
Gazetemizin yeni 
e~ebl romanı 

Perdenin 
arkası 

,- Bu kuponu keaib saklayınız -

VAKiT KlTAB KUPONU 
Tcrtlb 1 dC'n 25 c kadar kupon toplayıp idarcmlzt' 

9 
getiren okuyuculanmıza Resimli Hafta 

___;~-ı Mecmuruıınm 26 nUshalık blr kollekslyo. 
6 nunu verec(ğlz. 25 kupo?)la birlikte 2: 

kuruş da ödenmesi lizrmdır. Taşra okuyu. 
L culanmız ayrıca 15 kuruş 6deyccektcrdir. 

Ticaret Vekaletinin manifatura 
fiyatlarına dair tebliği 

YAZAN: 
(Yazısı 4 iinciide} 
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iÇ SAYFALARIMIZDA 
Hakkı Süha 

istanbul bugün sevinç Yarım itimat ve cesa- Şerefli 
ordumuz F iltret Adil 

l•kender F ahrettin 
Rüıtü Şardağ 
Suad Derviş 
Muzaffer Acar 
Hikmet Münir 

ve gurur içinde retle gözlüyoruz 

Roneelııır. FdlraJar, Mrraldı l\lağft 

ıJa )'Ulllul. Tetkik '"" Tab111 m:ıka 
Jelerl, En Yeni Hahl'rlrr. 

\AKIT OKt'YI Nt :t. 
il.EK Gt::N 6 S\lT.\. 

B UGÜN lstanbutun kurtutuıı 
ı;ünU olmak dotayıslylc lıı

tanbulda büyük merasim yapılacak 
tır. Taksim Abidesi önünde muaz. 
zam tezahürat olacak, nutuklar 
söylmccek, bunu parlak blr ı;cçit 
resmi takip edecektir. Hcın§er!lerl· 
ınlzln bu Jtutlu bayramını tebrik 

eriz. 

lstanbul Hava Kurumunda mühim bir toplantı 
ZWWW2 --~ - - - - - -

Genel merkez başkanı 
MenU propaQar danın mahsulü olan . 
Şayiaları tekzip etti 
İstanbul Hava Kuruınu Teskilatı idare heyet

le:i iki S!'Ün evvel Parti ve Vilayet merkezinde 
urnuıni bir toplantı yapmıslar. 24 kisilik bir 

neier 
konuşuldu? 

Yazan: ASIM U.S 

H ttıer ııe l\lusolini nrcnn~r'dc 
blrJcstlJcr 'c üc: saat konuş. 

tuJar. 
R"smi tebliğ bu mülakatın "Fiih. 

!'er ile Duc:t' arasmı!a mu:ın·en zıı
rn:uı'arda , ııpılan fikir teatisi" ma. 
hl) etinde 

0

blr l\Onusmadan ibaret 
Olduğunu ktı.) dediyor· Dunun scbe. 
hl .\iman) a ile itlll\'amn harp ':ııl. 
~etı dola) ıslylr karşılastıkları her. 
hanıı:ı bir sıkıntı , c :ıan·retin bahis 
"'"'' zu11 ol:uım :ıc:ığmı ı;ıistrrr.:cl•-
lnıllr. ' 

Aneak flkrimlırP bu. üzerinde du. 
ruta<'a'k bir noktadır· Alman)"a 
1 rıın~anm \1kılmasından sonra 1n. 
·~ııtf'rf!) ı bİr ~ ıltlınm taarruııı He 
istı)i edr<"ektİ: .\uupaıla 'r. Ak. 
d<-nlzcte bu ikl cll'' trtin ı.a~ısma 
c:ıkll('.ak hiç bir mukaH'mE't kalını. 
laca.kıt; onda• sonra kt-ndilrrl için 
8Y1rdıkla.n ha) at sahasını Medik. 
1"ri glhl tanzim ed<'<'.ckl<'rıH· Hal. 
~ilki bu ~'lldırun taarruzu basladı. 
d hald<- bf'klencn netlct>)i 'erme. 

ı. 1ngiltercnln moka\ <'mctl de\ aın 
edl)or. 

(Drıamı 4 iitıciide) 

encümeni se;mişkrdir. 1,;mumi 
he} et dün jkinci 'c son toplantı. 

~ 
gündüz il çal.,mış olan tetkik en. 
c~ıncninin hazırladığı raporu tct
kık ederek Ha\ a kurumunun me
saısinin verimli olmasını temin e. 
d::~!; mühim kararlar ittihaz et. 
mi~tir. Ha,·a Kurumunun, yaşadı. 
trımız miihim devrin ihtiyaçlarım 
karşılamak maksadiyle genişlettiği 
çalışma programının lüzum göste
receği büyük miktarlardaki parayı, 
\'aridat kaynaklan üzerinde i~li. 
yerek temin etmek imkanını vere. 
cek olan bu kararlar vatanda5la
rımızı memnun bırakacak bir kıy
m<'t ve ehemmiyet arzetmektedir. 

Ha,·a Kurumuna yardı.'ll arzu. 
sunu duran her vatandaa, mahal. 
leye doğru gcnişlirccek olan teş
kilat savesinde bu arzusunu kolay
ca yerine getirmek fırsatım elde 
edecektir. 

Diin cereyan eden müzakereler 
esna mda 1 lava Kurumu genel 
merkez ba~kam söz alarak halkı. 
mızın yaptığı teberruların her va. 
kit olduğu gibi. f~v~aHide bir ~a
rnivet hareketi halını aldığı bugun-
de ·de daima ,·c tama~~ı: I~a.\-Cl 
kurumunun eline gcçtıgının bılın. 
rnesini sörleıniş ve bunu §U söz. 
lerle ifade etmiştir: .. .. 

( Dcvanıt S -uncüdc) 

Yazan: SADRI ERTEM ~ 
Takvimde öyle günler 

vardır ki onlar ne sade
ce bir yirmi dört saattir, 
ı:ıe de hatırası sadece h!T' 
kağıt parçasıdır. Onla
rın bütün vasfı sonsuz 
bir hatıradan ibaret ol- :Jbd~~ 
malarıdır. 

6 lLKTEŞRlN BUNLAR. 
DA. T B1R1DlR. ONU lSTAN" 
BUL HERKESTEN DAHA 1. 
yi anlar, bu tarih onun haya· 
tında kurtuluş merhalelerinden 
biridir. 

G ilkteşrin 923, 16 Mart 920 
yi yaşayan lstanbulun en bü. ---::-----::---------...:..:.=.-=...:::..~=::~~~~~ 
yük saadet ve zaferle alın ah. Ankara haberler· 
na geldiği gündUr. 16 Mart, 1 
onun ba~Tağını indirmiş, kud • 

~~:~c~~~r:n ~~~~;iş~1~·~e~i~~ Kaymakamlar ve maliye memur-
liklc cezalandırmıştı. 

Cç yıl sonra gelen Teşrin sa ' d • ı bahı yalnız bayrağını doya do. arı arasın a yenı tayınlar 
ya seyrelmek imkanını Yerme· 
nıia. n;ilatevlilcrin duıuın- bu. 
lutlatt arasına ıufina~k g(Sr.:
den kayboluşlarına sabit ol. 
m~tu. 

1stanbulun Altı llktcşrinle 
kavuştuğu saadet, sadece bir 
his, bir kalp davası değildi. Bir 
tarihin, beşeri mukadderatın 
t;ieğişişi idi. lnsan bütün tari· 
hini, bütün kültürünü, bütün 
kudretini temsil eden eserler 
ortasında esir olabilir mi? 16 
Martın penceresinden baktığı. 
nrz zaman buna evet derneğe 

mecbursunuz. Fakat 6 llktcşri· 
nin penceresinden bakan gözle. 
riniz size §U hakikati anlatır: 

- Kuvvetli olmazsan mah· 
volacaksın. Kuvvetli oldun, km~. 
tuldun. ( Deı•atııı 4 üncüde) 

Dünkü Balkan 
Müsabakasında 

b · rinoill 
kazandı 

Mimar, mühendis kanununda tadilAt yapılacak 

Maarif Vekili geliyor 
Ankara, 5 (Hususi) - Maarif Vckı1i Ilasmı Ali Yücel bu 

a1;,~m saat f!O trcnilc lstanbula hareket ctmi§tir. 
Vekil, lstmılnılda bir miiddct kaldıktan sonra tetkiklerde 

&ulımmak ii::crc Antalya ve lspartaya gidecektir. 

