
Bugün 
,--------

AYFA 
ÇARŞAMBA 14 ACUSTOS 1940 11- YIL: 23 • SAYI: 8117 

2 Roman 
2 Hikaye kita· 
bı 1 Atatürk 

albümü 

tDARE EV1: Ankara Cad. ISTANBUI •Telgraf : VAKiT• Poııta lrnt1111u: 4fi* 'lrlefon: 21413 lYuıı • 24~70 ltdare) 

illi 

Çorumlular büyük bayram 
günlerinden bir,ni yaşıyor 

Samsun JJ ( A.A.) - ·am unlular dünden beri .Milli .Şefleri 
\c sevgili R~i icumhurlan l"met Jnönünü arcılannda gurmenın \er· 
diği büyük evmç içinde ya,.amaktadırlar. .. . 

Mılli Sefımız her tarafta halkın co~kun tczahurlerıle karşı~~ıı: 
maktadır. ~Iılli Şef saat 12 de Çarşamba) a gitmiş \e oğlc.) ~~eg~nı 
orada yemişlcrdır. Çarşambada ~e g~ergahta halk Mıllı ~fımıze 
karşı sonsuz sc\gİ tczahurlcri go,,termı)erdır. 

Halkın P.lılh Şefine karş~ ne kad~r iç~cn ba~lı bulu~d~ğ~na bu 
~kun tezahürler çok canlı bırer yem delıl tcfkıl etmektc)'dı. 

Samsu11, 13 ( A.A.) - Reisicumhur lsmet lnönü dut~ ak~m 
saat 22 de amsurıdan a)•rılmışlardır. Milli Şef bu~aya se.!.ışıe:ınde 
?iduğu gıbi ayrılışlarında da halkın sonsuz scvgı ve baglıhgmın 
ıfade i olan içten tezahüratla uğurlanmştır. .. 

Çomm, 13 ( A.A.) - Rei ... icumhur i\Iilli Şef lnönu, bugun, aat 
17.50 de sehrimizı ~ereflendirmi~lerdir. . . 

'"/ali,~ askeri komutan. şehrimizde bulunan büyük millet mcclısı 
~alan, parti \e belediye reisleri tarafından \ llayet hudu?~nda k~r: 
şılanan Cumhurreisimiz, şehir melhalinden jtjbaren sc~gıJı. şeflcrı~11 
sclfunlamak üzere çok erkenden güzergahı dolduran yırmı beş bın 
O>rum halkına ila,eten kaza ,.c köylerden gelen binlerce halkın 
~kun tezahürat, "yaşa. \'arol, yüce şefimiz,. nidaları \'e alkı~ları 
arasında parti binasına şeref \'ermişlerdir. 

Halk, hü> uk bayram günlerinden birini ya,amaktadır. 
~V'V'VV'V'V'V'V'V'V'V'V""'"""""""""""'""'""'""'""'""'""'~ 

Havacıhğımızı 
-ilerletmek için 
· Bir vekalet ihdası 

kafi midir? 

1 Arn~vutlukta 
ıs yan 

Dağa çıkmak 
için beyanname

ler dağıtıldı 
~•zan: ASIM US 

Son ~amanlarda bazı pzeteci 
arİladaılanmız Türkiye için bir 
han \rekaleti ihdası lüzumund:ın 
MhMdiyorlar. Bu arkadaılara bu 
fikri telkin eden ıey lnönü :kam. 
pında havacılığa kar,ı gördükleri 
heyecandır. Sırf halkın yardnnı 
ile geçinen böyle bir milli mües. 
aeseden beı ıene içinde bundan 
fa.zla bir iı beklenemezdi. Halb\ı. 
ki fazlaaı lazımdır. Bu da memle. 
kette havacılık i§lcrine dah~ zİ)~'.1-
cle eh.mmiyet vermekle mumkun 
olur, İtte biz de bir hava vekale. 
tine ihtiyaç var yolundaki müta. 
lealar böyle bir mülahaza netice. 
aidir. 

Bu tarzda. tMr mütaleaya ıaik 
0~~ '!•tani endiıelerin esaleti 
tiphe!ız takdire layıktır. Faka! 

r ınutalea takdir değer vatanı 
~iıl~in ınahıulü olmakla mutla.. 

a ı~tli olmaar da icabetmez. 
Ortada ~ir hakikat var ki hava 

kuvvetlerinin beynelmilel müca. 
delelerde aldığı dtemmiycte göre 
ırtenıleketimizde havacılık hayatı
na İınkin derecesinde fazla inki. 
!af vermek ical>ediyor. Fakat ha
vacılak aahaaında muhtaç olduğu. 
ınuz yeni inkitaflan temin edebil. 
nKk için yapdancak ıey sadece 

(Devamı 2 ince) 

Her me11leiin İç yüzü: 
---------------------

Atina Ajansı "Davut Hoca,, 
h4disesini izah ediyor 
l.ondra, 13 ( \ . ·) - lngilh: 

radyosu bildiriyor: 
Sel!i.nıktcn alman habere göre, 

İtalyan askeri makamatı Arnavut
ların isyanını tenkil etmekle meg· 
gul bulunmaktadır· 

Eksçang Telegram aj~nsına na. 
zarnn 5000 Arnavut şimali Arna
vutlukta 3000 ki~i de kral Zogo. 
nun doğdugu yer olan :Mati'nin 
civarında tahaşııüt etmi' bulun -
maktadır· 

Bir kabile reisi. t1alyanlar tara· 
fmdan hayvanatın tekalüi harbi. 
) e suretile toplanmasına nihayet 
verilmesi ve Arnavutların İtalyan 
ordusunda ]tir.met etmelerine ic
bar edilmemeleri hakkında mu~a. 
Icbatta bulunınuşt.ur. ltal):ın ordu
sunda hizmet etmemek i~in dağa 
çıkmalarını tavsiye eden bey~nna· 
meler tevzi ettlklaıl için mevkuf 
bulunan Arnavut milliyctcilf'rinin 
tahliyeleri de talep edilmiştır. 

Ş\mdiye kadar İtalyan ve Arna. 
vutla:-ın çarpışmalarından rn•itc. 
vellit. ltnlynnlar tar:ıfı~d:> olü ve 
yaralı 4 kirıi kayıl~diJınışlır· 

(Devamı 6 rncıda) 

Lokantalarda neler yemeli, 
nelerden sakınmalı? · 

Alman 
işgali altındaki 

• 
arazıye 

A.merikadan 
Yiyecek gön
derif miyecek 

(l"azısı 2 mcide) 

AMERiKA 
ingiltereye 
Ayda 1400 
TAYYARE 
verebilecek 

lngiltere iıe ayda 3000 
tayyare istiyor 

:Nc, ... ·ork ıs (A·A·) - Dov Jo· " , ~ 
nes ajansının Vaşigtondan aldıgı 
bir habere göre, milli mUdafaa ls
tlııare komisyonu, İngiliz satınat. 
ma komisyonu için bir program 
ha:r.rrlamrştır· 

Bu programa göre, 1ngiltercye. 
ayda ı-~00 ile ı.1co arasında tay
yare verileeektir. 

lngiliz mubayaa komisyonu reisi 
B· Purviıı, bu programın BUyUk 
Britan~ a lı.Ut6metlnln ayda 3000 
tayyare .satın almak hususunda iz.. 
har ettiği arzuya cevaben ha.zır · 
Janm13 olduğunu beyan etmiştir· 

Mezkür program milli müdafaa 
isti3are komisyonu remi B· Knud
sen tarafından lıaztrlanmıştır. n. 
Burvis, bugtin. B· Morgentav ve 
hazine müşaviri ile görilşmUetilr· 

İngiliz mUbayıuı komisyonu reisi 
bu görUşmoler esnasında İngiltere. 
nin daima daha çok tan are istc
<iiğini açıkça söylemiştir· Bugün. 
kil şartlar içinde Knudscn bu talc· 
bi kabul etmiştir. 

Purvis. programın derpiş ettiği 
sürat dahilinde ilk teslimatın ga
lip bir ihtimalle geç başhyacağmı 
ve ancak 1941 de yapılabileceğini 
söylemiştir· 

B· Pun·is. mUbayaat programı. 
nın başlıca meselesini dalma tay
yare motörlerinln tcııkil ettiğini 
ilave elmiş tir. 

Ekmek tiyatına 
ı 20 para 
'I zam yapılıyor 

Mi§el Zevakonun 
"Hortlayan Fausta,, 
romanı ile "Bir genç 

kızın S<'!rgüzesti,, isin.ıli ... . . 
romanı verecegımız 

Yeni narhın yarından 
itibaren tatbiki . Yarından itiba-

muhtemeı j 1 

eserler arasındadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi tara. ren kupon arımızı 
'· fından buğday fiyatlarına yapılan t 1 
\ zam .dünden itibaren attbika baş. op ayınız 

lanmıştır. 

HAVA 
muharebeleri 
Fasılasız devam ediyor 

Dün de 

57 Alman 
tayyaresi daha 

düşürüldü 
Londra, 13 ( A.A.). - Cenubu 

~rki sahilleri a~ıklannda bu sa
bah büyük bir hava muharebesi 
hüküm sürmüştür. Tayyarelerin 
ekserisinin bulutların üstünde bu· 
lunmalarına rağmen mitralyözlerin 
takırdrsı vazıh bir surette işitil· 
mekte idi. Dinleme cihazlarında 
bulunan bir müsahid du~man tay
yarelerinin her iki veya uç dakika· 
da bir dalga halinde gelmekte ol· 
duklan hissini \'erdiklerini beyan 
etmiştir. Diğer bir müşahid bir an
da yüzlerce tayyarenin havada bu· 
lunduğunu hissettiğini söylemiştir. 

Dü;iman tayyareleri bu sabah 
dalga halinde cenubu şarki sahil· 
lerinin diğer bir noktası üzerinde 
uçmu)aroır. Çetin bir muharebe 
olmuş ve boş kO\ anlar ) erlere düş-

(Devamı 2 incide) 

Malum olduğu üzere yumuşak. 
buğdaylar 6.5, sertler 6 kuruşa 
çıkarılmıştır. Bundan maksat,· 
köylünün eline fazla para geç. 
~esini temindir. Bu yolda Mer
s.ınden sert buğdayların kara yo. 
lıyle ve fazla masrafla nakledil. 
mesi de müessir olmuştur. 

Belediye tarafından yapıla:ı 
tetkikler neticesinde lstanbulda 
iki günlük un stoku mevcut ba. 
lunduğu anlaşılmıştır. Buna göre 
yarından itibaren ekmeğe zam 
yapılması icabetmektedir. 

Belediye iktısat müdürlüğü 
buğdaya yapılan zam üzerine ye. 
ni narhın ne olabileceğini hesap 
etmiş. Ekmeğe kilo başına 20 
para zam yapılması icabettiğini 
tesbit etmiştir. Buna göre ekmek 
10 kuruş 30 paraya satılacaktır. 

İktısat müdürlüğünün hesabı 
belediye daimi encümenine ve. 
rilmiştir. Encümen yarın keyfi. 
yeti tetkik edip ne e:ününden iti. 
haren ekmeğe zam yapılacağını 
ve yeni narhı kararlaştıracaktır. 

Bulgaristanda 
15 sınıf silah altına 

alınıyor 
So/ya, 13 ( .A.A.) - D.N.B. 

ajansı bildiriyor: 
1906 sınrfmdan başlamak ü

zere şimdiye kadar askeri hiz· 
metlerini yapmamış olan 15 sı
nıfa. menıSup efrat 1 eylülden iti· 
haren 75 günlük bir talim ve ter· 
biye devresi yapmak üzere aske
re davet edilmiştir. 

. Okuyucularımıza bir hizmet. 
tc bulunmak maksadile bundan 
evvel Mi§el Zevakonun dünyaca 
meşhur romanlarını ve sonra 
dünya şaheserlerinden olan 
"Dün ve Yarın" tercüme külli
yatlarından bir kısım eserleri 
yüzde elli tenzilatla vermiştik. 

Neşrettiğimiz kuponları top. 
lamaktan başka hiçbir zahmeti 
olmıyan bu şekil.de kitap tevziatı 
okuyucularımız tarafından bü. 
yük bir rağbetle karşılanmıştı. 

Bu defa Mişel Zevakon.un ev. 
velce verdiğimiz romanlarının 
bir devamı olan "Hortlaı an Fa. 
usta" ile Ebedi Şef Atntürkün 
bütün hayatını resimlerle tesbit 
eden bir albümü de okuyucula
rımıza vereceğiz. Bun1arla bir. 
likte "V AKIT KUTttPHANE. 
Si" neşriyabndan olan "Seçme 
hikayeler" adlı iki kitapla "Bir 
genç kızın sergüzeşti" isimli aık 
ve alaka romanını da okuyucu. 
lanmıza takdim cdecegiz. Nefis, 
çok tarihi bir albüm iJ.e iki ro. 
man ve iki hikaye kitabını da 
cldo edebilmek i!Sin okuyucula
rımızın yarından itibaren on altı 
kupon toplamaları kafidir. Bu 
'kuponlarla !birlikte beş kitaba 
mukabil okuyucularımızı kitap. 
lann hakiki kıymetleriyle ölçUL 
miyecek dereecde ufak bir de 
ücret ödeyeceklerdir ki bu cilz'I 
miktar yirmi kuruştan ibarettir. 
Taşra okuyuculanmız 20 ku. 
ruş\.an maada posta ücreti ola.. 
rak 15 kuruş göndereceklerdir. 

Yarından itibaren kuponları. 
mm toplamayı ihmal etmeyiniz. 

\.. - " 
Küçük çocukların .sinema ve 
kahvelere alınmaması isteniyor 

O
• I d ı ıst~nbul mebuslarının dünkii temaslarında halk bu 
ıvanyo un a ıki noktaya çok esaslı bir şekilde temas etti 

A~ustralyada Bakkal dükkanını 
Harbıye ve Hava. soyanlar yakalandı 

Nazırları Bunlar t3 .. 14 yaşında 
B · 1 ·e üç çocuktur 

~ ır ayyar Dh·anyolundaki Genç Turk bak 

k d 
kaliyesini şoyan hırsızlar dün ya· { az as 1 n a kalan mı !ardır. \ 

Bi.ınlar 13 - 14 yaşlarında Ha- \ 

O"" ldu"" ler san oğlu Ali, Ka,ımpaşada Ayna· 
Jıçeşlncde oturan Yaşar ve Aksa-
rayda turşucunun oğlu Ser\'ettir. 
Bunların elebaşısı AH, clun yırtık l 
pırtık kıyafeti ile çarşıda elbise a

rra:ısr ~ nr7dt) 
- Cambcrra, )3 ( A.A.) - Üç nar 
zrrla Avustralya genel kurma}11 
başkanının ölümü ile neticelenen 
tayyare felaketine şa'hit olanl~rı? 

' bildirdiğin~ göre, kaza, alçak irtı: 
fada uçarken tayyarenin süratinı 
kaybetme inden ileri gelmiştir. 

lırken, çarşı mernurıarının nazarı G u·· 
dikkatini çekmiş \e yakalanmıştır. le r in peşin den . 
Ali stkıştmlmca diğer arkadaşla- • 

Resmi tahkikat ba_şlamıştır. 
Faddcn'le devlet nazırı arandan 

Mobridc'in mu\'akkat hava \C 

harbiye nazın sıfatiyle hjrkaç güne 
kadar yemin edecekleri resmen bil· 
dırilmektedir. Avusturalya ha\'a 
kuv\'etleri kumandanı hava mare· 
§ali Sir Charlcs Burnett, Fairbairn 
tarafından idare edilmekte bulu
nan havacılık talim planı hakkın· 
da B. Menzies ile görüşmek üzere 
Cambcrraya gitmektedir. 
Şanghay, 13 ( A.A.) - "Stefani 

Ajansından,,: Kamberra - A vus
turalyada n bildirildiğine göre Kam 
berra • Melbum hattında i~liyen 

(Devamı 2 ince) 

rını da haber \ermiş, hep i de ele 
geçirilmiştir. 

Su~lannı itiraf eden çocuk hır
sızlar buğün adliyeye teslim edile
ceklerdir. 

Hava kamplarında 
26583 UÇU! yapıldı 

Ankara, 13 (A.A.) - Bize ve. 
rilen malumata nazarn hava kuru. 
munun Etimesut tayyare ve İnö
nü planör ve paraşütçülük kamp. 
larında bu kampların açıldığı ta. 
rihten 3 ı Temmuz tarihine kadar 
26.583 uçuş olmuştur. Bu uçuş. 
ların 16.229 u inönü'de, 10.354 ü 
Etimcsut kampında yapılını§tır. 

Altın bilezikler 
Hele şıı Osman Cemal Kn) gılının dilştUğli ~aygıya bak! Yazdı ı 

bir fıkrada kollarında yer kalmıynn kndnılar di) o dirscklc.>rinc :kadar 
altın bilezikli narin kadın kollannın ç ktıkleri zahmeti dü§Uncrck acı· 
Yor. 

Eğer Osman Cemal dostumuzun merak ettiği şey bundan ibarctso 
vaz geçsin. Keyfine baksın· 1nsanlar ğü!Un bile dikenine katlanıyorlar· 
Kaldı ki altın bileziklerin ağırlığı nfıri ve ı;.uf kollar için bile olsa hiç 
bir ağırlık teşkil cdcrmi? 

Umumi Harpten sonra mübadele hayatından bankaların kaııa an. 
na, baı'ıkerlcrin ea.mekfmlarına çekilen sarı altının yüzUnU gö~Ck 
hasretile renkleri sararıp solan ne kadar kimseler var! Altm _bıle. 
ziltlcri taşımak kadınlar için fazla bir zahmet, hakikaten bir ~gırlık 
olsa bile hiç olmazsa bu turlu zavallılar n gözl ı:ni· gonilllcrlnı sen. 
lendirmcğc yardım eder. Sakın, kadınlan bilc::Clerlnde altın bilezik ta· 
ıımak adetinden var.geciııncğe çatJ}lllUnı... JIASAN KUMÇAYI 
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§•'!.'...ltf.~•leJ!::!:.. kalkınn:ıa~na hizmeti ~ ak~ 
.................................. 1 -

Pravda gaze-
Maarif Vekaletinin köy 

11 
Elektrik, su hava 10 Vilayette ı "Hava deliği,, ne tutunun 

gazı idareleri Yanı.den soyyar f c ırrt! ... Alalım.... B~yurun maya başladı... Şoför "tamam!"' 

bayan! t tesine göre 
Muharebe havada ve 
deniadcki harekata 
münhasır kalacaksa 

u ı Bayım! Haydı; Fatıhc ka. emrini nldı ... Ycl;:ı devam etti!:. 

