıraııını Delikanlı dile bitişik odayı i~a. 

--ÇEKLER--
l 8terllu 

100 Dolar 
100 f"rc. 
100 Urel 
ıoo tmçre P'ra. 
100 Florlu 

100 RAyı,nıark 
ıod' ~tıa 
100 Orahml 
100 Leva 
100 Çt•k Rroau 
100 l'~ta 
100 Zintt 

ıoo renga 
100 IA'y 

100 °'"'" 
100 Yen 
ı 00 lıwcç Kr. 
100 Ruble 

- Esham ve 
r.:rı:ant 

den kovuyor. 

3:!.-

29.2.') 

0.997;; 
J.6,j7,j 

ıs.oo 

27. IO.iO 
0.823 
8.2550 

lU.611:?j 

31~0jl 
Tahvilat 

19)411 

"İstanbulda Rus çiçekkri" tab. 
losunun karşısında bütün ı,u ruhi 
mücadeleleri, hissi ıstırapları ge. 
çirmiş. dalmış. ~itmiştim. Sonun
da tablonun seyriyle duydu~um 
vectten uyanır gibi yana eğdi~im 
başımı doğrulttum: 

- Matma:r;cl, tablonuzu sey. 
retmekten ömrümün en hiiyük 
zevklerinden birisini aklım! de. 
elim. O: . 

- Estağfurullah, hu tablomu 
kıymeti olduğu için değil, mev. 
zuu sizi alakadar eder diye gös.. 
terdimdi. Fazla iltifat ediyorsu. 
nuz, diye eski tcvazuunu bir defa 
daha tekrarladı. 

Ben artık müsaade istiyordum. 
Genç dostum: 

- Biraz <laha oturalım 1 diye 
ısrar ediyor. 

- Hiç olmazsa bir kahve gel· 
sin de öyle gidersiniz, diyordu. 
Türkler, misafirlerinin gitmek 
arzusu izhar etmelerinden sonra 
ona bir kahve ikram ederler ve 
bu kahveye "kalk git" kahvesi 
derlermiş. 

Bu kalk git kahvesini .de içtik. 
ten ~onra Ferit beyin evinden 
- Kamhan hanımın ağabeysi bu 
isimdeydi - ayrıldım: 

- Bu ziyaretimde her ikiniz. 
den gördüğüm hüsnü kabulün 
minnettarıyım! 

- Estagfurullah, bilakis biz 

ikinci plana bıraktığı için .. Rir an ret etti: 
için olsa da Galibe sığmdıı{ı. bu - Oraya. Orada bir sedir var· 
ihtiyar kadının sözlerini 7.nvkle Üzerine uzanır, rahat rahat uyu
dinlediği. kocasının kendisini flİİ. rum. 
rükleyip ~ctirdiği hu yeni İ\lf'mle Bcritı boğulacak gibi oldu. Bu 
alakadar olduğu için ... BütUn bun- 11areknti Galiptrn hiç beklemiyor. 
lar sev;jli Tur~ıda acı bir ihanet du. Onun için bıı Yaziyct karşısın· 
de~il mi? da nl' yapacağını tayin etm('den 

Beria hıçkıra hıçkıra ağlıyor, evvel hir tereddüt geçirdi· 
Güllil teyzenin şru;kın gözleri genç , Şiiphe yok, Galibin bu !!tırP.tla 
kaqının üzerinde. hareket edişi Berlanrn hoşuna git

- Buna da no oldu? Niçin böy- ti. Ona bu kibarca har('kc>tindc>n 
le ağlıyor? dolnyı minnettar kalabilir. 

Galip lakayt: Bununla beraber içinde bir Uz.Un. 
- Yorgunluktan olacak, dedi. tii vnr- • 
Gnlip hafif fakal metin hir tarz. Jfonfö; içcrisinr!c Mn yaşlar 111-

da kansının kolundan tuttu: rıldayan gözlerini Galibe. çevirdi: 
- Çok yorgunsunuz Beria, de- - Fnkat ... onlar··· Güllil teyze 

di :trtık y:ttı;anız. ile Esma ne derlr.r sonra? 
Beria ilkin itiraz ctmf'k isledi; Parmağile döşC'me tnhlalannı 

hıçkırıklar arasında inledi: ı:öııtcrerck nşağıdıın gelen seslcro a 
- Oh, hayır· kulak vPrdİ· tki kaılın hiılii. uyu.•' 
Fakat C:alip, onu tıpkı hir çocu- mamıştır· 

ğıı ycnll'rı kaldırır gilıi knldırdı. Beria c-ndişeli bir tnvırla nırar 
Beria bu tr.mastan kaçmak isi i. etti: ( !Jeııamı ııor) 

sizi ağırlıyamadığımız için üzülü. 
yoruz: Kusura bakmayınız. 

Diinyanın her tarafın.da laf ol. 
sun, adabı muaşeret yerini. hu!. 
~un 1 diye sarferlileıı bu sözler, bu 
iki Türk gencinin ağ?.ında ne sa
mimi meal almıştı. 

- Allaha ısmarladık 1 
- Tekrar bekleriz ..• 
Ferit beyden bir mektup alclım. 

Bunda hem kendisinin, hem de 
kızkarde~inin selamlarından, hür. 
metlerinden bahsolunuyordu. Ni. 
ha yetinde de bir müjde vardı: 

- Kamiran nişanlandı 1 

Bu ınüjdeyi okuyunca içimin 
garip bir $ekilde burkulduğunu 
hissettim. lstanbulun yerli ve asil 
ailelerinden yirmi bir yaşında 
genç ve güzel bir Türk kızı ni. 
şanlanıyor, bu haber Rusyada çı. 
kan ihtilal yüzünden, yerini yur. 
dunu bırakıp kaçmaya, Rosfor sa· 
hillerinde kurulmuş bir Tiirk şeh. 
rine gelmeye mecbur olan bir Rus 
muharririni ınütecssir ediyor. 

Ah Kamiran hanım. niçin sizin 
eviniz yabancı bir Moskofa, eski 
haremler gibi, kaleler ve yüksek 
duvarlar gibi ebediyen kapalı 
kalmadı da heni yüksek bir ruh 
ve derin bir nezaketle karşılayıp 
kabul ettiniz? 

Niye gözleriniz o kadar derin 
ve giizeldi? Niçin sesinizin ahen. 
ginde ben, en haı;sas musiki ale. 
tinde bulamadığım tatlılıiı bul. 

dum? 
Hunları uzatmamalı, hu hisleri 

uzun U7:Ull yazmamalıyım. En kü. 
çiik hislerini sayfalar <lolusıı ya
zan muharrirler, onları hayatın 
hakiki sahnelerinde duyup ıstıra. 
hını çekenler, kalemi ellerine al. 
dıkları zaman yazamıyorlar. On. 
lar kendileriyle başbaşa kaldıkla. 
rı zaman kendi nefislerine itiıa{ 
edilecek tehassüslcrdir. 