Kaymakamlar arasında 
tayin ve nakiller 

Ankara, 5 (llttsttsi) - Kay· 
makamlar arasında. nakil ve ta
yinleri bildiriyorum: 

Ali Rıza, Araca İmroz kayma· 
kamı Ragıp, Malkara kayma. 
karalığına Basra kaymakamı 
Eşref, Ulukışlaya Konya mai· 
yet m~muru Hikmet, Fatsaya 
Koeaclı maiyet memuru Raif 
Hafiğe Malatya maiyet memu ~ 
ru I ··u· Be ... u 1• ytüş.cıobaba Pınar· 
:aşı kaymakamı Kemal, Pınar. 
~ıya İdil kayma.kamı lbra· 

hım, Hatay hukuk işleri müdür 

(Devamı 4 ii11cüdr) 

Sarıkamışa Taşköprü kayma· 
knmı Niyazi, l\1udurnuya Cide 
kaynıakamı Mahir, Cideye !K.a. 
rayazı kaymakamı Kemal, Ka · 
rayazıya Vakfıkebir kaymaka.. 
mı Hüseyin, Fcthiyeye Snnka • 
mış kaymakamı Ziya, üçüncü 
~umi müfettişlik yazı işleri l ff' 
mudürlüğüne !ğdır kaymakamı ~ (tC 

1 Salahattin. lğdıra Özalp kay. 
makamı Celal, Dikiliye Bursa 
hukuk işleri müdürü V-Odat, 
Taşköprüye Araç kaymakamı 

Günlerin Peşinden: 

Bir keşfin 
yıldönümü 

B ıı sene 11uıtbaacıl1ğm 500 
foıeii yıldönümihıc tc. 

srıdiif ecliyor. Avrupa biiyük 
bir harbin t::tıra71ları içinde 
çalkamp durmasına rağmen bu: 
mı 1ıatırlayanlar var. Fal.at 
1 ~40 scııcsindc Gutcnbcrg Straz. 
bıırgda miıtcharriTc harfler ile 
ve 7;,ol 'h·umıcti ile ilk eserini 
basma;;dan beş asır cvtıcl Çin· 
lilcr basmı sanat mı 1•c§f ctmi§ 
ı·c 1ıatia bu yolda bir 1ıay1i ücr. 
ıcmiş buluııuyorlarllı. 

Demek ki Avrupa miflctleri 
on bcşi11ci asırda Çinlilerden 
bc.-r astr geride idi; Çinlilerin 
oıı~mcu asırda keşfettikleri bir 
sanatı ancak oıı beşinci asırda 
oniardmr. alabildiler. Bugihı ise 
aradaki terakki farkı tamamen 
brı 1ıisbctin cıkailredir; yani 
Çinliler At•rupaltlardan beş astr 

Brenner 
mDIAkatı 

iNGiLtZLERE GORE 

Bir sulh taarruzuna 
hazırhktlr 

EGER BU OLMAZSA 
Sovyetlerin itirazına 
rağmen Balkanlar 

yoliyle ilerleme 
ihtimali de varını§! 

(Yazısı 4 üncüde),1 

Son Haberler 
lngiltere, Amerilia -

anlCJ§ması 

Amerika, Pasif iği 
İngiltere, Atlantiği 

koruyacak 
Londra, 5 (A.A.) - Tu .Ajan. 

sı bildlriyor: 
D:ı.lly MaU gazetesinin Nevyork 

muhabirinin haber verdiğine g~re 
B. Hull, İngiltercnln Amerika bU· 
ytlk elçisi Lord Lothuan ve Avus· 
turalya se!lri B. Cıısey arasında 

Paal!ikdo mll§tcrek bir Ahenkle 
hareket cclllmc.ııl hakkında cereyan 
eden mUznkercler bir ln&1ltz -
Amerikan anl8.§lllasiyle Dihayet 
bulmu§tur. 

Rclıılcumhur inUhabınm netice. 
le bcllt olm&dıkça veya U.lc 
Şarktakt buhran derhal filli hare· 
keUero girifmeyi icabettlrmedikçe 
hiç bir resmt tebliğ ne~redllm!ye· 
cckUr. 
Anlaıma mucibince .A:mstk&n 

filoau Pasl!igt. !nglliz flla.u At. 
lanUği himaye edeceklerdir. 

An.Iqmada qağtdaki I1lll{1aıler 
vardır: 

lnglltcre Singapur UullnUn A
merikan tarafından dilediği aekU· 
de kullanımasma muvafakat et
mckte,llir. Amerika :!Dosu cllzitam· 
'ları dost sı!atne Avu.sturalya li· 
manlannı ziyaret edeceklerdir. 
lcabedcrse, Amerika, Japonyaya 
ııcvkedilccek harp malzemesinin 
}\epslne ambargo vazcdccektlr. 

Kı' saati 
Dün gece ya.rrsmdan itibaren 

sr:ınUer bir eaat geri alınmJibr· 

Diin §t.hrimizdc ıaP.ılaH altınet 7Jalkan oyunlarında takımımız Şeref Tribımii öniimle geçit rrsnıi 
1.,DP.Jlrkm.. ~Yazısı 6 ıncıra).,; 

j geride bıılunrııalı."'iadır ! 
Hasan KumçaY.J 

- Kontorat mımmelai bitti e[""1i111. 
laı.acak zatı takdim ediy_0111Z. 
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Türk kadını Türk erkeğinden 1 Lökantaların temiz-
A ~r~~~hj~~~~;k!:~k~~~~~~~~;:;nı~:~ )İğİ Veya pİS)İğİ •• 

~ 

dcskr1ptif karakterini tesbit :~:~~ ~~:~~~ ~:~f~~a!a~~ 
tınek için (64,000) kişi Uze. mak l:lzımgelir. Hülflsa yalnız 

ı inde antropoloji tetkikleri ya. kadın ve erkek '\>oyları arasın. 
pılmağa aşlanmıştı. ~u tetki.k da}\i nisbetsiz ftırk ba5lr. ibaşma 
lcr son günlerde netıcelcnmı§ derinleştirilecek lbir tetkık mev
olduğundan Türk Tarih Kunı · 

f .. Af zuudur. 
mu nsba11kanı pro esor et Antr-0pqlojik tetkikat :mm· 
gazetecilere bazı malfunat ve. 

1 
ld ğu 

rerek Türkiyede erkeklerin boy takalara göre yapı m\§ 0 " 
vasatisi (1) metre 65 2 santim, için belkı !köylü kadınlar ile 
kadınlarda. (1) metre 52,2 şehirli kadınlar hakkındaki ra. 

kamların mukayesesi bu husus· 
santim olduğunu, garp vilayet· ta bir dereceye kadar müsbet 
!erinde erkeklerin şark vilayet. bir fikir verebilir. TUrk kadın. 
k•rine nisbctlc kısa bulunduğu· lannın boyları erkeklere nis· 
nu, beynelmilel boy serisinde betle inanılamıyacak derecede 
erkeklerin biraz yukarı, kadro. kısa görllnmcsi içtimai hayat 
hU'In ise biraz aşağı olduğunu ı;a.rtıanndan mütevellit ise bu 
söylemişti. şartlar köylerde daha müsait 

Bu malfımat gazetelerde bazı olduğundan köylü kadınlarm 
ınillihnzalara yol aı:mL'.ıUr. Bu §ehirli acadmlardan boyca. dallı& 
arada Ak§am'da Va • NQ şöyle yüksek olduğu anl~ılacaktır. 
d<'di: 

- Türk milletinin vahdetini 
tPmin eden imil boy ölçtlleri 
dt'ğil, kültür birliğidir. .Anado. 
lıımm birçok yerlerinde topra • 
ğın verimsizliğinden nebatlar 
ve hayvan cinsleri küçfilm.üş. 
liir. lyi bir isk&n siya.seti Türk' 
!eri eskiden olduğu gibi, dağ 
parçasr ve ay pa.rçasr haline 
. oka.bilir. Ben şahsen bitka.ç 
nc'il içinde boyların pek kısal. 
dığına. kani bulunuyorum. 1yi 
bir y~~yrş §el"8.itinin temini 
·10 bugli$U vasati ırk ölçUleri. 
rok değişebilir ve doÇusu. 
ı metre 52,2 santimetre boyun· 
clald Türk ikadmmı bir da3dka 
hı'l)ul etmeği içim istemiyor.,, 

Herhalde memleketin muhte. 
lıf mmtakalarmdan al~ 
6 ı.ooo !kişi tir.erinde ya.pI1a.n 
, nt.ropolojik tetkiklerin verdiği 
c n mühim ~tice TUrk erkeği 
·ı Türk ikadnır araamd& vaatt 
bo • ôlçtlsU itlbarlle 13 santim 
b' ı fark bulunmasıdır. Tilrk 

,.ı ği !beynelmilel boy ôlçtisful· 
de vasatiden yukarı olduğu ilıal. 
rlf' 'liirk ikadmmm boyu neden 
J layı vasatiden apğı oluyor? 

Hem lbu nıeticeyi ka.tt bir ha
.ıkat olarak ka.bul edecek olur. 

k va. · NQ arkad&§rmımı de. 
dıği g:bi sadece toprağın verim 
ızliğinden mUtevellit uzvt bir 

Bununla iberaber, antropolo. 
jik tetkikler memleketin her 
mmt:alı:asmdan munyyen tipler 
seçilmiş 64,000 kişi ii7.eriııde 
yapılmış olduğu halde yine ver
diği netice ancak ilmi bir ihti. 
yat ile kabul edilebilir. Fikri· 
mizce bu tUrlU rakamlar ilin! 
bir kıymeti ifade etmek için 
nUfus B&ymu gibi umuml ve 
§ilmullü yapılmasa. hile muay. 
yen devrelerden sonra tekrar 
edilmesi ve her antropolojik 
tetkikin verdiği netice evvel:kl· 
Icr ile mukayese olunması lL 
zımdır. 