Neden tahsilat sistemle- k o·. k ' i •r aidiyqp ..• Tamaeımr ... Cırrt!.. .... 
rini halk lehinde y urs arı 1B~~run Ba~! .. _Fatihe kadar Gece saat yanmı bulr.ıu~ ... Or. 

sıdıyor ... lçerı geçın Bayım, içe· tada incin yc!t. Anc~k, rıerd~n btı-
değİftİrmİyorlar? açılıyor r~.r .. r.i.n·:· TamU;m! ... Solda tak. Jirdiği anlaşılamıyan yolcular bL 

:lstnbul mebusları iki günden. ııı.. 5agda taksı !... Cırrt !. Ala. rcr birer yolumuzu kesiyor ve 
beri parti merkezlerinde topla. Ankara, 13 (A.A.) _ Eircok lım ... Buyurun Bay amca! Fati. her kesitinde otobüı, - cadde. 
nan halkın ferdi ve müşterek köylerimizin dağınık, kasaba .. ve .t-.... ~ gidiyor Az daha içeriye doğru nin neresinde bulunursa balan. 
dertlerini dinleyorlar. Dün Emin. şehirlerlerden uzak oluşu köylü. sokulahm efendim! ••. Öne doiru; aun - durarak bunlan içeri dol. 
önü Halkcvinde mümessilleriyle - Öne doğru! .. Tamaaın... Soltaks duruyor. nün evinde ve ışinde hemen dai. ( karcr kanırva gelen İstanbullular solda taJui manaıına).. Sağ. Halkın bir luamı Yama piliçi 

s ·rJ ma kullanmak mecburiyetinde C "bi 
miiııterek dertleri arasında elckt- b 1 d .. k 

1 
k taks... ırrt ... Buyurun Bayan!.. ıı · ayakta ... Bir kısmı cendereye 

-:r u un ut,u vesaıtı o a}'lı la te- B .... , __ rik. a.--azr, terkos idarelerinin . - uyurduk ~a, nerde otu. IVKulrtM:Jcaıına içiçe reçik İ>İr 
....... -5 mın edebilmesine veJ• a bunların 

tahailat •istemlerinden yana yakı. racağrz oğlum!? tarzda oturmuş. Ter, ıigara, içki tamirlerini ihtiyaç hasıl olduğun. " k ku la şikayet ettiler ve lbu §ikayetle. - Hava deliği" ne tutunun o ıu; bo• lakırdı, ,ikiyet ve - da hemen yaptırabilmelerine en. B " rinin üç scnedenbcri ortaya ko. ayan! uyku mırıltısı arasında bir aeya. 
nulmaaına rağmen müsbct bir gel olmaktadıı' Bu tavsiyeyi alan Bayan, ka- hattir gidiyor ... 
netice alamadıklannr anlattılar. Memleketin iktısaci hayatiyi\! napeleri tıklnn tıklım dolu oldu. • • • 

"'" yakından al5.kadar bulunan bu w uç ay evvel bu idarelerin ken. gu halde, ayakla da asgari sekiz 
dilerine daima muhta,. oldukları meseleyi Maarif Vekilliği eJe al. kiti bulunan otobüıün arka tara. 

~ mış ve seyyar köy kursları "-~· fı clak 
müşteri vatandatlara gösterdik. malt suretiyle köyün küçük s.ı.. n i bava deliklerinin küçücük 

Dün Emniyet Müdürümüzün 
"Son Posta" refikimize, aeyri se
fer intizamını temin yolundaki 
beyanatını okurken, henüz bir re
ce evvel mü~ede ettiiimiz ve 

a!ağı yukan her ;:cc~ tekçı-rür et. 
mekte ola bu vak'a h11tırıl1l4l ael. 
di; dik:rnıini c'!lberlcyim. decUm: 
Gündüz vakti M~vri seferle allk.a. 
la menı:nla"ın sıklığı ve devamlı 
surette vazifedar bulunuşlan do. 
layııiyle otobüı yolculuiunda bir 
İntium, niıbi bir kcnfor mevcut
tur. Falcat gece oldu mu, hele bi. 
raz da geç ıeafürde ı, çığrından 
çıkıyor. 

Bu kah'! dlr~tU,..k t:öatcreıı. 
lere haddini bildirm'!k iiHre üni. 
formalı \"C ·a sivil mcrmırlerın, 

hir de. ge-::ıe vRkU, - otobüslerin 
işlediği mUddtt l,~· ... - .... - ıılll 
bir kont~clıe IMıhıMManu btkle. 
riT.. Yolcu adediri ko.,trol etme. 
li; sürati kontrol ebncli ... Ah, he
le sürati ! ... Zira iıtiab haddinden 
daha fazla insanın hllvatiyle oy. 
namak demek olan o delice ıüra. 
ti behemehal diz_.inlemek Jizım. 
dır. Hl",'"f.'T MONIR 

leri eziyeti ve çıkarttıklan müş- natkar ihtiyacını temin etmeye pencere pervazına eliyle• tutuna. 
killatı etrafiyle ya.muş, ufak bir ve geçen ders yılında üç vilayet- rak. aar'aya tutulmuı gibi ıallan.. 
himmetle tabsilit işinin yoluna te açılan bu kursları 1:>u yıl on vi. ------------------------------------------
konabilceeğini .de izah etmiştim. !ayete daha teşmile karar vermiı
Aradan aylar geçti, her üç idare. · 
den yazıya ne cevap geldi, ıne de tir

5
• 

tatbikatta bir değiıiklik görme. eyyar köy kurslan şimdilik 
demircilik ve marangozluk işle. 

elik. Para toplama şekli milıteri. ;rinde tedrisatta bulunmaktadrr. 
leri büyük bir srkıntıya aokar ~- Bu kurslar, birçok köyün orta. 
kilde .devam edip gidiyor. İşin smda ve civar köylerden halkın 
pyanr dikkat tarafı yazıyı ne§. devamına müsait olacak şekilde 
retti~im günlerde Sirecide bir merkezi bir vaziyette olan bir 
çukunda kaza olmuı. Bir kablo k 
tamir edilirken bir adam dütcrelc öyde açılmakta ve kursa ya§ 

!kaydı olmaksızın köy halkı de. 
cerey.ana kapılmış ve ölmüftii. vam edebilmektedir. 
Guet~~de buyazının neşrinden Kursların muhitlerine faydalı 
daha yirmi dört saat geçmeden olabilmesi, tedrisatın mahalli pıt 
elektrik: idaresi hemen havadiai 
tebibe avaşmı~ "Efendim, öyle Iara ve ihtiyaçlara göre tanzim e-

,, dilecek bir programa dayanmasr. 
lma:.dı da böyle oldu yollu biı:: nı icabettirmekte olduğundan 

tavzi.~nat'l'le göndermi§ti. Bir çu. Maarü Vekilliğince sanat okulla. 
]turda açık bir kabloya sanhp ö. rı öğretmenlerin.den seçilen mü. 
len bir a&am hakkında bu kadar tcbassıs kimseler köylere gönde. 
aJika gÖlltıeren elektrik: idareai. i. :rilmekte ve her kursun müfredat 
iı:l alituna ,-Oayanan ve bü~ 1s.. programları bu öğretmenlerin 
tanbullulart allkadar eden yanm r.ıahallinde bizzat yaptrklan tet. 
hakkında aa ıba neden aükUtu ih. kiklere ve köy halkmdan aldıkla
~ etti? anlayamadnn; gitti n malUmata göre tanzimedilme1t. 
lı!oğruau... tc ve böylece kurslarda köylünün 
~ Mesele ya.uya cevap verme- ıgerck evinde, gerek işinde kullan. 
f~kle kzı.'l&ıttnıl telil&i edildi he ıdığx demir, teneke ve ağaçtan her 
le vatanchl§ları her an ta.ıyik e. 
den bu hal nihayet !atanbul ıne. türlü eşya ve vesaitin yapılması. 
lıiaalarınm d.ikkat na.zarlamıa. bh: araba tamiri ve yeniden imali, 
kere daha konmak sut'diyle pat. kapı, pencere, döşeme ve saire i. 

~in lüzumu olan ~1 avadanbklan 
lak verdi. Bakalım, mebualann tedrisat esnasında talebeye yaptr. 
,.cakları ba te~biis ne neti. :nlmakta ve bunların bazıları, 
Cl verecek? ı~urstan mezun olduktan sonra, 

er üç idare hangi tta,:ul ~:- kendilerine verilmektedir. 
istinat ederek, müft.cr~lcrin- Bu kurslara sanat okulları me. 

pata almalc için verdüleri. 7.Unları öğretmen tayin edilmek· 
90ll mühleti ay sonlarına getiri. tr..dir. Ancak bu gençlerin köy 
~tar? Bu kat'i mühlet ne diye Jhtiyacına uygun bir şekilde ted. 
q bqmda, ayın ille haftasında risat yapabilmelerini temin iı-in 
"münkazi" olmuyor? -s bunlar evvel! yine sanat okulla. 

ttk bıraktıkları kağıdı ayı.ı nnda tecrübeli ve mütehassıs öğ. 
yirmisinde bıra~la~ • n_e <:1~ ::: retmenlerin idare ettikleri yetiş. 
Her üç idare müştensının bil~gL tirme kurslarına tabi tutulmakta 
bu §ikayeti burada yine telcrarla. ve kendilerine köylerde hangi iş.. 
mıya lüzum görmüyorum, anel.k .. • d d • 
idarelerce mebusların teıclJbüsh-. ler uzcrın e ve nasıl te rısat ya-

pacakları iyice öğretildikten son. 
rine ne cevap vereceklerini merak ra vazifelerine gönderilmektedir. 
-'1yorum. ı 

Yekta Ragıp öNEN er, 
Kurslar, her devre beş ay sür. 

İstanbul mebusla
rının tetkikleri 

l tanbul mebusları dün Eminö
nu halkevine giderek burada top· 
lanan halkla görüşmü~erdir. 

Bırkaı; kişi şahsi i~erinden hah· 
&ettikten sonra ~k kimse söz 
alını~. belli başlı olarak §U üç me
seleve temas ederek hallini iste· 
mişİerdir: 1 

ı - Sultanahmette eski adliye 
tıaraymın yerindeki enkazın biran 
evvel kaldıniması. 

2 - Küçük çocukların sinema· 
lara alınmaması. 

3 - Elektrik, havagazı, terkos 
gibi idarelerin tahsilat . işlerinin 
tanzimi ve bilhassa tahsılatın ay 
sonuna getirilmeyip ay ba~ 
toplanması. 

Mebuslar Eminönünden sonra 
~ halkevine giderek orada top
Jlnan halkla temas etmislerdir. 
Burada da §Cihst birkaç dilekten 
sonra küçük çocukların sinemala· 
ra 'e kahvelere alınmamaları me
selesi etrafında hararetli sözler 
söylenmiş, mebusların bu iki me
sele ile çok yakından alakadar o· 
lup kısa bir zamanda neticeye 
baglanması istenıni~tir. 

Kaliforniya ormanları 
yanıyor 

Losangclos. 1S (A·A·) - Biiylik 
n:aklar tcsirlle taınamile lkuru bu· 
Iunan cenubi Kaliforniya ormanla· 
n yanmaktadır· lkı bin be3 yUz a. 
mele, orman menıurlan, ve sivil 

eıle mücadele etmektedir
mWıim yangm Santa Bar. 
1- Parde9 ınllli parkında 
. Dört bin hektar orman 
adıiit villalar yanmıştır. 

mtk şartiyle ve ayrı ayrı iki köy. 
<le olmak üzere bir ders yılında 
iki devrelik faaliyette bulunmak. 
ta ve her devrenin tedrisata baş· 
lama ve nihayet verme tarihleri 
köylünün mahalli şartlara göre 
değitcn zirai faaliyet zamanları 
gözönUnde bulundurulmak ve 
kura tedrisatını zirai faaliyet mev 
siminin dışında kalan zamanlara 
rastlablmak ıuretiyle tesbit edil. 
mektedir. 

Maarif Vekilliği, köylerimizin 
kallnmnası bahsinde faydalarını 
yalan bir zamanda göreceğimis 
bu lıcuralann sayısını eldeki im. 
kSnlann azami müsaadesi dahL 
linde arttıracaktır. 

Avustralyada 
(Baş tarafı 1 incidt) 

bir tayyare Kambcrra hava mey
danı civarında yere düşerek parça· 
lanmış, içinde bulunan 10 ki~i kö· 
mür haline gelmiştir. a 

Olenler arasında harbiye'"'fıazırı 
General Street. hava nazırnFair
briaııd ve icra meclisi reis muavini 
Sir Henry Gullet bulunmakt.ı idi. 

Nazırlar kabine iı;timaında ha· 
zır bulunmak üzere Kamberra'ya 
gitmekte idiler. 

Kanadaya gönderilen 
Almanlar 

Londı.·a, 13 (A·A·) - İngiliz k. 
cemmil kamplarmdıı mevkuf bu
lundurulan bir kısım dilşman te· 
baasmm Kaqıı.da. ve Avustralyaya 
niçin gönderildikleri hakkmda sa
nılan bir suale cevap veren B. At. 
U. demiştir ki: 

Filhakika tecemmu kamplarında 
bulunan Alman , Anısturyalr ve İ
talyanlardan IJ.120 kişi 1 O tem-

Havacllığımızı 
ilerletmek için 
Bir vekalet ihdası 

kafi midir? 
(Baş tarafı 1 incide) 

bir hava vekileti ihdaııına mı 
münhasır kalıyor? 

Cumhuriyetin ilanmdan sonra 
donanmamız için de buna benr.er 
mütalealar olmuştu. Bu mütalea. 
lar tatbikat saha11na da intikal 
ederek bir bahriye vekaleti ihdas 
ohmmuıtu. Fakat sonradan bu 
vekalet tekrar ilga olundu. De. 
mek ki bahriye vekaleti teşkili.. 
bndan beklenen ameli netice eL 
de edilemedi. Vekalet sadece 
devlet için fazla bir maıraf kapısı 
açmıı oldu. 

Türkiyede bir hava vekaleti ih. 
daa edilirıe bu yeni tetkilatın va. 
zifeai ne olacaktır? Mevcut tay· 
yarıelerimizin idaresine ve ihti. 
yaçlarına bakmak, tayyareler ilo 
tayyarecilerimizi çoğaltmaya ve 
,.ükaelbneye çalıımak değil mi? 
Ta)'Yare bir ailih olmak itibuiy. 
le bunun kullandmaıına ait itlerin 
tanzimi ve harp zamanında hava 
ordusunu kara ve deniz kunetle. 
riyle itbirliği yapması, hülaıa ha· 
va ordusunun kumandası yine 
Genel Kunnay Bafkanlığına ve 
Bqkumandanlığa ait bir vazife 
olacak değil mi? Esasen hava. 
kuvveti kendi batma müstakil bir 
silah olmakla beraber deniz ve 
kara kuvvetlerini ikmal eder. Ni. 
tekim Alman ordusunun Fransa. 
ela kazandıi'ı zafer tayyareler ile 
tnnldarm aynı .zamanda ahenkli 
:;u rette taarruz hareketine iıtirak 
ederek piyade kuvvetlerinin tur. 
naz kabiliyetlerini takviye etme. 
sinden elde· edilmiştir. Şu halde 
vazifesi tayyare satm almaya ve 
aabn alınan tayyarelerin iyi mu· 
hafazasına hizmet etmekten iba. 
ret kalacak bir hava vekaleti ih.. 
das edilmekle havacılığımızın iı. 
tediğimiz tekilde inkitaf edebile. 
ceğini zannetmek meseleyi çok 
basit hir gözle görmek demek ol
maz mı? 

Tekrar edelim ki bugün için 
bir hava vekaleti ihda•ma lüzum 
yoktur, yahut sadece bir hava ve. 
kileti ihdas ederek havacdıjmu.. 
za istediğimiz inkitafı veremeyiz, 
clerdekle bizim için havacılık iti. 
nin ehemmiyetini nkar etmek is. 
temiyoruz. Bilakis bu ehcmmi
yı?t çok büyüktür. Bu sahada ya. 
pı)an nisbetle yapılacak olan 
daha çoktur. Bilhaıaa harp ıa. 
nııyi.inin hın·acılığa ait olan kısmı 
ile memleket gençliğinin havacı 
olarak yetiştirilmesi bakınundan 
yapılacak işler milli müdafaaca 
çok hayatidir. 

Buunla beraber bu aahada ya. 
pdacak İ§lcr sadece bir vekalet 
değil, ibütün devlet meseleıidir. 
Fazla olaı·ak meselenin resmi dev. 
Jet dairesi haricine çıkan bir de 
millet cepheıi vardır. Vannak 
istediğimiz gaye ancak talim ve 
terbiye siıteminden başlryarak 
bütün devlet ve millet teıkilatı· 
nın bünyesini havacılık ihtiyaçla. 
rma uygun olarak tanzim ve ik. 
mal etmekle temin olunabilir. 

ASIM US 

muza doğru Kanada ve A vustral
yaya gönderilm~r· ÇDnktı tngf. 
lll adalarmm muhtemel 1ılr istlll 
tegeibbUstl e.enamıda bunlarm u· 
mum! bir tehlfke teşk.H etmeleri 
milsteb:ıt değfldfr. Adetleri nisbe
ten az olan kamplarda mlihim 
miktnrda düşman \'e ecnebi bulun. 
maktadır. Bu hal, nlrnan tedbiri 
zaruri kılmışlır· 

Ziraa1 Vekilinin 
tetkikleri 

Vekil Merinosçuluk 
üzerinde meşgul oluyor 

Bursa, 13 (A.A.) - Ziraat Ve. 
kili dün öğleden önce viliiyet ma
kamını ziyaret etmiş ve müteakı. 
ben valimizle birlikte halk parti. 
siyle belediyeye ıığraayrsk parti 
teşkilatrna mensup zentla görüş. 
ınüştür. Ticaret ve ziraat odala. 
nnı ziyareti esnasrnda Muhlis 
Erkmen 'bilhassa koza mahsulü ü
zerinde ehemmiyetle durmu1tur. 

Ziraat mektebindeki tetkikle. 
rin.den sonra beraberinde Bursa 
valisi Refik Koraltan, mütebas. 
sıslar olduğu halde bazı köylere 
giderek zirai ve merinosçuluk it
leri üzerinde tetkiklerde bulun. 
muşlardır. 

