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llavacıiığımızii karşı vatandaşların 
gösterdi~leri 
Dış • • 

ı-
• 
iZ 

Yedi ay zarfında 71 milyon lira 

= değerinde mal ihraç ettik 

Mes'Uliyeti 
bulunamayan 

hatalar 

1 Aynı müddet zarfında ithalatımız 
ise 44 milyon lira değerinde 

Ankara, 27 (A·A.) - Dıe tica_ 
rctimlz hakkında verilen resmi ra. 
kanılara göre, 1940 yılmın yedi a· 
yı içinde memleketimize 44.573.g90 
lira değerinde ithalltta bulunul
DlU§ ve buna mukabil 71.579-560 
lira değerinde mıll ibrar. olunmue
tur· 

1939 yılında. ise, aynı müddet i· 
~inde 81.34 0°135 lira. değerinde iL 

. 
Dün47Alman 

tayyaresi 
düşürüldü 
Londraya bom
balar -ah lırken 
Halk §Arkı ıöyliyerek 
tiyat rolardan evlerine 

dönüyordu 

Berlin yeniden 
bombalandı 

( r azısı ;, ,,,oıJe) 

b:ıl&tta bulunulmuş ve buna muka. 
bil 65.584.340 liralık ihracat ya.· 
pılmıştı. 

Buna nazaran, 1939 yılmdaki 
yedi aylık dış ticaretimizin, Uıra
catımız aleyhinde 15-881.795 Jira -
tık bir fark kaydetmiş olmasma 
mukabil. 1940 yılının aynı devre -
sinde ihracatımız lehinde kaydolu.. 
nan miktar 27.005-670 liradır. 

Dün s aba h 

Bir Romen 
tayyaresi 

Bir Macar bom
bardıman tayya
resını düşürdü 

Dobrucadaki Romen fır
kaları Macar hududuna 

aevkedildi 
Bilkrc~, 27 (A·A·) - Röyt.er a. 

jansmd:ın: 

Transfü·anyalılar, Macariatana 
( Deı:amı 2 inci<U) 

Çarııllapıda din 
gec.elll cıaaret 

Ci:ıayttin işlendi4i w 
yaralı Zehra 

3 kişi ağır yarah 

Aksarayda da 
bir aile 

faciası oldu 
Dün gece saat 23.30 da ÇarJl

kapıda Şenbahçe önünde bir ci. 
nayet olmuı, Uç kiti ağır surette 
yaralanmıştır. Gece yaptığımız: 
tahkikata göre vaka §Öyle cere
yan etmiştir: 

1 Kavgacılar Şenbahçe garson. 
]arından İsmail oğlu Hüanil ile 
balıkçılıkla geçinen Osman ve 
kardcıi Mehmettir. 

İki kardeg ile garson Hüsnü 
arasında kadın yüzünden kin 
vardır. Bahçe paydos olup 
da gal"80fl ve iki kardet sokağa 
çıkınca Osman ile garson Hüsnü 
kavgaya tutuımuıtardır. Osman 
bir ara kamasını çekmiı. garson 
HüanUye vurmuıtur. Bu vaziyet 
karpında garson da bıça~ 

(Devamı 2 inciM), 

alaka artıyor 
Zonguldakta 20000 amele 
Aylıklarından birer ku
ruşunu Hava Kurumuna 
vermeyi taahhttt etti 

'ReisiCumhui Ankaradan ·sekiz, istanbuldan 
inönü ite bir kişi nişan yüzüklerini verdi 

1
Macarisfan Kral 
naibi arasında 

Ankara, 27 (A.A.) - Maca. 
ristanın Saint - Etienne milli 
bayramı münasebetiyle, Reisi
cumhur İsmet İnönii ilt; Maca. 
ristan kraliyet naibi arasında 
a§ağıdaki telgraflar teati edil • 
miştir. 

Altes Sereniıim Amiral 
Horti de Nagybanya 

u.c.n.... KNIİ7et nailM 
BUDAPEŞTE 

Sainte - Eticnne bayramının 
yıldönümü münuebetile, Altes 
Sereniaimlerine çok aamimt teb. 
riklerimi ve phıi aaadetlerile 
Macar milletinin refahı hakkın.. 
daki hararetli temennilerimi 
bildirmekle bahtiyarım. 

İSMET tNöNU 

Ek.elanı ismet lnönü 
Reisicumlıur 

ANKARA 
Milli bayram münaııebctile 

göndermek Jutfunda bulunduk
tan iyi temennileri hakkında en 
hararetli teıekkürlerimi ekse. 
lanslanna bildirmeye muaaraat 
eylerim. 

Nicolaı ele Horti 
Macaristan Naibi 

""'-------1" 
Başvekil Yalovada 

Evvelki akpm Ankaradan feh· 
rimize gelmit olan Baıvekil Re. 
file Saydam dün Yalovaya git. 
miıtir. Bir müddet orada iıtira· 
hat edecektir. 

Vugoslavya
nı n harici 
politikası 

Nazırlar içtimaın
dan sonra bir be

yanname neşredildi 
"Almanya ve ltalya ile 
dostluğumuz eaaı men-

faatlere müstenittir,, 
Belgrad. 27 ( A.A.) - Avala 

Ajansı bildiriyor: 
Almanyada bulunmakta olan be

den terbiyesi nazınndan maada 
bütün hükfunet erkanının iştıraki
le, Zağreb'de, Başvekil. Zvetkoviç
in riyaseti altında bır nazırlar 
meclisi toplanmıştır. . . 

(Devamı 2 ıncıiU). 

?.onguldak, 27 (A·A·) - VilA. 
)'etimiz içindeki her ıımf halk ha· 
va kurumuna ka~ı istisnuız bir a
lika göstermektedir. Merkez kaza
ıı ve buna bağlt nahiyclerden bu -
güne kadar kuruma üye yazılanla_ 
rm sayısı on bine varmJilır· 

Bu arada kömUr havzasmda da.. 
imi olarak çalışmakta olan yirmi 

bin amele aylıklarından birer ku· 
rugunu her ay kuruma vermeyi ta
ahhUt eylemiılerdir. 
Havacıhğmııza kal'lı havza ifci

lerinin gösterdikleri alil:anm :mad 
deten ltücilk fakat manen büyük 
olan bu tezahUrU takdirle k&J'll • 
lanmJJbr· 

(Devamı 2 incidr) 

Beden mükellefi-
1Jetine tô.bi--gençler 
Beyoğlu mıntakasında bulunanlar 

dün stadyumda toplandılar 

Miikellefiyete tabi Beyoğlıı muıtakasındaki gençler 

k Beden terbiyesi mükellefiyeti lantı':lı yapmışlardır. ToplantJda 
an':1n':1 30 Ağustostan itibaren manga, bölük taksimatı yapılmış· 

$ehrımızde ve bütün memlekette fır. 
t~tbi~~ ba~lanacağmı. şehrimizde Mektep talebesi jJe fabrika ve 
2ö> klup tesi sine tescbbüs edildiği· mües_seselerdeki mükellefler bu ye
ni dün yazmıştık. ~ kundan hariçtir. Bunlar bulunduk-

B~y?ğlu !:azasında mükeffeliye- lan mektep ve müesseselerde mü· 
te tabı rnoo kadar genç dün saat kellefiyetlerini yapacaklardır. 
l8 de Taksimde bir tecrübe top-

Günlerin peşinden: 

Bu ıie . şik8yet! 
Dünkü gazetelerden biri Galata Yolcu salonuna Karadcnizden 

g~lecek yolcuları bekliycn Türkleriı~ bırakılmadığından ~ika) et ediyor ; 
şıkAyetlere karşı: 

-::- Bu salon ecnebi vapurların yolcularına mahsuo;;tur ... ,. . 
.. Cevabı verildiğini kaydederek bunu inanılamıyacak hır ht.ıdıse 

gtbı gösteriyor. 
. Bizim bildiğimiz Yeni Yolcu salonu ile Karadcnizdrki Ye Akde

nı~eki Türk limanlannclnn gelen vapurlan!1 yol~la:ı ara~ın~a hiçbir 
alak~ Y~ktur; tabii olarak bu yolcuları beklıye~k ıstıkbalcılenn de gı
receğı bır yer olamaz. Yeni yolcu salonu ecnebı m~l~ketlerden gelen 
ve eşyaları gümrük muamelec;ine tfıbi olan yolcular ıçın yapılmı~tır 
Bu Yolcular gümrük muameleJerı rapı'madıkça da hariç ile tema-, edr 
mezler. Ancak gümrük muarenc,i olup bittikten sonra sa\~nun ~~zıno 
t~rafına geçebilirler ki kapı~ı dı~anya açı'an bu yere ecı~bıler gıbı ba-
nçten !ürkler de girebilirler. . . 

C'ı0rülüyor ki işin içinde ne usul üzlük. ne de ınanılamıya~ak ~·ı 
amJık gayrılık bir mesele de~il, bilakis inanılması. hatta takdır edıl
mesı l~ım bir nizam vaziyeti vardır. HASAN h.."1JMÇAYI 
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Hadiseler Arasında: 

Harbin al1 ıbeti 
hakkında tahminler 

General Ali ths:ın Sabis Avru. 
pa harbinin sür'atle neticelenme
si §8.rtlnrmı tetkik ederken iki 
ihtimal zikrediyor: 

1 - Ya Almanyunm ve mütte. 
fiki ltalyı:run tngiltcreyc ve Alc. 
denizdeki İngiliz müstemlekeleri. 
ne ve Mısıra taamı= edip burnln
t'1 zaptctmelcri ve bu st1rctle ln. 
giJtercyi sulha mecbur eyl~ 
leri; 

2 - Yahut ingiltcrcnin ve te. 
darik edeceği miittefiklcrinin ln
giltercde ve müstemlekelerinde, 
dü~mana müdoı.faa etmekle değil, 
Avrupa:un kara harittuma ihraç 
hareketi ynparak Almanya ve 1. 
tnlyayn karnclan taarruz ile onla. 
n mağlup etmeleri. 

Bize k:lhrsa harbin sür'atle bit. 
meıi i~in muhterem Generalin i
leriye sürdüğü ikinci ihtimal er. 
tık bahis mevzuu değildir. Zira 
bizzat İngiliz Başvekili Çörçil 
tıon irat ettiği nutkunda İngiliz 
taarruzunun ancak 1942 senesin. 
de yapılacağını, o zamana kadar 
lngiliz müdafaa kuvvetlerinin 
hep müdafaa vaziyetinde kalaca. 
ğını açıkça söyJemiıtir. 

Almanyarun umumi taarnız ile 
Büyiik Britanya adasını işpl et
mesine gelince, bu da nihayet bir. 
kaç halta içinde tahakkuk edecek, 
yahut kat'i surette vazgeçilecek 
bir meseledir. 

Bu itibarla Avnıpa harbinin 
sür'atle bitmesinden ziyade yrp
ratma harbi §eklinde uzayıp git. 
mesi en kuvvetli bir ihtimaldir. 

HARP, YIPRAT.~ HARBi 
ŞEKLiNE GlRlNCE 

lngiltere. Almanya bad>i böy. 
le bir yıpratma harbi ıekline ari. 
rince acaba vaziyet hangi tarafın 
lehinedir? Zaman lngiltereye mi, 
yoksa Almanyaya mı ynrdım ede
cektir? 

Şüphesiz Almtuıyanm harp sa. 
nııyii kuvveti yalnız baıma olank 
1 ngiltereden fazladır. Bilhassa 
Lehistan, Norveç, Felemenlc, Da. 
nimarka, Belçika, Fransa gı"bi bir 
çok memleketleri İJgal ettikten 
•onra lbun'\ann hao> sanayii !kud. 
retleri de keı>diıine iltihak etmit 
olduğuna göre bu üstünlük bir 
kat daha arbm§br. Fakat buna 
mukabil lngı1tere de son zaman
larda Amerilauun hudutsuz de. 
necek şekilde yardımını temin et. 
miı bulunuyor. 

Amerika, Kanada vasıl.asiyle 
lqiltereye bailammıtır. Ameri. 
kanın fİmdiye kadar lngiltereye 
kredi açnwaına mani olan harp 
borçlan meselesi müstemlekeler· 
de üıler Termek ıuretiyle kapa. 
tıhmıtır. 

Alımn)'BDID iıgal ettiii mem. 
leketler auyu çekilmit birer de.. 
ğinnenden betka bir fCY değil
dir. Bu ~emlcketlerin ekseriyet. 
le albn mevcutlan vaktinde hep 
Amerikaya gönderilmiı olduiu 
gibi istihsal kabiliyetleri de Jn. 
glliz ablukaaım:ı neticesi olarak 
~" darahmıtır. AJım:ınyanın 
Sovyetlerden alabileceği maddi 
)"U'dmı da nihayet mal teslimi 
§Al'tma bağlı olduğundan muay. 
yen Lir haddi geçemez. İngiltere-
nin iıtifade ıah.uı olan Amerika. 
nın ise henüz bütün kuvvet kay. 
naldan yerindedir. Bu va:ziyete 
göre yıprabna haı'binde geçecek 
7.ainan Almanyadan ziyade lngil. 
tereye yardım edeeek demektir. 

-A. 

Havacıhğımıza 
karşı vatandaşların 
gösterdikleri alaka 

ı Baş tarafı 1 ınciclc) 

Villiyctln dlğer Jı:ıwıJarmda da 
Uye yazılma l5lerine bUyUk bir ha. 
baretle dev:ım olunmaktadır· 

Anlmra. 27 (A·A·) - Bize veri· 
len malumntn göre, son gilnlerde 
bir kısım vatandaşlar bir ynrdım 
olmak Uzere C\•lerune yUzUklerini 
hava kurumunu. teberru eylemiş • 
t rdlr· Son iki gUn içinde bu su
t Ue Anknrada teberruda. bulun. 
muş olan vatnndn{Jlıı.r 5unlnrdır: 

Bay, Bnl an: :tbroJılm Baç:ıran, 
' rit Çelgin, Hayri Şener, Hilmi 
'slan, lI:ı3bi Snrgm, I'" •ıddusi Su. 

Sa.mi Ta.;man, Suııt Bingöl 
..,•:nıldıın: Hilsclin Bulut. 

- ...... -- .. 
1940 

1 
ALMANYA jYugoslavyanın 

~~hlisiye. ta~~~rel~r~e siyaseti 
hucum edıldıgı ıddıaııle 

dış\Bir ~acar !~yya:ı-oeniz --Vasıtalanmızd8 pasif 
resı dUşUruldU 

ingiltereye bir 
proteslo 

notası gönderdi 
&rlln. 27 (A·A·) - n.N.J3. a· 

jansmın bildirdiğine göre Alman 
•ınric!yc nnzın, 1sviçre hllkumetin 
den bir talepte bulunarak, Alman 
tahlisiye tayyarelerinin İngiliz 
tayyarelerinin bUcumlnrma manl2 
kaldıklan hakkındaki, Alınn.n hU • 
k\unetlnln bir protesto notasını 1n
gllli: hUkQmetine tevdl ctm~lnl ri. 
ca etmiştir. 
Alınan notnst, buna benzer mU· 

teaddit vakalnr zikredip, tahlisiye 
tayyercleıinin hususi işaretlerin • 
den bahsettikten sonnı. f'.öylece ni· 
hayet bulmaktadır: 

Ahnnn tnlılisiye tayyarelcrino 
karşt İngiliz kuvvetlerinin almış 
oldukları vaziyet. bütUn beşeri 
prensip!erc mugnylr oldu&ru gibi, 
beynehnllel hukuk knidcleıinl de 
derin bir surette ihliıl etmekte. • 
dir. 

Dün 4 7 Alman tay
yares1 düşürüldü 

( Başltnofı 1 i~ida) 
Celse niharetinde Yugoslavya. 

run harici politikası hakkında a~· 
ğldaki beyanat neşredilmiştir: 

.Mim Birlik Hükumeti bugünkn 
toplantısında, harici merelelere bü· 
~rük bir ehemmiyet atfetmiştir. Av
rupada cereyan etmekte olan bil· 
yük hiı.diselu karşısında, bizim al
dığmuz \'aziyet herkesçe malfun· 
dur. 

Takip ettiğimiz politika, milleti
mizin korurunası, ve başta büyük 
komsulanmız Almanya ve ltalya 
o!mak üzere bütün komşularımızla 
siyasi ve iktısadi bir işbirliği temin 
edecek samimi ve dostane bir poli
tikaya istinat etmektedir. 

Kraliyet hükiırtıeti bu tarzı ha
relretle §mdiye kadar elde edilmi' 
olan i;i neticeleri memnuniyetle 
kaydetmektedir. Bu vesile ile hO
ktlmet, Almanya ve İtalya ile olan 
do:ıtluf:runun icabı hale uygun bir 
keyfiyet olmayıp, esas menfaatleri· 
ne müstenit bulunduğunu bilhassa 
kaydetmek ister. 

