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• 
Reisicumhur lnönii. 30 s 

Dün gece Yerköy isti
kameti ne müteveccihen 

Ankaradan ayrıldı 

Zaferin 18 ncı yıldönümü par-
lak bir surette kutlanacak 

Meçhuller 
arasında 

r"''"'"A_'~kara, 16 (A.A.) - Reisicumhur 
11

l~;·~~"'i 

0:~~0~1~~~d;e~i~- 1 Başvekilimizin aQabeyisi Hakkı 
resmi yapılacak Saydam vefat etti 

:Yazan: ASIM US 

Tinoı adasında bir Yunan harp C9lfti • 
f ela 11 meçhul bir denizaltı tara. .:W d ~hnldı; bu auilcaıtı ya. 

enialtı &emi::inb hüviyeti 
~~al olduiu &ibi niçin buna 
..;--um. rördüiü de belli değildir. 
li aha iki &'Ün evvel bir Davud 

.ota hadisesinden dolayı Yuna. 
ııaaı.n ve hal7an matbuatı ara. 
•ın41l baıLyan miinakqaların ao. 
nu ıelmeden böyle eararetıgiz au. 
r~tte biT Y · · · ba fL~- ~ semasının bfı 
e -n~ıyl'Cle Balkanlann ba. 
1-:"tla adeta bir felaket çanı teairi. 
na ~t~. Sanki meçhul denizaltı 
l'~ının torpili Yunan semisi. 
;:.~ ~ dolayııiy-
~~ emnı7et havasını ----k için •blnuıtır. 

Aceb. Yunan harp gemiıine L 

lılan torpilin maksadı Y unanis. 
lanın bidiaeler aruında muhafL 
za ettiii aahır ve tahlımmiUhi 
dettcetini ölçmek için bir tec:rü. 
he ıınidir? Yok.. bu mahiyeti 
meçhul üdiımin arbsmda claba 
l•İt mikyuta '-izli projeler mi 
vardır? Balbn muacleleainde ıö
ze ~ birinci meçhul budur. 

i İnönü, bu gece saat 23 de huıuıi trenle Yerköy i 
J istikametine müteveccihen ıehrimizden ayrıl- 1 
i mışlardır. 1 
i Milli Şef, garda, vekiller, C. H. partisi ge- ı 
İ nel sekreteri, mebuslar, mülki ve askeri erkin 
İ tarafından uğurlanmışlardır. 
: ............................................................................................ ........ 

Uçu~a hazırlanan lngiliz layyartcileri 

ki ı:,~h~~·t;~ Alman tayyareleri 

yoruz. Eier - Mferberlik bun. "Elli,, kruva- ou··n dan hir ay enel yapılnuı olaa7dı 
Dollruc:. meselesi ile aJakadar o. • • • • • • 

de h .. u-

Ankara. 18 (A·A.) - 30 Ağue. 
tos .zaferinin 18 inci yıldönUmU 
mUnasebetlle, Dumlupmarda Meç
hul Asker ibideainde yapılacak 
merasim programı teabit edil. 
mi§tlr-
Proğramm umumt hatlarma na. 

zaran merasinı, BilyUk Mlllet 
Meclisi. vekaletler, milli teaekkUL 
!er ve müesseseler mümessilleri, 
demiryolu güzergahında bulunan 
vilayetler, parti. halkevl ve umu
mi meclis adına seçilecek zevattan 
mürekkep heyetler, Afyon. Konya, 
lzmir izcileri, İstanbul, Ankara 
yüksek okulları talebe grupları ilt> 
Kütahya, Afyon ve diğer civar vi 
ÜlyC'ltcr köy ve kasaba halkı ilr 
\'İne bu civar halkından olup istik 
:al harbine iştirak etmiş olan mli 
i!nhitler ve asken kıtaat iştira 
<:>yliyeccktir· 

Meçhul Asker abidesinde yap. 
, :ıcak olan bu merasime. çelen'k 

erin konmasını müteakip saat 

1
11.30 da başlanacak ve sırası iit> 
ordu. cumhuriyet halk partisi 
halk. lstanbul ve Ankar:ı yüksek 
okullan adma birer nutuk s6yle· 
necelr ve bunu da bir ~ remnl 
takip eyllyecekUr. 

Bundan b&1ka. zafer ve baıku
mandanlık meydan muharebesinin 
yıldöntlmU gUnU olan 30 ağustos 
gilnU. yurdun her yerinde yapıla. 
cak olan askeri meraaim ve millf 
tezahürattan maada, halkcvlerin _ 
de, halk odalannda, parti merkez
lerinde ve umumi yerlerde toplan· 
tılar yapılarak bu bUyllk gUn kut
lanacak ve yine bu mllnasebetle 
radyoda bir konferans verilecek 
tir. • laWJ.eeii için izahı kolay idi: zorunun c um ler ,·ne 

~ Romanya ile Bulgariı· 

=:::~.cı:ın:::~ torpillenmesi devam ettiler,- • 
reler '-arün arbk acma ermiıtir. Yunanistanda büyük bir • Beş kıta 
~ için Balpriıtanda ,imdiye E Ik 16 g linm aöriilmiyen ıefer. gerginlik hüküm sürüyor vve 1 gün 
'-iİiin her halde denildiği sibi k 
:::,~~~.: Müh_im askeri tayyarenin düşü- 20 uruş 
4~'"".:ıl:.""-:..~': tedbırler alındı rüldüğ~ resm_en 2 Roman 
~· Bu metalibin nelerden Kruvazörü bir İtalyan l b 1 d ld 
haJ& ~t.:: =:m:... ~ denizaltısı mı torpilledi! es ı e ı ı 2 Hikaye kita-
~'._Bo"· .. ,ta olduğu halde Biikrcş, 16 (A.A .• ) - Röyter a. Lo.ndra, 16 (A.A.) - İngiltere- bı 1 Atatu·· rk 
~ devlet adamlanmn ıulha jansı bildiriyor: nin merkezi dün gece ve bu sabah 
~ '-ilahldan BaJkanlarm em- Köstencenin Yunaq 1.ir_nanla:.ilt erkenden yeniden Alman tayyare- albu•• mu•• 
lllJ'eti itin Wr ~ti teıkil edi. münasebette olan maHMılınde soy. lerinin başlıca hedefini teşkil et-
~ Balpri.tan talim ve ter ı d·~· an Helli kruvazörü. mic:.tir. Düşman tayyareleri, lngil· 
t:-~ .. ._ ... _ :ı!!._ etö'a.i ,-~er.- ıen ıgıne nazar . . )1 d 

-. ~ ...... ... ıu nün tor:pillenmesı dol~yısıyle .Y~ terenin şimali şarki sahillerine e 
>"eaİ 1ııir ımcera aiyaaeti. nanistanda büyük bır gergınlık taarruz etmişlerdir. Bu tayyareler

... ll!Ü Iİcliyor? Bu auale en dojJ'u hükiim siirrnektcdir. Her an bey- den birisinin düşmek üzere olduzu 
~ artık INnd.n sonra hidi· nelmilel bir buhran çık ınd:ın projektör ışığı altında görülmüş-
- .... .._eceldir. korkulduğu söylenmekte ~·e miilli. ıın--t"'fiw, Alman tayyareleri, Jngiltere-
• ~ ... ~ ı...a&eı- bu iki meç. askeri tedbirlerin alındıgı da ıH'ı. nin cenubu şarki mıntakası üzerin· 
~ '-ı•bn nnımnmuıının öyle ,.e edilmektedir. de uçtukları gibi Galles mmıleke-
.....__ !l...L! o- t l' Alman ve ltal'-'an tinin cimali garbisi ile cenubu gar-=~ dn içinde halledinıuilece. un ngı ız, . J • Y 

4le talimin etmiyonız. Zira elçileri B. Metaksa~ı z_ırare~ e~mış.. bisi. üzerinde de uçmuşlardır. 

B~ vazi,.üni ...ta surette !erdir. İtalyan elçisı zıyarctını tek. Memleketin merkez mmtakasına 
uriJs Britanya taamız.larma rar etmiştir. yüksek infilaklı ve yangın çıkarıcı 

(Devamı 4 üncüde) • (Deı·amı 2 incide) (Devamı 2 incide) 

) 

Beden terbiyesi kanununa göre 

lstanbul gençlik klüpleri 
30 Ağustosta açılıyor 

k~~nbuıda Beden Terbi e i mü- Bütün kazalarda mükellefiyeti lstan~ulda bulunan mükellefi. 
s\lsu fiy~i kanununun tatbıkı hu- haddi dahilinde bulunan gençler y~te t?bı. se_rbest doktorlar da tes-

8Q il~ tedır. tesbit edilmektedir. Eminönü, Fa· bıt edilmı~~ır. . . . . 
ti~tGn kaza \e nahirclerdcki is· tih. Eyüb, Adalar kazalarında bu Beden terb!.Y~~ı m~ellefıy~tı ~a. 
ıt h-~Y~tlerı teşekkul etmiı:ı, ba- iş ikmal edilmiştir. Diğer kazal~~- ~ununun hükumlerı!le tevf~kan ın. 
~köy teşkılatlan da ya. dakiler de bir iki güne kadar bıtı- tıbak beyannamelen venn!~ ~lan 
~~. rilccektir. (Devama 4 uncude). 

Miıet Zevako'nun evvel. 
cc verdiğimiz romanlınnm 
bir devamı olan "Hortlayan Fa. 
usta" ile EbecU Şef Atatürkün 
bütün hayatını resimlerle tcabit 
eden bir albümü de okuyucula
rımıza vereceğiz. Bunlarla bir. 
Jilete "V AKIT KUTUPHANE.. 
Sl" neıriyatından olan "Seçme 
hikayeler" adlı iki kitapla "Bir 
genç kızın sergüzeıti" isimli aıic 
ve alika romanını da okuyucu. 
larımıza takdim edeceğiz. Nefis, 
çok tarihi bir albüm ile iki ro. 
mar. ve iki hiklye kitabını da 
elde edebilmek için okuyucula
rımızın evvelki giln neşrine 
baıladığımız kuponlardan 16 L 
det toplamaları kilidir. Bu 
kuponlarla bırlikte bet • kitab.ıt 
mukabil okuyucularımız kitap. 
Jann hakiki kıymetleriyle ölçilL 
miyccek derecede ufak bir de 
ücret ödeyeceklerdir ki bu cilz'i 
miktar yirmi lturuıtan ibarettir. 
Taıra okuyucularımız 20 ku. 
ruşta,n maada poıta ücreti ola. 
rak ı S kurug göndereceklerdir. 

uponlarımızı toplaymız! 
~ ..................... .. 

Merhumun cenazesi bu sa
bah Y eniköyden kaldırllarak 
Asri mezarhğa gömülecek 

Başııckili1niz 1-/aydarpa~a iStasyonunda 
·. Başvekilimiz Refik Saydamın 
ağabe)jisi Emekli ordu mensupla· 
'tından eski İçel mebusu Hakki 
Saydam evvelki gece vefatetmiştir. 

Merhum geçen devrede iki kar
deşin ayni zamanda mebus olamı
~a<la:ldan hakkında çıkan kanun 
uzen~. bu devrede mebus seçile
memıştı. Son vazifesi Osmanlı 
~nk.a.~ı idare meclisi ~lığı idi. 
Bır inüddettenberi rahatsız bulu
na!" ~rhum nihayet hayata göz
lerı!1ı kapamıştır. Istiklll maclal· 
yesıyle taltif edilmiş olan merhum 
v~~nperver, temiz ve çok halQk 
b~r ınsandı. Olümü memleket için 
hır kayıptır. 

Cerw.esi bu sabah saat · 11 de 
Yenik~ydeki köşkünden kaldınla
:aJc Nı§anta§lnda Te§Vikiye cami
ıne ·getirilecek, cenaze namazı bu-
~a ~ılındıktan sonra Zincj.rliku
l ud~ı Asri mezarlığa gömille
Cektır. 

Cenaze merasiminde Vekiller 
Heyeti namına Maarif Vekili Ha· 
Ban.Ali Yücel bulunacaktır. Bütün 
vekıller naıtıına birer çelenk yaptı-

hlıtıı§tlr. Cenazeye gelecekler için 
elbise mecburiyeti yoktur. 

Batvek\. __ miz geldi 
Başvekilimiz .Refik Saydam dün 

sabah .Ankciradan §ebrimiJe gel
mi§tir. Keİıdisi biraderlerinin Slhht 
vaziyetinin ağırl~tJlını haber al· 
ması üzerine Ankaradan hareket 
etpıişti. 
'Sayın Ba~vekilimizin kederine 

iştirlk eder, en derin tuiyetJeri. 
mizi bildiririz. 

Romen - Macar 
müzakereleri 

dün açıldı 

Macar Heyeti 
tekliflerini bildirdi 

(Ya:m 2 ncldeJ, 

Günlerin peşinden: 

Merhametten maraz 
çıkmasına misal 

• htanbulda ne vakit bqka Avrupa tebirlerinde olduğu gibi blyük 
aan ekmek fabrikası kurmak mevzuu baJıSolmut ise her şeyden ov. 
v~ı :ınncılar meselesi belediyenin kal'lııuna c;dmuftır· Şehirde bir kaç 
buytık ekmek fabrikası yapmaktan kolay bir fCY yok· Kazançlı btr hı 
o~duiundan sermayesini bulmak ta pek kolay- Yalnız lstanbulda §im_ 
di ekmekçilikle geçinen bir kaç yü fırıncı ile buralarda çallŞaD i11Çi· 
ler iıısiz kalacak- Acaba kUçUk fırıncılar aralarında toplanıp bUyUk bi
rer ılrket kursalar bu :i§i baııaramazlar mı? Zira bu takairde hem 
memlekette halknı sıhhi ekmek ihtiyacı temin edilmiş olur; hem de 
fırıncıların maişet vıı.sıtalan yine ellerinde kalır· 
. 1ıte bu milli.haza ile Uç, beş sene evvel İstanbul fırmcılan teı

vık edilmiş, aralarmda şirket yapmıtlardı· Belediyece ekmek fabri. 
kası kurmak için hazırlanan projeler de olduğu yerde bırakılmıştı· 
Halbuki şirket halinde birleşen fırmcılar asri ekmek fabrikaları yapa
~ak ye~e belediye cc:r.alarmı paylaşmak suretile eski fırmlarm oldU· 
e-.u ıekılde devamını temin etmek yoluna dökülmüşler! 

Devlet kanunlarını hUkUmsUz bırakmak için sillhla yapılan mu· 
kavemete isyan derler ki cezası pek ağırdır- Fmncılarm yapttklal'I 
Dıahiyeti itibarile silahsız bir isyana benziyor; onun için Jrenclllerlııe 
syan cezası vermek değılsc de §irketlerinin feshi isteniliyor. 

Dil~e merhametten maraz ha.811 olur· diye bir darbmıesel 
vardır. İstanbul fırmcılarma karşı tatbik cdil~n merhamet al8temi 
bu lllelelin ne kadar doğru olduğunu isbat etmiyor nıu? 

BASAN 1't111~AYI 
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Hadiseler Arasında: "Elli,, kruvazörü ,--------···--·--~~~~~- ;~-~~;~rif---··· · ............ 1 

:1f ~'.~fı~;~~~:~~~;.:;;; 11 

pp !i~ ~.!. ~ı~ ~-~~:,,,~ ~~ >~•.~•~ ~• ~ ~c~h.: ~1~' ~<:. 1 
J ngiliz; bQflJelıili 
Ç örçil diyor lriı 

Garsonluk 
sanatı t:ımn ller ta:afından , c hJt ta n<ır- bilir. ı~:vc <lil~Unürsiinliz , c ~ne~ çarpmam::, fa'.rt hlr eok gelir; tenturdi)·otlanır ç,l.a~· Razan 

n:ıt znmanlarda \'abancı ım~mle- nJ 1 1 • 1 k cıplak lıu•nnlar ftl kanlar lı;indcı buıslam• adedi o kııdar ı:ophr ki, 
kctlerden on bınlercc kını~ g~llr. ::r ,.~: !ı~.:~r,:~~~~ 1~~a,~·ri~ı"~~ dokt~r J.l\lı:nealırn kn~u?nr~ c~l~·o- ııtii'MU· h'-!il• ~·oı.u, .~aca~ı ~~ 
120 yıldan beri bu pe!erinaj \ unaıı tara"r d 1 k · ka ta <'eksıniz.. Cm ayet mi oınıuo.;, ınti- mı~ fa t ('nliırdı) o, annııs o u 
ve ı;.~rk Ortodol~"'lugrll f•.leminde f dm ak b .razı ııhm 1"

1
' a,r ·,. ~ hara mı tcc;<"bbüs ''f1ilm!-. ! il ayır·· halde dola-:n:ı bir ~ok çıplakl.:11' &-

:.- "' ra m s ·ahınc• er u ı•nıua' ıu.ını· f •- .. iJ "ı 1 • Beledi rMıında kcndfn17.I -plajda do .. bı.ivük· • l>ı'r ..::o· hr"t ka··"'nmıc;tı" Yu B Jk' ı ı k"" ilk b""f , . r "n. ~111:. l'oı mı n ıı:urasınc 11• • • 
J ~ .. _, • • • - c 

1 1 
r u~ 11 !!.·· c 

0 
a;k ,·emlzin f!P. dikkatini ce:belmck Is. jijl- bir meydan muharebesi ye• 

Beşinci kol teh
likesi azalmıştır 

Ş Üphcsiz gars~nluk bir san ·~t
tır. Her san atın da kendrne 

mahsus bir inceliği, bir püfyeri 
vardır. Onu meslekte olanlar bi. 
lir. Garıonluk ıantahnın inceliği 
de mütttrilerin arzu)..-ım dah,. 
aöyl~ ımlamaktır; onlann 
arzulamu en ziyade boşlanna gi. 
Jecek tekilde yapımıktır. Bu iti. 
barla garsonluk san'atım !U tarz.. 
da tarif edebiliriz: 

nanlılar içın bu bayram a:ı ni za· oldukı:a p:ıbnlı Ylneek 'e lı:ec · ·1 .... ~. 1 
t 

111 1
,
1
• "J••m n"nd"' sanı....,ını7. m d il• b" h ' 1 1 t n ' ' 1 ~ıgun 110 \ R \fi ~C ! 01: aJ ..,.,.. , , . •.., .· an a mı ı ır ma ıyet a ına ... "'- Eh, im • artlar IQ('Ycut a Uft(IJı . • •• Pli; ftl'nlll.lllll !)artl~rı nrdir? Sa-ı 

dır •~·~ı , ul":ırı bir plAJ , iirııd<ı ı;el. bir 1,ı .. n11 t -,tan - topral,fnrı. lu· . . · • , h i " ,
0 

• " J ' •ı "d t ı • · .. u Jııl bır :\er o m:ıo;ı. " yrr n on ...... l3u sene de bulu na r~men bin- aü5 (Jtomcldir. Kapı3a hlr ıi e C&· ıllmşuz 0 • :u ıın f'm ı:.enl!lcmı ... '" rafında· '1ir •• lıum arka tarafta• 
]erce ziyaretçi bu b; > rama iştirak , tıp ııara 'arı alma fa baslıyablllrb· O sehf'ıılo ılflnlıo P.ll't'n h"r H' .. ı. . b h bl '9\lfo 
. . T' ı 1 d ·ı ı\f!rıl;rsini.r u~uıtuk

0

: mr de h insan lın tas1ardl.\n tirin o ı:arp. 11
1
• ka. hınelf~ 

1 
q 11~nııı .~: . '

1 
e•ck' ı~ın ınosa ~e.ınıJlır. i er sene o· • ali .