BULGAR 
Başvekili 

Soğukkanhhk 
tavsiyes,nde 

bulundu 
Romen - Macar müza

kereleri Karpat 
tehrinde başlayacak 
Sofya, 13 (A.A.) - D.N.B. A

jansı bildiriyor: 
Başvekil Fil of, harici politika 

hakkında Bulgar matbuatına yap
mış olduğu beyanatta, bugün hal· 
ledilmemiş bulunan meselelerin 
halli için sükun \'e soğukkanlılık 
havasının hüküm sürmesi lazım
geldiğini i~rct etmi~tir. l liıkümet, 
memleketin menfaatlerini müdafaa 
etmek için elinden gelen her şeyi 
yapmaktadır. Baş\'ckil sözlerine 
şöyle nihayet ,·crmıştir: 

Yayılan şayiaların hilafına ola
rak Sobranyanm fevkalade bir iç· 
timaa da\'ct edilme·i düı:;iiniilme· 
mektedir. • 

Bükreş, 13 ( A.A.) - Cenubi 
Dobrice mesele.,inin halli için mü
zakerelere başlanmasına dair ya· 
pdan ilk bulgar tekliflerine Ro
manya tarafından \erilen cevap 
dün Bulgar hükiımetine tevdi edil
miştir. Homanyanın cevabı uzlaştı· 
ncı ve müsbettir. Bu itibarla bun· 
dan sonra yapılacak temasları mil 
teakip nihai anla~:na.nrn akdi için 
başlıyacak müzakerelerin geçikmi
yeccği tahmin edilmektedir. 

Biikrcş, 13 ( A.A.) - Öğrenildi· 
ğinc göre Macar ve Romen millet· 
leri arasında muallak bir halde bu
lunan me~elclerin müzakeresine 
memur mıırahhaslarııı teHi.ki rna· 
halli olarak Karpatlarda Sinaja 
yakininde kain Sosada mevkiini 
intihap etmi§tir. !\tacaristanın bu 
teklifi kabule amade o!duğu terid 
edilmektedir. 

Bi4kreı, 13 ( A .. 4..) - Gazeteler, 
bu sabah bütün Romenleri birliğe 
ft tesanüde davet eden bir beyan· 
name neşretrni~lerdir. 

Hükfuneti organı olan Rom::ınia 
gazetesi, hiç bir hükOmetin ve hiç 
bir devlet adamının halihaında 
mevzuubahis m~s~lelerin rc>alitele
rini değiştircmiyec~ği iddia!:iın:ı sc· 
hahct etmektedir. 

Hava 
muharebe!eri 

r /Jaştaıflf ı 1 incıde) 
meğe ba5lamı~tır. Yünkcr tipinde 
sek.iz tayyare görf~nrr.üı: \'e derhal 
avcılarımız tarafından ta'dbe baş
larunıc:tır. Yakinlcrdc hir bombar· 
dıman tayyarc-.i dü5üriılmüş ve bir 
diğeri de alevler içinde denize dür 
müştür. 

Baraj balonlarına karşı da Al· 
man hücum1arı vaki olmuştur. Bu· 
lutlar arasmdan alevler içinde iki 
balon dü~müştür. 'ı'ere düsmec:ien 
balonlar tamamen yanmış bulu
nuyordu. 

Han Nezaretinin tcbUğl 
Hava nezaretinin öğleden son. 

ra neşrettiği tebliğ: 
Bu sabah erl;cn, SuSıtex kont

luğu sahilinden Times halicine 
kadar olan noktalardan sahne 
yaklaşan dü~rnan tayyareleri mü. 
tca.ddit deniz banyosu yapılan şe. 
hirler üzerine bombalar atarak 
bazı zayiat verdirmiştcrdir. Fa. 
kat askert hiç bir hasar olmamıt
trı. 

Düıman tayyareleıinden bazı. 
lan cenup sahilini geçerek Hamp
shire kontluğunihld kır mrhtaka. 
larına bombalar atmıslar ve bir. 
kaç kişinin yaralanmasına <;e~bi. 
yet vermişlerdir. Yaralılardan bir 
kaçı ölmUıtür. İngiliz avcr tay. 
yarcleri düşman tayyarelerine hü. 

um etmişler ve tayyare dafi lıa
~ryaları ateş açmışlardır. Dil§
ran zayiatının fazla otcıuğu zan. 

ncdilmektedir. Mufassal raporlar 
henüz gelmemiştir. Şimdilik bi. 
iiııen düşmanın on bombardıman 
ve bir avcı tayyaresinin imha e. 
dilmi§ olmasıdır. 

Uç İngiliz avcı tayyaresi ilsle. 
rine dönmemişlerdir. 

Mi.i~~er!k Tebliğ 

Londra, 13 (A.A.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretleri tebli· 
ği: 

Bu akşam Southampton üzeri. 
ne düımanın yaptığı yeni hücum. 
lar esnasında şehir üzerine bom. 
balar atılmış ve müteaddit yan. 
gınlar çıkmıssa da hemen söndü. 
riilmüştür. Yaralılar bulunması· 
na rağmen zayiat azdır. Vight a. 
dasr, Berkshire'in kır mıntakala. 
nna ve Viltshire üzerine de bom. 
balar atılmıştır. Bu mıntakaların 
hiç birinde zayiat yoktur. Alman 
tayyareleri tngilterenin cenubu 
şarkisinde İngiliz hava kuvvetle. 
rine ait muhtelif tayyare mey
danlarına hücumlar yapmışlar ve 
bunların bazılarında birkaç kişi. 
nin ölümüne ve zayiata sebebiyet 
vermislerdir. 
Ah~an yeni malumata nazaran 

bugün 57 düşman tayyaresi imha 
edilmiştir. Bunlardan 54 ü avcı 
tayyarelerimiz ve üçü .de tayyare 
dafi bataryalarımız tarafından 
dü§Urülmüıtilr. 

Avcı tayyarelerimizden dokun 
kayıptır. Diifen tayyarelerin pi. 
lotlarından ikili hayattadır. 

Londra. 13 (A-A-) - Hava ne. 
zareti tebliği: 

Diln gece İngiliz hava kunet. 
!eri bombardıman tayyarelerinin 
hücum.,ttikleri hedefler aamnda 
Gotha·tayyare fabrikası ile AL 
manyanın şimali garbislnde ft 
Fransa ve Holandada Alman lt
gall altında bulunan topraklarda 
bulanan lııatka hedefler de ftl'dır. 
Bus " bulutlan ntmen hOeum. 
lara IOlluna kadar devam edilmit
tfr. Aynı zamanda 17 tayyare 
meydanına ve Borkum deniz tay. 
yareleri üuüne hücum edilmiştir. 
Bu harekata iştirak eden tayya. 
relerimizdeıı dördü üslerine dön. 
memişlerdir. 

Harpuza-
yacak I 
Af 03kotıff, J.3 ( A. A.) - Tas 

ajıuaı bildiriyor: 
J>r:a vd& g&aett!i, ~ynelmilel 

hldisatı mevzuu bahsederek 
§unları yazmaktadır: 

Franıanın tesliminden sonra 
Birl~şik Amerika.nm ya.rdımta· 
l"l?Ul istinat ed~rek mUcadelevc 
devam clmcklc olan fngilteJ"('n"in 
Almanyaya karşı olan harbi, ye· 
ni bir safhaya girmİ§ bulunmak· 
tadır. 

Müı,küUi.t şura.elan doğmakta
dır ki, bu muharebede kara 
cephesi mevcut değildir. İngilte· 
renin Avrupa kıtası il%erindc 
Almanyaya karşı hiç bir hare
ket üssü mevcut bulunmamak • 
tadır. Alrr:an yüksek kumanda 
heyetinin karşısına da oldukça 
müşkül ,·azifclcr çıkmaktadır. 

İngiliz kuvvetlerinin imhası \'e 
Büyük Britanya imparatorluğu
nun hayati merkezlerinin felce 
uğratılması. ancak askeri hare· 
kltı İngiliz adalarm:ı. kadar tee· 
mil etmekle kabil olabilir. 

İngiltere ile Almanya. ara~nn
daki muharebe denizde ve ha
vada yapılacak harekata 
münhasır kalacak olursa. bu Jıa· 
reklt istediği kadar şiddet kes
betsin, muharebe ga.yri kabili 
iı;tinap bir surette Ul&IDJ§ ola· 
caktır. 

İngiliz mukavemetinin iza.ıni 
uzamasında Amerikan emperya
lizminin menfaati vardır. Zira 
bu suretle, Birleşik Amerikanın 
Amerikan kıtuı Ü?.erindeki nü· 
fuzu arlar ve Monroe doktrini -
nin yeni tefsiri olan yani "Ame· 
rika Birle§ik A.ınerikanmdr' 
tabiri de yerine gelm.iı olur. 

lngiliz mukavemetinin kuvvet· 
leı11rlcsi, Birleşik Amerikaya pasi· 
file meselelerini de halletmeğe va
kit bırakır. Burada Birlt!§ik Ame· 
rikarun gayesi, Japonyanın Avnı· 
panın vaziyetinden istifade ederek 
Pasifikteki vaziyetini takviye et· 
mesine mani olmaktır. Japonya, 
Hollanda Hindistanile Fransız 
Hindiçinisine de göz koymlJI bu· 
lunmaktadır. Japonya Hollanda 
Hindistanın<laki vaziyetini takviye 
etmektedir. Fakat Birleşik Ameri
ka ile olan rnünasebatmı daha zi 
yade bozmamak için asıl tazyikini 
Hindiçini üzerine te\tih etmekte· 
dir. Japonya, Fransanın hezimeti 
dolayısiyle Hindiçinide büyük bir 
mukavemet gönniyeceğini ümit et
mektedir. Japon}·a Hindiçinide 
Çinlilere karşı kendisine bir üs 
te~kil ctmeğe Ye bu ticaret piyasa· 
sı üzerinde de hakim bir vaziyet 
almağa mm·affak olmuştur. 

İngiliz matbuatı. Hindiçinideki 
Fransız hükti.metinin almış olduiu 
azimkftr vaziyeti, Almanya ve 1· 
talyanın bu mukavemete mani ol
mak istememelerile izah etmekte· 
dir. 

Alman işgali altın
daki araziye 

Amerikadan yiyecek 
gönderilmiyecek 

LOlldra, 13 (A.A.) - İngiliz 
radyosu bildiriyor: 

Taymis gazetesinin diplomatik 
muharriri, Huver tarafından Al· 
ınanlarca işgal edilmekte olan 
Avrupa arazisine yiyecek madde. 
leri gönderilebilmesi hakkında 
1n.giliz hükümetine yapılmış tale. 
bin, bilyUk Britanyanın abluka 
politikasını hiçbir suretle ta.dil 
etmiyeceğini söylemektedir. 

Mezkur muharrir, birçok Ame. 
rikan gazetelerinin, "Hitlere yi. 
yecek gSndcrmc keyfiyetinin tn
gilizlere yapılan yardımla kabili 
telif olamıyacağı" hakkıdaki neı
riyatını hatırlatmaktadır. 

Nasyonal sosyalistlerin -ıere. 
yafı yerine top" gayeli poHtilra. 
lanm te'barl!s ettirdikten IOl'lra, 
Londra raretesfnüı muharriri 
Voelkfleher Jteobadıte pzetetL 
nfn bir makalesini bahis mevzua 
yapıyor. işgal altında bulunan ~ 
tün arazide radyo ile nqredilmit 
ola bu makale, Alman hükumeti. 
nln başlıca vazifesinin, her şey. 
den evvel Alman milletine yin. 
cek vermek olduğunu beyan et • 
mcktedir. 
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Tarihi Bağd8f · 
caddesi 

M cmleketleri biribirinc bağ
lııyan yollann istikameti. 

n.i kim tayin etti? Bu iıtikametlc
rı uuaan zaman kimler deği§tiri. 
~'Or. 

l 11.t yollann istikametlerini la. 
Yin cde-n ne' mühcndislcrdir, ne 
de .insanların ilahi bir ıule telakkı 
cltıkl ri .ı;ık1llarıdır. ilk kervan 
)'cluruı, kervana müteve~kil bir 

' eda ile rehberlik eden merkebin 
İ·~·aklan tayin etli. Zckan:ıı tüy. 
I u ve uzun kulaltları altmda Hk
anıaımı bHcn mahlUk, emniyetle 
b·ıiacak yerleri acçmchtc sabib: 
olan İnııandan evvel da,'l·andı ve 
??Ylccıı kervanın emniyetle geçti· 
~1 toprak yıi;rnl n Arasmdan uza. 
~ıp gitti, memleketler memleket. 
ere böylece patika vo §03eden 

f-eritlerle bağlandı. 
hk yolu mcı-keb, katır, at, deve 

"~ti,' fakat İn3an zgman zam.311 
o.nu he:n ~zdu, hem yeniledi. 
. Eaun muharebzkr yolluın is. 

likaınet.j üstüne müeuir oldular, 
b'lran teknik bir keşif memleket. 
Itri mcmlcl::etlere bnğlıyan şerit 
lcJin ittikı.ınıctini deciştirdi. 

Büyük hintcrlandlara giden, 
biiyuk hintcrlandlardnn çıkan 
Yollar medeniyetler yerattı. Ta. 
tihin İttikametini deği~tirdi. 

it.sız 5."1.halar mamure halini al. 
dı, yclu kaybolan sahada mamu. 
t'clcr bir acaib harabe· halini al. 
dı. 

16 ncı Asra k~dar Hint \'C Çin 
ollarını k~radan Akdeniz kıyıla

rına kadar uzatırdı. Kurunu ula. 
nın, orta zamanın bütün muhil. 
ı~btleri, bütün medeniyetleri, bü. 
tun ııervet ve refah beldeleri sa. 
d~~e .bu. kcnan yolları clrafrnda 
bınkirdı. Tıpkı tcl~raf direkleri· 
ne konan kuşlar gibi mamurc!~r 
keı;van ayakları, araba t ekerlek. 
lerı ~trafında çömcl.irdi. 

lran ynylasının harikulH.de o. 
~n ka~im .medeniyeti, Aaür, Ba. 
b!I ~ırl~ı, Anadolu yaylasında. 
kı en eakı medeniyet eserleri 
b.ı.ı ~'011~ _boyunca dizildi ve yol 
~nıyctı_~ı .. ' 'C istikametini dcğiş
t~r~n.cc buyuk yol boy u harahe ba. 
lını aldı. 

16 ncı asırdan itibaren i:ıaan. 
lı:ıt' deniz yo!uyln Hindi tutunca 
deniz yollarının başlangıçları ve 
nihayetleri yeni, yeni mamureler 
yarattı. Hint. Çin • Akd~iz yol
lıınnı otlar kapladL Kervansaray. 
lar harabe oldu ve caddeler ıade. 
er. birer arsa halini aldı. 

Süveyı kanalı açılmadan Basra 
.. Bağdllt yolu bir büyük ticaret 
knnalı vazifesini görürdü. Fakat 
buharlı va51talar, ve teknik inki. 
~lar yolları değiıtirdi. Bura sa. 
Pa bir liman oldu. Bağdat ku! u. 
Ç\lp kervan geçmez bir diyar ga. 

Yıldı. Buna mukabil 16 ncı asra 
~dar sapa bir saha aayılan Bah
~it &a.hilleri. bilhassa Manı 
:ve §ımal denizleri dünyanın en 
l§lek bahri caddefori halini aldı. 

1939 harbi ortaya yeni birçok 
tnegelcler attı. Bunların arasın. 
da Yol davası da en mühimİerin.. 
den b" • "d' ııuı ır. 

.. Manı dcnizj, §İmal denizi bu. 
8\ln ôlümün cirit oynadığı ve ti. 
cal"et için ancak ıku~ uçup kervan 
kontnaz bir çorak Wıa halini al · 
dı. 

Akdeni~ nakliyecilik bakrmm. 
dan bomboJtur. 

s.Jıil §ehirleri ıadece esnemek. 
tedir. 

.~meri"" He Avnıp.a •ruında 
rnunakale dunnuıtur. Yeni dünya 
ile eıki dünya ııraırnda muvasa. 
lan temin cdettk bir yo1 vardır: 
Bıtna körf~i ! 

Bamıdıı.n hşlıyan Bağdadı içi. 
ne alan ve uut)'1p giden tarihi 
"Bağdat caddesi" bugün l"Cnİ~en 
cho:nmiyet kazanmaktadır. 

~asra limanı Amcrikadan gc. 
l~ ılk gemilerin hamulcsini bo. 
~llı~trı iktmıdi tarihinde de ye. 
~ı bır <Jc,'ri hinterlandı ile bir· 
lıkte ya~amaktadır. 

Artık tarihe mal 9 Ian Bağdat 
caddesi iiıerinde "bir bağıi badcl 
:i''·t.'' hadisesi göze çarpmakta. 

ar. Bu hlıdise küçük Asyanın 
"!u1kad'dc:ratı üzerinde hayırlı tc
glr er bırak bilir. - SADRİ ERTEM 

Beykozda noterlik 
t: Adüve Yek1ıcu l3eykozda bir 
b ott'l'lik ihd~ına karar vcmtiş ve 
~a. Eski;ıchlr avukatlarından 
Yi Hanın tayn cdılmişttr· Tıt. 
~~:-:Ş ınV_ddciumumılil:\e bıldir!l-

' 
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Ecnebi garsonla,. meselesi -
Müddeiumumilik yakında 
. . harekete geçecek 

Ta1,sim gazinosu ile reni yolcu 
ı;alonunun lokantaı:;ında çalışan Ro· 
m"n gan:onları m~ ele i gittikçc 
dalbudak salmaktachr. 

dır. Bu itibarla meselede zabıtaca 
miidaJıalcyı ıcap cllır<:ct.k bir nok
ta yoktur.,. 

J)i~r taraftan"'a müddeiumu 
Dün bu mc\'ZU etrafında bir milik poli') müdi.ırluğunün ecnebı 

gazcterc )x>yanatta bulunan Emnı gar;onlarm çalışma ına mani olma 
Ht ~lüdlirü .l\ tuıafkr J\kahn de- ·ı Uizımgcldiği kanaatindedir. Eğc:
mi,,;t.ir ki : zabıta bu hu usta bi, kaç güne ka· 
"- J::limizdr mrı,rut mcı,z11olrr el.ar tedbir film:u:sa müdd,,iu.mumi· 

'ört;, ı:11ıiıın garsnnlutu lwçiik sn } lik resen kanun.un tatbikatı iı;in 
nntlnr kanımımda Tiirk tcl!acmııır Z<lbılaya müracaatla kendisini ha· 
lıa.srcllitı işfcrdrrı soyıluırmırıklfl· r<'kcte gctircc.cklir. • 

• • 

Kızıl toprakta 
tifo vak'aları 

Kızıltoprak semtlerinde son ~ünlerde bcır.t Tifo ,·akalarına tesa
düf cdild;ği söyle.nmckledır. \'azi~re t f5tanbul Sıhhat 1~\eri Müdi.irlü· 
ğünc haber \erilmişt.ir. loıbedcn tedbfr!erin 'alınma~ına ba~lanacaktır. 
Bu muhitte ası yapılac;ık ,.e icabcdcn dezenfekte amcliycleri de icra 
Niileccktir. 