Günden güne daha sarnimile~ 
bu teşriki mesainin müessiriyeti, 
son seneler zarfında gittikçe ken
dini göStenni§tir. Bugün. bütün 
dünyanın bir dönilm noktasında 
bulunduğu, ve Avrupa işlerinin 
yeniden teşkilatlanması nokta~ın
dan reni yeni yollarm tebellür et

Londra, 27 (A.A.) - 1n.ıiliz tiği bir zamanda. Yugoslavya bu 
hava ve dahili emniyetnezaretle. yeni Mdiselere i~tirtık etmek zaru
ri tebliği: • retinde olduğunu müdrik bulun-

Bugün düşman az faaliyet gös. maktadır. Bu sebeple, dostane bağ 
termiştir. Manı sahilleri üzerin- !arla merbut bulunduğumuz bü)~ 
de müteaddit kiiçiik tayyare filo. dostlaruruzın, dost memleketin 
lan göiülanüşlerae de yalnız bir gayretlerini takdir edeceklerini Ü· 
kaç tayyare dahile doğru nüfuz mit ederiz. 
etmiştir. l\1ezkCır beyanname dahili poli-

Bunlardan üçü avcı tayyarele. tika hakkında §unlan yaımakta
rimi.z tarafından düıilrüJmüıtilr. dır: 
Saat 18 e kadar yalnız Vight a- Yugosla\"yanın intibak ctmeğe 
dasında deniz kcnanna bombalar mecbur bulunduğu halihazır \"azi· 
düşmüş ve hiç bir hasar ve za. yetine mütedair siyasi ve iktıS3di 
yiat yapmamışlardır. Hareldlt kanunların tetkik ve ihzarına OOŞ· 
hakkında alınan mufassal rapor. lanmı~trr. Bu tedbirin iktısadi kucl 
lara nazaran bir diğer düşman retimizi makul bir surette kıymet· 
tayyaresinin daha imha edildiği lendirecektir. 
anlaşılmıştır. Bu suretle dilşma- Nazırlar toplantısı ia~ \'C bü· 
nın bugün kaybettiği tayyareleri. yük nafıa işleri me!-elelerine büyill;: 
rin adedi 4 7 yi ibulmuştur. Dün bir ehemmiyet atfetmiştir. iaşe i~
kay'boldukları bildirilen dört pi. !erine gelince, bu sene mahsulün 
!ottan başka iki topçumuz da öl· geçen c-eneye nazaran his..c;editec.ek 
müştür. <lerecede az olması dolayısiyle, siş-

Evvelki gün düıürülenler tematik tedbirler almmı~tır. 
Londr3, 27 (A.A.) - Hava ne. Yu~oslnyada.kl Yahudiler 

zaretinin tebliği.: Zağrcb, 27 ( A.A.) - D.N.B. A-
Alman yeni raporların bildir. jansmdan: 

eliğine nazar.an) İgiltereye yapı-- 1yi maıamat alan Yugoslavya 
lan dUnkü hücumlar esnasında karnaklanndan bildirildiğine göre. 
dokuz düşman tayyaresi daha dü. Yugo~lavya hükOrneti burada yap
gUrUlmü§tür. Bu suretle dün dü. mı_ş olduğu bir toplanmada Yahu· 
şilrülen düşman tayyarelerinin di meselesini bü}iik t'3lahat pro 
adedi 46 ya baliğ olmuştur. Bu gramına dahil etmistir. Sira~t \"e 
tayyarelerden bir tanesi hava da- iktısadi mahiyette olan bütan va
fi ibataryalarımız tarafmdan yere ıi!clcrdcn Yahudiler uzaklaştrnla
indirilmiştir. • caklardır. HükQmet, Yahudilerin 

Dün kaybolan 15 İngiliz avcı gıda maddeleri ticaretinden uz:ık
tayyaresi mUrettebatından ı ı pi. laştınlmalarmı çok ehem.-niy('tli 
lotun sağ ve salim bulundukları olarak telakki etmektedir. 
öğrenilmigtir. 

Londra, 27 (A.A.) - lngiliz 
hava nezareti tebHği: 

İngiliz hava kuvvetleri dUn 
düşman tayyare meyclanlannn 
gündilz hilcum yapmıJlardır. Dün 
gece bu hilcumlar büyük bir mile. 
yasta geniıletilmi§tir. Almanya 
ile i'gal altmda bulunan Holan· 
ela, Belçika ve Fransada 27 tay. 
yare meydanı bombardıman edil. 
mi§tir. Almanyadan dönmekte o
lan bir bombardıman tayyaremiz, 
ingiltcredcn dönen bir Alman 
tayyaresini dilşiinnUJtür. 

İtalyadald hedefler ilzerine ya. 
pılan hUcumlardan maada bom.. 
bardmıan tayyarelerimizden mü
hi:n bir grup dün g~e Lcipzigin 
garbında Lenna sun'i petrol !ah. 
rikasına ve Frankfurt petrol de. 
polarma lıilcum etmiştir. Frank
furt tayyare fabrikası, Griesheim 
civanndaki infilak maddeleri f'ab. 
rikasını §İddetli bombardıman et. 
!Jlİ§lcrdir. 
lngiltere üzerine yapılan en uzun 

hücum 
Londra, 27 (A.A.) - Röytcr 

bildiriyor: 
Almanlar, dün güneşin ıba.tma. 

smdan bu sabah şafak'a kadar, 
İngiltere Uzerine en büyük hava 
hUcumlannı yapmışlardır. 

Bu ıgeee hücumlan esnasında, 
Alman tayyareleri. sekiz yilz ki. 
lometreden uzun bir sahada sa
hile taarruz etmişlerdir. 1ngiltc. 
renin §imaU şarkisinden itibaren 
merkezi tngiltereden ve Londra 
mınt~kasınclan ge~rek cenubu 
garoıye kadar blitiln mmtakalar 
üzerinde Alman tayyarelerinin 
mevcudiyeti haber verilmiştir. 

Muhtelif noktalara uğultulu 
bombalarla yangın bombaları düş 
milştür. Merkezi tngilterede bir 
fabrikada haııar olmu~tur. Birçok 
mıntakalarda verilen alılrm, 11ar. 
bin bida} etindenberi en U2un ıü· 
re:-ı alarmı teşkil cylemi~tri. Maa. 
mafih. alarmın m:unluğ~na nis • 

betle atılan bombaların adedi az 
olmuştur. Bu bombalann bir kaçı 
Londra civarına düımil§tür. Lon
dra mıntakaıı il.zerinde a.a mile. 
tarda Alman tayyaresi sık sık gö. 
zükmilş ve Londra mıntakaaında 
alarm altr saatten fazla sürmilı
tür. Hücumlar, İngiltercnin diğer 
mıntakalan üzerinde de hemen 
hemen aynı derece urun sürmüş.. 
tür. 

Londralrlar ~rkı söylüyorılu 
Loodra, 27 (A·A·) - Röyter: 
DUn gece allnn ipretL binler

ce Londralı eehrin merkezinde 111. 
nemalarda, tiyatrolarda ve loke.n· 
lalardn. iken verllınlştir. Halkın 
bUyUk bir ekseriyeti. temsillerin 
sonuna kadar knlm11 ve bir çok ti· 
yatroda. temsili mUteaklp, sahno
de halk için dansing tesis edHm~ 
ve konserler organize edilıniatir· 
Bazı lokantaların sı,'1Ilaklarında 
muhtollf oyunlar ve pingpong pıır
Ulerl tertip olunmu3tur. Her yer
de halt, tam bir sllktin muhafaza 
etın~til'· Bir çok Londralr, alfırm 
işaretine son veıilmedon ewel yü. 
rüycrek evlerine dönmcğo k'nrar 
vermlşlerdir. Londra civarında o· 
turanlnr içln, bu bir çok kilometre 
umnluğunda bir yol demek oluyor 
du· Bunlar, gruplar halinde Iınre· 
ket etmişler ve ekıerlyetıc hava 
dafi projekWrleri tarafmdan nydm
lnWnn yollnr boyunca şarkılar söy 
liyerek evlerine dönmU3lerdfr. 

Ecrlin, 27 ( A.A.) - D.N.D. bil
dirİ)'Or: 

Bu gece, Berlin ve Bcrlin ci\·a· 
rmda yeniden alarm İ§Clreti veril· 
miştir. Müteaddit düşman tayya· 
resi, Berline hücuma tesebbiis et· 
miş. fakat, hava <lafi b.~taryaları· 
nm ·e projektörlerin la:tlh·eti sa
yesinde Brandeburg ~hri civarına 
\·anr \"arımız geri dör..meğe m~cbur 
edilmiştir. Bir tayyare. hükfunct 
merkezi üzeri rıde çok yüksekten ı.:ç· 
muştur. FJiı; bir bomba atılmamı -
tt~ . 

(Ba, /(l'(ajı l incide) 
arazi terkine karoı tuanütlerlnl fz
har etmek ma.Uadlle bir mitlnı 
tertip etnıiflerdlr. 

Toplantı. Claj'da yapı:lmlşhr. !ç • 
timada iki mUsteşa.r hazır bulun· 
m\lltur· Kral Karol'e bir telgraf 
gönderilerek kendisine Romen mll
lctinlıı anavatanm roildafaa. ve ta. 
nuımiyeti için her fedakArlrğ• ha
zır olduğu hakkında teminat veril. 
mi§tir-

Bükre§, %7 (A·A.) - Stefani a· 
jansından: 

DUn a.kfam Roınen - Macar 
mUıakeratmda Romen heyeti rela.I 
''Valerpap" m riyaseti altmda 
Tra.nsllvanya meselesi ile meııgul 
25 murahh.as bir içtima nktetmto -
terdir- Ba içtimada ild heyetin ö.. 
nilm!lzdeld içtimada Macar heye. 
tine tevdi edilecek olan tekllfler 
tetkik olunmtl§ttll'• 
Buda~te. 27 (A·A·) - Stefa. 

nl ajanamdan: 
Budape§tenin Jcabmda karanlık· 

ta bırakılmasma mllteallik olarak 
dilnakpmdaıı itibaren ihtiyat! ted· 
birler alIIUlU§tır-
Romen hükfuneti müzakeftlere 

lııaflanma..'JIDI f!lteyecek 
Buclapeete. ı7 (A·A·) - Traıısfl 

\'anyo. meselem etrafındaki mll.za.
kerelere yeniden batl•nmak Uze.. 
re, Romen hilkfunetinln pek yakın
da Macaıistandan istimzaçta bulu. 
nac..'\ğr santlmaktadır. Görüşmelere 
perşembe gUııil başlanacağı ve gô
rllşınelerfu pek :muhtemel olarak 
Budape§tede yapı1aeağı tahmin e
dilmektedir· 

Bodapeşte, 27 (A·A·) - Stcfa
ni ajansından: 

Gazeteler, efik!n umtı.miyenln 
nkaylin inkişaf'Uıı sü.ltıln ve d.18.ip. 
Un l<:inde beklemekte olduğunu ve 
P..omanya ile yeniden yapılacak 
milza.kerelerin şu veya bu !na.hal
de olmasmm pek o kadar ehemmi. 
yeti olmadığını j'a.zmaktadırl.ar. 

Ehemmiyeti haiz olan yegAne 
mesele, milzakerelerin &ellen baş· 
laması ve bir anlaşmaya mUnccr 
olm.a8ıdır. 

korunma tecrübeleri 
Deniz vasıtalarım~a da paslt 

korunma tecrübelerine oo,lanm~. 
dün saat 15 te ilk defa olarak deniz 
yollannm Tırhan vapurunda bir 
heyet önünde tecrübeler yapılmış
tır. Vapura bir taarruz wkuunda 
zabitan ve mürettebatın ne şckildt> 
hareket edecekleri ve gemi kazaya 
uğradığı takdirde de yolcuların en 

Amerika da 
mecburi 
askerlik 

\'aflngton, 21 (A·A·) - Mecbu
ri hizmeti 21 ile 2{ yq (dahli) 
arumdakllere tahdit eden teklif 
ayan meeUai tarafmdan 19 reye 
'carşr 60 reyle reddedilm..iftir. 

kancmun projesin!n yeni aldığı 
şekille 21 ile 30 ya prasmdakller 
ukerl talfme tam tuttıla.caltlardır· 
Deınokratl.arm lideTl Barklcy ka· 
nan projeslıti 6Uratle c;rka.rmalt n.. 
.ere bugibıden :itibaren ayan mec· 
lialnin gece celsesi yapmaya bq • 
lıyacağım beyan etmL~tir· 
İtalyan - Romen ticaret 

muahedesi imzalandı 
Biikre§t ı1 (A·A·) - Stefani 

bildiriyor: 
İtalya ile Romanya arasmdald 

ticari mübadeleye müteallik pro. 
tokol bu akşaın saat 18 do imza e
diltnl§Ur· 
N~redllen rum.t tebliğ, İtalyan 

- Romen muhtelit komisyonunun 
ticari mUbadele mcııeelesini barba
m va.ziyeto göro, tetkik ctUğfnJ 
blld.irmokted.ir· }Jüzakcrat her iki 
memleketin ikt11adiyoh için mem. 
nunlyet verici neticelere ulaşt.tran 
mUtekablJ bir dostluk ,.e aıılayııı 
havası icinde cı-reyan etmiştir· 

Yeni protokollar liret fiyatını 
9.50 !ev oı rak tesblt ot:ıııcl·t('!dir. 

~ şekilde ve muntazam o 
nasıl sandallarla tahliye edil 
tecrübe edilmiştir. 

Tecrübeler bütün deniz vası 
lannda tekrar edilecek '-e deni 
ler bu şekilde bir hücuma \-e 
lnra karşı tecrübeli ve hazırl 
olacaklardır. 

Çarşıkapıda 
dün akşamk 

cinayet 
( B~ /(l'(afı 1 incid• 

çekmiJ, Osmarun Uze~ne atılını 
tır. Kavgaya Osmanm kardeşi d 
iştirak etmi§, neticede Uçil 
muhtelif yerlerinden ağır 
almıştır. 

V akaya nokta memuru 
miş, yaratılu aıbht imdat ot . 
bitiyle Cerrahpap haıstahancsit' 
kaldmlmışlardır. 

( A.Jısaray cinayetiM ait laf 
5 itici sayfrmıudadıı.) 

lzmirde bulunan 
Dahiliye Vekilinin 

ihtisasları 
lzrulr. 21 (,\.,\.) - Dahlliyc Ve

kili Faik Özt.rak dUn İzmir hakkın· 
daki ihtisııslumı BO.ran gazet.eeUe· 
re şunları söylemietir· 

Bir M~r tayyatt.51 au,nnııdu Fatih Halkevinde 

lımlrde iıısanm ne gibi ihtısa!I 
olabilir· GUzel 1zmirin mütemadi· 
yen ilerlemekte oldu~ınu gördUlC' 
ten sonra memnuniyet beyan eyi"· 
ınf'...ktcn b:l{Jltıı nr. ynpar1ll,. f.,~j 

ve funn göğfiıs kabııtıcr \'e lftlbart 
layıktır· Memleketin dahili ,-nzı · 
yeti h'lkkmdn memnunlyı>t boya · 
ııındıın başka sliylenecek ı;!SzUmU• 
roktur· ııeınlekat ba'jtan baı-a 11,,. 
kindir· Rahattır. Horkrs vn:z:iyetııı· 
cle,n CMindir. Hiç klıntrnnirı rahı.t.cııt. 
olmasın icrn ('t t t ı>~ek bk bir 11C· 

beı> mevcut değilı:fir. Bodapeşf.I', 27 CA·A·> - Macar tema§a haftası 
ajanın bildiriyor: Fatih halke\•i tarafından bir ta-

Dobrueandan Macar hududuna riht Türk Tema~ haftas.ı tertip 
~vkcdilen Romen fırkal:ırmm ha· edilmi~. evvelki akşam Haf ta :\fcd~ 
rekli.tJ tekem.mUl ctmi§ olacak ki dah Nuri ı\nhnm bir hitabesi iie 
Romenler bir haıy fil~i ~lemek açılmıştı. Dün akşam da hayali 
l!;lıl zamanın seldiginc hükmetnıL,- ~<er Mehmet tarafından Karagöz 
~rdlr. ' , ··~"'"t ~ -~ - -. • 

Munr başveh.-ili 
istifa etti 

Kahire, 27 ( A.A.) - Mısıı ba;· 
vekili Ha53.n Sabri Paşa d;iıı ak· 
f3ll1 istifanamesini krala takditıl 
etmiştir. Kral kendisındcn reni 
kabinenin te~i!iıı! talep etmhtir. 

Dcbreczlın ukcri maknı.ularmm ... ~yatı ~~ır. II . tın. t 
haber verdiğine göre ı l2 HE • u ~m ayn ı'U\arsu ara-
retini taşıyan bir Romen avcı {1:.: fından kukla oynatılacaktır. 
yaresi anlı sab:ıhr saat 10 da Deh. ========================::; 
reczlm istns~nunun 1lsUndc hava· 
da bir Macar bombardıman tayya· 
resine nnl olarak hUcwn etmif ve 
düşUrmüştilr. 

TeeavllzU mllteakfp Romen tay -
yarc..,i prk istikametinde kaybol. 
nıu.,ı-ur. 

Mes'uliyeli bulu
namayan hatalar 

(Baş tarafı 1 incide) 

lunması icabeden Erzincan ma.. 
halli idaresi ve belediyesinin kafi 
derecede salihiyeti haiz olmama. 
sıdD'. Bundan dolayıdır ki yeni 
Erzincmın mevlriini iıtimlak için 
aynca bir istimlik kanuml t.
zim etmek IAznngelmiştir ve bu 
kanun çıkarılıncaya kadar ne 
Erzincan rnahallt idaresi_ tte de 
belediyesi ayfam. beklemekten 
baıka bir İ! yapamamışhT. 

Fikrimizce bu uwl nok'*m ve. 
y:ı zorluğu bundan sonrası için 
de bir takım gecikmelere ve :za.. 
nırlara sebep olabilir; zira Enin. 
candan baıka daha Lirçok harap 
yerlerimiz vardır ki imar ve İnf8 
faaliyetini beklemektedir. 

Bu işlerde vukuu muhtemel 
gecikmeleri bertaraf edebilmek 
için geniı mikyasta imar ve inp 
faııliyetine ihtiyaç &ÖSteren ma
halli idarelere kanuni bir teşdt.. 
büs kuvveti vermelidir. Öyle bir 
salalıiyet lô istimi.Ak vesaire gibi 
İ!ler için huıuıi kanun hükümle.. 
ri çdcarınaya hacet lxrakmasm; 
aY,,ı zamanda bu idarelere f>ir me. 
ıuliyet hiueai ve hissi W'l"sin. 

f.ve4 uıul noksanı veyahut 
zorluğu zahirde herhangi bir ma
kAma mal edilebil~ ınesuJiyet 
getirmeyor; fabt en tehlikeli ha.. 
truardan <la!-ıa zarm-lı neti~lere 
sebep olabiliyor; de\•let tctk11Atı. 
nın her tahakasır.da an büyüle iyi 
niyetlere ra~ bütün gayret. 
lcr akamete ufrayer. En bariz 
mi-salini ıu yeni Erzincan şehri
nin in,atında rördüğümüz bu u. 
sul no!rsanmı veya :!orlufuntt 
mutlaka ortadan kaldımuı.k la· 
~mdrr. .\SiM US 

~c~·~N~~~~~ 
Korse . içine dikilen para 
P AR.\ saklamak hususunda asrt fıkirlcre sahip olnuya:ı par:ıhlaı'11 

böyle bir ser •etin ne kad::ır büyük bir dert teşkil ettiğini tıcr 
fırsatla görüyoruz. 