1 
b ..• .. .. h:l 

0 
dak"a pn · ı'l 

1 
, \ttl'a , c ~ .... 

istila tehlikes 
hiçbir veç· 

hile gecmedi 
Lcmd~·a, 16 (A,A.) - Tahmi· 

nen iki ay e.-,el ttll• tdUen ve 
Çör~ile nHaran ~tlnd kolun 
faaliyeti ile meşgul olan Svinton 
komitesinni teşkili dün avam ta. 
maarsında çörçilin beyanatta bu.. 
lunmasına vesile olmuıtur. 

"Leb demeden loblebiyj anla. 
ınak •• , 

Buna bir miıal olarak bir fıkra 
nftkledelim: 
Adamın biri hizmetçisini çağır, 

ini§. Hizmetçi karııaına gelince 
fJıllJ"maiı ile önünde duran bir su. 
bardağına bir fiske vurmu§. Bil. 
lUr bardaktan ''Tın..n. •• 1111 sesi 
akıeder etmez hizmetçi efmdi• 
ıinden bafka bir emir beklemek.. 
sizin dönüp gitmiı. Biraz sonra 
bir nar getinni!• 

Bu hadiseyi eören bir mimir, 
efendisi ile hizmetçinin bu hare. 
ketleri karşısında hayret etmek. 
ten kendini alamamıı Te e. sahi. 
l:inc sonnuı: 

- Siz b~ hizmetçiden hakik.· 
ten nar mı istediniz? 

- Evet. 
- Pekala. Fakat kendisine 

;<nar) kelimesini söylemediniz. 
Sadece billur bardak üzerine bir 
fiske vurdunuz. Bund.ın nuıl o. 
lur da (na eetir) mmaaı pbr? 

- Efendim, benim lıiametçim 
çok akıllıda. Malı'.imatlıdır. Bakı. 
nız, ıize izah ~: L(Tm). re. 
•inden (nar) ..,....... nud cı. 
kardı. (Tın) anpçıa harflerle Yl\ • 
2dıraa tıpla (zan) tekliai ahr. 
:Ya1nız bir nokta fazllıcbr. :Arap.' 
CR olan (zan) Wims "cin fan. 
çası (güman) dandır. 1(Güımn) 
"climeai de yine fança jml.janda 
((keman) cibi okunur. 1(K.n.a) 
C!a (tel) vardır. (Tel) in farsçası 
(tar) dır. (Tar) m farsça imli.. 
aınclan bir nokta ablına seriye 
(nar) kalır! 
Anlayışta inceliie miaal elnralc 

~öıterilen bu fılnwla pyri t~bii. 
lik olduğu meydandadır. r nkat 
hazan garıonlarm, bilha.sn bar 
garaonlarmtn mesleklerinde mu· 
vaffak olabilmeleri için .öyfonen 
§e'Yleri değil, buan ıöyltnıriyen 
§eyleri de anlamalanna ihth :-ç 
vardır. Onun için eler mc::nl::. 
kette ecnebi garaon kuDann:al: i. 
cabeden bir iıtiana li.zmua ~ı. 
nun yeri lokantalar değil, barlar 

nanmaya men•up gemiler ve ordu. ı doJ.1or bıı?u:ıdıırm:ıt. liııun· Hem m . sıırctı ıı 37.an ~o~~nıı, • m:ı.ksııd:ı. liiı!i m'iılir? Afft>dcn;lnlz 
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İşte Elli kn.ıvazörü donatılm15 
bir halde 'fino::. rıhtunına 800 met
re mesafede demirlı olarak nizami 
top atışını yapmak için alayın baş
lamasını bekliyordu. Tam uu sıra· 
da ansızın torpiller atıldı. HükO.
met §U ana kadar denizaltııun hü
viyetini tesbite rarıyacak hiç bir 
unsura malik de!;-rildir. 

Atina, 16 ( A.A.) - Alina A
jansı bildiriyor: 

B. Metaksas, Elli kruvazörünün 
torpillendiğıni krala bildirdikten 
sonra Tinos makamlarına telgraf· 
la aşağıdaki talimatı vermiştir: 

Ziyaretçilerin hakiki Elcnler ol
mak itibariyle teşcie ihtiyaçları ol· 
ınamakla beraber onlara cesaret 
verdiğinizden eminim. Keza dini 
alayın da yapılaca!;ına eminim. Zi
yaret;iierin avdeti hakkında size 
süratle cevap vereceğim ve hima
yeleri için tertibat alacağım. 

Ba~vekil Metaksas asağıdaki ce
vabı alrnı§tır: 

Sözleriniz inzibatlı halka hopar
lörlerle tebliğ edilmiştir. Size tam 
itimadunız vardır. Vereceğiniz her 
emri bütün kalbimizle ifa edeceğiz. 
Alay saat 11.30 da yapılm!§tır. 

Londra, 16 ( A.A.) - Röyter A· 
jansı bildiriyor: 

Sal!hjyettar mahfillerden Röy· 
ter Ajansının öğrendiğine nazaran 
Elli Ywıan kruvazörü terpillendiği 
sırada Ege denizinde Tinos Yu
nan adası civarında hiçbir deniz.. 
~·ltısı bulunmamakta idi. İtalyan 
denizaltılarının bu mıntakalarda 
harekat yaptıkları maJO.mdur. 

İngiliz gazetelcrlnlo DC8riytı 

L<mdra, 16 ( A.A.) - Daily Te. 
legraph gazetesinin deniz muhar
rırine göre, Yunanistarun Helli 
kruvazörünün bir İtalyan denizal. 
tısı tarafından batınldığına hük. 
ınetmek mantıki olur. 

hmabiiir· foincc; !;ıırpanl:ır olur· tadır. Ml!<Rl, ~alıı.eal• ıı:aJı ı ... Bu se- bo ~ bulmamıc; ' '\'erlcrdrkl 
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Romen - Macar 
müzakereleri 
dün başladı 

Turn11 Seıain, 16 ı A.A.) - Bu.. 
gün Romen heyeti ile müzakerelu. 
de bulunacak l\lacar heyetini ha. 
mil olan · sofia nehir vapuru öğle. 
den biraz evvel buraya gelmiıtir. 
Romanya hariciye nezareti proto
i:.ol şefi, Macar heyetini karşıla.. 
ınıştır. Öğleden beş dakika evvel 
i'..;i heyet, Lubicescou sarayına git. 
mişlerdir. 

Macar heyeti, ı Iory Andre, Ma. 
car erkinıharbiyd reis muavini 
General Nadoy, General Szntdo. 
mocosi ve Albay Uyzasry'den mü
ı ekkeptir. Homen heyeti, Valer, 
Pope Ye General · Dragalina'dan 
mürekkeptir. lki heyet şefinin 
teati ettikleri kısa hitabelerden 
~onra l\tacar heyeti reisi, Romen 
heyetine Budapeşte hükOmetinin 
tekliflerini tevdi etmi~tir. lki he. 
vet Turnu Severin \"alisi tarafın. 
dan öğle yemeğine davet edilmiş.. 
!erdir. 

Budapışte, 16 ( A.A.) - Macar 
Ajansı bildiriyor: 

Macar heyeti bu sabah saat 
10.20 de Tumu - Severine muva· 
salat etmiş ve Bükreşteki Maçar 
sefiri ile Romanyanın Budapeştc 
sefiri ye Romen makamatı tara
fından karşılanmıştır. 

lngiliz 
tayyare~eri 

T rablusgar µta 
muvaffakıyetli 

bir baskın yaplllar 
lıkencieriye, 16 (A.A.) - Dün 

gece İskcnderiye üzerine iki sa.at 
aüren bir baskın yapılmııtır. Bu. 
nunla beraber, bombardıman vı 
top sesleri fasılalı surette olmuı, 
d~nize birçok bombalar dütmlif. 
tür. Şimdiye kadar ılınan rapor-
1~ra göre nefıi ıchir üzerine hiç. 
bir bomba dütmemiıtir. 

Kahire, 16 (A.A.) - İngiliz 
hava kuvvetleri tebliği: 

Alman tayyarelcri
nın ıngiitereye 

yaptıkları hücum 
( lJaş ıaraJt ı ırıcıde) 

bombalar atılmı~tır. l!a:arat nis
beten ehemmıy~tsızdir . .Birçok kişi 
telef oimuştur. 

Londra, 16 ( A.A.) u- Cenub 
şarki salıilıne hucum eden 30 tay. 
yareden mürekkep bir filoya men
sup Jünters tipinde yedi pike bom 
bardıman tayyaresinin ve ayrıca 
iki avcı tayyaresinin düşilrüldülü 
haber verilmektedir. 

Bunlar İngiliz avcı tayyareleri 
tarafından dü~ürülmüşlderdir. 

umara, 16 ( A.A.) - Hava ne· 
zaretinin istihbarat servisinden 
tebliğ edilmiştir: 

Almanlar dünkü hücumlamxla 
1000 den fazla tayyare kullanmq. 
lardır. 130 Alman tayyaresi lnıi· 
liı avcıları tarafından, 11 tayyare 
hava dafi toplan tarafından, 2 
tayyare piyade erleri tarafından', 1 
tayyare de mitralyözle düşür:ülmüş 
tür. Topçu pazar gününden beri 
ceman 35 Alman tayyaresi tahrip 
etmiştir. 

Dün İngiliz hava kuvvetleri 
tcyyareleri Trablusgarpta Bom. 
i:-.ıya karşı muvaffakıyetle neti. 
iclenen bir hava hücumu yapmıt
lardır. Limanda bulunan birç.ok 
deniz tayyarelerine hasar verdi
rilmiıtir. Bir petrol deposunda 
<:ıkanlan yaneın tevesaü ederek 
d:niz tayyareleri rıhtımına ka. 
dar sirayet etmiş ve orasını atet
lemiıtir. İki tayyare yannuıtır. 
Deniz tayyarelerine mahsus bir 
petrol tankı infilak etmi§tir. Di. 
ğ::r iki deniz tayyaresi limanda Gece C3nMında dllşman faaliye.. 
batmııtır. · ti büyük bir sabada fakat daha U· 

Başvekil demiştir ki: 

"- Svinton komitesine veya 
gizli teşkilatın diğer ıubelerine 
ait suallerin bu suaUere verile. 
cek cevapkrın umumi menfaatle. 
re mugayir olacafını birkaç zil· 
man evvd meclise anlatmı!tım. 

Bu nevi meselelerin b:thassa 
harp zamanında ilenen münaka. 
§a ~tmek doğru değildir. 

Avam karr.arası ıenelerdenberi 
bu prem.ipi kabul etmit ve her 
ı:aman mestur tahsisatın Ye sarf 
ıekillerinin münakapauıa milıaa. 
de eylemeyi reddetmifti. Meclisin 
Svinton komitesi bahainde de bu 
kaideye riayet edeceğine eminim. 

Bu sözlerden sonra Batvekil 
bahsi ge;en komitenin teıkili hak 
kında aşağıdaki tafsilltt vermi~· 
tir: 
"- Tahminen 1 O hafta evvel 

tam itimatlı Holanda milletini 
nazi tecavüz.üne r.amcden karan. 
lık ve alçak müıareketten $Onta 
1ngilterenin üatünden bir cndife 
dalgası geçti. DÜflDan ajanları. 
.nın burada faaliyette b'.ılunmuın. 
<lan ve aynı su altmdan yürüyen 
hain tabiyeyi kullanmaaından 
korkulurdu. Tabia ncuıctlcrin 
muhtelif şubeleri bu pbi tasav. 
vurlann önüne ceçmek vaıileaini 
deruhte ettiler. Fakat bu muka· 
bil faaliyet her zaman icabeckn 
Ahenkle yürümediğinden bu 'fa. 
zifcyi deruhte etmeli STintondan 
istedim. 

olma111 daha doğrudur. Muharrir ilave ediyor: 
"A'. Dint bayram dolayısiyle dona. 

tılmı~ olduğu için kruvaı.örün yan. 
lı:lıkla ba~a bir millete mensup 
olduğunu zannetmi§ olmak imkln
sız olduğuna göre, taarruzun kas. 
ten vaki olduğuna inanmak icabe. 
der, Bu taarruzun Yunanistana 
kar§! bir yıldırım harbine mukad. 
deme olup olmadığı suale layıktır. 

Tam saHihiyetli murahhas Ho
ry'nin riyasetinde bulunan Macar 
heyeti öğleyin Romen heyetinin 
beklemekte olduğu Kültür sara
y ına gitmiştir. lki heyetin ilk mü
liı'rntı 30 dakikadan fazla sürmüş
tür. 

Düşman tayyarelerinin hemen f.ı.k mikyasta gcni§lemi~tir. Şark 
hepsi hasara uğramıstır. Tayya. kontluklarındıı geni5 bir arazi ~C
relerimizin hepsi salimen dön- ı ne ~tıl:ın. yan.gın bombaları 134-
müşlerdir. 1 r ı dcger bıç bı~ lıas:ır ve zn)1at 

arki İtalyan Afrikaııında Eritre -.·erdJrmem[§lerdır. 

de Macca ve llabe§İstanda Jigji. 1 Bir merkez eclırinde evlere ba0 

ga be Dessie üzerine hücumlar 
1 
ır ha.sar yapılmı!Stır. Ezcümle has. 

yapılmıştır. t ınelcr ve bir stadyom zarar gör-

Be§inci kol tehlikesinin önüne 
geçmek için alınan tedbirlerde 
büyük bir selah oıdulunu mec. 
lise bildirmekle bahtiya.rım. Teh. 
like müasip nisbette uatmıı
tır. Bunun böyle olması çok mU· 
rlındir. Çünkü her uman mayısa 
nazaran çok kuvvetli oldufunıu. 
zu hissetmiı ve kuvvetli isek de 
bir istila tehlikesi hiç bir .eçhile 
geçmiş değildir ve yabancı mtm. 
lcketlcrdeki Almanlar da hare. 
katın başlamak üzere olduiunu 
mlikerreren bize temin etmekte. 
dirler." lngilterenin 

Amerika 
sularındaki 

adaları 
Ha va üsleri teıiıi için 

Amerikaya kiralanacak 
J.ondra.. :16 (A·A·) - Lef ajan· 

eı hildirlyor: 
J..ondrada iyi haber alan ınali

fillerdo beyan edildiğine göre, ln· 
giltercnin Amerika sularmd&ki ba .. 
.zı: milstemlckc ndalarnıı Amerllta 
destroyerlerile mlibadele etmeyi 
ta."Sav\•ur ettiği hakkmda Ncv
yorktan verilen telgraf un ve e-
21astan tıridir· 

Fakıı.t Mylc bir mUbadelenin 
milnnsebets"z gözilkmcslne muka
bil hıı\·a Uslcrl tesis edilmek üzere 
bu ad ılıırın kiralanması için yapı. 
lacak tekliflerin daha müsait b1r 
§Ckilde kareılanacağı tahmin edil
mekte ve bu mevzu etrafında Lon. 
dra ile V8.§lngton ara.anıda noktal 
nazar teati edildiği zannedilmek· 
tcdir. Bununla beraber bu mesele 
Amerikan destroyerlerinin !ngilte. 
re tarafından mübayaasile birlet~ 
tirilmemf.,tir. · 

. ----<>---

Fransada 
3,5 n1ilyon aıker 

terhis edildi 
nerlin, 18 (A.A.) - Tas ajaruıı bil. 

diriyor: 
Voelklscher Beob&chtir gazete.ının 

Cenevre mubabtrtne Vichy'den .relen 
mah1mat& nazaran, Fr&nm: orduau. 
ıaun terblılt 6 ~ bJt&m but_ ........ 
.. .... :mJl1'CIB hkerfll terhtıı 

ıedllmeıd, lfelzlerln adedini çok !ula.. 
Iaıtırmı§tır. 1:51zlerl:ı vıız.Iy~tl <;ok 
mQ§kUl butunınal<ta.ı.r, 

Daily Express gazetesi ltalyan 
- Yunan münasebetlerine tahsis et
tiği ba~alesinde f()yle diyor: 

Musolini, mihver zihniyetine 
has olan sürpriz darbeelrinden bi. 
riyle ansızın Yunanistanla ihtilM.. 
çıkarmayı muvafık görmüştür. Bu 
darbe, son zamanlarda hassatan 
berrak görünen İtalyan • Yunan 
semasında bir şim~ek gürültüsü gi .. 
bi patlamı~tır. 

Gazete, iki memleket arasında 
geçen eylülde teati edilen dostluk 
mesajlarını ve Musolini'nin geçen 
mayısta Yunan hükumetine ver. 
diği Balkanlarda sulh teminatını 
şimdi Davud Hoca'nm katli hak. 
kında yapılan protestoları hatırlat. 
makta ve razı~ına şu suretle de. 
vam etmektedir: 

Bu suretle Arnavutluk istiklali
ni söndüren aynı ltalya şimdi hu.. 
dutlar ötesindeki Arnavut milliyet. 
ı>erverliğinin hamisi olarak ortaya 
çıkıyor. 

Acaba ltruyanların Helli kruva.. 
zörline taarruz t'tmelerinin sebebi 
ne olabilir? İngitterenin Yunanis. 
tana verdiği garantinin ameli ne
ticelerini denemek ve yahut da ln.. 
giliz filosunun dikkatini Mısırdan 
ba~a tarafa çevirmek mi? 