Antropolojik tetkiklerin mu· 
ayyen c1evrcler sonunda tekrar 
edilmesinden çıkacak bir netice 
a'ilrk ırkmm. zaman ile tekL 
mille doğru gittiğini, yahut 
tereddi ettigini göstermcğe hiz· 
met etm.eeidir. Antropometıik 
ölçWerin fabrika llÇllerinde rot 
oynaması, yani lbu ölçüler ilo 
ayrılmış olan işçilere göre i§ 
verilirse daha. fazla iş randmı&. 
m alınması, yahut orduda. pi· 
yade olacaldan uzun iboylular. 
dan ayırma.le yürüyil§te da.ha 
ziyade hız temin etmesi ikinci, 
belki de ibeşinci derecede ve 
tatbik kablliyeti az olan bir 
faydadır. 

A. 

Portsaid Limanına f Akrabasını yaralayan 
konulan ııhhi tedbirler mahkiim oldu 

kaldırıldı Geçenlerde Küçükpazarda, 
lçtımat muavenet vek!letin· a.kra:basmdan Arap adında ibiri. 

den alman haberlerde, muvari. sini, aralarmda çıkan bir kav· 
Jatı:Ja veba tedbirleri konul· ga son~a bıçakla ağır yaı·a. 
mu olan Portsait lirnanmm layan Şerif Şenolwı ikinci ağır 
17 \:ylül 1940 tarihindenberi ve. cezadaki muhakemesi dün biti· 
b.ıd~ salinı bulunduğu ve bu rilıniştir. 
mi' ' .sobetle veba tedbirlerinin Mahkeme, Şerif Şenol un su. 
ı.aldırılmış olduğu bildirilmi§" çunu sabit gl:Srerek kendisinl 
tı.. 11 "Y ;ı.7 giPı hapis oozu.ma 

Şoförlerin uılanınıya
caiı anlaııl110• 

Altıncı tube memur lan dihl 
d f a.zla yolcu almak, karnesiz 

mahköm etmigtJr. 

Cf.lı1mak, dikiz aynası bulun• 
durmamak ve saire suçlardan 
17 tQför hakkında ceza kesnıia 
lerdir. 

Çeviran: Suat Derviş - 44 -
• Ji::.ter Ma'-"'•ll Brunton öl<til· 

ı ı.: chiğü zaman onun evi!l® bulu., 
n.ın kimseleri .bulmak içın mü.fe~
t · l'iko tarafından yapılmıı W<ı. 
:· t ,.0 tahl\ikatm netıcelerinl na-
t · notlt'r<hr: 

l - Maktulün husust klltlbl 
' dn y llarrtton~ 

tık tabklkat ka~ndıktan sonra 
d ıa on bel ıtın Sidney Harrlson 
Ha} ah Gudenı •• numarada kal. 
mı ır, Mt'ı\tr l\drtan Brunton'l!n 
corn\Oll'dan l\'Cletıni müte:ıkıp 
bu} uk bir &Urat\e hu "l terket· 
ı · ?l r. ~lstcr Adri~ 8nlnton 
, c girdikten bet dakıka sonra lca. 
tıp evden çıkmış 'bu1unu)'Ofdu. 
Rojah Gar{jens dc~riye i~ p>lls 
!ı=a~ Har<.lcastle ~· nımwab e
'in kepıunm a~ıldıgım ve Akim. 
ma bir iMMm tırtatıld~1 IOf. 
müştQr, Onu b!r şandtk ~iki "ha.. 
"ul takip etml§tlr. \ ere dil~ san 
dik ve bawllar açılmıştır. 

Tahmine ıöre !\listers Bf\lnton 
Mister ttarriaon'u evden· kovup 
ondan kurtu\mala teşebbüs etmi
yecek }(adar hasta idi. Fakat Mis. 
ter Adrian Brunton ıayet ent1rjlk 
hareket etmiş aörünmektedirl 

Harrilon uzun milddot ipiı kal., 
ııut ve çok şıkmtı ~mlı ldeta 
Mfaleto d4şmüıtür. Şimdı bir ah. 
ilk cemirttuıln merkeıinde hafta· 
da iki Ura on beJ ıilinc UcreUı bir 
memlU'<lur, 

2 ve 3 - Arthur Yenninas ve 
Sarah Yenninaaı 

Tahkikat bitu bltmu Arthur 
Yenni~:t hemen ttvklf edilmit ve 
mahl:eme P.lonUl\\l terl<ecier etmez 
Parkhust hapllhant.lrıo aevkedll. 
mlıtir. 

Sarl'h \ ennlnıs lcocap hapıe 
"*'dlUnco kendi eskt kııhlc ltml
~ tlaua ve Tarpenter l..Ult bir 
ite lirm1§tlr. 

Y enni.ngs'in iki ~ene daha hapsi 

Yemeklerin 
Son günlerde lokantaların 

pis olduklarına dair muhtelü 
tsikayetler duyuldu. Filhakika 
Jokantalftrın temizliği veya. pis· 
liği umumun ~ıhnatini alakadar 
eden çok mühim bir meseledir. 

Lokantalardan 'bahsederken 
evvela şuna işaret edelim ki, 
lokantanın iki ayrı kısmı var .. 
dır: Biri görünen kısmı, yani 
salon, diğeri mutfak .. 

Bunlardan ikincisi muhakkak 
çok daha mühim iken her ne· 
dense da.ima salonun ''aziyctin. 
den, tabaklardan, bardaklardan 
bahsolunur. ÇünkU gözönünde 
olan bunlardır. Asıl pislik içe::-
de kalmıştır. Görillmcz. Haya. 
tm !her cephesinde olduğu gi· 
ili!.. 

Biz burada hem mutfağın, 
hem de görU.nUşUn üzerinde du. 
raca.ğız ... 

Lokantaların vaziyeti hali· 
ikmda birçok alakadarlarla gö . 
ıilştüın. Varmı§ olduğum neti· 
ce filldur: 

Mut!aktan bahsederken bill 
istisna biltUn lokanta sa.bipleri 
temizliklerini ileri sürüyor ve 
bu bahiste, her hangi bir ted. 
bir alınması hususunda fikir 
yilrütmüyorlar. Buradan anla· 
gılıyor ki, bu allkadar memur. 
Jann mücadele kabiliyetine 
bağlı .. Belediye ne kadar gay
ret gösterinıe lokantaların mut 
fakları da o kadar temiz olur. 

Şimdi görünüş meselesine 
gelelim: 

Geçenlerde bir gaute lokan. 
talar temizlenirken aandalyele· 
riıı masalarm üzerine çıkarıl. 
dığmdan ve bu &ekilde mikrop· 
larm müşterinin ağız ve bur. 
nuna daha ziyade yaklaştml -
d.ığından haklı olarak §iki.yet 
ediyordu .. 

Bu hakikaten bir meseledir. 
hem de halledilmesi kolay bir 
mesele.. Bilhassa mermer taşır 
masalar kullanan, yani masa. 
örtUsü koymayan lokantalarda. 
bu pislik daha. çoktur. Mamaa. 
fih burada masa örtüsü yayan 
lokantalarr müdafaa edecek de· 
ğilim.. Muhakkak ki onlar da. 
pislikte daha aşağıya kalmaz • 
lar .. Çünkü bir örtü en az bir 
hafta masanın Uzcrinde durur. 
TttrIU mUgteri gelir, oraya. elini 
koyar, paketini koyar, yemek 
damlatır vesaire vesaire.. Ve 
bütün bwılardan sonra itlnuız 
bir garson ekme!l ta.bak içine 
koymaz, getirir, o pis örtUnUn 
Uzerine bırakır. Bu da hiç t{lp• 
hesiz sandalyelerin masalar ü. 
:.erine konulmasından daha kil." 
çUk bir pislik değildir. 

Sonra peçete meselesi .. Peçe. 
telerin hepsin.in mikrop yuvası 

kalmıştı. Bir sene daha da firar. 
dan dolayı mahkQm olmuştur. Ve 
üç sene i~in hapse girmiştir. Şim
di onun için bir müracaat yapıl. 
mıştır. 

Ve tahmin edildiğine göre (he. 
nüz karar belli değildir ama) bir 
tecil karan alarak birkaç hafta 
sonra serbest kalacaktır. 

4 - Mary Jeannettc Bocquet: 
Bu kadını bulmak çok güç ol

muştur. Muhakemeden çıktıktan 
sonra ancak paketlerini yapabile.. 
ceği kadar kısa bir zaman için 
Rayah Gardens'e dönmüştür. Bu .. 
nu takip eden iki ay içinde polis 
onun izini kaybetmiştir. Fakat bir 
gece barında yapılan taharriyat 
sırasında polis onu yeniden ele ge. 
çirmiştir. Bu sıralarda bann sahi
bi olan Romans Forsitelli ısminde 
birisiyle yaşamakta idi. 