In~an ,rar; parasını toprağa gömer. Fakat yine cmni)ctte değıl· 
dir. Zira gömdüğü yerin, bir başkası tarafından keşfedilebileceği ihti· 
maliyle gcccieri gözüne uyku girmez. 

Girmemesi tabiidir de ... Zira bugün bile "Bana maltlm oldu,. iddi· 
asiyle oturduğu evinin altını veya bilmem kimin tarlasını, zengin dc
fincler bulmak için altüst etmeğe kalkan safdillere rastlamak mful1· 
kündür ... Böylece, toprak altına saklanmt' bir paraya, rahnt yüıi1 

yoktur denebilir. 
insan \-:ırdır; parasını kemerine saklar. Ceketinin telAsına dlktirtt' 

Fotininin bir köşesine yerleştirir: 
Yahut eski modalara göre ~i~·inen 
biri ise - ifade maıur gQiiilsun -
~runa bağlar! 

Gazeteler, Aksarayh Hacer adın
da bir bayanın da, bin lirasını 
korsesine dilemiş olduğunu yazı
yoFlar. Kinibilir, daha nerelere ka
dar parayı saklamak imkanları 
\'ardır. Elverir ki ortada, bu mec
buriyeti du)'Uracak bir servet ol· 
sun ... Ukin, servetle beraber huzur 
da beklenir değil mi? 

Nasreddin Hoca merhumun, bu 
huzura daha başlangıçtan kaw~ 
madığıru naklederler. Rahmetlinin 
bir miktar dünyalığı vatnUJ. Avu· 
cuna alarak yatağına doğru yürü· 
müJ. Şiltenin arasına saklamağı da 
da.,unmu§. Fakat kabil mi? 

kik edıror. Belki ona da ııarh ko
yacak \"C ihtimal şimdikinden aW 
ğı fiyatlara satılması imkflmnı w· 
lacak. 

Fakat şu dakikada, ananevi bı 
ihtiyat ve )'ılmu dü~ürunek iti)"1 
diyle odun ,.e kBmürünü almış b\l 
lunanlar ne yapacaklardır? 

Aldı:ı cins odun vera mar.ga. 
kömürünün daha eksiğine atılm~ 
imkanı bulunWlca, verdiği fazla 
para, alınan odun ve kömürden e11·· 
vel yanıp gidecek mi? 

Belki de gidecek. 
Bundan da anlaşılıyor ki, oduıt• 

kömür fiyatlarına, DAHA çoJ( 
ERKENDEN el koymak lbılndı· 

Bundan sonra da llznndrrl 

***• - Ben hımı olsam, bu paranın 
nerede pldu~nu bilirim, diyerek Fıkracık 
tekrar alınış. 

Dolaba koymuş: ayni endi~ ... 
Tavan arasma çıkarmış; ayni en
dişe!_ Sonunda ne yapını~ bilıni
rorum ama, bütan bu zahmet ve 
endiselere bakarak PARASIZLI· 
CI TERCİH EDECEK ne eski, 
ne de yeni, aklı başında bir insan 
gösterilemez sanınm. 

*** 
Kıta yazdan 
hazırlık 

B ELEDlYEMlZ pek yerinde 
olarak odun fiyatlarına narh 

koydu. Şimdi teferruatiylc meşgul; 
her cins oduna bir ı;esit narh ko
yacak. 

Belediye bununla kalmayıf) kö
mür firattarmm da \'aıh'ttini tct· 

O UN okudulum ~ fıkral~' 
arasında en çok ho~uma aı· 

deni şu oldu: 
Genç erkek yumruklarını 11cuct 

birleştirerek göğsüne koymuş, bo)'• 
nunu uzatıp başım iki yana saııs· 
yarak genç bir kıza anlatıyor: 

- Sen ruhumun G~i in. ~fi· 
bcnlm gökyüzümün rei bulutl:l!'I' 
nı dağıtıyorsun. Sen daima, ber.t111 

kalbimin üzerine bir me~rret rııJ· 
rnuru yağdınyorsun. Sana karsı v
lan a~ım, hiç bir zaman soğuma· 
yacak. Benimle ... 

Genç kızın cevabı: 
- Neler söylü~·orsun Allah a"" 

kına bu bir izdivaç teklifi mi? yol->• 
~a Hava Raporu mudur? 

HiKMET MUN1fl 



J'alı-_ ~:fi t-'rıet. 
--llllSll mihver politikua. 

de ~- dahili sİ7Uetİ. 
11.-a1U..lllinn.~.. haline koydu. 

• -- IOft ıünlerde ~ hhia; daha aınlı tezahür-
•ro.~tachr. 

~ • ~ nazırlar mecliıi 
!' •İ)'aaetini mihveıin ri:: uyıun bir hale koy. 
~ etti ve batta Yahu. 

f J...L~ iJ~ fatİıt kararmı 
""'"111111Daktadır. • 

~il llu nevi bir ıiya. 
L-_ obnaıını izah için 
il~ ~vrupasmda AJn.n. 
~ • li 1

'1nma11 bir se. 
iatiı...dir. B ı da yeni ıiya. 
.... ~~ ~esiri olmakla 

.... ~ fqimıi bea. 
harp soaraaındanbe-

4- A ~ bir zihniyetin hu .. .._...ve ltalyan dostlu. 
~de. tezahür etmesine ve. 

!tir. 

hli &olaraımdanheri Avrupa. 
~p llleınleketleri arasmda 
Poli~ buıün siyasetini mih· 
e \' •na rapteden Roman. 
.._:ı°.'~•ya harici ve dahi. 
ia~ Sovyetler düıman. 

_...'°"'~ t ettirmiılerdi. 
•11p Ya ~. z.nan, yani 
tlep oldu~ ~pler zümresi 

a11 eenıiyetı kanaliyle Sov· 
; 1• ile doatluk ettiii mücl 

cı...._ °"Yellerle iyi münuebet. 
ugaa etnıeıine çalıtımıtır. 

So lavya ise ancak '°" ay. 
r ">'etlerle münasebet tesis 
11'. 
l~ar· 
dair· ''~!'la Sovyet Rusya a-

1 hlunasebetler iae uzun 
t111c •of~k bir hava içinde dur. 

t-ı-· ti. il h -... •nıı r. 
anı ard:ıc'?eydnna çıkmasına 
öna~ı k• tcr.lhk ı.-üesaeae. 

• elmit bUlwunakta. 

larr h • ttht ah. arıç!en ıetirilmiı o-
~ ıplerı mevkilerini mu. 

hs:uebi_Jn:ıcık gayretiyle bari. 
•it- ol 91inın dahili siyasete 
· ct.ha ~ını lemin için fa. 
ıe • birçok zaman olmadan 
::: '"!Iunmaktadrrlar. 

l>llti ~ • 1 fa!ızıne gösterilen 
9 b.: •0 .blJ' tarihe maliktir. 

de '- binın aldığı ıon vazi
ıiQ• devletleı-in ötedenberi 

)1 1t
1 ı:ubafaza ettikleri poli. 

tll• • l •lnıelerine veıile oL 

d larda ırnı·h • • • . 11 Polit•k ver ııyasetinın 
ii llHl 1 a bakımmdan göı. 
dea.ıotcl'af~kı~et seneler için. 
c"'-bı-~derın de bilha11a 
'8f '"~t• ft tezahürab ile 

-1.UJıı .... '-i: .. deyletleri takip eclecek. 
... , 1 •• ..11-'-il" l!ı.!'---
'""1efht • -a ' PGllUlmlllll 1 

llllca)r k•dileri yük-
'- ~Jetinde olduklan 
Yolctu:Uata bize aöyli7ecek 
~ ~kan de.Jetleri e. 

~let lftiiatalciJ politika .._ 
icada. ~lan için ıim. 
1 01811 .__11!-fthi ..m..ini 

• de L!_ ~ mtantı hari.. 
...... 11Y'aaet lıirl•ii .. •• d.iild· 1 mey. Q'Uacla.a .... 
-~ Ballcenlann 
iri.. aeı ~ -.,te ~-
~ iıı:ı~ akıp ..... 
~ ~ ...... leri öeünde 
lllicH.;t-! ......,._ edelli.. 

.. ~ BaıbnJu.n 
obt...~~~e.~ 
~ .... aaadet telüki 

.~~- .... edtriZ. -----..arını t• 

SADRt ERTEM 

Haberleri • 

._...,.. .... .,...,. ... ._.,,_._....._..,.~.,..~.-..... ------..,.-~w-~-.-... - -~-•- •M--w-.-.- ~--w-~ı~-

Nazmi TopÇuoğlu ithalat 
iş/erile meşgul oldu 

Ticaret Vekili Nazmi Toğçuoğlu dün ithalat birliklerinde meş. 
gut olmu§tur. Vekıl ithalatçılarmıızla Basra yolile yapılacak ithalat 
itleri üzerinde görliıtmUştür- Hangi memleketlerden bu yolla mal 
getirilebileceği ve bunun ne kadar zamanda ve ne kadar masrafla 
kabil olabileceğini tetkik etmiştir· Diğer taraftan Amerika ile baıla
yan doğru vapur seferlerinden ıııtifade edılcrek Amerikadan ne gibi 
maddeler getirilebileceği de arastırılmıştır· Vekil bugünlerde ithalat 
iılerimiz üzerinde mühim kararlar verecektir· 

Portısaittc kalmış olan ithalat rşyalanmız için İngiltere ve Mısır 
hükümctleri nezdinde yapılan teşebbüsler müsbet neticeler vermlıtir
Mmtaka. ticaret müdürlüğüne dün gelen bir harebe göre. Portııait· 
tekı bütUn mallarımızın ihracına müsaade edilmiştir. 

Yine cliln Finlandiya) a ve Alman) aya mühim miktarda f§len· 
miş yaprak ttltiin, lsveçc tuzlu koyun bağırsağı gönderilmiştir· 

Ortatedrisat müdü· 
rü şelırimize geldi 

Okul binaları ve yenı ders yıh 
ihtiyaçlarını mahallinde tetkik ediyor 

Orta tedrisat umum müdiırii 
Bay Hayri Ankaradan chrir.ıi::e 
gelmiştir. 

Bay Hayri on ı:ün kadar kala
rak lise ve orta okulları gezecek, 
okulların sınıf ve öğretmen du. 
rumlarını, bina vaziyetleri, tale. 
be miktarları üzerinde esaslı tet
kiklerde bulunacak. bilahare ma. 
arif müdüriyle görüşerek hazır. 
lamış olduğu yeni yıl orta tcdri. 
sat müesseselerinin çalışma du-

nımlına ait raporu gözden geçi. 
recektir. 

Umum müdür dün Fatih kaıL 
sı dahilindeki orta okulları, Vefa 
lisesini gezmiş.okul direktörlerile 
görüşerek kendilerinden izahat 
almıştır. 

Bay Hayri bu gezilerinde okuL 
tarın hususi ihtiyaçlan ile de ya. 
kından meşgul olmaktadır. 

Umum müdür yarından itiba. 
ren maarif müdürlüğünde meı· 
gul olınıya batlıyacaktır. 

Keçi.kJlı fıya"arı. sebep· 
siz yere yükseliyor J. 

Hariçten hiç sığır derisi gelme. 
diginden yerli sıgır derisi fiyat. 
ları birdenbire 20 • 30 kuruş yük. 
selmiş, ve bu suretle 125 kuruşa 
çıkmıştır. Piyasa çok hararetli. 
dir. 

Keçi kılı fiyatlanndaki ihti. 
karlar devam etmektedir. Yeni. 
den beş kuruş yükselme olmuş! 
bir ay evvel 50 kuruş olan keçı 
lalı 70 kuruşa çıkarılmıştır. Bu 
fiyat yükselmesine hiç bir ae-bep 
yoktur. HükC'ımetin müba:r.aata 
başladığını gören birkaç tucca
nn yolsuzhareketi bu ihtikara se. 
hep olmakta ve hazineye her gün 

Meccani leyli 
talebe imtihanına 

latanbuldan 830 kiti 
iıtiri.k ediyor 

Lise ve orta okullara alınacak 
meccani leyli talebenin müııaba. 
ka imtihanına jtİrmek üzere şeh. 
rimizden 272 kız ve 558 erkek 
talebe müracaat etmiştir. Bu ta. 
lebenin durumları tetkik edilmi,, 
dün akşam netice vekalete ~ild~
rilmiştir. Meccani tale-be ımtı. 
banma ait sorular kapalı zarflar. 
la vekaletten gönderilmiştir. 

tadır. Alakadarların harekete ge. 
çerck fiyattan fikae etmeleri bek
lenmektedir. Akıi takdirde fi. 
yatların bu gidişle 100 Jr:uruıu 
geçeceği söylenmektedir. 

Pamuk Piya::\Sı 

Romanya ve Yugoslavyayı pa. 
muk satılacağı haberleri üzerine 
Adana ve İzmir pamuk piyasala. 
rı çok canlanmış'.:-. hmirin Aka· 
la Jiamuklar 61 • 62 ve Adana
nın Klevland pamuklan 60 kuru. 
şa çıkmıştır. Mal sevkiyatı için 
hazırlıklar yapılmaktadır. 
bir parça daha zarara uğratmak. 

Otel kiralarını 
arttıranlar 

Dün iki davaya f 
bakıldı 

Tarabyadaki otellerinin senelik 
kirasını 100 Jiradan 300 liraya 
çıkardıkları iddiasiyJe asliye ye. 
dinci ceza mahkemeıine verilen 
Ferit, Feracullah ve Alis'in mu. 
hakemelerine dün baılandmıı. 

maznunlar böyle bir ıeyin varit 
olmadığını ileri sürerek kira mu. 
kaveleaini ibraz etmişlerdir. 

Neticede duruşma karar veril· 
mek üzere batka bir güne brra. 
kılmıştır. 

------------------------1 M eseleler: 1 
: 

Moda: Evet f 
Lüks : Hayırı 

Gazetelerde kadın çorapları· ı· 
• nın yerli ipekten yapılacağı ha. 

1 
her veriliyor. Bu, bizi her ba.

1
1 

kımdan sevindirmesi lizımgelen 
bir hW.dir. Sebeplerini uzun 

1 
uzun izaha Jüsum görmüyoruz. i 
Fakat timdiye kadar yapılma- : 

ı masına acınmak, teessüf etmek 
1 lazım geldiğini kaydetmekten 
1 geçemiyeceğiz. Bugünkü Tür. 

kiye, pek az ıey ithal etmek 
mecburiyetinde olan bir devlH
tir. İhtiyaçlarımızı kendi öz • 
mallannnzla temin edebiliriz. l 
Kendi ipeğimizle ç9raplarımm 1 
yapmak mümkünken aynı malı ! 
Avrupadan getirmek bir ihtiyaç 1 
değil, lüzumsuz bir iaraf ve lü- 1 
zumsu.ı ve yerinde olmıyan bir 1 
lükstür. Türk kadını modaya 
uyıun. Buna bir diyeceğimiz 
yok. Fakat lüzumsuz Jükı ve is
rafa müaaade etmemeliyiz. 

Bunu aile reisi yapamaz. MilU 
müeaseaeJer, miJH tetelrküller 
yapllbilir. öyle zencin milletler 
vardır, ki talebesi üniversiteyi 
bitirinceye kadar yerli malın 
ikinci nevi kumasından elbise 
aiymek mecburiyetindedir. Bu 
mecburiyet bir an'ane haline 
gelmittir. Temiz, yeni ve sade 
kıyafet onların gururlarını ren. 

1 cide etmek şöyle duraun milJi 
• hislerini ok,uyor. Türk milleti 

ise, bütün dünyaya örnek ola. 
cak kabiliyetlere maliktir. Dili. 
turumm !U olmalıdır: Moda: 
Evet. Lüks: Hayır ..• 

-F ındıkhda bir 
otobüs kazası t 

Kaçan şoför aranıyor 

Dün akşam üzeri Fındıklıda bir 
otobüs lqlıa"' oiP.ı\Jf, ~ ~ 
da birisi henüs RURUU'BSI ve tof6-
rü tesbit olunamayan bir otobüsün 
altında kalımıtır. 

·:Ağır surette yaralanan Khmı 
Beyoğlu hastahanesine kaldmlmış, 
vaka}·i müteakip kaçan şoför aran
mağa başlanmıştır. 

Odun deposu 
cinayetinde karar 
Geçenlerde Kadıköyde işlenen 

cinayetin muhakemesi dün ikinci 
ağırceza mahkemesi tarafından bi· 
tirilmiştir. 

Vaka, yazıldığı gibi, Murat a
dında birisinin odun dtposunda 
çalışan amele Ahmedin, arkadaşı 
Omerin başına odunla vurarak öl
dürmesidir. 

Mahkeme Amedin cinayeti te
hevvüren işlediği ve maksadının 
oldürmek değil, sadece yaralamak 
okluğu netimine vardığı için 3 se
ne 4 ay hapsine karar vermiştir. 

Karadeniz
deki fırtına 

Karadeniule fırtına devam et
mektedir. Dün limanımudan hare
ket «len Ankara vapuru bir müd
det Boğazda bekledikten sonra 
güçlükle Karadenize çıkmıştır. Kil 
çük vapurlar ve motörler hAla Ka
radeniıe çıkamamaktadırlar. 

İmtihana 2 eylül pazartesi gü. 
nünden itibaren baslanacak ve 
beş eylüle kadar ikmal edilecek
tir. Bütün vilayetlerden alınacak 
talebe miktarı 2000 dir. Bundan başka Andonaki adın. · 

Okullara talebe 
tehacumu var 
iki giinde 1000 den 
fazla talebe yazıldı 
Okullarda ikmal imtihanlarına 

dünden itibaren batJanmıttır. tm. 
tihanlar devam ederken yeni ta. 
lebenin kayıt muamelesi de ya. 
pılmaktadır. 