ıstaabam okııarı· 
nın sıblln vaziyeti 

en fazla kızan11k Bu .yıl okullarda 
ve kabakulak vak ~ aJarı görüldü 

lstanbul ilkokullarında bir yı• 
z~rfında Maarif Sıhhat nıüfettişk· 
n tarafından yapıl:rn ı:ıhhi kon
trollerle, öğretmen 'c talebelerin 
sıhht \'<ııi.}:clle.riue <ıit umumi ra· 
pQrlar bölge sıhhat murcttişkri ta· 
rafından tanzim ~itcrd< alalrndar
lara ,=eri1meğe baJanmışttr. 

Raporlardan anla5ıldrğına göre 
bu yıl lstanbulda 2000 öğretmen 
\e 60 bin tale~ mua:,·eneden 
geçirilmiş \"C hep i içinde sıhhat 
fi~lcri tanzim t'Clilmiştir. 

Bu ) ıl içinde en fazla görülen 
hastalıklar me,'S•m haı;talıkların· 
dan maada kabakulak. kızamık 
vakalarıdır. Bu \'akalarda icabe· 
den sıhhi t~birler ahnmı~tır. Has
ta bU!unan ve teda\'İye muhtaç o
lan 200 kadar çocuk, çocuk hasta· 
hanelerinde Ye pro\'antoryomda 
tedavi altına alınmışlardır. Sıhhi 
dUND'llarr okıil olmaya müsait ol-

mıyan 20 kadar okulun hinalan 
başka ycrlcre nakledilmiş 'cya ü· 
zl'rinde trmıirat yapı !arak ~ıhhi 
duruma müsait kılmmı~lır. 

Okul .olmaya uygun gö;:,ülmiycr 
1 lasköy 1':anna okulu kapanmı~· 
tır. 

Onümüzdckı yıl okulların bina 
\•aziyctlcri, öğretmen \C talebcle· 
rin sıhhi durumlariyle daha ya· 
kından alakadar olmak üzere Is· 
tanbul sıhhat iş!eri kadro u tasnif 
edilecek ve yeniden doktorlar ilav<' 
cdıleccktıf. 

Bu arada sıhhat işleri müfclti§-
1erindcn lh an Gelenbcvi ortaokul 
doktorluğuna \'c tıhbıye ö. ' tmen· 
liğine <tÇllan sıhhat müfcttiS}ii!ine 
de provantoryomun eski dahiliye 
~okto~larından Sait tayin edilmis· 
tır. Bunlardan maada yeni ~ktor
lar ela hu yıl tayin edilecektir. 

-----------------------------------------------~ 

Bir Romen ticaret 
heyeti Ankaraya gitti 

Ticaret müzakerelerıne devam.edilecek 
BU.kreşle . yanda 'kalan ticaret 

müzakerel~rıne Ankarnda ae\'am 
etmek uzerc Recel Karol ,\·apurilc 
5 kişilik bir Rorncn ticaret heyeti 
dün saat 11 de şehrimize ~cimi§, 
ak~m Ankarara ı:itmişlcrdir. 

Heyet, Malirc n~kfıleti u·numi 
katibi Yordani~. Jktı~at 'ckiılrti 
mukaYclc ~ri Barbul, pamuk fab
rikaları mumeı;sili Kastclet. Niko-

·ınmandcı;ko, ~nrnsucat fabrikal:m 
münıer.:sili Golman'dan mürekkep· 
tir. llcyci reisi, Tiirkiycdcn pa· 
muk alac::ıklarmı ye buna mukabil 
k~rcstc ve petrol \c.r~klcrini söy
lcmi~ir. 

Bıından ba-.ka Homanra tiiccar
lanntlan Şten~ isminde biri de tif· 
tik Ye yapa~ı alm~k urerc şehri
mize gdmiştir. 

Ekmek bıçağı ile 
• 

metres{tii ,qaraladı 
Diğer bir yaralama hadise

si de üsküdarda oldu . 
Kadriler )'Okuşunda Miriye a· den yaralam15tır. 

. ....... .................. 111 1 111 1 ............ . 

l~e=seaeıeır: l 

1 Şehrin temi'zliği ! 
j t Bele..-\iycnin şehir tcmir.liği ı 
i için aldı~ı tedbirlere, birkaç ana j 
i caddcr.i kendi vasıtalariyle sula. : 
l mak suretiyle sadece kendisi ri. J 
f ayet etmektedir. Bunun, bir de i 
: ha1ka düşen tarafı vardı. Gaze.: 
i telerle ilan edilmiş, büyük lev-} 
: halarla gösterilmi~ti. Yollara tü. 

1
. 

ık"" k~~ . dd 1 ! ·uren, agıt atan yanı ca e e. 
; ri kirletenler ceza göreceklerdi.: 
j Hatta bu tedbirler alınırken ba. f 
: r.ı cez2lar da kesilmişti. Görüyo. f 
: ruz, ki bütün bunlar, pek cabuk j 
j unutuldu. Tramvaydan atlıyan 1 
ive bu yüzden kar:Alara uğrnyım. ; 
i lar oluyor. Tramvay durak yer- j 
: !erindeki bilet atmaya mahıus: 

i sepetler bombo , fakat yerler i 
! bilet dolu .. Medeni bir şehirde, : 
i Belediye yasaklarını itiyat hali. i 
i ne getirmek için yılmadan m.ı. ! 
i cadele etmek Jaıımdır. Bunu bir j 
f "mesele" telakki etmeli ve Be. f 
i tediye. katiycn bu uğurdaki faa. I 
i liyetini atalete \ığratmamalıdır. : 
: ................................................ ı 

Maarif vekili devlet 
ın atbaasında 

Yarın Pendik kampını 
gezecek 

Şehrimizde bulunan Maarif Ve· 
kili Hasan Ali Yücel dun lstanbul 
maarif işleri etraf mda ali.kadarlar
la temas ederek kendilerinden iza
hat almı~ ve J)C\ !et matbaası kitap 
i~lerini tetkik etmiştir. 

Vekil, bugün Pcndiktc kamp 
yapmakta olan İstanbul Uni\'er;i· 
tesi talebelerinin çalısına durumla
rını yakından görmek illere Pcn· 
di~c gidecektir. 

Unin~rsitc Rektörii Ye Fen fa· 
ki.iltcsi dckaııı da kcndi:ıinc rcfa. 
kat edeceklerdir. 

Pendik kampında icabeden teş· 
.kilat q~mamlp.n<lı~ı@an kıınw tam 
bir disiplinle tedri atına devam et
mektedir. 

Maarif Müdürü 
Ankaraya çağırıldı 

lstanbulda yapılacak olan orta 
okullar etrafında Maarif Vekaleti· 
ne izahat ycnnck üzere müdür 
Tevfik Kut J\nkarara gidecektir. 
Maarif Vekilliği lstanhulda te<lri· 
ccn yeniden ortaokul in~sma ka
rar vermiştir. 

Natta seyahat 
acentesi iflas .etti 

Natta seyahat Acentesinin son 
zamanlarda mali \•ar.iyeli bozul. 
muş ve alacaklıları mahkemeye 
müracaat ederek §irkctin iflasını 
islcmişlerdir-

Mnhkemc §irketin ülasma karar 
vcrmig ve dosya lstanhul ülas mn· 
sasına tevdi edilmiştir. 

Şirkotin yurt içinde l:>, yurt dı.. 
~ında dıt 50 bin lirn borcu olduğu 
trshit cdilmiııtir. 

Hcriçlc ve dahildrki alacaklılar 
bankalar vasılasilc iflas masasına 
müracaata bruılamııılardır-

Ev kirası arttırmaktan 
.beraet 

Güzelbahçe sokağındaki Bcyko 
aparlınıanının sahihi Yorgi, apar
tımanının kiralarını yükseltmek is
trmiş. yedinci nsliyoye verilmiştir. 

Yorgi dün yapılan muhakemesin
de, kiraları milli konınma kanunu 
meriyctc r;irm<'dcn arttırdığı an. 
laErlnrğındsın b<'rnct kR.7:anmıştır. 
Diğer taraftan ı~pnrlımanının a1· 

tındaki dtikki\nın kirasını ıtl'tl ır
mak i<!tcyen Muzaffor adında biri. 
slnin dl' mulıakl'.'mcsinc lıakılrnış. 
karın ırin başka bir İ;Uno bırnkıL 
mışlı 

Miinakasa ya çıkarılan 
yollar 

dında bir kadınla metres yaşarar. ı layriye Bcyoi!lu hastalıanc_,inc 
Hikmet Çelik son . zaman.l.arda kaldırılmı5. Hikmet yakalanmıştır Ycşilkör - Saadctlumahmut, 
metresinin harckctlerınclcn ~uphe· Bundan ba.ka Uı:;küdarda Ihsa· İbrişim, Güli tan, R:uni. - Top· 
Icruneğe ,.e kendisilc bu )iizdcn niycde oturan devlet dcmiryolları kapı - Giimüş uru. Acıbadem -
sık ~ık kavgalar etm~e başlamış- gardôfrcnlcrinden Abdülkadir En- Çamlıca, .Nisantaşmda Emlak c..1d 
tır. ibaret dün ak~am tekrarla· gin de a~ni sokakta oturan eniştesi de;;inin geri kalan kı~mı, Ak~aray· 
nan ytni bir kavgada hırsını ala· kunduracı C<-millc ka,·ga etmiş, ela Koca Hagıppaşa, bçeşmc i, 

iki büqük ibret 
B ir milletin lın~·atımta. milli terblyenin no büyilk 'e derin bir 

tesiri oldu~hmdan hemen Jıenıen Jıiç kimsenin §Üpbesl ~ok· 

tur. En imnnsı4:.tr, tcll<inı• nsliı iıınnmıyanlar bllo Wrbllenln nlha.. 
~·et cc' heri dt>ğiştlrcnıccliğlnl "iiylerler· iııkftrta:rı. tcrblyo ile ı.;U... 
hın lmk ın ız olıl\ıJ'.:unu iddiaya kaıfar gitmn-
• ~~ok kere bunı-. tlııir nıisnllcıin, fertlerden nlmıı:ı, <lal alı t.am 

hır a~·cl ınlığa !;ıluıraııuıılıj'.;"ı i~lıı, ilt'ri g<'ri söylenmek kabil olur· fi\.. 
lcnt son zamanlarda bu tcrbi~c jslnln ne ~aman bir ~.r oldu~ll'I 
~öst-cren iki bü~ ük örnek gönlük· 
~ • Trrhiycnin, milleti nasıl blr lç lmlesl gibi kuşattığmn, konıdu• 
ı;una hep birden ı_,alıit oldu!{· 

i~lc Finlandlyıı, l5tc Fr.ınc;al 
J~iıılandl) a. hPynz bir 1-0prnk üstünde çiç<'k yüz11l, n.ltm 'k 

clll!11ı bir milletin \·nt:uııılır· Geniş bir üU•cde bir a\'uç nda.m, ~inr.i:ı. 
el a.-.rın ıle lruınıı Yıu·nttı· 

Altın ı hr c ı,;rn birle ıfö\ iistülcr· Bir tcltlnin <'-Cnnzesi en n ıı.. 
ğı oıı du .. nıaıı .IC!ii ü~tlinde ::rük~~ıcn bir Jcnhramnnlık heyl<f'li idi· 

ı~craı;atiıı, tahaınmUliin: cesaret ,.e lrn\ \•etin hn tUrıu;uııu. h<'rt 
dnima kemal ılcrccc ilo gösterdiler· Kalın , .c iri bir kaya irine, Jll. 
~amit. na,<,ıl girerse, onlar da ditmnn yığınlan lçlno Ö) le daldı! r· 
•<'rı:i iilkrlerindcn bir knç ııarça toprnk koptu. ı~aka.t Plnl:ındi~cı, 

lıu 'koııan ,parı;alarilc, tıplu gn11ı mryılanında lmlunu. btl('aj;mı l>ı· 
rakmı~ bir ~nzlnin s:ıııh ek ikllği i~lndedir. Göğfü.Jcrinde mert bf: 
yürcJ, <;aqlan Jıcrl<e , onları hümıetlc seliimlnma{.rı bort bilir· 

Finleri bu muznffl•riyctc crdircnt milli terblycde.n btıfikn ?e
l' "> .F. 1 ır. ransn, onlıırdıın on ~ kere büyü!.: bir mcmloltctti· "M n. 
nerhaynı'' (\nn on be.5 l;:erc daha :ığlıı.m bir ç<'lik istihkfım hattınm 
nrk~sına sı•mmısh· A"k<>rli~i eski~·cli· lulıarebe ıneydanlann~a. 
yctı~miş m<'şhur kumandanlan Yardı· Jla'rn<'llıkfa birinei idi· Fa.. 
knt daha ilk çarpışmada safları töziildli· Demir mazgnll~ demir 
1..-ubbcli, demir clm arlı i tlhkamlar bir 1.ck gülle atmadan be~·az 
unyrnk çektiler. Niçin?·- Çünkü :Fransa, içinden çiiriimü~, mcshur 
Fransız 'attlnper..-erliği, ''J~ron popUler'' ıla,•nsllc t-0rplllcnmlst:f. 

Ünlli "b:ı~ar" lnrın ~urdunıla, boz~n rüzgarları ese ese ~Ü· 
l'Ckl<'rc namert bir ~ılgınlık dolılurrnuştu· 

Bunlar, ~ı·ı çi kıssa dcğilıllrlcr. l~nkat hl se çıkarma'" ktm!liA 
bl1.c ya-.nk ctlen11•7.· Arnıla sınula. blztlc llc almrhu1 .. llaba tfoğruıııu 
m~ş'um ıwrıh•ll hir tnlum seslerin ~·ükselıliğint duyuyoruz. D:mlara 
hu m~mlckC'1ln bir lolona c-lml<'ğlnl, lıir yudum suyunu, bir ne!C'.5• 
ilk ha,·a.,ını haram etmek grrcktlr. I\llıti !jmır böyle t>mrellcr· 

F avdah bilgiler, merakh şeyler 
------------------K q d ı n la r 

avükat 
ne zaman 
oldu? 

Kadınların avukatlık yapabil. 
mcleri meselesi Fransa.da ilk ola. 
rak 1797 senesinde büyük bir mü. 
naka§yı mucip olmuştu. O zaman 
Pariste hukuk doktorasını ver. 
miş olan, Matmazel Jan Şaven 
isminde bir genç kızın avukatlık 
için yemin etmesine müsaade e· 
dilmemiş; bunun uz erine kadınla. 
rm da avulrotlık mesleğinde er. 
k~klerle aynı haklara sahip ola. 
bılmeleri i~ni vazıı kanun tetki· 
ke başlamıştı. 

22 Mart 1898 de meclis içtima
ında Mösyö Le<>n Burjuva, Le. 
veye, Desanel ve Puankare mec. 
lise verdikleri bir layiha ile kadın • 
!arın da aynen erkekler gibi avu. 
katlık yapabilmelerini talep et· 
ınişlerdi. 

Meclisin bu celsesinde kadn. 
!arın avukatlık yapabilmeleri hak. \ 
kında hir neticeye varılamamış ve 
aynı mevzu bilahare Mösyö Vivi. 
ani ile arka.daşları tarafından ele 
alınarak 21 Teı:;rinisani 18~8 de 
acele bir karar alınmak üzere mec 
liste müzakereye konulmuştu. 

Biribirini takip eden bu iki ta. 
leptcn sonra meclis faaliyete geç
miş ve adliye encümeni de kanun 
projesini hazırlamıştır . 

· Nihayet 30 Haziran 1899 tari. 
hinde Fransız meclisi mebusam 
160 muhalif reye 'karşı 312 reyle, 
Senato ise 33 muhalif reye karşı 
172 reyle kadınların cm baroya 
kayıtla avukatlık yapabilecekleri 
hakkında~i kanunu tasdik etmiş.. 
tir. Bahsi geçen kanun 1 Kanunu. 
evvel 1900 tarihinden itibaren 
meriycte girmiştir. 

DJCER MEMLEKETLERDE 

Kadınlara avuk o. .ık hakkı ve. 
~ 

katlık hakkı vermişlerdi. Halbu. 
ki bunlardan çok daha evvel Ko. 
lombiya ve Havai adalarında ka. 
dınlar başkalarının davalannx ta· 
kip edebilirler.di. · 

Kadınlara avukatlık hakkı ve. 
rilen ilk memleket Amerikadır .• 
Fakat 1869 da bu hak bir kanun 
ile tanmmamıştr. Ancak 1879 se. 
nesinde on iki Amerika devleti 
bir kanun ile !kadınlara avukatlık 
hakkını vennişlcrdir. 

Avrupa.da kadınlann avukatlık 
hakkını ilk olarak Finlandiya, 
Norveç ve Romanya tanıdr. 

Memlccktimizde ise 1929 sene. 
sinde kabul edilen bir kanun ile 
kadınlarımıza avukatlık yapmak 
ve baroya girebilmek hakkt veril. 
miştir. 

Odun ve kömürde 
ihtikar yok 

il' 

Bclodiyc tarafından yapılan tet• 
kiklcr netic:csindc odun \C komurc 
de ihtikar olmadığı tesbit edılnu~ 
tir. Bununla beraber belediye 'a.· 
ziycti daima kontrol edecek, naklı• 
yat işinin tanzimini takip cylıye. 
cektir. 

--0----

y eniden SQmikok 
depoları açıldı 

Belediye yeniden Somikok depo. 
su açılması yolunda kaymakamlık· 
larca yapılan müracaatlcri tetkik 
etmiş, yeniden bazı semtlerde tali 
depo açılmasına karar \enni~tır. 

>-

Otlar yakında. 
kaldırılabilecek 

ren kanun 1899 senesine kadar 
dünyanın bircok memleketlerinde 
kabul edilmişti. 

İlk planda yirmi iki Amerikan 
memleketi gelir. Bunlar 1869 se· 
nesin.den itibaren ka9ınlara avu. 

Dün mıntaka Ticaret mudurlu· 
'ğüne Ankaradan emir gclmi~ \e ot 
sahiplerine demir tel tevzi edılmr::.i 
bildirilmiştir. 

Bu suretle müsaade geldiği için 
mmtaka ticaret müdürlüğü dun· 
den itibaren şehrimizdeki çivi fab· 
rikalanna ince tel yaparak ot <ı:a· 
hiplerinc vcnnclcrine müsaade et· 
miştir. 

Çarşamb. Pcrşemb .1 
14 Ağus. J 5 Ağus. 

9 RcceL 110 Hctcb 

bızır 101 hızıt 102 

\'akitler \'asatı Er.ant \ autl Vıanl 
Oiuıcşln 
dojt~u :; 0!) 9 58 5 10 10 01 

Öğlo 12 18 5 08 1! 18 5 09 
ikindi 16 09 6 59 16 08 8 59 
AkMnı J9 10 12 Dp JO 08 12 00 
l'ıı 11!1 %0 M 1 48 20 rız 1 42 
İrnsAk S J5 8 Ol 3 l6 8 06 

Bu suretle toprak üzerinde yı· 
ğılı knlan <>tların çtlrümemcsi te· 
min edilmiştir. . 