Ayn_ı suale cevap vermeye çalr. 
§311 Tımes gazetesinin diplomatik 
muhabiri de şöyle diror: 

Bunun sebebi belki de. sadece 
kodu adasını ve Arnavutluğa civar 
bölgeleri istemeden önce Yunan 
hükfunetini korkutmaktan ibaret. 
tir. 

Tayrnis gazetesi ba~makalesinde 
ıu satırları yazıyor: 

Elli kruvazörilnün İtalyan bah
riyesi tarafından batrnldığmda 
zerre kadar şüphe yoktur. Şimdi 
ba~lıca mesele İtalyanın Yunanis
tan hakkınc.hld fen·ı mu:ırncle'e-

Romen delegasyonu Bükreşe 
dönmüştür. Pazartesi günü tekrar 
Turunu - ~verine geleceldlr. 

X MredUea T~bUi 

TııruwSeveritı - D,N,8. bil<ti· 
ri)'Of: 

Romen .. Macar mUzakerelerinln 
açılı, celsesi hakkında aşağıdaki 
karşılıklı tebliğ neşredilmiştir: 

Bugün saat 12 de Macar - Ro· 
men müzakerelerini yapmaya me
mur heyetler bir a91ış celsesi ak· 
detmek üzere toplanmı1}lardır. 

Celse, Bibiesco müessesesi sara
yının büyük salonunda akdcdil
mi§tir. 

Açılış nutuklarından ve müzake
relerin tam mu\'affaki\'etli bir ne
ticeye varması hakkında temenni· 
!erden ve salihirctlerin teatisinden 
sonra, Hori, Romen heyeti reisi 
Valer Popa Macar tekliflerini tev· 
di etmiştir. 

Romen noktai nazarı ve Romen 
hükt1metinin teklifleri aynı salon
da 19 Ağustosta saat 10 da akde· 
dilecek celsede bildirilecektir. 

Macar heyeti saat 16 ekspresile 
Turunu - Severini kaydederek Bük 
r* hareket etmiştir. 

Heyet saat 22 de Bükrqe mu
vasalat edecek ve Romen hük~e
tine Macar tekliflerini bildirecek
tir • 

rinde Ye korkutma işinde nereye 
kadar gideceği meselesidir. 

Davut Hoca meselesine gelince. 
bu meselede hakikaten manalı olan 
nokta Hoca iki ay evvel katledil· 
mi' oldu&ru halde ltalranların şim· 
di m~eyc fevkalade bir alaka 
göstenne:.:te olmalandır. Şurası 
kaydedilmek icabeder ki, büyük 
hamilik yaptığı Viyanadan kovul
muş ve Budapeşteden de tam ricat 
halinde bulunmu5 olan Musolini 
şimdi hiç şüpphesiz Balkanlarda 
rniim1'iin o'an bütün nüfuzu t~min 
kaygu-unda:Jır. 

Mücaacada hangarlara ve Des. ınUşlcrdır. Bir fabrlka da hafit ha. 
aie'de tayyare meydanına tam i.. sara uğramıştır. Yaralılar ve bir 
sabetler olmuştur. Jigjiga'da bi. miktar da ölU '"ardır· 
oalara düıen bcmbalar birçok 
yanıınlar çıkarmıştır. Bu yangın· 
lann biri neticesinde kuvvetli bir 
infilak olmuştur. Yerde düıman 
tayyareleri yakılmıştır. 

Tayyarelerimiz, İngiliz Soma. 
lisinde Diitmanın harekatını taciz 
etmeye devam etmişlerdir. Zeila 
• Burhar ve Biyo • Fogo • ZeHa 
yollarında dütmanın motörlü nak 
Iiye kolları ve kıtaatı muvaffa
kıyetle bombardıman cdilmittir. 

İngiliz hava kuvvetleriyle bir. 
likte harekata ittirak eden Fran. 
arz mürettebatı İngiliz Somalisin. 
4c Adaheh mmtakaları iizerinde 
kıymetli keşifler yapmı~lardır. 
Birkaç dü§man kamyonu mitral. 
yöz ate~i altma alınmıştır. 

Eritrcde Maasacona'da düşma· 
nın hava deniz ordularına ait loJ. 
lalar bombardıman tayyare filola. 
rımız tarafından hücuma uğra • 
m.ıılar ve binalar ~ok hasar gör • 
müsti.ir. 

{3 Ağustosta blr düşman bom· 
bardıman filosu Kenyada Vajira 
hücum etmi~. fakat hedefine va. 
ramadan püskürtülmİiştür. 
Aynı gün tngili.z Somalisinde 

bir düşma11 avcı tayyaresi dütü.. 
rülmii~. pilotu esir edilmiıtir. 
Düsmanın bir bombardıman 

tayyaresi filosu kuvvetli bir avcı 
tayyareler filosıınutt himayesinde 
olarak Malta üzerine hi.icum et. 
misse de az hasar olmuştur. 

Nalrobl, 1G (A.A·) - Akıam 
resmi tebliği: 

Vaija, dUn. Cnproni tip:nde üç 
tayyare tarafmdan bombnrdıman 
edilmiştir. Müteaddit bombalar a
tılrnış.sa da hiç bir lıas:ır olmamış. 
tır. Hücum yapıldığı zaman hava· 
da bulumnakta olan nvcı tayy:ı.re
lerimlz derh:ıl ıil\ .. nıana snlchrmıl'!_ 
lnrdtr· Canroni'l"r nl,.ıık buhıtlnr 
arasma girerek kııç:nışlajır. 

İngiltcrcnin cenubu prkl, cenu
bu gaQ>i, ,.e ş!m&li !]arklainde ve 
Galin cc.nubuna bombalar atılmre
tzr. 

İngiltercnin cenubu garbiainde 
bir fabrikada hafif hasar \"&1'd.ır. 
Bundan başka vukua gelen hasar 
hafiftir. Bi rkaç kişinin yııralaudr. 
ğı haber veıilmektcdir· 

Humber mıntakaaında avcı tay· 
yarclerimi;o; bir dU§man bombardı.. 
man tayynresini bu sabah erken
den dilf;Urlilmüilcrdir· 

Roçe.ster·de. cndilatri bUrolan 
huarıı. uğramıg ve bazı evler ha· 
rap olmuştur. Fakat ölen yoktur. 

Doğu şimal sahillerinde bir kaç 
kiti ölmüğtUr. Bir miktar da yara.. 
lı vardır· 

Seraham limanında 
bomba par~aları isabet 
bir kaç e\• yıkılınıftır. 

bir trene 
et.mi§ ve 

Yorkshlre'in muhtelit kıaıuıla
rmda hususi mülk ve mallarda 
hal!ar vukua gelmiı, ise de bu böl. 
gede yalnır. bir tek ağır yaralı 
kaydedilmiştir· 

Batı cenubunda Portl&nd ilzc
rlnc yapılan hUcum tesinfz kalmL§ 
yalnız hafif obnak üzere bir l:aç 
ki1'i yaralanm13tır. 

Gece yarısına kadar alınan ra. 
porlar gUndilz ceman 144 dil,man 
tayyaresinin tahrip edild.iğfni gö,. 
termektedir. 

Tayyarelerimfaden 27 si kayıp _ 
tır. Fakat hunların pllotlarmda.n 
sekizi sağ ve salimdir· 

57 Günde Dü§ürülon Tayyareler 

Londra, 16 (A.A.) - 18 Hui. 
ran ile 13 Ağustos arasında, yani 
57 gii ·, :-arfındıı. fngili?.; tayyare· 
lcri ile tayyare dafi topları İngiL 

tere veya lnıiliz ıulan üzerinde 
543 den fazla dlitman ta,,,ereti 
düıürmüşlcrdir. Aynı· nuntakada 
aynı müddet zarfmda 120 tncW.ı 
tayyaresi zayi olmuıtur. Za,Ut 
niıbeti İngiltercnin lehine olmak 
üzere dörde brp birdir. 

Talimli Personel nuan itibara 
alınırsa. vaziyet lnıiltereain gok 
daha lehinedir. Zira Almany-. 
543 yctitmit pilottan mahrum kal 
mwM mukabil dütürillen UO 
inpliz pilotunun 21 tanesi kurJ 
tulmuıtur. 

Bundan maada, dUftlrlllen AJ .. 
n:ıan tayyarelerinin Jaiamı aamt 
·bombardıman tayyareleri, blrp. 
lan da iki kitllik avcı tayyareleri 
idi. Kaybolan tftgilb tanare1'rf
nin ise hepsi aYCt tanarelerl)'dl. 
Ve kısmı uaml tek kitiJiktL BL 
naenaleyh, Alman bava penoneli 
zayiatını layikiylc tahmin etmek 
için düıürülcn tayyare adedi olan 
543 ü 2,5 ile darbetmek kabeder, 
ki 1257 kiıilik bir yek<Uı verir. 

Jnsiliz Tanarelerinia Bubu 
Londra, 16 (A.A.) - Hava ne

zareti tebliği: 

İngiliz hava kuvvetleri bombar· 
clunan tayyareleri dün gece ltalra 
üzerine lıütumlamu tekrarlamış· 
lardır. 

Torinoda Fiat tayyare nıotQfü 
fabrikası ve MilAnodaki Capn>ni 
tayyare fabrikası bombardıman e
dilmiştir. Cenove civarında bir 
izabe furununa da isabet \aki ol· 
mu~tur. 

Gelsenkirchen, Reisholz petrol 
tesisatına Lunen, Essen, Gladbadı 
ve Dusseldorf ~ fabrikaları, 
Chmerich ve Hollanda • Almanya 
hududundaki antrepofan, Hamm 
ve Soest ia,e depolan ve Framtı. 
Hollanda ve Almanyada muhtelif 
tayyare nwvd:ınlan kuvvtt:i bom· 
bardım1n t.,\,.,,..P filolanmu tara· 
tından bonıbard.nnan edilmiperdir. 



..........................•..... , 
!?o~itika: ehir aberleri 

ar B ozuk ekmek ·derdi 

ırıncılar şirketi kesilen 
cezalan paylaşıyor mu ? 

ransadan gelen haberler 
gittikçe bul ran temposunun 

n~lnıakta olduğunu göstermekte. 
~:.Fra!"a mağlup olmuş ve ikiye 1 
1

_ lunnuiş, bütün ni=amı yeniden 
nUrulan bir cihaz olmakla bcra. 
~r ~n~n asıl karakteristik tarafı 

ugun ııgal eltındaki "Kara Av. b 
ı-upa:sının'J tipik bir misali olı:şu. Beledi ede salahiyettar ir zata 
cl~r. Fransada cereyan eden ha. 

dııelcri, ba2ı umumi vasıflan iti. · • k d ı b ' "" · ba.~iyle kam Avrup ııntn önü. gore en 1 erının 1 ecegı iŞ 
tnuı:dekj a~ lard ve kı§ esnasın. 

. geçireceği ha}• t ,a-tlnnnın Sabah gazclck.rindcn biri ls~an- bozuk çıkardıkları ekmekleri mü. 
bır ı:nqa~i tclahki ede!:ıiliri:z. bulda ekmeklerin bozuk 51~tıgı~ı, sadcre etmekteyiz· Verdiğimiz cc-

Fransnda biribirini ikmal ede. , buna fırmeıl::ıı· arasmd:ı.kı §ırkctin 1.alar da ayrıdn·· Cezalar her fınn
rclt buhranı gittikçe kuv"ctlaıdi. I SC'bep olduğunu. bir fırın h~ında cınm şahsına yazılmaktadır. CC'za. 
ren fımillc:r ı.ıaaca müta!ca ccite- ecza ya:ıılırsa bu ce1.anın but~n fı. yı aralarında taksım işi de kendi 
bil'r: ı rmcılar arasında taksime u"radı· bilC'ccklcri hir i§tir· 

l - Frnnsanın harbi kaybet. ğmı hl dırcrı-k fırıncılar ~il-ketinin n:z ceza yazalım vnrsm onlar n· 
i dolayısiylc kabul ettiği mü. 1 kal?rrılm:ısım ist.e~cktcdıı:; Ga~C- rnlarında tak.'!lim etsinler .. , 

t~rıeke şaı·tlaı·ın g~rc aiyasi h~ _ lcnın ortaya. y.cm dıye atiıgl bu ı.:- Diğ0r taraftan fırmcılnr cemiye. 
kunivct h · . d 1 J tek pek eskıdır· Bundan evvel bır ti reisi ve şirket hi...'ISC<lnrlarrndan 
u. f ran n:m!nın) 1~ ~ış ~ 7- ba.cıka gazetede de bu hususa le- Ahmet lr. şö~ le demektedir· 

11 sah;: .k ~~~ . a 
1 
~l ? t~ ~· mas odılmiş. neticede şirke.tin ka. "- Fırıncılar arasındaki şirket 

Ctnri alta ~ ışı u ume ının nımi bir teşekkül olduğu sabit ola· un İRİ üzerine mües~e11t1r. Bazı az 
ııcfa •_n a bulunan saha!ar ara.

1 

rak fesih yoluna gidilcmiyeccği an. scrmavrll fmncılar un almaya ser
<ut d ~~ebet heır.en hıç mev. la"ılmt§ll· Belediye hukuk işleri mayelcri yetmediğinden ve ba:ı:ıla-

Alrn • • . müdür!Uğü t.arnfından da bu hu- n da peşin para bulup veremedik. 
l,; 

1 
an ıçgalı ıılttnda bulunan 1 sus'a esaslı iııcelcmclcr yapılmı§, lcrmden ir\t('t kendilerine la::ım 

ıaırn arda'-· .,_, d" ,. ı· t b • ı &· ıu u;.ra ı ınn ıyc crş. netice nynı c;ıkmışt.I. olan unu temin etmektedir. Orlnk· 
buf ı:r rnu'ıaı-n:k, Vi§i id;:ıresindc Dün bu hususln. bC'lcdiyed~ sa- lılt yalnız un iizcrindcdir· Piıdr. 

1 t;nan )erferdcki iktısadi hare. Jlı.hiycttar bir zat şunları söyle. mek, satış. ccı.n kendileri hf'sabı
f~~cbr başka bir muhaıT~lc: ctra· miştir: nadır· ŞirkC'tin mevcudiyeti lslan-

cc.rcyan elmcktcdır. ··- Fınncılar arasındaki F.irkct bulun günlük ekmek ihtiyacını da 
bu Fr~ns~nın harpten ~vvclki kaquni bir teı;ckkül olarak orta.da temine varnmaktadır· Yoksa \Jn 
A nlicıı bır vahdet nrzcdıyordu. dunnnkladrr. Biz §İrketi kaldıra- bulamıyn~ hazı frrmln r kapana. 
~"nı z.,manda bu şey, nonnal mnvız. Ortada. bir nnrk vardı r· Fı. cak. o takdirde eJı:mclt istihsali 
~ a~ ınünascbcllc:rini ikmal e. rın~ılar bundan fazlaya satarlarsa az olacaktı! 
~'· . '.. yakalarına. yapışır. cezalandırırız. Hissedarlar arasında cczn tak 
J albukı buf:un hem \'ahdet bo. Bozuk' çıkarırlarsa ckmt>kleri- simi sö~eri de yalandır· Kabahati 

t;u mu.-, heı:n d~ cihanla olan miL ni müsadeı c eder yine cezaya kırn i3lerso cezaya o çarpılmakta. 
ft.'l cb k ·ı · · ' i k 1 · · .ı: aı ::,ıı--tir: çarplırırız. 1stanbulun ,günlük jh- dır· Şirket n mu ave esı şım.uye 
~':"~ labn nctıccl ri derhal tiyacından noksan ekmek çıkarır_ kadar belediyece, diğer nlikadnr 

lrr.ıbnıu Fra.., . biiny~sinde a lık !arsa bu ifıe d<' müdahale eder. ls· maka.mlarcn müteaddit defalar tct
~ uhra klınd go:ıtcrecckt.İl-. tanbulun ekmeğini temin €'dcrfz. kik edildi· Ga~Tikıınuni bir tarafı 

Mt'sda Bclçik ,.c F clemcnk- F=ı=rı=nc=ı=la=r=d=a=i=m=a=k=-o=n=tro=l=e=d=il=mc=k=tc=.=b=u=l=u=nm=a=dı=··=· ======== 
k!I kaçarak Fran~aya iltica d. 
rnış ol :ı iki milyond n faz.la in. 
ran ' rdır ki bunlnr ismini aay. 
dıcıınız: anleketlcrin ziraat un. 
ı;urlıınnı tqldl ediyorlardı. 

Garip bir aşk hadisesi -. 1 ım. 1 nh sına h riçtcn kimse· 
nın ı::ırmcııinc imkan bırakıl:madı. 
gına göre Bel ikn, F clemenk nun. 
lakalannm ziraat unsur] n F rnn. 
&aııın ya i"gal mıntakalannda, 

Düğün günü mücevherlerle 
ortadan kaybolan da·mat 

·a1'ıut, Vişi hükumetinin hüküın. 
ran oldugu aafı tarda bulunm k
U.dır. 

Bu mülteciler dün harp dol • 
Yt 

0

}l , hugün harbin ihdas e tti. 
ği yeni nziyetlcr doUyisiy iısi:z:. 
<lirler. 

Müstahsil olmak vasfını bir 
türlü dde cdcmc.-nektcdirlcr. 

il - Franıa geçen yılını hnrp 
içind.. t;cçirmi~tir. Birn1enaleyh 
i tihul temposu pek nşağıdrr. 
Nitekim alınan haberlere rröre 
zirai karakter arzedcn Fransa aÇ
lı:c tehlike:ıi ile nim alınadrr. Ö
numüzdeki ııcneJC1'se istihsal için 
ne ibi lıazırlıklar yapılnbileceği 
ınalünı değildir. 

Çok meraklı ·c garip b ir aşk 
hadisesi adliyeye intikal etmiş 
bulunmaktadır. Vak'a şudur: 

Gülnisar adında Samatyada 
oturan bir kadın bir müddet c.v· 
ve), kendisini demir tüccarı di
ye tanıtan Mehmet admda biri. 
sile tanışını§, sevişmiştir. Bir 
müddet soma cvlcmmeğc karar 
vermişler. Fakat demir tüccarı 

( ! ) nişan yüzüklerinin parasın ı 

bile kadmdan almış, evlenecek
lerine yakın da Giilnisar'm alJıa. 
baba yadigarı elmasları ile yü. 
züklcrini bir vesile ile elegeçir 
miştir. 