BOcquet bundan bir kaç hafta 
evvel Forsitelli'yi terketmiş ve 
''Doggie,, lftkabiyle maruf meşkük 
ahvalli bir insanla yaşamağa ba~ 
Jamı,tır. B~ "Doggie,, dört sene
lik mahkUıniyetini henüz bitirmiş 
olan meşhur bir )'ankesicidir. Y~ni 
hapishaneden çıkmı~tır. H~kıkf 
ismine gelince, bu da Archıbold 
Freeman'dır. 

teşhiri sıhhate muz ırdır 
--......................................... . 
1 Yazan: i 
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oldukları iddia. olunabilir. Öyle 
değil mi ya, kolalı veya koluız 
olsun bir peç:etcyc günde en az 
30 - 40 kişi ağzını siliyor. Bir 
peçete bir hafta kullanıldığına 
göre, 250 - 300 ki§i ayni yere 
ağzını sürüyor. yani mikropla.· 
rı birbirine naklediyor demek. 
tir. Bunun için en emin usul, 
kj.ğıttan peçete kullanmağa. ıo· 
kantaları mecbur etmektir. 

Lokantalarda ekmek mesele • 
sinin de bir pis tarafı vardır: 
:Meseli. müşteri ekmek getirti· 
yor, yansını yiyor, yarısını br. 
rakarak: 

- Ben az ekmek yedim. 
Diyor ve yağır, beliti de mik· 

roplu ellerini silrdUğU ekmeği 
bqkasının önüne gitmek üzere 
oracığa !bırakıyor .. Bu bizlerin 
dikkat etmemiz lazım olan lbir 
meseledir. Mügteri lokantada 
ne kadar ekmek yiyecekse o ka. 
dar ıstemelidir. 

Bütün bunlardan sonra. lbir de 
lokantaların en mühim mesele· 
si olan yemeklerden bahsetmek 
lazım. 

Bugünkü Türk lokantaların. 
da mühim bir ıslahat yapılma.· 
sı vatand~larm sıhhati için 

elz.cmdir.. A vrupanın hiçbir ye. 
rinde böyle zeytin yajlı ve •ai 
yatlı yemeklerin mllft:ıerinbl. 
nazarı 1ştihasma ~rzolur.duğti 
görülmemiştir. 

Eskidenberi devam eden bu 
usul çok manasız ve sıhhate 
muzirdir.. ÇünkU meseli yaz 
günleri ızkaralık bUtün etler ve 
diğer bütün yağlı yemekler vit 
rinde durmakta, gUne3in hara· ı 
retile pek tabii ki bozulmakta. 
dır. Merak etmeyin, lokantacı 
bunları atmaz, bizlere yedirir .. 
Bilhassa köfteci dükkinlarmm 
önünden geçerken. - hele nk • 
§&m Üzerlerine doğru - sabah 
tan yapılıp akşama. kadar gU. 
neşte bırakılan köftelerin sim 
aiyah kesildiklerini görUrs~nUz. 
Böbrekler, kara.ciğerler gergin· 
!iğini kaybetmiş, ponumu§ ve 
hatta hafif hafif kokma.ğa baş. 
lamıştır. Diğer zeytin yağlı ye· 
mekler için de vaziyet böyle. 
dir. 

Sağyağlı yemeklere gelince: 
Bunlar sabahın saat onundan 
akşamın onwıa, hattı on birine 
kadar muttasıl yavaş ateşte 
ka~mağa malıkumdurla!\ pu· 
iilnliı:ı böyle on ilci sut kfl.yp&. 
yan yemek ne hale gelir? Ben· 

''Dor~ie,• lA:kab\)•le Pl<lf\tf me~(ik 
O ZMlÇ\n\d gazetelerin bUdirdili. 

ne göre tahkikat kapandıktan fki 
gün sonra Mis Lamort bir hasta
haneye kaldmlmı~tır. Ve içinde 
bulunduğu asabiyetin tedavisi için 
yedi hafta bu hastahanede kal. 
mıştır. 

Seyahat edebilecek bir hale gelir 
gelmez Fransanm cenubuna gitmiı 
ve orada iki nekahat aymı geçir. 
mi~tir. 

Bundan sonra Los Angelese git. 
mek üzere yola çıkmıştır. Denildi
ğine göre Holivud stüdyolarında 
filin çevirmek istemektedir. Ve ga
zetecilere açıkça 11lngiltereyi unut. 
mak,, arzusunda oldulundan bah. 
setmiştir. 

6 ve 7 - Claire Bayford ve Pe. 
ter Yoliff Hargreva: 

Misters Bayford hakkında eöy
lenecek pek az eöı vardır. TahkL 
kat kapatıldıktan bir ay 90nra Pe. 
ter Hargreaves ile Bitterhaven'de 
bulunan St Giles-in the - Wold 
klisesinde nik!hlanmı§tır. NikAh.. 
lan gayet gizli tutulmuo. ancak bu 
aym basında ilAn edilmiştir. 

8 - Adrian Brunton: 

ce yenecek yeri kalmu.. Hem 
bu hal barsaklan bozar, hatti 
CUµ.nteriye sebebiyet verebilir. 

Görülüyor ki, bunun aıhhl 
mah~uıtlan da ''argır. ~at 
buna rağmen bütün lokanta. 
lar: "yiğidin malı meydanda,, 
usulü yemekleri teşhir etmek· 
tedirler. 

Bir lokantacı bu hususu şöyle 
izah etti: 

- Çünkü bizim m~teriler 
listeden anlamazlar, dedi. leter. 
ler ki yemeği görsUnler .. Evve· 
la gözleri, sonra karmlarr do. 
yar. Halbuki bu teşhir usulil 
kalksa muhakkak daha tam 
yemek yerler .. O zaman ıskara· 
lık etler buz dolaplannda. mu. 
haiaza edilir, yemekler mutta • 
sıl ateş üzerinde kalmaktan 
kurtulur... MUşterinin öntlnde 
buram buram dumanlar çıkar. 
tarak şişler falan yapmak her 
halde hoş bir şey değil.. Bele· 
diye bu kararı verirse biz c;;ok 
memnun oluruz. Emin olun o 
zaman yemekler daha temiz o. 
lur. Çilnkil hiç değilse r.eytln 
yağlılar günde yüzlerce karaaı· 
nek konup kalkmasından, sağ 
yağlılar da içine sinek ve her 
türlü toz toprak düşmesinden 
kurtulurlar .. Ancak böyle bir 
karar verilince bütün lokanta • 
larda ayni zamanda tatbik olun 
mahdrr. Milijteri bunu evveli 
yadırgarsa da sonra çabucak a· 
h§ır . ., 

İşinin erbabı olan bu lokan. 
tacının söylediği hakikaten doi 
ru .. Bu tedbir evvelA. biraz ma9" 
ra!lr olacak ı:e belki bir çokla. 
l'Imız bunu yadırgayacağız a. • 
ma, bu şekilde lokantalann ıs. 
lahın~a mühim bir adım a.tıı· 

rn1ş olacak. Garba dönüyorsak, 
artık bu §arkkari vitrinlere 
paydos! diyelim. 

Bir katilin deli olduğu 
anlatıldı 

Birkaç ay evvel Belgrad ka • 
pısı civarında oturan teyzeai 
Ayşeyi kendisine para verm~. 
diğlntlen ve kendisine kız aı· 

madığından kızarak öldUren 
Rüstem Adilin muhakemesi L 
kinci ağır cezada bilirilmi3tir. 

Tıbbıi.dltde müşahedesi sonun 
da deli olduğu anJagılan Rils· 
tem Adil, ceza. kanununun 46 
ıncı maddeaine göre, cezaya 
ehliyeti olmadığından beraat 
kararı almış, ancak tehlikf'll 
delilerden olduğundan tedavi e. 
dilmek üzere akıl hastanesine 
yatırılması için zabıtaya teslim 
olunmuştur. 

Tahkikatı müteakip kısa bir 
müddet hariçte kaldıktan sonra 
Mister Adrian Brunton, Rajah 
Gardens 44 numaraya advet et. 
mi§tir ve evde yalnız oturmala 
başlamıştır. (Annesi sıhhi sebep.o 
!erden dola')·ı evi terketmi§tir) ya.. 
nuıda yalnız iki hizmetkArdaıı 
ba§ka kimse yoktu. 

Mister Adrian Brunaton baba. 
sının muaııam servetini yatmnJt 
bulunduiu işlere alAka göstermek. 
tedir. Onun i§ adamı olarak ~
ye çıkışı evvel! sitede cidd! olarak 
karşılanmamıştı. Bu işin onun için 
ezici oldulu söyleniliyordu. Hal· 
buki şimdi onun hakkındaki filcri. 
lerin lehine olarak çok başka bir 
istikamet almı~trr, 

Bundan on beş gün evvel Mis. 
ter Adrian Brunton gazetelerle ha
ralariyle meşhur Mister Herbest 
Fanthorpe'nin km Mis Susan 
Fanthorpe ile pek yakında evlene
ceğini ilin etmi§ti ve şimdi artık 
Brunton Hampoteod'daki Ste Ma. 
ry klisesinde nika.hlan kıyılmı§ 
bulunuyor. 

Genç çift balayklnm geçirmek 
~in bir deni!lem seyahatine çık. 

1 GONDEN 80NE 1 
"Yeni Edebiyat,, 

S ANA.T hQ&taam. 
haldcü ld. ,.ı ta1r 

vvllfa pbecllr. au. ,a· 
:ratmak ve dalma,_..... ,._ 
ratmül& mu~ olu.•· 
natklnn "1""'"11kl &Ol. IMr 
zaman için, ~ 
ileri gtlen bir ı.tntlm lfate. 
•i delildir. Aşni amuda Wr 
yaratıı nnCJIUUll a&Mre u· 
dar vunnq olta -... clal. 
ruıdrr ki, bl• omu be 
kudntli, he dl .. ,.uk 
röfterlr. 

