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'hrtlb 11 den !?5 e kadar kupon toplayıp id:ırem~ 

9 
getiren okuyuculanmıza. p.,.oımn Hafta 

] 

MecmuMoım 21) n~lış.Uk bir kollekslyo_ 
3 nunu vereceğiz. 25 kuponla birlikte 25 

,___ ku~ da öde?Unesi lbnn.1ır. Taşra okuyu. 
cuıarmıu: aynca ııs k'.ıruş ~dcyeceklerdlr. 

M:ıarlf ,.r.ldlll~l de'\·Jnt kltaplan müt.OOavU 
lll!nna.yesl nıiidürlilğUndPn 

Öğretmen ve talebelere 
Bcyot:'lu mmtaka.•undnkl okullar ötretmen ve tale. 

belcrine bir kolaylık olnıa.k Uzere lstiklAl caddesinde 
Foto _ Spor mağazasında bir sat.I§ yeri aı:ılmı§tır. 

Ayakkabı fi yatları neden 
Yu .. kS811.Y0f (Yazısı 5 nci 

AHtkadarJnra bildlrll!r. >(11289) 
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Milli Şefin Hatay.J 
lılara selamı 

Başvekil, Reisicumhurumuzun · en kısa bir 
zamanda Hatayı Şereflendireceğini müjdeledi 
Altın harbi 

,Yazan: ASIM US 
İstikbal t.a.rfülni y:u.acak ola.nla.r 

bugünkü Auup:ı. h:ırbinc "Altın 
harbl" admt Yercec-k ol~tar hat.a 
etmiş olmazlar· Zira Avrops.da ka
pitalizm sistemini y11oruık da'asilo 
ort.aya. ~fli811 Almanlar , .c İtalyan• 
Iar i5~al cttiklni ınenıle!ıct\cnle 
!'llındlye kadar ilk J:-; olarak banka
latdald altm sld'..da.rmı ellerine go
tlnncğo çah:;trlar. Fal.at muvaffak 
ola.madıbı.r· Bel!;ika, Holanda, Nor
,.~l }'ra.nsa gibl .r.ıcmleketlerin al· 
flniarmı hep Londrnya, oradan da. 
Aıncrtkay& na.klt>ılilmiş gördüler· 

l Refik 
Saydam 

BU kreşte 
Bir Jngiliz petrol 

kumpanyası müdürü 
tevkif edildi 

Şimdi bu nzh-et Alman ,.c İt.al· 
Yan mali mahfilİcrtni <'n 7il·ade i!' .. 
!;al ~den müzakere meYzula.rmdan 
hiric:lir- Bu mahfillerde siiylencn 
SÖzlcro göre 1ng:Utercnin nı.ağlôbl· 
~·cu bu dCYlcUn hcn·ctinl, billıas· 
"a. altmiamu Almanya. ,-e tt.a.Iyayn 
~etlrınJyccekUr· Çünkü bu a.Itmıar 
dolJtln;ı;onlardn. 'o Amerllaı. banka.• 
lal'lndawr- o halde hıı.rbin sonu 
•nibver dedctlcrl için zaferle bİtE>e 
daJaı )ine dünJ a yib:Unde bir kapl. 
tallst rejim. kalacaktır. O Yaklt bu 
kapitalist rejim bütün Anupayı 
ota.rşik bir yeni ni.7..am nltm.a. almış 
olan bir Alnınn - İtnlya.n ikhsa.di 
~stcml ilo karşrla.~:ıktil'· \ 'c o
ınmla. anla.~ma!oit llimn gelccrktir· 
nu aııla.51ll& tabii olarak ellerinde 
dünyanm altın stoManm 1npl:ım1ş 
olan memleketlerden Anupa. plya.
sa~ma aıtm gelmesine mü!":ıit bir 
İntiba.dele !'!istt'mioln tatbiki ola
<'aktır. Akııi tahdirdc Almanya Ye 
1taın. nltın memleketleri ile ilı:tı· 
ı-a.cıi milnası;.betl 'krsecelı.tlr· Ye Av· 
:rupa piya<;alıı.rmdıı. altın denilen 
bladdo miibadele öltüsii olmak sı· 
tatm.ı ta.mamen ka.)·bedecektir· Al· 
hn memkkctıcrl A nup:ı. ile iktı· 
"'adi nıünascbctlcrlni kesmi11 olduk
ları baldo uzun uıman ya.~ayamt· 
Y:ıeaklan için bir f,iiıı anlaşmn. yo· 
hına girweklcrdlr· 

J\llh,·er mallyecilcrinln ha <lü· 
?Ünceleri şn baldkati ~österiyor ki 
~hrupa.da. her ~;eyi silah kuvyeUle 
:rcnı ba.5tan ta.nzlın etmek iddiasın· 
da bulunan AlillJl.ııya. n İtalya. 
harp~ ıu.kcri bir 1.tı.fer elde etmi' 
Olsalar bile kapitalizmi yılanak dl· 
Ye ta.riC ett~crl llitısadi ve mali 
ı:tı.ycJerino cremlyoocklcrdir; bun.. 
dan sonra 1914 harbinin getirdiği 
ihtısa.w bnhmnlııra. rahmet okuta· 
cak nıa.li rn iktı~a.di zorluklar ba..,. 
J'Yaca.ktır n A unpo. harbi ne ka.· 
dar ur..a.rsa. bozukluklıı.r rl.a. o kadar 
llddeW olacaktır· 

Fakat btr de harbin mih\·crciler 
l!;fn za.ferlo değil, mağlfıbiyctle, 
lta.tta sadooc zaferle bitmesi ihtima.
ll gözönUne getirilirse böyle bir harp 
sonunun neler ı;etircccği kolayca 
tabmı.o. olunabilir· Onun için bil· 
lıas...<;,a İbl.lyıın maliyecilerinin 
''U:arp :mlhl'er dc,ıetıeri itin za.
ferJe blt.se de yino 1ngiltıercnin 
&ervetleriııl ,.o altmla.rmı clo ge!;ir
tnek mümkün olınıyuak" yolo.nda.-
1\t sözlerinde l\lossoUniyo \'e Hltle
ı·e harbin i1rtısadl gaye itibarile 
bir çıkmazda olduğunu anlatmak 
n.mısu seziliyor· 

AııJayana sivrisinek sazclır 
Anlamayana. da\ııl zuma azdır. 
lkrlcr· Aoaba mih\'Cr maliyeci· 

lrrinin vo Urtısa~tla.rmDl anlatmak 
istedikleri haldka.tıcri dlnleyoock 
·L.-ıılak bulıına.cak nudır! 

Antakya tüccarları Amerikanın şiddetli 
ile iki saat görüştü notası üzerine 

Erzin 2 (A·ı\.·) - :&a.cıvekil Dr. 
Refik S~rda.m. refakatinde Ticaret 
Vekili Nazmi Topçuoğlu olduğu 
halde saat 15 te Hatay vilayeti hu.. 
dudu olan Erzin'den geçmi~Jer vo 
burada. Halay yalisi Şükrli Sük· 
mensiier '\'C komut.an ŞükrU Ka
natlı tarafından kat1jdnnırıış ve bir 
krta a.sk('r selam resmini üa. et
mi:;tir· lstasyonu dolduran halk 
Başvckilimizi sürekli alkışlarla 
kar§ılatnl'J ve uğurlamıştrr. 

(Dcvanıı 2 incide} 

Bulgar krahnın 
22 nci 

saltanat yıh 

Bul"'arisla.n kralı majeste Boris 
bugünt> 22 nci salt:ı.rıat yıl.~önüınünü 
.dri.k ct.ıneklcdir· Bu muna.sebet.le 
~ugün Bulgar konsoloshanc~~de 
biı- kabul resnıi, ve Bulgar kilise
sinde de bir elini arin yapılacaktır. 

Amerikalı Lester 
serbest bırakıldı 

' 
Biikreş, 2 (A·A·) - Ast.ra. Ro-

mane oil kumpanyasmm İngiliz di
rektörü A. Millerin dün gece yan
sı kumpanyanm Bilkre~e 32 kilo. 
metre mesa.rede bulunan Sna.gov· 
dak.i spor klübündc tevkif edildiği 
buglin if5a edilmi~tir· Bu tevkif 
hükümetin sivil elbiseli dört memu. ..;""'---"'= 
ru tarafından yapılml!}hr· Millerin 
halen nerede bulunduğu ma.lfım de· 
ğildir. Zira. kendisi klUp baJıçesL 
nin drşmda. bekleyen bir araba.ya. 
konu1mU§lur· !ngili?. koıuolosluğu 
tahkikat yapmakta.dır· 

Mili.er, Romen ma.ksmlart t.ı\ra· 
fmda.n tevkif edilen altmcı İngiliz
dir· Tevkifi pek mühim telakki ~· 
dilmektC'dir· Zira !\filler Romanya. 
nm en büyük petrol ı;irkctinde mü· 
h.iıiı. bir mevki işgal €tmektedir. 

Miller Bükrcşte çalışan İngiliz
ler arasında. ilk tevkif edilendir. 
Diğer mevkufların hepsi petrol 
bölgesinde çalışryorlardt· 

Bükreş, 2 (A·A·) - Amerika 
sefareti Romen hükümctino bir 
nota vererek se.k.i.z gün evvel 
Plestide Romano Americano Oil 
kumpanrası memurları arasında. A
merik~ vatandaşlarından Lcster 
l:<'reemanm tevkifini şiddetle pro~ 
lesto etmi.'.2tfr. Frecma.ıı az çok 
hırpalandıktan sonra serbest hıra· 
kılmıştır. 

Cumartesi gecesi 
saatlerinizi bir saat 

~engin bir dilenci 
kadın yakalandı 
U zerindeki torbadan 

631 lir~~5!_ktı 

geri alın Jfari7w 

Ankara, z ( A.A.) - İcra ve. Zabıta mcmurl::ın dilenmek su· 
killeri heyetince alman karar rotilc par.ı. kazanan clilcııcilcr ct
mııcibince, 5 teşrinievvel 1940 ra.fmda yaptığr arnşlııma.lara. dc

b -ı vam etmektedir- Dün de Bakır· 
l 6 birinciteşrin. 19!0 a ag a· köyde Sotiri kızı Mru:ik:ı isimli bir 
yan gece saat 24 ten itibaren dilenci yakalanmış ve iizcrinde 
yaz saatine nihayet verilecek tam 631 lira 84 kuruş 30 para. bu. 

Manşta giden bir lngi/i.z ~icard 
f ilosıt ile Alman tayyareleri 

arasm.da birer mücadcl.c 

BERLiN 
Suriyedeki 

italyan 
mütemadiyen murahhasları 
bombalanıyor azledildi 
Alman tayyareleri- 500 Fransız 

nin ingiltereye tclyyaresi · 
taarruzları 

Dün fasılasız bir §ekilde 
devam etti 

(Yazısı 2 nci<L<i). 

lf eslim olmamak için 
meçliul bir semte 

' ·gittiler 
(Yazısı 2 ncf.de). 

iki cinayet 
Bir daktilo ile lllr 
amele öldlrlldtl 

ve bütün memleket içinde saat lunmuı=ıtur. Pııralaı-xn millıim bir 
............................ 1 kt ...:,7 ) r .. ,. .. .,,,,,. ... ,., ' er, bir saat geri almaca ır. (Devamı 5 i11c;wC 

Ağır Yaralı bir adamı pansıman yaptıktan sonra 
çıkaran Cerrahpaşa hastahanesi nöbetçi doktoru 

hakkında takibat yapılacak : Açlık ve Çıplaklar İ -================:======= 
l~~Afımerl 

(Y8.ZISI 5 incide) 

i S eue"q.it 1 

'

Gazetemiz için yeni bir 
roman hazırladı 

· Perde 

Resimli hatta mecmuasının 
Okuyucularımıza hizmet serisinden: 

Günlerin peşinden: 

ait 1 aylık tam Lise mezunu gençlerden dev !el memuriyetine girenlerin. ayni za. 

k 11 
' manda Yüksek tahsile devam etmelerine müsaade edilmeli mıdır, edil. 

Bir tenkidin tenkidi 

O eks'ıyonunu verıyoruz ~c~eli ıni? Bu bir meseledir. Birkaç gün evvel arkadaşlannuzdan 
hırı henüz teyid edilmemiş bir haber olmak kaydiyl~ bundan son.ra 
bu tarzda müsaadekarlık yapılmryacağım yazdı ve hükfunetçc alına-

Gazetcmlıı knyucuıa.rma. her fırsatta. blzmette bulunmayı bir cak böyle bir kararr tcnkid elli. Memlekette yüksek tahsil görmüş 
§tar edl.nmi§tır. ~yla.rdanberl b\iylik ten.ziJitla. vermekte bulundu· ınemurlara ~iddetle ihti)·acımız var, dedi. 
mı ..... ~ d"- "'ft"' 

1 
rl __ , ... lıikiyo kitapları bunun bir II "' 1 e............ uqya. ~eser c t roınu.ıı.uw, • ·· 1 . üt ,, albuki dig"rcr bir gazeteci rıkabilir, o mran tas\'İp edebilir. 

d delilidir. u .. ki"-"''--'- o•-vn,c-'·-"" kendilenne guz;e '\C m c- D l ~ İçtimai bir mevızu a .... -~~ -.u.,. - -- ev et hizmetine alman bir memurun bir taraftan da yüksek tahsile 

merak Ve ala" ka 1·ıe neni bir kütübha.no yapa.bilirler· ğbeticn cc!';n ddeya?l etmesi iki karpuzu bir koltuğa sığdmnaya çalışmak kabilin-
Okuyaculannımlan "'Örmekte bulnnduğnınuz ra • endir. Umuma ait işlerin aksamasına sebep olduğu gibi bu tarzda 

takip edeceğiniz ret alarak dokuzuncu terlib Jdta.b kuponla.nnı da nc~ro ba~ladık· Yapılan bir tahsil daima yarım olur,. diyebilir. .., 

d b b• Bn terlible Resimli Hafta. nıccmuasmm :?6 nüshadan ibaret nıtı ay- 1:'akat hakikat ne o tenkitte, ne de .bu tasvipte değildir. lşin dog. 
e e i ır roman lık bir kolle'·-·~onunu ... erce"'"'"'· . ,,- 1·u on rusu ki fik . k dı L la. L"lt_.. • "E>U- - 1 • ·rin arasında bır 110 ·ta r: ise mezunu devlet meın~r . 

ilkokul O··g""'retmenle- olacaktır 1 Okuyucuianmızdan hu kolleksiyonu ~tar~~;n ... ~oııeı:s~-0• nb.nm Yüksek tahsillerine devam etmeleri kaide hilafına kabul c?.ilm1.~ 
8 llkt 1 iDi t.oplamalan ,.o aynca ~ kuru' ödemeleri liıZJD1 "' ~- ~r us~dür ki bir zaruret len doğmuştur ve ancak zaruretin. v~ıcud~ 

eşr D g nu posta, ile aldı:nııs.k Jstiycn okoyuculumuı; aynca. 1J kuruş gon· ~ısbetınde tecviz edilir. Bir gün devletçe aksine karar verilirse ı~tisııayı 

rl arasında terfi· ıer gazetemizde '-1'11d.,._erm...,.._e""'IU.dlr'VV\,. f'VV!>.Nv..~~~JVVt>J'VV',VVV~..,vv-.N'V'Vı.IVVVV"""" ıca~en ~~pler de ortadan kallanış demek olur. B~ y~ldaki z~r:u· 
~ rctı:ı ~akdı12ndc hiç bir kimse hükumeitcn~iyade kendisın~ salfilıı}~t 

(laz~ı 6nctda~) ___ .. _"_"_"_"_"_"_ .. _ •• _ .. _"_"_"'_"_"_"_"_"_"_"_"_"_""--~-------------------------------------------------sahi---b_ı_o_ld_u_g_un_u __ id_d_i_a_cd_cm __ c_z_. _______ · __ • ___ T_fAS~A--N_K __ U_~_fÇ __ A_ı_ı_ 



2 - ''AKIT s ctntxctTE. nt:\ ınıo 

1 Hadiseler lirasında 1 1 

Almanyada nüfusun 

ıl!i Şefin Halay-j 
lılara selanıı 

r Baş tara ı 1 incide) 
hkendenınila. 

t .. kcnderun, 2 (A· \ . ı - B:ı§vc
kilimiz Doktor füfik S:ı~·d:ım dün ı 
sant 17 de lsker.dcruııu teşrif ct
nıLcıtir. 1stııııyonu do!duı-nıı binler"' 
ce halkın harnrctli tezahüratı :ıra. 
amdu \'agonlnnnd:ın ine~ Baş\·oki
limlz yolda dir.il<'n mektepliler ve 
gençlik teşkilatı mensuplarım tef
tiş ederek ~cnçlerc iltlfnt etmi,!J· 
lcrdfr. 

inhisarlar Vakiıi 
ati Ul 
sille~ne 

tasnifi 
Virschaft Und Statistik is. 

mindcki bir Alman mecmuası. 
Almaııyada meslekler hakkında 
yapılıı.n yeni ıbir ista tistikin ne· 
ticesini neşretmiştir. Bu istatis. 
tiğin verdiği malfunatn. göre, 
Almanyada 31 milyon 500 bin 
sanayi amelesi, 14 milyon 900 
bin ~iftçi, 12 milyon nakliyat 
\'e ticaret ile meşgul meslek 
erbabı, 7 milyon 700 bin husus! 
ve umumt hizmetlerde çah~ 
kimseler, 10 milyon 400 bin 
rantiye ve mütekait vardır. 

Bu istatistikte Alman mat -
buatmın dikkatini celbeden §eY 
ziraat ile meşgul olan kim.sele. 
rin gittikçe miktarı azalmakta. 
olmasıdır. Zira bugiln Alman· 
yadaki çiftçilerin umum nilf u. 
sa. nisbeti yüzde 18 dir. 1882 
~enesinde ise ibu nisbct yiizde 
40 derecesinde bulunuyordu. 

Halbuki nasyonal sosyalizmin 
}Jrcnsibi "toprağa dönmek,, tir. 
Y nni HiUerizmin arzusuna ve 
ddiasma rağmen Almanya git· 

t kçe daha ziyade ~yici bir 
memleket olmaktadır. 

Alman iktısat nazırı doJd;or 
Funkun "Almanya harpten son. 
ra Avrupa.nm yegti.ne sanayi 
ınerkczi olacaktır,, yolundaki 
beyruıatmI anlamak için bu is" 
1.atistik ra.ka.mla.rma. biraz dik. 
kıt etmek Widir, 

A. 

ekirdağında 
ekmek 14 kuruş 
'Ickir<l.ağ, g ( A.A.) - Ziraat 

ba."lıkı:ı.sı Trakya. köylilsUne to. 
humluk tevzii maksadile Tekir 
d:ığ zahire borsasından ve füc.. 
c;lr elinde mevcut stoklardan 
b:.ığdaym kılosunu on buçuk 
kuru§a. kadar almakta.dır. 

Bu suretle Trakya.da köylü· 
niiıı tohumluk ihtiyacr k~ 
laıının.kla. beraber, mUstahsilin 
mnlı değer bulmaktadır. 
Tekirdağ borsaslJ!<lı:ı. her gün 

' ;3.ti 1.200 cuval zahire mua.· 
mele görme~. Buğdaym fi. 
y.ıtlanmaSI üzerlno belediye bi· 
rinci ekmeği 14 ve ikinci nevi 
ekm..!ği 12 kuruşa çıkarmıştır. 

, ast i Rıza'ya 
ha~<arette bulunan 

Tan muharriri 
Naci Sadullah 2 gün 
hapse mahkum oldu 

Evvelki gece Şehir Tiyaf.rosu· 
u:ı Komedi kmnmda. mUeself bir 

• :ırusc olmustur: _ 
Tan gazetesi muharrirlerinden 

~:::ci Sadullah, tiyatro oynandığı 
.sıracb, ~ıı.rh03 bir halde tiyatro
nun. arka kapısmdnn, kapı camla· 
ı mı kumnk suretile girmiş ,.o ku... 
1 s nrasmda. muharrir ve aktör 
\'.ı"fi Rıza ilo §lddeW bir mUna
ı.o.c ,.n tutuşmuştur. 