Uzun lafın kısası şıı i<li: lltı 
güzel Türk kızına gönül vermiş. 
1im. Şimdi o da, benim kendisine 
karşı uyanan aşkımdan tamamiy
le bihaber, nişanlanıyor, mesut o. 
luyordu. 

Acaba "Piycrloti" de böyle bir 
hadisenin tesiriyle mi hu memle. 
kete bağlanmı§tı? (Azade) nin 
göz.teri Kamiranın gözleri kadar 
güzel miydi? 

Giinlerce bunları sayıkladım. 
J latta bir gece rüyamda "Edin. 
kof" u gördüm. Yine mektep sı. 
ralarında beraberdik. Onu, eski. 
den yaptığım gibi bir kenara çek
tim, bu yeni gönül .derdimi, Kı. 
rımdan fstanbula gelişimizi ha. 
tırlattım. O yine bana sordu: 

- Peki, Vera ne olacak? 
- Vera ne olacak bilmiyorum 

Edl, dedim. Fakat Kimiran gcli 
olacak ... 

Kamiran 2enç, hassas ve gilzcl 
bir Türk zabiti ile evleniyordu, 

(Deuamı z,ar ), 

f 



Divanyolunda yeni Genç Türk 1 

bakkaliyesi soyuldu 
Dükkanda 36 saat kalan hır

sızlar üç kasa bira içmişler 
Sarhoı olunca da yumurtaları biribirine atarak 

oyun oynamışlar 
l\' -Ah dostlar, mahvoldum! Be. 
t~'°Y'UP soğana çevinniılcr, bil. 
bfr· ~t~y~ darmadağın olmuş, 
11, ıbırıne gırmiş ı Çabuk karako· 

ha~r verinl 
\' B~nu söyliyen Divanyolunda 

'?ı. Genç Türk bakkaliyesi sahi. 
hl ıdı. Vaka oldukça meraklı gö. 
rUnüyordu. 

Sabahleyin matbaadaki vazife. 
J'l\ln ba!ma gitmek Userc Divan. 
~lundan geçerken dUkkinın ö. 
nüne toplanmış, yüzlerce inaan, 
hu enteresan hadiseyi birbirlerine 
~ llatıyorlar gibi gülüyor, kimi 
ele vakanın faillerinin yamanlrğı
rıı hayran hayran ıöylcniyordu: 

- Ne yaman ada.mlarmış be ... 
Güpegündüz bir dükkanda kal. 
~ışlar: kimsenin haberi olmamış! 
lh~ bekçi de mi buradan ceç. 

~nu,ı 

bi - Garip doğrusu. peki, haydi 
la ralirı, r&kılan içmişler, karın. 
d:~?1 dof\lrmuflar, fakat dükkan. 

ı erzakı biribirine ne diye ka. 
rıgtırmıılar? 

Va.ka oldukça meraklı görunü
~frdu. Etraftaki kala ahgın çc. 
'IVrlme ini bekledim, fakat nerdc .. 
•"tikaleme uaadıkça uı:adı, me. 
l'l~,Jı 5ayıaı arttık~• arttı. Bir 
ınuddct daha bekledim. Nihayet, 
dU'd.a01 sahibini bir aralık görme. 
Ye nıuvaff•k oldum. Kcndısi me. 
seleyi etraflı ıurcttc arkadaşına 
ve komıu dUkkAn sahiplerine şöy. 
le anlatıyordu: 
"- Cumartesi günleri dUkkl

nımız biraz fazla kalabalık olur. 
Öyle ya herkt1 paıar ihtiyaçları. 
ıu bu akıamdan tedarik eder. Biz 
de saat 21 e kadar çalıştıktan 
~o ıra dUkkbı kapadık ve evimi. 
;ıı gittik. Her pazar ıilnü bir 
lcerc dilkkanın önunden geçer, 
kontrol yapardık, fakat aksi iıtc, 
bu pazar buradan 1:cçmiyccc~i
rnlz tuttu. Olacl\k işte .. U zatını. 
yalrm 1 Pazartesi ubahı dUkkanı 
a~mar- s-tdiltafts -.akit de bir. 
dcnbirc dükkanın ic;erisini karma
• rışık bulduk. Neler olmuı ne. 
ler !.. Uç k11a blrı 1lıeıl tamamL 
le alınmıı. 1ttelerdekı blrı lçll. 
ınis, rakılar raftın indlrllmiı. fi· 
rap ,ı, lcrl botıltılmıt· 

Meraklılardan blrl ıord\l: 
- DcUcUlmUt mU? •. 
- Hıyır efendam, )erde~ 

~lt bir ımırc yok, Hep ini ıUıel. 
c.e içt • lerl anlıphyor. Sonra t" 
fendim, urdılyı kutuları, dolma. 
lar, ka"1 peynirleri yenrrtltl Ne 
k•du da obunnu1lır. o kadar çok 
öt'? btrtyl nual yemlıler. Hayret 
edılf!cell 1ey dolruıu 1 

Çıkullta1ın kutuluuıdan çıka. 
rıp lclmlnlıı yarıeını. kiminin de 
Yılnız bır par~ru yeyip Uıt ta.. 
rafını } ere atmıflar 1 BUtUrı bun. 
1&rdan M>nrı yumurta ıcpctini ı. 
lıraJc dükklnın içinde b!riblrlcri• 
rıc YUnturta abnlf)ar. duvarlarda. 
ld yumurta kabuklarından ve le. 
k,Jerinden anlatılıyor. 

Haydi iş bu kadarla bitse. bun. 
d•ıı &<>nra karabiber ve kırmııı 
~ıher kutularını alırü !iekerin 
ve makarnal\m üıerin• '°rprni!
ı,r. yağın içine gaz dökmüşler, 
ı;ekerin içine yal atmı9lar. Kon. 
scrve kutularma klğıt doldur. 
ınuslar ... 

Yı} ecek üzerinde bu nımut. 
s u lar yapıldıktın sonra çek. 

Suadiye gazinosu 
hakkında 

meceyi açmışlar, içinden 70 kil· 
sür lira parayı ve kapalı bulunan 
lt Bankası kumbarasını açıp için. 
deki paraları alıp .. avu"muşJ, r !" 
Yakanın ~ek meraklı oldugunu 

muhterem karilerirr.iz okuyunca 
anlamı~ardır. Bir?.?. sonra ha. 
di.e mahalline polis memurları 
ıelerek icabeden tahkikata başla
dılar. 