Kayıt baıbyalı iki gü oldugu 
halde mBncaat büyük bir hızla 
devam etmektedir. İki günde bi
ne yakın talebe yuılmıttır. 

da bir doktor da yine aynı mah. ---...-----=-ı ----:1 
kemede kira arttırmak.suçundan :::E Çarpmb. Perıemb. 
muhakeme olunmuıtur. 5 28 Ağul. 29 Ağuı. 

~ 
Andonaki, Tarabyada üç aile- ~ 28 Rece" 1 :t4 Receb 

ye kiraladığı yalısının bir katın. < 
da oturan Agoptan her aeMki t- hııır 115 hır.n 116 
kiranın bir misli fazlaıını iate. 
mif, Agop da müddeiumumiliie 
ihbar etmiıtir. 

Doktor i\ndonaki diln mahire. 
mede inkir ederek Agoptan faz. 
la kira istemediğini, esaıen ara. 
lannda mukavele de bulunmadı. 
ğını aoylcmiıtir. 

Bu muhakeme de karar vermek 
üzere talik olunmuıtur. 

Valdtler \'__.. DtallJ v .. a &mal 
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1 ~p cliişiüıclii~:. 
Zaferler içinde 

. . Dün .. 26 Ağo tos,. tu. Biz, bu tarihte Afyon sırtlannı, top alevle
rının ~y~ınlığı, dü~man istihkAmlannı çizmelerimiz altında bıraktıiı
mız g~u-~ yıl donumünü kutlulayoruz. 
. . Buyuk taar_ruz başlamadan aylarca evvel oraya yerle§en düşnan 
ıstıhkaml~!JDI hır Amerikan ve Jngiliz fen heyeti gezntİ§ ve: 

_ -. !urkler, burasını altı ayda alırlarsa, altı günde alımı kadar 
övunebılırler. 

Diye rapor vermişlerdi. 
Fen •. ne diyordu bilmiyoruz; fakat biz orasını altı ayda, altı haf

tada değıl, ~atta altı günde de değil, altı saatte alınştık . 
Ogunku za.fe~i başaran kahramanlann, harp raporları asil pta

fatlr şeyl~r değıld_ır. Basit, olağan işlerden bahsedenlerin, edebiyatsız, 
gurursuz usl~~larıyle yazılmışlardır. An, nasıl böbürlenmeden balını 
yapar~. peteğını. <J?ldurursa, Tiırk ordusu da zaferi öyle kazanmış, d~
manı oyle ezmıştı. 

26 Ağustos, eğer tarihte tek başına kalsaydı, yine muhteşem bir 
v~rlık olurd~. Fakat 26 Ağustos, gittikçe büyüyen, panltısı gittiqe 
guneşl~n bır altın zincirin ilk halkasıdır. 

w Turk ~rdusu, bundan sonra, Esatiri gölgede bırakan bir dev ıibi. 
dagdan daga basarak lzmir kıyılarına inmiş, vatanı kurtarmıştı. 

Zaten Başkumandan: 
- llk hedefiniz Akdenizdir! ...., 
~mekl~. ~nlara bu k_ıyıların köpüklü dantellerini göstermi§ti. Bu 

~a~enn e.n büy~ ~anası ıse. mağlQp, parçalanmış Türkiye ile, siyasi, 
ıçtımai, iktısadı hula.sa tam ve mutlak bir istiklalin müjdesini aldıtı
mız "!.ozan,, a bizi çıkannasındadır 

.:·ıoonü., nden başlayarak Iznıi~ kıyılarına kadar, "Duatepe,, ler
den Dull\lupınar,, !ardan kurulan zafer tepelerini üstüste koya koya 
oraya çıktık. 

Bu çıkış b~tü~ dünyaya yepyeni bir Türkiyeyi tanıttı. On do- t 
k~ncu. asnn sıyası ed~biyatındaki "Hasta Adam", elde kılıç, dipdiri 
bır pehlıvan olmuştu. Dünya bir harika bir mucize karpsmda daha 
kalıyo~u}ster istemez bu hakikati kamtl ettiler. 

Bıze Şarklı!., "Asyalı!,, diyenlere: 
- Evet Şarki~; ama güneş gibi Şarklı, Himalaya gibi Asyall)'Jz! 
Cevabını verdık. Yurdumuzu baştan bap deliştirdik Umulmaz 

a~ıll.a~. _hayale gelmez şeyler yaptık. inkılaplar başard~ · Hamlele; 
bırbırını kovaladı. 

Dünyaya anlattık. ki kılıcı harika yapan Türk kalem ve pergeli 
~~ a~'ni ~u~·vetle kullanabilir işte 26 Ağustos bütün bu zafer ve üstün
.tuk alemının altın kapısıdır. HAKKI SUHA GEZGiN 

F aydah bilgiler, merakh şeyler 
Y ıldönümü münasebeti le 

Sırp-Hırvat anlaşması 
Balkan harbinden sonra parça. 

lanan Osmanlı imparatorluğunun 
haraıbeleri üzerine kurulan Yug~ 
lavya hükumeti birçok milletlerin 
bir araya toplanmasından te~ek. 
kül eden bir birlik için Romojcn 
b~ vadık.ar.etmiyorcb,J.. BilhrMI 
idare teklinden memnun giirün· 
müyorJardı. Eaasen Yugoslav hU.. 
kQmeti tetirli olunurken aynı hu. 
dutlar dahilinde yqıyan Sırplar, 
Hırvatlar, Ulahlar, Karadağlılar 
ve M üıUimanlardan mürekkep bir 
birlik yapılmaama bilhassa dik. 
kat olunuyordu. Fakat Hırvatlar 
devlet idaresinde kendilerine ve· 
rilen mevkii kafi bulmadıklan i. 
çin Hırvatiıtana muhtariyet ve. 
rilmeaini istiyorlardı. Bu şekilde 
Hırvatlann hüklımet içinde hü. 
kumet kurmak arzuları pek tabii 
~k dahili ihtilaflar doğurmaya 

Yeni Beyoğlu kaymaka
mı vazifesine başladı .. 
Y~ .. ~ ·.·. ~ .~ .. ' · .. · ı· • ' ' 

. . ı .-. ,:; 
~ ' 

;·~. 
~ 

Beyoğlu kay
makamlığına ta
} ın edilen Bakır· 
koy kaymakamı 
Gafur Soylu dün 
yeni \ azifesine 
başlamıştır. Gafur 
Soylu bir buçuk 
sene Bakırköy 
kaymakamlığını 
yapmış çalışkan-

. . hğı ile temayüz et 
mıştir. Kendisine yeni vazifesinde 
de muvaffakiyet temenni ederiz. 

Fiyat rnür:kabe komis
yonu Yarın toplanamıyor 
. Fira.t Mürakabe komisyonunun 

} a!'Jnkı toplantısı Zafer bayramı 
~~nasebetiyle yapılmıyacaktır. Bu 
ruzden nebati yağ ve odun fiyat
~!"1 .~akk~ndaki kararlar Pazartesi 

gunu verılecektir. 

--o---
Karısını öldüren 

Paçavracı 
Geçenlerde kansı Penbeyi öldü

~n paçavracı Tabirle hemşerisi 
bek";JÇİıi'hh. Mustafayı' yaralayan 

. ç! . ra ım dördüncü sorgu hA
kımlığıne teslim ecl"l ... lerd" 

Sor hAı-· . ı mı:;u ır. 
k nd gu <Ul;Jmlıği her ikisi bak-

ı a :8 mevkufiyet halinin devamy arar vermiştir. 
' alancı tahadetten 
Kı . t~vkif 

hakk=ırbde ışlenen bir cinayet 

d·nı uracla istinabe suretiyle 
,
1 enen Raşit adındaki bir şahit 

} alan §ahadette bulunın d .. .. 
çüncü SUlh uş, . un u· 
fmd ceza mahkemesı tara· 

an tevkif edilmiştir. 

ba11amı1tı~ o kadar ki :Yucoa
lavyanm emniyeti bile telı!lkeye 
dilfilyordu. 

lıte böyle nuik bir zamanda, 
geçen sene ağuıtos ayının ıon 
günlerinde :Avrupada da her an 
için hir harp patlaman muhte. 
mel bulundufu bir mralarda Yu. 
goslavya naibi Prens Pot Sırplar 
ile Hırvatlan anlapıaya davet 
etti., Bu güzel tepbüı yakın 
zamanda meyvalannı verdi ve 
Bapekil Svetkoriç kral naibin. 
den aldığı geoit ulihiyetlerle 
müzakereye ciriterelc HınatJa
rın mümeaaili doktor Maçek ile 
anlaıtı. 

Bu anlatma tam bir itllif fek. 
line varmakla bundan bir aene ev. 
vel, 26 ağustos 1 g3g tarihinde 
Sırp • Hırvat anlapnaw imnlan. 
dr .. 

O tarihten itibaren Yug0tl&'f'. 
yanın dahili blitünlilfü temin o. 
lunmuı ve Yugoslavya dıtandan 
gelecek her türlü tehlikeye lcertı 
bir ıöfüı gibi vatanı müdafaa c. 
decek vaziyete girmiıtir. 

~ 

illi "defa i 
bOmbalanan 'Jlerlin 
Londranın havadan bom1iaidı· 

man edilmesine mukabil tn.giliı 
tayyareleri tarafmdan mukabele. 
bilmisil olmak üzere bombalanmıt 
olan Berlin 1ehri mal6rn oldufu 
üzere Almanyanın merkezidir. 

Bertin dünyanm en bilyük ve 
e güzel tehirleriden biridir. Nil. 
fuıu 4 milyon kifidir. Bu fehir 
17 nci aıırda mefbur olmaya baf.. 
lamııtır. 1701 senesinde ikind 
Frederik zamanında Pruıyanın 
merkezi olan Bertin, 19 uncu aa
rın baırnda (1806 da) Franaular 
tarafından itgal edilmitti. 

Fransız kuvvetleri üç ıene mUd 
det!e Berlini işgalleri altında tut. 
muşlardır. 1878 ıenesinde Avru. 
pa devletleri Berlinde bir içtima 
akteduek ıark meselelerini baL 
letmitlerdir. 

Bugünkü Bertin bilhaua IH+ 
• 191 8 harp aonundaııberi bilyilk 
bir ticaret ve aanayi merkesi va. 
ziyetini almııtır. 

Berlin ve civanndakl kalaba. 
tarda birçok fab~r ~ut. 
tur. BiJba11a deımr ve çelik eıya 
fabrikaları birinci plinda ceı
mektedir. Bertin civarında fev. 
kalide bUyük kimyevi madde 
fabrikalan da mevcuttur. Bucün / 
Bertin civarındaki bu f.t>riblar 
harp malzemesi imal için çahf.. 
maktadırlar. 

Bertin ve civarını ~an 
İngiliz tayyarelerinin whedefleri. 
nin bu fabrikalar oldugunu trh
min etmek hiç de miifkül dep. 
dir • 
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Zetzele mıntaka
larının ·;maırı 

5 milyon lira ayrıldı 
Erzincan ve diğer zelzele mınta

kalannda yapılacak devlet daire
lerinin bir an evvel in§ası için bes 
milyon lira ayrılmış.Ur. Nafia Ve .. 
kfileti yapı işleri fon heyeti müdü
rü Sırrının reisliğinde alakadarlar
dan mürekkep bir komisyon bu 
işle me;gul olmaktadır. Ayrılmış 
olan beş milyon lira ile Erzincan
da bir hüktıroet kona~ı, yüz ya
taklı bir hastahane. dört yüı ki
~ilik iki orta okul, bir belediye 
dairesi, itfaiye garajr, mezbaha, ha! 
ve diğer bir yerde 300 kişilik bir 
hastahane yapılacaktır. 

Diğer ııelıele yeı:lerindeki devlet 
dairelerinin İn5B-atı da bu para ile 
olacakftr. Ôl'ıürnuzde.1'i ay içinde 
inşaata başlanaca. ( tahmin olun
maktadır. 

Zelzele mmtakalannda oturmak 
istiye..'1 felaketzedelere kereste ile 
in~aat malzeme,,i ve para yardımı 
yapılacaktll'. 
-~ 

Bina vergisi si.fi İradın 
yüzde 12 si olacak 

Maliye vekaleti bina vergisinin 
tahsiline ve tarlıma dair olan ni· 
zamnamede esas1ı değişiklikler yap 
nu5hr. Vergi tarhına esas olacak 
hüküm ~öyledir: 

"Bina vergisi 11-13 üncü mad
deler muciöince tahrir usulile veya 
hususi tadilat §ekfüe bulunan gay
risafi irat üzerine tesis olunur. Bu 
suretle gayri safi irattan, binanın 
itfa ve idame masrafları mukabili 
olarak yüzde 20 si tenzil olunduk
tan sonra bakiyesi vergiye tabi tu· 
tulacak safi iradr ifade eder. Vergi 
nisbeti ötıluiiacaı.: iradın yüzC:Je ôfi 
ikisidir. 

Şeker fabrikaları 3 saat 
fazla çalışacak 

Şeke fabrikahmnın normal 
günlük mesailerinden 3 saat fazla 
çal.Şiia§I koorainasyon heyetince 
kararlaştmlmıştır. 

Belediyede dünkü 
toplantı 

Beledi)e ,muhasebe müdürü 
l\1uhtann reisliğinde dün Bir top-: 
Jantr yapılmış, bu toplantıda ~le· 
dire şubeleri tahsil ve tahakkuk 
müdürleri .bulunmuştur. Yol vergi.; 
sinin foplanmasr meselesi etrafın
da görüşülmüifür. 

-------""<o>----
Münir Nureddinin 
f ahriyyen iştirak 
edeceği müsamere 

Cumhuriyet Halk partisi BeyOğ
lu teşkilatının 31 AğusW Cuniar
tcsi akşamı Tep-eM~ oan{c inih 
alaturka Kl::::nnooa tertip eylediği 
musiki gecesine kıynretlf ~natka
nmrz l\lünir Nureddinin fahriyyen 
iştiril.KJ eClecegi l'iaoer iilintffişfır. 
~ 

-:Valinin diinkü tetkikleri 
Vali 'e öe1ediye reisi Doktor 

Lutfi KirClar dün saban Bc~il<ta:şa 
giderek Baroamsun türbesi efra
f ındaki duvar inşaatiylc türbenin 
denize bakan larafmda istimlaki i
cabeclen t:Hnaları tetkik etmi~tit. 

Vali müteakiben USküdara geç
miş, ic:kelc meyoaıııtiI gozden ge
çirmi~tir. 1\1eydana asfalt dö~en
mesine ya.krtlda ba;lamıcaktır. 

1940 

NORVEÇ 
KRALI 

ingiliz radyosunda 
milletıne hıtabede 

bulundu 
Londra, 27 ( A.A.) - lngiliz 

radyosunda Norveç lisanı ile ve
rilmek üzere tesis edilen bir rad· 
yo servisinin açılması müna.e
öetiyle. Kral Hak<ın, .L\"orveç 
milletine hitaben bir nutuk söy
l~miştir: 

- ı. 1orveçli dinleyicilc;-e Lon.o 
dradan hitap etmekliğim, şa) ia1a• 
ra inanrtmaması lüzumunun en 
mükemmel bir delilidir. Mesela, 
Bü;iik Bntanya nükümetiylc nok
tai nazar mü15aycne;;i dolayr:-ıylc 
Lorıdrayı tcrkederek 1~meri..rnya 
gitmiş olduğüma dair şayialar işit
tim. 

Bilahara Kral Hakon, Alman 
istila:.mdan ba:Şlıyarak Korveçi 
terkettiği tarihe kadar geçmiş olan 
hadiSa.tı hüla3a ederek sb:alerine şu 
suretle devam etmiştir: 

Haber aldığıma göre hükümetiıı 
harbin ilk günlerinde icabettiği ka· 
dar faaliyet göstermediği ve lazım 
gelen hakimiyeti temin edemediğt 
de söylenmektedir. Fakat unutma
malıdır ki ilk devrede öizi oradan 
ocaya 1Côvaiamakt21 o1dukları gıbi, 
hükümetin içtimaları (lSnasında 
mütemadiyen tayyare akını filarm 
işaretleri verilmekte ve bizler de 
üzerımizde düşman tayyareleri u
çarken müzakerelerimize devam et-
mek mecburiyetinde bulunuyor
duk. Ancak Norveçin şimali kıs
mına vardıktan sonradır ki, nisbi 
bir sl.ikCın içinde çalışabıidik. 

Bazı maliafikle Söylendiğine na· 
zaran, benim ve hükumet erkanı
nın Norveçten ayrılmış oJ.maklrğı
mrz, mem1eKette kalmı,ı olanlara' 
müş1fülat çı.Karmı~tır. Ben iyi ha
reket etmiş olduğumuza kani bu
lur.makfayım. Eğer Norveçte kal
mrş olsaydiK, öügun mcmle)efi i
dare edenler lfüi arzu ettiklerin! 
kabtil gme~e icbl'lr edel>fürletdi. 
lşte biz b\fMan iÇtinap e1!'Il(!k için:ıo 
dit ki fiimlel<eti WkeUiK. Bu~l.ffi 
bulunmakta oldu~umuz mahalden 
daha hür Norveç! tem5il &lcbil
mckteyiı. 

Sahsım ye hükumet erkanı için 
muha.klfak ofan hattı hareketimiz
de amıl ouTunan bir ser datla varsa 
o ela, hür öir Norveçin aııcaK, kü
çük rnilletlef'in kC'fı(li Myalfarını 
yaşama nakl<mı müdafaa iÇin çııı 
lışmakta öfanlarrti gafeocsiylc 
mümkün olabileceğidir. 

Bir kadın çocuk 
düşürürken öldii 

ıar 

Karagümriikte, Alipaşa karako
lunda oturan Fethiye i imli genç 
bir kadın ilç aylık gebe oldu~u ço
cuğunu <lü~ürmcle ifü:ml5, il!ç iç· 
miştlr. 