Dünkü ihracatımız 
Dün yalnız lsviçrcye bir. ınik. 

tar ihracat olmuş, ıo bin kilo 1ç 
fındık ve 28 tane halı gonderilm.i~-
tir. ~ .b. 

Yün_, boya ve ~ç ya.ı:;• gı ı halı 

mıvan Hlkmct ckm k hıçağmı Cc-mıl tar~fmdan bıçakla bac,,;,:ın· ı ~airfilnal sokakları ıle rlcrbc~·i 
ka\ıamı~. mrtr~~inin lizcrıne ntı- dcın 'aratanıru:.lır. ~u~lu y:..k.ılan· ::\lcndirr~inin inşac;ı 100.000 lıraya 
!tırak kmdic;ıni muhtclıf Ycrkrın-1 mı"tır. munakl'l""'a çık:ırılmı~iır. '------------..-! 

iptidai maddelerin_ın pahalılanm;:ı· 
sına ra~mcn halı fıyatlnnnda 'Uk
selme yoktur. Bunun sebebi ilin 
r.,trıı <111""""' o'm~c;ırhr, 

.,, 

r
a 



ıJ - V AKIT 14 ACUSTOS 194-0 

Adanada ı 30 Ağustos bayramı 
Pamuk .ih~~_catçı- Bu sene izmirde pek parlak 

lar bırlıgı 6 · bit şekilde kutlanacak 
eylülde toplanacak lzmir- 30 Ağustos Zafer Day· ;nurnkkat tribünler meydana gcti

ramı hazırlıklarına lzmirde de rilecektir. 
Adana - Pamuk ihracatçılar 

birliği idare heyeti merkezde top· 
!anarak umumi toplantının 6 Ey
lQlde toplaıunasına karar verilmiş 
ve umumi heyette görü~ülecek ruz.. 
nameyi hazırlamı:ilardır. 

Ruzname §il şekilde tesbit edih 
miştir: 

1- ldare heyeti raporunu, mu· 
rakip raporunu ve hesabatı tetkik. 

2 - Yeni yıl bütçesini tesbit et
mek. 

3 - Yeni idare heyeti ile yedek· 
!erini seçmek. 

4 - Bir murakip intihabı. 
5 - Hükfunet direktifleri d:ıhi· 

tinde birliğin faaliyetini tesbit. 

Meneınen köylerinde 
bir hırsız 

Soyduğu evi 
ateşe verdi 

· M enemcn. (Hususi), - Mene· 
mende Sasallı köyünde Hayri ka· 
nst 40 yaşında Şerife; evinin da
mında .uykuda bulunduğu sırada 
içeriye giren hüviyeti belirsiz bir 
hırsız tarafından üç sandık içinde 
bulunan muhtelif eşyası çalmmış
br. Bunların arasında bulunan 20 
altm lira ile 200 lira kağıt para, 
bir altın saat, 2 elmas yüzük ve 2 
karyola takımı da aşınlmıştır. 
Hırsız bununla da iktifa etmiyerek 
muhtelif yatak, yastık vesaire eş· 
yayı odanın ortasına toplamış, kib 
ritle ateşlemiştir. Yangın büyüdü
ğü sırada komsuları ycti~ek sön· 
dürmüşlerdir. 

Ayni gece ayni köyde 60 yaşın· 
da Halil Karpuzun evine de hırsız 
girmiş, para bulunduğunu zannet
tiği yatakların içini aramış, bir 
§eY bulamamış, hiç bir şey alma· 
dan çekilip gitmiştir. 

Bahkesir 
doğumevinde 
Köy Ebe mektebi kursu 

sona erdi 
Balıkesir - Uç senedenberi Do
~ ve Ç«uk Bakunevinde ted
risat yapan Köy ebe mektebi, her 
sene olduğu gibi bu sene de dersle· 
re bir ağustos tarihinde son vermiş 
tit. 15 ağustosta da imtihanlara 
başlanacaktır. 

Her sene daha büyük hir teka· 
mül devresine giren mektep bu 
sene de yeni binasında talebelerin 
her bakımdan faydalanmasını te
min etmiş bulunmaktadır. 

Bu sıhhat y.urdunda bu yıl 27 
talebe vardır. Bunlar ay sonunda 
mektepten mezun olarak köyleri· 
mize gönderileceklerdir. · 

fU & O U04 

lstanbulda 
Rus . 
Çiçekleri 

•• •• o 

Yazan: j\rkadi Averçenko 
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Nikah akşamını hiç unutmam, 
çok karanlık bir geceydi. Ben el. 
lerimi cebime sokmuş. sokakta i. 
lerliyo!dum. Garip bir his coş. 
kun1uguyla dalgındım. Alnımr il· 
.zerindeki feneri çıkanlmış ~ski 
bir hava gazı tiireğine çarpıver. 
mh:im. Oradan iki külhanbeyi ge. 
siyc-rdu: benim dalgmlığımla a. 
damakıllı el: lendiler: 

- Yuh bel diye bağırdılar, di. 
:rek koskOca herifi görmedi 1 

Başımı kaldınp kendilerine 
kloğru '.baktrm; yüzümü teçince 
:Rus olduğumun farkına vardılar. 

- Haraşol Pnrtışol Rusmuş 
& ! diye tekrar eklendiler. Galiba 

başlanmıştır. Bu sene Zafer bayra- Zafer bayramı §Crefine o gece 
mı büyük bir coşkunlyk içinde ~hir elektriklerle tenvir edilecek. 
kutlanacaktır. :-ıo ARustos Per~embe ıı;ecesi hmir 

Kahraman Türk ordusunun lz- fuarında müstesna bir ~ece ya~
mirde yapacağı büyük resmi geçit nacaktır. 
Cumhuriyet meydanında olacak ve 30 Ağustos Zafer bayramı mü
saat on birde bu geçit resmini on nasebetiyle Milli Piyango idaresi· 
binlerce ki~i seyredecektir. nin hazırladığı zafer piyangosu fu

Ordunun Zafer ba~·ramı şerefine 
on gün şehir baştan başa süslene· 
cak, geçit resmini ve merasimi sey
retmek fırsatını halka hazırlamak 
üzere Cumhuriyet meydanında 

ar sahası dahilinde açık hava ti
yatrosunda halkın öniin<le çekile
cektir. 

Bu sene 9 EylUI lzmirin Kurtu
luş bayramı da ayni şekilde, gayet 
parlak kutlanacaktır. 

lzmir turistik yollarını 
inşadan vazgeçen 

Fransız şirketinin 95 bin 
lirası irat kaydedildi 

lzmir, 13 (A.A.J - Vilayet, 
turistik yollan yapan Reji Jeneral 
.şirketinin mukavele hükümlerini 
tatbik etmediğini tesbit ederek te
minat cıkçası olan 95 bin liranın 
irat kaydedilmesine, inşaatın ya· 

pılmamast yüzündrn vilayetin uğ
rayacağı zarar ve ziyanın şirkete 
ödetilmesi için takibat yapılması
na ve inşaatın derhal münakasaya 
çıkarılarak talip!erine ihalesine ka· 
rar vermiştir. 

Aydında bu sene 115000 
yapılacak lirahk yol 

Aydını {liıısıısi) - Bu sene 
Aydında rol faaliyeti çok ileri bir 
vaziyettedir. Başta Aydın • Muğla 
yolu olmak üzere bu sene 116605 
liralık yol inşası mukarrerdir ve 
bu iş programlanmıştır. Bundan 
ba§ka Aydm - Fata, Nazilli - Ode
mi~ ve Nazilli - Denizli yolları uzc· 
rinde de mükellef amele çalı~tırıla· 
cak-tır. 

• Pamuk kooperatifinin 
toplantısı 

Pamuk, Tarım ve.Satış koope
ratifi idare heyeti toplanarak koo· 
peratif e yeniden girecek ortakların 
30 Ağustosa kadar kayıt muame
lelerini yaptırmaları ve bu.müddet 
sonunda müracaat edeceklerin ge
lecek yıla kalmabn ve daha bazı 
lüzumlu işler üzerinde kararlar 
alınmıştır. 

Muğlada işlenen 
keresteler 

Muğla, 13 ( A.A.) - Halen vi
layet dahilinde mevcut devlete ve 
eşhasa ait onnanlarda 2000 metre 
mikabı kereste işlenmektedir. 

~ylfilde katiyat ve imalat için 
müsaade verildikten sonra bu mik· 
tarın 5000 metre rnikabma vara· 
cağı ümit edilmektedir. 

lşlenmiş bulunan 3000 metre 
mikabı kereste de piyasaya sevke
dilmiş bulunmaktadır. 

bu akşam kokaini fazlaca kaçır. 
mış da önünü, arkasınl farkcdc
miyor. Onlara ne söyliyebilirdim 1 
Onlara nasıl anlatabilirdim, ki 
ben küçük bir mektepli çocuğu 
gibi garip bir gönül macerası ge. 
çiroim. Ve şimdi rte kokainden, ne 
votkadan sarhoşum. Ben hicranın 
zehri andıran şarabını içtim. Başı 
mı döndüren, gözlerimi bulandı. 
ran odur. 

Gari9 garip yoluma devam et
tim. Kendi kendime: 

- Haydi "Arkadi,,. betbaht 
Rus mültecisi, dedim. Burası bir 
gurbet memleketidir, bir güler. 
yüzden yüz bulup da Moskovada 
imiş gibi maceralar tahayyülüne 
kalkma; neyine gerek senin. 

Aradan biraz geçtikten sonra 
iki irnzalr bir kart aldım. Bunda 
Kamiran, kocasiyle bir seyahate 
çıkacağından bahsediyordu. 

- Mutlaka balayı seyahatine 
çıkıyorlar, .dedim. 

Daha arkasından Feridi de bir 
gün Beyoğlu caddesinde gördüm: 

- Yarın yolcuyum! dedi. On
dan sonra hiç birinden haber ala. 
madım. Nihayet öğrendim ki A. 
nadoluya kaçmışlardI. O günler. 
de 1stanbulda sultan hükiim sil. 
rüyor, Anadoluda uyanan milli 

Aydın .: Tire yolu i.izerindeki 
istinat duvarları geçen sene tuğ-
yanların tesiriyle yıkılmış, köprü 
menfezleri dolmuş ve gidip gelmek 
imkansız bir hale gelmişti. Bu ~ 
başarılmış, yol üzerindeki maniler 
kaldırılmış. yeni istinat duvarları 
inşa ıCdilmiştir. Bu yolun Aydın 
vilayeti dahilindeki kısmı halen 
işlemege müsait bir haldedir. 

Antalyada Şehir Klübü 
açıldı 

Antalya, 13 ( A.A.) - Beden 
terbiyesi mükellefiyet kanununa 
tevfikan vilayet merkezinde teşek· 
kül eden gençlik .şehir klübü bu· 
günden iti~aren faaliyete geçerek 
gençlerin talim terbiyesine başla
mıştır. 

Elmalı ve Finike kazaları ile na· 
hiyelerin<le teşekkül eden iki klüp· 
le dört grup ta teşkilatlarmı bitir· 
miş ve gençlerin talim terbiyesine 
başlamıştır. 

Torbalıda Hava kurumu 
üyesi 238 7 ye çıktı 

1'orbalt, 13 ( A.A.) - Türk ha· 
va kurumuna fıza yazmak için tc· 
şekkül eden bayanlar yardım ko
lu, köylere kadar giderek faaliyette 
bulunmaktadır. Kadınlarımmn bu 
çalışmaları neticesi yeniden 756 
kadın üye kaydedilerek üye adedi 
2387 ve taahhüt edilen para mik
tarı da 4847 liraya çıkmıştır. 

bir kıyam sultanı tanımayordu. 
Onun için hiç kimseyi Anadoluya 
bırakmıyorlardı. Kaçmak lazım. 
geliyordu. Önce Kamiranla koca
sının, sonradan Feridin baha se. 
yahatleri baklada pek ketüm dav. 
ramalarına galibk böyle bir 'scbep 
vardı. 

- Vera, Vera! .. 
- Pajalsti! 
- Sen burada? Ne ışın var 

yavrum? Nasıl oldu da buraya 
geldin? 

Bu sözleri ona uzun bir ayrılık. 
tan sonra ilk rastgelişimde bir 
hamlede söyleyivermiştim. Nere. 
de ve ne vaziyette ona rastgeldi. 
ğimi kabil .değil tahmin edemez
siniz. Geminin parmaklığına da. 
yanarak güzel gözlerini Boğaz 
kıyılarına diken, son~a hastaha • 
nede bana bir demet çiçek geti. 
ren asil miralay kıziyle, o gece 
kendisine .rastgeldiğim "Vera'' 
nın arasında büyük bir :ır.esafc, 
mesafe değil enli ve derin bir u. 
çuru:n vardı. Nerede buluştuk, 
bakın anlatayım: 

Kamiran lstanhuldan gittikten 
sonra b:n bir müddet daha onu 
dii§ilnmüş fe eflatuni bir alaka. 
nın cennetini bir parça dahı mu
hafa7:a etmiştim. Fakat insan bir 

Bir motörde iki 
defa yangın 

'makinist kendisini suya 
atarak kurtulabildi 

Evvelki ı:ccc saba.ha karşı Hı1-
liçte bir motör yanmış, bir ki§i de 
\'licudunun muhtelif yerlerinden 
yanarak hıuıtancye kaldırılmııılır. 
Hadisenin tafsilatı şudur: 

· XAZAN: 
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"- Hanönü iskel!'l'linde bağlı o
lan Selamet mot.örü rnakiıı.l:'i Ham 
zıı evvelki gün geco yarısmdan 
BOnra motörU temiT.lemcğc b~fa

mış, fakat bu sırada birr!fmbire 
karbüratör nteş almıştır· Tutuşan 
benzin tenekeleri bir anria nıotörü 
alr.vler içinde bırakmış ''e maki. 
nist Röndiinm~ğe çalışmış'la da 
muvaffak olamamıştrr. Nihayet it
faiyeye ha.her verilmiş; al eş gii<;· 
lükle aöndiirülmüştür· Hundan 
sonra makinist · Hamza tahkikat 
için kara~rnla. ı;önderilpı iş: hir 
müddet Mnra ifadeııi alınarak 11rr· 
best bırakılmıştır. Harn7.ı1 mntörü. 
ne dönlinı-e bir kibrit yakarak yan. 
gının 11cbt'p olduğu hasarah gör
mek istı>miş fakat ölPye beriye 
~·ayılan hPm;infl'r tekrıır hirden
bir" lulu(imuııtur. Bu dcfıı. Hamza
nın f'lbiselflri de alevler içindo kal. 
mış ve zavallı makinio:t k .. n~ı~ı.,j 
deni:ı:e atarak kurtuı ...... ~•., ... 1tfa. 
ire ikinci defa yeti~crek yangını 
ı::önriiinn üş ve makin i.st cieni7.den 

,kurtar• - --'· muhtelif )'erlerinden 
yanmış olduğu halde Be~·oğlu has
tanesine kaldrnlmıştır. 

---o-

Haliçte bulunan ceset 
1 >ün l fal içte bir erkek cesedi bu

lunmuştur. 20 yaşlarında iLtü başı 
temiz olan cec:edin, üzerinde hiç bir 
yara izi olmadığı ~örülmi.istür. 

Tahkikatı müddeiumu~i mua
vinlerinden R~at Saka idare et· 
mektedir. 

Zannolunduğuna göre bu ceset 
Pazar günü Haliçte de\'rilen san· 
daldan sulara gömülerek kaybolan 
K!ar.cıgümrüklü Osman adındaki 
gence aittir. 

O man Pazar günü at'kadaşr ls
mail ve iki kadınla qcraber Kağıt· 
haneye ;::cırneğc gitmekteydi. 

- Sonrı1 lıi'İn:\ 11 c mı.na ''C'rİr)f'r· 
- :Mü<Jtrırih olunur.. Onlar u• 

tık yııkur ~rkmıyacaklan ,için far
kına hile varmazlar· 

Reriıı, karmııkarİşık bir hııloşll\ 
Galib~ haktı,oQ da ur.un uzun, de. 
rin derin kıırısına bakrynrdu. 

- Her şeyden ~vvf'l Beria te
vr.cr.ühliniir.tr ve do~lluğunıı:m ka. 
zanmak İ!ltiyorum· Ne dcm!'k iste· 
diğimi anlryorsunıız ya! 

Beria bir ım auıılu· Göz yaşları 
artık tamamilP. kurıımuıştur· Yal
nız hu ya.<:ların solgun yanakları 
ÜV'rindc bıraktı~ı İ7.ler hala durıı. 
ynr. Sonra fradt'siı. elini r.a,tıbo 11-

zallt: 
- Teşekkiir cdPrim Galip··· Sen 

ııöz:line inanılır m~rt. bir inıı::ı!1'!tn• 

ıx 
Erkeklerinin ömrli dalgalarla. 

çarpışarak geçen bu ı:ıirin köyde 
her işi kören kRdınlarclır. Mısır 
tarl:ılarında nnlar çalışır. fındık I\· 

~açlnnna. ,onlar bakar. frndığt on
lar toplar, onlar ayıklar· 

Beria bu çalışkan in5an1Rrı sev
di, ye.ni hir !SP.Y ~ören çocuklar ıı:i
bi arkalnna. takıldı. c;enç kızları. 
nın ara<Jına karıştı, zevkleri. eğ
lenceleri, dertleri, elemlerile ala
kadar oldu. 

Jşto Beria. bugün :.·ino köylü 
kızlarilc beraber son def{l olllrak 
gezmeğe çıkmıııtır. 

Köy meydanına doğru yliriiyor
lıır· Burayı rüzgar, J{ııradeniziıı bu 
gürUltüsü akmtıst derin oğultulari. 
le dolduruyor. kızların eteklerine 
doluyor- başlarına sardıkları ye. 
menilerin arasına giriyor, Beria· 
nrn arkasınıı aldığı §alın saçakla
rım kaldırıyor. Bu neşeli kızlar. 
rüzgardan havalanan tlbiselerile 
fırtına. içerisinde kaybolmuş iri 
gece kuşlarını andırıyor· 

Şimdiye kadar yalnız, larhlnrın-• . ' . . da fcnnm \'O medenıyetın tenazu. 
Istanbul maarif müdür ru göze çarpan muntazam ağaçlı, . r ~. renkleri heııaplı çiçekli bahçeler. 

mua V~D l~ .. I• den; ufuklarında pırıl pırıl elek· 
. Jst~nbul 1\taanf mudur mua· lrik ı~rkları titreşen manzaralar

vınlcrınden Muyaffak Uyanık açık dan; riiz.gılrında. cazbandın gürül-
bulunan Kayseri Maarif müdürlü· tü sesi dolaşan gecelerden zevk aL 
ğüne tayin edilmiştir. mış olan Beria bu vah§i tabiat de. 