Bu hldiıe, iddia edild: .,ine gö. 
re cumarteai gecesi saat birden 
aonra olmu&tt r Hiidiseni l fail. 
leri üç arkadap clcl · ~11 bıraktıkla. 
n izlerden anlapılrraktauır. Diik. 
kanda 36 saatten fazla kalını lar. 
dır. 

Vaka çok k m:'l: olmakla hera· 
ber bir vıtanCac:ın mafchıriyetini 
mucip olmuştı r. 7abı•a her za. 
man olduğu g'bi t'A • ~ .. Ji c<lışma. 
lariyle bu haC:itn" rı r 'llcr:ni ele 
kısa bir nma ~ 'a n ey ::ı:ı~ ç·J;a
racağına güvenle talı• 

il. E. OLCEN 

12 paket: c:o:ni yuttu 

Snb kııh e <'İ' ıt 
Cemal \C Yu u T pr 
li bir nkllde c' 1 il :··ı: n l \ ril. 
ınişlerdlr-

Bunlard"n lır n 
kardı~ı 12 pal t er ı ' 1

• lnna· 
cağını anlayın 'l h: · ı ı ·re ~ut_ 
muıtur. İrfan 1 t n 1 ,. l: Mırıl. 

:ınış, mideei teın"ıloıımi ıır· 

Diğer eroinci! rdcn Yı: ".lf n ü

urindc 2 paket, Ccmailn ele ile pa· 
ket eroin bulunmu , h ki ın '-ı J,a. 
nlllli takibata giı ı ılmı r-

Kurbağe.1 derenin 
temizlettirilmesi 

Belediye Kur ı Al in tomiz 
ltttlrllmealne kar r ,. rmloll· Bu
nun ioln 5000 l r a~ r !mı tır Bun. 
dan baıkıt. Haıbf\ o kanııllzaayonu 
da yıpılacaklır· 

-., 
VA/(/T 

oaıct11cse ı 11 ı , vf! 
reallnJerlD tııı htuıdur 

4fl0Nll 11\ ıı t M-.1' I 
Wcıı ı k ı ıı.s .. mı k•ı 

lçln ır ı , n lıı 
A1lıJı "~ '"~ Kr 
• •)lık lfhl ı ırı 
• a)hk •i:\ " il • 
1 11Udı tuO ı ı tıo • 
TarUooeıı 8&11ı~n Hlrll~ı ıı;ırı 8)1. 

da Qtuı lrıuuı dtlf r ı lfl tiri!. 
11&1• (trınfvfln vıır c hı '"lmlf 
t.,er lıuruıı unım 1 ı 

Alıooe kş)'dın. r ı ı rı r mektup 
ft t4l(r•f QereUııl 11tw 1nr pıcrıunnın 
posta Yeya baDK• İli> 1 1 1 111 Le· 
retinl idare kendi ıı, rı ı ılır 

J'iır"h·Pnln lll'r JKI"' ı rrı• rı. •ıtnıı .. 
\i ı\IUT'ıt alı.ım ' 11.ılır. 

AdrH değlı,Urme ll• ••"' ı: Kro 

iLAN IJCKt.•t ı.• ııt 

Ttc•Nl uanıırınııı ~ ' 
brt IOIS<Sq tUlıaren ı ı ır " ' t n lıı... 
rmda 40. l<: s ıvraıo ırııq, 
dördUncO RR} fadıı 1 ı r' ı "' ıı. 
çllısctıde l! birincide ı ıı ', . k \ ı:ını 
kumece ., ıırndıı, 

8U'\.1l!c ı;nk dn • " ı ı<•l~eıt, 
rQf!\\ll illi..• verenlcrı> ıı •11 ııyrı in. 
dirmeıer ~·opılır ı-·· 11 n arm 
18.Qtlm ııntJrı 10 Kı rıı, 1 11 

J I 'ti 1 ~l ·'ıif't'1·• ı ı ıı11ıın 
KttcUk t .ı 

Bır d la ııo 1kl ı !'I • Ilı; de. 
faaı &lı, dtırı d411A•• n ti lnın 
100 kuruştur l o "~ ' 
•erto bit 1ttaııı hf • ı' ı ' 1 nrı .,a.., 
tın geçen Uftnlar ıı r:ı· ,,,ıırlıı.n 
llet kuru .. tıtn beı. ıı "'' 1 

Vakıt ~eı11 1 uılKI' 
kendJ idare )'f ·ı •t '' 111 /1. ra 
caddesinde O• , •• ı• ı "I l(E.. 
MALJtDDJN it N Wrı Bflro"'U 
etiyle llAn k ı u • 1.., ı ı~ıırnıuın 

telefonu: 21•'( n, 

••Dr Kemal Ozsa~ ., 

idrar yolları hasta ık· n 
ıarı mütehassısı H 

8t>~ "~'" ı .. uı.ıııı ·~ıı'ıJ\'"' No- H 
1110 KurMa l'ıt1 ı r• 11 .. 111 Ohıınyıuı-: 

ıaıııırllll!\fl l ı•I ı :!:~~ J ......................................... 
•-••ı•ı••ıtt'•1t•••t ••••t••••t••• .... ••••n 

Ayyaşın bul duğu çare 

- ilaha lü;i buruda ) :ıt11~ ını bc•n ! Alinıı lı;arr.ti \erildiit r.a
ınaıı nıahzt•nıı inmek z:ıhmı•tiıukn kurtulurum işi<' .. 

lf er mesle~'n içyiizü: 

5-VAKIT 13 ACUSTOS 1940 

Bir at yarışı hikayesi: 
···············-·-············ .... ---
Murtazanın kır atı 

Geçen pazar, V eliefcndidcki at - V r bir bılet de bana 1 
~arı~ları yerine Bakırköydel:i ci. - Hnngi at iç"n i..ıtiyorsun bu 
~ercı Murtaza da. belki bir peh. b'lcti? 
h;-'a_n ~üreşi, siınnct düğünü falan - Kır at icin? 
gıbı bir şey sanarak dahvermisti. - Numara mı o le, numara. 

~ir ~rahk, gciziine müşt~rek sını? 
bahıs gışelerinin önündeki deh. - Numara nı ne bilccegim 
şetli kabalık İli§ince orada birisi- ben, ist L'r kır at 'ar ya orada, 
ne sordu: parmakl•k içinJc ! 