• ; ·el Sadullah bu esnada V a.cıfi 
Rızaya ağır hakaretlerde bulun
mw; ve hn.kkmda bir znbıt tanzim 
oluua.rak bu cn.bah Beyoğlu cUrmU 
m-hut mahkcm~slne verilmiştir. 
~uharrlr Naci Sadullah muha

kE'mesl sonunda :2 gUn milddctlo 
h'lp!s ceuumıa mahkfun edllmlş, 
a11cak cezası tecil olunmuştur. 

e sikada 
Bir isyan hazırlayan 

generalle yaveri 
öldürüldü 

'Icksllıo 2 (A· A·) - r.ö~ ter: 
:Montcn~y'de iir::unctg~hı ~afak

ta 1 nz evvel polis tarafından sa
rıiJıktan sonra general Parzoz:ı ''e 
r verl öldUrUlm'.iştUr. 

G • cral Pnnoz:ı.'nın "eni inli· 
h .. ") Adli en Mcksil.:.n ·~h~rrefsi 
r. ~C'ral Avlln C:ım:ı::bo nl~yh!ne 
g .~ bir isyan b~: .. :-::ıd ir söylen. 
mektcdlr· 

l{endisinl tevkife gld~n polisler 
bir kur§un :'Pf:'r.Unı} la knrşılan
dıklarmdan rollsin yru'dmıına as
keri kıtalar g:>ncerilm.iş, mllteakl· 
ben atılrın Jmrşunlardan biri ı;cne. 
rele ~abet etın.L,tir· Taraftarları 
kotrşu evlerin damlılrı üzerinden 
ı.a~m:şlardrt'· Mil11e.dcmede blr de 
.. skrr ô!ı•ıil'!:Uı·· 

Ba.5\'ekillmize muhtelif te5ek. 
kUllcr nrunma birçok buketler ve
ıilml!i vo geçtiği yollarda hara
retle alkışlanmıgtır. Doktor Refik 
Saydam, Komutnn ŞUkrü Kanatlı
nın evinde bir müddet istirahat et. 
tikten sonra otomobillerle Antak
~ııy:ı hareket etmiı;lerdir· 

Ant.aky:ıilıı 

Antakya, 2 (A- ft.·) - B~veki
limiz Refik Saydam, refakatinde 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, 
husu.si kalem mUdUrU ve y:ıvcri ol· 
duğu halde 5ehrlmiıi tc13rif etmiş. 
ferdir. Şehir metlınllnden beledi
yeye kadar bUtlln yol mcydanlan
nı dolduran on binlerce Hatııylr
nnı coşkun sevgi tczahUratı a· 
rasmdn yürüyen Baş\•ekilimlz bele
diye önUndc Hntaylılnra hltnp et. 
mi§ler ve de~lerdlr ki: . 

''Sayın Hataylılar, 
"Anknrndan ııynlncağmı zaman 

az1z Milli Şefimiz, bUyUk Rcls1-
cumhurumuz 1nönU size muho.bbet 
ve se15.mlannı blldirmeğc beni me
mur buyurdular ve en kı.sa bir za.· 
manda fı~t bulunca sizin araıı:e. 
da bulunacaklarını vaatletUler. Bu· 
nu 8Ue sevinçlo müjdeliyorum. 
Sayın Hataylılar, hakkımda 

gösterdiğiniz sevgi tezalıtlratm. 
dan dolayı uUkranlanmt nrzede· 
rJnı.,, 

MUteakiben vilayet konağmda 
bir mllddet btlrnhat eden BaşveJd
llmiz saat 20.SO da §ereflerine 
tertip edilen Turizm otelindeki. 100 
kföilik ziyafette bulunmU§lardtr· 
Bıı ziyafeti vali konağı bahç~ 
de '°erilen blr knbul rcsmı talr.lp 
etmL~Ur· Hatay, hUkfunet reislmL
zl aralnrmda gördUğU bu gece 
bayram yapmal:tndır. Her tnraf 
donanmışt.ır. Hnlk memnuniyet ve 
heyecan içindetllr. lakcnderundan 
Antn.kyo.yn. kadar yol Uzeıinde ci• 
varda.ki kazalar ve köyler taklar 
ya.pm~lar ..-e yilzlerce aUı ,.o ya. 
ya halk b~ekillerlni heye<:anls 
alk~lnmışlardrr. 

Baı;\'ckil tüccarlarla. iki snat 
görlistU 

Antakya, 2 (A·A.) - Geceyi vt. 
lAyet kona.ğmda geçiren Bn.eveld· 
!imiz Dr. Refik Saydam bu sabah 
dokuz buçukta. ,·ildyete gelmi,Ier
dlr· Burada. bir mUddet vllAyet Jş
lerile meşgul olan sayın Bıı,'i'•ekil, 
Hata.yın iktısadi vaziyeti ha.kkmda 
aliıkadarlardan izahat nlmr~lardır. 
TUccarların dileklerini dinl~lcr. 
<lir· Toplantı iki saat sürmUştUr. 

MUteakiben otomobillerle on ki
lometre mesafedeki Defne ııelale
slne bir gezinti ynpllll§lnrdır~ 

Antakya. halkcdlllle 

Antakyn, 2 (A·A·) - Ba§veldl 
Dr. Refik Saydam öğleden sonra 
saat 17 de milzcyl gezmişler vo 
b!Wıara, halkovindo verilen çay 
ziyafetini ~ereflendirnüşlerdir. Baş 
vekilimiz burada şehir, kaza ve 
nahiye parti tcşkll8.tı mensuptan, 
halke\i azalarilc tanşnrşlar ve u· 
zun mUddet hnsbihal etmişlerdir . 

Amerika hava ve 
deniz zabitleri 
Bahama adalarına 

hareket etti 

Hopa, f (.ıLA.) - tklısat ve· 
kili Hiisnü Çakır, diin snat se. 
kizdc :\Iurgula hareket etmiş, 
Borçkada ve ~.lurgul<la hüku· 
met erkanı \'C halk tnrafmda.n 
karşrlanmrşbr. 

\'ekil, Murgulda in~natı, tesi. 
satınrı ve amele hayatını tet· 
kik ctmlş, öğle yemeğini Mur. 
gulda yedikten sonra Kuvarsha 
na hareket eylemiştir. 

Vekil, dün Kuvarshıında i2:a.. 
beyi, hastaneyi ve amele haya· 
tmı tetkik eylemiş ve geco~i 
Kuvnrshnnda geçirmiştir. Bu 
sabah erltendcn Kuvarshanda 
madm vaziyctiııi tetkik eden 
vekil, Borçka yolu ile Hopaya 
hareket cylemie ve Borçknda 
hill-iunet erkanı ve halk tara.. 
fmdan karşılanmış ve bazı di· 
!ekleri dinlemiştir. 

Saat on birde Hopaya avdet 
eden iktısat vekilimiz deniz; ti. 
caret mektebinin balık vapuru 
ile Rizeye hareket etmiştir. 

lNHtSARLAR VEKlLt 
Bur.sa, ~ (A.A.) - lnhisarlar 

vekili Raif Karadeniz, refakat
lerinde !bulunan zevatla birlikte 
bugün vilayet ve mütc:-ıkiben 
partiyi ziyaı-et etmiş vo bu zl. 
ya.rot sırasında hazır bulunan 
idare heyetleıile temasta. bulun 
IDUŞ \"C yine parti merkezinde 
toplanmış olan şehirli ,.e köylü 
tUtUn mUstnhsillerlyle bir ko· 
nuşm.a yapmışlardır. 

Bu konuşma.ela. sıra.siyle söz 
alan milstalısiller tiltün isUhsa. 
ll ve alış veriş üzerinde ta.füi· 
kat balmnında.n kendilerini pil§ 
ldllita scvkedcn sebepleri nn • 
!atmışlardır. 

Raif Karadeniz. bunlara kar-
6I 18.zımgclen bilttin tedbirlerin 
almacağmı vaadetmi§tir. lnh.i. 
sarlar vekili ınUtcakibcn bclo· 
diycyi ve ı .. blsarla.r idnreslnl 
de ziyaret etmiştir. 

Filistin radyosunun 
Türkçe neşriyatı 

Arab matbuatı 
memnuniyet beyan 

ediyor 
Kudü.'t, 2 ( A.A.) - Ara.p 

matbuatı, Filistin radyosunun 
türkçe lrnberler neşriyat.mı 
memnuniyetle karşılamaktadır. 

Bu milnıascbeUe (Addifaa) 
gazetesi şöyle ynzmaktadır: 

"Türkler, bUyUk bir tarihe 
malik 'büyUk bir millettirler. 
Büyük Bıitanya ile milnasebet" 
Icri gayet dostanedir. Onlar, 
ayni zamanda bizim de ko~ 
Iarımızdır. Memleketlerimiz iyi 
dostluk bağları ile yekdiğerine 
bağlıdır. Atılan bu bilyük adını 
dolayısile FıUsthıt radyosunu t· 
dara edenler tebrike şa.y'1ndır.,, 

Amerika dan 
tngiltereye 

mütemadiyen tayyare 
geliyor 

Vaşin;;fon, Z (A· A·) - Tayya. 
re imalnt ntıını lord Beaverbook, 
İngiliz mübayaa. komisyonuna ve 
V~ington hnlkmn hitaben gönder 

, __ ~orida, 2 ~A·A·} - ~eriknn diği bir mesajda ı:unlan yazmakta. 
AUrc.ı. ve dcnı:ı: kuvvctıcrıne men- dır· 

sup subaylar, Bahama. adalannda B- !eşik .Amcrikndan gelmekte 
tes~ celi~~ Ualcrin mahallerini olanır tayyare o.kını, havalarda 
tetkik içm bugUn tayya~ ile bu yapmakta olduğumu:ı: uzun muha
~alıu-a llarnket etmişIC?rdır. Amc- rcbenin knt'i muznffcriycti hak
rikn.n subayları, evveli Bahama k <la bize daha ziyade ilimnl \'Cr

:::l~n u~u_mi \-all.'!i dUk ~ö Vin~- 1 m~ktedJr. Fanllyctto bulunan 
denc~e gorUşm.ek Uzere N cvprc.vı- Brcvster tipindeki bir filotilla, en 

nd:ısınn. meccltler<llr· kıymct!i pilotlnrıınızm lnkclirlni 
kazanmıştır. Douglas 27 tipindeki 

K ıBa Ankaı·a haberleri : tayyarelerle yeni Curtis.<ı'ler de fa. 
aliyete geçmiş bulunmaktadır. Bu 
Uç tip tayyare en iyi tayyareleri" 
mlzin nyanndndır· 

* Akdağ Madoni knyııınkamı 
Fahri Lndiğc. Uşn.k Jmymakamı 
Fevzi Sima\'a, Simav ltnymııkamı 
Fazıl U§nğu tayin 00:1.m1ş1crdir. 

* Siirt mnnrif ınlidUru Z~ki, RL 
zcye tayin olunmu.'.}tur. 

* Kütahya posta merkez mücilrli 
Ha.mit Ankara postn ?Jıl'rkezi mll
dllr muavinliğine :nakledilmiştir. 

* Ziraat BalroSI milfcttlşlcrin
den Pertev Ticaret Vekülctl ikin
ci 8ID.tf mUfettl.51iğlnc tayL-t olun. 
mu§tur . 

İngijtcrcyc yardnn taraf!arlnrı. 
nın en hararetlilerindon bıri olan 
Senato rızasından n. Pepper Uç 
taraflı paktın Blrlec;ik Ameriknyı 
korkutmak rna.ka3.dile yapılml{} ol
duğunu seruıtoda beyan ctmiştlr. 
Buna Birleşik Amedknnm, 1ngııtc
renin gelirlerini çoğaltmak ve 
kendi silahlanma hnz:orlıklarını bir 
misli l'o;;nıtm:ıkb ce,·:ıp vcrmC"si 
IA:mng••ldiğini de illi ve eylcmiiit!r. 

ı Sovyetlerle 
Almaııya 
arasında 

Demiryolları anlaşması 
İmzalandı 

1 
Birmanya 

yolu açıhrsa 
İngiliz .. Japon 

ınünasebatı pek 
nazık bır safhaya 

girecek 
Bcrli11, 2 ( A.A.) - D. ::\. B. 

bildiriyor: Almanya mtina.ka. 
litt nezareti ile S<ıvyct miin:ıka. 
lıit. halk komiserliğinin delege. • 
lcri ara.<:mda, demiryolları me -
sele~i hakkında J:ati anlaşmıılar 
akti için, ı eyliil ay1 zarfında 
Berlinde müzakereler yapılmış. 
tır. 

I..onılra, 2 (.\.,\.) - Röytcr a. 
jıın.smın diplom:ıtik muıfnmrl ya· 
zryor: 

ÖnUmUzdcki on b~ gün zarfm· 
da Birma.>ıya yolunun tekrar açıl· 
masına karar verildiği zaman !n_ 
giltere ile Japonya nr:ısmdnki mu
nasebetlerin nnzi~ bir safhaya 
girmrei muhtemeldir· Japonynnm 
bazı ilıtimnllerde mihYcre nçth-tan 
nçı~a milzb.lıcret \'aadcttlği bir sı
rada. yat16lırm:ıya matuf olan bir 
tedbiıin idame.si pek nz muhtemel 
görilnmektc:lir. 

.L\Ialfım olduğu üzere, 1rı39 
kfinunucvvclinde, Sovyct - Al. 
man ekonomik müzakereleri i . 
le alakadar olarak Mosko..-adn 
mu\'akkat bir mukavelename 
akte<lilmi§ti. Halen yapılan gö· 
rüşmeler. bu muvakkat muka.. 
velenameyi, iki memleket ara -
smdaki dcmiryolu müııakalatı. 
m o z:ımaf\danbcri yapılan tcc 
riibclere göre tnnzim edecek o· 
lan kati bir ::ınla§ma ile tebdil 
etmeği istihdaf eylemiştir. 

l\Iüzakereler, bu sefer de tnm 
bir samimiyet havası jçfnde 
cereyan etmiştir. 
Anlaşma, ~O cylill 1940 da, 

Almanya adına demiryollan u • 
mum mildilrü Holtz ''c Sovyet· 
ler Blrliği adına enternasyonal 
mlinakalat dairesi dir<?ktörü B. 
Nisivuyev tarafından imzalan. 
nııştır. · 

Pek yakmda, iki tarafın üze· 
rinde mutabık kaklığı yeni bir 
Sovyct • Alman eı;:ya. ücret ta· 
rif csi neşredilecektir. 
Ayn~a. hudut lsta.syonların · 

da demiryolu münakalatı hak. 
kında da bir anlaşma n.ktolun· 
muştur. 

İtalyan deniz ve 
hava kuvvetleri 

İngilterenin Akdeniz 
ticaretine mani 

olamıyor 

Lo1ulra, 2 (A.A.) - Londra. 
nın salahiyetli mahfilleri, ya; 
km şarkta. mühim ltalya.n kuv .. 
vetlcri bulunmasının donanma 
ve hava. filolarımızı ya.km eark 
la Şap denizini ticarotimi7..e a -
çık bulundurmaktan menedeme. 
diği kaydedilmektedir. 
Şu son iki ay za.rf ın<la. doğu 

Akdenizinden bazı mUhlm mad· 
deleri İ'talya harbe girmeden 
önce ithal ettiğimizden daha zi. 
yade ithal ettik. 

Temmuzdanberi Yunanistan 
İngiltereyc mlihimmat ima.lin· 
de ehemmiyeti olan man~ı?zit 
maddesinden on binlerce ton 
ihraç etmiş ve ticaret korporas 
yonumuz Yunanistandan muaz. 
zam miktarda kuru yemiş satm 
almıştır. Yazın Romanyadan 
kereste celbettik. Türkiye bize 
debağ işleri için palamut ve mu 
hlnı miktarda. kuru yemia ve 
sair göndermelctedir. 

l'a~ln~ton, 2 (A·ı\·) - Stcfani 
ajnnsmdan: 

Diln ayan meclisi, hükumete Ja.· 
ponyn tarafmdan satm nlmmı~ \'e 
henüz ~itmem!§ harp malzemesini 
nıUsadcro salahiyetini veren bir 
kanun laylbasını tns\'ip ctmistir. 

Bunlar. tngiltereye sntı!acaktir. 
Almanların i.s-gali altmdn. bulunan 
memleketler tarafınd:ı.n sntm alın. 
IXU§ malzeme için do a.~ıu sa18.hi· 
yet vcrilm.i~fir· 

Surivedeki İtalyan 
ınurahhasları 

Londra, 2 (A· A·) - Mihverin 
plfınlarrnı ynzısmd&. mevzubahs 
eden Taymis gazetesinin Kahire 
muhabiri diyor ki: 

Suriyenin teslim eartlnrmı 
mUzakero et.mek ilzcre B· Muso
linJnin ilk gönderdiği beş gene
~ ı;özd~n dü.şerck geri çnğnl 
mı.~lardır. Genl'raller Romaya 
dönmUı:lerd.:r· Bu generaJlerin 
yaptıkları taleplerin hepS.i ya a. 
vut.ma h&.reketler!. veyn kat'i ret 
cevapları ilo karşılAJimışlnrdır. 
~ tayyare!ilt bir Fransız hava 
kuvvet.inin tcsliminl istedikleri 
zanuı.n bu tayyareler orta varkta 
meçhul bir semte ho.rokot etmiş, 
oo1r tayyareler de LUbnan hU· 
kümetine sııtılmı~ bulunuyorlar
dt· 

Hn\'a Uslerinc gelince, Suriye 
fevkalatle komiseri n. Puaux, 
bunların Ltibnıın arazl?inde bu
lunduklıı.rmı ,.o manda hilkUnıle· 
rl muciblnco bunlara el nt.ılıuru. 
ra~ğmr blldlrml§llıı. 

Bunun üzerine İtalyan gene
rali r1 ordunun harpten evvelki 
mevcuduna yani 40 bin kiı51ye '1-
car husu:ıundıı uırar ebn~Jerse 
de Fransızlar hnlihaztr vaziyette 
ordu mevcudunun indiıilmcslnin 
Suriyeyi mUdafansız brrakacıığr 
nr iddia ctmi~lerdfr. 

Bu beş generalin yerine ttnl. 
yanlar yeni murr..hha:ılar tayin 
ot.mişlerdlr. Bunlnr arasında da· 
ha. dirayetle mliznkcrelorl idare 
eden muhtelif sh'iller vardır. Son 
ltai)ıfn talepleri Fransız ordu
sunu iı;lndE>n boı.mak \"e m!hve· 
rin Akdeniz siyaseti plfuıl:ırmın 
lnkio;a! edebilmesi için vakit ka. 
zanmnk Uzerc zahiren tadil edil
mişlerdir. 

I 
Seriinin bom-
bardımanı 

Londra, 2 ( A.A.). - Ha\'a Ne
zaretinin tebliği: 

İngiliz hava kuvvetlerine men
sup kuvvetli filoiar. dün gece, Ber. 
!inde bir mühimmat fabrikasına, 
Duisberg ve Kolonyada elektrik 
santrallarma, Th:rkrade, Holden, 
Olsenkirchen ~·e Kolonyada petrol 
tesisatına, Ham, Söst, Vcsterholt. 
Gremberg \'e Koblenz \·agon ayır. 
rna ista3yonlarma, Sperkrade ve 
Holden demiryolu i;tisaklarma. 
Ruhr'da Kanal rıhtmılarımı, Ro
terdam"da bir tayyare fabrikac:ma 
ve bir çok dü)lllan tayyare mcr
danına hücum etmişlerdir. Rottcr. 
dam, Flessingue, Dünkerk, Bou. 
lognc, Calais. Havre limanları ile 
Gıis-Nez bumu civarında topçu 
mevzileri de şiddetle bombardımm 
edilmi~tir. Tayyarelcrimizden üı; 
tane;:i üslerine döıummiştir. 

Londra, 2 ( A.A.) - Hava va 
emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Bu sabah erken münferid di1$
man tayyareleri ccnub doğu sahil. 
lerinc muhtelif kısa taarruzlar rap 
mışlardır. Bu t::ı.arnı.ılar c.::naıımda 
lngilterenin ve Galais'nin ceriu. 
bunda \'e E ·e."( kontlu~rurxla mnn
fcrid noktalara bir kaç bomba bt
rakılnuştır. Aı ha::ar \'e birl:aı: 
yaralı kaydedilmektedir. 