Gebe ol&0 l&n&t Aı.almla. 
biao her yıl y.nl '* 11..,a& 
pUyor. Bu )'il da Buat Der 
vifin "Yeni &ltblJ&t.. .... 
tealni ıettrdl. 

Edebiyatla...-~ 
dofruya, prek 'bll...n& ... 
ruı olanlar dildrat ••thr 
midir ki, ton dt•ldw ltblclt 
birçok y~nl imal&f 'tlcNt 
bulın\lflu.r. !Jdt~t tual · 
milin hiçbir cWmadt ....,-
ler. haleften kutı bu bar 
mUa&m&baklr, ta& bdlır 
mUn'im ve arn1aJıeı 11Ut· 
ket etmemiştir. 

Eskiler, yenileri yaW. ar 
kalamakla kalmıyor, onlarla 
elele vererek beraberce ça· 
lışmağı kemi eöıhM ve nah" 
vetleri için hiç de mahlarbı 
görmüyor. 

Her şeyden evvel, Tllrki • 
yenin ve Türk SanatiDln iü· 
lası hususunda. mu.terek bir 
Milli ldeal bulunmam tna el· 
bir :iğini kolaylaetrrmaktadır. 
Sanat teli.itki ve faaJIJetle• 
rinde, her bir sanatklrm ~ 
dine göre bir idrlk ft 1'.rl
tıt huau.17Jl41 ~I ı.,. 
biidir ... Suat r;e"'"dfiWF..-. 
tesi de bu yeni •6 limenli 
kaynaşmanm gtızel bir a· 
mUzeçi olınqtur. Bebeie 11. 

zun ömürler. 

BIKMB'l' JIUNla 

Şikayetler : 
== -r=r= 

Bilet keamiyen 
otobüsler var 

Bir okuJU"'m•• •• .., .. 
mektupta ,,Uylo ~s 

Belediye otobtla tl.._ mukabil 
mU,terl,ye verilmek lalD 1ıtllt _.._ 
blr ıey ihdas etmlfUr. lmet 1* 
mutterlnin otobtıM pi\'& .,.sp .,.._ 
medlğtnl kontrol IOID Oklalu Jredlri 
otobüa aahlplerlDID • ~ 
vermek mec~ ...,4'h" 
verılY1 sa.tennü ~ ftlıılt. 
her ne •bepteDıM ıc-tıtc11er • • 
yttp hattmd& hDb•- ....... W 
alq&m U.Ueri :yanl ml_ltatlda lllıl 
oldukl&n :ıranında blltt :ile tme 
mektedlr. Bu mo,terllda ,....._, 
yemek oıdutu nt.bette ua1ı& '111' 
wrsl ~cdıll da dlltl ..... 

mı,Iardır. lngiltereye bdetJertode 
Mister Adrian Brunton'la ar. 
Burton Hampstead civarında 1""' 
leşmiştir. A. Brunton aitedm -
lec:ektir. 

9 - Misten Eııid •nmtıaa: 
Tahkikat bittiktıell ,_. Mit. 

ters Enid BruntıoA R8jlb ~ « numaraya avdet_.. w m1d 
hi' bir ter aeçmemiı libl 6 dil O. 
rada yapmıştır. 

Yedinci günü biıdlnblN l'l1llt-.ı 
mlanım~ kendisini ...... 
c:hester Spnardaki hlltı.....,_ 
nakletmişlerdir. 

Bundan 90nra on &in W.r llh.. 
h! vaziyeti ciddi endl'*'1 madb 
olacak bir vahamet.,...., 

Jyilepnesi epey UllD llbmCIJllr. 
Fakat hava tebdUl icln aHmfl cıL 
dulu ltalyadan bir aJdanblr1 .. 
det etmif bulunuyor. Slhbl ftll
yeti pyanı memn~ 

Birkaç zaman evvel Rennta 
Parb civannda kOç(ik bir ev l:lra. 
lamı~tır. 

Dul o]dufundanberl hayatına 
bayır işlerine vakfetmiı bulunu. 
yor. 

SON 
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M eseleler: Oörlfler: 

imralı ve 
Babıali 
Yazan : Fikret Adil 

Zengin 
keme 

dilenci mah
huzuru nda 

Sahte müstah
zarlar 

Gazetelerde §öyle bir • 
havadis \'ar: Bazı sah· 
tekarlar Avrupa malı 
kremleri muzır madde -
lerden imal ederek satı· 
§a çıkarmıılttadırlar. 

tmraU ceza. elinde bir hadise oL 
mu,. Hidise mi! Hayır· Bir kahra. 
manlık \•akWiı· B~çrin, mevhum 
idealler ileri sUrerek. fakn.t haki. 
k&tte ha.sis menfaatlerin tatmlnl 
ltln binlerce cıın kryılm.'l ma. sebep 
olap insanı. lnsanbf,"Illdıın utandır. 
drğı lılr gilnde bnna ümit ''eren, 
bu mefhumun tamamen kaybolma. 
dığmı üsteren blr ım.bnuıı:ınlık 
\'&1wil• 

\ akn. ~udıır: Ali isminde bir mah. 
lrum arkrulaşbrmd:m birinin atcy. 
hir.de bu1unmcs. Jmralı:Jo., clediko. 
ita yEpmak ya~:ıktır· Yc.pan olors.-., 
inrlbat koml"lyonım.n <lnvct <-dilip 
om.il kcr.dlslnı'len h1!53P sorulur· 
AlJ de, hu ı.omlsyonıı ~ağnlıyor· 
Ne yap:ı4'nk':' Su!;'1udur• Bunu kabul 
cdh·or ,.e kC'ndini ntfcttlrmcl• mıık. 
~ıuİiyle di ini ı ınp kon:ıramk ~Ö
tUM.ip alcyhincl~ hulunciui'u arlı:aıl:ı.. 

m•n oya.kları dibine bmı' ıyor· 
Dün ·nda rr.1,.ll olmıytm 1;u \'nl;a, 

tatflıin ('n ııarlnk !'i3\"f?.<>ı:ıı ı,~nl ~t. 
ınerdir· Şnrt•, lc;;::ı.rt.:ı, l~omıı tarih. 
lerlnJc hunn. b""ZC'r ltalıramr.nlık 
m~nldb .. lcrl 'ıı.r.lır· l'a?rıü hiç biri 
~\linin lınrl'hetj l•ndar bt-.. cri uun;u. 
lara 1 ffnat l'tm,.z. 'c 1ı:ç biri b!l ka... 
clıı.r ~ ük~k bir lın.3 !il~ et clam;ası 
tJıır,mı:ı_z. 

Ne hUyU:< rlrro;! r rıi ,a<'ndunıla 
hö~lo. lı!mc:r: hir ) Urrk t.a~ıynn Ali. 
ntn \'llrhf.'T knr~ır.ınch r'll'rln l;lr hu. 
E-U duywııım11J\ linlıil ı1,.irllcUr· R"nlm 
lı;ln, nrt{.< Ali, ldnılıilir ltan'.;i !lt'bcp. 
1 rle iıırrinC' nırnlmu' nlırn '•1\fa:h. 
l.um'' ş;ıf<ttmı t~ımn.yor· 

Bunr.ı dilim varmıyor· 
All'nln l>a.hran1anlığı l•ann, l!on 

glınlcrln tclehlrat ôlrmf:ıl hatırln.t. 
tı. Ortıd:ı edlb !ôtfatmı takmaı't\k 
dobr;:mlardıı.n kimi. lir tcnl;Jdl nB. 
mı a.Jtmc1e. ımlryrunııdri(ı ,.C'y:ı. b~. 
i':enmcdlj{i f:ilrlcrln snhlplcrlnl jur. 
nal ttrnc.h1~ ldml ıı;ul leruncmi~ hlr 
fÖtii <?..Cl3.S tutarsk nnl;et açtnal•t.a, 
kimi gcr.tlik namınn beyanname 
ıı retmcktc, l imi e~oI:ımnsmı tat. 
tnln f~ln hikmet sıınım:ıaUa, ldml 
nıa.n.'\!nl tınnf.a~t lmysiyct Ye se. 
ciyo demi ,·cnnııltte \'O hemen 
hepsı Mribirl ıı.lcyhlncle dedlltoda 
3 ILpm&kt.a.dır· 

Fakat bunlann retımi h.lı; bir malt. 
J,ümJydlC'rl l·<> .tur· lmrnlıdn. dı-f.U. 
lllrlföl'· Cabrf.ll'<ic ralıati:.n. rlolıı.şrr. 
hr \o ma.:ı.lcseJ bunlar lçln blr inzt. 
00.t komi5yonıı da yoktur· Halbııkl 
Ali, hay&lyct &3.hibl iMı:.nlnnn dili. 
ni l'or.arm::ısmı lıllcn ldm der ol. 
da;:ınıu isbııt ctml~fü· 

na mnMcttm r.~vabt hir bı.\'~L 
y('.m \ıır. Onlar hl~ hlr z:ı.mıuı Ali. 
nln &Mi'.'t·t<ılne ::ı. ii1'~C'lcmiyeocl;lerl 
fı;in, h!ç 'oımnzı~ dillrrlnl tut5un1ar· 

Bir çocuk ve bir kadın 
dü§Üı:> yaralandı 

Fatihte, Haydarda Hamam 
fl'lkağmda 10 numnraJı evde o. 
turan Mus3. a1mda birisinin 
misafiri l{adrintn bc:-J y:ışmda.· 
ki çocuğu 'l~cmal dt:n pencere. 
de oynarken beş metre yüh-sek" 
lıkte11 eokağa d~mil:ı, mı:htelif 
:ı;erlerinden ağtr yaralanmıştır. 
Çocuk hastaneye kaldırılmış. 
trr. 