- Ne yapıyor o barakaların ö. - Anladık. nı•marası'lı söyle! 
nündeki o kalabalık insanlar? - Num r" ... ı:ıı bilmiyorum ı 

- Bilet alıyorlar hemşehrim - Git. ögren de gel! 
bilet? ' Murtaza gidip biraz &onra gel. 

- Ne bileti alıyorlar? di: 
Adam bu sefer muziblik için şu - Kır at n numarası beş, ver 

cevabı vcnli: bakalım bir tane! 
- Ata binme bileti! Oradan - Plase mi istiyorsun? 

bilet! alaı: §U meydandaki atlar. - Haydi more, pırasayı ne ya-
d~n. ıstedıgine biner, çayırda iste. paacgım bu yaz gı.inü ? Pırasa de. 
dığı kadar dolasır ! gil, bilet istiyor~ım senden! 

M.~ır.taza meydandaki atları iyi. - Anladık babam! Fakat plase 
cc su~ul? bunlann içinden kır mi istiyorsun, ganyan mı? 
r:nklı bır hayvanı gözüne kestir. - More, ne pırasa istiyorum, 
dıktcn _scmra gişelerin birine so. ne konyak istiyorum, bilet isti. B i r O' a z i D o c u n u n kulup hrny• uzatu: 1 yo~m~~:::ı~ ... ~·~"~·· Be .•: 

® I' , ·ı dam, bıletlcr ıki turludur, hırı 
• • f, 1 , ~ ""'{ ] plase, biri ganyan ... Sen, bunlar. 

1 ı I raf 1 a r I •L • A • . dan hangisini istir:r~un? L •--.ı ... _~~-~-.. •-•L.1-• .. ıııı-•, - . K.zr ata hangısı yakışıyors 

Oni.!niiz~ gden mezeler in bir dili olsa da ba§la· 
rı:ıdan geçenleri anlatsa ... 

Garsonfar halkı ve gazino 
sal1ip[erini nasıl l<afese korl 

( . . 
Belediye bu sene ga.zinoculara 

kancayı taktı ı z man, herkes gi. 
bi ben de sevin~ı : 

- Cok .. u~·Uı· artık aldatı1ma. 
qıı·1. az para ile eglcnebileccgiz,. 

D ccm ·~ t u m .. i'a'kat ne 
ya~• ki.flbl& ~ tJWmiltrırP, ~ 
sonra derin ı ı k! :ırı hayal ol. 
da .. Ta ı r ~ z :ıocu şoy-
: c1ecll: 

- Cemaat ne soyler c "Hylesln 
imam b'ldigini o1rnr .. 

- l'akat burada cemaat vazi. 
yetinde k lAn .. :zı rs''liz. Tarife 
malfım. aldnc hareket c 'ene 
mi:ıthis cezalar verilcc"k . 

Guldil, beni ) an ıılaral, tez. 
guha ı-~ dar götür • u. Ilir b · ra çek. 
ti, kotıl•Ş 'l ba arl : 

Yine r,i.i 
durdu: 

- Su , l' 1i. ın t etrt'r ce din-
le. Bun il' ~ı r:ın 1 ı'. , bıle J3P· 
maz .. 

Ve anla•ınaya la 1 dı: 

1 edi-

r' 
bayatları, 

Şu görduğu:ı t"' ra a ma.:;alar -
dan artan ba}at ekm kl.,rin, su. 
sam yagi ·le e · ı en ıncyda. 
na gclmi . n : cuk ta' ak ta
rama ve} rnt b k e çacık üç 

mü§ttriyc \:afi ı:clir .. Masalardan 
artan mez kri zh:an etmekte ma. 
na yoktur .. Yarı bC)t) tabaklar içe. 
riyc geldıgi zaman bunlan yeni. 
elen ~::~le sokmak. sUslemck mUm 
kündür. Bu ka.dınların kusurları. 
nı örtmelc i~in yaptıkları pek faz. 
la tuvalet gibi bir teydir, herke· 
sin aklı er:nez, hele bu işlerden 
anlamıyan senin hiç ... 

Baba deıtu gazinocu mezeler 
hakk•ndaki konferansını: 

- Sonra. maliyet fiyatı üç 
kuruş oldugu halde en a.a~ı otuz 
kuruşa verdiğimiz porsyon meT.e. 
den kalan artıkları da, n:ezeli içki 
içenlt>rin önüne sürer, senin anlı. 
yacanın bir koyundan yüz post 
çıkannz ... 

Dlye bitirdil<ten soma bu sefer 
de içkil~rden bahsetmeye başla. 
dı: 

- Yakalı ltira nedir bilir mi. 
sin'· dedi .. Biz duble l.i ra verir
ken gaz tazyikini fazla yapar, 
dublenin yarısını köpükle doldu. 
ruruz. Bunun ilk faydası birayı 
yarzyarıya tasarruftur, ikinci fay. 
dası ise, dubleyi bir hamlede yu. 
varlıvan n:.Uşterilerin d uhlelerin 
diblr{de en az bir parmnk bira bı. 
rakmalarıdır .. 

Rakıyıı gelince: Bizim için ka. 
palı §iı;e inhisar rakılarının dere. 
celerini düşürmek. hatta lüzu. 
munda rab yerine tamamen su 
doldurmak da mümkündür. Fakat 
bu tehlikeli ve mesuliyttli bir iş. 
tir .. Onun ic;in buna pek ceaaret 
edemeyiz v.: zararımızı ( !) tek 

veya duble ile rakı içenlerden çı. 
karmz .. Ra~ıyı açık verdi~imiz i
çin, i 1cir rakısını 45 derecelik ra. 
kı diye yutturma:nız mümkün. 
dür .. 

Bl!nlar her r,:iııkü sürümde işi. 
mizi kolavl:ı~tırabilecek vaııtL 
lardır. 

Dostum gazinocu söziinü ~u 
şekilde bitirch: 

- Siz hep bi i h:ık ız bulursu. 
nuz .. Hı:ılbu1:i garsonlar bizden 
daha g\ı el i. lcr .. Şicıclcri muha
faza ctmeu: ·iniz takdirc!e iki ye. 
rine uc s· c içl:i parasını ödeme. 
niz müll'l:undür.. Soı1r:ı mesela 
hesap pus1asına "Ôyle yanlışlık. 
la l"r porsyon kılıç balıfı için 
kırk kuruş vazılmış. ve·, ah ut he. 
ııap va ı'ırl.en kardi bir hataya 
dü.,ülmüııd.r . İşin <1ahası vu, 
baz:ın iı; .i ile verilen mezenin 
pors; on he abiylt hesaba ya:ı:ıldı. 
ğı da 'akidir. Bu sek"lde r.adccc 
muş•eriyi değil. bizi de kafese 
koym ş olurlar. 