Londra. ti.zerine san t D da b:ış 
!ayarak biltün gün devanı eden 
bir sıra taanUTJar \ı.ıkubulmua 
tur. Bütün düşman filoları av. 
cılarınuz tarafından ynra!ıın · 
mı§tır. Londra bölgesine az mik 
tarda dü§man tayyare.si hücum 
edebilmiştir. Ve gelen raporlar 
bomba atılan yerlerde de az; ha. 
sar ve insancn. da az zayiat ol· 
duğunu göstermektedir. 
Düşman tayyerelcriı;ıdc.n bazı 

ları Londraya gelirken ve Lon. 
dradan dönerken oo~.1ba.larmı 
Kent kontluğunun bazı Fehirte· 
ri ürerinc ınu\·affa.kıycbıiz bir 
surette bırakmışlardır. 

Şimdiye kadar alır.an rapor. 
!ara göre dokuı; düşmnn t.ay
~·nrcs' dlişüri.ilmüştür. A \0cıl2. 
rnnızdan biri kayıptir. 

J..ondrtı, 2 (.\ .• \.) - Hımı. \'e 
dnhlli emniyet. nezaretlerinin teb
liği ! 

DU&man, dün gece, 1cgilterenin 
bir çok kısnnları üzerine hUcum. 
!ar yapm:!i, falqı.t bir kere daha. bu 
hücumların asıl hedefınl Londrn ve 
İngiltercnln cQnubu şarki mmta· 
kası te§kil ·eylemiştir· 

Mersey neJui kıyısında bir ııcllrc 
yUks~k infilıik kuv\·etindc bomba
lar nl!lıuı~tır. Bazı hiııaln.r hs.sa.ra 
uğramıştır, fakat ynngm bombaln. 
rı, sUraUe &öndürillmilştUr. Ha.sar 
ciddi mahiyette değildir· 

İngllterenin ı:lmali garbl!!inde dl· 
ğer şehirl<'roe de, evler ve cndU.'I· 
trl binaları lıasara ugnı.nuştır. Bu 
§ehlrlerdeıı birinde hir ç-ok mahal. 
lede yang-.nlar çıka.nlrnrı; ise de 
hepsi derlıo.1 söndiirüfmU,. tilr. Bu 
echlrlf'rtlc az miktarda yaralı ve 
bir çok öJU vardır. 

Kiyef, as:< eri mıntaka 
oluyor 

~loskova. 2 (A·A·) - U~rayna
daki Kiyof, mUdafa:ı. ko~ri ma
~al Tinıoçcrikonun mnrlle huaıul 
bir askeri bölge hnlinc ifrağ edi. 
lecektir· Keza. Balkanlardan kenevir, 

ve keten aldık. ~Iısırdan ge!;erı 
yıllardan çok fazl:ı pamul; to· 
hu.mu ve manganez boksidi gel. 
di. 

Mısırdan. ham pamuk irsaia· 
tı 1940 yılmm ilk yansı zarfm 
da. 1930 yılının bütün irsaıa. 
tının yüzde 65 ini buldu. Kıb· 
rıstan blnlerce ton fasulye, pi. 
rit ve Filistindeıı pek çok po -
tas aldık. 

Bu Türk matbuaflnda şimdiye kadar 
görüh11en11ş hır teşebbüsün işaretidir 

Bütün bu ticaret, ınlhverl.n 
propaga.ndnsma kalsa, ''Şarkla 
yapılacak lngiliz tlcaretinin ta. 
mamen durduğu,, bir zamanda 
yapılmıştır. 

Bütün Al~denize lıaklın oldu· 
ğunu,, iddia eden ltaıya, ln. 
giliz ticaret yollan boyunda 
doğu A!rikası ve Oniki adanın 
bulunmasıııa rağmen bu tica· 
reti durdurrnağa imkan bula. 
mamıştır. 

Dw1da.n başka, yukarıda zHr 
redilen mallar Akdenmtc yeni 
vaziyeti ka.r§ılamak için mü· 
nasip tedbirleri aldığımız tarllı 
!erden önce yüklenmi6lf. Halen 
deniz ticareti için, tathik edil· 
mekte olan tedbirler ise lngil. 
tereye doğu Akden.izinden ihti· 
yacı olan her f](:yin tedarikine 
ve Yakın Şarkla Balkanlara her 
tUrlU ihracatı yapmasına im. 
kan b1lı§etmcktcclir. 

• 

Bu işaretin manasını nihayet birkaç giin içinde 
HABER' den öğreneceksiniz 

Gene Haber' de birkaç gün içinde Haber'in 
kışlık progranıını göreceksiniz. 
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Politika: 

Laval'in Paris 
seyahatler 

Yi~ hükumetinin na..,, ekil mu
a\iııl Ln.\'81 son eylarda. -s:ıyısr yn.• 
rnn düzüneji geçen l'aris seyıılıati 
yart.ı· Bil seyahatlerin lMwlan hak.. 
kmcta resmi tcblii:lcr bil6 ncşro
lundu· \lji lıiikümctlnin siilde ikin· 
ci adamı fakat. lıahiJmHc birinci 
pliada yer alan J..ın al'ln Parls se• 
yabatl bir yandan J~ran~anın müta... 
rekedcn ı-;onrn nldığı ;:ekil, dii;cr 
ta.raftan Fr:ı.n :ınm mllı,·erlc ıiaha. 
ıkr"ıtnmo A hnan •a He oluı miinnsc
be.H Uakrmında~ öikkalc liinkhr· 
'\itli.do za.manlıır Içhı fon~mcıı 
fcr'i ma.hlyct nrzc<lcceğindc _üpho 
olmıyan bu ziyaret Ji<>yliycti hu 
yıizden kara. A \'rup:ı.sı icln ehcm
nılyetıi bir ınalıiyct nlıııa~ttudır· 

1 .• ıwnl'in Ptıris eva.h::-ti ile elde 
f'tmf'k lı;tc<llğt n<-ti; <'i<'rin Fr:uısa· 
11111 iç JIOliliknsı b:ıl.umnd:m elıcm. 
mlyeti: 

,\ > Elrnnoınlk, 
B) Politil., 
n1 l\Ullürel m:ın:ı::ırnl:ır arr.crkr· 
Fr.ın a mülarcke<l0:ıbcıi 11'1.}o 

bölünmUı;1ür· Dir kı~mı \ l.i hul.ü· 
meUnln ~mrint.lcdir· nir hısım ia· 
~al nltmd:::dır· 

ı .. al nltmdn.ki nnıı.i ile \l<;i hü· 
kOmctlnh1 cmriml Iıulumuı nr:ız.i 
r. ra~ınrln lılr l:fr irtilı:ı.t mc' cut de. 
ı.ildlr· 

Dunun clmnomik (<'.,iri 1>:1~ a. 
huyUk rnpt:ı. ~lm!lidcn lıiı>solun
roal•tadır· rransaı m ckouom:·., d· 
lı:ııı, ister s:n:ıi, i ter ticnri, lsi«-r 
zirai olsun, hlitiin mrmlcl,et 'ah
detine ,;öre kurulmustıı. 1 :ntt:ı 91 :> 
mııahcdclr.rlııln t "&lıit ctti~:i galip 
~artlıırıı ~ön• dün~·:ı iı.;Imlc bir 
l'rıtn!iız C"J,oııomll\ bUn~·r f \ ıırclı· 
Itup h:ı.~fadıüı giimkn ilib:acn hu 
IJUn~ c harııp oldu· 

Mütareke .,artları i~c l·'r:ınl'inyı 
) eniden inkı•runa uğrattı· A~kcri 
'e politik ~tlnra giJrc :r:ııııl:ııı b1J 
inkıs:ım Frnr.s:ının ekonomi bakı. 
ıumdan me.fliıç Jılr lı:ılc ı;irmeslııc 

l!!ebtp oldu· tsmısal 'c müb:ıclelc 
:;art.Juı hu , ıızlyctten mütlıi' bir 
urettc miıtee5 lr olC4u· 
Di er taraftan J"r:uı.,:ı abluka· 

nın dar çemberi iı;lndc t.al<lığındıı.n 
ı.oloniltrle ckonom~·.• irtlb:ıtmı lb 
kaybetti. Şu halde \'i~l hül.iımcti 
«'ınrindc bulunan nraıide bozulan 
iktr..:ıdi nlz:ımın blitiiıı dehşeti gö· 
1.<' ~a.rpın:ıkt:ıdı.r· 

1'1ı:anı111 boznlu~u hllh~sa la' 
;:elnıedcn buhran hıılindc kendini 
his o;.ttlrmektedir· 

Lın·al burm ı;.a.rc olnr:ık .. , ahit 
bir Franc;n ekonomi bünyesi" 'ü. 
cade getirmef;i gısyc edinmiş so· 
rü nmeı.-tcdir-

ni,er t.:mı.!tan Fr.nn"anın pnrı;a· 
Janmı!'I buhınm:ı.sı poUllli dımıl~~ 
ort.:ıya. ~tı..masuı:ı sebep ol:ıbıhr· 
Nlteldrn ,·aktile rrcııs Eismark 
Fransadan lınh cdcrl>Cll şunları 

ileri Urerdi: • 
'•Fnıns:ının g_.10 mll~ onlu'k bır 

loS(Umı sllftlıtan tecrit <•dcrek Al. 
mama ntifw;qn:ı. tiıbi bir ch!,Jet 
hıll~c ko~ b:ıı.: 'e bu mınt:ı.k:ı biılro 
:kolonimiz oJı;a. ! ., 

Bu"tin FrD.nsanm b .. nl nltında 
bulanan mınt.:\1,-ııları Diçr.ıarknı 
,._1'1.ilc dil.,iinılüğü <'.)terin iıle.ta 
!UO senesinde tnh.alckuk c1mi5 ~ek· 
Ji J;ihi görünmcı.tcıltr· 

Fran-n.nm pnTÇah bir halde bu· 
huıması, ~ ıı.Jnız PQlitlk pldlde de. 
'am etrncı lmrabnln ynpıl:ıu.k 
bir takım bnrt'.icll•r ı.ültür Mkı· 
mmdan da bir parç~lanııuı.yn ~ol a· 
çabilir· Hln:ı.enalcl h politik hır şc. 
l.ildc Fransıulan ayrı l;al:ın l>ısnn· 
l:ırro hem ckonom.ik hem de lı:ül· 
tür b:ıknnındnn inhllitl m:ınr.arala... 
rı anetme.cıi tehlikesi l;:ır~ısınıla 
nlcna.cak t.e.dbir ne olabilir': 

I,:ı,ıal lıunun ı;nresini bir an e\'· 
Hl '&hılcOn tec&"-üsüııtlc g-onnck· 
tdlr· Yabc1rtin lmrulml\Sı kolay 
de~ildlr· Çiınku ı.uul rn:.n--a.nm 
i"J::ıl aı~ında olan \1 i lı\H,ümctine 
alt diye yapılan taz~ :-:deri lmhlır. 
ml!.k n:asıın•ladır· 

Bu ''lıdct yn bir "'nfcbc ile te-
• min edilir ~ abut da biitun Fra.n<ın· 

Yı dıtha. &kı lıir nret1e Alnınn 
kont.rolüne flı.bl 1 utma.,, la elde l'di. 
lir· 

Ji"nL!l"':ı &llilunı tc .. nm «'tti;;.ine 
'fı Le.\.:LI fo .. lltcrcnin nm:ıııc;ı.ı 

dü1;maolannd:ın lliri olduP.nna ;;ö· 
re J;alcbc artık m nuu habis llc· 
ğlldlr· Anc:ık 1 ~ııl 'c ı,ontrot al. 
tmd& mUsanı1 1cmin cdcrr.J, f<'k 
yah&ncı idanıdrı birksrndt mUınkün 
olabilir· Bu \'ruıdct ol a olsa h11.1.t 
~konomik <1t'ı1 lcrc menli çare tc· 
nün eder· rolilik 'c lctiltiircl tdıli. 
keyt uıtltm:ız nrtınr· 

il.a\lu'İJ't Pııris scyuhatl<'rinin ka· 
rıı. AYnıpMı ool.rmındnn ba .lra lıir 
nu.n.a r dılha ":ırdır: Ru manayı 
tchariir. etUrcn J;a\1ll'in tn~lllz 
c'tiiJ;mulı.ğtdır· İngiliz dli5maıı1ı~., 
ile ha.reket ~eten mynsct :ıdnmı lıcr 
ne pahasına olursa ol un mill\ crlo 
anlq.mak lddiasındailır· J;u kon· 
trolün ~ldaetlcndirlJmcSi bahane. 
.. ine cJe ol :ı onu ynpmayıı, onu ta· 

........ __ ,o ...... .. o .. .. ....... o o .. .......... . . '" '"" ... o .......... 1 
Şehir Haberleri Çlöfap düşündükçe: 

.....,_ ..... :wı ,._.,, ---.,, ---

Merdivensiz vapurlar • tı ............. ................. . .... ••••• tı tı ..... ... 

isfanbul Maarif Müdürü Aksaraydaki süiçü 
bostanı meselesı 

Dünkü gazeteler, yakın kıyılara i51iyen nıpurlarm i tıab ka
biliyetlerinin yanlı~ he5ap edildi~ini \C bu yüzden bir çok zorluk. 
ların meydana ç1ktığmı y .. zdılnr. Bazı yolcular, meydanda kal. 
mı).l~ır, rıhtımlara dökü mü)er \'e g!dec~kleri yerlere gide.rnemi~lcr. Dün çıkan bir ak··am "azetesi 

lstan!;>ul maarit müdu'rü B;y Tev· 
fik hulun Ic:tanbul Erkek l.İ,;\•si 
tarıh muallimliğine tayin edilerek 
yerine umum müf<'tti.,lcrdcn Bav 
Osınam_n. ta~:inı kararla~tığıııı ya~ 
m:ıkta ıdı. I.>u mesele etrafında :ı· 
lakaclarlardan yaptı•ımız tahki • 
kata göre Bay Tevfik Kutun ına. 
arif müdürlüğtindcn ayrı!ma~r 

Bir tavuk hırsızı 
yakalandı 

Dört ~ün evvel üskiidar hapi 
sanc:sindcn tahliye olunan sa bı· 
knh hıl'sızlardan Hüseyin oğlu 
Sükrü, e\•velki gece Kmklıda 
Ali Nizami nclında birisinin küş 
künc ~irmiş. bahçedeki kümeste 
bulun:ı.n Ligorin cinsi lG La\·u· 
ğu s~s r.ıka rmnhı rına rııeydan 
\'ermeden birer birer kesmiş· 
tir. 

~i.ikrü l:ıvuldarrn kanatlarını 
atmış. vücut kısmılarını bir ~u· 
vala doldunmı:;. gitmiştir. 

Fa ırnt elleri, eli: isesi kanlı 
\'C sırtında da bir çuvalla yolda 
giderken ~evı ilmiş ve ~ırtm · 
daki çuvalda b\iylelikle c:a!ınmış 
ve kcsiJm.ic: 20 tavuk daha bu· 
lunmu§tltr. şükrü Üsküdar ad 
Jiycsine ,·crilmiştir. 

--~ı-

l'Aukavva tüccarı 
tevkif olundu 

:r-.ıuırnvva ilıtikarından suçlu 
olarak altıncı asliye ceza mah. 
kcmcsine \'erilcu. Tahtakalede 
mukavvacı Ali Kemal dünkü mu 
hakemcsi neticesinde te\'kif o • 

ıunmuştur. 
Duruşma muhtekir suçl~su 

hakkında karar verilmek üzere 
ba~ka bir güne bırakılmı~tır. 

Kızılay deposundaki 
hırsızlık 

Kızılayın1 Beşikta~taki Çıra· 
ğan deposunda .zaman r.aman 
eşya hırstı.lığı olmaktaydı. 

Zabıta tahkikat sonunda eş . 
yalan deponun gece bekçisi A · 
linin caldığmı anlamış YC kcn. 
dini dün ndliyeye teslim etmiş 
tir. 

100 liraya yakın kumaş. ~r 
de \'C saire çalan gece bekç:jsi 
birinci sulh ceza mahk~mesi ta· 
rafından tevkif olunmu tur. 

hal<knli ~t lirm<'ğO a7.metmlş ~örü· 

niiyor· 
y( .. i hüJd'ımctl Ba~' C'Jiil munt. 

ninin' raıi!\ ~"~·ııhatlt>rlnin içyiiı;ii 
budur· SADflİ ERTEM 
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- Muhakkak·· Bu be.nim i~.i.n 
bir yeniliktir·· Şimdiye kadar lıt!p 
serbest gezen mficrirnlcr arasında 
dola§tım· B hııet.mek istediklerim 
sizin bııradaki marıuslannt?.dan da· 
hıı bUyük suçlar işlemisler. fakat 
zckalıırı ,-c şanslarının yaroımile 
ele germemişleroir· 

Meseli\ dolnndırıcıhkt:ı rnU\·ar -
fak olan \ankcr. tesiıi şantaj de. 
ğil ı.lc hatır o1arıık kabul edilen ve . 
bu ı::ekildc btiyük dalanreler çevi· 
ren' iş ndamla1'1, karşJSmdakini 
mnlwcdı>rck fnlihnra gUriiklcycn 
me~uın kadınlar bu meyandadır. 

lar· 
Bnngardiyan bana dört mah· 

kumdan bahsediyor: 
_ Bu dört. nıiımfJrimiz h:ıyaUa

nnm sonuna kadar burada kala· 
cnklar·· 3oa numaralı ustura i~ bir 
adamı kc"mi~.. ı :.17 bıtak kullan • 
miiJ, 337 iple boJazmı sıkmak, 210 
dıı bnlla ile kafasını parçalamak 
sureUJc kurb:ınlnrını can.~ız yere 
sermişler .. 

lçlcrlndc Allah korkusu, vicd.an 
mesuliycli olmıynn dört mahkum 
JA.kayt poker oynuyorlar· Onları 
gözden gE'çiriyorum·· 306 n~mara_ • 
lt mnltk\ım :r.s.)"tf. elleri Jctmıkli, .~-~
zü kö;3cli, bakışları manasın. gulu· 
şü ck5i .. 17 nci asır tspan~ıol tıa • 
natkartanna gUıcl bir model ?Jur· 
Halinde insana merhamet telkın c· 
den bir düşUklUk ,·nr· Fakat !1-ki
kaUc metresinin kocasını bogaı.m· 
dan Jrnsmi fü .. 127 numaralı rnah. 
kU.mun alçak Wr alnı var·. Saçlan 
sık .. Eğer mcmn11 olmasa da saç· 
Jarmı uzıılc.."\ romantlk bir musiki· 
§in.asa rahmr:t <>kut.abllir·· Bu da. 
keskin b1çnğmı karde~inin kürek 

mevzuu bahis değildir. 
ı ... tanbul maarit müdür'ü"ünck 

uzun ıamanclanberı muvalrakıvC't 
le çalı~an ,.e ö"rctmenlı>riıı se:·nj 
sini kazanan Bay Te,·fık Kurur 
me,ai~i Maarif Vekaleti taratın • 
dnn ta!,dirle kar.ılandı~r Hn dr 
geçen yıl kendisine 1-tanbul ,·ali. 
si ile birlikte birer takdirname w· 
rilmişti. 

Y enicamide üç dükkan 
yıkıldı 

Dün Yenicami avlu. unda ı-ıa
cı Hayrettin soka~ında bir in • 
hid:ını hadisesi olmuş. fazla 
eskilik ve haraplıktan 24. 25. 
ve :?6 numnr:\lr dükkanlar bir· 
den bire, yıkılmıs, c;ökmiiçtür. 

Bunlardan 21 numaralısmda 
Hamdi adında bir bileyici ça. 

• lıf'imaktaydı. Dükkanlar yıkılır· 
kt>n, Hamdi birdenbire kendisini 
toparlayarak r a n havliyle 
dısarı fırlamt§. hayatını kurtar 
mıştrr. 

EvvC'lcc belediye tarafından 
istimlak olunan diğer iki dük. 
kan bo6 bulunuyordu. 