Mülteci! r h!nü:ı: bir istihsal Nihayet düğün günü gelip çat-
unıuru halini de clm.'l.mışlardır. mış davetliler çağnlmış, fakat 
liubin zaruri neticelerinden biri bir hayli beklendiği halde da. 
olarak henüz: müstehlik vaziyeti. mat bey gelmemiştir. 
ni rnuhafaz:a ctmekterlirlcr. Bu vaziyet üzerine Gülnisar 

lll _ Mii~"\l·ekenin hükümle. bayılmL'J ayılmış ve düğün bo· 
· d • · .ı · zularak, damat kayıplara karış-rın en biri de ordunun tcrhısuar. 
F~ bu c göre üç buçuk mıştır. 
rnılYOn askeri terhis ctmiitir. ---=------------
. "\!ç buçuk milyon askerin ter. B l d • 

hı~ı demek §U dakikada henüz e e ıy e 
mustehlik olan kütleleri başıho. 

Aradan bir sene geçmiş, Gül 
nisar evvelki gün Sirkecide 
tramvay beklerken, geniş ke
narlı şapkası dolayısilc yüzUnü 
göremediği birisi yanına yak. 

~ 

laşmış, kendisine laf atmıştır. 
Kadın bunun üzerine arkasına 
dönmüş ve bu adamın kendisini 
aldatan, mücevherlerini alıp ka· 
çan eski nişanlısı olduğunu gö-

rünce şaşrrmrşhr. Nihayet ken. 
disini toparlayan Gülnisar <loğ· 
ru polise koşmu§ ve melımedi 
yakalatmıştır. 

Demir tüccarı yerine bir hur 
dacı olduğu anlaşılan Mehmet 
evvelki gün üçüncü sulh ceza 
hakimi tarafından tevkif edil _ 
rniştir. Mehmet dün aynı mah· 
keme tarafından, işi sulh mah
kemesinin salahiyeti haricinde 
görülerek tahliye edilmiş ve se. 
kizinci asliye ceza mahkemesine 
vcrilm iştir. 

zuk ibir ihale sokmaktır.A:ıkcr gibi f l 
lalzandan yeyip içenler bu defa t • • " 
g_ıdalannı kendi hesaplarına teda- arı l l e 
rık mecburiyetinde kalacaklardır. 
it hacmi harpten evvelki galip 
§artlara Öre tnnzim edilmiş ol. 
dur;una göre h rpten sonraki 
mağlup ,artlara ynen intibak et. 
llHıai da miimkÜn değildir. 

"çöp,, ün 
meşgul 

inacnaleyh cepheden dönen. 

i
l rin Fransada derhal İş sahibi o. 
acakı rını zıınnctmeye imkan 

Yoktur. 
Binaen leyh terhis, buhranın 

t ltt]loııunu nrttrrncaktır. 

Çöp talimatnamesı ancak 
bunu müteakip hazırlanacak 

Beledi) c temizlik işleri müdür
lüğü "çôp" ün tarifini beledi?'e ri
yasetinden istemiştir· Bu tarıf ya. 
pıldıktaiı sonra temizlik işleri iı:in 

lcsbit olundukUın sonra 
name ona göre tanzim 
tir. 

talimat _ 
cdi!CC<'k-

.................................................. 
iMeseaeBer : J 

!Halkı istismar l 
! etmemek ıçın ı 
! Parasız denize girilen halk I 
i plajmın çok fazla rağbet gördü. J 
f f ü malfım. : 
! Bilmiyoruz, neden bu plaj, i 
i Belediyeye yeni yeni ilhamlar i 
i vermedi. Plaj tesis etmek oL i 
i dukça külfetli ve masrafa daya. i 
i nan bir iştir. Fakat halkın e~-: 
i Jencesi için mesela .. Halk bah. i 
f çele.ri", "Halk gazinoları". : 
: "Halk kır kahveleri" acmak hic ! 
i de plaj açmak gibi küİf etli de: J 
i ğildir. Çünkü İstanbul un her : i semtinde böyle bir yer tayin et-İ 
: mek mümkiindür. : 
i Burıun faydasr şudur: Biitün l 
: tedbir ve en 111kı kontrollere rağ.: 
ı men halkı istismar etme imkan- i 
f larınt bulanların yelkenleri su. ! 
! ya iner. Falan gazino ihtikar mı i 
! yapıyor?.. Onuu yanrbaşınöa ! 
! kurulacak ve resmi bir teşekkül i 
i tarafından idare edilecek gazino i 
: bütün miişterilere kapısını a~- j 
.t sın. Her halde tatbik imkanı : 
! c:-lan bir mesele! i ..................................................... 

ilkokul öğrehnen
lerinin mesken 

bedellerı 
Eylul sonunda mütera
kim ücretler verilecek 
llkokul öğretmenlerinin 932 yılı 

na ait mesken bedellerinden ala· 
cakları kalan miktarın ödenmesi 
husuı.unda 1stanhul vilfıyeti tet. 
kikler yapmaktadır. Şimdilik ay
nlan tahsisatla mesken bedeli an· 
cak askere giden ve lekaütlüğe 
sevkedilen oğretmenlere \'erilmek
tedi r. 

Bütçede ayrıca bir tasarruf da
ha yapılarak bütün ö~rrctme.nlerin 
aiacaklarını te\'zİ ('tmek hususun
da tetkiklere ba .lanmıştır. 

Eyl(ıl sonuna kadar hu ücretler 
iiğrctmcnlere dağıtdmı~ buluna
caktır. 

Şile köyü cinaye
tinde karar 
Muhtarı öldüren· 
Nevzad 6 seneye 

mahkum oldu 
Şilenin Kcrrnnsaray köyünden, 

muhtar Ahmet Cc,·dcti öldüren ve 
sonra cesedini yakmak istivcn 
Nevzadm muhakemesi ikinci a~r
ı.:eza mahkemesi tarafından biti
rilmi~tir. 

.. 'cvzad muhtan, kendisi askerde 
iken karısına tecavüz ettiğini ve 
rnka gece~i kendisini ormana yol
la) arak karısı Fehime ile buluş
mak üzere c\ e geldiği sırada öldür
müştü. 

Mahkeme, :\evzadı ev\·ela 448 
inci maddeye göre 18 sene hapse 
mahkum etmi~. ancak vakada ağır 
\ e şiddetli tahrik gordüğündcn ce. 
zayi 6 seneye indirmiştir. 

Limanda bir 
vapur kazası 

Ewelki akşam aat 19 da li
manda iki \apur ara,.mda bir ka
za olmu~tur. 

Karadenizdcn limana gelerek 
demirlemek i tiyen Yunan bandı
ralı Asimi şilebi sulara kapılmış vc 
demirli bulunan Romanya bandı
ralı Bclos vapurunun üzerine düş· 
müştür. 

iV -Franeada bir yandan top
B~ca nvdct §ıan ileri sürülüyor. 
kır ~tan da Fransanın sanayii 
cndılıgınden hacmini küçültme. 

yeni bir talimatname hazırlana· 
caktJr. Çöpün tarifi müteahhitle 
belediye arasında ~ıkan bir anlaş
mazlıktnn ileri gelmektedir· 

~ Cumarte. Pazar 
l 

Yunan Yapurunun kıç tarah 
Homanya vapurunun burnuna 
çarpmış; iki teknede de im.sarat ol
mustı.ır. Bu arada Romanya vapu. 
rumın demir zincirleri Yunan va· 
purunun pen anı~c:ine takılmıştır. 

Y rnecbur bulunuyor. 
lıter §Uurlu bir ı~ildc fiziyok. 

ı-atJığa avdet edilsin, ister dün. 
~k' azi11ctinin tabii f'lCticesi ola. 

Fra.nsada sanayi hacmi daral
nurı dş 0 1sun netice birdir. Tesir ay. 

ı ır F. 
İç' ranaa~ı buhrandan kurtarmak 
J<~;ı.gun n fı ... iyokrntlm-ın Dr. 
n, •ı. ne de §u veyn bu nazarL 
'\a ln\Jktedirdir. Görülen aı·aza 

- 18Ağus. > 17 Ağus. 
~ 

1 
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AI~m ıo oG ız oo ın oı 12 oo 
"latan 20 48 t 41 ı .ır. l 41 
Jnı k 3 18 8 12 3 20 il ı:; 

l'zı.ın ışmalardan sonra ancak 
dün sabah dalgıçlar pcrvanevi 
kurlarmı~la dır. · · 

Rektör üniversite 
kampında 

üniversite talebelerinin Pendik. 
te kurmu~ oldukları askeri kampı 
üniversite rektorii Cemil BiLel zi
yaret etmiştir. J'ampta ~alcbeler 
normal ._ aziyetlerde tednsa ta rle-~tan, bir ir.Jıilnl mukadderdir. 

SADRlERTEM 

Bir çok kimseler soba boruları. 
nı. in§aat yapılırken malzenıo ar
tıklarmr eski hasır minderleri. 
yatak v~ yorganları kapılarının 
önüne bırakmakta veya kapısmm 
önünden geçen çöpçUnün arabası. 
na bu gibi ecyleri vermek iste· 
mektedir· Hayli münaka.5alnrdan 
sonra çöpçü bunları alsa bile. çöp 
iskelesinde müteahhidin adamları 
bu gibi eski püskü şeylerin çöp o
lamıyıı.caı;mı ileri sUrerek alm:ık 
.uıtcmcmcklcclirler· Çöpün tarifi -------------· vam etmektedirler. 
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e 
A iman knynaklarnıdnn ~elen t-Olgraflnr, onümüzdcki sfuılrrin 

Jngiltere içln bir clchı;ct haftası olacağını söylüyorlar- Bü
Hin dünya mn.tbu:ıtı da fogiltereyc ka~ı nyln.rdanbcri beklenen saL 
dırı;ıın başladığını blldlriJor· 

Son iiç ~linde Uiiyfil< Ilrifnnya ufuklarını dolduran lıin ~ ytiz 
tayyarenin mann.-; ı da budur. 

Non·cçten tfı İ.span,>nyn Jmdıır. muazzam bir hilal gibj uza.. 
nnn A nuııa. toılraklıırıııın ~lztlij:,rf abluka. Jılsnn, bu taarruzun b • 
lendii:,oi yerlerden snyılnllilir· ı~nımt 1nwıterenln denizlr,.rdc fcmınn 
ol..-utuşn bir türlii çlğrıcne..-ncdl· Hntrn bu femıanm bir tek kcllmO• 
~l bile silincmN'fi· \'aımr knfllelcrinc sık sıı. yapıldıi:'tnı duJ dıı
gumuı. hanı l1ücumlnrı I\rzıl, Ak, Jlint ılcniı.lerllo AUnsm ,o lan. 
"~" da lngill;r. hayrnj:,'llla ba'1:ın başa nçılt olduj;"llnn gö krlror. Dr_ 
ııı:r.yoil:ırmın ynhıı:ı: tnn·nre im\'\ etlerilc knıı:ınnınsmn imkfın ol
mndığyna, artık ~ocuklarm bile aldı erdi· 
. Son hücumun, scboplrrindc•n lıhi de, bu olsa ~creh Anup 
kar:ılarmı elde ıutmanın, lııgiltcre.>i nmamı. gctircmiyeccğl anıa,ı· 
lmc:ı daha tf'sirli bir silül1 ı.uııanmnk liızım p;eldi- Doğru n. ld 
ntlnlıırda toplıınan Jn;lli:r. nna\ at.anı, bir dalgıcı ı:ıck nmlınr· Fnknt 
hu dnlgtcın han\ honılrı. Hinılbtn, lUısır, Cebcliittnı., Kanalla gibi 
t:~J, cmniyetıı \'C taarruldan tımk yerlcı·dcdir· Bug\inhU İngtın: 
ıl~l~manlarından hiç biri, o nrfcsliklerc :z:ırnr Yerecek lı~e <lcğiL 
ıl~ r: Ant'ak simcH, bütün güı;liildcr ort:ıya çıktıktan sonmrlır. ki tn. 
~ılıT. İf>.·kilı\hnın m:ınusı, biihin bilyUklUğiiylo nnla!'ldıyor• lnı:ilt.c
rr. <lm !etinin 1cmcJI etrnfmn. emniyet mmt.alml:ırı ı.urark n, el~ 
DlPk yeryüziinılo tek başına llalmak ihtimalini dii5iiıımücı tt"I b&· 
':'ma bütiin Anupa ile ı,;:ırpı~m:ık kudroıini kendinde ~pl:ımağn. 
çalı~mtŞJTıı~ 

Düny" ;;eçitıcrini, kilit nokUı.bı.nnı 1 ir bir <'le gcclrirken u-
7.nkfan b;:ıkanlar. bunu yalnız doymaz bir ibtira"a ,.f'~i~ler. 'm • 
nasız hulmu5lal'd1. İ45le imıli onl:ırrn nnsıl u1.!ığı gönliiklerl n- h;ı.. 
zrrlı~~~mnm ne kadar yn:inılc olclu<:a, bütlln açıkhği) 1 belirdi· 

l!ehc;et lı:ıftıt~ı., na ~elince. ıtaıyn Ye Almanyn i"zcrlne bo 
lı:ı ~·a~clıran iu~liz tayynl'f'lerinln :ı.rdı arnsı kesilmeyen lıücumıa.. 
rı, "c1chsrt" in ı.arsıhklı bir alm yaxı ı oldn~"Unu ı;östcri) or· 

Alümhıyünı bulnihırm:ı İngiliz semalnrı kncl:ı.r Alman ufuk
tan dn. açık. Uirine yn~ran bombalar, iitckinc ele ~~ai:'lyor· J'a'kat 
h.~01~ ile hiç hir mcmleJ:rt fethcdilcmn.· Zafer. b:ıılan iistündn 
ruzı;u rh hi~. aıc,· ;:ibi d:ıl~l:\nıın bayrnklnn clüsmuı topr.ığma p
l anıakl:ı.. ılosmnn k:ıl!!IPrinclc dalgnlım<lrrmakl:ı. miiml;lbı olur· 

Şu hnldc "deh<;ct Jıaflıtsı'' ol\ iki t rnflı bir Mi.bas adını '('rO-
lıiliri :ı · HAh'"HI StnlA GEZG1N 

Fav ah bilgiler, nera h şe er 
Avrupada 606 sene evve 
ilk top nasıl patlamıştı. 

Avrupayı baştanbaşa kaplayan 
barut dumanr, yine Avrupaya 
tam 724 sene evvel, 1216 yılın. 
da gelmişti. 

Kahramanlığın kuvvetli bazu, 
keskin kılıç. süratin at ayakları 
ve araba tekerleklerine !bağlı bu. 
Iunduğu yıllar .. Büyük, korkunç 
harpler; kanlı boğuşmalar. an
cak birkaç yüz, lbirkaç bin insa. 
nın canına kıyabiliyordu. Baru. 
tu, kolay kullanılır şekle getir. 
mcl<le beraber Avrupaya ilk .defa 
bu senelerde tanıtan rahip Roje 
Bakon, derhal mükafatlandmla. 
cağını 'Umuyordu: 

- Bu icadrmdan sonra zülmc 
yer kalmıyacak, zalimler tepele
necek, kuvvet ve kudret bu mad. 
dede toplanacaktır. 

Diyordu. 
Rahibin sevinci çok sürmemiş, 

umduğunun tam aksi zuhur et. 
etmişti. Yine başka rahipler : 
.- Bu, bir şeytan icadıdır. de. 

~ışlcr ve Roje Bakoni (jalyaka 
zındana atmışlardı. 

Zavallı mucit senelerce zin. 
dan.da inledi : 

- Medeniyete, fenne hizmet 

ettim. Mükafatım bu mudur? di
ye barbar bağırıyordu 1 Fakat R'>. 
je Bakonun zindana atılmaşı, Av. 
rupaya ayak basan barutu nıah.. 
vedememişti. 

Onun reçetesi, çoktan eldencl 
geçmiş, kimyagerler tecrübelere 
başlamışlardı. 

İlk tecrübenin hikayesi ele hay. 
li enteresandrr. Roje Bakonun <S
Iümünden ta.n 118 sene sonr 
Kolonyalı Bcrtold Şvarç. bır rı. 
vaycte ıgöre de Friburg ahalisin. 
den Kostantin Anştavzen, bu 
tecrübeyi yapmışlardırr Kimya. 
ger, barutun eczasını eritmek i. 
çin bir havanın içine koymuı1, iı
zerini kapamak için .de ağır bir 
taş yerleştirmiş. Havanın içinde. 
ki eczalar eriyerek: barut halini 
alınca hararetin tesiriyle müttıi 
bir infilak olmuş. Kimyager hay. 
ret ve dehşet içinde, havanın u • 
tüne konan taşın gök boşluğunda 
ıslıklar calarak kaybolduğunu 
görmez mi? .• 

Ve işte Avrupa, 606 sene evvel 
böylece ilk topu icat etmiş bulu. 
nuyordu. 

N. A. 

Ticaret k.linin bu 
gün gelmesi rriuhtemel 
Nazmi 
mizden 

Topçuoğlu şehri
izmire geçecek 

Ticaret Vekili Nazmi '(opçuoğiu 
bu ~abalı Ankaradan şehrimize ge
lecektır. Vekil yarın vapurla lz
mire hareket edecek ve Fuarın açı
h~ında bulunacaktır. Ticaret Ve.
kıl; bu sevahatinden istifade ede· 
rck lstanbul ye İz.mirde bazı tet
kikler yapacak ve bilhassa ıhracat 
mevsiminin vaklasması münasebe
!,;İ yle lzrnir ibracatçılariyle görüşe· 
rck alınacak tedbirleri kararlaştı
raca'lfür. 

Ticaret Vekilimiz tarafından lz
mir Fuarının açılışında bulu~ 
uzere davet edilen Yugoslav tıca
ret nazın bazı meşguliyetleri .dola
yısiyle memleketımize gclemı)•ece
ğini bildirmiştir. 

Fuarın açıhşında Yugo.Iavya 
namına Yu~o~lavyanm Ankara el
çi!'.i bulunacaktır. Elçi yarın va
purla lzmire gidecektir . 

Halk hamamlarının 
kapahiacağı asılsız 

Bir gazete belediye halk hamam 
tarının açıldrktan kısa 'bir müddet 
sonra kapatıldığını ynznufln-. 