~h·hatabımı fazla d11lemck is· 
tcmcıfrn.. Çiınkü kurcaladıkça 

kötü ç yor~u .. 
Ne dıycyim. Alla'1 belediycmi. 

zc kuvvet, hıılka da sabır ve 
kuvvetli mi 'c ihsan bı!'ı·'~rsun. 

ı'\1UZAFFER ACAR 

Sovyct takımı Bulgar
ları 6-1 yendi 

So va 12 A .. 4. Dün So\ 'et 
, e Buİgar tal,rmları arac:mda yapı· 
lan fut bol maçını bırc karşı 6 sayı 
ile SO\ \et takımı ka anmıc:tır. Sc· 
) ircıl r. a , ·J:'lda l\ab ne \'e kor 
d p!oma· k aza ıııdan bazıları da 
bulunm kt rd1 

13.8 940 S l• 1 onu ıstıyorum! 
• a · Memur, baktı ki olacak gibi 

7,3o Program ve memleket saat a- değil, zavallının eline sarı renkli 
yarı, i.35 : Milzlk: 8.00: Ajans, 8.10: l:ıir ganyan bilet tutuşturdu ve bi. 
J:v kadını, 8.20/8.30: MUzllc, 12.30 leti eline alan Murtaza sevinçle, 
program ve memlcltet saat ayarı, ibirinci yarışa girecek olan atların 
l~.35: LıUzlk, 12.:iO: Ajans, 13.05: yanına seğirtti. 
MUzlk, 13 20114 oo: Mlizik, ıs.oo: Yarışın ibaşlamasına daha beş 
Program ve memleket Bant ayan, dakika oldugu için henüz jokey· 
l8,05: MUzık, ıs 30: ~cuk aaatı, ın: ler meydana çıkmamışlardı. Mey. 
MUzik, l9. l~: ~IUzlk, lU 45: Memleket dandaki atlar, birer seyisin yede. 
saat ayarı \ e Ajans, 20 00 Müzik, ğinde hafif hafif gezinmekteydi. 
20.lli: Konuıwa. 20 :;o· Mil.zile, 21.15; ler. AtJarm yanına sokulan Mur. 
Serbest aaat, 21 30: l'onuıma, 21.<&5: taza, elindeki 'arı bileti kır atın 
Müzik. 22 30 ldemlek t Mat ayan, a- seyisine uzatarak: 
Jans. 22.45: ldUzlk: 28 00: 28.2!i/23 80 - Al bileti de ver bakalım kır 
Yannltl program ve kapanış. . atı bana! 

L . Bundan bir şey anlamıyan se. 
14.8.940 Çarşamba yıs: 

7.30: Pro;ram Vt? memleket eaat 
ayan, 7.35: MUzık: 8.00: Ajans, 8.10: 
Ev kadını. 8.20 80: Müzik. 12.30: 
Prorram ve memleket. ııa t ayan, 
12.35: Mlızlk, 12.60: AJanıı, ıs.o.,: Mil· 
zik, 13.20/14.00: Mlizlk, 16.00: Pro-
gr:ım ve nl@mleket ıı:uı.t ayan. 18.0S: 
Müzik, l .40: MUzlk, l9.15: Konuşma 
19.30: ~lUzlk, 19.45: Memleket saat 
ayarı ve Ajans, 20.00: MUzik, 20.15: 
Jıonuşı.n 20.30: Milzik, 20 50: MÜ· 
zik, 21.15 nıilzlk. 21.30: Konuşma. 

21.50: MUzlk, 22 30: M mlckct saat 
ayarz, Ajans haberleri, 22.45: MUzfk, 
23.25/!!3 30: Yarınki program \C ka· 
panlf. 
~ 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece (Bcı.iklaş .Suat park) 

ta 8Ut Kardcsler vod.., il 3 perde_,_ 
Raşit Rıza Tiyatrosu 
13 ağustos salı "Unü ak§rullı 

Bakırl'ÖY Miltiyadi., bahçes ndc 
''l'ataklı Va"'onlar Kontrolorii " ,, 

\"Od\il 3 perdo 
-0--

Beyoğlu Halk sineması 
Bugün 13 le film sonu. 1 - Lo

rel Hardi: Hindisl:ında 2 - Kor· 
kusuz Raptan, 3 - Miki· 

Fiyat murakabe komİs· 
yonu c!ün toplandı 

Fiyat murakabe komisvonu dUn 
ak!)am loplunmıR. otomobil yedek 
aksamı kür ni bC'tlC'ri üzerinde gö· 
rü11rnil!ıtUr. Yapılan tetkiklerde 
muhtelif rr.odel ,.e markaların ye. 
dek aksamlarında .sıklet ve fi~at 
farkları görülmüş, bunların mu
kayc'"cll hir list halinde hnzırlan. 
ması i<'in \ 0 d k a ı... M ha) il rin
den mür kkcp bir lcomıtc tcskili· 
ne karar vcrllmi~tir. Bu h•ısusta ö. 
nUmüzdeki paznrte i "'Ünü karar 

·ı ~ \'erı ecrl:'ir. Kom·s~on bundan 
bll!iıka Bur.!adal.i SUmt'r B nk Me
rinos fabrikasının imal ,.ttiği ve 
bugiln r ;rnr:aıfa munh. ıran bulu. 
nan vün iplik\('ri:ıin • trş fiyatları
nı da tl'sbit "tm.ştir. P('rakf"nde o
larak \"tin iplikl ri 55 kuru,tan sa. 
tılac::ıku 

-0--

Eminönü halkevindeki 
sergı 

Eminönü luı.lkcvindrn: 
Bursa kız üğrclm n okulu talc. 

heleri resim u;retm nlcri Şahin 
Öı.görUn n zaı eti al• ında f'\ imiz 
salonunda bir setgi açmı~ıardır. 
Sergi~ i zi nret saatleri her gtin 
10 d n 18 c kadardtr· Herkes gö. 
r~bilir. 

lıkenderun seferleri 
nihayet başladı 

L•anbııl - ls!tcı derun yük se
ferl--ri dun b. amı. ve Dıımlupr. 
nar \'anuru lımanımızd n hareket 
Nmi tıı. 

-Ne dedin? 
- Al bileti de ver kır atı bana! 
- Ne yapacaksın kır atı? 
- Bincccgim more ! 
- Ona sen binemezsin, ona jo-

keyi biner J 
- Ben de çok iyi binerim mo. 

re 1 Ben bizim Elbcaanda iken öy. 
le ata binerdim ki, bizim menşur 
Debreli Hasan bile şaşardı bu işe 
7V er bakalım se:l şu hayvanı ba. 
na! 