Bundan bnşka Anadoluhisa • 
nnda Göksuda oturan Tosya.lI 
20 ya§mda Ay§c adında. bir 
kadın da dUn gece misafirliğe 
gittiği komşularından dönerken 
knranlıkta bir duvar kenarın. 
dan :,•ere dilşmü3tiir. 

lki metreticn fazla yüksek 
o!:.n clu\·ardan sukutu neticesin 
de 65 lik kadın muhtelif yer
lermden yaralanmış, tedavi al. 
tına almmL!]tır. 

Askerlik ilanı 
Y~rll F'.minonU Aıı. Ş.!lnden: 
1 - HenUz ukcrltğlnl yapmamı§ 

316 lll &3~ dahU do~umlu muha.bcrc, 
laUhltt.m ve sUvari eratı SC\•kcdilcce· 
t;'lnden toplaıımıı gUnU olan 115/10/ 
9t0 Salı günU caat 9 da nU!ua cUZdan· 
larUe ~ubcde bulunm~lar:ı, 

Geçenlerde Bakırköyür.de dile
nirken yakalanan ve üzerinde 631 
lira 30 para bulunan 100 yn~ında 
Yorgo kızı ~farika dün mGdde
jumumiliğe teslim olunmu5tur. 

Marikanm üzerinde bulunan ve 
kendisinin Yorgo ktzı l\larika ol· 
duğunu gösteren nüfus k~rdının 
sahte olduğu anlaşılmı~tır. 

Ac;len çingene olan dilenci. kili 
sc kapılarında dtlcnebilmek, daha 
doğrusu para kazanabilmt>k içir: 
kendisini hristiyan gibi gö termek 
için bu nüfus kfiğıdını tedarik et 
mi~tır. 

Kızılay 
haf lası dün 

başladı 
60 seneden fazla bir müddet· 

tcnberi memlekete büyük hiz. 
metler yapan Kızılay cemiyeti" 
nin her sene tertip ettiği "Kı. 
zılay haftan .. <lün ı>::ı.şlamt~tır. 
Hafta 12 birınciteı:.:rin önUmüz. 
deki cumartesi gil:ıü nihayet 
bulacaktır. 

Bu h:ıfta içinde, her sene oı· 
duğu gibi, hall.ımızın cemiyete 
olan alakasını yc•ıilemek ve a. 
za. k&ydını temin cıtmek i~jn 
~alışrlacak, }{ı;:ılny memurları 
evleri ,.c müesseseleri <lolrı.şa· 
ra.k bu hayır mücsse:;esine aza 
ynzılmak ve gücünün ycttiğ'i 
kadar yardımda bulunmak isti. 
yenleri kaydedeceklerdir. 

Cemiyet tsta.nbu1 tc!'kilatI, 
bu mUnasebetlc evlere ve. yazı' 
hanelere toYzi edilmek üzere 
küçük bir broşür bastırmı§ ve 
dağıtmıştır. Broşürde e()ylc de. 
nilmektedir: 

"Kızılayın aza yaı;ma haft..'\.SI 
başladı. I\ızılaym ne olduğunu 
;neler ya.pt1ğım ı:ana anlatmağa 
illzum yoktur. Bu hayır \'e §ef· 
knt mücsscscsı altmış yılı ge.. 
çen varhğt ile yurdun i~inde 
ve dışında kendini tanıtmıştır. 

Harpte yaraıu s.ıran. sulhte 
yoksuluna, hastana bakan Kr -
zılay zelzelede, yangında, su 
baskınınd..ı. ''c her felaket önün 
de de ilk yardmıcıdır. 

Kudretin neye yeterse onu 
\'Crn1Cği 1aahh\it et ve Kızıla • 
ya aza ol.., 

~~ 

VA~4:Uıt"a 
a~cne 

olluıruuz 

-24...J 

_Fa.kat bir hapitıanımin 102 mı
maralt mahkClmu olan, hiç ta.ntma. 
drğmız bir kndınl:ı bu kadar alAka
dar olmanızn hiç bir ııebcp roktu. 

- Yapılacak hiç bir iııi olınıyan 
herhangi bir erkek. ızttrap c;zken 
bir ka.<lme. daimi\ elini uzata.bilir .. 

_ HııttA bu ıztırnba mil~tahak 
oba. bile ırJ? 

- Müsaade edin de o husu:Jta 
ben karar vercyircı· 
Mııdaın Ks.brcrn ce,·ap vermedi· 

Sırrmt vermekte tereddüt gösteri· 
yor ... Onun iUrafa ce:ıaret edeme. 
diklerini ben h~cdıyorum· Cesa· 
ret vennek için: 

2 - nu ısı:ruflard&n yoklama kaçn
C't ve bA.kaya kalan eratın da aynl 
tUnd• mUracaat etmeleri. 

- l\nrumu \"E:'ririın derken sizi 
hak.sız çıkaracağımı kastctln!"miş
tlnı· ltirafatmıza ds hürmet etml
yecek değilim.. Size evvelce de 
söylemlştim, tek başına yaşıyım 
hUr bir insanmı hiç kiroıeden kork 
mıyacak kadar' da zenginim· Sizin 
Grönel htıdiseslne kndar ~eref ver_ 
dlğinlz meclislere ben de az evveli
ne kadar devam ediyordum.. Dü
filndUm .. Akdenizde bir yat ile ga· 
yes.iz dolnsıp vaktimi kaybedeceği. 
me, tesadüfün önUıtıe çıkardığı 
yolda. yUrüm~'i tercih etillll.. Me· 
ra.k etmeyin g~llce tahkikata. çık
mış bir A vrupalr b!.r polis değilim· 
Sekiz numaralı ' oda. faciaya ait 
vesikalarla dolu dosya, bs.banızm 
ziyareti ve nihayet fotoğrafınızda 
gördUğUm, derinlere bakan bUyilk 
siyah gl5ıler, iııte bunlar beni bu· 
ralara kadar silrüklt'di .. Bunda hiç 
bJr fevkalA.delik yok" 

o - Gelmlyenlcr hakkında kanunl 
takibat yapılacağı llln olunur. 

* * * 
Berotlo Yerli As. Şubeelnden: 
Şubemizde kayıtlı ve yalnız tUUln 

lkramlyel!l alan malin aubaylard&n 
lekaUt ~ubealnce ııtcnllcn ve Haz.lran· 
da gazetelerle de UAn edUen iki to
l.oğra.flı cetvcll henllZ doldurup "§tlbc. 
Y• Verm11'!Jllerln tezelden vermelerinl 
"• bu cctı.·cnerden aımıyc.nlarm acele 
ıubeye gelerek birer tnne aımıı.Iıın 
UlD oıwıur. · 

Ancak müddei~mumiliğe getiri" 
!erek S?r~uy~ çck~len dilenci çin· 
gene bırdenbıre aoı:k sabuk hare· 
ketler yapmağa· tuhaf la.kırdılar 
sarfetmeğe. bir aralık da müddei· 
umumi muannlerinden bir tanesi· 
ne: 
"- Benim paralarımı çalan sen· 

sın. Ver paralarımı benim at· 
rneğe ba~lamı~tır. •• 

l\1arika muba~ir!erin yardımile 
güçHikle zaptolunınu~ ve deli olup 
olmadtğının te biti için Tıbbıadli 
mü~hedehanesine göndcrilnıistir. 

ıstanbu l Hava 
Kurun1unaa 

n1ühim bır toplanll 
(Baş tarafı 1 irıcidc) 

"Aidat namı altında Bava ku
rumw1a teberru edılen paraların 
bir kı!-mının toplayanlar elinde 
kaldığı gibi bir rivayet bizim de 
kulağımr~a gclmi~tir. Arkada~lar, 
şunu söy!iyebilirim ki, umumiyet
le bo)lc hır ~ey yoktur. Kim~eye 
topladığı p:ıral~ırdan aıdat namıy. 
le bir ~Y \'Crilmiyeccktir. lla\'a 
Kurumuna ynprlaıı tebcrrular, ol. 
dukları gibi. t:ımıımcn kasalarımı
za girınckteclir 'c girecektir.,. 