Bu haber doğru değldir. Hrunam 
larda tamirata lüzum görülmü§, 
bunl:ı.rın tamiri dün ihale cc!ilmi§· 
tir· On gün zurfmd& hamamlar 
tekrar açılacaktır. 

Bir garson 
cezalandırıldı 

Küçük.su pln.jmda l'smnil Sımün
dc bir gnmon tarifede 120 k\1.rUf 
olan .rakıya. 200 lmruş nldlğnıdan 
hakkında yıldırun cezası '\erilınbi 
ve kendisinin himtettrn çıkanlm.a.. 
sı müessosc mUdurlilğ\ine tchli 
edilmL5fu· 
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Türkiye şehirleri telefon
la biribirine bağlanıyor 

ıl adet otomatik 
kurulacak 

Yeniden 9 şehirde 
telef on santralı 

- HükUnıet, zamanı kıymet
lendiren telefonla, yalnız büyük 
şehirleri değil, bütün vilayet ve 
kazaları teçhiz etmek için geniş 
bir programla çalışmalarına de
vam etmektedir. Bu çalışmaların 
milsbet eseri olarak bugUn 4 i şc. 
hir ve kasa'bamızda dahili muha. 
bereyi temin eden telefon şebe. 
kesi kurulmuştur. 202 şehir ve 
kasabamiz da bu vasıta ile yekdi. 
ğerleriyle daima temas halinde 
bulunmaktadırlar. 

memleketimizle konuşmaları 28 
bin 484 iken 1939 da yabancı 
memleketlerle konuşma a.cledi 41 
bin 574, yabancı memleketlerin 
memleketimizle konuşmaları da 
43.333 olmuştur. 

1926 yılında P. T. T. idaresi. 
nin almış olduğu telefon varidatı 
145.665 lira iken 1938 yılında a
lınan varidat 2.222.070 lira gibi 
çok mühim bir fazlalık arzetmiş. 
tir. 

P. T. T. idaresi tabii bir ihti. 

Fransa Hariciye 
Nazırı dıyor ki : 
İngiltere milyonlarca 

Fransızı açlıktan 
öldürmeden evvel 

düşünmelidir 

Türkiyede otomatik telefon §e
bekesi, hükumet merkezimizden 
ba~ladı, ve ilk otomatik telefon 
1926 senesin.de yapıldı. 2.000 a. 
bonelik olan Ankara otomatik te. 
lef on santralına ı 928 senesinde 
1000 abone daha ilave edilmiştir. 
1930 senesinde telefon mevcudu 
1700 iken halkın telefona olan 
rağbeti gün geçtikçe artmış ve 
1938 yılında bu 3000 abonelik 
santral kfifi gelmemeye başladı. 
ğından Yenişehir Bakanlıklar P. 
T. T. binasında yeniden 2000 a. 
bonelik bir satral tesisi suretiyle Cenene, 16 CA·A.) - D·N·B· 
ıe-hrimi.z otomatik telefonu 5000 bildiriyor: 
a'ôoneliğe çıkarılmı§tır. Bugün Clcrmont-Ferrand'dan bildiri!· 
ıehrimizdeki telefon sayısı 3615 i eliğine göre, bu §ehirde bulunan 
bulmuştur. hariciye nazırı matbuat mtimessil. 

ilk şehirler arası teelfonu 1929 ieri huzurunda, işgal altında bu
aenesinde Ankara ile İstanbul a- lunan mıntakanın lngiliz abluka111 
rakın.da bir devre olarak işe baş. ile gtiçleşen iaşesine alt beyanat· 
lamııtır. Bilahare bir devre daha ta. bulunmuştur· 

Nazır demiştir ki: 
~ekilmiş, fakat bu da abonelerin !ngiltere hükUıneti, aralarında 
ihtiyacma k§fi gelmediğinden bir çok yaralı askerler de bulunan 
devre adedi kuranportörlerle se. milyonlarca sivili nçlıktan öldür • 
ki.ze çıkarılmıştır. 1931 senesin. meden evvel düşilnmelidir. Şayet 
de İstanbul - Edirne hattı işlet- İngiltere, ablukanın Almanya tize. 
meye açılmış, aynı senenin teşri. rinde mliessir bir netice vcreceğt
nicvvellnde İstanbul • Sofya, kS. ni tahmin ediyorsa bu Umidi esas· 
ııunuevvelin.cle İstanbul - Bükreş, ııısdır. Çünkü Almanyanm muka-
1962 §Ubatında da Belgrat yolu veımet kuvveti müthiştir· 
iıletmeye açılmı~tır. Fransanrn ithal edeceği veya et. 

Bugün şehirler arası müHieme mek istiycceği gıda maddeleri sırf 
yapan şehir ve kasabalarımızın Fransızlara tahsis edilecektir. Al
adedi 202 yi bulmuştur. 1931 se. manya bu gıda maddelerinin yal -
nesinde şehirler arası telefon dev. nız sivil ahalinin fötiyacmı kar§ı
releri 1589 kilometre iken buy ün lamağa hasredilcceğini temin et. 
6000 i madeni devre, 4562 si ku. meğc amade olacaktır. 
ranportör devresi, 2692 si de hem Diğer taraftan. Frıuuıız lıükü

telefop ve hem de telgraf müka• meti İngiltereye hususi teminat 
lemesi yapan demir telli devre ol. teklü etmiştir. Buna rağmen Rklı· 
mak üzere 13.254 kilometreyi bul. selimin BeSi işililmezsc hiç kimse 
muştur. Halen yurdumuzda ma. Fransız lıükümetini ve F'ransada
halli telefon şebekesi olan şehir ki işgal kuvvetlerini haklı olarak 
ve kasabalarımız 4 7 dir ve bun- itham edemez. 
lann tulü 55.316 kilometredir. Alman - Yugoslav 

P. T. T. idaresi, yurt telefonla. ticaret müzakereleri 
nnın millileştirilmesi politikasını Relı;rat. J6 (A.ı\.) _ Yeni Al. 
tatbik ederek 1936 da İstanbul 

man - Yugoslav müzakereleri bu 
telefon şeebkesini, 1937 de de günlerde Bubrovnikte başlıyacak -
İzmir telefon §obekesini satın al. trr. Bu milzakerelerin hedefi harp
nuştır. ten evvelki borçların bir tesviye 

1935 senesinde Ankarada 2649, suretine bağlanmasıdır. Bvvelıi. 
İstanbulda 10.660, İzmirdc 2202 bahi8 mevzuu cılan 189il ve 1909 
abone varken bugün abone mik. harp Jstikrazlarıdır. 
tan §ehrimi.zde 3347, 1stanbulda Sovyetlerle Yugoslavya 
11.978, İ.zmirde ise 2291 i bul-
muştur. Bütün yurtta telefon a. arasında 
boneleri miktarı 12.079 iken 939 Belgrat, 16 (A·A·) - D.N.R. 
yılında 20.594 olmuştur. 1935 bildiriyor: 
yılında Ankaranın şehir içi ko. Son günlerde, Yugoslav salahi
nuşmaları 4.235.514, 1stanbulun yettar mahfillerilc Sovycller dai. 
12.981.540, !zmirin de 4.133.560 mi ticaret heyeti arasında iki 
iken 1939 yılında bu rakamlar mcleket arasındaki ticari mlibadn· 
'.Anknrada 5.816.303, 1stanbulda le hakkmda rnlizakereler cereyan 
17.110.877, İzmirde 4.576.925 i etmiştir. 
bulmuştur. Yugmılav mahfillerinde Sovyet-

Milletler arası konuşmalar 935 lerdcn mısır ithal etmek imkanla. 
yılında yabancı memleketlerin : rmdan bahsedilmektedir. 

Gizli 
Çete 

önünde durdu. Adımlarını sıklaş· 
tmiı. 

Otomobilin yanına geldiği va. 
kit içinde kimse yoktu. Şoför ye. 

. ri de boştu. Başını uzatıp daha 
dikkatle bakmaya çalışıyordu. O. 
tomobilin ön tekerlekleri yanında 
yere çömelmi~ birini gördü: 

- Arkadaş sen şoför müsün? •. 
Dedi. 

·::::=:::=:::-;====::-----:~ Yabancı şaşırmı~ gibi ayağa 
kalktı. Dili dolaşrr gibi oldu. Fa. 
kat kendini ,Çabuk topladı: -3-

Yanında başka biri de 
vardı. içine garip bir şüphe gir. 
eli: 

- Yoksa benzettim mi? .. diye 
dil_şündü. Hayri :Moran bu saatte 
otomobille nereden gelebilirdi? 
Peki, yanmdal:i kimdi .. 

Demirel bir kıza b•nzetmişti. 
Yoksa kızını mı bulmuştu? 

Otomobilin motör sesini dinle. 
eli. Biraz sonra ses kesilmişti. A
tağı yukan Hayri Moranın köş. 
kil önüne kııdıır gidebilmiş olabi. 
lirdi. Polis hafiyesi geri döndü. 
Gidiyordu, fakat içinde bir tered. 
düt vardı. Eğer yanılmışsa ihti. 
yarı bir daha Ü?.müş olacaktı. 

Tekrar htanbul caoclcsine ı:rel. 
di. Otomobih ı;ordü. Köşkün 

- Evet .. dedi. 
- Buraya kimi getirdin? .. 
- Ev sahibini.. 
- Yalnız mıydı? .• 
- Hayır .. 
- Yanında bir kıı: mı vardı? .. 
Şoför hiddetle başını çevirdi ve 

otomobilin kapısını açarak içeri 
girdi. Adımını atarken de: 

- Ben ne bileyim kız mı, ka. 
dın mı? .• 

Diye söylendi. Sonra saatine 
baktı ve hızla klaksonu üstüste 
üç defa öttürd~. . . 

Demirel şofor yerının kapısını 
hızla çekerek açtı ve daha sert 
bir sesle: 

- San~ soruyorum .. Yanında. 
ki l:ız mıydı? .. 

Fakat rpförün biraz evvelki 

yaç haline gelen ve rer gün biraz 
daha artan talepleri kar~rlamak 
üzere Ankara ve İstanbul telefon 
şebekelerini teV11i ve takviyeye 
karar vermi§. hazırladığı 5 yıllık 
bir programla birçok kasabaları. 
mızın biribirleriyle bağlanmaları. 
nı temin maksadiyle çalışmaları
na ba§lamıştır. Şimdi idare ay. 
rıca 9 §Chrimizde 11 adet otoma. 
tik telefon santralı kurmaya ka. 
rar vermi§ ve bu santralları mü. 
teahhidine ihale etmiıtir. 

İngiliz kralının 
arzusu üzerine 

8 Eylül 
Milli. duci günü olarak 

kabul edildi 
Londra, 16 (A·A.) İngiliz 

kralının arzusu üzerinn 8 r.yliıle 
tesadüf eden pauır günü milli dua 
günU olarak kabul edilmiştir. Bu 
tarih harp iliı.nmdan sonra gelen 
ilk pa7.ara te.sadUf etmektedir· 

Yapmış olrluğu hc-yanatta Can· 
terbury başpiskoposu ezcümle şun 
lan söylemiııtir: 

Fransanın teslim olması, aman
sız \'C insafsız bir düşmanın taar. 
ruzuna karşı hürriyet ve adaleti 
mlidafaa için garbi Avrupa millı>t
leri arasında bizi yalnız bırakmış. 
tır. Memlekf'tin diişman tarafın· 
dan istila tehdidi her nn :ı-.aman o
lur!'a olsun yapılması muhakkak 
olan bir teşebbüstür· Milletin ~ü. 
veneceği kuvvet olan Allaha doğru 
yüz çevirmesi, böyle endişeli za
manlarda kendini on<ı. emanet et. 
mek için elzem hir şeydir. Birleşik 
Amerika reisinin de milletini Al· 
laha yalvarmak için intihap ctti~i 
tarihin aynı tarih olması calibi 
dikkattir. A tlantik drnizinln iki 
tarafında hulunıın lki bffynk de
mokrasi, dualarını aynı günde bir_ 
le~tireccktir. 

----o-

General Sıkorski 
Polonya hava 
müfrezelerini 

teftiş etti 

Londra, 16 (J\.A.) - Pat: AL 
manyaya karşı yapılan harpte 

· şimdi başlıca rolü oynamak in. 
gilteredeki Polonya ordusunun 
pilotlarına terettüp etmektedir. 

Polonya ordusunun başkuman. 
danı General Sikorski, refaka. 
tinde İngiliz zabitleri olduğu 
halde geçende Polonya hava 
müfrezeelrini teftiş etmiştir. 

Bunu müteakıp kısa bir nutuk 
iradeden General. Polonyalı pı. 
!otların Polonya kara ordusunun 
Fransa.daki çetin mücadelede gös. 
terdiği kahramanlığa layık ol. 
duklarını isbat edeceklerindt"n e. 
min bulunduğunu söylemiştir. 

General, netice olarak harbin 
müttefiklerin zaferiyle nihayet 
bulacağını beyan etmiştir. 

korkak hali kalmamıştı. Gözleri 
hiddetle parlıyor.du. Bildiğinden 
ve söylediğinden dönmek istemi_ 
yen bir a.dam hali s:ziliyordu: 

- Söyledik ya .. Biz her müş. 
terinin künyesine bakmayız .. 

- Peki. ne bekliyorsun .. Tek. 
ı ar mı gelecekler? .. 

Şoför bir an tereddüt etti ve bu 
suali de duymamış gibi yapaıak 
klaksonu bir daha çaldı. Demire. 
Jin şüphesi büsbütün artmıştı. 
Süratle kapıya koştu. Bahçe ka. 
pısı ardına kadar açıktı. Polis ha. 
fiyesi: 

- Zavallı Hayri Moran .• Te. 
!aşla kapıyı bile açık bırakmış .•• 

Diye düşündü. Köşkün kapı. 
sına gelmişti. Zili çalmak için e. 
lini uzattı. Kapı aralıktı. Başını 
içeri uzatıp baktı. Taşlık k H~\ca. 
ranlıktı. Trabzonun b:yaz par. 
maklıkları bir dizi hali~de pırıl. 
dıyordu. Demirel girip gir.ne. 
mekte müteredditti. Elini zile u. 
zatıp çal3caktı. 

Bir ayak sesi .duydu. Bahçenin 
çakıl taşları karanhk, sessiz gece. 
de ürpertici bir hışırtı çıkarıyor. 
du. Süratle geri döndü. Bir ka. 
raltı limon ağa5larının arasında 
kaybolmwt11, Pofö h:ıfiye:ıi: 

- Garip şey.. diye söylendi .. 

Meçhuller 
arasında 

( !Ja$1arafı 1 mcide) 
hlığlıdır. Almanların burad" y11p. 
tıklrırı taarruzlann sonu muvaf. 
fakıyetle neticelenip neticelenmi· 
yeceğine göre Balkan hildiıeleri. 
nin inkişafı da başka hlıtkll isti. 
kametler gösterecektir. Anlatılan 
Almanlar Büyük Britany11.yı bir 
yıldırım harbi ile işgR) ederne7-
lerse o vakit Akdcnizdeki lngiliz 
donanmasrnı çıkarmak için hal. 
yanlarla birlikte harekete geçe· 
ccklerdir. Şimdiki halde l talyan. 
lann HabefİslandAn İngiliz So. 
maliıine yaptıkları taarruzlar 
ıonbaharda Libyadan Mısıra ve 
Süvene doğru bathyacakları ta.. 
arru7.un bir hazırlık ıafhaıı ııyıl. 
mak lazrmgelir. 

ASIM US 

Beden Terbiyesi 
Kanunu 

(Baş. tora/ ı 1 incide) 
klüplerirı teftişi bitmiş 'c han~i 
klüplcrin birer şpor klühfı olarak 
mevcudiyetlerini muhala1.a edebi. 
lec.eği \'cya gençlik klübü olabile. 
cckleri te;;hit cdilmic:tir. 

17 J\ğu tos HJIO darı itiharl·n 
lstaııbuld;t bulumııı mükellefler 
kluplcrine tak im edilecek ve bu 
suretle 30 ı\ğusto ta İstanbul genç 
lik klüplcri açılacak ve bu tarihten 
itibaren ~erek hu klüplcrde \'c gc
rck"e eski kliiplcrdc çah~malara 
başlanacaktır. 

H Ağustos HHO da bök:edc top
lanan bir komi yon gençlik kulüp
lerinin ac;ılma li>r<.'ni ile iki ayhk 
çalı~ma program:armı tc bit et
miştir. 

1 Ier mıntakada ~cnçlik kulüpleri 
do"rudan do~ruya kaza beden ter
biyesi teşkiltılı başkanı olan kaza 
kaymakamlığına bağlı olacaklardır. 

Spor kulüpleri ile ihtiyari spor
lan da yapan gençlik ku1üplcri 
şimdiye kadar oldu~u gihi böl~cce 
tanzim olunan programlara göre 
faaliyetlerine devam edeceklerdir. 
iz.mirde: 

lzmir, 16 (A.A.J - Mecburi 
Beden tcrhiyec;i mükellefiyetinin 
tatbikatı işlerini görüşmek üzere 
diin kaza kaym:ık<ımlarınm iştira
kiyle \alinin riya etinde bir top
lantı )'flpılmııstır. Bu toplantıda 
genci dircktörlıik teşl\ilfıt daire i 
rci~i. heden tcrbi)'c_i mükellefiye
tini tatbik tarzı hakkında kayma
kamlara izahat \'rrıniştir. 
Balıkesirde: 

Balıkesir. 16 ( A.A.) - Şrhir 
Stadında le is edilmiş olan açık a· 
tış poligonu Çarşamha günü atıcı
lık fcderac;yoııu ha~kanr ,.c bö\~e 
hcyrti ile heden tcrbiycc;i mükcllc
fi\'ctine dahil 150 ,.e Yakın ~cncin 
iştiraki ile açılmı~tır. ·Töreni mü
kakip heden terbiyesi mükellefi
yeti ç:ığındaki elli gence atış yap
tırılmıştır. 

Prens Starhemberg 
General dö Gol yanında 

çalışıyor 
l.ondra, 16 (A.A.) - Avam 

kamara:.ında yazı ile sorulan bir 
suale hava nazırı B. Sinclair'in 
yazı ile vcr.diği bir cevaba na:r.a· 
ran mukaddema Fransız hava 
kuvvetleri emrinde çalışan Prens 
Starhemberg. şimdi General ele 
Gol'ıın kumandası altında hulu. 
nan hür Fransız hava kuvvetle. 
rinde hizmet görmekte olduğunu 
bildirmektedir. 