- Haydi hemşehrim, işin mı 
yok senin? 

- İşim c-lsa buraya gelir miy. 
dim? Al bileti de ver hayvanı ba. 
na diyorum! 

- Haydi hemşehrim, haydi ~it 
işine! 

- More yarasiyle degıl mi bu 
iş? işte verdık tam bir lira para 
bu bilata ! 

- İyi amma hemşehrim, bu bi· 
Jet ata binmek için dcgill 

- Ya ne için }a? 
Seyis hiddetle: 
- Bilmiyorum artık! 
Şimdi Murtaza şaşkın şaşkın 

\'e teUisla dönüp tekrar gişeye 
koştu: 

- More bay bilfitçı, al şu bi. 
Jatı da ver benim lirayı geriye 1 

- Niçin? 
- Niçini var mı ya? Bindirmez 

lcr beni kır ata 1 
- Ne yapmazlar? 
- Bindirmezlcr beni derim kır 

ata! 
- Kır ata binmek için değil bu 

bilet! 
- Ya ne için ya? 
- Sonra anlarsın niçin oldu. 

ğunul 
Tam bu aralık kampana caldı, 

yarış b:ı !adı ve birden, yuzune 
karşı kapanan gi e penceresi ö. 
nünde zavallı Murtazanın eli 
büğründe kaldL 

••• 
Birinci yarış bitmiş, Murtaza. 

mn bilet almı olduğu (5) nunu
ralı kır at. butiın t .. hminlcrni ak. 
sine olarak birinci gelmiş, pek a 
sonra da bu atın. l.c"ll.ii i.ızerine 
bilet alanlara tam yirmi bes lira 
ganyan verdi i. ortadaki tabel . 
ya yazılmı"tı. Fakat, işin bu bal. 
dan tatlı t r fını Murta aya kim 
hab•r verecekti? 

Neden sonra, bir k · eve çekilip 
.ırr: cı l·umru u gı ı dı.i ünerck 
elinde'·i bıkti fiı mekte olan za. 
vallı~ın } an a biri sokuldu: 

- Ne düş nüyorsun hcmşeh. 

rim? 
Murtaza yana yal.ıla derdini 

anlattı• tan onra beriki cebinden 
bir lira çıkardı: 

- Al sen şu liranı, ver o bıleti 
ban3, ba1~ ben şimdi nasıl binerim 
kır ata 1 

Deyip zavallıdan bileti aklı. te· 
diye gi clerindcn birine sokulup 
aynı bilete çıkan yirmi beş lıra. 
yı da kıvırıp Fıloryanın yolunu 
tuttu. 

Osmnn Cemal K.AYGILI 



EMNiYET SANDlöl i~M.R~ 1 

0/o 5 Fa,zıı Ve Sakız Sene 
T aksıtli Emlak Satışı 

EmWdn ııemtl Clnsl Krymetl 
Beyoğlunda HUseyın Ağa m hail - Beş buçuk katta on sekiz 8~ 

sinde topçekenler sokağında eski 52 o(lalı dört sotalr terkos ve 
27 yeni Sl No. lı. elektnk te818atını havi klgir 

bir evin tamamı ••meııahal 

sathlyesi 167,:;0 metre mu. 
rabbaıdır ... 

G latada Sultan cya:ıoıt mah ile ın. Fırın ve dükk~nlan mtl§te. 2100 
de Ktlıçall caddesinde e kı 136, 136 mil o<!.iı)u-m tamamı. 
mil. 136 mU. yeni 24 26 168, 168 No. 

B ıktatta CihannUUm m h l ın_ üç buçuk katta on odalı 6000 
de e•kl bo ncıba ı Muhtar yer.ı Bos. lki ııo!alı, l'd salonu. terkos ve 

baş ağında eskı 17 yeni 3 elektrik te.sısatmı bavi kAgir 
lı. bir evin tamamı. 

üsküda da Altunlzade mahalles n.. tkl buçukkatta sekiz odalı 2000 
e Bağlarbaşı KUçUkçamlıca sokağın. ıkı 1K>falı maabat bir köııkUD 
a eski 13, 13 mU. yeni ın, 57 No. lı. tamamı "mesaha! sathiyesl 

IS017 metre murabbaJdır . ., 

1 _ Arttırma 26 .940 tarihine düşen Pazarte.sı gllnU saat H den 16 
ya kadar yapılacak ve gayri menkul en çok bedel Yerenterln Qetünde kala. 
aktır. 

2 Arttırnıaya ıırmek için muhammen kıymetiD '7o 15 ıi niabelinde 
pey .,.ıtçesl yattnlıak llzımdır. 

a - Artl!rma bedelinin dörtte biri peıin geri kalanı aeklz senede 
sekiz mUsavt taksitte udenir. Taksitler % 5 faize tabiidir. 

4 - TaksiUer öden.nceye kadar gayri menkul ııandıp birinci derecede 
potekll kalır. 

5 - Binalarm fotogratlan sandık d&hllindeki satıı salonunda teşhir 
unmaktadır. Fazla tafıll&t almak için salona mllllracaat edilir. (7165) 

Devlet Demiryollan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli (1800) lira olan 1000 K&'· 10 mm. kutrunda katranlı 
enevir den halat (29.8.1940) Perııenbe gtlnU saat (11) onblrde Haydarpqa. 

da Gar blnuı dah111ndeki komisyon taratmdaıı açık eklllltme usulile satın 
lmacaktır. 

Bu 1§e girmek iateyeDlerln (t7) Ura (!50) kul'U§luk muvakkat teminat 
e kanwıun tayin etUtı veaalkle blrllkte ek8iltme gilnll saatine kadar ko.. 

misyona müracaattan ıt.zmıdır. 
Bu ife alt prtnameler koml8yoııdan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(7263) 

1 lstanbul Vakıflar DirektörlUğU llAnları 1 '-----------Muhammen 
aylığı 

si cadde veya .aoJtaiı No- su Ciüt Llra Kı. 