Fakat az sonra rnncılarla kıv .. 
raıU'nağa ba !ayan Fethiye hemen 
kaklmldığı Haseki M5ta11ane ioo~ 
ölmü5Lür. 

Kadının cesedi Mörga kal<lıffi .. 
mı~, tahkikata ba~lanmııtıt. 

~avıren: ~ua't Dervıtş -8-
Ağı.ıfıtrt İçinde bi~y!er mrtil. 

ôanmakta idi. Ellerini arleasına 
koiflluştu. Bu hal onda büyük 
bir asabıyele j~etti. 

Ma.amafih, ~ çabuk sakitılcş• 
ti, ve talı~mağa ba:Iadık. Bu bi. 
rinci mil.ftak.aşa idi. Mister Ad• 
rian ile olan münakaşa y(!ınekten 
sonra oldu. Saat uç buçukta yap. 
tığım .bir gezintiden av<let etmiş• 
tim. Mister .Br.untôflU dr~rr Fık. 
mrş zannederek doğruca rt1C~l o· 
dasına çiktun. Fakat daha le."'lpıya 
yakla~ır yaklaşmaz, Mister Ilrun 
tonun sesıni du~ôum. Hidd~tle 
ve yuksek bitroslc kötıuşmakta ıdi. 

İçeri girip ginnotnc.~ hu usunda 
bir müdaet tereddlit ettim. lşte 
bu dfiaôa tla içenden gelen Mıs. 
ter Atirian Bruntonutt ini işit· 
tim. Oğlunun sesi babasının win 
den ôaha YükSek ve daha hiddetli 
idi. o zaman içeri @nremeğ'c ka. 
rar verdim, ve bana alt olmayan 
sözleri duymamak için arolc ile 
kapıdan çekildim. 

- Anlıyorum. Demek konu$u-

lan iöıleti anlcuuadrnız, bize bir 
fe1 öğfetcmiy«.eksiniı? 

- Hiç biriCY. Yalnız ~u kadcır 
bir§eY duydum. ~1ister Brunton: 
"Siz, anneniz ve o küçük kadın 
parçası, üçünüz bir arada ayakla. 
nma kapansam~ bile ...... diye hay 
kırıyordu. 

I\1ister Adrian Bruntonun söz
leri 3rasıl'ldan birkaç kEılimc i~itc· 
bildim. Bürü" bjr hidd~tle ~una 
benzer bir;cy so1lcdi: "P~k mü. 
kemrnel bir baba ııııı doğrusu!. .• 
Kendinizden hiç bir 7.C\ k esirge~ 
rne.zl\iniz ... En i!'di k~fünlada ô!
madık macenılarmı?. l ·ır ... Fakat 
oğlunuz cvicnmek ar,,u .. ui1tla o. 
!unca .... ,, daha fatl:ı"mı dinleme· 
dim. 

- fü~t. evet !akat :i\.IiQtcr Har
ri~n bu 50zltri i~ittiğirıize tmin 
mislnlz? 

-- Enıin ötmadığım ~eyleri bu. 
rada tekrar etmiyccc}1m pek tabii 
di~ . . ~ 

- Oh ... Bunu sızc sormaktan 

İstanbul mebu!'ları dün Bakır
köye giderelt halkın dileklerini ~ 
bit etmi~lerdir. Bakırköylüler su, 
mektep ve yol istemişlerdir. 

Mebuslar, öğleden sonra toplu 
bir halde parti vilclyet mer!Cetine 
gelerek yeni parti başkanını ziya
ret etmişlerdir. 

Mebuıı.lar bugün Sanyere gide
ceklerdir. 

Sular idare•inde 
yapılacak teftişler 

İstanbul belediyesine bağlı sular 
idaresinde teftişlerde bulunmak ü
zere Dahiliye Vekaleti teftiş heyeti 
reisi Haydar ile mülkiye müfettişi 
Hali~ bugün şehrimize gelecekler
dir. Müfettişler burada mez'ki.tr ida 
redeki eski bir mesele üzeriride tet
kikler yapacaklardır. 

Kongreye Davet 
MUstaldl Ressamlar ve Heykeltra~· 

ıar hlrl!ği senelik kongresini Şehzade· 

bqında Letafet ap&rtımanmdakf Bir· 
lik merkt>Zinde yapacaktrr. 2 Ey161 
Pv..tırtesf glinU .saat 15 de bütUn Ad
nm toplantıya gelme~i rlc& olunur. 

........... "' "'" 11111 ı tt••• .................... 1 
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! Hı~sı~n zekası 1 . 
Ec.lfi zamıt.nda füccardıt.n öir1si. 

nin vanmda· bir kes~ altın te:~rdığı 
nt liırsız ardan biti öğrendi- Tüô-' 
carın peşine dUştü. Tüecar bir gün 
evin girince irıt.)Jlt kabın knptdan 
liırsız da içeri girdi· Bu sırada tlic· 
carın blzmetc;:isıne: 

- Ban:ı. su hazırla! Abdest ala
oağrm. dediğini ve kes~yi koynun
dan çıkarıp sofada eir yere koydu. 
ğunu işitti. Tüccar abdesthaneye 
girip hir.met(:i de ibrik iln'iaya git. 
tiği bir sıriklıt hıtsız Jte.oıeyi a~rıp 
kaçtı. Tüccar biraz sonra sofaya. 
c;ıkıp ta f<ese!in'n y~rınclA yeTitr 
cstjğiaj görünce hizmetçi kızı sen 
çaldın dlyo dövmcıye baŞ\adı· Hır· 
sıi stdC!ıı.ndrğı yerden füru sonrft 
çıkıp ta arkıidıi..t:farmın yanına dö~ 
nunce xel'ieyi çaldiğmı, tüccarın 
hizmctr,iyl bağırta bıt~ır il naKJJ 
dövdü~nü anlattı· Ark:ıda~lım ilo
ri geri 111ö~:lendilı:>r, hizmetçiyi ta_ 
nım;. güzel kızdır. yaırk' dcgil mi 
diye hrrsır.a çatttlar· :Hu sözler ü. 
zerine hırsız Plindc altın ke<ı si tlic
o:mn evine gelip Jı::Apzyı c;aldr. hii
IA hizmct>iyi döven tüccar ı;ürtc
ticvvür inip kapryı açmc11. hırsız: 

- Ben senin dükkan komşu.&u 
olnn fil cirlii liöl6siyiiTI- Sti a!tfn ke. 
sesini bugün onun dfik1lli\rııd11. tı" 
nutmuşsun ean:ı teslim etmek Uze~ 
re gönderdi- Ancak senet ıı.ı. son
ra keMyi v~r dedi. 

Tüccar kesesinin bulunduilJnA 
memnun oldu: 

- S€1n burada dur· Bert aentıdi 
yazıfı ıimdi getireyim l.llyer k içe .. 
rlyo girttıce hırfıtt da. kapının ö., 
ııünd<!n SIYI§IP gitti· Bıı suretli) 
hırıoız kesenin hizmetçi kız tara
hndan r;Rlmnıadığını tilccara. g&ı!i -
tenn.ı, ofdu, kızr dayakt!n ıcurt&r• 
eh· 

rrtak~dım bu de.ğildi... l3u anlattt
ğmıı şeyicr, kı"'l bir zamanda 
i~itilemeı zannediyorum da ... Bu 
sözleri i$ittllinize yemin edebilir 
ı1ıi:>iniz? 

- Tflbii v~in edebilirim. 
- l\ıifi. Bu tarzda rnünaka,a-

lar aile cfradr içinde tekrar edilen 
şeylerden miydi? 

. -- Bu tarzda münaka:a,lar her 
cvôc her <'ile ar~!-rııda olan etY· 
lcrden ba~ka bir,ey de~ildir. 

MHtet' Adr1an Brunton da pe. 
deri gibi hiddetli \e a~li olduğu 
için aralarında bôyl~ munak~alar 
sık ~ık vaki ölurdu. Mistcrs Brun 
ton ile zevcinin arasmda bu mü -
naka~dan baska hiç bir ınünaka· 
~a duymamı~tım. Araları ,gayet i. 
yi idi. Mi ter Brunton çok ~alış· 
kan, bir adamdı. Çahşmafı sevdi
~i kadar hususı eğlencelerine de 
dil~kün oldulunu söylemek la
zınıdır. Bununla beraber zevce!ü
n" kar~ı çok mi.ı~fik ve hünnetkar
dı. 

- Pekata. Te~kkür ederim. 
Mö5yöler ... zannediyorum ki şa. 

hidi artık sırwt bttakabiliriı. 
Tabit Mistl'r Jlarrisonu ne zaman 
i~tc:-~k dinle~r~~iı. Şimdilik ka
fi zannındayım. 

Tc~ekkür ederim. Mister Har -
rison şimdilik gidcbilir::.iniı. 

Şinı~ii Arthur Waterloo Yen. 
ning ·i getiriniz. 

7.30: Protram ve m'mleket a&at 
ayan, 7.35: MUZlk: Hatif program 
(PL) 8.00: Ajans, 8.10: Ev kadmt -
Yemek llıtesi, 8.20/8.30: Mlizik: Plft.k
laı'Ja hafi! musikJ, 12.30: Program ve 
memleket saat ayarı, 12.35: Müzik, 
12.l50: AjUIJ, 13.05: MU~lt: Şarkılar, 
13.20/ H.OO: MUZjk: Radyo .alon or
kestrası, 18.00: Program ve memleket 
11aat ayarı, 18.05: Müzik: Dans mü· 
ziğl (Pl.) 18.40: .MUzlk: F'asıl heyeti, 
1.15: Konuşma (Dııı polltlka. hAdise
leri), ı.30: .MUzik: Türküler, 19.45: 
Memleket ısa&t ııyarı, ve Ajans, 20.00: 
MUzlk: Şarkılar, 20.15: Konuşma, 

20.30; Müzik: VirtUoz'lar (Pi.) 20.50: 
MUzik: Geçit konseri, 21.15: MUzik: 
Eğlenceli parçalar !Pi.) 21.30 Konuş. 
ma (Radyo gazetesi), 21.!50: Müzik: 
Modern musiki (İzahlı - Pi() 22.30: 
:ııemlekct saat ayarı, Ajans haberleri: 
Ziraat, Esham - Tahvil4:t. Kambi· 
yo - Nukut bonası (Fiyatı. 22.45 
MUzik: Dans müziği (Pi.) 23.25/23.30 
Yarınki ptogram ve lfapanı~. 

29.8.940 Perşembe 

7.30-: Program ve memleket ııaat 

aya.rı, 7.35: Müzik: Hatif müslkl (Pl.l 
8.00: Ajans haberleri, 8.10: Ev kadı
nı_ Yemek llııtesi, 8.20/8.30: Müzik: 
Ha!it musiki, (Pi.) 12.30: Program ve 
memleket saat ayarr, 12.35: MUzlk: 

Şarkflar, 12.50: Ajan!! ha~r1erl, 13.05 
Müzik: Şukılar, 13.20/14.00: Müzik: 
J<arı§ık program (Pl.) 18.00: Program 
ve memleket saat ııyarı, 18.05: Mtizik: 
Konserto (Pi.) 18.10: Mi tik: Radyo 
caz orkestraııı, 19.10: Milzik: Anado· 
lu ve Zeybek tiavalarr, 19.25: MUZU{, 
Ş:ukılıı:r, 19.45: Memleket ııaat ayarı 
ve Ajans haberleri 20,00: Müzik: Fa. 
ııl heyeti, 20.30: ' Konuşffia, 20.45: 
MUzik: Dinleyici istekleri, 21.Hi: Ko" 
nuşma (Sıhhat .saati>, 21.30: Konuş
ma (Radyo gazetem), 21.-45: Müzik: 
BUyUK beste:Arlar .!crlst - #o. ~: 
Bı·ihms, 22'.30: Memleket uat ayarr, 
Ajıın11 hıı berleri; Ziraat, Esham .= 
Tııl\vilA.t, KAmbfyo - Nukut bornsı 
(Ftyatj. 22A5: Müzık: Ca.zbılnB (PU 
23.23/ 23.30: Yirmld program ve ka· 
panı~. 

E. Sadi Tek tiyatrosu 
Du gt'ce Büylikderc aile babc;c:!lnd~ 

(OfA'Tio) ,.fi! (Aı'\ı:tn llıtnıı'rı ~tı11) 

-. rı oı..--+"""-'--· 

Beyoğlu Halk Sineması 
8 l"llm BITdrn: 1 - Zafer Ordutıu, 

2 - Şeyi\ Al'lmrt. 3 - feraltı '.ltararı 

Mlra9 Kandili 
J3fnnbul M iif tuliiğiiMe11: 

30 Ağustos ~HO Cuma p;tinü Re
cep ayınm yirmi altı~ma müo;;adif 
olmakla mezkur Cuma akşamı 

(Cumartesi ğec;!~i) Lcylei Mira~ 
olduğu illn olunur. 

r 

Mütekaitler deniz 
tene~zilhü tehir edildi 
Umum J\llitl'knldlııl Ac;krrjye Cemi. 

yeti ll!lfli.atilıltırıdıın: 

Cemiyetimizin :ıo.8.940 tarihinde yıı· 
pacağt deniz ~ne1.!Uhü, bıua c.sbacı 
dolayısiylc 14.9.9<0 tarihine müsadi! 
Cumarte!l gtınlin• bırakllmı9tır. 

-5-
Arthur Wa terloo Yennings Mis-

ter Bruntonun 6da u~ğr. 
- l!.ıniniz, ı:oy adınız'~ 
- Arhur Waterloo Ycnnings 
- Yennengs doğruyu Söyliyece-

ğinize yemin eder mi ini.t? 
- Bütün kalöimle, burada, mah 

kemeniz huzurunda ... 
- Bir dakika rica ederim. Bak .. 

sanıza ~hide incili uzatınız. 
- Evet, evet efendim, kadiri 

mutlak olan Allah namına yemin 
ederim ki mahkeme huzurunda 
hakikati, bütün hakikati, yalnız 
hakikati Sôyliyeceğim. 

~ira Galil:ii düşüniiyordu. hem de 
.sık sık düşürtüyordu· 

İlk gilillerde Beria. bu yalnızlık• 
tan garip bir teselliduydu. Bu ka
rarı verdiren cesaretini alkı~Iadı· 
Maziye ait bütün hatıralardan U

za.kl~ak, ha.yatma karışmlfj her
kesten kaçmak gururunu okı1amı~
tJ. Şimdi muvıi:kk&t bir zaman için 
olsa bHe yanlız kendisi iç.in yallı
yordu· Kainat etrafında yok gibi, 
ancak bu surotle kaybolan gençli
ğinin öcünii a.laıbilecokti· 

Bu teselliye seyahatin büyüsü da 
karıştı. Beria henüz kanayan ya
ralarına yeni manzaraların, g5r _ 
mediği diyarkı.:tın şiirinden yapıl
mış tılsımlı bir merhem vuruyordu· 

Bir vagon içeri.sinde tek bit· pen_ 
cered~n gördüğü hareketli manza
raların hızla akıp gidi:;i de, dur
muş gibi olan kalbine yeni bir a. 
henk, yeni bir sürat verebiliyor
du. 

Fakat günler g~c;tikçe. Beria 
her günün ak~amında kcndisile 
karn,rlaşmaktan da yoruldu. 

1n~an. hoşlanmadıkhırmdan ka
çarsa. kurtulurum sanıyor .. Fakat 
hcyliat, ha:trralar. hayaller arka
sından kovahyor· Zamanına ve ru
huna göre büyüyerek vey:ı şekil 

değiştirerek insanın arkasından ge. 
len bu lforkunç gölgelcrdtın kur_ 
tulmağ:ı imkan yok· 

Gece bu korkunı:: gölg"cleri tama
mile serbest bırakır· Onları gece
Jeri ateşt~n bir mal1fazıı. haline 
gelen ka.fataslarının etrafında çıL 
gm v~ kudurmuş bir ra.k'ıi!!la dö
nerler; Beria. da gece etraftnda 
maziden doğan hayallerin öllim 
raksllll gördü· Fakat bu hayalkr 
arasmdl Turgudun hayalini bula
madı. 

Turgudun hayali, ona ait bütün 
tıatıralıirla. sporcu cl~likanlının ı;eı1. 
SİZCG evlenişile, onun yüzlindtiıı 
t<ııktiği ızhrnplarla, omm ıığrundn 
döktü~ü göz ya!'llarilc bf"rıııbcr si
linmiF>. kıı.yholmuı;tıı· K:ılbinin ku
rak Q'öliindE! nasılsa tutunı!bilcn 
ı:ı~k çic:ıt!ğini kuvvetti hlr sa.m rüz. 
garı koparıp götürmüş. en ufak 
bir iz bile bırakmamıştı. 

$imdi kalöi tamamile bir c:öldU· 
Berbulın !!öküp atnmadfğt bir 

hayal var: Galibirı hayali. 
nollti de bu hatıra c:o1' yeni ol

duğu l~i11 fUıri:ı onu ımt-miyor. Zıt
man Tul'~uı'lun ha~·ali ~lbi Galibin 
hıtttra~ınz Mr liıtldo yok cclccck
lir· 

.F'akat ni<;in bu yolculuk Bcrinyı 
Mriürıt cloi(ru götürü~·or-

P.ir tcııadtif, başka bir ,ey değil. 
yalmT. bir le!l:\diif. 

D~riıa Mısıra. knd!r hir riiy!\ iL 
lcmlndo S"Yftliııl et.mif gibiydi· Bir 
tül Rrkaınnda. imiflercceine görü
nen ma.n7.aralar onu hayattım ı\
deta uı:ak tutuyordu· Faluı.t İ!kcn. 
dcriy~clc, toprak ür. .. rindc yn"adı· 
imı, bir Roman kllhramanı olma
yıp hııı kiki bir insan olduğunu ttcı 
bir darbe ile anl:.ıch· 

Buraya g~lincl.'ya kndar elinde 
bulunan parayı bol bol ıtufr!mi~ti. 
Bir akşam <;aıHaaını açarken kalan 
rarnsınm dönilo soyahatino Lilo 
yctişmiyecck kadaı· azaldığını gör_ 
dil-

- Yennin,ı:cs sizden evvelki şa
hitlerin ve bilha~a Mi·ter HarrL 
sonun ifadesini i~ittiniz ya? 