Sonra sesi uuymamış gibi yaptı. 
Yine başını kapıdan içeri uzata. 
ı ak baktı. Fakat şimdi evin içini 
değil. limon ağacının arkasrna giz 
]enen gölgeyi mer;ık l'rliyor.(lıı. 
Ru şoförden başkası olamazdı. 
Bir saniye içinde şoföriin hiraz 
evvel kendisine takındığı tavrı 
hatırla.ıiı ve şiiphesi hiishütün 
arttı. Hafif hir hı~ırtt daha ol. 
du. Polis hafiyesi kımıldamadı. 
Yalnız başını hissedilmez bir üs. 
talıkla çevirdi; bekledi. Gölgenin 
yarısını görüyordu. Ta basamak. 
!arın öniine ka.dar gelmişti. Rii. 
7Ülmüş, iki biiklüm olmuştu. De. 
mircl fazla b::kleycmezdi. Süratle 
doğrularak geri döndii. E~er bir 
saniye daha bekleseydi. gölge Ü~ 
?.erine atılmış bulunacaktı. 

Demirelin. rloğnılmac:ı ile ya. 
na e~ilmesi bir oldıı. Çiinkü ya. 
hancı, uzun bir bastonu merdiven 
basamağının üstünde duran De. 
mirelin göbeğine dcğru u:ı:atmı~-
tı ... 

Süratle yana ıneylettigi i~in 
baston boşa gitmiı. d~mir kapıya 
dokunmuş ve dokunmasiyle b::ra. 
ber şiddetli bir alev parlamıştr. 
Cesur olduğu kadar sürati inti. 
kali pek fazla olan Demirel. ken. 
dini yere attı ve müvazencsini 
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ESEN 

Berianın k:lşları çatıldı ve yli
zilnün çizgileri ııertlcşU: 

_ Mıınasn: şeyler söylemr.yini:r.. 
rira ederim· Riiyük:ıdaya t:cldiği. 
niz ı::ün yıllardanb~ri biribirimizi 
görmemiş bulunuyorduk· 

tini Turgut alıp götürdU· O ham. 
başka bir ineandı. Onu bütün 8P\'. 

s:imlc 11~viyordum· Ôyl~ seviyor • 
dum kj .... Umduğum gibi birisi çık
masaydı bilo yine onu sevecek -
tim· 

- l<~vct ... Çünkü ben A vrupada 
idim· 

- Fakat daha Avrupaya gilme-
den evvel ele sizinle hiç k:ırştla!l. 
mıyor gibi idik· Ben lstanbula he· 
men hemen inmiyordum. Çok na
dir olan inişlerimdc de size rast. 
geldiğ'imi hatırlamıyorum· ~ 

- Evet hatırlamıyonıuııuz, Çun 
kil bana raslgelmck aklınmfan bi
le ~cçmiyordu· Daha o vakit bile 
unutan aldatan bir kadın olmuş. 
t'iınuz. Fakat ben, ben daima sizi 
düşünüyordum· lstanbula her ini
şinizde ııizi görüyor ve lıir kat da
ha güzelleşmiş buluyordum, siıl 
pc~eremdcn bir defa gördükten 
sonra oradan bir daha gcçerııiniz 
diye saatlerce pencercdrn ayrıl. 
mıyordum· Anlıyorsun ur. Y~ ! .. Ben 
sizi unutamıyordum· Ve eger her 
gün, bin bir meşakkat muk~bilindc 
olsa bile günün birinde ım:e ma· 
Jile olmak arzusu kalbimi daha 
kuvveUi çarptırıyordu· 

Bütün bu samimi hislerini ~adc 
ve içten ı;elcn bir dille .söyledi, 
kelimeler ağzından hnyecan al -
madan olduğu gibi çrkıyordu. Be. 
ria kocasını gittikçe artan bir hay. 
retle dinliyor. bu hayrete birR:ı; 
merak ve biraz da göstermek i,,te· 
mediği bir heyecan karışıyor· 

- J<'akal Galip!··· Bütün yaptık
larınız mana.sız eeylcr, hunlar ade. 
tıı. drlilik ! 

- Hayır! Aşka··· 
Beria çantasının kayı~larını çr.. 

kcrek itiraz elli: 
- Fakat benim nişanlı olduğu

mu biliyordunuz. 
G:ılip cevap vermedi· Beria o· 

nun düşüncelerine dalarak bu .ııö· 
zil işitmediğini sandı. 

- Size itiraf edeyim Beria! A. 
dRya ~clmcden evvel çok düşün. 
dıim . .Pnı' hArt'n fC?"rifcldiftıc\. iÇ<'ri· 
sinde uykusuz. geceler geçirdim· 
Bütün insanlardan uzak ynşıya • 
rıık si7J mesut edrp edemiyeceğimi 
hesapladım. Zira göriiyorııunuz ya 
Rerin! lnsan kendi ı:ıaadctini nis
heten kolay muhafaza cdohiliyor· 
Fakat sevgilinin sııadeli daha in. 
<'C ve daha çahuk kırılan bir l!CY· 
insan hu noktada aldRnmadığından 
çok güç emin olabilecek· 

Beria içini çekti: 
- Z:wa.Jh Galip! Nişanlı olclu. 

ğumu öğreninre kim bilir ne kadar 
füo:iilrlünü7. ... Fakat.·· 

BC'ria c;ok hazin bir tavırla ya. 
rıda bırnktığı cümlcııini tamamla· 
dı: 

- Tıılih size yardım etli \'C bu 
kerlcr çok uzun ı:ıiirmcdi· 

Giizlrri uzaklarda. heyecandan 
titr<'yf'rck c;;ıntasının ü:ı:ı>rine asa
hi parmaklRrla vuruyordu. sonm 
başını sallıyarak vı> kendi kendi. 
ııini de ikna l'lmPk i<ıtr.yen bir 
kııvvet!f' sifannc cil'rnm rtti: 

- l''aknl talihin hu yardımı 

yii:ı:iinrlrn biiyiik hir şry kazRnma. 
dınız. Sizi srvcmcm Galip, "ize 
yalnız lenı!z bir arkadaşlık \'Raıie· 
dc>lıiliriın. Buna layıksınız. Fııkat 

d·ıha fıu:lnı<ı (']imden ~elme7· Çün· 
kil kalbimclrki biitiin hayat kıınrr-

kaybetmiş olan yabancının ayak. 
]arından yakalıyarak şiddetle çek. 
ti. Adam bastonu düşiirmiiş, up. 
uzun ycı e uzanmıştı. Fakat he. 
men kendini toparhyarak kalk • 
nıaga calrşt ı . 

Demirel tabancaı;ıııı çekmişti: 
- Kımıldama .• diye haykndı. 
Polis hafiyesi öblir eliyle elek. 

tdk fenerini cle çıkarıp yabancı. 
nın yüzüne tutmuştu: 

- Jlıı .. diye söylendi.. Şoför .• 
Bana cevap vermemekte haklı i. 
diniz. • 

Şoför bir taraftan soluyor, hir 
taraftan da gözünü yere dü§miiş 
olan bastondan ayırmıyordu. De. 
mirel, anladı. Tabancasını şoför. 
den ayırmıyordu: 

- Boşuna fena şeyler ıfüşün. 
me .. Kımrldadığın anda kurşunu 
yersin .. .dedi ve bastona yaklaştı. 
Elektrik fenerini taş basamağın 
iistüne, etrafı aydınlatacak tekil. 
de koyduktan sonra uzandı, baı;. 
tonu alıyordu. Bu hareketi fır. 
sat bilen soför, şimşek süratiylc 
frrlıvarak Demirelin iizerine atıl. 
dı. Fakat Demirel, böyle bir ha. 
reketi beklediği için hesaplı ha. 
reket etmişti. Kapının önünde 
yaptığını tekrarladı. Hızla kendi. 
ni yere attı. Bu hareketi o kııtı:far 

Berianın kirpikleri düşiinen göt. 
bebekleri Uzerindo kapandı· Galip 
lı>krar karısına haklı: 

- Demek: böyle Beria, o siM 
layık olmıyan biri.si olsaydı. batta 
eize hiyancl etseydi, onu yine 11e. 
veccktiniz öyle mi? 

Berianın cevabına bir omuz "ilk
mcsl de karışlı: 

- Aşk mantık dinlemez .•. Bakı· 
ııız siz do beni "eviyonıUl\UT., ı-izi 
unuttuğum ve eir. yaşarken başka 
biri!dne nİ.!janlandığım halde beni 
eeviyorftunuz. 

- Siz o vakit bir çocuktunuz:. 
Bir çocuğun unutm:ısı affedllrıbi

lir· 
Haydarpaşanın ışıkları yav~ ya. 

vaş görUnmeğc başladı. Galip B~ 
rianın mantosunu giydirmek için 
ayıığa kalktı· 

Ve mantonun kürklii yaka.sınt 
Berianın kederli yüzünü örtecek 
~ekilde kaldırırken: 

- Benim için üzülmenizi isle· 
mcm. Beria! dedi. ben Karadeııi· 
zin sevgililerini, n~anlıları getir~ 
mesini bekleye bekleye sabrın no 
olduğunu öğrenen inıııanlardanım. 
Bunun böylo olduğunu orada göz .. 
lcrini:ı;lo gördünüz. . .. . 

neria lm 11ahah uyandığ1' vrudt 
fü:erinde kınnı:r.ı yıızma yorganı 

görmeyince adeta şaşırdı. Tavana 
baktı, bu odanın tavanında duman. 
dan siyahlanmış hatıllar görünmü-
yordu. ı 

Burun delikleri, J{aradeniz kı· 
yılarında alıştığı deniz ve yoııun 
kokuııunu boş yere aradı: sabahle
yin mangalda ateş bularak eller' ni 
ısıtması için Güllü teyzenin l:ül 
içerisine iyice gömdüğü ateşle do. 
lu bakır mangalı düşündü. 

Şimdi uyandığı odada ateş yok
ht· Şiir11iz bir radiyatör odayı a~r 
ve boğucu bir sıcakla doldurmııs· 
tu. -

Beria. hiç le ııevi~cden, tstan
buldaki C'ski kona~a geldiklerini 
ha tırlad.ı· 

Burada koca.!lt ile herahrır bir 
kaç gün oturacaklardı· Taksimde 
kiraladıkları bir apartımanın do. 
şcnmesi tamamilc bitinceye ka -
dar. 

Genç kadın göz kapaklarını u· 
Euşturdu, ve dirMkleri üzerinde 
doğruldu. Beynini parçalayan, bi
rihirinin aksi bin bir çeşit diişün. 
ce içcri~inde sabaha kadar çok 
fonR uyumu11tu. SQnra §afak vakti 
yorgunluk birdenbire uykusuzluğu 
yenmiş. Beria kurşun gibi ağır 
bir uykunun kucağına ntılmıştı. 

Hi7.metçi pcrdnlerini aralık e
derken J;<'nç hanıma soruyordu: 

- Aşçı kadın. yrmf'k lıakkın

d~ emirlerinizi almak üzere gele. 
bilir mi~·im diyor ? 

ncrianın t;rhrcsin<lo kaçan lılr 
tr.hesslim dolaştı. Beria artık bir 
evin hanımı olmuştu· Bir kac gün 
diiştincesi bile krnrli.cıini ıztırapta.n 
ÖldltrPn bu fklr Şimdi adeta hO§U• 
nR gidiyordu· 

( /)rı•amı ııar) 

ani olmuştu, ki şoför yine müva. 
:r.cneııini kaybederek düşmüş, fa. 
kat sağ kolu tam bastonun üs. 
tüne gelmişti, 

Sesinin bütün kuvvetiyle bir 
b~ga gibi haykıı dı. Sonra &esi ke. 
sildi. Viicudu kaskatı kesilmişti. 
IJemirel, yerinden fırlıyarak bas. 
tonun sapından tuttu. Hızla çek. 
ti. Şoför hala yeıde çırpınıyordu. 
Polis hafiyesi: 

- Hayatını bana borçlusun ... 
Ölümden kurtardım .• diyerek yak 
!aştı. Cebinden çelik tel kelepçe. 
sini çıkardı. Hala bitkin bir hal. 
de upuzun yatan şoförün ellerini 
bir araya getirip taktı. Sonra" bir 
kenara sürükliyerek yüzü koyun 
yatırdı. Süratle kapıdan içeri 
girdi. Merdivenleri hızla çıktı. 

Hayri Moran birinci katta hah. 
çeye hakan odanın kapısında idi. 

Polis· hafiyesi ev sahibini gö. 
rür görmez durdu: 

- AffedersiniT., t:i:ı:i yine ra. 
hatsız ettim. 

- Rica ederim .• 
- Konu_§mıtk istiyor'dum., 
Hayri Moran, büyük bir teva. 

7.tıla ve gülümseyerek odayı iıa-
ret etti: . _,.• 

Buyurunuz., 
~ ..... ,.. 

rDm"'~' ••rrr\ 



tedrisat kad rolanl 
y 

ımcı öğretmenler hak
kında yeni karar alandı 

!lt ~ Veklletinin orta tedri· öiretmenlik ancak Uni\'ersitede 
J1111 bdroJan hamtıklanna bqla· tahsilde bulunan gençlere verile
aln oktaiıma ~. Şehrimi- cektir. Bu gençler yardımcı ölret-

Orta tedrisat kadrolannm ya- menliği kabul ettikleri takdirde 
:-- Uç EylGlcle ball'"'IQk- aynca üniversit~yi ikmal ettikleri 
İfia Mlartf VtldlUli tarafmdan w- aman muallimlik meslejine gire· 

bir 1rarara &Gre yan1ımcı • celder, yardımcı ölretmenliline 
::::ı o1mak lstiyeqler baklanda mukabil mecburi olarak kendileri
..a....._ buı byıtJar illve edil· ne ta.va vilAyetlerinde muayyen 
--t'lr. Bu~ ı&e yaıdlma bir müddet vazife verilecektir. 

be aJ ı.bil .. c~.tıeriil. 
Yenider• aqılmı~r.a karar ve. 

rilen orta okulJarllıın VlkUdar 
4 tuıcn orta okula BeYotlu 
ikinci orta olrnlun hazwlıkları 
ikmııl ~dilıniıtir. ~ 1 sinden iti · 
baren yeni talebe kabulüne baş
layarakla rdır. 

Odun fiyatları artıyor ·~ 
Bu/arana nakil vasıtaları-

11ın azlığı sebep oldu 

Y.rkrk - Bu tabiat ınamaralan itinde her tef güzel! Bütlin ha· 
,...... burada ııt8'.'lrmele ltasmm ı 

KadlD - O,le,..e park beqlsl olmak lçla lıılr latlcla \'er! 

Her mesıaoın lçyQzO: 
ı .. Beltı41ye k&mllr ve odun meee. geçen senelere nazaran da.ha az 

2'akt!trafaıda incelemeler yap. miktarda odun kesilmiştlr· OD bet seyyar esnaf nası I devam edb'or. eyltuden itibaren latanbul clvamı. 
~la ta.hldkat ntticealnde ti· dakl ormanlarda katiyata bql&na-
b._ ... u.. Karadala havallliDde caktır· Yalnıa evvelce keıilm)f o- ı • · d • • 
--... bia oeld ....,_" oda mev laıılarla yeni keail~k olanların k u· · ı al\ h g 1 y 1 r 1 r qı 'tNlQDdulu. aüJ1 ft81tuuun kıt baabrmadan evvel 11tanbula 1 
&llılı )'ldadeD bwalann ablle lD- nQl1 meaelesinin haW i.cap et· ::!emedlll anl•P1mJttır. Bu tH mektedfr. Bu da tetkik mevauu Haftanın muayyen günlerinde Bunlardan birkaçını anlatayım da 

"hlaa ~ Gcte lııldııllr. halln4edlr· lstanbulun muayyen semtlerinde ölren: Yazın manavlarda elli ku· 
Jr Bu aeae lal ana all'd8lllDdeD Oduııwı çekisi bir baltaya nua. ı pazarlar kurulur. ~ yerl~e nşt zor aldılın Malatya kayısısmı 
_ •tbat .......ı ola ~ raa &O kurut artmDJtrr- her şeyin ucuza almabıleceğı hak- pazarda 25 kurup bulursun .. Ba· 

Ş . • ' kında halkta yerleşmiş bir kanaat karsın mostrası mükemmeldir. anghayda Mare 1 B d e'nın vardır. Bu pazar yerlerinde neler "Ver bir kilo!,, dersin. Esnaf kaşa . U J yoktur ki, sebzevattan. bakkaliye- ğıdı alır gözün~. ön~nde dol~urur 
Ya P 11 a ·ı • d .., • ,. 'ld" den tutun da çanak çömleğe, bas- ve yerden terazı ıle dırhemlerı ala· n vazı BSI 8Qlf ırı 11 

malara kadar. Hatta Fatihte ku· rak tartar. l~te bu sırada sana o-

toplantı . J11..-..;ıı.'A.A.J--r..A- =.~~# ~ı!:an diz.dilimasa-
Janll bildlr(yor. . n delil. koyun, keçı ve hattt. ba· Dlll artasmda durur, önünde yer-Antn" 1 Hart ..a.•hit Mmıal Budyemü. Mollııova as· san merkeb ve at da satıldJll dl sandık vardır. Bu aandılm iPıı· en•,-.• kert dallesl kıtaatı ktUQDdınlJiwn- vtJddir. de. çQrlk, kQçük bozuk kayısılar 

silatile i•tirak etti ~ 8!fcd!lerek ~!! milda~I! ~ Pazarcılar, her li1ıı mallarlyle ııe dolu 'mekQıÔan 1ıazır bulun.
miseıUlfnin birincı muavinblint" halka bir semte göç eden eeyyat maktacht El bukl"'' .. ·ı t..Alh+_ c-,Aal, 16 (A.A.) - Cıang- tayin edllmi§tir. bir kafile halindedirler. Hemen her lar d · ·• '8 " ... \& 

1 e -..tr' 
haldeki Amerikan kaynakların · Marepl Çapoçnikof, Sibht se- pazarda satıcılar aynidir. Bu pa• cliye ~~ ~::'1'" 
daıı alman haberlere nazara ı, heple vW i~ ~ne KmJor:du ıarlarm en bQyülderi, Fatihte, Be- • . ... 
4aıa auJumdaki Amerikan uo. genelkurmay reıslilinden affedile- ıiktqta, Unkapanmda ve Jmmen Şe~. kayı~. armud g~bı mey-
llQm•"Ul kumandanı amiral r~ ~ m~faa .koJ?ıl~ mu. de Bakırköyde kurulur. • . '~ar ıçın tatbik olunan hilelerden 
Jlart. ...,._ avınhline tayın edilmiftir. Benim burada bahsetmek istedı- biri hudur. 