Genci merkez: ba~kam Şi.:krü 
Koçak bu ,·cstlcdcn istifade ede
rek ba~ka hır rivayete daha temas 
etmış 'e şu izahatı vermi~tir: 

"Encümen mliz:akerelcrinde ba. 
Z1 arkadaşlar ciddi \C mühim bul. 
duğurn bir rivayetten daha bahıet· 
tiler. Deniyormuş kı, Hava kuru· 
mu 1500, 1000, 500 lira ücretle 
menıur istihdam ediyor. Bu sözler, 
büyük milli d~wamm yıkmak için 
uydurulmuş menfi hir propa,~an. 
danın mahsulüdür. Reis olarak be. 
nim \ 'C idare heyetlerini tc~kil e
den bütün arkadaşltınn on para 
almadığımızı deftcrimizle her 
vakit isbat edebiliriz.. Defterleri. 
miz her ~man her ,·:ıtBndaşa açık. 
tık. Bu so:Jer, Kurumumuzu yık
O?ak, mi!U da\•amızı baltalamak i. 
çın kurulmu~ alçakça iftiralardır 
l~iç bir memurumuz dahi bört~ 
bır para almamaktadır ... 

Müzakt'.'re!erin e_asmı te!;kil e 
den encümen rapru, ~add~ 
madde tetkik Ye müzakert. edilerek 
birçok mühim kararlar alınmı~tır. 
Bu a:-ada para \'Cre.-ncdiği halde 
bir ıni'll teberru etmek azusunu iz. 
har eden \'atandaşlarm b1lhassa 
körlümiiz:ün btek\erinin reddedil. 
miyerck kabul olunma ı, kurban 
derilerinin günü gününe süratlc 
toplanarak zarara uğrnlnaktan ko. 
runması. fitre - zekat zarfları ile 
teberruda bulunanlara verdikleri-

Bu sahtekarlığı yapan. 
lar her ne kadar takip 
edilmekte ise de hadise 
ı;öründüğii kadar basit 
değildir. Yani sadece e· 
hemıniyetsiz bir sahte_ 
karlık değildir. Bunlar, 
hnlkı, yerli maddelerle 
A vnıpa malı ayanndn. 
her hangi blr~cy YR.?I" 
lamıyacağı kanaatine sev 
kediyorlal'. 

lkinci mlihim mese:c 
ele zımıan zaman müna. 
kaş:ısı yaprlan. bazı de· 
fa.far da !?!hhnt Vckfı.lcti 
tarafından formüle mu _ 
vafık olmadığından do· 
layı toplattırılan yerli 
müstahzarların daha sı • 
kı kontrol edilmesidir, 
Bütün müstahzar:ar hak· 
kında sıkı bir takip usu. 
lü mcvcı.t bulunursa, 
her önüne gelen böyle 
§eyler imaline cesaret 
edemiyeccktir. 

nin nlmmış olduğunun munasip 
surette ihbarı, muhtelif ~·erlerde 
fatura ,.e hesap pı;sulalarına tav. 
yare pulu yapıştırılma<:.ı... Gıbi 
büyük faydalar temin edecek ka. 
rarlar da vardır .. , 

Kongre encümeninin raporunu 
madde madde müzakere edip ka
bul ettikten sonra Genel !\lerkcz 
Ba~anı tekrar söz alarak toplan
tıda bulunan ve üç gtındenbcri iş 
ve güçlerini bırakarnk çalışan ha. 
miyetli zevata, bu harr.ketleriyle 
havacılık davasının mutlak suret. 
te halledileceğini isbat etmi~ oldu
ğunu söylemi~ ve kendilerine te
şekkür etmi,,tir. Baskan her fırsat 
ve vesileyle kurumu himare eden 
vali ve "ilfıyet teşkilatı ile parti 
müfettişini ve 1 stanbu1 parti teş.. 
ki!atını saygı ile anmı5tır. 

Bundan ronra kongre reisi Bil. 
yiik Milli Şefimize kongrenin bağ
lılık ,.e tazim cluygularmm iblli
ğını, Millet l\1ccli i ReUne, Baş. 
vekile, !\.fare,. e ve Parti Genel 
sekreterine hürmetlcrinin arzını 
teklif etmiş, teklif alkı~larla kabul 
edilıni~tir. 
ESNAF CEM1YETLERl.NlN 

YAROll\11 
Esnaf Cemiyetleri Hava kuru. 

muna verilmek üzere :iz!Uanndan 
top ıyacaklan teberruatı tesbit et
mektedirler. 

Müskiratçılar 500, hamamcılar 
500, bakkallar 1500, berberler 500, 
kalwecilcr 2500, kunduracılar 
3.000 lira toplıyacaklanna J}z 
'crmi.Şlerdir. 

Aşk ve rT1acera romanı 

\'azan: Çeviren: 

Moriı dö Kobra Muzaffer Acar 
_ Hakhsm11... dedi .. 1917 Mnesi idl .. O zaman 

Madam Kabrcra buını önU~e tam 19 Yl\findn idim .. Çok &evdi· 
eğdi, yeniden odaya sUktıt hlkım ğim annem ihtitıl.l strasmda ölmüş. 
oldu.. Samimiyetim nib.ııyet onl\ fü .. Babam benimle beraber Sono
k:ınaat bahşctm!f.tl, dra. ytlzlb U ra ~1layetindc Hermotillo civann
knldırdı, gözlerinde ne yalan~ı bir da oturuyordu.. Gayet geniş ara· 
hicap, ne de yüzünde sahte bır kı· zimlz bir c:ok hfzmetkdrlarnnu: var_ 
ı:artı vardı: dı .. Babam Villanın en amanmz 

- Ben mUcrimim, dedi- rakibi Karnnza'run birinci dcr~ede 

rl 
.. JU bulun- ıındık taraftarlarından biri idi. Bu 

- Adam odıınız :ı. o ,, .. ,. 
mu§tu. Şu halde.. J3ir intihar de· muna.sebet~~ \ ı~la taraftarları bi· 
ğil demek 7. .ze daırna ıuphelı n~rlarla bakar-

- Hayır •. Onu ben öJdUrdilm.. ı~ro::..Va7.Jye.t b
1
öyle Jken bir gece 

_ Kabul edemem.. Peki niçin çiftlıgııniz Vılla nm fjeriklerinden 
ortadan kayboldunuz? Luiı Monta.nez ismindeki haydu • 

- Size clnayetimin hikfırcııini 
anlatacıı.ğnn.. Hareketinizle iWnll
dımı kazandınız.. Beni dinleyin, 
sonra milcrimlyct derecemi tayin 
edersiniz .. 

lladam Kıı.brera konuıurken he
yecanlanmn~a . ba.şlnmı;ıtı. Uc;uk 
yanaklarını hafif bir pembelik 
süslüyor, gilzcl gözlerinde yeni bir 
'lık panldıyordu : 

- Zavallı babtım, 111.r.e Meksika
da gcç.irmfa olduğumuz hayntm 
bazı ıafahatmı anlat.nııı olmalıdır, 

dun çetesi tarafından brunldr. Ba_ 
bamla beni yakalayıp hapsettiler .. 
Ertesi aaba.h Montanez baba.mı kar 
şısına çekli, sahte \'C acı bir neza. 
ketle: 

,,_ Don Palbo, dedi Sizi, caye
:mlz uğruna kendi rızanızla 100,000 
pözos \'er:ın~ğe davet . ediyorum. 
Size yirmi dort saat mühlet .. Aksi 
karar vcrl~cniz yarın ebah asılrr-

smız· .. 

"Zıı. ..-allI babamın bu kadar bU. 
yük bir ınikt&n bulııbUme&nc im· 

• 
aır 

ONBAHARIN edebiyatta hiç de iyi bir } eri yoktur. $.1irln, 
ona veremli derler. derdlı derler, hep fena şeylere benzetu

lcr. "Sonbahar,. m:ıdem, ki yine bır bahardır, ona neden bö) le hu. 
cum!ar rap:ldığına pek akıl erdirıle:nez. Zannederim, ki "~nba. 
hnr,. ı, herkes. kendi ruhundaki menşurlardan sürerek değıl, ezber. 
lenmiş bir hadise gibi insiyakla izaha çaıı~ı)or. 

~ I.kbaharı o kadar methedenler, bu me\'simde bahçelerin uğra
dı~ı fclüketi hiç gormemıs gibi konu5urlar. ~undurlar, gôzlc in. 
de buıut bulut renkler, burunlarında buram buram kokular vardır. 
!~oğru u aramrsa sonbaha<lan ziyade iij~baharın ~kıbeti acıdır. 
I oprak, kabarır, ana kc:mı gibi çatlar. Kuru ağaçların kabuklan 
patlar. Dal ar, yeni sürgünlerle donanır. Tomurcuklar ) arılır. Genç 
Yapraklar biıtün go,·dcyi kaplar. 

. Bahçelerde Hi!e!er, sünbüller, güller, menekşeler açılır. ha\a, 
~ır buhurdam, bir güzel ve ince kadının gardrobunu andım. Renk 
oyle zengin, nizg3r öyle kıvır kıvırdır kı, bir tek nefe:ı alrş bile bır 
saadet yerine geçer. 