Sarhoş bir kadın 
yakalanelı ' 

Bcyoğlundaki barlardan bi· 
risinde artistlik yapan ve Tak. 
simde. Hiiseylı1ağa mahaU~in· 
de oturnn Cahide adında bir 
genç kadın. ev\'elki gece saba. 
hın saat dördür.<le kendini bile 
miyecck derecede sarhoş bir 
halde istiklal caddesine çıkmış, 
gelene geçene takılarak bağırıp 
çağırmağa başlamıştır. 

Cahide, güçlükle zaptolun· 
muş, ıııarhoşluk suçundan Bey • 
oğlu cürmü meşhut mahkeme· 
sine verilmiştir. " 

--o----

Elen ve Yugoslav 
atletleri bu sabah 

g eliyor 

11 inci Balkan oyunlarınıt i;ıti. 
rak ede<:ek Elen ve Yugoslav at
letlerin memleketlerinden hareket 
ettikleri haber alınmı§tır. 

Misafir atletler, hudutta Beden 
Terbiyesi Genel Dircktörlllüğünün 
bir mümessili tarafındnn 'karşılana. 
caklar ve bu ubah "frkeci) c 
mu\•asalat etmiş bulunacaklardır. 

Cumartesi :;Unu saat 15 te bu
lıyacak olan 11 inci Balkan oyun. 
!arı, Bııı;vekil Dr. P.efik sa,•dıunın 
yüksek hinrnyelcri altında ·yapıla
cak ve oyunlıuı Baıwckil namuıa 
Bed~n Tcrbiyeııi Genel Direktörü 
General Cemil Taner, ac;acaktrr. -. 

Aksaraycla polis k:ırakohmun 
kar~ısm~nki Sütçü bostanı de. 
nilcn yerin dörtte iki! beledi· 
yeye ait olduğu halele bazı ki.nı. 
~eler tarafından bostan halın· 
de kulla.nıldığı anlaşılnuştır. 

Belediye bir taraft:ı.n kendi. 
sinin malı olmayan yeri istim· 
lake baRlamış. diğer taraftan 
da scnclerdenberi belediye ma. 
tından kar temin edenlerden 
p:ıra istemiı:;tir. Bunlar beledi· 
yenin bu isteğini yerine getir • 
medikleri!'\clen mahkemeye ve· 
rileccklerdir. 

Kısa haberler : 
:J. Vali konn:ı caddesinde ycnid~n 

yapılan çocuk bahçe.sinin mermer 
merdl\'cnleıi dlln 7H!l liraya ihale c. 
dflml~tlr. 1n~&at CUmhurıyc:t Hayra· 
nıına kadar tnmnmlanacaktır. 

cı Yali ve belediye: 'reisi Doktor 
L<ıtfl Kırdar dün üıılıUdara geçerek 
üaklldar meydanının in~aatını tctkık 

etmi;ı, M>nra bazı tUtUn 'depolarını 
gezınl;ıtir. 

• İt&lyanlar tarnfından l.cro.'la s-11· 
tUrüleccğl haber alınarak Sakarya 
vapurundan mü.!adcre olunan !lOO tcın 
bakır hal.:kında hükumetimizin yap. 
tı~ı te;ıebbU.! mı.lsbet netice \'enııi!j, 
ttalya hükumeti bakırlarımızı l&de 
elmi;ıtlr. 

Bakırları Dumlupınıı.r \'8puru I.c· 
rosa uğrayaıak nlmı11, Merıılne hare· 
ket etml§tir. 

• Dahiliye. vekfıletl, mahalll l<Jare. 
Jer mUcfürü Rükneddin! Zonguldak 
\•alıllğine. Zonguldak \'llllslnl Qrclıı 

vallliğine. Vekllet mahalli idareler 
umum mUdUrlll üne de Ankara bele· 
diyc~i rclıı muu•inlcrlndcn Raufun 
tayııı Yf na kil edilmelerini knra.rıa,. 

tırmıştır. 

:f. Kuyumcular çarııısmda bir ku. 

yumcunıın altı lira kıy~tinc!e bir 
!'&ali on bir buçuk llr~ya ~attığı ve 
bu suretle lhtıkı"ır yaptığı tubit edil· 

lımir Fuarı gihi ve ilclerin, mem!ekette uyandırdığı eyahal 
hareketini daha dun bir muzafferiyet gibi alkı~larkcn, arkasından 
bu tiırlü şikfıyetlmn gelişi, heyecanımıza soğuk ~u döküyor. 

Trenlercleki umulmaz ucuzlut,ru, görenler, komüriln Türkiyedc 
bedava olduğunu anır' ar. Fakat bunun arka~ında aydınlık 'c gu
zcl bir fikri'· aklı bulunduğunu bHenler, bu ucuzluğu, yüksek bir 
devlet ~uurunun yeni bir tczahi.irü şeklinde görürler. 

Yurdu gezdirmek, yurdda ·i a il ve sürekli kalkmı"ın me ud 
?ircr dekorunu yurdda !ara g&ıtermck demektir. Çıplak o,a·ar. 
ın köyler. çorak tepeler \'e kerpiç ı.asabalar. Musa'mn asa ı dokun
mu5 gibi ba~tan ba"a dejfümi5tır. 

Çıplak °'ada başakların altın denizi dalgalanıyor. Çorak tepe .. 
leEde genç ormanlar fış!.;ınyor \'e kerpiç kasabalarda beton yuvalar 
yukscliyor. 

Bunu görmek için yalnız albümlerin seyri yetmez. Gezmek 
lazımdır. Fakat işte burada da umulmaz bir zorlukla karşılaşıyo
ruz. Ya vapurlar. haddinden fazla adam alarak şikftyetlere yol açı
yorlar. Ye bu şikfıyetler Denizyolları idaresini harekete getirerek 
tah?itler yaptırıyor; yahut ta işte böyle yanlış hesaplarla Hrattan 
tefrıte ~idiliyor. • 

Geçen gün lzmirclen dönen aziz bir dost, vapurdan nasıl çık. 
tıklarım yana yakıla anlatıyordu. Meğer bu vapurların bazıların. 
da n_ıerdiven de yokmu~. Kamara, güverte ve anbar yolculamun 
hep,ı. hamalları, e•ffaları, sandık \e sepetleriyle daracık bir yerden 
çıkıyorlarmış. Çocuklar eziliyor, kadınlar bağmsıyor, iskele mah-
~rden nümune oluyormııc:;. ;> 

1:için merdiven yoktur? Merdivenc:;iz vapurun bari çıkılacak 
re.rler~ neden geniş değildir? Bunu, cidden garipseyerek soruyoruz. 
~Iıç bır çare rokc:a, şu kapılar da mı genişletilemez? Umu~·oruz, ki 
ıdare, hu sözlerimizi duyacak \'C yerinde bularak güzel bir çare ile 
kar,.ılayacaktır. 
. l\Icmlekcti göc:termekte bizzat memleket için bir fayda ve kuv. 

\et umuyoruz. Yiikc:ek idare mekanizmasında bu zihniyet var. Va. 
sıt<:Iar.~n .~a kendilerini ona uydunnaları lazım gelmez mi? Her 
~eyı buyuk yerden mi hekliyeceğiz? HAKKI SV!!A G'/:.7.G!N -----

İzm it balıkçılığ ı ihya 
edilemez mi ? 

Göçmenler balıkçılık levazımı bekliyor 
!:mit, Ç Iltısusi). -:- Dünya· İzmit körfezinde her çqit 

nın. en lezız ve çeşıtlı balıkları. ba.Jık cinsleri bol bol bulundu· 
n~. çıkaran İzmit körfezinde, bu ğu ~alde bunlann sa;·dedileme. 
gun ·balık çıkmamaktadır. mesı acınacak bir şeydir. Vil8: 

Bir zamanlar, vükela sofrala· yetin, yeni gelen göçmenlere 
rını tezvin eden Le\'l·ek. Mer. ıbalıkçılık levazımı venncsino 

w Uf ·b· ve ibunu olanca kuvvetile • .... vik 
mi~ \"e bu me:hut ııuı;ııır kanııDuna can. Barbunye, L · er, gı ı na. - '""S' 

tevfikan ıadttycyc: vcrıımıtıtır. dide balıklar bugün hemen he. etmesine .rağmen, umulan neti • 
men, yok gibi bir ~evdir. Bu ce elde edilememektedir. 

:ç. Ad&nnnın Güneıtll m&hallwnln - - "' 
mtımes..<ılll Abdurra.hmana alt koı:a güzel balıklar İzmit körfezinde Evvelce, çok parlak bir tari· 
tarlasında boynunda baglı bir ıp bu mebzuliyctle bulunur, İstanbula hi olan lzmit körfezi balıkçılığı 
ıunan tefcssUlı ctmı, bir ceset ıney. da gönderilerek satılırdı. run ihyası arzu edilmektedir. 
dıoa çıı..-mı~tır. Cesedin hUviyetl tee· Ara sıra \'C tek tük çıkan 
bit olunamamış, tahkikntıı b~lan· Barbunyenin kilosu lOO kuruş· HAIJKiEVl BiNASI CUMHU. 
mı,tu. tan verilmektedir. Sofralarında RlİY.ET BAYRA':\.UNA 
~ lunlrde 1'11.T§lyakıda ııok11.lt orta. balık yemeğini eksik etmiyen AÇILACAK • 

ııoda fecl bir cinayet otmu~tur. l 
Nazire aduıcla benç bir kadm, bir zrnitliler, buna. hasret kalmış· 

nydanbeıı ayıı ya§&dığı 22 yn.ında lar ve Çingene Palamutu deni· 
kocnın Rllgıp tar&fmdan ö!dürUımu,. len tatsız, tuzsuz lbir balığa kul 
tUr. Rngu> eııkl kanıi)1e ııokaktn olmuşlardır. 
kar,şıla§mış, hiç bir oey ııöylenıeden Bu me\'simde, eksik olmayan 
bıç&kl& Uzcrlnc ııaldırmııı ve kadını Sardalya da bulunamıyor. Bu -
23 Yl'rinden bıçttldıyarak öldÔrmU~tflr. lunsa bile pahalı satılıyor. 
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!::mit, (HılS'U.si muhtıbirirııir 
'den) - Şehrimizde ynpılmakta 
·olan yeni halkevimizin inşaatı 
!bugünlerde bitmek: üzeredir. 

~~----~--~---------- zannediyoruz .. Hapisancnin doktor
lan iki scnedenbcri kendisini mil· 
ı:ahede altında bulunduruyorlar· 

İzmit şehri için müstesna bir 
güzellik arzeden ibu binanın a.. 
çılış resmi cumhıniyet ba.yra· 
munda yapılacaktır. 

lzmit belediyesi, halkevinin 
tiulunduğu sahada. yeni bir rıh. 
tını yaptırmıştır. Uzunluğu 370 
metre olan bu nhtım sa.hasmın 
da tanzim Ye tcsviyesioo başla· 
nılmı§tır. 

Aşk ve rnac era roman• 
Yazan: 

Moriı dö Kobra 
kemiklcl'i arasına M.plamıştır. :l3~ 
ise iri elli, kalm pannaklı lmıa sert 
tım&klı bir insan a.ıma.n•·· Salon· 
!arda olsa bu ndarıun elleri iı;1n de: 
ha sahibi bir he~·keltra~ ellerı 
derler·· 

Halbuki 338 bir ihtiyar klldınca· 
ğııı:t boğulamı:stır· 210 a gelince 0 

aksino pek kısa boylu sanki yarım 
bir adamdır· Başı omuzları ar~.sı
na ı;ömillmüıı, küı;ük kollan., ku. -
cük bacakları var·· Şöyle glj~nıp 
b&şma bir de melon 68Pka geçırse 
!;algılı kahve sahnelerinde epeyce 
alkrl} toplayabilir· F:akat b~. a~~m 
da bir kaç kuru kopsrmıık ~mıdıle 
bir zcııginin kafasmı balls ıle par-
çalıunıştır. . 

Başgl\l"diyan haı:ka bir mabkıı. 
mu çe.ğmyor.. Adam bir ayı nuı 
ile yanımı7:a yakla,;ıyor·· Çok uzun 
kolları, yelp:ıze ~ibi kulakları ,·ar· 

Biribirjnp c;ok ya.kın göxleri ara
sından bU\·Uk bir burun !!lrkmr.h 
Yapı kan bir zınbşla yilıiimUze 
gülü_yor. Ba11 .. nrdiyan takdim cdi • 
yor: 

- Eltselins ısize baronu tanıta. 
yım. 96 numaralı baron, §imal ya. 
takhanesinin gardiyanı·· Bund&n 
bir ısey an1:ımadmız deSil mi? Bu 
adama baron demelerine s~bep bfr 
Avrupalı bııroncmn :-·o1u:uı 'kePir> 
tna.rru.z ctmi ve ~nnı. öldünnUıı 
olmal!!mdan ileri ~lmektedir .. 1da· 

<..eviren: 

Muzaffer Acar 
ma mahküm edilmişti, fakat "<lnra 
deli olduğu m~·dana cıkarak ceza· 
.ıır mtiebbet kü~ğe tahvil olundu. 
Bu a.kliyecilui mükcmmcl~n atl11.· 
lan .açık gözün biridir. Bura~·a gel. 
<Hği zaman hiç te deli olmadığını 
mükemmel bir komedi oynadığın: 
bize a.ıılattı. 

Rehberim 96 numarnlı mahküma 
dönUyor: 

- Değil mi baron, deli değilsin? 
Adam lıoınurdanı.}or: 
- Şef. ben lü?.umuna kannat 

gttirdi1'.;'im zaman deli olurum. 
Bu adamm ce,·abı naurı dikka

time ç:ırpmı tı: 
- Şu haldo istediğin zamftn 

kımdini deli töıteriyOl'8Uft•• 
Dedim· 
- Evet ckselanııı. <lire t•evap 

,·erdi· Hayatım tehlilteye girince 
derhal deli rolü yapnra.k i§in icin
deu <'Jk1yorum .. 

_ Peki ni!;in o kadm(:ağtzn. yol 
üstünde lnarrıı7: etlin ?. 

- Çok sinirli idi de ondan ... 
- Sonra nic;in öldürdün'? 
_ Çnk ııoğ'olc U· • Ho~lanınadını 

öldiirdilm· ' 
Bnc;:z-ardivan vaziyeti izah elli: 
_ z:walh kadıncn«u: korkudan 

bayılmu.lı· Bnronun .<leli rtı1U :.-ap
tıi!lnıı. innsınının dognı o1up olma. 
cıı#rnı biz de bilmi,ror, dalma bir 
akli maliıli~ et ic.;ind~ bulunduğunu 

~undan başka ilıir mahkumun 
Yazıyeti de oldukça cntcrcsandır
Arkada§ları bu adama h.Jrtlak dL 
Yorlar .. İşte bakın §~ ken:ı.rdaki. 
nıasuda oturup mUtaleaye. dalmış 
olan .. Bu adam katilden 20 seneye 
mahküm .• Fakat şimdiye kadar 
heınen hiç ki.nu;e ile konu§DluR, ar
kadaşlık ctmlş değildir· Blltlln za· 
rnanııiı okumakla geçireceğini zan· 
n.~ıyor~. Bu da clnnyctlcn kendi • 
sı~ın mesut olmadığını, ikinci '\'ar
lı?'lll.tn bu fiili J;ılem~ olduğunu id· 
dıa ediyor. 

- Sairfilmenam mı? 

- Belki de bir çok kereler onun 
geceleri bahçodo dola~tığmı bnnn 
haber vermişlerdi·· YUzilne bir ko· 
va su döküp kendine getirdikleri 
7.~rnnn orada bulunuşuna büyük 
hır .hayret gösteriyormuş- Hapisa. 
~e müdUrii bunun bir hilckiır oldu
gunu .zannetmiyor .. Size bu tipleri 
takdim ederken mıznnovayı da ih· 
nıaı etmemem lfı.zım .. Onu size bi· 
ifıhara gösteririm· J\cndisi 5imdi 
burada yok .. Bunun dıı vaziyeti 
fevkalll.dc enteresandır .. Arkadaş. 
l~n onunla eğlenirler. Faltnt o bU
tün vaı.ifcsinin kadınlarla mc§gul 
olmaktan ibaret bulunduğuhu bllfr. 
Dü§ünün bu adam eline geçirdiği 
bU!-iik bir tahtadan :milkemmel bir 
k.ııdın heykeli nıeydana getirmiş -
tir. Aylarc!l. uğraşarak hhtnlıır -
~an Yonttuğu bu heykelde kadmlr. 
gın bütün \•arlıklan rneydann iko -
nulmuştur. Kazanova, ı ek sevdiği 
\•e Menıedes ismini ver.diği bu tnh· 
ta he~"kelln meıncforinln ba 2annı 
kırmınyn boyamrnt.tr. • 

( lJcuamı var) 

Rıhtım, şehir mütehasstsı 
mühendis Vendcrbergin çizdiği 
bir plana göre, tanzim ve tarh 
edilmektedir. Eskiden şehrimi. 

zin bakımsız ve'harap bir sem· 
ti olan sahil lboyu, nhtnn yapıl 
dıkt:ın sonra en şerefli ve gü7.el 
yerlerinden biri olmuştur. Bu ... 
radald köhne ebniycler de istim 
Ul.k edilerek birer birer yıkıl· 
maktadır. 

İzmit halkı, lzmite hediye c ... 
dilen bu rıhtnndıın dolayı bele· 
diyeye minnettardır. Rıhtmıın 
ikinci Ye son kısmı bugünkü 
vaziyet dolayısile ·yapılmamıs • 
tır. llk fırsatta ikmal edilecek· 
tir. 

TORK YOLU 16 YAŞINDA 

/::mit, (Ilusıısi) - Şehrimiz· 
de İstanbul gazeteleri hacim 're 
tekniğinde mükeınm.cl lbir §ekil 
de in~r etmekte olan Türk 
Yolu gazetesi 16 yaşına ginni§. 
tir. 

Gazete, bu münaJ;ebetle !ev · 
kalftde bir nüsha çıkarın!§ '\'e 
ayni zamanda matbaMmda gü. 
zcl bir merasim yapmı§'{:ır. 

Bu mcraslınde, §Chrin birçok 
mümtaz siınıtları hulunmu~· 
tur. 'lürk Yolunu tebrik ed rir.. 
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L~~ 
Fırınlarımız : pide yapmağı 

unutuyorlar mı ? 
R A:\.1ı\ZANL\ beraber, pidelerin de yüzünü gördük . .Fakat bil. 

mcm bana mı, öyle geliyor: Eski Ramazanlardan hatırımızda 
.kalmı5 olan o kabarık, n::ır gibi kırmızı, pufla pidelere tec;adüf edemi. 
yoruz. Onun yerine e~ki pamuklu Jıırkalan andıran yamyassı, tıkız, 
bir ~eyler yapılıyor. Acaba fırıncılarımız, pide yapmağı unutu
) orlar mı? 

Böyle bir "CY olabilcce\!,ine inann:asak bile, her halde bazı fırın-
lanmızın imal huc:uc;iyetlcrini kaybettığini kabul etmek lazım. Mesela 

"Hasanpasa Fırınr,, bir ,-nkitkr. 
drgil 1stanbulun, belki büti.ın Tür. 
I,i) enin en güzel ·•peynirli pide,. 
<"İUİ yapan fırmdı. Geçenlerde ora. 
dan geçiyordum. Camekanın !çeri
c;inde peynirli pide . görcr;ıedıkten 
J>3o:;ka. hi rtakıın ncaı 1> ~ekılde pas.. 
talara te adiif ettim. Keza me~hur 
"Karaköy Poğaçacıı:;r,, nın arada 
bir. Pac;kalya çôrckleri çıkarmağa 
hevcı; cttığiııi görürüm. 

Pidecilik de bu gibi hcYeslcre 
kurban gidiyor ~anırım. Çok ha. 
rnur ic;i istilılfık eden memleketi_ 
miz halkının müle\·azi ~ofrasında 
her zaman yer bulmuş ye bulma
"Inl i:,tediğimiz lezzet çe~nileri bi
rer birer c;jJiniyor. Damağımıza 
sunulan ycrıi yeni lezzetler, acaba 
o eski a)İnalarm yerini tutar mı? 