,... Oıanpı•de yaplan Geıira1 Meretıkof, müdafaa ko· ~im asıl mesele pazarlardaki ucuz- Kim. vip ve ·bilhassa üzüm 
~cı kumandanlar topWıtuıı-. miresi muavinlllini muhafua et· luktW'. Pazarların ucuzluk oldulu için balka usul tatbik edilir. 
nıa 1liW tetink etmemil yal melde beraber Kwlordu ıenelkur· h~ halkta yerbşniı bir ka· . Biliyorsun bu meyvalar danel~ 
tur mtleahlt aıfatiyle bulunm111- ınay reisliline tayin edilmitôr. naat var demiştim. Bu kanaat ne- ıurler. Esnaf bunları atacak ~ 

.;_,__ reden gelmektedir? Ve niçin delir ya.. Tutar bu taneleri ke9ekqıtlil. 
•vpqıatıdan mabat, kuvvet- ·hl.ili · 14 ı· 1 d 1 ıııemektedir. Filhakika puar1ar u· ra taksim eder ve seyyar esnafa leıin! Qelanek huauaunda. lngiı· 1 1 CI r an a 1 c·ızluktur .• Buna sebep dOWn iti- hokkabaz sopası vuifesi ~ 
~ '9ercUti karar Ur.erine ya. tevk·ıf edıldı" ıası wrilınemesidir, ~ser· tahta~ içine dizer, mtıateri kıtutm mu.takbel vazi· yar satıcılarda da vuıyet ~edir. üzOm ısteyınce bu tanelerin ORri· 
1't1111 ı.blt etmekti. Fakat gerek pazarcılarla gerekse ne salkunJar yerleştirilir. 

.A-..z Hart.'m evvelki gUn La1ı4ra, 16 ( A.A.) - Gayri~· eeyyar satıcılarla alıı veriı ederken . Bu sar.dıklanmu: hileyi, pek il~ 
~ ~ bulumnaaı nunt bir tqekkül olan .. ldaDda dikkat edilmesi lbmı gelen birçok nye göt~ ~fm kullandıtlan 
A.......__-::- ,.._ • ' Cumhuriyet Ordusu,, lıalarmdan noktalar \'ardır usullerdir. Bır de hemen bllton 
~ vu•D1h•k1Nd vua· olduğu zannedilen 14 kili şimall Uzun müddet pazarcılık etıni' seyyar satıcdarm tatbik ettikleri 
te ..r'ııe !ÜPM1ın takip etmek. ldandada heyecanlı bir lakiptaı bir baba dostu beni şöyle tenvir ~ vardır. Meseli. ~ JD&. 

..._.,. 1DllUa ...,.... soma Belfast'da te\•kif edilmiıJer. etti: &elesi bunların bapnda gelir" = :.apon kontroıuna b~· dir. Bu adamların toplandığı C\'c - Oilum, pazardaki mal ucuz- "Dlfl seni ya/tar ip beni,, 
Jilalt lrlr=dıkl Japoıa talebıne polis cebren glrmiıti. Yedisi teslim dur diye hemen kapılma, pazarlar· Sözü sanki bunlar için söylen· 
~it oluat mildir. ku.vveL olmutJarsa da geri galaplar kat· dan alıfV'riŞ edebilmek için pazar- miıtir. llk sıralardaki mal pek mU
Jıtı acUJlne bir eurette tevzi mışlar ve sokaklarda takip edilmit- cılar kadar açıkgöı olmak icabecler. kemmeldir. Fakat gerileri yenmiye 
,..-'"Mm~ emm,et altma alm- !erdir. lki taraftan sil.Ah atılmJt ve Filhakika pazar yerleri UCUIClur. c 'c bdar kötüdür. Esnaf üstiln· 
••ına W,. bir ebmımiyet firariler dvar sokakta bir eve Btica l)Okktndan 10 kurup alcblmı p:t• .d' ad malı mütteriye pşkq ~er, 
.-Jdifini ~ · ctmi~erdir. ~lis kuyvetleri ma- ıan:lan yedi buçuia kolayca alır altındaki malı verir. Sonra esnaf · ~r haileyi sanmı ve firariıtt yakalan- sm, fakat unutma ki kilo baıan malı keaekq,da doldururken de 
•--- ~ır. redi yüz elli gram ve hattl balan dikkat etmeli, lndlandın mul tu· 

I~..,.... petrol akaiyon· 500 gram bile çeker •• Nasıl olur, dur, esnaf malın iyisinden bir ta-
haklclmia Wr karat deme, bunu sen kolay kolay anla· ne g&mir, fakat bununla beraber 

iftl 11 Albn Fiyatı ramaran. . üç tane de bozuğundan koyar. &-
Ya ı.4!:JI ( A.A.) - ~OIDl;D- · I?mdU nefes aldJ, aoma · ~ vent naf malı kağıda doldurumıi len 
~ ıqpıımt bir il!n ıle Altın dün 2175 kurut merinden cıbi ,aldqarak devam etti. dedi hiç kendini ile karqbrma, sen Jll6. 

llbtronı::~ ~:rmı: muamele IÖnllilltilr· T~ his:;a::a:ri kal: sell bir tane ~il~ eeftali eeçet• 

atat~ ~tik tnikamata dımwk leblebicilerin icadettikleı i ken o ~n ıstifade edmet bil"' 
ka~ ltbumunu bildir· Fikret lbtif ali bir uauldür. Bugün bu usul pek ip· kaç tane çürüi?nil ktiıda atar. 
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öpüş 
Nakleden: HiKMET MUNIR 

V ıtlttile bir gene; kız ve pek 
genç bir erkek vardı· Sa· 

hilde denize doğru uzanan tahta, 
kayık iskelcai üzerinde yan yana 
oturmuşlardı. Dalgalar ayakları
nın ucunda hışır hqır kıvnlrp kö-
pükleniyordu. • 
· Her ikisi de hiç bir şey konua. 

muyor, kendi başına dUşUnilyor ve 
güneşin batmaauu •eyre<iiyordU· 
~nç erkek, yanındaki kızı öp. 

mek için içinde derin bir arzu du· 
yuyordu. Onun ağzına baktığı za
man, bu dudaklann sırf öpUlmek 
ic;in yaratılmış olduğuna inanıyor
du. Hiç &Uphc yok ki alındiye ka. 
dar bwıdaı:ı daha güzel kızlar gör. 
mUftU ve kendisi de ıimdikl hal· 
de bir bqka kıza işıktr. Fakat o 
&tık olduğu kız. daha ziyade bir 
idealdi, bir yıldızdı. Bir pervane
nin yıldıza kaVUŞmağı arzu etme· 
ainden ne fayda çıkar? 

Gene; kız ise. gene; erkeğin ken. 
dialni öpmesi ihtimalini dilfUzü1.1w 
ve bu fikir. hoşuna gidiyOl'du, & 
ra blSyle bir h&dise,Jıa.rpsmda bl• 
dığı vakit birdenbire hlddetleaa
cek ve ondan ne kadar nefl'et eıt. 
tiğini gösterecekti. Birdenbire aya. 
la kalkacak, e1!ckliğinl vilcudlm& 
sda sıkı saracak ve o vaziyette 
adeta hançer saplıyormuı giıbl 
ıert bakışlarla onu tepeden tınıa. 
la •llzdükten sonra dimdik bir va
ziyette. n hiç bir ıey konll§Jll&k
•ımı, hattA. lilzumsuz tellt eseri 
ele göatermeblzbı çekilip gide
cekti. 

Fakat genç erkeğin, böyle bir 
hidJeeye meydan verm.emeel ihtl.. 
maUnl dUfllneNr. yavq yavq ve 
yumupk bir aeale IUDU aordu: 

- Ölümden eonra yine hayat 
var mıdır? Siz ne JraııaattesbıJz? 

Genç erkek, bu auale ''evet" di. 
yecek olursa, onu öpmenin daha 
kolay olabileceğini düşilndU· Fa
kat başka zamanlar, aynı mevzu 
Uz-erinde neler söylemiş olduğunu 
hatırlıyamıyordu. Kendi kendini 
teblp etelalrtm oeldnertt. genç 
lamı derin. g6zlerl içine mwı uzun 
baldı ve öyle zamanlar oluyor ki. 
ölOmdeu eonra bir hayat mevcut 
olduluna inanlJOnmı., decU. 

Bıı cevap. genç km fevkalade 
m •1111 etti. Şimdi genç kız düşü
n~: "Bu erkeğin saçları d:ı. 
aa bdar güze}. Ahu da öyle. .. Ne 
Y&dt ld bumu pek çhtin bundan 
batka henUz bir mevki ~lbl de. 
iU. 814ece, imüılıaıılanm vermek 
Osere olan bir talebe... Arkadafla
nm bula bula bunu buldun dlye
celder-.,, 

GeAC erkek te töyle düşünü
yordu: ••Zannederim ki şimdi ar • 
tik onu öpebrurtm. Fakat çekiniyo. 

bildiğinden de daha garip bulh· 
Birdenbire renginin solduğunu ft 
adeta bayılacak gibi olchıfmnı lall
setmişti. Ona bir' tokat atmatr, ;,.... 
but onun henüz hiç bir mftld -. 
hibl bWunmıyan bir çocuk oldula
nu, her teY.i unutmuştu. 

Ay çtktıfr zaman, hill Jakele ü
zerinde oturuyor ve biribll'leriDi 
öpüyorlardı· 

Genç Jm, genç nefha kulajı
na fısıldadı: 

- Seni ilk giil'dilğüm dakika -
dan itibaren scvmiitim· 

Öteki cevap verdi: 
- DUnyada senin kadar güzel 

bir .krz tanımıyorum. BeııJm biricik 
aevgmm. 

Harp Okulu 
yeni talebeleri 
Dün Ankarada abideye 

çelenk koydular 
~, l6 ( A.A.) - Bu sene 

Harp okuluna gelen yeni talebeltr 
bagQn Zafer Abidesine merasimle 
~enk koymuşlardır. Bu merasimi 
müteakip talebeler arasından ayn· 
lan bir heyet, Atatürkün Etno
grafya müasindeki muvakkat 
kabrini ziyattt ederde Ebedi Şefin 
manevi huzurlan önünde hürmet 
ve tazimle eğilmiştir. 

Romanyaya mal ihraç 
elmit tüccarlara 

Ticaret Vekaletinin 
bir tebliği 

Ankara, 16 ( A.A.) - Ticaret 
\' ckfiletinden bildirilmel'tedir: 

1 - Romanyaya mal ihraç edil· 
miş olup da bedelini henü.z tabsil 
edememiş bulunan ihracatçıJamm. 
zın, 

A - Gönderdikleri maim cinli
ni, miktarını ihraç tarihini ve kıy· 
meti ile alacaklarını, 

B - Şimdiye kadar alac:aklanm 
tahsil edemeyişlerinin sebebini,. 

Müsbit e-.·rak ile birlikte 
17.8.1940 tarihinden itibaren en 
geç bir hafta içinde nuntabları 
ticaret müdürlüklerine bildirmelerl 
lamr.celmektedir. 

2 - Bu kcrre Romenlerle yapll
:nakta olan müıakerelerde llleftW 
bahis alacakların tediyesini te.ı 
etmek üzere ittihazı derpiş edilen 
istisnai tedbirlerden metkOr bir 
haftalık müddet zarfında mflraca
at etmiyenlerin istifade......,. 
mderi bildirilir. ~ :"· Şimdiye kadar i~i aile

~- fJJ~ &pmemietlm· Acaba 
..__ uu- tehlike olmum .. Babası 
:;.-::ıe Pek yilbel! mevki aa- iz mirde 
rJllnde .. As ileride hamak içe • 

Genç u=n!=yo~;Hayır lla- Reji General Şirketi 
yır ... Beni öpecek olursa ~tma yollan yapmaya 
~okat atmak daha iyı .... , Bir karar verdi 
betlı::: ~_;e~: :ı=te._ lzmir, 16 (A.A.) - Turistik 
Cli>a'" -~ ~- yollar hakkında Reji General Sir 