Kı:uıı Günani A~nalı bakka' 19.21 baraka hane 
Çarşıda Çuhacı hanı t katta 29 .oda 

,. Ali pa a hanı orta katta 5 •. 
Jülıniut ada Kalcılar hanı ilı8t katta 
Şehremini Aydın Ketküda Yayla 

1 .• 
49-35 ahşap ev 
57_59 dtıWn 

3 00 
1 50 
1 00 
1 00 
5 00 
2 00 
1 50 
1 50 
1 co 
1 00 
1 00 

IUtip Kasım Yenikapı 
C bqı Çarşamba 
Çartıda Alem§alı 

,. Yamntaşhan 
.. Hazırcılar 

,, Sahaflar beduHac 

., 
,, 
" 
" ,. 
,. .. 
" 
" 

Sultanhamanu 
lCadirga 
Kumkapı 

k:ıpısmda 
Rel!Sam t>:ısn1acılar • 
Hacı M mı 
Keseciler 
Kazazlar 

,. .. 
LiiUullahısga 

Kolaneılar 
Muhafazactlar 

Salta çeşm si 
Şehsuvar bey 
Ta çılar 

170 
6 
9 
5 

22 

25 
20 
46 
16 
27 
35 

6 
11 

" 
" 
" 
•• ,, 

" ., .. . , 
,, 

" ., 

22 camekan önU 
36-4. baraka 
53.78 arsa 
u 

1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

50 
1 50 
1 50 

15 00 
1 50 

Yukanda yazılı mahaller 941 eeneli Jılayuı sonuna kadar kiraya veril. 
&Çık arttırmaları uzablDıI§tır . .btekliler lbale gUntı olan 16 A.. 

fuatcMı!INO Cuma gllnU ıaat onbep kadar Çenberlila§ta lataDlnıl Vakıflar 
lldtlrl de Vakıf Akar ar kalemilıe gelmeleri. (7225) 

Etibank Umum MUdürlüğUnden : 
D vri d 

tır. T lb olanJarm 
t aret sip rişler 

m1z ı uı b ı- ton 12 5 60 mm. ilk cıvata a1Jnacak. 
rlni 15 Atuatoı 940 larihlnc kadar "Eti Bank, 
nkara" adresine rısndermel rl rica olunur. 

( 4388) (7C27) 

~ 1 . '\ ,. 

Msc1is-ı Meb,usi KAYIP!..AR 

1293=1877 
Hakkl Tarık Us 

llh Oevrenın müza 
keTeleri: 

1939-1040 1 in i o ta okulun 
ikincı sınıfmd&n almıs olduğum 
tudiknamemi za:>-i ettim. Yenielnı 
a acağımdan eşkisinin hiıkmü yok
tur. 

.......... Blne1 (33123) 

oı;:~c 

Kadıköy mabnildllrlüğilnden al
makta oldufum maaş hakkındaki 
s nedi resmtnıı zayi ettim Yenisi 

~:,:·;-~------------1 ni alacağımdan eıkieinın bükmtl 

1 
yoktur-

Fransızca dars Blrincl sUUf askeri mu:ımeJe 
memurluğundan •btekıalt Al-..mct 
Hüsnü ÖZ&lgun , 1~31:2) 

Basıldiğı yer: V AKIT Aifltballl1 

1 n h 1sar1 a·r u m u m 
müdO.rlüğOnden: 

-

ı - laaremiz!n Ferlköy bira ıabrikaamda mevcut aagaı1 16, azamı 20 
ton filizlenmiş yq malt kO.besi pazarlık uaullle aatılacaktır. 

n - Beher ldlosunun muhammen bedeli ( 11 kyruı itibariyle balltf 200 
lira olup % 15 muvakkat temınatı SO liradır. 

lll - Pazarlık 16/VIII/940 Cuına gDnO saat 16 da Kabatafta Levazım 
ve M:Ubayaat ıubesindekJ salı§ komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nllmune sözU geçen fabrikada görUleblllr. 
v - tsteklUerln pamrlık için tayin olunan gtın ve saatte % 15 mlkta· 

rmdakJ teminat paralarile birlikte mezkQr komlayona müracaattan. (67361 

• • • 
I - İdaremizin Ankara BqmUdOrlügtlmllze ballı Çoğul tuzluında 

1009 metre mlklbı tuzlu ıu laf.lap kabiliyetini haiz olacak • teraküm ha. 
vuzunun inşası kapalı zarı usulile ekstltmeye konıı:ıuıtur. 

D - Bu ID§&&tln muhammen bedeli 31,115,64 liradır. 
m - Ek8lltme evrakı Ankarada tnhl8arlar batmüdUrlllğünden ve Is. 

tanbulda merltez billasmda tuz fen ıubeslnden 160 kuru§ bedel mukabı. 

llnde tedarik olunabilir. 
iV - Ekslltme 20-VW-940 saıı gtınU öğleden sonra Ankarada ln. 

hisarlar tıqmUdUrlUgü btnaamda mllteşekkil komll)'Onda yapılacakJ;ır. 

V - IstekJUerin teklif evrakım havt zarta ılmdiye kadar beton bavu:ı 
lşlerlle meşgul olduklarım .göateren vesikalarını koymaları icap eder. 

Vl - Muvakkat teminat miktarı ytızde yedi buçuk heaabile 2334 lira. 
dır. Teminat için mllll bankalardan alınacak mektup ile borsa rayiç fiyat_ 
ıarından yUzde on bef nokaanlle milll esham kabul edilir. 

Vll - Teklif mektııpıarmı ve dlter evrakı havi zarflar usulüne göre 
mUhUrlendlkten sonra Uıale saatinden bir aaat evveline kadar makbuz mu 
kabilinde teslim edilmelidir. Posta ile gönderilecek mektupların yine ihale 
saatinden bir saat evveline kadar komisyona gelmlı olmaaı llzımdır. Pos_ 
tada vaki olacak gecikmeler nazan itibara almmaz. ( 8981) 

Jandarma GN. K. Ankara J. Satınalma 
Komisyonundan : 

Bir kilosuna (2SO) iki yt1z altmış kuruı fiyat tahmin edilen (950001 
doksan bet bin kllo kösele ile blr kilo.una (3101 Uç yUz on kuruş tlyat tah· 
rnln edilen Cl5C5000> eın be§ bin kilo vaketa 15/8/940 Perıembe gUnU saat 16 
da Ankara Jandarma Genel Komutanlık binasındaki J. Satınalma komisyo
nunca kapalı zart ekalltınealle 1abn almacaktır. 

Rel' tkl kalem malzemeye alt 11k teminat (204501 Yirmi bin dört yüz 
elli liradır. Evsaf prtname ylrml Ura sekAD kunıt k&:fllıtmda tatanbul 
Jandarma muayene ve Ankara J. Satmaıma komisyonundan almabllir. Ja
teklllerln (2490) sayılı kanunda yazılı belgelerle ilk temlnatlarmı muhteVI 
teklif mektuplarını nihayet eksiltme gllDU saat on be3e kadar Satmalma 
komiayonumuza vermeleri. (4091) (6603) 

Yüksek Deniz Tıcareti Mektebine 
talebe kabulüne dair -şartlar 

1 - l\leklebln tahsil müddell, lise ve yüksek sınını olmak ilzere 
:ıltı senedır. Yalıh ve parasızdır. Gayesi ticaret ııemilerlmize kaplan ve 
ınakinisl yelişlirmeklir. Mektebe kabul olunan lalebcmin giyimi, yiyim. 
vesair hususalı mektep tarafından lemin edilir. 