\talardan kalma bir c:özümüz 
'ardır: "Eski ağıza yeni taam,, 
deriz. Bizce milli hamurkarhfom. 
zrıı husmh etlerini muhafaza mak. 
sadivle ol~un, "eski ağııa eski ta
am.: prensibini Jıor görmemeliyiz. ' 
:Sıhhat ye gıdai iilçüler, bittabi göz 
önünde tutulmak ~artiyk! 

If/J\.,lJET MVNJR 

Bir polis 6 aya 
mahkum oldu 

Birkaç ay evvel, Anadolulu 
kereste tüccarlarından Mehme· 
di bir kadına sarkıntılık yapar. 
ken yakalayarak kendisinden 20 
lira rüşvet alan Nuri adında 
bir polis memuru tevkif olun· 
muş, asliye ceza mahkemesine 
verilmişti. 

Polis Nurinin dün muhake. 
mesi bitirilmiş, suçu sabit gö · 
rülerek 6 ay müddetle hapis ce. 
zasma mahkftm edilmiştir. 

Bir amele yaralandı 
Dün, Kasım.paşa iskelesine 

bağlı bulunan niker vapurun· 
dan eşya boşaltılırken vin<; ma. 
kası kopmuş ve amele lbrahim 
oğlu Hüseyinin üzerine düşmüş 
tür. 

Amele vücudunun muhtelif 
yerlerinden tehlikeli surette ya· 
ralanmrs., lbaygm bir halde has. 
taneye kaldırılmıştır. 

Hava l<uruınu idare heyeti toplanıyor 
İstanbul merkez, kaza ve na_ 

hiyelerindeki hava kurumu te~r 
kilatı idare heyeti azalan bu
gün Cumhuriyet Halk Partisi 
binasında bir toplantı yaparak 

kurumun varidatım arttırmak 
için ne gibi tedbirler almanın 
lüzumu olduğunu tetkik ede· 
ceklerdir. . 

.-.--,------------·· Bütiln dUnya sincnıacılığınrn eşsiz, rakipsiz ve emsalsiz filmi ... 
Bir su gibi milyonlar akıtılan cihan 11ahcscrl ..... 

VATAN KURTARAN ARSLAN 
EROL FL YNN - OLiViA DE HA ViLAND 

TÜRKÇE 
Tabii Renkli 

" 
BU AKŞ AM 

• L A L E sinemasında 
Hususi lH\vo: l\Jan'f Tüneli (Tü.rkı,:c) 

Nuın:ır:ılı yerlerin cv\•elden kapatılmaı!I rica olunur. Tel: 43595 

, 
Bİı akşam 

ıPEK 
sinemasında 

Türkçe Sözlü En Nefis 
Arap Musikisi ile Süslü 

Büyük Bir Aşk 
ve Macera Filmi 

EKELi KADl.N 
l\Iısırm Hakiki Hayatından Alınan ·sahneler, Muazzam Mizansen 

U:ı5 It•ılkrdc: J.11.:i.'LA MURAT - YUSUF VEHBİ 
Aynca: 1''0KS dUnya havadisleri gazetesi 

Çeviren: ~uat IQ>eır~Dş - 41 

Şaşkın bir ha1dc olduğ~. rr;uhak-
1.aktır. Fakat bu da tabııdır. 

Onun korkusu 'c pr>li~in ilk su. 
:-ı'lerine ce,ap yeru:1iyecek kadar 
:ışırınac:ı da tabiidir. 1 ler ~ey nor

mal ve tabiidir ... 
Cina) et iJcndı~i günle tahkikat 

ır· kipıinin 1-.ar~ı.,ında ~ahit olarak 
dınlcnilcliği gün arasında bir kaç
"Ünlcr geçmi.t;r. Ve işte bu mücl. 
det içinde şaskmlığınm hir kıcmı 
nil olmuştur. Artık düşünmeğc 
ba Januştır. .Fakat bu düşünceler 
artık ona çılğın bir ihtirasla va. 
l\ınlığmı istc;miş olduğ~ erkc~in 
hatırasını gctırmcmektedır. 

{.\rtık böyle bir his i her hangi 
bir erkek karşı rnda daha hisc:e
(lcce~ini zannetmemektedir.) Fa. 
kat her şeye mali!.:: olan o kadına 
harsı hic;c;cttiği ha elle k1..,kançlık 
mtithi-, hir fü:ap gibi kalbini ke
zn:nnektedir. O da kcndi:si gibi bir 
mah'uk değil midir?. O halde ara. 

lanndaki bu fark neden mevcut
tur? 

Her saat. her ~ün, her gece bu 
hasedi biraz daha arttırmaktadır. 
Cinayete sevkeden ihtirası gibi o 
da kendisi için artık bir fikri sabit 
?l:ı1uştur. Bu hale gelen bir insan 
ıçın onun saadet ve zevk dolu ha. 
yatına bir. ~ed çckmet\'i i<;temek 
arac;mda bır adımlık bir merhale 
vardır. Ve birdenbire karanlık ka
fasında bir fikir do_ğmustur. Bu 
kadar nefret ettiği bu kadfnı belki 
o bedbaht edecek, mahYedebilecek 
tir. "E!!er b~risi hakimlere l\1ary 
Lamort'un cınayet gecc~i maktu
lün odasına gitmiş o:duğunu söv. 
ler~.e ... , bu ~eyden kendisinden 
başka kimo:enin haberi yoktur. 
Kimse böyle bir şeyden şüphe bile 
etmemektedir. Peki o halde niçin 
kcndi"i bunu c:öylemiyecektir. 1-;le 
mesele buradan çıkmışlır. Bu az 
akıllı basın muhakemesi aşağı yu-

l~t117·l 
3.10.940 Perşembe 

7.30: Program ve memleket saat 
ayarr, 7.35: MUzik: PlAklardan hafit 

musiki, 8.00: Ajans haberleri, 8.10: 
Ev kadını - Yemek listesi, 8.20/8.30 

Müzik: Hafü musiki programının de· 
vamı •(Pl.) 12.30: Program ve mem. 

leket saat ayarr, 12.33: MUzfk, 12.50: 
Ajans haberleri, 13.05: MUzik, 13.20/ 

H.00 Müzik: HHlf şarkılar ve orkes· 
tra parçalan (Pl.) 18.00: Program 

ve memleket saat ayarı, 18.03: MUzik 
Radyo caz orkestrası (İbrahim ôzgUr 

idaresinde), 18.40: Mtizik, 19.15: Ko· 
nuşma (İstatistik umum mUdilrlüğüJ, 

19.3!>'-'!emleket saat ayarı ve ajans 
haberleri, 19.45: Müzik: Fasrl heyeti, 
20.15 Radyo gazetesi, 20.45: Mlizik: 

Şan solo - Bedriye Tilziln tarafından 
21.00: MUzik: Dinleyici istekleri, 

21.30: Konuşma (Sıhhat saati), 21.45 
Mtizlk: Radyo orkestrasr {Şef: H. 

'Ferid Alnar), 22.30: Memleket saat 
ayarı, Ajans haberleri, 22.'15: Müzik: 

Cazband (Pi.) 23.25/23.30: Yarınki 
program ve kapanış. 

Perşemb. Cuma 

3 l.Teş. 4 l.Teş. 

ı Rımu:an 1 ôl Ham~T..tn 
hı7.ıı ı:ıı hılll lfı2 

\'akJtıer \lııı.ıwı.tl l!.7.alll \lıııı.atı 1<.;zau1 

UU.Oe§l.u 
d ıı... ~ 59 12 08 G 00 12 11 
Otrouıo 

Öğle 

tklndi 
Ak,am 
Ya.tın 

12 03 6 14 12 03 6 15 
15 20 9 30 15 JO 9 31 
17 49 12 00 17 47 12 00 
19 21 1 30 19 19 1 30 

İmsak 4 20 10 30 4 21 10 3S 

Sinema ve tiyatrolar 
• Bu Akşam 

• 

saat 20.30 da Tepcba§mda 
Dram kııımmda: 

OTELLO 
Komedi kısmında: 

Bu akşam saat 20.30 da 
YALI UŞAGl. 

_ Raşit Rıza Tiyatrosu 
3 Birinciteşrin Perşembe günil nk. 

~amı Kadıköy Silreyyada: ''TOKA,, 
Komedi (4) perde. (1) Tablo 

Yazan: FJkret Adil 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün ıııaa.t H te: 1 - Çölde bir 

TUrk genci, Türkçe sözlU, 2 - Mek· 
ııika GUlU, 3 - Mikl. 

Beyoğlu Halkevinde 
lisan dersleri 

Beyoğlu Hall<evlndrn: Evlrnlzln 
Halk dershanelerl ve kurslar §Ube· 

sinde bu sene verilecek dersler aşağı. 
da gösterilmiştir. Kayıtlar başlamış· 

tır. A.rzu edenlerin acele Evimize mü· 
racaat eylemelerini rica ederiz. 

Türkçe ·(A,B) (Ôfretmen Turhan 
Tansel), İngilizce (A,B) (Mr. Vernun 

ve Bayan Lütfiye GürlUk), Fransızca 
tercüme usulU {Muharrir !zzet Melih 
Devrim), Almanca (A,B) (Yusuf 
Akman ve Köhler), Muhasebe {Ame. 
ll (Avnl Beıglll), Biçki, diki§ (Bayan 
Fahriye Aktcl), Şapka. ve çiçek (Ba· 
yan Hikmet). ' 

karı şöyle olmuştur: 
"Onlara benim söylemem lazım. 

Fakat ihtiyatlı olmak ister. Onu 
hakikaten gördüğüm saati SÖ\'lİ. 
yemem. Bu saatlerde çalışma oda
sına yalın bir yerde bulunduğu. 
mu söylemek benim için de tehli
keli olur. Bir bacıka saat uydur. 
mak lazımdır. Ye onu bu başka 
saatte gördüğümü söylerim. Onla
ra söylemesi lazım gelen şey Ma. 
rv Lamort'un çalışma odasına gi
risidir. Bu doğru olduğu ve o da 
bunu kimseye söylemediği için ben 
bundan .bahsedersem çok şaşıra. 
caktır. Ve herkes cinayeti o işledi 
zannedecektir. Ben eminim o tek
rardan Max,·ell'in yanına dön. 
rnüstür. Fakat benim ikinci katta 
nas;l bir sebeple bulunduğumu 
izah etmek için makul bir bahane 
bulmalı. 

Ve ben ondan bah~cttn!im za
m~m herkes patronu o öldürdü 
zannetmelidir.,. 

Evet muhakkak o böYlc düşün. 
müştür. Fakat bu bula~ık ve has
ta kafa Moı.x\'ell Brunton'un ölüm 
saatiyle Mary Lamort'un odaya 
~ircliği saati birbirine uydurma~ı 
hatırlamamıştı bile... Cinayetin 

- - -
- ---~-~-

Yazan: Jskender F. Sertelli 

Büyük Mehmet cidden iri 
boylu, dev gibi bir adamdı 
Yusuf bir taraftan soyunu· 

yor, bir taraftan da kendi aley. 
hinde ne gibi entrikalar döne· 
bileceğini düşünüyordu. • 
Haremağası bir aralık yavaş 

ça Yusufun yanına sokuldu: 
- Bugfuı karşına Anadolu. 

nun en kuvvetli ve en ağır bir 
güreşçisi çıkacak.. Gözünü aç! 

Yusuf omuzunu silkti: 
- Çıksın ibakahm da göre· 

lim ... 
Haremağası telaşlı bir tavır· 

la Yusufa sordu: 
- Sen Bandırmalı Mehmet 

isminde bir pehlivan tanryor 
musun? 

- Evet. Geçen yıl bir kere 
Bursada görmüştüm. 

Uzakta oturan iri yarr bir a. 
damı gösterdi: 

- İşte, bak. Şurada bir ar
kad~ile konuşuyor. 

Yusuf dikkatle baktı: 
- Benim tanıdığım Bandır • 

mah Mehmet pehlivan bu ka: 
dar iri yarı bir adam değildir. 
Haremağası gülümsedi: 
- Buna, Bandırmalı Büyük 

Mehmet diyorlarmış. Yüz yirmi 
dört okka ağırlığında imiş. Tut 
tuğunu koparıyormuş. 

Bu sözleri Hüseyin de işiti. 

yordu. Dikkatle bu adama bak· 
tr ve Yusufa dönerek: 

- Şüphelerim tahakkuk edi. 
yor, dedi, bu adamı senin karşı
na çıkarmak için bulup getir. 
mişler. Ben kırk yıllık pehliva· 
nrrp .. Böyle bir güreş<}i tanımı. 
yorum. Bunu herhalde kuvveti· 
ne güvenerek yakalamışlar. 

Yusuf tekrar omuzlarını silk_ 
ti: 

...,.- Galib, mağlı1p er meydanın 
da belli olur. Elverir ki, başka 
bir kancıklık yapmasınlar. lş 
kuvvete dayanırsa, namusluca 
güreşiriz. 

Seyirciler, davetliler bir ke
nara çekiliyor, güreş meydanı 

açılıyordu. 

Sünnet çocuklarını da güreş 
merakı sarmıştı. Hepsi birden: 

- Gürültü dinsin .. Güreş sey 
receğiz. 

Diye bağırışıyordu. 
Cafer ve Hamdi Beylerin 

başları köşkün penceresinden 
görünmüştü. Cafer Bey, !stan • 
bula vaktinde gitmek için, gü -
reşin çabuk olmasını istediği 
telaşından belliydi. 

İhtiyar hak~m meydana çık • 
mrş, güreşçilere: 

- Haydi bakalrm, arslanlar. 
Diye seslenmişti. 
Yusufun uzaktan gördüğü 

Bandırmalı Büyük Mehmet de 
soyunma yerine gelerek çarça · 
buk soyunmuş, kisbctini takıp 
yağlandıktan sonra meydana 
gelmişti. 

işlenmiş olduğu saati bu kadar sa. 
rahatle tesbit cdebileceklerinçlen 
şüphe bile etmiyordu. 

Evet küçük beyni buna muvaf
fak olamamıştı. Ve işte benim bü. 
tün me5aime ilk hareket nokUtsını 
teşkil etmiş olan büyük garabete 
onu hem Mary Lamort'un tiham, 
hem de tebriye ettiren garabete 
sevkeden ~Y de onun bütün bun
larr düşünmekten aciz oluşudur. 
E~er o doktorların ölümü tesbit 
ettiği saate uygun bir saatten bah 
setmiş olsaydı l\fary Lamort bü. 
yük tehlikeye dü5müş bulunacak
tı. Ne mutlu Mary Lamort'a ki .. 
Bu zavallı kafa bundan şüphe bile 
edemedi. 

hte azizim ben dramın bu su. 
retle cereyan elmi~ oldu~undan e
minim, sizin de emin olmanız için 
şun fül,·e ederim ki aksi takdirde 
ben kafamın kesilmesine razıyım ... 
Tabii bazı teferruatta yanılmış o. 
labilirim. 

Simdi bu isin "nasıl .. mı bütün 
tef~rruatiyle 'öğrendikten sonra 
şimdi ele işin "niçin., ini fıi{ren· 
mt-k için homurdandığmızdan emi. 
nim. Cinayet sahnt-si hakkmda 
söylrdiğ-im scrkrin bir çoğu \'io-
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Büyü!{ Mehmet cidden iri 
boylu, dev gibi bir adamdı. 
Pehlivanlık sahasında hiç de 
tanınmış değildi. O sadece kuv 
vetine güvenen, ve güreş oyun. 
larına katiyen kıymet vermiycn 
bir tavırla meydanda heykel 
gibi dimdik duruyo~u. 

Cafer Bey meydana çıka..'1 
pehlivanların ikisine <le baktı: 

- Bu adamı sen mi buldun, 
Hamdi Bey? 

- Evet. Bu gece haber al· 
mıştım. Derhal bulunduğu yere 
adam gönderdim. Btt sabah bu. 
raya getirdiler. 

Ve gülerek ilave etti : 
- Herkül gibi, ne gösterişll 

bir adam, değil mi? 
Cafer Bey sadece ba§ınt sal • 

!adı: 
- Evet, Herkül gibi göstc. 

rişli. Fakat, pehlivanlıktan an· 
lıyor mu acaba? 

- Kendi köyünde çok güreş. 
miş. Meşhur bir pehlivanmış. 

- O halde haftalarca ilan 
ettiğimiz halde düğü.nümü1ileki 
güreşlere neden iştirak etme· 
miş? 

- Ben de bunu merak ettim .. 
Gelince sordum. Bana, ilanları 
duymadığını söyledi. 

- Pekala. Güreşsinler baka • 
lım. Fakat, Yusufla onım sik· 
Jeti ar:ısmda bir hayli fark olsa 
~rek. 

- İkisi de ağır siklettir, a_ 
zizim ! Böyle iki dev güreşeceği 
zaman, aralarındaki ufak siklet 
farklarr aranmaz. 

llıtiyar hakem işaret verdi: 
._ Hazır olun .... B:ı..şlıyoruz. 
Yusuf daha fazla bekleyemi· 

yordu. Büyük Mehmctle selam. 
!aştı ve hemen saldırmağa baş· 
ladr. 

Bu güreşe başlanırken, da_ 
vetliler ilk dakikalarda şu· ka · 
naati taşıyorlardı: 

''- Yusuf bu sefer yenile. 
cek .. ,, 

Hemen hemen biltün seyırcı· 
ler de bu fikirde, bulunuyordu. 
Yusuf, ıbütün heybet ve goote. 
rişine rağmen Büyük Mehmc· 
din yanında çelimsiz kalmıştı. 
Bandırmalı Büyük Mehmet, 

bir dağ yavrusuna benziyordu. 
Bastığı yeri titretiyor gibiyıli. 
Omuzları kalkık, boyu uzun, 
ensesi kalın ve dar, pazıları şiş. 
kin olan bu adamın gösteri~te 
bir tek kusuru vardı: Baldırla· 
rr lüzumundan fazla kalın ve 
bacakları krsaca idi. Gövdesi, 
göğsü, vücudunun alt kısmına 
nazaran fazla yüksekti. 

Bütün bu kusurlarına rağ. 
men, bütün seyirciler, fazla dü· 
şünmeden, onun galip geleceği. 

!et Burrage'in sebebinin içindedir. 
Fakat muhakememin doğrulu~tınu 
size daha vazih göstermek için kı. 
saca diğer amillerimi de tahlil e
deceğim. 

Violet Burrage genç oldukları 
halde gayet çirkin ye en .ufak bir 
alaka celbetmiyen bir şahsiyete 
malik olmaktan azap çeken bed. 
baht kadınlard4ndır. 

Onların tahsil ve terbiyeleri cin
si buhranlarını ve etlerinin insiya. 
kını kontrol etmekten onları men
eder. Sözü daha açık söyliyelim. 
o haratı erkeklerin hoşuna gitmek 
~ayesi üstünde temerküz etmiş o. 
lan fakat erkeklerin iğrenerek u
zaklaştığı kadınlardan biridir. 

Onun Rajah Gardens 4 villasına 
girmeden ev\·elki zihniyetini bile. 
meyiz. Fakat bana öyle geliyor ki 
bu his onda ta küçük yaşından i. 
tibaren bir fikri ~ahit olmu~tur. Ve 
arzulan talmin edilmediği nisbet· 
te artmıştır. Violet Burrage'in hiç 
bir fü~ıkı olmamı~tır. Hatta hiçbir 
erkeğin kendisine yaklaştığı vaki 
olm::tmıştır. 

Brunton'un evinin içindeki ah. 
liiki vaziyet onun bu tabii hislerini 
kamçılrımı'7tır. Bulaşıkçı oluşu onu 

ne derhal hüküm vermişlerdi. 
Hamdi Beyin ibulup getirdiği 

bu dağ yavrusunun lıaml"leri 
de çok ağırdı. Kolımu saldırdr 
ğr zaman, geniş bir nefes alarak 
kolunu tekrar garip bir eda ne 
geri c;ckişi vardı. Oysa ki, Yu. 
suf ateş gibi saldırıyor, çevik, 
seri hareketlcrile hasmını §a • 

§lırtıyordu. 