• Muvaffak Uyanıktan açılan ı~ korunun şiirile mestoumuş gibidir
tanbul Maarif müdür muavinliği· neria hemen her gün evden çı· 
ne de 1...onguldak Maarif müdürü kıyor. , minimini bahçeyi geçiyor, 
Şevki Erkson tayin edilmiştir. sahile doğru kayalıklar araııından 

Olüm . 
Dc\•lct Denlzyolları ''Ege,, vapuru 

kamar~ memuru Şahab Aktonay, 
oturmakta olduğu Kurtuluşta Sinem
köyde Nebahat apartımanında vefat 
etml§Ur. Cezanesı yarın aaat on bu· 
çukt oradan kaldırılarak nah1azı SL 
nemköy camlinde kılıntlıktan sonra 
Slnemköy mezarlığına de:ncdlleceklir. 

Allahtım ölUye rahmet, ailesine sa
bır dllcriZ. 
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kıvrıla kıvrıla inen yol üzerinde 
uzun uzun dolaşıyor. 

Şin1di köyün bütün kadınları Be
riayı tanıyorlar, ona her rastgel
dik<;e, genç kadının artık kulakla. 
rına pek yabancı gelmeyen, gürül. 
tülü konuşmalarını kesiyorlar ve 
giizel geline selam veriyorlar. 

Onun uzaktan geldiğini gören 
genç kızlar. bu giizel yabancıyı, 

tatlı t cbessümlerilc selamlamak 
için kapılarınrn önüne dökülüyor· 
Iar. Beria bu gülümııemC'leri gli
zel dişlerini gösteren tatlı kahka-
halarla kar§ılıyor ... Güzel yabancı 
önlerinden g~tikten sonra ı:;enç 
kı7.lnr aralrında U7.Un uzun konu. 
şuyorlar. Beria b87.an kırpıntıları 
kulaklanna kadar gelen bu cıvıl· 

daşmaların Galibin etrafında oldu
ğunu pek iyi biliyor· Bu ı:;cnç kız
ların hepsi Galibi tanımışlar, hep. 
si onunla kaydırak oynamışlardır. 
Onun için Galibin karısını kendile· 
rine yabancı saymıyorlar. ona kcn
dileriııdcn biri$i gibi muamele edi. 
yorlıır. 

ı stırabı ramütenahi bir surette yacıda ayakkabımı boyatır ve. e. 
çekip sürükleyemiyor, Allah, iyi ~er vakti uygun ıı;clmişı;c, karşıki 
ki, insanlc:ra ııcçmck zaafını verir. camide ezan okuyan müezzinin 
ken unutmak kudretini de bera • • yanık sesini dinlerdim. O, tesirli 
bcr bağışlamış. ve ruhani bir sesti. Çan seslerinin 

Onun için o giizcl Türk kızının madeni ma.ddiliği karşısında bu 
askı da, tabii, başka aşklar gibi seste manevi yurr .. şaklığı duy. 
şöhretini kaybetmişti. mamak mümkün değildi. 

Eski hovardalığıma devama baş Her neyse. arkadaşım işte o 
lamıştım. Bir gün bir arkada. noktada beni tramvaydan indirdi. 
şım: Camiin bulunduğu tarafa doğru 

- Gel. dedi. yeni bir yer keş. uzanan bir yola saptık. Bir müd. 
(ettim, seni d raya ~ötüreyim. det yürüdük. Buralarda caddeler 
Esrarengizliği ile belki nazarı bozuktur. Caddcikebirin kuvvetli 
dil~1tini celbedcr. Her halde h01 lektrik lambalan da buralara 
lanacağını ümit ederim. kadar ışıklarını i!Önderemez. O. 

- Nasıl yer bu? nun için ben sağıma soluma değil. 
- Gazinomsu, lokatamsı, bir önüme dikkat ediyordum. Onun 

yer 1 Fakat bildiğin gazinolardan için şimdi size sağda kaçıncı GO· 

hiç birisine benzemiyor. kağa saptığımızı söyli) emiyece. 
- Demek pek fevkalade bir ğim. Bir yerde durduk. Burası 

yeri bir ev kapısıydı. Fakat orayı 
- Fevkala.de değil, fakat esra- çalmadık. Arkadaşlm sağına, ı;o. 

rengiz, ne soruyorsun fazla fazla? ]una biraz: bakındıktan sonra bir 
Gideceğiz ya. görürsün. bodrum katının demir kapısı üze. 
Ağacamiinin karşısındaki tram rine acele acele üç ve bunu müte. 

vay istasyonunda indik: İstanbul. akıp bir tek darbe vurdu. 
da bulunanlar orayı hatırlarlar. Her halde bu, parola mabiy-:. 

Oradan yol kıvrılınca sağda bir tinde bir şey i.di. Ve gireceğimiz 
ayakkabı boyacısı. solda bir ma. yere herkes giremiyordu. 
nav var.dır. Gece yarmndan son. Kapı açıldı, içeriye girdik. Bu
ra o maanvdan meyva almak iti. rası hcrhan,gi bir evin bodrumun. 
yadım olmuştu . Ba7:an da o ho· nan haskıı bir eev d~cilrli. Bi7: i. 

Ru ~ene; krılıınn rok giizel ol
duklarında hic;; şüphe yok· 

B!'ria bu genç kızların sebC'p!liz 
neşelf'rint>. sıhhatli ve güzel c:eh. 
relcrilc, arkalarınrla rüzgarla uçan 
uzun örgii ''e Qlguıı buğday ha· 
§aklarının ıııcak rengini taşıyan 
Mçlarilc hu ''ahşi manzaraya vçr· 
diklrri tatlılığıı bayılıyor· 

Yeni gelin, buraya Galibin kol. 
ları arasrnda yokuştan ~ıkark<'n• 
soğuktan, ızlıraplan yorgun bir 
Jıaldc, kalbi tasa içrrlninde, rinirlc
ri hasla ı:elmişti. O anın üzı>rin. 
<len lam nn beş giiıı. h:ıygın bir 
bakış katlar hızlı j:;l'Çtİ· 

Bugün ufuklar knrarmağrı htf.i· 
larken Beria aynı yokuştan yalnız 
çıkryor~ bu nk~am havullnr r.ağla
nacak. F.ahahlPyin kendilrrini hu 
unutulmuş J;İbi duran tnprak pıır
c:;asrna ~rlirrn aynı lakn. lt'krar 
kendilerini alarak Trııbzona götü
recek· Yeni evlilerin halayı seya. 
hat ilıitiyor· 

Çok tuhaf lıir St>yalıal oldu bıı.~ 
J<~vvclıi Beria bu seyahati tabnın
mlil edilmez bir işkence. rakal 1ıer 
halde yerine ırntirilme.si lıiz1m hir 
angarya olarak karşıladı· Şimdi bu 
gC'G"n on beş günün bilançoııunu 
yaparken Güllü teyzenin cvinrlc 
~Pı;t>n bu r;iinlcrin 1aı;av\'urundan 

daha çok tallı ge<;tiğini kendi ken· 
dine itirnr etmrk mecburiyetinde 
kalıyor· istemediği baldo hu Mya. 
hatt!'n tatlı hatıralarla dönüyor. 

Hatta artık kocasıyla beraber 
bulunmak bile eskisi gibi ona la· 
hammlil edilmez bir fiCY gibi gel. 
mi yor· 
Vakıa hu köyde kaldıkları nıiid• 

det<;f1 Galip kendisini asla rahat1'1T7. 
etmedi, hatta göziine bilo ~örün· 
nlf'flİ· 
Eğer Brıria kocıumıa pağh bir 

kadın olsaydı bu IakRydidrn şika. 
yet etmesi !azını gelirdi. Galibin 
burada ihtiyar balıkçılardan bir 
çok do~tu \'ar· Sabah kalkar k.!lk
ma:r.. öğle yemeğini muşamba hir 
torbayn doldurarak balığa çıkıyor· 

Akşam giincş hnlarkcn dönJiyor, 
yanaklarc yanmış, bakıışı cUretkiır! .. .. 
Dalgaların raksını, bala duyuyor • 
muş gibi adımlarında hafif bir sal
lanma var .. ev koltuğundaki ııept>t 
te gümüş Gibi parlayan balıklar. . 

llk günlerde GüllU teyze Galibi 
eefkatlc azarladı! 

- Böyle şey olur mu Galip, ka. 
rını yalnız ba~ma bırakıp gidiyor
sun öyle mi? Ne ayıp! 

Beria Güllü teyzenin bu azarla. 
rına müdahale elli: 

- Bırak gitsin Güllü teyze ... 
Ona kalırsa beni de beraber gö
türmek isler· Pakat benim denize 
yür.ilm yok· Bu, böyledir diye de 
onu en sevdiği eğlenceden mahrum 
bırakamam. 

Filhakika Galip. ilk dcfn balığa 
giderken Bcriaya: 

- Sizi de götürürdüm. demişti· 
Fakat balıkçı sandalını konforsuz 
bıılacağını7.dan korkuyorum· Bu, 
şüphesiz laka ile Samsundan bu· 
rava korlar ;;"clnıcktcn daha çok 
rahaL5ızlık verir. 

ner·n Galibe aenlr sporları şam. 
piyonu olarak Ö\·ündüğü dakikayı 
bir daha hatırladı \'e utancından 
kıpkırmızı kesildi· 

(Drıınmı ırnr) 

çeriye girer girmez. kapı derhal 
kapandı ve arkasına uzun bir de. 
mirsürgükonuld u. 

Pencereler. ısığın dışarıya sız. 
masına mani olmak için, koyu 
renkte kumaşlarla kaplanmıştı. 
Burnuma birdenbire keskin bir 
votka kokusu çarptı: 

- Burası bir meyhane 1 dedim. 
• - Yalnız o kadar değil 1 
Kapıdan girilen yerde bir ma. 

sa üzerinde sıra sıra mezeler, 
jambonlar, peynir, yumurtalar 
duruyordu. Şişıpan bir adam, ar. 
kadaşıma kaba kaba gülümsedi. 
Bizim Moskovanın kasaplarını 
andıran bu herif, bu gizli dükka. 
nr sahibi imiş. Biraz ileri geçtik. 
ten sonra birkaç masaya ve birkaç 
sandalyaya rastgeldik. Bir adam 
mütemadiyen votka içiyor ve u. 
zun uzun anlatıyordu. Daha ileri. 
de perdelerle bölünmüş odacıklar 
vardı. 

Oralardan kadın kahkahaları, 
erkek sesleri geliyordu. Arkada
§ım, buraların aşınuı olduğunu 
gösterir bir vaziyetle seslendi: 

- Taloçkal Taloçka! ' 
Perdelerden birisi açıldr ve o .. 

ıadan güzel siyah gözlü, fakat 
( Drı·rrrn kar~1 ki 'tn•fntf n) 



Pariste Komedi Fransez 
faaliyete geçiyor 

Mari Bel bir kazada 
ağır yaralanmış 

azbantda inkılap yapılacak 

I\adın - 'ılic lıir ı-e) iın olmadıı:,"lllı sü.} lclliğinlz lııılılc neden r~~
tc 'azıyorsımuı· 

. noİ,tor - Slı;ln iı;iıı <lc~il, kendim iı;iıı l ıızıyorunı elendim! 

Her mesleğin içyüzü: 
------------------

l\laril>cl be' ny cwcl;;clırimi.ıe scldiğl sıralln 

a~~ada normal ha)at :)avaş çeceğim .. Esasen b nim orkestranı, 
tı !! a\'det etmektedir· Pc.ris ha- bir cazbant değildir· Ben Vensan 
d esıcı canlılığmı almak nrife· Skotto ilo birlikte yeni şarkılar 

:F' c bulunuyor. hazırlayacak ve bunların v"r·lm::.
İati. l'llnsanın c.n kıymetli \'iyolo. sı için turneler tertip edeceğim. 
ons olan Gabriyel Büvon. Paris Bu §arkılar( bütün I<'ransız gençli· 

Lokantalarda neler yemeli, 
nelerden sakınmalı ? 

enıdetvatuvarnıdaki derslerine ği sevecektir· __,... 
lri en başlamak üzere Vi§iden - Demek cazdan vazgeçtiniz? 
a ile hareket etmiş ve istasyon. - Tabii. yeni zam:ınl:ıra, yeni 

gazetecilere eu beyanatta bu. musiki lazım .. 
dtur: Ve Jo Buyon şunu ilfıve ediyor: 

'.ı~ irencliğimc nazaran temınut - Şimdi arkadaşlarımı nnyo-
bnda Yapılması mutat olan mil· rwn, dört tanesinin mahpus 
akalar bu sene eyl\ıl a'Vl için bulunduğunu, ikisinin yarnlr olduk. 

:ı ~~pıl~ktır. Binaenaleyh talc: Jarmr biliyorum. Fakat diğerleri 
erın bır gUn bile knybetmeden nerededirler?. Bunların Montpelio 
!~arak kaybettikleri gUnlcri te- de beni bulmalarını ilan ettim· 
fı etmeleri lazımdır. Komedi }"ranscz , c JU\'O 

~ari.s konservatuvarı an mual· ;Fransanın tanınmı§ sanatkarla. 
~ ~~f esör Pole ile, viyolonsel rmdan biri olan cenubi Fransa sa· 
allı~ Bazeler de aynı zaman. hlllerlnde bir müddet istirahat ct-

a Paruıe dönmUulerdlr- ıtikten son'tıı. Vişl'yc d~filnutstnı-. 
Cazba.ntta lnktlip Juve ya.kında Parisô dönmek ve 

<llbriycn Buyon'uıı karde i Jo koruıervalu,•ardaki derslerine dc
UYon Fransanın en tnrunmış caz. vam etmek frin 1ıazırlnnmakta. 
tnt §efidir· Askerliği Sll'8.SJnda a- dır. 
~1Ma mükemmel bir orkestra Parls.in bir çok bilyUk tiyatro. 
eakiı ctmi5 olan Jo Buyon verdi. tarı sahipleri de Parise dönerek 
i konserlerde topladığı paralarla. eski ielcrinln başına geçeceklerdir. 
ll'alılara pek faydalı olm~tur· Odeon ve Komedi Franseze men-
Jo Buyan simdi cazbantta kU. ıup bir çok kimseler Pariso av· 

. b~ inkılap J apmak düşünce· det etmişlerdir. Komedi Fransezin 
llldcdi.r. Bir muharrire gıunlan tanınmış nrtlsti Marlbel ise bir ka· 
Ylerni§tir: ın. neticesinde ağır surette yara. 

,.";:' Fransanın dört bir tarafına anmış olduğu için Nöyi'de tedavi 
;:ılın13 olan arkadaşlarımı top. ::ıltında Bulunmaktadrr· 

toplamaz derhal faaliyete ge. 

Lokantalardan bahsetmek üzere 
kalemi elime alır almaz, derhal iki 
sc·ne evvel geçen bir vakayı hatır. 
ladnn· 

lkl sr.111> CV\'Cl benim de de
vam ettiğim resmi bir daireye 
ait bir lokr.r.·a rnrdı· Her gUn me. 
murlarm bf!r: ~·emeği :. t dikleri bu 
lokanta hariçten blr adama kira
lanmtBtI· 

Bir glin arkada§lardan biri Fın· 
dıklıda lıer zaman alrş veriş ettiği 
bir kasap dükkiinmn girlyor. Gör~ 
düğü manzara §Udur: Bizim loka.n. 
tanın garsonu pişmiıı parsa eU9ri,. 
yağ parçalan vo ot kırpmttları ile 
l:JfHlkte makineye çektiriyor .. Tabii 
vaziyet derhnl anlaşıldı· Meğerse 
l:ıu krymnlnrln etli yemekler plıılri
liyornnış .. 

Lokanta s:ılıibinin derhal kovul
duğunu kaydetmeğl fazla buluyo. 
rum .. 

Yine lokantalardan bahsederken 
bir mUddct evvel meşhur bir l<>kan. 
tanın mühürlü kapısında gördUğU.m 
şu le\'hayı hatırladım: 

Bulaşık Jı:nzanr iiıcrindcn yağ• 
Jan topladı~ı görlildüğü itin üç 
gün mUdı1etlc kapatılmı~tır. 

Bulaşık kazanı lizcrinden yağla· 
rın toplanması loktancılara göre 

iizel~iği artık yıpranmaya başla. 
J bir kadın çıktı. 
~u esna.da bir perde dah:ı oy. :nu§ ve oradan "Vera", asil mi. 

lüzumlu bir hareekttir ve yine ken. 
meli, çekince ta genzinize kadar <~~_ifadelerine göre ~u yağlar çöp. 
çıkar. Sonra keyif.. diye ke>kainin 1 Iı~ge atılır.. Halbukı belcdly~lz 
ı-msıl çekileceğini öğretiyordu. 1 hır <;ok kereler bu bulaşık yagla· 

1 rrnm tekrar kullandığmı tesbit 

layın fıilzel kııı Vera .. . n.tU gonm. 
.., . ştc onu görünce: 

-Vera Ve d' . · t' ' ra.. ıye ıealenıver· un. 
- Pajalstil 
- Senin burada ne i;in var 

g:~uı;ı? Nasıl oldu da buraya . 
'L ~era, baygın ba üld'' B' ~u tülü . • ygın g u. ır 
terke ı~. bır de Boğuiçine gi. 
ten h ~ ~Uz.~t dudakl.annda beli. 
tttiın ~Unlu 'tebessümü mukayese 
tlluıt · e~a aarboıtu, rengi t>ol. 
l)İi>'\i u, c~ı terliyor ve titriyordu. 
lirrıd k bır teklifsizlikle beni e. 
tnu

1 
en tuttu. O perde ile bolıin· 

~tka~dllardan birisine götürdü. 
lle be aşırn, zaten (Taloç.ka) sı 
~~ rabcr o yerlerden biri:ıinc 

erll\işti. 

St~'\ eteğini bir daha yu'karx 
lt~•c' Çorap bağının altından 

h~ı. , 01 rc!'l~i kü~ük bir §işe çıkar. 
•det ciının baş parmağiyle ş~ 
-~- r~ağmın ortaamdaki cu. 

do(\u ~ §ışeden beyaz bir toz 
tı:ık 'tiyİ u:nuna götUrdU ve kotür 
~r c hır zerresi kalmayıncaya 

lt}'i btÇekınesi bir oldu. Sonra şı. 
na uzattı: 

t 'li 
tn lto::.di çek, ne duruyorst n? 
lıtn ın kullanmaz mrsın? 
....... ona: 
a~ ~ tra, hala inanamıyor m, 

O, b Oldu? diyord~ 

'l~: 
r tl~ 0 nce böyle elden çekmek 

. dU1t~ acemilere bizim Pctrof 
1 -...... tn rn kasap kıyafetli sahi. 
ttit, 

0 
ÇÜk kUçilk kiğıt külahlar 

h, b~un bir ucunu burna koy .. 
ıt tarafını da k<Mcainc ver. 