2 - l\feklebin bu sene yalnız lise birinci sınıfına lalebe alın:ıcnkhr 
A - Alınacak lalebelerln orta mektebi bitirmiş olmıtları ve )"aŞlli 

rmm 15 ten küçük 19 dan bOyilk olmamalan p.rttır. 

' .... P,~ okulp ~ ..... ~itlrtPJt wıar ar•••""" bir Mlft• 
ilk :ıamanı ne ıte ıetirdlklertnı tevsik &ffce'kJerdır; 

3 - İsteklilerin mektep müdürlilğüne karşı yazucakları isticlalurı· 
na aşagıdakl nsikaijırı raptederek 1 ağustos 1940 tarihinden il ibaren 
pazartesi, çarşamba ve cuma günterı sııbah saat 9 dun 12 ye ve iiğlcden 
sonra sa:ıt U den 17 ye kadar müracaaı etıneleri. 

A - Hüviyet cilzdanı 
B - Aşı kAğıdı 
C - Mektep şahadelnameııi veya lasdıknamesi veyahut bunların 

nıusaddak örnekleri 
D - Pollsce tasılik edilmiş iyi bal kQıdı 
E - Ve&Herinln izahlı adrf!sleri 'Ve lalbik imzaları 
F - Allı adet karlonsuz foloğraf ".fXR" eb'adında 
5 - Va7.ılma işi 21i/aAu!llos/1940 pazartesi ıunünc karlaı dır. 
l\:ıyıt olunanların 28/aituslo~/1940 çarşamba ııünü ıılıh1 n ıoye 

nelerin in yapılması için sabah sanı: "8" de mektepte bulunmaları 
lılzırndır. 

R - Fazla taf!llilat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne müraraaı 
olubmabdır • 

İ5tanbuldan .ıayri mahallerden yapılacak milracaatlara, matbu 
' dtıhul bılglsl" gonderillr. 

ftfuhaberaı için posta pulu 11önderilmesl lazımdır. "6273" 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti merkez 
hıfzıaaıhha müeıaeıeai ı abn alma komisyonun

dan: 
Adedi 

9000 
111000 

120000 

35000 
37000 

72000 

Cinai. 

2 cc 
'5 cc 

10 cc 
15 cc 

M:uhanımen bedeli 
Lira 

135 
4440 

4575 

1750 
2035 

3785 

tık teminat 
Lira Kuruş --
3f3 13 

283 88 

1 - Müeasesemiz için cina ve miktarı ve muhammen bedeli ve 
Uk teminatlart yukarıda yazılı serum ampulleri iki grup halinde ayn 
ayn eksiltme &uretiJe satm alınacaktır· 

2 - Eksiltme 22-8--940 pel'§embe günü eaat U, de Ankara
da merkez hıfzıasıbha mUeueseısi satmalma konıisyonunda yapıla. 
calttır· 

3 - Ampullerin cam evsafı TUrk kodeka~e uygun olacalttır. 
4 - Şartname ve nümımesini görmek istlyenJer komisyona mü

racaat ederier. 
5 - Muvaltkat teminat bedeli nakit ve nakit mahiyetindeki ev • 

rak Malıye Veklleti Merkez veznesine yatmlmuı lçln taliplerin bir 
gün evvel ve kanuni veıikalarile beraber belli gUn ve saatte komiıyo~ 
na gelmeleri- (6950 ( 4305) 

Bolu Nafıa MüdUrlüğUnden : 
ı Yeniçağa • Zoaguldak yolununO 000-35"f-9llO kilometreıerl arumda 

28250 metre uzuJllufunda ıose lnp edilecek"r. 
2 - Kapalı zarf uullyle ('8174) Ura 45) kurut kqlf bedeli tızerln.. 

elen Ut.in ye çıka~ bu lngaa't 21.8.940 tarihinin Salı gibl11 1&&t 1G de 
vllt.yet dalml eJlClmeniode tııaıe edilecektir. 

3 lllulltme prtnaaıeal, mukavele, femıl ve hll8Ull rtname, metraj 
ve kellf bulAaaal ve etinereri Bobı nafıa mtldG.rlQllllden 2 ura 40 kui'Uf be. 
del ile alınacaktır. 

4 - htekU r t .caret odası ve ebllyet vealkalarını teklif maktupıarma 
ko;yacaklardır. 

ll1miJdlat teadQat{811') Uiadir. 

5 porsiyonluk bir komprime ile (Su•• •lei"8a ·~çten Biç 
bir madde ilave etmeyi dütünmeksizih) tS brl4 · im\kPIMliMe 

15 dllkik11 gibj kısa bir zamanda zeqin Ye iftibalı bir ~ 
hazu·lıyabiliraipiz. 

Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahl bu derece nefiı bir 
SjOrb.tyı her zaman buJamaııınız. 

Büyük yardım ve faydası aşikar olan çorbalık ıebze komprlmele 
rimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiline 

şahit olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
MERCiMEK, BEZELY A, NOHUT •esair hububat sebze tt Cot· 
balık komprimelerini kilerinizde btdundarma)'I ihmal ebne,Jlnİ&. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmit servet gibidir. 
BilhJıssa dar ve sıkışık bir zamanda ~eti 

daha çok takdir edilir 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de h« uman 
ve her yerde aıcak bir yemek temini kabildir. BakkaJlartmzdan 

50 gramlık bir komprime 9/100 gramhk bir komprimeyt 
1 S kuruşt•n alabilininiı. 

BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA Tan"hi tesiıi: _________ l!lll _______ _ 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sumavesi: 100.000.000 Türk Lir.cıaı 
8tM Aft.iU ... :185 

Zirai ve tk~9'İ her ncı.·i b nka muameleleri 

Para bırıktırenlere 28,800 Lıra 
ikramive Ver:iyor 

Gıraat Bankaamda lumıbanlı "" Uabaıtm uau,rruı ~ 91-
50 llruı bulunaıılara seoede f defa ~•k ~· ~ ~ı.,...kt 

pllna göre lkl'&mif• dagıtllacaktlr. 

' ' • 
40 

100 
ızo 

180 

vın.ı 

Adet 

• .. .. 
" .. 
" 

ı.ooo Uraldl c..oot 
600 • ... 

ne " •·• JOO ,. '·000 
158' .. 6.000 : : = 