- E\·et. 
- Söylediği ~eyleri - tabii si· 

zin bildiğiniz kadarını - doğru 
buluyor musunuz? Ayni fikirde 
misiniz? 

- E\•et efendim. 
- Bize bildiklerinizi anlatımı. 
- 1\ lister 1 larrison beni uyan-

drrmağa yukarı çıkmı~. kapıya 
vurulduğunu benden evvel zeyc~m 
duydu. Mister Ilarrisonun se~ini 
işitince: "Ycnnings Mister Har. 
rison kapıyı vuruyor. allahım a· 
caba ne oldu?,. dedi. Kapıyı aç -

- Zannederim ki, müten~ffa trk. Mister Harrison bana: "Yen. 
Mi ter Marx.well Bruntonun Oda ningR, dedi efendiniz katledilmiş!,, 
uşağısınız? . "Ne diyorsunuz?,, diye haykrrdrm. 

- Evet efendim. Ve o tekrar etti: "Efendiniz kat· 
- Ne zamandır bu hizmcttesi- ledilmiş!., Dehşetle: "Aman yaralı· 

niz? bi!,, diye bağırdım. Sonra Mister 
- 1ki buçuk senedenberi. Harrison hana gidip bir polis mc. 
- Efendinizi son defa olarak muru çağrrmaklığınu söyledi. Mis· 

hangi saatte gördünüt? ters Yennings'i biraz teskin ettik. 
- Dakikasile söyliyemem ama, ten sonra üzerime bir ropdöşambr 

zannederim, ak,aın saat dokuxla takarak sok~a frrladrm. Sonrası 
i<li. f nı diğer şahitlerden de dinlediniz. 

-- Nerede? \Bu ifadelerin hep~i - benim bil· 
- Ak~m yemclinde. Likörleri ı diğim şeyler için - doğrudur. Bil-

ben dağıttım. Ve l\fö-syö bana heri medi~m şeylere gelince: Tabii 
zaman olduğu gibi: "Artık çekile· bunlar hakkmda. bi~ söyliye. 
bilirsiniz Yenr.ings., dedi. Kendisi. mmı öyle d~I mi efendim? 
ne teşekkür ettim. Onu !IOJl ~örü - - Peki.il. Deme!\: hıldiğiniz va· 
~üm bu oldu. , kalar hakkında söyledikleri ~eyle-

Ne yaptığını bilm&<len, 
rüzgarına yelken açarak 
tini lüzumundan far.la 
ve işte bugün bu yüzden 
!erinde parasız kalmak te 
ka rşılftgıyord u. 

Bu vıııziyet karsısmd!l g 
kırarak kocıtsına müracaıı 
lazım geliyor· Ecria da b 
tr.. f Ptkat dolambaçlı bir 
Kocasına müracaat etı;ı 

liz Adil Bey ve ortakları 
sesinin mulıaseheciFitıe bir 
çekti. Ve para istedi. 

Bir kaç glin sonra bank 
lip parayı a iması için bir İ 
me geleli· Beria bankaya 
blı.nka müdürü olan bit T' 
disine bir tanrdık muamel 
tı. Beria bu muamele k 
birnz l':aşırmr!$tI, fakat mil 
seleyi izl'l hctti: 

- Jsmini:ı: ban:ı. yabn 
zc\·ciniz ıMsrrd~ iken kan 
zun vo samimi bir dostluk ı 
miı;tik· 

Genr; kadmrn yalnııı ba§ 
Slrda bulunuşun ı banlc:a 
kendi kaf sına göre İ7.alt P 

düşüncesini bir sual halind 
ya sormu;tu: 

- Buraya şüphesiz bir 
geldiniz deırn rni '? 

Herin bank:i müdürünürl 
kını tatmin edece!{ b:r ııe 
tcremi>'Ccc,'.;i için bu suol 
bet cr.'\·:ıp Yetme!( mcc 
karsısmda lfalrnıştı. 

Müdür, o va}:ft icarı ede 
disln P. :rnrdım ede bil,,ct>t!itıİ 
eli· durbettcl iki vatnnCfı'ictJJ 
ııhbap olacflt?mdal'ı bahSfft 
latlr }fonu~tnlfit. Nlha)'rt 
rakları vsl<it bankı\ miidil 

- Hanımefendi. dccli, 
niı birgiin kocantzm staj' 
r:ık çalıştığı fabıdkaya gid61 
7.İ or:ı.d::t bliyük hir mom.11 
k:ır~ılı)nc~klarından crtıin ı:ı 
ı:;iniz. Galibi orrıda umnm 
den başlıyarnk f!n küçalt il 
kadar h~rkcs severdi. 

Beria nif;1n üıı toklİfi kıl 
miı;ıti? Can srkıntrsından J11 

tnsyonlnrdatt ve otcllotd"li 
yerler ele gi)rm<ık için lçill 
nan lıir nr:ıındnn nıt? Uı~~rP 
yalnııhğının n,rcli~i vortll 
mı? YıtJrnt sı.clrc:c ~ n"ıcıral< 
den mi? Şimdi kocası olan 
nit cııkl Ye meı)iul halıral 
lnmft!in «cvkcrien hir ınıı 
ziindf'in mi? 

Enriıı. korııınnm eskiden el 
fabrkl\yt gördli· Oı nd.l bal 
clül'ünün dcl<liği gibi sc'\'il~ 
doııt olarıı k ~tı bıtl cclildi· , 
kocasının ralıştığı yerleri J 
dola.smayı Galibin cskl yııt 
Stn:\ kadıı.r uzattr. 

Burnıır buı;iin Galibin ıır1'1 

rınrlan bir miihendi!in odafi 
tuz yıışındR, uzun boylu, 
bir adam. Yüzünün çir.gile~, 
hin kilr!r gibi sert ve kcSll'j 
V:.tl'! kO'ltıfJu~·or· Ve ilk baJı:lf 
b:t bir Adam ,;ibi görünü) ot 
ııına kadar ~elen hu yabaııc1 

na l'.''"Vcıl·i cmniyctsiı göıltt 
dik b~ktyor 

rin hep i doğru öyle mi? 
mu söylemek istediniz? 

- E\'et efendım. Buntı 
mck i::ıtcdim. ,J 

- Şimdi Y ennings ~l 
dikkaUe dinleyiniz: Sizin ı6 
niz soracağım suallere g~~' 
r:u cevap vermektir. Hiç il" 

tahtı tc~i rinde kalmamantJ 
dır. Sonra da rıca ederitt1 
kısa bir surette ~öılennıe 
veriniz. 

- Pekala dendim. 
- Efendiniz olmedcrı 

ailesi ciradından bırilc JPil 
ettiğini işittiniz mı? 

- Hayır. 
- Emin misiniz? 
••• - Evet... Efendimi 
- Niçin tereddütle ce"ııP 

niz? .11 
- Tereddüt mü ettim? 1' 

da değilim. ı 
- Demek o son gün cfd"J 

aile efradmdan bazıları ilt 
ka~a ebni' olduğundan ıı• 
değilsiniz? 

- Evet efendim. Yatrııl:J 
Mister Harrisona hiddetltfl" 
duğunu biliyorum. J 

- . Çok şey? 1ister B~ 
le Mister Harrison arasındl 
münakaşa mı ol$? • 

- Buna münak~a 
).lister Bnınton onu .... 

(De11 
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Aksaraydaki 
aile faciası 

Her mesıe~ın Rçy«Jız«lı: 

Kuyumcularda boğul
mamak için ne yapmalı 
Kutunun içindeki ısme değil, için4 

Dün akşam tevkif olunan katil 
kıskançlığın sabeplerini anlatıyor 

'bir ~:!ah saat 5,30 da. Aks&rayda 
nıa.tı ~üı:xıu ve iki kl§fntn )'ar&· 

l'a~tne .~ed btr cinayet lolenml§tlr. 

deki mala para verilmelidir 1 
~ ""ranatı eudur: 

'lıalJtetn Yda Gureba HUseylDağ"ıı ma
~~ra~e Uatuı3'UIUt ııokağ'md& 18 
blrt kt 1 evcıe doltumacı Ali isminde 

racı olarak oturmaktadır. 
>.ıı bir . 

?'a lsın1ı:ı ttıUddet evvel t&ıu§Uğı Zeb· 
tıtıı.Yet de bir kadınla sevişmiş ve 
8Uat dat ~1enmi§lerd1r. Fakat kendi· 
ta.Ya. rrı.:ı- )'tlkleltten tanıtan Ali Zeb 
Ve '3ıl teahblt bulunduğunu söylemiş 
ata.dan .rneııleğtnl saklamı§br. Fakat 
rıılf. a Vakit geçince iş meydana ç1k· 
Zebra ı kazaıı~ıı olduğunu öğrenen 
lı1141a .... lltk sık ltnvgalar çıkarmağı~ 

UJf§hr. 

J:~lı~elıııde Ya.,arlRTken bir de lıııı· 
Z'lhraıı blçltıesl ba§göstermi§, Alt 
~·e t~n kendlaın11 h&lıuımm o~lu dl· 
Htttııı, ttıg-ı IXl yaelarında nıUteeJdt 
k~rrı 1 Faııreddinden kıı.rıauıı kıs 

•ta ~lamııtır. 
~ttıa 

e 1~t Yet e\'V!'lki gece Fahrtddlmn de 
kıel{a':de b'JJunduğu bir sırada Ali 
'!l k tlıtını oc;;ıkça meydana vurmuş 
i~ ,~nana:sı Aslyo de araya girerek 
~aııe.11 ka'll'a&na dokUlmUjtur. DUn 
l<a'ııa.ıı kavga gene tazelenmiş ve Al\ 
:;eÇ1,.cıı ll•uını U:r.enne atılarak ellrıe 
~ik ed .tı bıçakla kactıncaaıı.ı delik dP.· 
3·~ erek Yere scrmıaur, !\adının fer 
ıa~~~ koşan Fabredd!n Aliyi tutmaıt 
hıı d • fakat göı:leri k..<ırnran kati: 

etn ellnrJokl bıı;&~ı Falıreddlrıo 

~;;;::::============= 

o r 

ıstanbul ve il< en 
şampiyonluğu 

1~ SP<ınan Ajanhtırıdan: 
nıu - Bötgenıi.z Yelken §8.mplyonluk 
~ ııabakalıın 30 -ı A"'ustos ve ı 
'"~Yltil - "' b 

l<zur.ı Cuma, Curnıırksı, l'azar olmak 
cıı.k•· Uç g Un Moda ltoyund:ı. ~·s.ptl:L 

ı.ır, 

tıınl ._ Sıto.L lü te bll§layacalt olan 
llıı.hak hild' 

1 
a.ıarın Rot.ası yarış gUnleri 

ır lccektır. 

.-ı,_3 - Hakcr:nlı-r; Rıza SJ ri MUhcn· 

.._Harun ~ • ~ • • act, HUıı:ı.mettin, Bt:lızat 
:'id:ır, Şc.rc! Birgen. 

**it 

Atletlere mükafatları 
veriliyor 

1!e:ı!l·ta ı::, il' " Ualkc\•l r.c.hsliğind ıı: 
C!;ın • P. G}lncı Sckrcterligi tıırııfın 
ıJr.0 ~rtip cclileu ve Evlmlz tara!m· 
l\'ı,ı Pılu.ıı kır ko~uıariylc sll>ltıt at-

' e atı~ u. d<>ı:ı. " ın Sl\bnl111larımı 1ştlrl-;: c· 
J\.gııııt nıuııabt.klarm ınUktı.fıı.tıarı :JO 
l;\"lnııo:ı 1910 nk,nını eaat (20l dı> 
"" tı :ı; ~llonttn1a mcrııalınlc verile. 

. t. /\. e,. 
1 •1ıı -96•do. 16imlert yazılı genç: 

lllllracaatınrı rica olunur. 
tıanı1.. • " ı: al.nız 'l'-'·f ,. "·'1 ın, ı. ~ı • , Al\ ur .ı&§Ur ~ ~ 

Gn
6

c S P hnrakulak, Suat.. Sc;ı:fı 
ıı"'l~ ~krnt, Habib, Artnn, Todorı, 
L. • ı:ıı l'lf, l<cme.ı, lıımııil, Cah.it O 

' •llt Aks n \e Erd'J~au Eruz. 

*** 
Tebliğ 

~en ·r . 
Clııı: f'rbı~ "111 RIHiklet Aj.rnlığm 

~o .ı\.g-
Cr-ı~rı.n dU•Losta l.iebrixnizde dığt?r böl. 
ı..:110 .... l 

0 1ııtırlklerlvle "'erılııctık 70 ... ~ reı-k • " 
~ıı,.unda 1 

ntUgabaknlarn ı:ıurıı.k nr-
J 0<10 ta bu tunun blsfl:Jctdlcrln 29 8/ 

rtlıınc ı ... 
"ltıarı ili teu.-ıT Bölgeye mUrııca-

zuınu llau olunur. 

saplamağa ~lamııt.ır. 
Sabah karanlrğmdakl acı feryatlar· 

la yataklarından fırlayan mahalle haı 
kı ve bekçiler koşuşmuşlnr ve Aliyi 
kanlı bıçagııe yn.JrnlamışlardıT. Asi 
ye hıuıt&neye kaldınlken ölmüştür, 

Fahreddinc de Ha.cıeki baııtaneııind1.> 

göğsünden ameliyat yapılını~trr. Zeh 
ra da. boynundan hafit yaralanmı' ve 
hastanede tedavl edilml~tlr. 

HAcli3e tabkikatms. el koyan mtld· 
delumumi :mua'rini Cevat, tahkik.atı 

bıtırmlş ve a'kşam re; ,·akit adliyeye 
verilen katil UçUncU sulh cczf\ mah· 
keme.sinde soTguya çckHdikteD sonra 
tevktt olunı:nuıtur. 

AU ınalıkcmcde vcrdlğ"I ifa.desinde 
dem~tı.r ki: 

"-Bütün h,.r oey bu ll'llbrcttın de· 
nilen adam ytlztlnc]ı>n oldu. 

Blr gün kanm, hala zade..,! olduğu
nu 8(1yledlğl Fahrettfrıl, ruuıcai bofa· 
r.a misafirliğe gittiği için eve alma· 
mızı eöyledi. Ad2mcağı7. c\'incle yal 
nı;z; kalırsa ca.ııı sıkılrrmJ~. 

Mls::ıflr talM ne ise. fa.kst bu adam 
misafirlikten <;ok baııkıt bir ecklld" 
blzlm eve yerleııtı. Kıı.nıı:ıı !'ınem&IRrıı 
götllrdU. Çakır Mt!lır.ıP.tht rakı lc;;irdl 
Hatt.A kanm, karyolamı kendi.Sine ve 
rcre\< beni yrr yatağında yatırdı. 

Ara.dan iki s,11.n ge~tllıtcn ıunra 

Falı!"Cttln ıınnesl enne geldiği halde 
gitınedi. Misatlrllk '• nihayet 6 gUııU 
buldu. Artık vıı;ı:lyrtten a<lllma.kıllı 

§Uplıelenlyordum. 

Sı>.bahleyln l\aynanam ue bunun 
mUne.kapsını )'apıyordtıl<. Oda)'& ka 
rım da geldi. mevzuu öğrenince: 
"- Vay ııen Fahrcttınl kovnyorswı 

ha.! diyerek ıuıne..,lyle tıeraoor 11.ıeıimı> 
hücum ettiler. Bıçağı çektim. Sonra· 
suıı bilmiyorum . ., 

öten Aslyenln cesedi artliye <'loktonı 
F.m·cr J.>:aran tıı.rııfında.n rouo.y<'ne edil 
dikten ı•onra gömillınNılıl~ lzln veril 
ml§tlr. 

- Bu elbisemi görmemiş mi idiniz? Yirmi dört yaşıma bastıiımm 
hatırasl olarak kocam lıe 11iyc ettı! 

- Tekrar moda olması ne biiyi;k tesadiif? 

Bizim Nasrettin Hocanm ben. 
zerlerine hazan ta Amerikada, 
hem de milyonerler arasında te
sadüf edilebiliyor. Neyyork Tri. 
büne ga:!ctesinin sahibi hakkında 
anlatılan §U fıkra ne kadar Nas. 
rettin Hocaya yakışıyor: 

Horace Greeley ismindeki bu 
zat bir kıs günü matbaa}•a geli. 

yor ve başmakalesini yazmak için 
odasına giriyor. En son sistem sı· 
cak hava ile ısıtılan odada çalı~. 
malc kadar btiyilk bir ıevk var 
mıdır? Gazete sahibi, masasma 
kuruluyor, belki ayaklarını ma. 
sanm tizerine dayayor, purosunu 
yakıyor ve makalesini yazmaya 
bal1lıyor. 

Dikkat edecek olursanız !stan
bulda bir ~ok nıe~lekler sanki mu· 
eyyen halk zümreleri için a;'l'ıl. 
mıştrr. Mesela, gaı'Sonlult n.uınlara 
vergidir, sütçülerin ekserisi Bul
~ard~. yağcılar l{aramanlıdır
Zcngın n1usoviler ticaret ve her 
t~rıu faiz iı,leri. fak.irlori ise eski. 
cıUk. ~en~kecmk yaparlar, ciğerci· 
salep<:ilerın, koshelva veya kağrt
helvııcılal'ln hemen hepsi Arnavut· 
turlar, gtindlizleri tiltüncülük vo 
geceleı: fa~cilik yapan Beyoğlun. 
dakl k~§e tiltüncüleri ve çaycılar 
AccmdırJer, !{apalı <;a~ı, Mahmut 
ı~aşa ve Sulta.nhamammdaki mnni
J ~tur~ ~e t~hafiyc nıağazalarnıı 
Selanıklıler ışletir, heni.iz dükkan 
tezgah .sahibi olamıyan Yahudl ço. 
:-:ıkları ellerinde firkete, kancalı 
ıgne satmakla işe başlarlar .. 