-Annen nerede Vera? etmiştir. mvayet olunduğuna tö· 
_Demek ki çekmiyorsun! Nalı 1 re yemeklere lezzet veren bu yağ. 

aklına p~ıyorum. Sana bedava larmış! .. 
kokain veriyorum da istemem di. • Lokantalarda en süpheli yemek. 
yorsun ... (Petrof) bunun gişesini ler, sadeyağlılar. en eminleri do 
müşterilere jki liraya satar, kimi. umumiyetle ıskaralardır· 

5indcn iki buçuk lira bile alır. Tanıdığını baba dostu bir lokan· 
. ta.er var, bana bütün yemekler 

"Arkadaşımı (Taloçka) sıyle ba~ hakkmda oldukça faydalı main· 
başa bırakarak bir ka.deh votka mat verdi· Ben do ıskara.Iai'dan 
içtikten ıonra buradan, bu meze, başlıyarak bu malfımatr naklcde· 
içki ve cigara dumanı kokan "ko. yim: 
kain mabedi'' nden kaçtım. Iskaların en şüphelisi köfteler~ 

"Sevgili Kimiran, 
Güzel tablonu §İmdi, Anad<>~U; 

da harplerin, kıvamların .§'lh.ı~ı 
olan bir odanın duvarına. kimbilir 
ne güzel yerlcttirmişsind~~" ~es· 
min renkleri solmadı degıl mı? 

Halbuki !stanbulda Rus çiçek. 
lcri çoktan solmaya baştaımı~r. 
Onlann içinde en güzeli, yilzü~ 
deki hatlar itibariyle biraz senı, 
biraz da tablondaki ku:ı hatırla. 
tan (Vera), o bile şimdi burn!1 
kok;ıindcn kızara kızara solup gı. 
diyor. 

T , bloyu iyi sakla 1 

'' iı.tanbuldaki Rus çiçekleri" 
öeyJ11cc yalnız onları hatırlayo. 
ı um, ben çünkü. Sen ener.ut mu· 
cun? Acaba betbaht ve hele ~dl 
busbUtlln perişan bir Rus mii1te • 
cisini hatırladığın oluyor mu? 
115 ... " 

Bu satırları, bir teessür zama. 
nında yazılmış, fakat gönderilme. 
mit ve ebediyen gönderilmemek 
üzere saklanan bir mektubwn. 
dan alıyorum. 

- BITTJ -

dir. Yoksa umumiyetle ıskaralar. 
dan cm1n olmak icap eder. Şiş ve 
pirzolaların kırmızı, böbreklerin iso 
gereUı olmasına. dikkat etmelidir· 
Öğleden akşama kalmL5 olan şi.5· 
ler, pirzolalar biraz kararın!§ renk
lcrile belli olur. Ak§atndan saba.
ha. eis veya. pirzola kalmaz. .Ak. 
uamlan salış kesilince kalmı§ o. 
lan &iş kebaplık eller derhal tas· 
kebabı yapılır .. Bu etler ertesi gün 
listeye dahil olunur ve ocakta tas
kebabt tepsisinin bir kenarına ko· 
nur, taze etlerle karıştırılmaz, bu. 
na sebep bayat et koktuğu takdir. 
ılc, diğer taze etleri kurtnrmakhr· 
Satilmryan §İŞ kebaplık etlerden 
l'apılan tıuıkebabı umumiyetle. 
k~z:u fasulye, nohut vcyı:ı. bamya 
gibi etli yemeklerin her porsiyo· 
nuna bir<.'r parça ilave olunurM Şu· 
nu da kaydede:1im ki lokantalarda 
pi§en etli yemekleri~ hiç biri elli 
olarak pisuıcz, et söylediğim §0· 
kilde sonradan porsiyonlara mı.ve 
edilir· 

A.lqamdan kalan plı-zolalar er. 
tem gUn sa.han pirzolası veyahut 
kotlet Pane olarak tekrar m\lşte • 
nin &.Une konur. 

Lokantalarda. sadevağln pi§:miş 
yemekler içinde en zi~ ade nazan 
slikkaWni cclbed n turlildür;:q 

ve yazın satılan )az türlüsü .. Kı· 
~ın satılan yaz türlüsü konserve 
olduğu İ!:in terkibinden §Üphe et
mcğe mnlınl ~oktur· Fakat bilhas
sa. ilkbaharda ben tlirlüyU pek tch. 
likeli görUrüm .. 
Bafiımdan geçen bir vakayı an. 

!atayım: Mayıs ayında idi· Gall· 
ba. bir lokantaya girmi§ listeye 
bak1yordum.. Şunları gördüm: 

Patlıcan karnıyarık: 20 kul'UI, 
biber, domates dolması 20 kurug, 
bamya 15 kuruıı. kabak 15 kurt11• 
ayackadın 15 kuruş ... Bütün bun
~CW..n soMn tUrlü on i~ buçuk 
kuru§ .. ln.sıln merak ediyor, patlı• 
(\'ln yirmi, biber yirmi ve diler 
l!lebzcler en aşağı 15 kuruş iken 
nasrl oluyor da. tiirlU 12,5 kuruş 
oluyor. Sorbc-st rekabet ise sözU. 
mUz yok ama. ne de olsa. kUçUk 
sinek bile mide ibulandrnr! 

Serbest rekabet dedim do hatr.. 
rmıa. geldi.. Aman lokanta. listele
rin! azami dikkatle tetkik ettikten 
sonra yemek ısmarlayın.. Bazı lo
kantaların listelerinde yemeklerin 
pek ehven olduğunu görürsUnUz. .. 
Mesela et yemekleri 13, sebzeler 
11, pilavlar, kompostolar 9 ku· 
ruş .. Aman aldanmayın. listenin ar .. 
kasını çevirin .. Burada şöyle bir 
yarı görUrsUnUz: 

Yüzde on be!'! garson ücreti 
mUı;terlye nlttır. 

Bu hesapla yemeği her yerde. 
kinden pahalıya yersiniz, hem de 
ucuz yedim zannederek· 

Kayda değer noktalardan biri de 
yemeği ısmarlar ısmarla.ınaz önU· 
nüze tcrsino çevrilen hesap pusla· 
sıdır· 

Dikkat edin ekmek üç kurua 
yazılmı§tır. Halbuki listede: "Ek· 
mek nark üzerine., kaydr vardır .. 
Çok §ükilr ekmeği on iki kur111& 
yemiyoruz ama, esnaf .zorla yedi. 
diyor· Kaldı ki bir kiloluk ekme. 
[{in bir tok yerlerde bene ba!Un· 
düğll de vakidir. 

Lokantalarda garsonla. konueur· 
kcn de fevkalA.de dikkatli olmak 
icap eder. Garsonun: 

- Şunu veyahut bunu ister mi-
•• ? 

sı.ru.z • 
Sualine kar§ı ihtiyatla cevap 

vermelidir. l 
- Beyin salatasına domates ko .. 

yalmı mı? der .. 
- Koy.. dersiniz .. 
Tutar lıesaba beı;ı kuru§ !azla 

yazar· 
lşarcte değer açık gözlulükler. 

den biri de listeye konan bUtün 
yemeklerin ) apılmayışıdır.. Liste
de hem pilav hem makarna görür· 
sllnüz.. Halbuki o gün makarna 
ya.pılmamışbr· Makarna isterslııizM 
Garson gelir yav ça: 

- Bey efendi kama kalma-
aı. ama pilavımız pek nefistir· der, 
siz de mecburen pilav ) ersiniz. 

Sonra kebaplara da işaret et. 
mck isterim·· Listede taskebabr, 
orman kebabı. bahçıvan kcba.bL 
a.vcı kebabı. Beykoz kebabı, Yalo
.... a kebabı, patlıcnn kebabr vesaire 
kebabı görUrsiln Uz .. 

Halbuki bunların arasında aynı 
tepsi içinde duran kızarmış salça.· 
lı et parçalarının yanına kiı.h pa
tates kızartması, klılı patlıcan ve· 
rahut bczeiya il&veaınden ve ~ 
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s rı rı cıı 

urprız ••• 
. Bir st>ne dUnyanrn dört bucağı.. 
nı dolaştıktar. sonra küçiık npartı
manma. dilsiz hizmetçisine kavu· 
8an Kiı.mıran: 

-:-: _Artık tamam, diyordu .. Ser
scnlıge veda etmeli .. 

Banyosunu yaptı. divana uzan. 
dı, seyahatte iken ap:ırtnnan adre. 
Bine ~elmiş olan mektupları, da
vctlerı. faturaları gözden g~irme
ge baı;ıladı. Bunların hemen ekse
mi iş mektupları idi. Zarfların a. 
rasmda blr de açık mavi renkte 
olanı vardı .. Üzerindeki yazı hiç tc 
yabancı gelmiyordu .. .Merakla açtı 
ve okumağa başladı: 

Altı senedir beni arn.maz oldun· 
Ben ııenc unutrnufi değilim .. Koca. 
mm ölUmündenberi Suadiyedeki 
köşkte oturuyorum. Seni görür
sem memnun olurum ... 

Leyi! 
- I..eyli, dedi. I..eyJA... Demek 

Lt-yll serbest. 
lılazl gözlerinin önünden bir s.i· 

nema şeridi gibi geçmeğe 
başlamıştı. Leyla znngin bir aile • 
nln kızıydı, halbuki Klı.mıran o za.. 
manlar pek fakirdi, gençlik ateşi
le blrlblrlerine : ·aklll§llll§lar, bir 
arkadaş hayatı ya§amaların rağ
men çılgınlr gibi sevişmişlerdi. 

Kfunıran servet sahibi oluncaya 
kadar Leylfı orta yaşlı zengin bir 
adamla evlenmjştı. 

Gerçi seneler geçmiş, 1.nlih. te
sadüf Kfımıranı da zenginler ara_ 
ıuna kanştırmı§, fakat~ iııtcn geç. 
~ş~.. • 

Şimdi Leyla keııdisıni dıı.vet e
diyordu .. Hem demek Leyla duldu. 

:rnasını ~klcm~ti·· 
Halbuki Lel)a çok tc~ı idi, 

aşktan lbahsetmek §Öyle dur.zun, 
sanki deırn:ndcnbnri Ncrmini peş
ke.q çekmi§li· 

•• 

Leyla ,gıtmek için müsaade iste. 
yip y nlarmda.ı a,yrıldığı uma.n 
Nermin Ktim:ıranı hayrette bıra.. •· 
kan bir aamimi:yctlc izah etti : 

- Yengemln bu alr.tm.a misaftr. 
leri var· Söz aramızda bu misafir
lerden biri de j'€ngemt. talip, a• 
vukat Recni Bey i&mınde bir zat, 
fena adam cleğil hanı. yengem de 
ona tutkun görünüyor- Affedersi. 
niz çok gevezelik ettim. Fakat si. 
zin en ya.km aile dostu oldugunuzu 
söylediler de, ne olur. Siz uc yen· 
geme söyle;in bu iş olsun bitsin· 
Kdmıran beynind~n k~unla 

vurulmu a dönm~ sanki karan· 
lık çukurlara yuvarlanmıştı .. Fakat 
bu sözlerin tesiri bir taraflı olma. 
dı .. Az sonra Kamıran dün}'aya 
yeniden doğmu tu sanki .. 

Bu defa !karşısmdıı Ncrmi-
ni, kınalı yllzlü san yapmcağı gô. 
rüyordu.. ~ kızın ne kadar 
candan hali ya.rdJ .. 

O gece misafirler geldiği za
man Nermin biı:. dakika olsun Ki· 
mıram yalnız bırakmadı.. Bütün 
gece beraber. eğlendiler.. O kadar 
ki ertesi sahalı misafirler uğurlan· 
dtktan soru,:a birlikte LeylA.yı bul. 
dular. KBmıran: 

- !şte Leyla, dedi· Senin,, ha. 
.zırladığm. llÜI'.Priz .. Bu sabah;Ner
minle nlsaıılımdrk .. 

l\fuzaffcr .Acar; 

Vakit kaybetmeden derhal o
tomobiline atladı, araba vapu
rlle Usküdara gegti Ye Leylanm 
güzel villası ününde solu!;'U aldı. 
Kapıyı açan bahçıvana sordu: 

- Hanımefendi burada mı? 14.a.940 Çarrıaro:ba /. 
- Evet... t / . 
Çakıllı yollarda hızlı hızh yüriL '1.SO: Program ve mrhıııf.ket Nal 

yordu .. Az ileride bir ~amın serin ııyarr, 7.at1: MUzlk: 8.orı: /•jans, s.1~ 
gölgesine altlğı şeuonga uzanmış •Ev lmdmr, 8.20/ 8.80: -~y.zık~ 12.30: 
sanşm. bir kadın gördU: Prograın ve memlekrıt •aat ayan, 

- Acaba. diye dUşündU , Leyla 12·3:>: MUzlk, 12.50: .1l1MJJ, ıs.os: MU· 
saçlannı mt boyadı· llerlcdi· Genç zik, 13.20/ 14.00: Ml1il.ik, ıs.oo: Pro
IQLdm da gilrültllye ba§mı çevir· gmm vo memleket baat ayan, J105: 
mi§ti .. Bu J..eylA. değil, hentu yir- KUzlk, 18.fO: ı.ı:uz Ac, l9.Hi: Konu,ma 
misini doldurmamış, yapıncak gib1 19.SO: MUzlk, 19. 15: Memleket saat 
dolgun yuvarlak ve çilli yüıl.U, ayan ve Ajans, !?0.00: Müzik, 20.15: 
sempatik bir kızcağızdı. '.Kilmttanı Konuıma, 20.30:, MUzik, 20 50: ı.ıu. 
faı'kedincc: zik, 21.15 mll1,.11:, ~ı.so: Konu:ma 

- Yengem içeride efendim. de- 21.r>O: Mllzlk, 22.80: Memleket saııt 
dl buyurun.. ayarı, Ajans 4ıabcrleıi, 22.45: MU·I~ 

.. ve bir gölge gibi içeriye sil%Ul.. 23.21S/23.SO: ~armld prograı,n .,. J..a· 
du· panrı. 1 
Kimıran nıık randevusuna. geL 15 gf940 p b 

milken kQl'filaatığı bu genç kızın: ·~· erşem e 
candan haline, koşarken sekişine 7.SO: Ikogram ve memleket san• 
ve vücudunun akan tenuUbUne ayan, 7~5: 'Müzik: 8.00: Ajans, s.10 : 
hayran olmu3tu. Ev kac;tıu, 8.20/8.30: Yllzik, 12.80: 

Biraz sonra Lcylli. ile .ıı:a.rgıılaş.. Progmtn ve memleket eaat ayarı, 
tr .. Leylaya otuzuna yaklaşan dul 12.35:1.Milzlk, 12.00: Aja.ııs, 18.05: ı.ru. 
kadınların hali çökmUıı, biraz yağ- zlk, 13.20,/lf.OO: :MUzlk, 18.00: Pro_ 
lanml§tı .. Kfi..ınıran he~·ecanlı.,·dı: Aff " ,, gram ve memleket saat ayarı, 18.05: 

- . edersiniz, diyordu. seya. :Mllzik, 18.fO: Müzik, 19.10: Mllzlk, 
:~:::elim, mt'ktubunuzu bugUn 19.45: :Memleket saat nyan ve ajana, 

- Teı:ıckkür ederim dostluğu.. 
nuzdan eminimdir. ' 

Ve sonra Ncrminc dönerek ila
ve etti: 

- X8.nııran Bey size eski ko
eamnı Yeğeni N ermini tanıtayım, 
bent bir gUn olsun yalnız bırak
madr. 

KA.nııran Nerminin elini sı:kar. 
kcn sarı Yapıncak mUstehzi na.
zarlarla. bir Leylaya bir do genç 
adama bakıyordu. 

RA.nuran bu sarı kızın dı§a.rıya 
ç~ kendilerini yalnız iıttakmam 
içın dua. ediyordu. LcylA o taraflı 
bile değildi, blllkis Nerminden çok 
memnun görUnUyor her fırsatta 
genç kızı methediyo'rdu· 

Bahçeye ~ıkarlarken LcylA. Ka· 
mırana B<>kuldu: 

- s.~ bir sürprizim ;var, fakat 
yarm soyleyeceğim, uzun uzun ko. 
DUŞU.ruz, dediM 

Leyla tatlı bir heyecan için.de idJ.. 
Kburant Yarına. kadar karfpsmda 
~dınnak ve sonra artık kcn.. 
• rde Y<l§Iyacağmı söylemek isti· 

;>o u .. 

Klnuran hakikaten kıvranıyor
du .• CUnkU Leyla da bek!ediği ka.. 
dmt bulmamtfilı· O Lcyl8.nm boy .. 
nuna sanlnıasını · kendisine ....a..ı 
ve y .. ı.._ • ~ 

Q.&Ul bir dost muamelesi yap. 

zan tizerlerine kekik dökülmesin. 
den başka bir fark yoktur. 

Lokantalardan bahsederken bi· 
~ baba doatu aşçı bana §U tav
sıyede bulunmuştu: 

- Lokantada yenecı;k en temiz 
Yemek taze etten yapıİmıo ~io ile 
fuuly~ plyazıdır.. Gerisini ~ek 
~'nlgundan .. 

1'lu1.arter Acar J 

!!O.OO: Mtrzık, 20.30: I<onuıma, .20,'5 
Mllz1k, 2.1.lli: I\:onU§ma, 21.30: #6· 
nuşma, !!1.45: Müzik, 22.30: Mem.le• 
ket ııaat aynrı, Ajana, 22.45: MUli"c, 
23.25/28.SO: Yarmkl program ve ka. 
panı,,. 

'E: Sadi Tek Tiyatrosu 
Bıı gece Bllytlkdero Ailo Bahçuindı 

SUT KARDEŞLER 
Vodvil (3) Perde 

Ra§it Rira Tiyatroaa 
H Afustos ÇaI'§amba gllııU aqamr 

UskUdar, Ba.ğlarbıı~ı, Hale BahQCJJ!Dde 
"Yataklı Vagonlar KontrolörD,. 

YodvU (3) Perde 

Halkevinde motörcülük 
kurau 

Eınlnönü Hallrerlndcıı: 

Evimlzdo a~acağı llln edilen JIO
törcUlUk kursuna 15/8/l9t0 peıpmbe 
g11nU saat 18,SO da lıqlana.eaktrr. 

KayıUarını yaptıranlarm zamanında 

bulunmalan rica olunur. 