Hamdi Bey: .• 
- mm ne ders-O acsin, 'füıgiin 

Yusuf yenilecek ... 
Diyor ve bu heyecanlı güreşi 

bu kanaatle seyrediyordu. 

Bandırmalı Büyül( Mehmet n. 
yakta l1a.smma. birşcy y;tpamt • 
yacağınr anlamrştr. Seyirciler. 
den de, onun acemi bir pehli· 
van olduğunu anlayanlar vardı. 
BUyiik Mehmet, (ezgi numa· 
rası) yapmak yani hasmını ye, 
re vurup üstüne çıkmak' ve ez. 
mek için fırsat kolluyordu. . 

Acaba Yusuf, lbu fI!"Satı ona 
verecek miydi? 

Hakem mcvkiinde lbulumın 
ihtiyar pehlivan da !bunu sez· 
memiJ? değildi. Hakem sağa so. 
la dönerek, Bandırmalmm falso 
yapmamasına, daha doğrusu 
Yusufu kızdırmamasma. dikkat 
ediyordu. 

Yukarıda da dcdil{ ya .. Yu· 
sufun ~akası yoktu. O oyuutia 
da hayatta olduğu gibi diiıiist 
bir adamdı. Hileden hoşlanmaz. 
dn 

Hamdi Bey bir aralrlt Cafer 
Beye sordu: 

- Bugün de bahse tutuşacak 
m1yrb 

Cal:er Bey vaziyetinden emin 
görünen bir insan gururilc ,ba • 
şmı salladi: 

- Artık si7,e zarar vermek 
istemiyorum. Çünkü, gözle gö · 
rülen köye kılavuz istemez. 

- Yani Yusuf, bu aev ada.. 
mı da yenecek mi deme}{ isti" 
yorsunuz? 

- Şüphesiz .. yenecek: Hem 
de ezerek, bağırtarak. 

- Ne diyorsunuz canım, siz 
adeta Yusufun kuvvetini kendi. 
nizde hisseder gibi konu.şuyor
sunu?.. Bandrrmalmın karşısın. 
da kim dayanabilir? Tuttuğu 
yeri koparıyor .. Görmüyor mu· 
sunuz? 

- Tuttuğu yeri koparmak 
ayrı bir iııtir. Güreşçilik yine 
ayrr bir iş. Biraz sonra; netice. 
yi görürüz, ~imdiden münakaşa. 
ya lüzum yok. 

- O kadar eminsiniz ki, Yu· 
sufunı şimdiden galip geleceğini 
ifade eden bir e<lanız var! 

(Devamı var) 

çalı~tı~ı ailenin efradiylc her ne 
kadar temase ~etirmemişse de bü
tün vakalar diP;er hizmetçiler ta. 
rafından ona anlatılmış her şey o
nun yanında konuşulmuştur. 

Her dakika Jeannette Bocquet 
ve Yenningslerle dirsek dirsE:ğe 
çah~maktadır. Jeannette kendisine 
sırlarını söylemeğe tenezzül etme. 
sc bile onun Yenningslerle konus
tu~u şeyleri i~itmektedir. Ve bun. 
larr duyduğu "kol.ay aşk,. havası 
onun da fikrini kap!arnıştır. 

Esa~n senelerdenberi hep hu 
nevi dü1üncelerle dolu olan ber
ninde bu yeni hava içinde daha 
kuwetli buhranlar peyda olmuş. 
tur. 

Bir kere bu vaziyete gelen hir 
insan için size yukarda anlattığım 
sahneye g-elcbilmck için bir adnn 
atmak kifayet eder. Siz de iyi mü
lahaza Ye muhakeme ediniz Lucas 
küçük bir adımcık!... 

De~il mi? Bu şayanı teessüf M. 
disenin esas de\·amr bunu kabul 
ctmiven ,·c bu tarz hakkında dü. 
~ünmeyenler için ~ayanı kabul biı 
sebep sayılamaz belki •.. 

(Dcvmnı var) 
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i BEYKOZ KOYLERi~DE BiR 
A qakkabı f igatları 
neden yükseliyor? 

Dün 5clırirnizde, ayrı ayn semt. 
lerde ikf kanlr cinayet i:)lenmis, iki 
ki~i öldürülmlı;. bir ki~i de )·ara. 
!anmıstır. 

Cina\·etler ~öyle işlenmiştir: 
Çenberlitaşta, Çukttrmektep so

ka;-;mda oturan I\Iehmet adında 

ler tarafından kanlı bıça&ı ile b<:-. 
raber yakalanmı~tır. ı · 

l\lelımet kcmfr:ini ya~'alay:-,r. 
polislere: 

•. ,.. ' . ' d' ' I" • ' ·- . ... amusumu tc?ı.1:zıe ı.nı. ,.,.. , , 
adanı canım gibi. $CYdiğim n:~ar.· 1 
lımı benden an.Ur. Km bir r:ı
bancı ile tanİ1trrdı 'e ~crcıirni. 
haysiyetimi iki p:ıralık etti. Yap~:· 
ğrından katiyyen mütec::.~ir <leır
lim !,. demiştir. 

GEZit• TiNiN HiKAYESi 
Mizancı Mura6'ın Ahmed Mltlıat'a 
.. "" .... ~_.. ver dlji kitap ...... , 15 ~ 

l 7. Z E 'l' I' .\ ~ A - R ı.; c E Jl ' tan kaza. idareli.ile ~·&lıktan 
A G A hı:ı.ng!sinin ehven olduğunu fart~~ 

. 8·'n lı:r ay zarfında ayakkabı ı bize tekrar tckrat' öğrettiği ve bi;"' ~eyyar ~atıcı, bir müddet e\'
f!~ .. 1t':ı mı:il a.i1ornıal bir §ekil - artık mürakabcye memur olan· vel, Yenicanıi aylusunda seyyar 
~.:: , ıv • ..:ıdnı".::iı,e ~ahit olduk. 1 latd:ı.n maadrı hC"rkc~in maıu· daktiloluk yapan Seyfi adında oi. 
L..:!l;i c.iiı .. eiir. alakndarlar bu mıı olan klasik ihlikılr ı-ekli risinin kıı ka::de;i Servet ile ni. 
hajiıı üniiıı" ge<;erler füyc bek. k:r~:nm:a dikiliyo1'.. Yani ~lin. şanlanm15tır. 
kui'.. Maattec~_,üf bugüne ka· de ma!r olan tüccar malım sak Ar:cak evvela l\!ehmedcı güler 
clat· hi· biı· tcc.:etbüste bulunul. lıycr, kunduracılık, k<if:c~ccilik, yüı gö.;tcren Seyfi ile Servet, Meh-

Diğer taraftan Seyfi ba) gın ?ir 
halde Cerrahpa5:ı ha'\tahaneı:;ın~ 
götürülürken yolda öimli1tür. Ce· 
set morga kaldırılmı~trr. 'fahki~:ı
ta nöbetçi müddeiu.rnunıi muarın. 
!erinden Turgut el koymu~tur. 

. ~o z han e'tlen Boyalı k'a (demedim; yahut ebsem bile nsrar 
gıdiyorduk. etmek işime gelmedi· 

med kendilerine 90 liraya yakın 
rııa-ılt"' okluffeunu yapliğmuz tah de:-:cilik ile hic; alakası bulun - bir masraf yaptıktan sonra yüz 
l;ik, t neticesinde öğrendik. maya11 kimseler dcı ellerindeki çevimıi5·crdir. 
Aya'ikarı fi:ptlarmm yüksel serımyeyi karlı bir işe yatır. Sen·et ~on zamanlarda Yusuf 

lncsi scb"pleri hakkında bir mo k için deri \'C köı;clc ticareti adınd:ı bir genç ile tanışmı~. Be· 
ga..ıt'te mu 1Rrrfrine beyn11.atta yaptyorla.r .. Sp~kül:l.syon yapan rabcrce gezmelere gitmeğe ba~la. 
buıu:rnn nlakalı bir zat, kendi larm ye is ada ınlannm çoğal· mı~trr. Bu Yaziyet !ı.lehmcdin iz. 
ihnıal ve ataletlerini örtmek j· ması fiy~tların a rtmasın:ı en zetir.efsiııe dokunmuş ''e kızın 
<'İn: "l. çiler frrgattan istifade bi.iyük amildil' .. Amerikan iş a- kendisine nrmıyacağını anla:m$· 
i1ı~ i"-dlik ücı etlerini arttırdı.. damı dcı-!er. fakat sizi temin e· tır. 1\iha,·et dün kararmx wm,ı<: '.J~ l ve sabaiıie,·in erkenden Yenicamie 
lar .. ., Dedi. Halbuki işdler ev· derim, biı:im stanbulun <:eldr. , 
\elden bir çift ayak.c~bryı 75 dekten yeti".!miş iş adumlarr on· gelerek Seyfiyi beklemeğc ba~la-
kurnsa İ filcmektı:ı iken şimdi Iara külahı ters giydirir .. Köse. mr~:;~z sonra Seyfi ıdmiş, dak. 
Seksen kurug almağa ba.r;lamı~. le rn deri tüceaı·lmı, bunların tilo makiı1e-.ini Jş B:ınkası k~e. 
lardrr. Buna da sebep iğne, çi· yanlarında ~alışa,p kalfalar, us· sindeki camiin ~ad<line koymıış, 
\·i ve iplik fiyaUarmm yü'kseL talar, çıraklar. bunların t:ı.nı. ç.alI§maya lxı.~Jaım~tır. 
tui .., olmasıdır. dıldnrr, biidikleri ve hatta bil· 

H.:l'·u-, lıcr.~en i~c.iyi ezıneğe medikleri, tammadıklaı·ı Ye bu l~te bu mada J\lçJımet birdcn-
k " - bire karşısrna dikilmiş ve kısa sü-
_-:ıl~mı~·alrm: i~çi eski fiyata gibi işlerle hiç alika..sı bulun. , ren bir ağız münakaşas.ır.dan son. 
1} yapmakta Ye işler a::::ıldığl i· mayan beş on kuruş salübi a. - ra bıçağını çıkarmış. Seyfiye bir. 
~lırı cskiı:ıinclen de da.ha ar. ka. çıkgözler fırsatı ganimet bile. kaç defa saplamı~trr. 
Z3.nmaktadır. rek "iş., ya:pıruı.kta gayrimeşru Seyfi bıçak derbelerini ~·erremez 

1.;i clraflıca tetkik ettiği.nıiz kazanç teminine başlamışlardır. yere yıkılmış, bağırsaklq.n deşile
:>aman, i~çinin tamamen m:ı: Şimdi vaziyet öylroir ki, eline rek inlemeye b:.ı5!amı~tır. Seyfi 12 
• un1 olduğunu ''e ayakkabı fi • be~ altı yüz kilo kösrlc geçiren yerinden yaralanmı~tır. 
Yrıthmnın yük<=elmc sebeplerinin heı·hartgi bir kimse bunu .der- Bunun üzerine i\khmet kaçma
haı-.t:ı. lıulunduğunu göriı.rüz. hal ~akla.rnaktadtr. ÇUnkU. yn.. ya davranmr~. fal~?t yetişen polis. 

nugun. ayakkabı fiyatları a. rm köselenin 400 - 500 kuru· 
llorınal biç şekilde frrla..111ıştır, şa. çıkacağı n milşteri bulaca. 
8 llt ay e\-vcl kilo!u 180 kuru§S. ğı nrnhakkaktır. Unutn1~maı1 • 
tatılan kösele bir ay evYeline drr ki, talep artmxştır. Bılha.ssa 
kutlar 250 kuruşa kadar satıl . ordu mali piyasa fiyatına.. alan 
l'!U1:1, fakat son bir ny za.rfmda Ye parayı pe-.şin veren bırinci 
birdenbire da.ha yükselerek 350 mUşteridir. B~ vaziy!t ka~ 
kı.ıruşa. çıkmıctrr. 5Dld3. mUşterı bulacagma emın 
, .. !i;vvelcc bi; ayaklık rugan, olan t üccarlar, fiyatl_a.n yliksel: 
ıcıala ,.0 emsali deriler elli ıru· mekte bir mahzur gormemekte 

ru..s iken, bugün bir liraya. fır. <lirler. 
la.nu_ştır. Fiyatlar bugün yük" Bir de bu seı~Ier pek moda. 
S<!kt:r. Yarm ise düşocck değil, olan ve adına Klepsol deııile:ı 
daha çok yiikscleccktir. kauçukla~ vardır. Bunların kı. 

1!u anormal yiikselişin sebep. losu bugun 650 kuru~a. satıl· 
~crıni alakada.rinrm bizden daha maktadır. Hariçten ~lmediğine 
1 ~~i ·b!Im~leri Iazm1gelir .. Fakat göre, bu malı burada. kim sat. 
b17. ~·ıne burada vaziyeti bir k e" makta.dır? !§te 11ir nıuıµnma .... 
t<> da.ha tekrar, daha doğrusu F akat biz cevabım verelim: 
tC§l ih e<lelirn. Demin bahsettiğimiz türeme iş 
Ayakkabı fiyatlannrn birden adamları .. Bunlar yiizer, iki yU· 

:1-'ilk~lmesir.e sebep kösele, de. zer kilo Klepsol almlş, evlerine 
ti, kalm deri ye klcpsol denilen saklamışlardır, esnafı dolaşa.. 
kauçukların fiyatlanmasıdır. rak; "Bir tamdıkta Klepsol 
llunıarrn teker teker üzerinde var, sana alalını, ama 650 ye 
dı.u-aınn: ın iyor .. 11 demekte ve bugün 

DERt ve KÖSELE: Bugünkü H~> başına 80 - 100 kuruş 
~rait icinde kösele fabrikalara. ki.t.· bırakmak §artile kilosu 
l 70 l=~ruşa m<ıl olmaktadır. 350 kuruşa satılması mtimkün 
1 'l erbabının söylediğine göre, olan Klep.solu 650 ye silrnıek· 
fabrikaların köseleyi tilccara tedirlcr. 
~ıhayet 200 kuruşa Yermeleri IUepsol'iln bugün lstanbulda, 
laıın1dır. Kaldı ki deriler bu şe· açıkta. nakil olunduğunu göre. 
hilde fiyatlanmazdan evvel de, mezsiniz, sanki kaçakmış veya. 
fabrika sahiplerinin ellerinde Anadoludan filin geliyormuş 
bU~iik stoklar meYcuttu. Sonra, gibi e.mbo.18.jlar halinde iş ada· 
fa·)tika. sahipleri bu kadarla mırun etinden esna.fm i~ yerine 
ha1n.nyor. !\ta.Hannı kıymetlen . naklolun.uyor. 
ditmek İçin: Müteaddit ~undura~ıl~rla k_o. 

- ~ianıul malmıız yok ... Kö· n~tum, hepeı de şu fıkırde bır 
S<;l~~i daha kuruUımadık .. !ster leşıyorlar: 
~-e11iz hanızdan ,·erelim.. - Fabrikalar mal satmadığı 

_ Di:rc müşterileri mü..,kül mev. için sarfiya~m:1zı Y.erine koya. 
kırh brrakar:ı.k yaş kösele al· m.ıyoruz. ~ımı~~ekı ma.!ı sat: 
h,,. ;.:ı. ıneebur cdivcıl'lar mamak hızım ı~ın de ka.rl1 ol. 
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Yaptığım kiiçük bir araştır. maga r. :ı ı .... .oııra sıpanş a • 

Teşekkür 
Muazzez reflkamın h:ut:ıltğmt ev· 

Ye1l}. büyük bir baza>t::ıtlo te~hl:. 

eden değcıli Ü.sta<.lınıız Profesör 
Tevfik Sağlam 'Ve Bayan t>r. MU. 
fide ile Asistan Fahlr Vural ve Hay
darpa§a numune hastahanesi. Serta· 
bibi ile l!boratuvnr ;:ıe!lerlc~: \"O 
bunda.n sonr:ı. da: rek ır.Ulıim olan 
ameliyeyi yapan memlekctimfz'.n 
eayruıt iftihar Operatöril ve Tıp fa. 
kUlteııi Dck3.1ll Kemal Atay'a, Pro· 
tcsör I(t:ı;ım !ıımall GUrlmn, Doçent 
Şinasi Hakkı Erol ve Asistan Naim 
Barutçu ~e dlğer asistanlarla. Hııne
kl hastaho.r.cs! Baştablbt Nazmi 
Aziz Selcen, Başhemıil re vo hasta. 
baklcılatmm lnılnni lhttntaın ve gay· 
reUertıuı muteber gazeterWı vuıt&· 

!!dyte minnet ve şükranlarımı alenen 
arzetme~ bir borç tel!l.kltl cdortm. 

1)çUncll Urmunt l\JOfottJtllk 
liôiı.bhi l\l~nlrt TeT"ftk Glhleyl 

(33643) 

l&miyor, bir işe bağlanamryo . 
ruz. Malı daha pahalıya alarak 
zarar edeceğimizi biliyoruz. A
tölyclerimi~ ancak ellerindeki 
malzemeye göre iş alıyor ve 
tabii bundan hem esnaf, hem 
de işçiler zarar görüyor. 

- Fiyatların yükselmesinde 
kabahat kimin? 

- Bir cemiyetimiz var. Uyuk 
luyor, tktısat müdürlUğü ise, 
ancak şikayet olunca işi araş. 
tınyor. Halbuki bizim şikayeti· 
miz daim!: .• tşi kökUnden hal. 
letnıeğe sarılan kimse olmayın· 
ca tabii bundan hem halk, hem 
de hepimiz müteessir oluyo. 
ruz.,, 

!şte,~ ayakkabı fiyutlarroın 
hikayesi ibudur ! 

Muza! /GT AOAR 

l\Iehmet e\ ,-ela yerdiği ifade::.in. 
ele ,·:ıkarı doğru dürüst anl:ı.t~ı:1r~~ 
fa!<:lt biraz ~nra cinnet alaımı 
göstererek ba~'lnp çağırmaya baş
lamı~tır. Kati l bunun üzerine ad· 
liyc doktoruna m:ıarcnc ettirilm_iş, 
muayenesi sonunda şuurunda hıç. 
bir bozukluk görülmemiştir. 

Mehmet geç vakit ikinc~ ~rgu 
hakimliğinde sorgur:ı. çekıldıkten 
sonra tevkif olurunuştur. 

!Kl.VCI C/ı\'ı1YET 

Di<rer cinayet te evvelki gece ~a.. o • . 
baha k~ı Eyüpte i~lenmıştır: . 

Eyüplü kasap Zekinin kayınbı· 
raderi Tah~in adında bir genç, ar· 
kadaşlan İnhisar tütün deposunda 
amele Oınıan ve Saraçhaneli Ham. 
di ile enrelki gece beraber içmeğe 
başlamış, 53baha ka~ı •ralannda 
şiddetli bir ka\·ga çıkmf~tır. ~ 

Kavga sonund.ı Tahsm. b_ıça~ını 
çekerek Osm:ın ile !~a~dmın tL1e .. 

rine atdmts, !lcr ikısını de yarala-
mıştır . . 

Vaka\·a Eyüp müddeıumunıi 
mu:ı\'inlerinden Refilt el koymuş 
ve Osman Cerrahpa~a hastahane· 
sine gönderilmiştir. Fakat hasta. 
hanede Osmana bir panr.1man ya_ 
pıldıktan sonra lıırakılmı~ ve Os
man yaralarının acı~ı ile inleyerek 
sabah!eyin Eyüp müddeiumumili
ğine dönmü~tür. 

Müddeiumumi muavini bu va. 
ziyet karşısında. o~manı hemen 
bir otomobile bindirerek tekrar 
hastahaneye göndermi~. fakat ya_ 
ralt hastahaneye yatırıldıktan bi. 
raı sonra ölmüştür. 

Osma11ın fa#a. \\:ın \iay~erek 
öldüğü anlaşılnmı· ve cesedi adliye 
doktoru Salih Haşim tarafından 
morga kald1rtılm15tır. 

Morgun ve:-eceği rapora göre, 
eğer Osm3n ha~tahane tarafından 
alelacele bir pan~ıman yapılarak 
dı~arı brr:ıkıldıktan sonra fazla 
kan kaybedip öldü jc;c \'aka gecesi 
hastahanede nöbetçi olanlar hak
kında ölüme sebebivet suçund:ın 
takibata giri~ilccektfr. 