Sonra Anadolunun ırnu.htelif yer· 
!erinden gelen vatandaşlar da ls
tanbulda muayyen işler tutarlar .. 
M~?lA. Kurser;den gelenler umu· 
mıyetıe pastırmscılık. Karadeniz 
~hil ~e.'1irlcrinden gelenler balık. 
çılık. ka~·ıkçılık, Niğdeden gelenler 
k:ıaa~lık, Bunıadan gelenler bıçak
çılık, Konyadan gelenler seyyar 
satıcılık, cskl Aııkaradan gelenler 
leblebicilik, Harput, Kars, .Arda
han gibi sark vilayetlerinden ge
lenler sırık hamallığı yaparlar .. Bu 

Bu ırrada kapı: vuruluyor ve 
içeri hademe giriyor: 

- Mister Greelcy, diyor, sıcak 
hava tesisatında bugUn bir arıza 
v~r, tamir ettiriyoruz, daha hiç 
bır odayı ısıtmak kabil olmadı ... 

Horace Greeley hiddetle tıade .. 
meye: 

- N~ münasebetsiz adamsın!. 
diye bağmyor. Tam ısmmıya baş
lamıştnn I Çık dışarrL 

hususta d:ı.ha bir çok mlı!aller de 
vermek mUmkündtir· 

Bu kabilden olmak Uzere, lstan· 
bulda bUyUk bir ekalilyet t~kil e. 
den Ermeniler de umumiyetle ku. 
yumculıık ya.parlar.. Denebilir ki. 
bugün tstsnbulda kuyumculuk Er· 
ruenilerin inhisarı altındadır. 

Esas itlb:ırile kuyumculuğun iki 
pauın vardır: Biri Kapalı ç~ı. 
diğeri de Beyoğlu .. 
R~yoğlundaki kuyumcu dükkft.n· 

ları on taneyi bulmaz bile.. Bun. 
lıır lükstür, Az iş yapar, çok para 
kazanırlar .. :Maamafih bütUn ku
yumcularda va:rJyet böyledir.. l!'a· 
kat Beyoğlundaki kuyumculardan 
al13 veriş edenler, paralarını sade~ 
ce bir lüka he.stalığma, kutunun 
içinde yaz:lı olan isme verirler. Bu 
ni~an, niklh şekerlerini Tokatlı • 
~·anda. Haylayfta. veya Löbonda 
yaptırmak gibi lüzumsuz ibir lüV
tür .. Çünkü Beyoğlunda ismen meş 
hur kuyumcu da nihayet l3i K!:.pah 
ç~rdakl esnafa ve kq)'U.Dlcular 
lınnmdaki işçilere g5nderecektir· 
Demek ki vitrinin lüksüne ve ağız. 
dan ağ17.a dolaşan isimlere kana · 
rak, bir fantnzi zevk için lüks ku· 
yumcuya avuç dolusu para vermek_ 
te mana. yoktur. 

Küçük Hikaye: 1 
ı-------. 

Deniz kenarında 

Gelelim Kapalı çarşıya: Kuyum
cular çarşısındaki ilri sıra dilkkft.ıı
lar isimlerinin sonu ''yan" ile bL 
ten vatanda.şlanmız tarafından iş· 
letiJir .. A::,.nca. arka sokaklarda da. 
yüzlerce kliçil.k dükkan mevcuttur. 
Burasr ha.kik! bir pazar ve aynı za· 
manda bir dalavere pazandil" da . 
MUşterinln kolııyiıkla kanabileceği 
en mUsait yer kuyumcu diikkinr. 
dır.. ÇUnkü işi kuyumcuya dil.şen 
bir erkeğin yanında. ya. nişanlar.a 
cağı kızcağız, veya. kayın valdC'•·i 
"·ar?rr .. Bu ha\"9. i<µnde erkcf l 
derın pazarlıklara girişmesine iın 
kan yoktur. 

Sonra kuyumcuların iş yaptık!. 
n diğer :bir çeşit mllşteri de Jıo 
vardalardrr. Bunlar ·yanlarrndııl
kadmm gönlünü ka.ıanrnak il'i 

(DUnkU sayıclan de'\--am) ağlar belki aUrilldenJt, belki ·bir köpek balrğt parçalar; belki frr· !ı~e:.. 1;~~ ~~a ı:;l;x~:· 
·O ıq!l{V.S uıı~puns '.ıaı.ıs1rn1 nunı .zrq 1~8:>8511 tralfltlh JpJ;)~AQp tına çıkrp harap eder. En korktuğu fCY gUndüz; ağlan taram:ıya bep daha .. 
lan balıkçı Jııta\Tiye yardnn ederdi· b:.ıı,ladığı zaman kadmm ağ içll1den kurtulup kaçmasıydı. UçUncü tip bir mUşteri de paı • 

Nitekim, bfr çok defalar da diğer balıkçılarla beraber bir Sabah çadınn önünde oturdum. Osınan gazinodan denize snıt ziynete tahvil edenlerdir .. Bun 
söğüt ağacı altm<la yırtık ağları tamir ediyordu: Oç balıkçı Os· doğru uzayan tahta iskelede ayo.klnrmı ıulara. uzatmı.~ kırmızı lan aldatmak biraz zordur. Fakat 

1 l ··zı rtnd B l k O de · "k köşkteki kaclmm kendi iskelelerinden den'-e m· ecegı·· dft'•"·ata- ne de olsa. paralı bir lıısa.n olduk· maıu aralarına a ıyor ar, go e e. a ı smanın ruze :ııı - u. ~ .. lan için niha.yet Uç beş kuruşu 
t.ığl, balıklara yem olarak ntJldığı, ve bir balıkçı kancasının bekliyordu. Şimdi kapı yavaş yava~ açılacak, kadın. denize, ken~ pok aramazlar. 
nmuzlarma takıldığı dakıkalan dinliyorlardı. Balık Osman bu dislni arka. üstU rn.hatlık ve emniyet içinde bn·akncalctı. Şu halde demek oluyor ki. ku. 
sıralarciıı yırtık ağları l§aretler; yahut balıktan yeni dönnıil§lcr· Hasan reis. sandalla at ileride dola3l)'ordu. Balık Osman )ıımcular çarşısı havası itibarile 
so gazinonun çardağına yahut ta bir ağaç gövdesinden öteki ağaç hemen suyun altından kadını bacaklarından tuttuğu gibi ağla- aldatmağa ve aldanmağa müsait · 

k d ~ k tJr. Gelelim şimdi kuyumcuların ;;:öYdesine :ığları bir baııtan birba.,a gererdi· mı a.p:rsına ogru sokaca • sonra iki üç balıkçı daha. ağları mal satma şekillerine: 
Hele ta.mire çekilen ~andalın biteceği gün ... Osman mUtcn111.. çabuk !)abuk toplaya.caklardı. Kadm bir balık gibi ç:ırpınacaktrr· Kuyumcular her halde normaL 

Jiyen bugünü bekliyor, ilk balığa çrkaca.ğı dakikayı düı;ıllni1yor- Fakat. Osman bunu yapamııdt· ÇlinkU ne gUndUz, ne gece den çok fazlıı klr ararlar .. Buna se· 
du. Ağlar yeni alrnmıştr. Belki de denizde o .za.man!l kadar ta. kadın denize girmedi._ Pencerenin önünde yalnız kitap okudu; bep az i§ yapmalarıdır· Sorarsa. 
ruyıp görmediklerJ yeni bahkla.r bulacaklar, yahut bir el kadnr kal'!Jıda balıkçıların ag tutmasmı seyrettJ.. Bir defa. da tam ea.- · ntz: 

111 ·ı · dö e1·le dl hile U!abet eden duvar üstünde"' bir •·keml"de oturdu· g--'- - Bundaki i§çllik başka .. büyük gtincş ba a arı ı e ga:ıınoy11 nec " r · A4 ..,. ..- ıı.uuıo 

Osman S3Yfi:~·ede, balıkçılıırm \•erdikleri yiyeceklerden baş- ya haktı. o_ sınan kilfretti; \"e bJr sa.. bah ta erkenden ag-'ları top~ Deder. Halbuki iş dalmu. a.ynı 
ı dı H iştir .. &§ka bilo olsa işçilik ancak 

ka ~arlp bir r.umaro ile dnha par& kau.nıyordu. a . atta kapısını kapamadı; ıçerdckilerin hep.<ıini serbest bir nişan yüzüğünde lmk. elli ku· 
Bilhassa bu numaraları yaptıranlar kadınlardı. Sandald11n bırnklı. ruş, bir bilezikte nihayet yetmlş 

deni:r.e para ntıyorlaı: Ogman ne kadar derin olursa olsun. ltat. Ge~en bafta lstavrlnin tanıire ~eltilen sandalı bitmişti. Bu beş, taşlı bir yüzilkte ise 100, 150 
ta en dalgnh ıam11nlarda bile gtimüş paranın arka.smdan hir hLnı bir balıkçı sandalr hem de bir tenezzüh kayığı olmuştu. ku~ kadar fark eder. Buna. ka?'§ı 

ki d h t d. le · Etrafı ko"U mavi ı"nce bı'r rizgı' ile rız· 1·1 .... ıft u""tu" tc t 
1
. maliyeti 6 lira olan bir yüzüğe 14 -kur:; un gibi fulıyor; ya paxmıı nrmm ucun a ya u 13 rı ara· • " , ~"9 ., n 

15 
. ~ 

- - 1 k 1 gıcır bir !andaldı· • e ı ve gıcır lira istenmesi dogrudan doğ· 
5ınua, bazı kereler de sol ayagının iki pormagı i e ya a ay1p on. ruya fazla kar temin etmek gay. 
!arı ~ııkarı çıkarıyordu. Yalnl7. bir çokları omır para atardı· Fa. Gazinodakiler hPp bir araya geldiler; ismini bulut koydular. rctini gösterir. 
kat. hiç birini denizde bırakmaz: batt! suya lııf'n para gözle- Bulut... Kuyumcu çarşll\ID.a işleri düşen· 
rinden nasılsa kurtulup kuma değmiş olsa bile gene bulup ge. Bu ismi gotik bir harfle s:ındahn ha.., taraf-.. ıı.. d !erin dikkat etmeleri lılznn gelen 

• . .. _ uen yaz llll· bir nokta da, posta posta. bir kaı; 
lirirdi· Kıç larafma bir acem tasnri gibi sa~lnn oınuzlarrna dökillmü.ş ıkuyumcu dllkldlru dolaşmağa bak· 

Bir gün suç işleyecek bir köpek gibi Osmnm başı önUndo hir kadm rc~mi .çizdi~. htavrl gazinocudan aldığr ödilnı; para ilo malarıdrr.. Kuyumculardan daha 
buldum: .sandala. kadüe ıkl mmder tedarik etti. Dümen iplerini eski blr tehlikeli olanlar çıraklarclır. Bir 

_ Hani şu kadın. dedi. buna terbiyesiz diyen yok mu? Ha· sandaldan geçireceklerdi. Osman la lsta"ri uzun uzun mUnaka- ılilkkfı.nda nıal beğendiğiniz takdir· 
san reisle sözleııtik: ona ağ kuracağız ı. "a cttilerj döğilşe kalktılar. 1stııvri parasrnın olrnadı~t söyllL de, çırak derhal sizi alir başka. bir 

O d ld h in 6ıLI dükkana götürtir, dUkkA.na mtışte. 
~ıasan reis g!l1.lııoda "'&tan balıkçılardan biri'-·d[... yor: sman san a 11 er ~ey yeni ohnasnu ed' d 
" • -T • • amı ıyor U· r1 girdiği için çırağın hakkı yüzde 
- o da nasıl şey, dedım; deııi7..de kadma ağ kurulur ınu? Bır sabah erkend:~. Bulut deı~ıze indirildi. Hepimiz ve Ba- hesabile ayrılır. Kabildir ki 0 dUk-
- Kunılur, dedi'? Hasan reis yapacak i'jte .. Onun kılıç ba· lık Osman sandalla k~çuk bir g<>:ıınli Yapacağımm zannediyor. k!nm çrrağı da sizi başka bir dü.k· 

1-I lL _ lıklarına lturduğu ağ var. Sonra kadmı tutup denizkızı diye bıı. duk· tst.avri. Bulutu ıskeleye bağladr, Osman gözleri sandala kana tıı.vsiye etsin .. Bu uekilde yük 
a'-"'evinde Zafer . :11:ı k takılı: selen çırakların haklan Bizi.n. ala. Ba. hkçılara göstcnp ze'\: enece · Tı k d d' b' GUn cağnuz: malın fiyatı UaUiDe biner· 

f Yram töreni _ Sakın, dedim, biliyorsun. Hasan reisi ikide bir poli~ler - P ı. e 1
• ır e§ balığına benziyor. Esasen kuyumcularda çal!§an çı _ 

:.nııttıınu !stavri bunu ~itmek istemedi .. Osman .. ı.... k rak t Jlt.. 1 h---'""'l llatkc,Jnden: arıyor.. , o gun a"'9ama. a. vo ezgw.ıtar arın w.1.AUA arı 
130 .Ağus _Yok canım, küçük bir ders .. Bakalun bana bir daha Ba. dar sandalın etrafında denizde dolaştı; fakat parmaklarını değ- yoktur. Bunlar aatıutan lı.iMe aldık· 

ırtin &ı.at to:ı Zafer Bayramı) aycı dirmcdi; Ü$tüııe .su bile sıçratmadı. Jarı için daima müşteriyi smlırma-
tlrı.ıtı aaı <

21 ete Evlrnl.zln Cağaloğlun· Irk Oııman desin.. ğa bakarJıır. 
Clbt J..ut~nuucıa fl§llğıdakt program Balık 0Emnna f!nyfiyede herkes Batrk Osman dediği hala~. ı Ertesi glinü Osmana artık gideceğimi söyledim. Kuyumculardan aldanmadan a • 

P.u toııı::~aktır. her nedense gaıinonun az öteı:ıindeki kmrırzr kö~kiin ev sahibi- Osman, dedim: lınni benimle g<.'lecektin... bş veriş edebilmek için ou cıekli ilı. 
leruı ,, ıınıza gelnıek ıı.rzu eden ne kızıvor. kadınla bir tUrlil anlaşamnTordu· 1stavrinin s:ı.ndalma, balrkcı ıığiarın~ kı k" k Uyar etmelidir· 
ıJ • Jer darııg-1 ,Uz • ·" ·.ı • • rmızı oş. e ve ga~ tır 
aveuyeıt-tini l Unden lıaurla:ıan, Gece, Hasan reisle ben de vardım. Balık O&maıı. dalyanda zinoya baktı MeselA. bir yüzük yap acalı:sı-

nıaıar, rı Ev!ıniz. bUı-o undan al _ Gelirıın ! tledi· nrz .. .Altmm o gUnlQl piyasası :ına. 
l' ca olunur. hahkçıların yaptığı gibi ağları denize bıraktt. Burası tam kır· lfimdur. Diyelhn ki 24 ayar Jçin 
rogrl\Qı: nım k~§kiin önUydil· Deniz derindi, ağlar kuw~tliydi. HA.San rE'j~: Çıı.dırm ewclA kl.lip bayra~ı indirdik. Osınan toprağa ça. gra:nı 256 kunış olsun .. Yaptıraca~ 

1 - leUkıcıı _ Bu ağlarla lulrç bile tutulur, dedi. kadın neye u3radığınr 1t1lı kilçlik kazıkları söktil· RUzgnrla dolu bt'zler birdenbire sön- ğınız yii.zilklerin kaç graın olacağı· 1rı:t&ı tar~"''"'d Mar : Ellmtz oıkee dl.ıler· Çadır vere kapandı. nr hesaplar iımıile değil yaptıgı·. ;._ z 1 ........ an 2 fark blle etmez. " .., 
.e •anatıar .:_ u:ont rans: GU· · t t · d h · le para kazanan küçUk bir ..... ,,,, ...... . Sa §U..., ı .tı · lnl d b ... ere ağları denize atmaktan vazg · mc ~ Osmanla bır su. ~m e epsıni dertop ettik G • 4 u-T ..... . ra tarar m Zdcn Kemal Emin A.15 e o~ ,,· eçır ge . irdi'-· . a.ruıoeunun cuya girer §Öyle sipariş vcrirsi-
rıcşıı,de)· ~dan, 3 - Şllr: taUktıı.ı çalı.ştnn. Hepsi nafile>di· Gece i~inde ağları afarken Osmanm arka tarafta yemek pış gı rnııtfa.kta karyolasmnı. altına koy- niz: 
~~ 1i~cer;: ~dcb!yat tubemızdıın gözleri biri bnlık gözü g~bi pnrhy~rdu· Ha.cııı.n reis ağları cabuk duk· Gelecek yaı:a kadnr ka.r ve ~·ağ.ınurdan portatif evimiz ora- - Bana 18 ayar altından iki ta.· 
.\'tınız " r ın • • - I{on:ıeT: çabuk bmı.kıyoı; ve balıkcı olduklarr için de hiç kimsenin gör. da muhafaza edilcc~k .. BRlılc Otmıa.nı bu tıeM ~:ı.rl<çt mektebi- nLjan yUr;Uğü l!zmı .. İkisinin ağtr· 

1"eıtısıı {~rlkc 1. atınd n. 15 . d h . 1 rd ne vcrece""b~lın· lığı bana teslimi altı gram olacak .. 
'Ubt:f ı rııve mesın en f!ÜP I! elmıyor a I· ,., 

ı l taratınd,.n. G Bal k ,...,, .cı N ı ı a· 1 ıı:.•ı:ı-N' .. .,... .,.. Kaça yaparsın··• _____ __:" ::_ ______ _J...Jt---;,;,ec:;.;c~,..:,;,;.;.';.:,.,;':.;.;"'m:;.a:;n:.:...;u;.;;y.;;'1.llll;;;;.;:a;;,;\ı~J·.·.;!..;;,e.;o~u r...;,n.;t<1...;,o~m~s.z;;;;;;...:,::)>;.:·o;.:.r:,< u:.:.,; --------••••!!!!!!!l!!!!!!!!!!l•-.;.l'-.;.;,;;•c·:.:.;.':••:.:._:"H:.::n:._r-:::.ll.~':S~"t.___ ___ l _____ (Lutf en sa}•f a}'t çttıiriniz) 
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KEND!N BiRiKTiR 

, Erkek 

1

1 
' JLK - ORTA. LiSE 

Nehari a 
Kıı 

Taksimde Sıraservilerde: Yeni açıldı 
MUdllrU: EtıkJ Şl!tll Terakki t>trcktöril 111. Ali ~mm Kırcs 

Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OCRETIMINE sen~ mlkynst 
ehemmiyet vermek, amdlıı.nnı a:ı: mevcutla teşkil ederek talebcsınJn c:s 1 
Jışma ve lnld~ııtı, sıhhat \•e Lozlbatı ile yakından allkadar olmaktır 

Mel<tebln denlz.e nazır kalorilerll tenc1'fUsbane ve j1mnasUkhanl!31 vardır 
Her gUn sant 19 ile ısı 11ra.!10Ja t.nıetıo kayıt ve kabul olunur. Tel: 41Hı! 