Kır Balosu 
Eminönü Halkevtnln ııenclik mut&d 

balosu 17 Ağuııt.os 1940 tnrlhl.nd• 'I'a. 
rabyad& sumerpalasta verilecekt.İr. 
Balonun mUkemmeUycU bakrmmdan 
bllUln hazırlıklar bitml§Ur. tkl ldel 
lı;lıı (10) blr ki§i için bel lira olan bl· 
ıeucre bU!e de dahildir • .Aqa.m uat 
20,80 da. Köprildcn kalkan huamt bir 
vapur davetUleri Tarabyaya g8türe· 
cek ve iab:ıh (3) de tekrar Köp~ 
ceUrccektlr. Halkımwn hem i1i blr 
gece geçirmek Te hem killtur -
t:csesine yardmı.da bulunmak tgAD to 
baloytp ~UrAkleri te:nenn!. oJIJllUr. Bı 
etler .halkevindın alJmr, 
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Arnavutlukta . 
ıs yan 
(Baş tarafı 1 incide) 

Atina. 13 (A· A·) - Alina A" 
jansr bildiriyor: 

Bir Arnavut va:tanp<'rverinin 
güya Yunan njanlarr tarafından 
katledildiği hakkında St('fani a· 
jıı.nsmm Tirandan verdiği hab('rle
rln tamamen asılsız olduğunu be · 
~ana mc-zunU7.· 

Bundan takrfocn iki ay evvel 
Yunan topraklnruın ı:rirmcğe mu
vaffak olan iki Arnavut derhal 
tcvkü edilerek isticvap edilmişler. 
dir· Bunlar bir kavga esnasr da, 
meı-hur bir şaki olan \'C başını gc· 
tirene Yunan hüki'tmeti tarnfmdan 
20 s ne evvel ınU cafat vaadedil -
miş bulunan Davut hoceyı öldür
duklnini bildirmi !Prd'r· Yunan 
hukümcti tarafmdnn vaadedilen 
bu mük"fat Davut tarı>.fından Yu
nan araz"sindc yapılan kaUl!n ve 
diğcı Mi suçlar sebebile vaade -
d lmi!;ti. 

Yunan hlikfım'eti katilleri t<.'vki! 
cder<'k kanuni takibat yapılmasını 
emreylemiştir· 

25 Temmuzda Atinadaki İtalyan 
elçiliği Yunan haric~·A nezaretine 
gelerek Arnavutluk adliye neuıre. 
ti tarafmdan mücrimlerin iadesi i· 
çin merasimi dairesinde müracaat 
\•nki olacağını bildirmiştir. Mile • 
rim ArnavuUan tevkife devam 
eden Yunan makamları halen bu 
talebe intizar ebnekicdirlcr· 

Şurası da kayda layıkltır ki, mu
ta.d ifadelerle kaleme altnmış olan 
Jtalyan •notası Davut hocıanm 20 
flencdcnberi Arnavutlukta yeri~ -
miş o'lduğunu bildirmektedir· 

Hulıl'3a: 

1 - Bir Arnavut vatanperve· 
ri değil, alelade cinayetler irti -
kap etmiş bir katil meu:uu ba· 
histir. 

2 - Katiller Yunanlı değil, 
Arnavuttur. 

• 
3 - Davut Hoca cinayetler 

işlerniı, ve başını getirene yirmi 
sene evvel mükafat vaadedilmiş
tir. 

4 - 1talyım makamları bun -
dan en az 20 gU'nden beri haber
dardırlar. 

Bu mülaha.zalar<n. şunları da 
1lavc etmeliyiz: 

J - Şakinin ba.şmm köy köy 
dola.5tırılmı§ olması tam bir ma· 
saldır. 

,, -~ 

VAK I 1· 

.. . 
GazeleOI' çıl<ıı.n olıttin ya~ "" 
resımıerın tıukuku matıtuzduı 

AKll:'l.f; IJ\ltlFK~I 

t.Semleket Memlekel 
lçınae dışınıJa 

A~lık 11:> ıs:> K• 
3 &) ilk !HU I!.\ • 
fi ıı~lık 4;5 ıtl'!O • 
ı 'ılhk 11110 11m11 • 

larıteuen Bnlkun Btrııgı lc;ln a,> 
'1a otuz kuru:;ı düşullır. f'ıısbt birli. 
_ıttne gırmı.•en ~erlere R;ı.<Jıı vetmtş 
\>eşer klıruş zamoıedlllr 

At-one kıJiııın. tııhJlreo uıektu~ 
ve telgraf ııcreunı Mllone par~~ınrrı 
posla veyi\ banıta ile yollamıı ı.c. 
reUnJ ldua kendi hzerlne ıııır. 
'.I ürklyl'nln h~r pı»>ta ııınkednrı .. 

VAKl'ra 11ho•ıl' yazılır. 

Adree cı .. gı~tırma Ocrcu :!:) Kr,. 

O.AN V<'H~.P:JU 
Clcareıt tlAnlannm eaotlm _ u 

on aonda!l ltıhııren tlAo eavıraı" 
rmdıı 40. le; aayfa lıa'da :iO lo.ını~ 
dllrdUncU eaytada ı.; ikinci "ile ıı. 
c;Uncllde 2: hırloelde 4: bıl~ld< yanı 
kesmece "-liradır. 

BDyUk: çok deV11mlı kllşeıı 
renklt ıı~ .• vtrenıt'l .. HVrı Ryrı ırı. 
dlrmeler yaµııır. Kesml Olnıarır, 
aanttm aabn 40 kuruştur. 

J'foa -ı Mahiyette c. l0U3·ao 
Kllc;Uk bAnlllr 

Bır cleta 30; lkJ de!asL rıo. Uc; de. 
tuı 65, dbrt detuı 75 ~ on defası 
100 kuruıtur. Uc; aylık 111.n veren
lerin bir <1efası bedıı.vıtdır. Dört aa. 
tın gec;en ııanıarın fazla satırları 
beş lturuıtan be.sap edUlr. 
Vakıt bem ;2oğrudlln doğruy11 

kendi \dare yerinde, hem Ankara 
caddesinde Orbanbey bnoında KE. 
MAl..EDDrN lREN U&.n BUroau 
dJyJG tıa.n l\abul eder. ( Rlırnnun 
t.eJetonu: %U~S..'i). 

E.sa.s: 761 - Karar 621 

Ht.kJm: Kemal KovacI 1801 

KAUp: Rebl& Kızlan 

I 

Davacı: Fener Hacı lsa 7 :N'o.rada 

Bohor AburC31, vekili 8\'U· 

,.' kat Ekrem llhaml •• 

, ILESiKALSINI ' Terkibinde bulunan mühim ve fevkalade 
müessir maddeler sayesinde hastalıktan yeni 
kalkanlara ve bilhassl'. kemik hastalıklarına 
müptela olanlara ve zafiyetten sikayet eden
lere yegane tavsiye olunacak ilaçtır. 

llf'r Ecz.:rn~df' buhınnr. ..;ıhhat \'ekfıletınln ruh :1tını haizdir. 

............. 1111: ....................... . 

ıstanbul Belediyesi 
;ıanıarı 

'ffthmin 
bcdl'li 

900,00 
.f500,00 

10(5,00 

640,()1) 

tık 

teminat 

67,50 
337,50 

78,38 

48,00 

Ilıısc1d hastabanCJ1l iı;:in alınacak 3 adet Kardckıı lletl. 
J<araııgaç Buz fabılkaaı ve So:Ukha\·a mahzenleri te!llsatı 

için alınacak 1500 kılo Amonyak. 
Edlrnekapı Sıhhat merkezi ile UskUdar SUt \'C Mektep ço- 1 
cukları Dispanserinin yıllık ihtiyacı için alınacak 1900 kilo 
Beyaz Karaman Eti. 
F..dlrnekapı Sıhhat Merkezi ile U.skUdar SUt ve Mel<tep 
Çocuktan Dispanserinin yıllık ihtiyacı için alınacak Süt 
ve Yorgut. 

625,25 46,S:J I<:dlmckapt Sıhhat Merkc:zile UıskUdar SUt ve Mektep ço· 
cukları dl~anserlnin yıllık ihtiyacı ıçln alınacak 6100 
kilo Ekmek. 

1875,00 H0,62 EyUp Mmtak:ı.sındnki yolların tAmlratında kullanılmak 
Uure lllınacak 600 metre mlklbı Moloz ta§ı ve 100 metre 
mlkAbı Kum. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı İ§lcr ayrı ayrı 
ckslltmeye konulmu&1tur. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt MUdUrlU~U kale· 
mlndc ı;orülecektir. !hale 29/8/9~0 I:'er~embe ı;unu l'laftt H de Dalmt EncU· 
mende yapılacaktır. Taliplerin ille teminat makbuz veya mektuplan ve 940 

yılına alt Ticaret Oda.sı vcs!knlarllc ltıalc gUnU muayyen saatle Daimi En· 
cUmende bulunmaları. (731S) 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müesse
sesi müdürlüğünden: 

Milesse.scmlz için "300,-., lira Ucretıı dahiliye mUtehasımıı bir tabip 
o.lınacaktır. 

Yaomm :ro yl mUtecavlz olmamnsı, n.sgnrl be§ sene meslclt hizmcU yap· 
mi§ olması meoruttur. 

Taliplerin lcabeden vesaiki ba~lamak ııurctile bir istida ile en (;'ec; 1 
20/8/1940 tarihine kadar H:arabUI• mUcs.scsc mlldUrlU~Unc mUracant etme-
leri llAn olunur. (!i961) 

~~~*>®:'.~®f:·%-O:tc.~ r 

~ OSMANLI BANKASI :~ 
j . ~ . TORK ANONiM ŞiRKETi (" -- ~ 

ı . 

,· TESiS TARiHi -1863 ~ - ..... ....... Srnb''" w ı IJr'lti,,.. Cum1ıurtrt'h ı7e m/in,1f.:i' muk411,.frr.4mrsı 
, 22V1 Nuırıl.f,afı I0!6J ıgıı t.ırıM l:J1nıınlA. IJsJı/, Niılmı$1tr 

f 14/61 IOJJ t.ırı~fı 2435 Num.ırJ/ı Rryrıl Oıttte J 'ı • 
' 

Sermayesi : 

thtl7at akçest: • 
,.: - 10.000.000 tnglllz Lirası 

'.250.000 lnglliz ~ıras• 

\Türkiv~nin ba$1ıca ŞehirlHintle ' 
• 

-

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

ı ıırıcı ıooo llrn 
il • l''HU • 
R • {1110 .. 

ı:ı .. 2:.0 .. 
40 100 .. 
7~ • :.o 

l!JO . 2~ -

.. ~ı.oo.-ıır• -smıo.- • - sııoo.- ,. - 3000.-,. 

-= 4000.- • 
.,, ı!7M.- • - 6'..'50.- • 

Keşi.deler: 1 Şubııt. 1 M"
yıa, 1 Ağu~to.s, 1 ll:ıru:İteşrırt 

tarihlcrirale ~·r.rıılır 
-........ amı ....................... __ ._ ............... <111111"'. 

--------------------.--------------------..../ 
lstanbul Maaı·il Müclürlüğünden : 

Maarif Vekilliği köy enstllUlcri !çın a a.,ıu:ı. dn ' m tarı :ı nzılı 

kctntlan nynkkabılnr kapalı zaıf ıısullyle eoksııtm konulmu tur. ıuh 
men bedeli 172;}0 lira ve teminatı 1203 Jlra 75 1,ııru tur. 1 tekli! r bu ııı 

kablara 11lt ııartnnmcl rl ManrlfMUJUr ll •U ynrdirektörhığılndc görcblli 
Eksiltmenin 20 Ağustos lOSO I'er§cmbe glınlı sant 15 de ;ıapıla 3f-ı llı'.ın 
nur. Knr-!.t .ı< r!lnr en geç ~~}A de l.ad r alına '<tır. L727G 

l~"'hcrlnlıı fi~ atı lC"' 
Eııyıının Cinsi 'Mlktarı ı.ıra J,i 

____.,; 
Potin ].ı o G p 
lskarılin noo 5."i z 

2 - Bir Arnavudun katledil
miş ve üzerinde bu cinayetlerin 
tevali edeceği hakkında bfr paf· 
ta bulunmuş olduğu da masal -
dır. 

Karar. 22/ 6/940 tarihinde ölen ve 

Hacı l.sa mahallesi Kürkçü ç~mesf 1 

No.lı hanede kayıUı bulunan Bohor 

kızı 331 doğumlu Vidanın veruesi ba. 

bası Bobor A boreıı ve ıınas.t Yuda kızı 

Mazaltoya mUnhaaır bulunduğu dinle

nen §llhltlerJn oahadeU \'C nUfus kay

dJ mflııdcrecatllc aabtt olduğundan 

kanunu medeninin 440 neı maddesine 

tevfikan mlraıı mc.selelerl iki hi.sseden 

ibaret olup birer sehmlnln kendilerine 

aidiyetine 12n/940 tarihinde karar 

verilerek hazır bulunan davacı vekl. 

llne açıkça anlatıldı. (28 5Si) PARIS. MARSILYA Vı? NIS"dı? 
_ _ LONDRA w- MANÇESTER"de _ 

Ml~'~•--"IGRIS. VUNANISTAN. IRAN, IRAK. F1LISTIN 
1

, __ Kal _________ ııra::ı;!'D D* .. ._. 

. . 

Diğer taraftan mezkur ajan · 1 
sm bildirdiği haberde daha u
mumi mahiyette olarak yapılan 

1 iddiaların hakikate mutabık ol -
madığmı beyana mecburuz. Her
ıkese malumdur ki Yunanistan, 
Yun!l.11 işgalini şimdiki Arnavut· 
luk - Yunanistan hudutlarmrn 
daha ötelerine nakleden 1912 
zaferlerine rağmen bugünkü hu· 
dudu kati olarak tesbit eden Av
rupa kararını tanımıştır. 

Çamura meselesine gelince, 
Türk - Yunan nüfus mübadelesi 
sırasında bu bölgedeki MUslü· 
manlann mliteaddit defalar Tür· 
ıkıyeyc muhaceret arnusunu iz 
lhar etmiş oldukları kaydedil· 
rnektedir. Fakat bu ~1üslüman· 
larm Arnavut nalından oldukla
l"I ileri sürüldüğü için, Yunan 
hükumeti, en geniş bir uzlaşma 
arzusuyla hareket ederek ve 
yalnız alakada.rlarm arzusuna 
değil aynı zamanda her ferdin 
vaziyetinin hakkaniyc.tli bir su· 
rette tetkiki hakkında rnuhte if 
.komisyon tarafından serdedilen 
çok isabetli mütalii.aya ra~en 
vilayetin bu kısmındaki nüfusun 
mübadelesinden topyekun vaz 
geçmiştir. 

BORSA 
- Ankara 13-8 ·940 -

--ÇEKLER--
J SterUrı 

100 Dolar 
100 Frcı. 
100 Llreı 
100 lntçre Frc. 
100 Florlu 

100 HaylJaıarll 
100 Bel&'• 
180 DraJımJ 
100 Leva 
ı 00 Çek Kroeu 
100 Peçe&a 
100 Zlntt 

100 Perııtl 
100 Ley 
ıoo Olnar 

G..21 
13%.-

::9.Zl 

U.90 

%7.40SO 
0.82~ 

~J 
ım 

r. 

l 

• -. MAVERAVl fRDUN'dı? ' • - ..-. 

Merkez tt Şubeleri 

VUOOStAW-' RU~ANVA. VUNANISTAN. SUJ\lvt. t0GNAN 

. -. 
filvaneri H bütün -Oiinyada Accnla ve Muhabirleri 

tter nevi 6ıın"a Mu;rmeleleri yapa. 
tte~b• car. ve m~uaı hcs:ın!arı ı.usadı 
T ınri krediler l'f.' vt's.ı•l.lı Jcrt'dıler k u~Jclı \ 
TurlırVt' •e (cnrbı nıtmle.ketil.'r flzcrıne k~de srr..ed.aı ~kontosıa. 
Borsa tmırlerL • "' 
faham ve ıatMJaı. alıın ~ cmıu üzcrıne ~D&) 
Stnedar l.ahsı1.itı Ci s.ıirr. 

J 
!Cn vükıNc emnıyeı ~arllJrını haıı kırafıli 

l<~al.ır Servisı v;>rdır. 

-----------------· # • 

Piyasanın en müsait şartlarife ( kumbaratı •eıa· 
lcumbaruıı) tua"uf hesapluı •çıtır. ') 

100 \'ım 
100 in~ Kr. 
100 Ruble 

3.2330 1 
~ ~ ,..~ .............. ıımı ........ ~-llJI-~ ....................... .. !ıı .. 8080:,) 1 ~ .. 

- Esham ve Tahvilat - Servetlerini saklamak ıstiyenlere 
Ergani 19.38 

BULUNMAYAN BiR f IRSAT : 
rM- ı · . M ' ' 1 lstokholm serbest limanı servetterıni eakıamıık lıtiyenlcr lı;:ın AHU· 

1 ec IS·I eh usa" n panın en emin llmanıüır. Bu Umanda ıJa lı yük bir fırsat olarak 350 gU
aıU~ Ulkl, 75 kırmızı tilki, 3500 blsam (su faresi), 55 menkl satılıktır. 

1293=1877 
1 

Hakkı Tarık Us 

Malltırm hepsi de ham \"e plrlmn-plrlmndır. lıteklılcr, yalnız 'Nlrkçe 
olarak; [Z. J. Ahsen, TAMPEP.E (Flnlnndı J 11.dreslne mektup yazmalı 
\"e Türk parası olarak en son fiyaUarınr bıldlrn1ellcllrler. btiyenler bir 1 
vekil marifetiyle malları da garebll1rler. 

Bugün bu vaziyetle mecvut 
65,074 nurusun içinde 13.108 
kh~i bu sınıfa dahil bulunmakta
dır. Müşfik bir idarenin nimet· 
irinden istifade eden bu halk 
Yllrttaşlarilc tam bir ahenk için
de Yaşamaktadır. Bu lS bin 
raka.nunın hiç bir zaman artma· 
IDL.'.i olduğunu ısrarla kaydede
riz. Nihayet Yunan makamları
nın gfıya ltaıyanlarm pek ya
kında ArnavuUar tarafından ko
ğulacaklannı ıııöylediklcri hak. 
ıanoaki :iddia ise ~kzibe dahi 
değm~ 

1 ----------r-..---- ~I ilk Deurenin müza- ılP••••• 

r-k-e~:,_':J'_İu~ ... _blla-lık b-lr kl-t.ab .• lr v A K 1 T m atbaas 1 -~er kitabcıda bulunur 

Kitap kısmını yeniden 
tanzim edip açmıştır 

Sahibi: ASIM US 

Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

Umum :nesriyatı ıdare eden: 
Refik Ahmet Scvengıl 

ı . Türkiye 

Ziraa 
Cumhuriyeti 

BL ası 
Kurulu~ Tarihi: 188ü 

Serma vesi: 100.000.000 Türk Liı-a:;ı 
Sube ve A ians adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi bank:ı muameleleri 

ltra .. 
~ 

" :?JO .. .. 100 
" • 

" 50 .. .. 40 .. .. 