G
a:ı-ua:www .. nz• 

Hekimi 
Mura t R .. Aydın 

!
Beyoğlu • Parmakkapı, imam 
ıokalc No: 2. Tel: 41553 
Muıyene ve her türlü gÖ:ıı 
a?Mliya~ hkaı-a için pal'1lsız.. 

- 1 ' 111 -

Çocuk Hekimi 

Ahmet Akkoyunlu 
Taksim, Talltabazıe 'k'alu No. • 
Puarda.n muda bergnn ıaat ı:ı 

teıı ll<lnra. Telefon 401 ı7 ................. 

. J? o Y a l ı k ç i f t ı i ğ i sa· Kemal-i teaccüble ke3fettim ld 
lı:bı n. o c e b A ğ a bize ilti- muhafaza memurlarına, e§ld3'"&nm 
hak etti. mUttMif olduğu in...118.f ve ınerh&· 

~lcğer, 1 z z e t p a ş a haz. met ka.dar insaf ve merhaınct fü· 
retleri, o ta.rafa gideceğimizi haber sanı duasına. bazan münasebet dü... 
al:ı_:ak, kaı~ılamak üzero Re c e b şüyorm~! 
A g a Y n. emir "'Öndenni.s imL~· Bu hallerin merkeze yalan llua-

0 ~ lam mahsus olduğu zehabmda te-
EŞKtY.\ BELİYYESt selll aramak istedim· 

Bu R e c e b A ğ a esnay-i R e c c b A i a eskiyay-i mee-
~"ıilıda _bizi hayli meşgul etti. Kaz;a hurcdcn E t h e m. in çeteal.ne 
ıdaresıle eı:;:tiya beliv:>·esi hııkkm· yjyecek ve bazı levazmı. vmliğ:bıi. 
da bir hayli malumat verdi· etrafına b:ıkmma.ksmn, doğruca. 
_ R e c e h A ğ a y 1 can kul:ı· söyledi. 
~'iy~e ~nledim. At tizerinde yekdL Ten.ccUb etilin· Bu k&da.r büylik 
gennuıe _ya.kın olmak gil~ idi~'$C bir kabahati ıöylece ııöyleylve~ 
de, kulagnıda ağırlık bulunan R e- cür'eti, harlkulA.de bir gey gibi 
0 : h A ğ a. bizi de kendisi gibi geldi· 
sagrr zannile, bağırarak Jiktrdx e- t rilı Beceliml.msı shrdlu mfCSY. 
di;>'<>r.dtı· !zalıat.3. dcv:ı..-n eden R e e e b 

JL\NGist EllVEN'!' Ağadan, keyfiyyettm hültu"' 
Rcceb Ağadan aldığım malü.mat· metin de haberdar olduğunu al· 

Zengin bir dilenci 
kadın yakalandı 

rendim.:HUkO.meti mahal· 
liyye Receb Al•uın 
ta'bliyya n.azarile bakarak kendJai· 
ni mazur görm\1§· 

Ben dahi tamıattan I01ll"a mt.· 
ıeretini 'kabul etmek ~ted!ıase de 
doğrusu pek ağır geldi· 

(Baş tarafı ;. incide) Evet, bu eşkJya. beliyye& muv~ 
zonemlı:i ihlAl edi.b gidiyor; fui ... 

1m;.nu beş ve on liralıklar olup za· 
brta memurlarını ilk dakikalarda 
bUyUk Nr hayrete dilşU:rmU~! 
Bundan başka. dilencinin Uzerinde 
Şakir kızı Servet a.dma. yazılnul 
bir nUf_us ltiğıdı da. elde edilmiş; 
ve J-.Iarıka hakiki hüviyeti tesbit o
lunmak üzere siya.si kısmı olan bL. 
tinci şube müdürlüğüne teslim o
lunnıuetur-

Marikııyr, yakalanan dilenci ar
kada§ları zabıtaya ihbar etmişler
dir· 

Bunlardall biri: 
- Balın üzerbıi%i arayor.sunuz. 

Balurköyüııe gidin de Mar:lkamn 
üzerini a.ra~ın demiş, memurlar 
bunun Uıerine ilıtira.r ka.dmı yaka.. 
la'mtşlardir· Marlka yakalanacağını 
anlayınca tıtbanları kaldnıp kaç· 
mak i!ıf~~. moto~etlt memuı11ar 
derhal yet.iııerek tutmuşlardrr· 

Üzeri aranınca beline Mrilı bU· 
yjilt torbada paraları meydana cık.. 
.ınıştır. .. 

Marika kcndisile kon~an bir 
ınuharririmize 100 Y31Jlllda olduğu· 
nu kocasmm çoktan öldüğünü ~· 
ma.şrr yıka.yarak ve dilenerek İ>a.ra. 
biriktirdiğini, dört tano çocuğunu 
b~ sur:tt~ mektepte okuttuğunu 
soylc11U§tir· Marikanın Bakırköyde 
bir de evi bulunduğu tesbit "'dil 
m.iştir. ~ • 

Yapıl~ak mütemmim tahkikat 
so~und:ı bu Para.la.rın çalına olma• 
dıgy anlaşılını;i kendi.sine iade edi
Ic_c~k'. ?una. mu.kabil mecburl yol 
~etinde çalt§tırılacaktır! 

. Egcr sa.lıtc nüfus kullandığı tea.. 
bıt olunursa. bu suçtan d adli 
vcrileedttir. a yeye 

~------.----. . JVL\.Lfi..L. 

VAIKOTa 
abone 
o nunuz 

let ve fezahat hududunu bile bin 
oattrttyor· 

MA.NZılRAJ\ı"JN AZAMETİ 

Yükselmekte dovam ediyorw:· '" 
Nihrıyet tepel&re. vtstl olduk· 
Manzaranm azameti hm te\·ak· 

Jrufa mecbur etti· 
Hayvıuıla.rımızı çev.irip terket ... 

mi§ olduğum.uz Irva deTCfiine atU 
ema.:r-i hayret ettik: 

Utif, nYı..ayetsiz <YV&··· 1ntinm
mzlıkla beraber letafetle imtbaG 
etm.i§ ve y~ kadife Uzerine mııh· 
a{}sen dikilmia açrk kurdele gıöl 
yayılmış dere ..• ve ovanın et.rafJ:IU 
fhata eden cazib balkanlar ... Halita 
gibi göz5nündedir· 

l:şte, sağda., ufkun kena.rmda de
niz;., Önümihde B o ız h a n e, 
G ü ı ı u ... Karpıuzda OrU.mee( 
pek, pek ur.akta ArnavutklJyil ... 

Solda S u 1 t a :n. ve A l e m. 
d a ğ 1 a r ı ufku ihaia e4Jyor; 
kar gibi baya..~ sa.nkla bqmı tesrSn 
etmiş A l e m d a ğ ı. lı:11vv.! 
mancviyve ile gönlUJntlztl çe.kf,.,r-. 
Dalı& uzakta. A ·y d o a T e Q &· 
t a ı d a ğ r, tatlı duman içinde, 
gare ı garkolmuo peıi-peytm. 
gibi arz..i dldlr-i cem.Al eyle)"Olrlar· 

önde, ovanın orta.smda ~en 
H il s e y i n l i müzeyyen makm. 
ortamnda zllıprUdden bir masa gibi 
dikilmiş, duruyor- Sağmda; L l 1 A 
ç i f t li ğ i, daha yUbek~ P «>· 
ı o n e z köyleri ve v; a k ı f 
k o r u... O da H ü • e y i ıı U
n i n üst taraflannda, O m. e r-
1 i y e, M u r a d I t y a Cfoi'nı 
ıi<Jiyor. 

Doyulmaz, blkılmaz, ne kadar 
bakıJaa bakmaktan uaanılmaz bfı' 
manzara!"· 

Eyvah ki çok duraınryonıs; ha.. 
va ynğınurlu, gideceğimiz mahaJ 
uzak. Acele etmek lhım· 

SANKi AFRiKA, A VRUPAI' A 
DÖNMVŞ! 