._.... • -:;:;ama ,':' 
1 

~~ı 
ises· ' 

• • • • ~ :- \ ~ ~.c· ....... .::!" ,.. ... ... . - .... · '~ .. 

MUDURLUCUNDEN: 
1 - lll<, Ortıı ve Lise klMI111arma rntılr \"eYB yatısız kız .. o PrkPk 

talebe kaydma 00,,lannw~tır. 

ı - Eslrt Talebe EylUl'Un On beşinci gününe kadar gettk mektupla, 
gerek mektebe baş\ıırnrnlc lmydıru yenllt!mcl.ldlr. Eski Talebenin E~ IWUn 
On lıqfnden sonra yapaaıldarı mUrncnat lcıbul ııdllmlycccktlr. 

S - btlyenlere mektebin kıı3 rt ~rtlannı bildiren tarifname göndertllr 
Adres: Şebzadl'b&ŞI rı>llA karakolu arkası. Telefon: :?25SJ 

- · - • 'ıt • • '* ·~. "".... . . • .... ' • . .. .... ...., : . -. 

istanbut Belediyesi 
ııanıarı 

-----------·- lD-10 MRA.MTYEl.ERI:-

Yedikule, Dolmnbahçc, Kadıköy gazhruı('Jeıindcn alınacak lSM ton Jtok 

k6mUrUnUn tıkokullara nakli iııl temdidcn açık eksiltmeye konulmu~tur. Tah· 
mln bedeli 3f76 lira ve ilk teminatı 260 Ura 70 kuruştur. Ş:ırtnıune Zabıt ve 

.MuamelAt mUdilrlüğü kalemlnde gôrülecckUr. lhale 'i' /9/040 CUmnrtcııl günll 
aa.at 11 de Daimi Encümt>ndc yapılacaktır. Ttıliplerin ilk teminat makbuz 

veya. mektuplan ve 9j0 yılma alt Ticaret Odaııı ve.slkalarile ihale günU mu· 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

l adet %000 Ura. • 2()00.-ııra 

• • 1000 . - 8000.- • 
fi • 600 . - 8000.-. 

'2 . 2M .. - aooo.-. 
co .. 100 . - cooo.-. 
Tn . r.o . - 8760.- • 

%10 . 2.'I . - 8260.- • 

Ketideler: 1 Şubat, 1 Ma.. 
yıa, 1 Ağuıtos, 1 tkindte4rin 
tarihlerinde vnrı:lır -

il 

1 
-- -

~%~~~~~ 
. , ~ ~1i 

ın OSM~,!l:,.~Nı!.3f..~1KASI ~ 
~I TESiS TARIHt 1863 

~I 
Sr••t1f"" ~ Türldre Cümlıar4-rti il11 'miirı,,kiı muk4urfnuımrsı 

:.'92 Numııf'dlı 10/6/IPJJ tıırihtı k:uwr:f, t;:sdı" ~ı/mışrır 

ı 14 611033 tJrthfı 2435 Numar.Jlı Rrsml Ôi1~rıe J 

l
ı~ı 

Ti 

Scrmaresı: • C0.000.000 tngilt~ LlraSt 
' - ~ ihtl1.:ıt ak~esl: • '..250.000 tnclliıı Uru• 

. 
1 Türkivenin baslıca Şehirl~rinck ' 

J;t 
1
PARIS, MARSILYA ve NfS'do, 

l~f LONDRA ~ MANÇESTER'de 
f," ı~ISIR, 1<1BRIS. VUNANISTAN. tRAN. IRAK, FltlSTtrq H "\ .v MAVERAVI fRDON"de 
~I · 'M~kez et' Şabelcrl 
YlI VUGOStAW~ RıJ.'\\ANVA. _ VUNANISTAN. SURiYE. LOGNAN 

1.~f . -... • ) 
j~ fityaOeri ve bOtQıİ -0Gny3da Acenfa ve Muhabirleri cııardır 
. ~================= 

• • tler ncı1I Oanka MuameleleTi yapa. 

~ " ~ Htsabt c:ır. ve mC\~uaı hcsaı:ıtm ~da 
Tıaıri krediler ~ wn;ııklı l<Tt'dıler l~t!ı 

Turlnyc "° Ernctn_r.ı,emlcxctler ilzennc kcsi<!e Hned.ıı ~kontosıa. 
DOrs.l emırlcn. 1 

• -
' • J. 

Es"3m ~ rahvil.U. a?M we cmı"a lill?Ma ııvan& ~ 
~dal tafısı'l.irı ~;: saire." 

r:==. ======\_' 
En vüksclc cııiııiyet pt11,ınnı b.ıiz l<itaJJo 

- - f<a~Lır Smıisi ır.lrdır. 
~--~~--~-------' ·Pivasaıun~ e-n · mGsait şartlarKe ( kaınhT"ab •t'P, 

humbarasız) fa~nuf he.sarplan Q(ıht-

ayyen aa.atte Daimi Encümende bulunmalan. (i922) 

Devlet Demiryoltan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (4976,4~) Dlirtbln dokuzytız yetnılı altı Jtra kırk beş 
kun.11 olan O kalem BUsslng motı:ır ve Besch yedekleri 6/9/940 Cuma gUnll 
saat Hi do kapalı zart u.sulU lle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu lşc girmek istlyenlcrln (373,24) UçyUz yetrolJUç Ura ylrmJ dört kuruş 
muvakkat tcmlnııt Jle kanunun tayin ctUğl veslkalan ve teklfncrlnl ayni g1ln 
saat H e kadar komisyon relBIJ'1ne vermeleri llzımdır. 

Şartne.mcler panı.aız olarak Ankarıı.da Malzeme Dalre.slndcn, Haydarpa· 
şada TeSt'JJUm ve Sevk Şe!llğindcn dağıtılacaktır. (7669) 

1!:~~!~ 
•--ÇEKLER--• 

l Stcrllu i 
ıoo Dolar 
100 Frc. 
100 Uret 
ı oo tancrc Frc. 
100 f·lorln 
100 Raylşauırlı 

100 &ip 
100 Ur&hml 
100 Lava 
100 Çek Krona 
100 P~eta 

100 llotl 
JOO I'enı6 

100 Ley 
100 Dinar 
100 \·en 
ı 00 bveç Kron o 
lOO Boble 

29.60~ 

0.9976 
1.62US 

13.90 

2fl.582S 
0.62.l 
S.l'l'll 

!1.137.:S 

Sl.00.l 

- Esham ve Tahvilat -
7ah\1J4t U.zcrlno nıuamele 1 

olmamıştır --
Fransızca ders 
Orta mektep Ye llselerıle lkıııale 

kal:ınlara \'e Pransızcasıat llerlct· 

,r ' 
Meclis-ı Meb' usan 

1293::: 18 77 
Hakkı Tarık Us 

I Ik Devrenrn müza· 
kereleri: 

tOO bll,Ytlk aatıltalık blı &d~h. 

Her kitabcıda bulunur 

ZAYi 
Sankamı§ hn.stahanc.3lııden aldığını 

terhla tezkeremi Em.lnönU ya.bnncı aa. 
kerllk §Ube3inc niliusuma. kaydettir· 
:nı1ttim. Bu kcrro bahsctUğ'lm nUfus 
cllzdanımı kaybettim. Yenlslni çıkıı.r-

• dım, terhl.oüml ve senelik yoklamamı 

yaptıracaC"ımdnn kayıp nUtu.s cüzda· 
nrmın hükmü olmo.dığmı J!An ederim. 

Beyoğlu Jl:unal~ı Tehir soknli ' 
N o. 6 da Ma~1r oğlu Plnhas Eo:ı:nz 

{33254) 

m11lı l!ltesı..nlere rııflsaıı ştrıa: ıı, 
fransııca ders •erilir. 

Arzu edenler Vakıl m:ııhauını!a, 
"rran5ııca Ol,lretmenl.. ı~mint' şl · 
fahen ,.eya t.ahrlreo nıilrocaaı 
cdeblllrler. 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gaye 
kolay müessir bir müstahzardır. 

K" ·ki d karşı ıayet tesirlidir. Susak solucanlarının büyuklcrdc •·e uçu er 
,cbcb olacaiı tehlikeler &ri>ı önüne alınar;ık solucan hou.lalık\amıda bun 

• _ kullanm"ları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur •. 
.. .... \1'••1t,• • .. .. , .. .1.~ .. • ,. , •• ıt- •• 

-------- ----
................................... ! 

Türkiye Cumhuriyeti 
• 1 a 

Kurulu~ Tarihi: 1888 
Sermavcsi: 100.000.000 Türk Lirası 

Sube ve A İan~ ı.dedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi b3.nl<a muameleleri 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

tıraal Banl!.aamda ımmbııralJ "" l!ıoarsız tassnı.u ııe:ıupııınncıa eo aı 
50 lirası bulunanlo.nı. ıeoede t defa çeldıeccl< lrnr'u ile a:ağıdakJ 

pili.na cllre lkrıı.mtye dağıtıI;\calltlr. 

4 Adeı ı.ooo Unılık -ı .ocn Ura 
• • 600 .. ı.ooo .. 
4 • ıso • ı.oon • 

40 • 100 .. 4.000 • 
t oo ,. 6n 6.ooo • 
120 • co • uaıo .. 
IRO " %U S.:oo 

DiKKAT: .He.vaplarmdakl paralar bir acne ıcıocı~ l'>'l ıtracmn aşe.#1 

dllşmlyenıere lknı.mlye çıktığı lal:dJrde '7o 2Q fıı:ı:lıı.slylc \'erill"CekUr. 
l\ur'alar senede • defa: ı EylOI, ı Blrloclktnun. J t.!art ve t Ha74rsrı 

tarlblcrtnde c;ekllccektlr. 

*'' •ewıııeA'iAt&+ıass••ıtlll; 

~~------~~~·----------------------------------------------------

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: . 

l - .&.Iü!rdat ıuıt-.:al mııcıblnce (3!:4 ı ıuııcnı demir \'e tur<1avat maızı

mesl pazarlıkla sııltn alınl\caktır. 
11 - PAZ9.rlık 2/IX/040 Pazartesi gU:ıtı Mııt H de ı~nb3ta.,ıa ı..evazıll' 

ve rnilbaynat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
m - Mutredat listesi aözlı S<'~CO şutıeden para~!% ahıuıbllcC"egi gibi oll· 

muncler de ı;llrülebUlr. 
JV - 1ateklllertn pa.zıırhk için ta~1n olunan gUn vl' &ı.:ıtte tekllf cdeccll• 

Jerl fiyat üzerinden % 7.~ gUvenm! paralarllc blrUkte ınezkQr l:omisyoll• 
mllnıcaaUıırı. (i3S7 ı 

·= -- =I!!' 
Sahibı: AST/ıf US 

Ra~ılrlıi!ı \'Pr: t' 4K17 'A!a/lınaıcı 

Umum neşrıy,atı idare rdenı 
Rtfilt Alıml't <irrıtneil 

../ 

Ve <lCLha adamın CC\'np Yerme. 
sine \'akit bırakm:ı.dan önUnc şu 
hesabı çıkarırsınız: 

iSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN • 
• 

- 24 ayar altmm bugünkU pi· 
yasası şu kadar olduğuna. g5rc ıs 
ayarmm gramı --diyelim ki- 191 
kuruş tutar. YU de on igçilik firesi 
ile altmm tutarı on üç lirn eder. 
1kf yilzllk için iki buçuk lira i~lllk , 
ve lld Ura kar ile beraber 17.5 lira 
vcrfrtm .. lşine gelir rni? 

Kuyumcu meşru karla. iş yııpan 
bir adamsa si.ti kntlyen kaçırm:ız .. 
Siz de malı nlır'kcn tarttırrr, aya
rını kontrol edersiniz· Bu fiCkildc 
aldanmaruza imkiin voktur· Piy:ı -
sası mnlfun olm:yan ·pırluntnlı fan· 
tazi işler lçln bir kere bC'lediyenin 
bcdestandakl muh:ı.mmlninin fikri -
ni ainıa.k hiç tc faydasız değildir· 

Çarşıda herhangi bir kuyumcu -
dan on iki liraya aldığınız bir Yil· 
zilğU. iki gUn sonra aynı kuyum -
cuyn satmak isteyin. en çok dört 
lira verir .. Hiç kttmn\•m, çUnkU a.. 
lırken sız toyhik göstarmiş, belki 
de yanmızdakilerc mahcup olma • 
mak AGla PMIUiıh de#fl, derhal 
meye .anlmıe ve böylelikle ko
layca kafeee S'irnıişslnlzdir .. 

Kulıılttnrda kllpe olsun: Kuyum 
ı•ular çarşısı bir b:ıktml\ "k:ıfC'~l'İ· 
ynn" l""l?V;lc;:dı:- c!ı ilıı< 1n~r ''""-

Bcşikta§, Beyoğlu, Uskü dar, Eyüp, Eminönü, Kadıköy, Fatih kazaları ma.lmüdürlüklerinin Eylül 1940 ile T.sani 1940 
(3) aylık tekaüt ve yetim maaşlarını tediye cetvelidir. 

B~iktaş malmüdürlüğilnden: 
Millkiye yetim Askeri yetim 

TARİHİ: ve teknlitlcri ve tckaütlcri 
3/9/940 Sah 1-150 1- 350 
4 ,, ,, Çarşamba 151--350 351- 700 
5 ,. ,, Perşembe 351-500 701-1000 
6 ,. ,, Cuma 501-650 1001-1300 
7 ,. ,, rumarte'li 
9 ,, ,, Paıartesi 

651-800 1501-1600 
soı-- na 1001- ua 

Eminönü malmUdilrlilğünden 
TAR t H 1: 

J Mülkiye yetim AskPrl yetim 
ve tcknUtleri ve tekaütleri 

3/9/910 Shlı 1- 400 1- 500 
4 .. " ÇıirŞ:ımba 401-1000 501-1100 
5 ,. ,. Perşembe 1001-1400 1101-1600 
6 .. ,. Cuma 1401-1800 1601-2100 
7 .. .. Cumc.rtcsi 1801-2200 2101-2600 
9 ,. t• Pıu:artcw.ıi 2201- ilii. 2601- ilfi. 

Beyoğlu malmüdUrlüğilnden 
Mülkiye reUm Askeri yetim 
ve tckaütıeri ve tckalltıeri 

1- 200 1- GOO 
201- 550 601~1200 
551- 800 l !!01-1600 
801-1050 1801--2400 

1051--1300 2401--3COO 
1301-- ua. 3001- nıı 

Kadtk5y malmüdürlUğünden 

Mülkiye yetim 
ve tek~ütleri 

1- 250 
251- 500 
501- 750 
751-1000 

1001-1250 
12.51- ill 

AskPri yelim 
ve tek"Ulleıi 

1- 500 
501-1000 

1001--1500 
1501-2000 
2001-2500 

2501--- ilô. 

Üsküdar malmüdürlüğiind~n 
MUlkiye yetim Askeri yetim 
ve tekaütleri \'e tcknlitleri 

1~ ~00 1- 600 
301- 600 601-1200 
601-- 900 1210--1800 
901-1200 1801-2·100 

1201-1500 2401-3000 
1501- füı. 3~1- ilıi 

Thtilı malmiidürlüğ\indcn 

Birinci gL~o 
Mülkiye yetim Askeri yetim 
ve teknütlcri ve teknUlleri 

ı- 500 1- 500 
501~1000 501-1000 

1001---150 1001-1500 
1501-2000 1501-2000 
2001-2500 2001~2500 
2501-- Ha 2501--30CO 

... ._ 

Eyüp malmüdlirlilğündcn 
Miilkiyc yetim Askeri yetim 
ve tckaUtlcrl ve toknüUerl • 

1- 40 1-100 
41- so 101-20() 
81--120 201--400 
121~ıco 401""""'500 
161- ııa 501-600 

O GOl- il& 

Fatih malmüdürlUğU ... 
lk!nci gişe 

Askeri yetim 
\'e tekaüUerl 

3501---4000 
4001--450~ 
4501--5000 
5001-5500 
5501-GOOO 
6001-- ilfı.-

1 - .Zat man.~ları sahiplerinin munyyen günlerde gişelere milra caatla ınnnetannr nlnuılarr lii.zıın dır· Aksi takdirde istihkaklan um umi tediyatt.nn sonra ~eril~ektir· 
2 - Tediy:ıta sabahleyin ~mat (Dokuzdan) itibaren başlanacak ve (on ikiye) kadar devam edilecek Ur. Ve öğleden sonra snat (on üç te) tekrar başlanacak (on yedide) 

nrıt::ıv<•t hu'ııcaY.tır. 

3 - Mar~1nnnı cmliı!r b:ı.nl:J!!. sından alacak olan zat malUjları sahiplerinin cüzdanlarının mnlmüd Urlüklcrince vizesine lüzum yok tur. Bunlar c1oğrurt.an doğruy:ı 
ı.-ır';-: a m\jrrr.,ııt'• lıııtıkrnz-ıltA hulı!nnbilcccklcrı'lir· 