,;, • Ben o kadar ç1rkln ml· ketinin tekrar ineaata baalıwk 
Ymı. Genç kız bir kere daha dO. üıere vilAyete müracaat ettiij. 111-
ıUııceye daldı: ,.Ae&IJa bel ıspe - lqılm!§tır. Bu teklif vali ve daimt 
cek olUl'la ne hı.edeceiim" encOmen tarafından tetkik~ 
u!ofruanu eöylemek ~ ıe- mektedir. Vali Fuaf Tuksal, a
lllQel lıaYaıtuıda ODU bir kere ~p.. tik yollar vuiyetiııi bimt 
tat~ Opmı erkek t. hloda w teftlt eml§tir. Bu itin sOratle 

~~~~ blrı*ab!.:~ •kele, ~ bailamnaaı lleklen-
lllbt ezad1 baelarma du.,tbıerek 

e 1laeıiııde otu.rurıa!ken atı-
net lıattı ve ortalık taranup Fuara ittirik edecek 
~. devletler 
Y0'::'1ç erkek Iİllldi llSYle dllttıııa.. Jıa. 16 ( A.A.J - Bu sene b
~tıraet batblr ve orta!* mir Enternasyonal Fuarına fatlıl
benlmJ bqladJlr halde, ellıı ki katiyet kesbetmiı olan e&i6l 
kıbnı e beraber oturdufmıa ba.. devlet şunlardır: 

a, :lrendfıdnf 8pnekUlfme Jtl- İngiltere, lran, Yugoslavya, Ma-lllittir. Eyü~ Hallıeflindlfl: tidal &ijrülmektedir. Ancak bazı Puar yerlerinden alq mı e. 
Bu kaııt icra ecm'Ndiii takdir. Dil ve F.debiyat kolumuz tara. şeyyar esnafın bir zinciri kısa te- derken sakın ~t .alma. Alır ieen de 

de. 10 temmua tiribli Romcn1ka. fmdan Tevfik Fikretin ölümilnün raıi kullandıklan da ıöriilmOttar: dikkat et, keçının adı bazı kasap-

~. ~t aamnm. ı 'stan 
ı..!.~ b1llldan aonra erkek kolunu caristan. talya, Yunanı ve•· 
-.uıge nayi propagandası mahiyetinde '" 
n- l'Jlıç lamı boynuna dolac1ı- hUIUlt bir .. ..rrttde Almanya. n111n. lll .... 11..1- --'-A- , . 1 2- ı' ... cı· vıt.IJt-.n-n münı-1...tivle 0:1.ı-.. __.__,_ ol·-- ..11..S.-i larda beyaz, bazılarında hafJzdır. 

i*~-111'8.i\ ~on ar ., •• ,,.w.ıwuu""'.-.&.r '™" ~ -- uanOn11ıı;1- Fakat f11 keçi ile kalmaz, qek eti 
~ur. 19.8.940 Puartesi pil saat 15 de hep aynı kefeye koyarlar.. un bil _..:. .... ,1dulu vftkidir 

p ve mqan blpnda bir ihtiW ter için t(lpbeye düotüğünüı takdiıde. e , ......... - • 
lraW...iııcle j anner tip edUmlftir. Bunun için o gün diıhemle. alcblmıı malm yerini Pamlann sabah satıp ile ak· 

İatifa ~ saat 14 de Evimiı saion\ında top. deliltirerek bir daha tuttum. A· pm satışı arasında da bir fark 
il ...... lanılacalmdan amı edenlerin tq- radaki farkı derhal görünilnilz. vanbr. Hele ~ bama fi. 

j._ ~6 ( A.AJ _ Rö)'kt a. rifleri rica olunur. Teruide yapılan hile bu kadar yatlar çok düşer, 1şte büt~~f • 
PıD YGr: la blmaı • Orta parmalm bOyük haluk mallar bu karanluuau SÜ• 

ler ~"'sinde hm delilikljk. rolGıdl unutımma•ıdır. Esnaf malı fade edilerek sürülür. b• .. :..:..1.-
le ~~.EICilm. Çoouls a.111m1 tadldlllabilekbvwti)•etinictir· Baba dostU ~Ü luıuarn: 
harbi_,. • fln barlJl ema.smda Ahmet a. •-•----lu hem taramıa çelra' ve arta~- - Oğlum. 4edi,. ~ tawiJD. 

~" llilm afia ..a-.aı.. leva. A1UW7uua lirle l1ftyi ileriye iter, sen de al· ~ ahJ wnı edecelfne bir 
~ ~ 'btik ettill Talrlılm, Taıtmbut PalU • clJlm mahn delil bir kllo hattl 1d- cati.na daimi müşteri ol, kilo ba· 
ticaret • 'raiınerln yerine uı. ~ '°~:d~.:': t01-;;' u lodan bile fazla ddulunu canımın §ma kırk para, ild kuruş. fazlı wr, 
llİ!ti ~ olan Kotihıinen -. Terazi hilelerinden d:ıha mOhlm fakat aldığın maldan emın ol .. 

r plan~ ele yok~ MUZAFFBR ACAR 

vauç kız, bunu akim.dan geçir- ~ 

::::U~~V::.:!:='~: ;\'a~lerin 
l'ak ıeııç erteibı auntma .. N!'' vasati çek fiyatlan 
~. lıil" tokat yapJttmcaimı 88. 
lllYordu. Bundan sonra da bir EylOl ayı içinde muteber olaclJt 
....._ llbl alma 1atma ~ olan borsamızda kote olan w obm
llclecetu- Fakat ılmdi ne JaJ&. JB1l yabana dövizlerin vasati pir 
calnıı bilmiyordu. Bittabi ona ım- fiyatları tesbit edilmiflir. Sterlia 
mat latiyordg. l'allat aynı maaıı- 523,76, dolar 15907,25, lsviCIW 
da 6Plllmek fJnatmı ela ~ frangı 2970, drahmi 99,'IS, -
~u. Onun iolrı 98llDI eı .. 169.75, pezeta 1389,50, &,f: 
~ı?.lclulu gibi oturmakta =7~~ 6;foli,~ 3286,25: 

Bundan IOllra da renç erkek o- F'inlandiya markı 28f, Eatonya 
nu öptü. ..marlq 3&69,60, ,,.. ... 50 ıaı. 

Geat - ·--- ttllfl*-Jb;LI!• 
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7.SO: Program ve memleket saaı p ı· ya n g o ayan, 7.3.5: Müzik, 8 00: Ajans, S.10. 

E., kadmı, 8.20/8 30: .Müzik, 13 so· 
Program ve memleket saat ayarı 
13.35: Müzik, 13.50: Ajanıı, 14 05 
MU%1k, 14.::?0: Müzllt, 15.00/15.30: MU. 

zil<, 18.00: Program ve memleket saat 
ayan. 18.05: Mllzlk, l .40: MUzlk 
19.1:5: .MUzik, 19 45: Ml:'mleket saaı 
ayan ve Ajans, 20.00: Milzll<. 20.30 ı 
Konuıma, 20.50: .MUzlk, 21.15: Müzik 

1 
21.IO: Konuşma, 21.45: Müzik, 22.ao· 
Memleket saat Byarl, Ajans, 22.5-0· 
Milzlk, 22.f>O: Konuşma, 23.10: MUzlk 
23.25/23.30: Yarınki progranı ve ka· 
panı§. 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gl'ce O'skUdar Beylcroğlu 
bahçe3i:ıde (Kudret Hf'hası) 

\•odvil (3) perde 

---0-. 

1 Raşit Rıza Tiyatrosu 
_li Ağustos Cumartesi gUnU ak~amı 

BUyUkdere Aile Bahçesinde 
"Onlar Erınl;:ı Mllradına,, 

Vodvil (3) Perde 

Sp o r - - -
Boks Teıvik 
müsabakaları 

Beden Ttrbiyesi lstanbul Bol
'fcsi Roks Ajan1'ı.ında11: 

. 17.8.1940 tarihine rnüsadif Cu
martesi günü akşamı saat 21 ·de 
Be}oğlunda Halk sinema salonun· 
da bir boks tcsvik müsabakası ya-
pılacaktır. j 

Müsabakaya iştirak edecek olan 1 
boksörlerin saat 20 de rnü~abaka 
mahallinde hazır bulunmaları ye 
istirAk ettirilecek boksörlerin birer 
listesinin Ajanlığa tevdii rica 
olunur. 

tktııat Vekili 
§ehrimizde 

lktısat Vekili Hüsnü Çakır dün 
sabah Ankaradan şehrimize gel
m{~tir. Vekil, birkaç gün kalarak 
bazı tetkiklerde bulunacaktır, 

Bağırsak ihracatı 
tekrar batladı 

Zafer 30 Aaustostac-lır. Milli Pivan«o dr 
İzmir Fuarında bçekilmek üzere bir Zafer Pi 
yangosu tertip etmiştir. Türkiycnin her tar~ 
fında satılığa çıkarılmış olan bu fevkalade Pı. 
yangoda mevcut 300.000 biletten 63345 tancs 
mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletleı 
( 1) liraya satılmaktadır. 

Zafer Piyangosuna siz de bir bilet alaraL 
istirak ediniz. Vereceğiniz paralar Ebedi Türk 
Zaferini temin edecek vasıtalardan biri olan 
Hava kuvvetlerimize ~arfedilecektir. 

30 Ağustos Zafer Bayran11na 
mahsus fevkalade Piyangonun Planı 

q~iye adedi 

1 

1 
1 • 

2 
10 

30 
300 

3.000 
30.000 
30.000 

63.345 

ikramiye miktarı 
Lira ----

60.000 

20.000 

10.000 

5.000 

2.000 

1.000 

100 

10 

3 

2 

,Yekun 

lkram~ye tutarı 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.00U 
30.000 
90;000 
60.000 

360.000 

.-----------~,,~•m:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-.-.m. .. iiiiiiia .. .-..•r~• 

V A K l T Türkiye Cumhuriyeti 
tJıtıı:etece c:ıkao t>Utun yıu:ı Te 
resımıertn bukuku mahfuzdur 

AUO~tı.: JAKIVl';~I 

Memleket Memlekel 
tcfnrte dışında 

Aylık lt!'ı 165 K.r. 
s il,\ lık !lifl t:!., • 
il M~lık 47,~ K:m • 
ı \ıllık 11110 ıtıou 

rarııeııeo Baıl<ırn Birli~ ıc:tn ay. 
ıa uıuz kuru; dtlştJIUr. P•ıııt.e hlrll. 
ğıne glrınl JCD yerlere ayua yetmı, 
tıe~er kuruş ı;ammedUlr. 

Al•one kaydın. bildıren mektup 
"" teıı;rllf ııcretınl abone parasının 
posta vey11 tıaııKa ile yollama l.C· 

rclinl idare kendi tızerine alır. 
l"urkl,p•ııi ıı tıt'r poıota nırrkt'ılnd .. 

\' \J\l"Pa 11tıo•ıe ya1.11ır. 

4<1re!I ı l e~ı,urme ııerttl 4!~ Ki'} 

11.A:'I< tlt 'KE11.r<;ftt 
ı ınırct ılflnlarmm tuıotıııı • 11&. 

tırı srında:ı ltlhareo lltlo sayraı11. 
rınd11 40. ı: ıııı~·ı111arda ~O kuru, 
dorıhıncıı saytaclıı ı: ikinci '"" il· 
çllnrlldl' z. b1rtnclde 4: bll,lık yanı 
ke~mece ~ llrııdır. 

Blly1lk: çnk rtcvamtı. Kll~ell 
renkll llA,o verenlere- ayrı ııyrı in. 
rılrmeıeı yapılır Kesmı llA.ıılarıD 
5atılım satın 40 kunı~tut 

Jira · ı \1nhh'rtlP C lmtfRn 
Kuçtl" llAnlıır · 

Bir delli 30. iki ılctusı 60. Ilı; de 
fBM ~!'ı. dort deıaııı 7!) ve on defası 
1110 kuru~tıır l'ı: Hylık 111\n ~crt-n · 
.?rtn tıiı 1Ptnsı tJ<>O!l\'udır 01\rı 51\... 
tırı geçen ll!nlarıo ıazıa saurıan 
tıeş kuru~tan bc&ap edillr. 

Vakit hem .:ıoıtrurıao d:>ğ'ruya 
keııdl ldllre ~erinde, hero Aokıtra 
ı:aadeııiode Orhantıcy hanında KE. 
&ılALEDOlN lKEN lll\o BUroı!u 
f'ıtyle ıra o kabul eder. ı Büronun 
lf•ll'funu ı !OS:J.5 ı. 

Toptan yaş meyva 
ve sebze fiyatları 

16/8/!l.:O Cuma gUnü İstanbul bele. 
diyrsl Mel'kf'Z HAllnde toptan satılan 
yaş mcyva ,.c aebze fiyatları: 

('ln-;i 

nambl\ 
Domates kır 
Domates aırılc 
Sakızkab:ığı 

Patates 
Soğan 

Fasulye çalı 
Faııulye Ayııekadın 

Fasulye yeı;U 
.ı--asulye Baruııye kırınııı 

Bübcr Dolmalık 
BUbcr sinı 
Sarmısak 

Patlıcan lıa!J 

Patlıcan orta 
Patlıcan ufak 
Patlıcan Bo:;tan 
Asma kabağı 
Hıyo.r 

Mısır 

Y eşli ısa.la ta 
Maydanoz 

100 

7 
:!.50 
4 

7 

7 
::.50 

17 
ll 

8 
ll 

4 
4 

:3 
2.50 
u;o 

-.75 
4 

6 
l 
l 

Ziraat Bankası 
Kurulus Tarihi: 1888 of 

Sermayesi: 100.000,000 Türk lirası 
1 

Su be ve Ajans adedi: 265 · ..,. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para brrıktırenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

zırası Bankasında kumlınralı ,,., ihbarsız tasarruf hcsapıannda en ar: 
50 llraeı bulunanıarıı senC'de '' defa çcltllecek kur'a ile ~ağıdakJ 

pl1na söre ikramiye da~ılılacaltlır. 

' Adet J .000 t.lrulıl' 4.000 LlrA 
IHIO 2.000 • 

,, :!jO ., 1.000 '" 

'° )00 ;. 4 .000 .. 
J 00 50 1).000 • 
120 " 40 C.800 • 
rno 20 3.200 " 

ülKK 1\ T: Hesaplarındaki paralar bir sene tçlnde 5'l llrndan aşağı 

dU,mıycnıcre ikrumlye çıl<tı~ı takdirde ,....o ZO tazlaslyle \'erllecektır. 

Kur'alar senede 4 defa: ı EylOl, l Blrinclkft.nun, 1 Cart ,.e l Hazlnuı 

tarihlcrınde çekilecektir. 

Devlet Demiryolfarı ve Liman1ar1 . 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli ()3001 .ııı-a. ~tan 1000 lC"'. 10 mm. kutrunda katranıı 
kcnc,ir den halat (::?9.8.19401 Perşcnlıe ı;linü f'.aat (11) onblrdc Haydarpaşl'
dn Gar b\nası dahlllndeki llomisron tararından açılt eksiltme usulile aauıı 
nlınacaktır. 

Bu i~e sirmck isteyenlerin in) lira (50) kuruşluk muvaltknt teminat 
ye kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme S"UnU saatine 1,adıı.r ko. 
ml.syona mlirncaatları lazımdır. 

Bu l;ıe alt şartnameler l>omlsyonclan parasız olarıı.k d;ı~tılmnkl.adır. 
(72G3> 

:;. . :(. tJzun müddettenberi tamamen 
durmuş olan bağırsak ihracatı ye. 
niden başlamıştır. Bilhassa Mer
kezi A vnıpara fazla gönderilmek· 
tedir. • •-------------~~~~~~· DC'rcotu •••••• Nane -----
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-.50 

:.50 
-.ôt) 

Muhammen bedeli 1200 lira olan 50 ndct beheri 10 metre boyunda loko· 
motir ::ıUr.şt)fılr borularını tcmlzlcmcye mnhsus tıezll ve dışı helezon! lelU 
lflııUk hurtıım (26/8/1040) Pazartesi gilnO saat 00,30) on buçukta Haydar• 
ııaşadıı. Gn.r blnıısı dahilindeki komisyon tarafındn.'l açık eksiltme usulile u• 
un alınocaktır. Dün İsviçre ve lsveçc mühim 

miktarda bağırsak sevkedilmistir. 
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ilk Devrenin müza
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tOO büytik ubllahk bfr kltab. 

Her kitabcıda bulunur 
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100 Drahmi 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Lava 
Çek Krona 
Peç.eta 
Zloti 
Peıgı; 

Ley 

ö.:?& 
J 32.'?0 

~1.25 

0.997.5 l J.622l 

! 
} 

13.90 

;?C.6!:5 
0.625 
3.176 

ÜSMANLI BANKASI 
\TORK ANONiM ŞiRKETi 
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Sııtü/,;;" rtt TiJrldvr Cüm!ıurirttı ilt mün.,lrit mul..ıur!rrıımrsı 
ıi~ı Numıfa/ı IOl6/İ9JJ tanhti karrım'.ı tudılr rdılmı,ıır 

' f 141611933 t.rrıfıfı 2435 Nvm;ır.ı/ı Re~-mı O.ıurc J 
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t0.000.000 lnıiliz Lirası 

1.250.000 lnglli2 Lir.as• •htıyat ak~es1: • 
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f :Türkive-nin ba$l1ca Şehirlerin~) 
' PARIS. MARSILVA ve NIS'de 

1 

- - l lONDRA \'t- MANÇESTER'de' _ 
MISIR. KIBRIS. VUNl\NISTAN. IRAN. IRAK, FfllSTlN 

., .:ı MAVERAVl ERDUN"de 

Mer1cez tt Şubeleri :· • 

VUQOSLAVVA. .... RUMANVA. VUNANISTAN, SURlyC. LÜBNAN 

.... ~-..-
filvaneri ve bQhln Dünyada A<:enfa ve Muhabirleri ~ardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

H~abı car. ve mcwuaı hesaptan kGs.ıd• ı 

1 
Tıcari krcdılrr \'e vC'saı~lı krrdriC'r l<ii~~ı r. 

1 ~ .Turlıwc ve Ecıwbı mcmlekcılcr uı:cnnc ke~idc scn.ed.ıı ı$ltcnıosu, 
Bol'S<l .-mırlrrı. • 

'E..11tıam ve ıahvılaı, ~alıı 11 ve em:ıa üz.er.ne avan~) i ,. Sc~edaı ıahsil.i'ı C;ı s.ılre. 1 • • , 

I 
(n vülısclı t'nlni\'cf ~a1tl.ırını haız kıralılf 

... Kas.ılar ScrVlSı v.ndır. ı.. 

- ' . .. ............ ~ 
Plyasa.nın en müsait şartlıırife ( kumbarah vey.a , 

kumbarasız) ıaurruf hesa,ıları açılır. ' 
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•
18151 Traş bıçaklarının sab§ı ~o 50 ye düşmüştür 

- Ç NK : 

__ AJ_tna_!-~-h•_;_,ma_v-me-11-~-~-h-vı-.l-i:-ı:-ıı-,, p IQT~IO~ ~oh~~:~!.:~!:,~~~!~. 
timdi rahat rahat 20 defa tra3 olmak kahil oluyor. 

Havuç 
Pancar 
Hazakl tizllmU 
ÇckJrdekslz üzüm 
CJsmanpaşa clınaıu 

Ercğll elmuı 

Frenk armudu 
Akçe armudu (Konya) 
Yabani armuıJ 
Fındık 

Al erik 
şcttoll 

\'iple 
Kızılcık 

Muz ycrll 
Ü\'CZ 

Limon ecnebi 
Limon Ecnebi 

490 
440 

Karpuz Yenidünya ba§ 
l\:arpuz Yenidünya orta 
Karpuz yenidünya ufak 
Ka\•un Topatan bav 
Ka\·un Topatan orta 
Kavun Topatan ufak 

ZAYi 

.. .. 
4 

l;; 
lO 
20 

20 
18 
JS 

7 
l:; 
10 
~o 

l) 

60 

1100 
1300 

10 
6 
2 

7 
4 
2 

Erzincan Ziraat Banl<nsma fi6 sa... 
yılı tasarruf hesabım için isUmal et. 
Uğlm mUhUrUmU zayi eltim. Yenisini 
yaptıracağımdan eskisinin htikmU ol· 
madığını bildiririm. SUL'l'AN 

(33173) 

Fransızca ders 
Ortıı ıııekll'p ve llsclf'rılt' lkm:ıh· 

l\ıılıınlara ve l"nınsııco~ını ilerle! 
mı-:C rııtı.'\f'nlere rnOsaiı $Crıl•Ue 
fr&rıs11r.a ılers verllır. 

Ar10 e<leııler \'akıl m:ııtı:ı:ı,ıntla, 
"Fran!iı:r.ra Oğrelnıl'ni" ismine şl· 
ralıcn veya tahriren mfiracaaı 
erlt'hılırler. 

Sahibi: ASIM US 

Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevenı;ı 

' 

Bu ışe girmek lstiyenterın 1961 lira (75) lrnruşluk muvakkat teminat \"• 
kanunun tayın ettiği \'es:ılklo birlikte eksiltme gUiıU saatine kadar komla" 
yona mUracanU&n U\znndır. 

Bu işe aft ş:ırtnanıelcr komlsyondnn parnsız olarak dağıtılmaktadır. 
(6833) 

~ . ~ 
Hav::tlC'li cşra tarifesi, mamul ve gnyrima.mul tülün. tömbeki, her 

nc\'i siı;alar taz:, ik cdılmiş ve edilmemiş pamuk ve kıl, kurutulmuş 
tiiylli deri ve post, çöven. yün, paynğı ve tiftik nakliyatına ait olmak 
Uz~rc ycnldC'n tanzim edilecektir. Yeni tarife 1-0-1940 tarihinden 
itibaren tatbik edilecektir. Ücretlerde> ~ayanı kayıt bir fark yoktur· 
Fnzla tnfsllit.t için istasyonlara mUrac::ıat edilmelidir. (4702)(7450) ,, __ _ 

. ':.. ~· ·~,;·~~ :'... . 

. ı VA K 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

1 

Kitap, me~mua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. ............................... 

Askerlik ilanı 
t ııkud:ır Aıılu~rllk Şııbctıl H:ı~lmn

lığından: 

Olgunluk imtihanlarında lkmCılc ka. 
lıp da ikmalde muvnflak olacaklar da 
harp okuluna kayıt ve kabul olacak. 
lıınndnn bunun için Harp oltulunıı ka· 
yıt \'e kabul muamelesi Eyl!ıl nlhayc. 
Uno kadnr u;ı;alılmış oldugı.ından ıs. 

~cklllerfn bir ıuı evvel müracaat ede· 
rek munmelelerlni tckemmUl ettirme. 
lerl. . . .., 

Cıııkiidıır Aııkf'rlll~ Şubesi Ba~kan. 

bğındnn: 

Ankara Yüksele Ziraat EtıııtitUsll 
Veteriner FakUltesine askeri kısma 
bu yıl tam de\•rcll sivil liselerden iyi 
ve Jlık iyi derecede mezun olruı \'e ol· 
gunluk imtlhanlannı \'crml§ olmak 
§arllle ~abc knyıt ve kabul edilecc. 
ğtndcn istcklnerin §craitl öğrenmek 
Uzcre askerlik §Ubcaine mUracaaUarı. 

Jstıınbul 1ldoc1 lcra memurJupa .. 
dan: 

940/13GO ..... 
Bir borçtan dolayı haciz altında o. 

Jup paraya çevrllme!5ine karar vcnıcn 

bUyUk kafes aahllinde 9 adet muhab· 

bet kuşu, bir geyik boynuzu, AtatUrk 

v.ı İsmet lnönünUn bllsUcrl, dört adet 

abajur, askı, ayna, banko ve salreden 

ibaret e~ya 22 Ağustos 940 Peroembe 
~U saat ll> den 17 ye kadar Bcyoğ. 

!unda fsUklAl caddesinde 339 ayılı 
çiçekçi mağaza.smda açık artırma ne 

satılacaktır. KıymeUnl bulmadığı 

tn.kdJrdo ikinci artırması 28 Ağuatoı 

Çarşamba gUnU aynı mahalde ve ta. 
)'in edilen saatte ıcra edilecektir. ls· 

te klllcrlnln mahallinde hazır; buluna~ 

cak memuruna mUracaaUan il&ıı 

olunur. (33179). 