tnı. fabrika sahiplerinin kontrol 
~~~1uk'an istifade ederek iste· 
:
1 

•it. i gibi oyrı:ı.dıkl:ırını mey. Küçük Hikaye: 1 Masrafsız kadın.~ 

Çıktığımız dağ yü.kısek bir ova 
gekllnl irae ediyor. öne dofru. yo· 
bmuız düz; llkin meyli meehurdur· 
Birden, görünmez tatlı bir meyille 
Karadeniz sa.biline doğru 1niyoru~ 

!tte ur.akta biı&im mahrum oldu· 
ğuınwı gUnetfn nurlnJyyetJne p.ı4< 
olm\13 den!:-·· Sanki Afrika, Avrtı· 
paya dönmüş. Denlzin ilerWDde, 
ufkun nihayet.inde Bilsile.i el>il• 
mtlşahilı bir ~d me§hud oluyor. 
Rumeli ~ahili zannettim; meğer 
bulutJ:nuş. 

a:rıa rıkardr. 

11
. Deriler için de voziyct böyle· 

. ır. .M:eınlckeUmizdc yapılan 
111~ deri~eı.· (vidala, rugan, gli. 
~,:~ ~p·-:ı kösele gibi sebepsiz o· 
"'• a.." fiyatl:ınmıştır. 
l~a.hu derilere g(!lince; burı!a.. 

~':ı:ı. ip~.idai maddesini teşkil e· 
~en çiy dl:'riler evvelce Avrupa. 
llan gcl"rJi. Bug-iln artık çiy de· 
1 ı it halı mümkün değildir. Bu 
V:ıziyet lmrşısmda ellerinde stok 
ları bulunan tüccarlar piyasa.. 
~ı is eJlklcri §ekilde ylikselt· 
1•1 "' "rdır. 
D~ri ,.c kösclelerclcn bahse • 

tlcı ·~~'1, mezbahada. yaş derinin 
3 - 90 kuruşa kadar fırlamıg 

bulunma mm ayakkabı fiyatla· 
rıı n vi.lksclmesi amillerinden 
biri oldur.unu da kavdetmek is. 
leıim. H~ytli fabrikatör, tüc· 
lar şahsi menfaatini dilşünil. 
Yor. bari belediye fiyatları art· 
tIIınn.saydı. 

Röscle ve deriler fabrikalar • 
d:ın sonra ikinci el olan tücca· 
la geç;iyor .. Durrıda bu harbin 

~-------1 
m söylOOiği için bu nl\Sih.lı.le uyr..· 
fak gli:rıdc bir kere sofraya otll
n:rdu. 

Bilmem .. arkadaşım Ulviyi tanır 
mısm.ız! .. Tabit hayır·· değil mi?• 
Doğrusu ~ok m."emnwı oldum: ç~
kü tammL'j ohıaydmız size bu hi· 
ka.y~yi anıatmağa tü.zunı kalmaz~· 
Arkadaşmı Ulvi, diinyanm en iyi 

vasıflarını kend.i.sln<le topla.xnıı, bir 
adamdı· Ciddi idi· lvi terbiye gör
müştü. Şık ve çok temiz giyinirdi· 
Yalnız bir tı>k kusunı \'tı.rdı: Pa· 
rasmı lıarcamıilt korkusu··· l:ıri dik· 
kat edinlz .. Hasislik dl:'ğil·· Hare&· 

ı 
mak korkusu. ııa.~is pare. kazan· 
mak ister; paraları toplayarak is· 
tif eder. Ulvi ~c .. elindeki parala.. 
rm bitm.eslnden korkardı· Hepimiz, 
onun bu huyunu bitdiği.nliz iç:in 
kendisile yakmdnn alakadar olarak 
bu tuhaf adetin doğurscnğt sürpriz· 
leri merakl::ı beklerdik· 
Hayatında -bir defa dahi ol· 

sun- otomobile binmemi~ti· Eğer 
acele bir işi olursa .. tramvayın ikin.. 
elsine biner .. Aksi takdirdr> yaya 
giderdi. Çok okurdu· Fa.kat kita· 
ha para ''ermezrli: arkada!'ilarm· 
dan tedarik edrnli· Bir numaralı 
nrkada§ı doktoı du· Çok yemeni.o. 
sıllhate muzir ve hayalJ kısaHtığr. 

trlvinin beldir kaldığını söyleme
ğe lüzum var mı bilnıem Jti .. Hal· 
bukl evlenmek te btemcz değildi: 
zaman zaman buna can :ıttığı gö· 
rUlUrdü. Ukin, kadınların çok 
rntisrif olduklarını bildiği, do.ha. 
doğrusu duyduğu için böyle korku.. 
lu \"C müphem bir işo bir türlU ka· 
rar ''eremozdi· 

Thi numaralı arkuda~ı istatistik· 
çi idi· DokBan beş kadın tanmı:ış 
olduğunu ilerij.•e sürdükten sonra 
~u. mablfıklarm, yüz.de doksan iki 
ıhtımalle on sekiz ile nltnuş ay zar• 
fmda. bir milyarderi terzi faturala.. 
rile iflas ettirebileceğini ist:ıtis· 
tik sayesinde i.sbat edebileceğini 
kendisine söylemişti. 

Eir ~ Ulvinin bir genç kıza. a· 
§Ik oldugunu haber aldık· Buluş
tukları pastahanede çav kahve 
,.e pötibörler o kadar kÖtü idl ki 
aevgilislnin ikinci bir çay yeyn. kah: 
vo içmesine im.kan ,.e ilıtimnl yok· 
tu· Ul\inin hediye verecek bir l'a· 
radılrı;:ta olmadığım l1cr halde tah-

mln etmiıı olacn.ksmız .. 
Zaten ktzm da hcd.ive falan iste-

diği yoktu. • 
Ulvi: 
''.Masrafsız kadını buldum!"!' 

diye düşündü· 
Görü...cunelcrinin birinde se\•gili· 

sinin bir barda çıplak dnns <'ttiği· 
ni öğrenince pek memnuıı ·oldu. Bir 
çıplak kadrnın, geceleri te.bia.tile 
tuvalete ihtiyacı ol:ımnzdt· T~rzi
nin fatura. ı:ı-öndcrmeı;i imliha.li de 
ortadan. kaUcmııı oluyordu. 

Ulvi, :ınıdığr kadrnt bulmııştu. 
Tereddüt etmeden evlcnr1eğe l:n. 
rar verdi ve evlendilcı·· GPce, bar· 
da. çıplak danııeden bayanın gün· 
düz de çıplak dolaflma.cıı imkansız
dt· İsimlerini bilmediği ve ö~ren. 
meği de arzu etmediği kr.dın e§Ya· 
ları almn·ordu: Sabahlık·· akşaqı· 
lrk·· sokakltk .. spor m:ın:o .. kombi
nezon·· tnl\•akar ve ~~;·· ?n.sta 
isimlerinde de bir acnıp,1li< lııs~t .. 
mcğe ba.~Inmışh: Bonb.an. pırı:· 
mit·· İngiliz (;Orba!:!·· Japon revanı· 
si yok bilmem rumba .. 

Ulvi bütün bıt m3sı·afların bir 
defa,-a' ma]1s11'!! olaca~mı dii~Unr:ı-

rel· .,n.,;~· " ............ ı çıka.rnuyordu· Fa.kat e.y .. 
m l\c!'"·al · · ' ....,,, arm ınimlerini havi fatura· 
lıırm. tekrar gelmcğe başladığını 
ve Paras:nm de. ebildC" · ör11n· 
ceb · · gmı g _ u ışın neye varacağını heaapla-
mag-a başlamıştı- Halbuki kadm 
hiç d_e nı\isrif değildi· !.revsfml 
geç2:11ış csv:ıplar gi'-·erdi· Bir ...ıı .. 
Ulvl " • r . " 6 

..... 
,.OK ima bır havadisle kartı. 

lnştı· C"li ' -
• • v mr kadrom baıda. çıplak 

dansctm · -esrnı kocasmuı isrnino IA.· 
~tk bulınayan Bayan Uh-i artistli· 
fc~i ';;<ia etmiııti- Şimdi gece tuY:ı.
ti f aznn olacaktı. Bir tek tuvale-

n atur:ısmr ödemeye çoktan ra• 
2

: obnustu. Fakat gcco elbiseleri· 
nıh 11 ııdedi be.cıe çıkınca Ulvi kalb 
astalı•°f - ' .. orna tutulmaktan korkarak 

uç nuınarah ve en samimi a\'ukat 
arkad r·m-· aşnıa ko.stu ve karısının ınils· 
~ ~ınden balı.i81e a'\-"'Uka.tlık tecrü. 

Cl!lı ~ayesindo b" çıkmaz L .. i bir 
tnadd - -er eye uydurarak boc:anma ka. • 
mrnı1 1 serian alması ici~ ricada bu· 
Und F -11• akat, z:ıvalh Ulvi, boşan· 
ına kal'3rınm eline geçtiğini gönno. 
den d ı· · 
1 

c ırmış vo trm:ırhırnovi boy· 
atntsı 1• • 

l\"~klcckıı: C~\8( Tır.' flk f:nson 

Btll'VK BtR DEMEI', Btn't'K 
BİR SAKSU 

Yürüyoruz. Et.rafta.kilerden yük
sek, ve toplu ağaçlardan hastl ol· 
mu~ a.zim bir demet, yolumuzu ka-
pryor. · 

Kim toplamıı;? Onu dikmek icin 
kimde kuwet. bulunmu§? • 

O kadar büyük ııaksryı kim imal 
etmiş? 
İnsan , elinin dokunduğu da.ha 

doğrusu dokunınasmdan ko;kuldu. 
ğu her ~eyden nilınayandır. 

Altında, beyaz beya.z çiçeklt!r 
peyda oluyor. 

Ay! Çiçekler müteharrik! 
Acabn hangi rüzgirm llu~tile 

yerinden oynattlıyor '? 
(ArbS• ,..,> 

l Okuna.bılen kelıll'le -'ar'd11·. GA.?.e 
w•ya buhar olıı'bi!ir. 
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·ık t d . t .. - t 1 BO~SA 1 1 e rısa ogre men- f-Ankara 2·10·940-

leri arasında terfiler . H~l:KLER ~.24 ' 

ıoo Onlar 

Bir dereceden biğer bir dereceye terfi :~~ ~~:~, 
edenlerin listesini neşrediyoruz :: E:~::~: 

3656 sayılr kanun ahkamına I Kıymet, Hatice, Bedia, Feliha. ıoo Belga 

Ye Divanı Muhasebatın bu hu. J 62 <len: Cemile. Mediha, Uik. ıoo Drabmt 
sustaki İT.alıma tC\•fikan bir met, G3 den: Fiituhat, Kadri, ıoo Lıt.ı-.. 
üst deroccyc geçen şehrimiz I\emal, 6~ den: 1 "imet, Nuriyc, ıoo C.~k ıiro•ıcı 
öğretmenlerinin listesi vekruet Mürüvvet, Mediha, Meliyc, A · ıoo Peçcta 
tarafmdan dün maarif müdür. dile, Zekiye, Peddc, 65 den: ıoc 'lott 
ıugun·· w.. e bildir:ilmi{itir. Bu liste" Kenıal. ıoo ı·ea,ır 

F.t 100 l-e1 
)"e göre: El:iJP KAZASINDA.ı'J' TER 100 nına.r 
EMİNÖNÜ KAZASINDAN EDa"\"LER ıoo Fen 

TERFi EDEı"\"LER 23 den: HU.mi, lfolide. lbra. ıoo h\'04} Kronu 
İstanbul bir:nci okuldnn A. :him, :;:; den: Vasfi, Faik, Sa· ıco nııhı,. 

1::2.20 

!!9.GSi5 

0.99i:ı 

l .622.3 
ı::.oo 

:?6.5323 
0.62:> 
3.175 

31.1375 
31.003 

Sen;ha Okan, Ismail, Şükrüyc, miye. Şükufe, 35 dr.n: Kadriye, 
Bedia, lstnnbul 2 inciden: Ada.. 36 dan: Hamiyet, Ekrem, Mak 
Jet, :-\adirc, Semiha, Şaziye, bulc. Bedriye. Hakkı: Leman; 
.Meliha, Fitnat, ı!stanbul 3 den Mediha; l\füzchhcr; 37 den: 

- Esham ve Tahvilat -. 
Ergani 
Sl\'as • Jo:rZllunmı 15 

Merkez Bankut pe;\n 

19.53 1 
20.21 
lOS.-' H~ı:mU. Güzide, Lamia, Nihat, Şevket, Sıdıka, Sabiha, Edibe, 

Müzeyyen, İstanbul 1 den Na· !lırahim, Hikmet, Saliha, :>S 
zif, İstanbul 5 den Nadide, Fe.. den: Nadi, Fa.ik. Cahit, Bal1aet 
rih~, l!tanbul 6 dan Natık:ı, tin, Hayri, 46 dan: Recep, 57 I' ----------
Hr.ccr, Nerimc, Zahide, Istan· den: Na.şit. Tevfik, Kiiçilkköy KA YIP!-AR 
bul 7 den Banuser, Samiha, Recep, Alibey Necati, Leman, 
Mediha, Saime, lstaııbul 8 den Kemerburgaz: Fazilet, Akpınar 
~iyozi, Neb:ıhat, Aliye, Sen·er, Sırrı, Cebeci: Mustafa. 
~ayri, Müzeyyen, Naciye, Nu • BEYOGJ.AJ KAZASINDAN 
rı, Me\'Zune, İstanbul 9 dan; TERFI EDE~LER 
Semiha, Seniha, Gülşen, lstan· :Jı " 

ibul 10 d:ı.n Sabahat, Bahşendi, 1 inciden: Leman, Gülsüm, 
Gönül, Ha)Tiye. !stanbul 41 Ferhunde, Sabahat, Ömrlye, 
den Melek, :Muazzez, Ali, Feri. 2 den: Zahide, !smet, füdvan, 
ha, lst.anbul 47 den İsmet, Ne· Pakize, Saime, Mebrure, 3 ten: 
zahat, Leman, Selma, l\lualla, Samiye, Faik, Nurettin, Fatma, 
Meliha, İstanbul 44 den Feriha, Neriman, 4 den: ~edime, Ulvi 
Ziya. 7\1uhtn.r, Refia Ökten, ye, .l\lediha, Nerime, Cemal. 5 
Bedriye, Naciye, Ilefia, lstan. ten: Sevim, Melek; Mesude, 
hul 48 den Rahmi, :Mesrure, Fikret, Fifat, 6 dan: Hadiye, 
Leman, Seniha, Şükran. İsmet, Fatma, Feride, Sıdıka, Şevkiye; 
lstanbul 49 dan Müyesser, ls· Meliha, 7 den: Hayri, 9 dan: 
met, Şekure, Zehra, !t.stanhul Necmiye, Saadet, Nuriye, Zclı. 
GO dan Fazilet, Mübahat, Şillt. ra, Feride, Nazime, Zehra o· 
ıii)'e, Te\"hide, Nafia, Naciye, nan, Alptekin, Refika, Rahmi, 
A. Nurl, 59 dan Tevfik Coş· 10 dan: Feriha, Çağa.tay, Züley 
kun, 66 dan; Burhan. ha, Mclfı.hat, Hüsnü, 7\1ünevver, 

' / 
Diyarbakır ll~cslnden 26/ ll/936 ta. 

rJılndc aldığını (6ô3) ?\oJı tasdlktııı.· 

mc zayi oldu. lillktlmııUzdilr. 

AbdU~ttar Al·pr 
(33646) 

• • • 
B~lk~§ nutus memuı1ufundaıı 

aldıtun nll!us tezkerem ııo Be§lkla§ 

ukerlik §Ubemnden l\ldığrm ukcrllk 

terhl.! vcall<amr zayi ettim. Yenl:.inl 
alncag·ımdan c,kls1nln hükm'ü yolüur. 

Nc,·don Tolkıımyan 
•(33641) 

Sahibi: ASIM US 
Ba5Jldığr yer: VAKiT Matbaası 

Umum n~rh•atı idare f!deo: 
J?efilt Ahmtt Scvenıil 

Toptan yaş seb:ra'? 
ve nıeyva fiyatları 

2/ 10/ 940 Ç.arpmb:ı 1;UnU 1ntaobul 
belediyc:ıi Merkf'z: Hfı lmdc toptnn ııa· 

tılan orta derece l 'D' ıncyva \C sebze 
fiyatları : 

c tl\·st Kııro, 

Bamya 11 
Doıuateıı kır 2 
Domates nırık 3 
Sakızkabağl 7 
Soğan '1 
Fasulye ~alı ll 
Famılyc Ayşelc:ıdın 10 

l•'asulye Y~ll 10 
Fll.5U.lyc barbunye ltırmu:ı 8 
BUbcr dolmalılt 5 
BUbcr sini 7 
Ispanak 8 
Laha.na 6 

~emizotu 7 
PaUıcan b31 .. 
Patlıcan orta 2.~o 

Patlıcan ulak l.25 
PaUıcan bo:ıtan r; 

Asmaltabağı lO 
Hıyar 3 

Maydanoz -.GO 

Dt>n.ootu 1 
Havuç 3 
Pancar 3 
Turp kırmızı l 
Turp bayır :::.50 
Ü.züm Ço.vu' :o 
Üzüm Balbal lO 
üzUm P..aza.kr 14 
Uzüm Yapıncak l2 
ü~m Siyah l2 
Elma Amasya. 20 
Elma lnebol11 lO 
Armut yabani 8 
Ceviz kabuklu 12 
Şe!tall 20 
Ayva ]0 
?\ar 9 
Kestane D 
Muz yerU ll:S 
Taze incir • 30 
Karpuz Alaca 1'aı ırı 

Karpuz alaca orta 8 
Karpuz Alııca utak { 

I\:avun Kırkağaç bat 12 
Kavun I\:ırkağaç orta. 6 
Kavun l{Jrkağa.ç utak 2 
Ka.vun liuanbey baş 20 
Kavun Huanbey orta. 12 
!..::avun Ha.aanbcy ufak :s 

FATİH KAZASINDA TERFİ 
EDENLER 

Fen!, Ne\·in; 11 den: Melahat, 
Yaşar, Sait, Mükerrem, Didar, 
Atiye, Vedia, 12 den: Güzide, 
Halise, Nimet, Münevver, Hani 
f e, Cemile, Bedia. 13 den Tut .. 
ban, Münevver, Mediha, lcliıl, 
Zehrn, Sa'biha, Saime; Mahmut; 
Ilall§a+l, 17 den: Fettah, Bc!ıi. 
~·c, Snmime, 21 <len: &hicc, 
Malike, lsmet, Behçet, 29 dan: 

Mektepler açıldı 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 

kitaplarınızı "V AKIT,, kütüphanesinden ko
laylıkla tedarik edebilirsiniz • --·· 

11 inciden: Naşide, !smail 
Hrıkkr, 12 incidc.'1: Yıldız, Ta. 
IJ:ı. Nadire, H. Melahat, K. Sa· 
haha t. }<"atma. Nevriye, Saba. • 
hat An:ıl1 Nezihe, Naci Gür, 
Şerü"c. 13 dc.n Sami, Makbule, 
Necmiye, Atiye, T. Saadet, Re· 
~idC', Kaime, Hadiye, Bakiye, 
Hidayet, Naşide, 14 den: Bur. 
hanettin, Lulfi, Azize, Bedriye, 
15 den: Beria, AY§C, 16 dan: 
:Ke\-ecr, Seni)"C, Zeki, Tahsin, 
li den: Şevket, Burhanettin, 
Osman. Mithat, Yaşar, Desti· 
ne, Şaziye, ıs den: Saime, H. 
Hayriye, Hadiye, J<J. Hayriye, 
n. Adalet, Ş. Sait, Müne'\-ver, 
l\Iiirvct, 19 dn.n: Sa.llhattin, 
Ferhunde, Ferdane, Rukiye, 
Mebruke, 20 den: Asım, Zeliha, 
Ferdane, Rana, Masture, M.ak. 
bulc, Müzeyyen, Cemile, Şeref, 
Cemil. 21 inciden: · Leman, Be· 
di::ı., Behice, Şadan, Zeki, 22 
den: Srddik, Abdullah, 24 den: 

Mukadder, Muzaffer, Zahide, 
Abdülkadir. Fatma, Fazilet, 
Ayşe, Hadiye, ;-=Emistiklil Lisesimm 

=ıiı 31 den: Behice, Nimetullah, 
IJut!iyc, Nezihe, Nazime, ~2 
den: Reşide, 35 den: 1 Fc\"ziye, 
37 den: Neriman, Malik, Ce· 
mal, 42 den: .Abdullah, Nahiye, 
Ziya, 43 den: Sabahat, Feriha, 
44 den: Zihni, Vasfiye, MUuy. 
yen; Nihat, Neyyire; Nahide, 
Emin; Zehra; Edip; Mürüvvet, 
Kebire; 45 ten: Nuri, Pertev, 
Ah.met, 46 dan: Aliye, 47 den: 

: .: 

ım Kız ve Erkek - Levli ve Nehari 
:ı:: 
!IE: Taletı. kaydm& devam olun.mııktadn'. 
==~= t::; 1 • ......... :::: ·:·······••ı• ::::::!F.!i: Ştthmdebası pol111 karakoJrı arkaamcta, Teleton: 223'1 i:!!iii5!!ii · 

Kirahk depolar 
Ankara caddesinde Orhanbey Han zemin katında ,.e makine 

yerleri istiyenlerin Vakıt Matbaası Idare memurluğuna müracaat 
etmeleri. .................................... 

Baş, Dış, Nezle, Grip, Romati~ma. 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı 

derhal keser 
k:ıbmda. ı;llnde 3 kaşe nlınablllr. 

r.\.KLlTLERlNDEN SAIU~~r.t.. UER 1.'ERDI.!: PCU.u KUTULARI 
1 UAULA lSTEYL"\'lZ 

~" ~. : ..... \ıt, ,,, . :_ ...... ; ........ · .. !.f.. ... · .,.. .. : .·• . ·.., .. ~; ı . ~ · ... . _ · .. : .. · .. , . , -
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu!' Tarihi: 1888 

.Sermavesi: 1 oo.r"'"·ooo Türk Lirası 
'Sube ve A 1nns :.Aedi ! 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
I 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

tın.at Ba.oka!mda kılm"ara.b "• lhbarm taaamıt hesaplarında mı u 
llO Urut bulu.na.ıılara senede ' defa teldlecek kur'a U• B§aftdald 

pl.Aıı& {;'öre ikramiye dağttılae&ktrr. 

& &de\ LOOO Llralık t.000 Ura 
' • 600 • ı.ooo • 
& • • !.'.;0 . • 1.000 .. 

(0 • 100 • t..000 • 
100 • 60 • G.000 • 
1%0 • co • 4.:800 • 
100 • 20 • 3.!00 • 

OlKKAT: Hesaplarmdakl paralsr bir eene lc;:lode 6'l Ura.dan aşatı 
cm,mtyenıere lkram1yı çıktığı takdirde % 20 fazlaıdyle verUecekUr. 
Kur'alar senede f defa: ı E:yJQJ, J BlrlnclkA.nun. l Mart H ı Hazlran 
tart!llertnde çekllecektlr. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğunden: 
Du yıl veteriner orman ''c Ziraat fakUllelcrinc kabul edilecek talebe. 

lcrln seçim imtllian tarUılerl dcğl~tlril!l)lşUr. 
lmtihanlar 3.10.DtO Perııembc &UnU saat 9.ZO da. 4.10.940 Cuma V1l 

ü.10.94.0 Cumıırtcsi günleri eaat ikide başlamak suretilo yapılacaktır. (9283) ' 
Nezihe, Sabahat, Bedriye, Mü. 
l't?\"\"er, Aliye. Zehra, Fcrhun· 
de, Hasene, Fehmi, Hamit, 25 
den: Mooiha, Ferdane, Sabahat, 
Sıdıka, Melahat, Servet, ?.fak. 
bule, 27 inciden: Leman, Sabi· 
ha, Nezihe, Mutaluı.ra, :Kuriye, 
Zican, Saadet, !\lesude, S. Ce. 
nıil, .Mukaddes, 28 den: H. ~lü 
nevvcr, Fatma, Nüzhet, Saliha, 
Xazmiye, 29 dan: Zeki, Hüsnü 
ye, T. Zehra, Şndıman, Fikret, 
S. Suat, Sacide, 30 dan: Hami· 
de. 31 den: Hadiye, 'Mediha, 
Münire. Mesrure, Münevver 

Feriha, Muzaffer; 48 den: ![{a: 
mil, Türkin, Nuriyc, Nimet, 
Kıymet, Mürilvvet. 4.9 dan: Ni. 
hat, Nimet, Memduha., Kiğıtha 
ne 2 inci yatıdan: Halil, Zehra, 
Leman, Neriman, Kadriye, Mü· 
zeyyen. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 28 / 9 / 1940 vaziyeti 

' Hayrünnis~ Rana, Devriye, Me 
lahat, 32 den: Rauf, Hikmet, 
34 den; Fahriye, Huriye. l':.a.. 
bia, Cema.liyc, Samiye, Nihal, 
Şükrü, Nadjde. M~lahat, ~i· 
ka. Nedime, 40 dan: Pakize, 
~1übcrra, Fitnat. ~ahide. Le. 
man, :\lelahat, Bedrıyc. 43 den; 
Fchime, Muzaffer. Sacide. Nev 
r~ste, 45 den: Müyesser. Ahid . 
Aliye, Cavit, Safiye, 50 den: 
Saadet, 51 den: Xezilıe, 52 den; 
Etem Perte,·. Hüsnü. Leman, 
NühUft.c, Latife, Muazzez, 
:\fakbu1c, lbrahim, Sadık. ~fü · 
berrn. :Z..Ia.arü, Selim, Sabiha, 
Mesrure, ]{ulsiyc, Ertuğrul, 
Muhbire. 

53 den: F~rit, Belkis, Hik. 
met, Ragıbc. Naciye. .A..hter, 
Sıdıka, Saliı.hatt.in, A<lil: ı::adtk; 
!. Hakkı, Sadi! e, 56 dmı: Mak· 
imle, Hamide, J\fuanı.'nf'r, Hür 
ı iyet, :58 den: :C\·iye, GO dan: 

BE.Şl:KTAŞ KAZASINDAı~ 
TERF! EDENLER 

Beşiktaş 15 den: Fevziye, 
Mihri, Cihan, :-.:erime, Muaz. 
zcz. Safinaz, .Cemil, 16 dan: 
Feyzullah, MUnıire, 18 den: 
Ha;Tünnisa, Vehbi, Ruhsar, 
Mahmµt, Vnsıf, Hüsnüyc, Ata: 
ca, Ncdidc, 19 dan: Mileyyet, 
Sabahat, Fatma, Nuri, Sa.ime. 
Nedime, Sileda, 20 den: Nefsi. 
ye, NUZhet, Mediha, Ulviye, 
Sabahat, Zehra; v...man. A nü · 
ye, 1\Icliha: Samiye, Nezahat, 
Ze~nıettin, Rem~iyc, 

22 den: Emin, Fatma, Zehra, 
Mediha, Gilzin, 2J ten: Naime, 
Mukbile, Nebahat, Süveyda, Ta 
lat, Müzeyyen, Emine, lk.tife, 
24 t"n: &<lriyc Sancı. Sa:ıdct, 
?.IUnc\"\·cr: İhsan; 25 ten: Fah· 
riyc; 26 dan : Rabia, ~luhterem, 
34 ten: Mustafn, 38 de11: Nnzi 
re; !';ihat, Hikmet; Adalet; 39 
dan: B~dia, B..~ia. Kuran, Meh. 
pare. 

Müzchh~r, En.ine. Mebrure. 
50 den: liilsnü, Nihal, 52 den: 
:\rnncvv~:-. ~rvet, UJ\Tf;Je, Şiik. 
rliyc, D.:iıbc. Sv.adet. Güc::in; 
ı inci yatıda.n: Sa-ıdiye, Ali. 

(Romı vat) 
(Diğer kaz.ılarcl:ın zar.ı gören 

öğretmenlerin icimlerbi yarın 
neşredec<!ğiz.) 

.AKTiF 
itaat 

Altın: san Kilorram 718U53'll 
Banknot •. , • • • 
Ulaklık • I 

• • . • 
DablldekJ Mohablrlrrı ~ TDrk Uraaı . • • • 
llıu1ç~k1 Mabııblrlf'r: 

Altm: San KUogT&m 11 3 Hl 99 ~ 
Allma tabvtU kabtl urbeıt dl)-
vız.ıer . • • • • • • 
Diğer l11h1zler ve borçlu IQlrtııı 
baldyelerl • 

Baz.ine TahY11Jer' ı 
Deruhte edilen tvl'fllu nakdiye 
ka~Jı~ • 
K&ııunıın 8 • ~ maddelerlne tun. 
kan HJtzlnı ta.ra!ıııdan v&kJ t•. 
dlyat . 

Senedat cnrııanu 
'f'1('ar1 Seoedııt • • 

A { 

... t 

K bam 'e t:ıtıvtl!U t'Ouann 
Uenıbtc edUt-n tVTakı nakrıt· 
renin ıtarşılıı,tı eabıım .,. 
tabvlllll 1Ubnr1 kıymetle , 

Serbest g,ham H Tabvt.ıat; 
A.lıınalat ı 

Altm ve döv!:. llzerfne avan • 
1'ah\11At uzertnc 11 \'ana ' 

• 
• 

HıızUıcye kısa vaa &\·ana • • 
Hazineye 8 50 No. kanuna gl5rı 
~:l:ın nltm karşılıklı avııruı • 

1:-llıısedarlur 

l.1uhtcllf • • • 
• • • ' . 

l Ol ·OIZ.889,fH 
J l.788·381,-

2·288·924,16 

(;8().761.87 

7.525.1!)2,41 

88-877,63 

ıs.531.sso.sz 

158·718-563,-

19.310.100,-
1 

251·420·174,27 

47·860·756,98 
S.277·05'7,57 

7·808,72 
7-8()8. 722,-

10.020.000,-

46·000-000,-

Ye~ 

1 Ten-m111 193q t&rihfnden lUbaren : 

u.r. . 
115.o .ıo.rnı,1c 

G80·7G1,S7 

26·101·619,86 

189·-ISS.367,-

257·420·4 7 ı,27 

55-687·81 .1,50 

68·836·580,7:: 
4.500.000.-

20.464408, 4f 

683-120·195,90 

PAS1F. 
Sermaye 
tııtlyaı akçeah 

AdJ ve tevkalAdı • , • 
ffıuwd. • • • 

. .. 
• • 

redaruld~ld Banknotrar ı 

Oenıbte ed11eD nra'tı nakdiye 
•Kanunun 8 • 8 l.ılcl oıaddelertnı 
tevtlkan Hazlno ta.r&tında.a vakJ 
•edlyat 

ı~nıhte ~leD •vrakJ nakdiye 
oakJycs! . • 

Kar§ılrğl tamamen altm ..,taralı 
!Aveten tedavüla vazedilt?D , 

Reeskont muknblll Udveten teda. 

,.ed. • • • ' • 
&JEVDUATı 

nırtı Llruı 
ıutm: 5af1 KUogTam 18 9!ö 84:> 
!!RZO No. kanuna göre hazineye 
!.çılan avanı ırıukablU tevdi otu· 
nan a.Jttnlar: 
'3MI kilogram 

06vb TaahbOd:ıtı ı 

• 
86 716 4tıS 

AJtma tabvUf kabil dOvtzler 

oıger dövizler H alacaklı Kll· 
rtng bıık1yeıe.rt • • , , • 

'{Uhteli.t • • , r ı ı • 

6- ı 88·666, 15 
6·000·00-0,-

158·748·563,-

19·810·196,-

] 33438·367 ,-

17-000.000,-

212.000.000.-

68·187·143,6! 
26·606.649,07 

Cil·G13·228,22 

8·859,77 

:8·825-828,50 

'Fekb 

• tskonto hadı1f % 4 Alt:m Qzerlno avana ~ 3 

l.Jra 
15·000·000,-

12·188·666,15 

368·438-S67,-

9 l-79~·092, 71 

ul ·648·228,~Z 

28·828-683,27 

112·227-158.GS 

683-120·195,00 