Fakat, bu glizellik. bu tazelik. tabiath gö:-düğu bir rü) a kadar 
~ su~er. Bir sabah bakarsınız, ki menekşelerin boynu bükiılmuş, 
gilllerın benzi atmış, sünbüller buru-:mu5 \ e lfilelenn şarabı boşal. 
mıştır. Çimenlerin ter ye~illiği de ansızın donuklaşır. Kızğın bir 
guncş altında yapraklarla birlikte onlar da solarlar, kururlar ve 
~ap"aı )rnsilirler. Bir damla suya hasret çeke çeke ölüp giderler. O 
genç çıınen1crin. o renkli çiçeklerin tarhlarında kül gibi ince bir 
toprak belirır. Bunların tekrar canlanma~ı için sonQ<ıha rüzgarla
rının esmesi, bulutları toplayarak yağdımıası ıa.z.m gelir. Ancak 
o z~man bu ulu topraklar üstünde hayata benzer şeyler gorüni.ır. 
Daglara zümrüd ııtkılarını Yeren o, kır mcnekşe'erini açan o, olgun 
salkımları boyayan odur. Fakat adı• yine yiızleri buruc:turur. Ne 
çare, mevsimlerin de mağrurlan oluyor. 1 " 

Ec:kiden ilkbahara kan mevsimi derleıui. Bütün belalar o va
k:t pa_tlak verir, muharebeler, akm1ar o vakit yapılırdı. Sonbaharın 
~!r 0mcına ı da, avaşlan kapayarak, cengaverlerin arasına girmesi-

1· n_un dududunda daima ban~ ve ses&zlik vardt". 
l·~kat geçen yıl, her kaide gibi bu da yıkıldı. Savaş. sonha. 

h~ra gırerkcn a;ıldı. Ondan bir sene sonra da "Brenner de vine 
r=r _so~bahar mülfikatı yapıldı. llk mülakat İtalyayı harbe ~nrnk. 
~mıştı. Bnkalır;t. bu i.kincisinin arkasından ne çıkacak? Yoksa. Ri-

ntroplann, ı~ont Cıanolann başaramıyacaklan büvük i!Uer kar· 
~bmda mıyız? lş Flihrerlc, Duçcye mi kaldı? • > 

IIAKJ{[ SOHA GEZGiN 

Edebi musahabe: 
_. -' www wwwz~ awwws _, a.z 2iZ$ 

Şiirimizde ahi il 
Nihayet umumI edebiyat mesele_ 1 Şiirin eskimiş mahemeleri tL 

l~ri arasında ''şiirde tahlil" diye mir edildi, kezn. üçüncü, dördün. 
hir§ey dllşUneblllr ın!yfz! Paul Ha. cU snııftruı blrçoJc pir ialmleri ha. 
zar, geçenyıl Nouvclles lJ.tteralrcs. tırlryoruz ki onlnr da ibnu Uç bUyUlt 
de çıkan "hep üstUnkörü edebiyat" tanzimatçı gibi :tahllle ne muhit bu 
diye tercüme cdcblldlğim1z bir me.. lablldllcr, ne de lUz.uın gördUler: 
kalesinde bu noktaya da temas odl.. Zııtcn faaliyet halin~. hummalı blr 
yor ve: "Şiir :\:>ile diyordu bu salhL çıı.lı§Ina devre.sinde tahlilden zi.rada 
Jigo, şekilprcstli~e doğru gitmekte.. tef errUat ön plindıı. gelmC'k lfızmı. 
lialbuki o, bizim biricik ınUrekkep dI· Fa.kat tok b::.şma. Hıunid'dir ki 
duygumuz, on kUçUk ve en en.stan. o devrin şürini dcrinle~tirdi· Git. 
tane olan duygu ve :fUdrlerlmizin gide hayatm, ve insanın, yenl dün. 
bile en derin ifade edildiği ibir vıısı. ynlnrma, karanlık ufuklarına doğ. 
tamızdır. Onuda mı tahtından dilşü. ru korkmadan ilerledi. Zavallı eair, 
recoktik ?" tul.hin bir killtUr kargqalığr, bir 

Zaman zaman hatırlnnm: Şiiri. 
:miz bugüne kadar ~ık 5air Fuzuli 
den beri katettiği mcsn.fckr içinde 
.bu bakımdan esnsh bir hare.ket gös 
termiş değildir. Muı:tarlp eair, ele. 
mini anlatmak için daha en başta: 
"Rencmkl kafile ııalan karıb.:un 

gam cm" 
diyerek gam kervanının kafile bıı. 
şısı olduğunu söylerdi; fl\katb!.rnn 
i~inde tııhlllt bir dünyaya, bir derin 
liğe doğru hizi sUrükleyerck· 

Tanzimat, gtir sesli \'atan şair. 
leri, P..eı-;ld P~anın. zo.mtını adllne 
haynuı gn::eteci şairler, nihayet 
dtwrin hikmcUerlni Yeclzelcştii'Cn 
•'zafcrnaıne" mücllifltrl yeU:ıtirdi· 

kam Yoktu .. Ertesi snbah gelip ba.. 
?~mı aldılar, ve bir dalma yıı.ğlt 
ıpm amldrğı nğacm nltrna götürdil· 
lcr.. I<:cndimi hıı.ydudun ayaklan 
altma attım~· Adamlnrma bir işaret 
etti, aldılar beni bir kcnnrd:ı b!.r 
çadırın iç;ine soktular .. lşte burada 
nıUlhiş pazarlık başladı· TnbU knr
şıh:.l'tıfon tek lifi tahmin cdiyorsu· 
lluz .. Bir saniye olsun toreddUt c. 
debuır nılydim? Facia lrnhrrunan
lı:ı.nnın yaptıklarını o anda ben de 
Yaptını. Kendimi feda cttJm .. Yir
minci ıı.sırda A vrupnda. bunlar nn· 
cak sahnede garUlebUir, fakat bu 
gibi hA.discler, bilhassa ihtilfil BL 

:ra.lannda o kadar tabiidir kl .. Luiz 
M'.ontane.z'in metresi olmuştum .. 
l3ır genç kız için bu şekilde ~ 
hı:y~trna giriş hiç de hoş değildi .. 
liadısclerin mecbur ettiği bu mbı
tarun mahiyetini takdir cdiyorsu· 
n.uz değil mi? Montsnez bizi çete
s.ı.lo aylarca ııUrilkledJ.. Babam e.. 
nıanet vazifesini görliyordu .. Ben 
artık r~isin gözdesi olmuştum .. E-
68.8en mahvolmuştuk.. Evim.iz, or
nıanlarımız ht'psi ateşe verilmiş 
harap cdilınişti .. Bu hal kellesi me
zada çıkarılan Montanezin bizimle 
birlikte Yukatan ve Guatemalnya 
kaçmasına kadar devam elti· lion. 
lanez bana bir miktar para. dn 
vermi§ti, fBlc bu para ile bizim on
dan kaçmamwı. yaradı.. Yabancı 
bir memlelrete g~cr geçmez der
hal fe.aliy<'te b~lndnn \'e Guate_ 
:rnaladan Panamayn, oradan da Av. 
nıpaya gittik· 

(Devamı oor) 

lis:ın katnstrofu devresinde kale. 
mJni :kullanmış olmak balıtsızıığma 
uğnınınsaydr do.ha bir iki Dcsil bo. 
J.'UllCa. bu büyük tahlil cesareti yil. 
zUnden !hayranlıkla okunacaktı· 

Serw•ti Filnun bize tahlil 11&n&tJ. 

nr, nazmı yerine nesir aekli iQhı.. 

de getirdi. Rac.i, Şevki Efendi, Fir. 
de\'s Hnnnn, Be~. Matmazel dö 
Korton, Suad, SUreyya gibi ilimler, 
J>O.slerinde blltün safhalarlylc inaan 
ruhunun binbir icıtikametteld oku. 
yucuyu samimiyetle kendilerine 
bağladılar. 

Fakat bu isimler ıtlhayet muay. 
yen bir zfimrenin içerisinden seçiL 
mi§tlr. Ve dar bir muhit ortaarnd&n 
geni§, insanl cephelere yayılmak 
için mUclliflerlni amanm cchtlcre 
mecbur kılmıştır. 

Sonra şiire nazaran roman muh. 
t~lif bakımdan avantajları olan bir 
Eahadır. Ma.hdud imkAn1r, nesre na. 
:-.nr.ın daha feröf, c:ıhıı cnfu.st olan 
şiir, derinleştiği ve tahlile ya.n31tığt 
nisbcttc k:ymet kazanabilir· Ve 
§iir duyurmak istedikler.ini okuyu. 
cuya empoze etmek için şaire neler 
çektirir? Anın hnldkt §lir öe zaten 
bu neler çc.kilert'k yaratılan şey 
<icğil midir? Mürckkcb mısralardan 
başlıyarnk kelimelere, kelimelerin 
ic;lnde knnkrelc~ insan rııhuna 
ikndar neler sinmemiştir?· 

Son nesli, şiirde bunu yapıyor. 
Her devirde oldu~ gibi onlann L 
çindo de kıymet ııstcsınden siline. 
cek isimler yok değil. Fakat umu. 
:mlyet:ıe söyliyebiliriz ki Cumhuri. 
yet neslinin kaZllllCI büyilk olmuş. 
tur. Dilnk:Uler yakm zamanlara ka. 
dar §lirin §ekil tarafiyle uğraştı. 
lar, mücadelede bulundular- Ve 
onların §i.irl çok zaman bir kavga. 
mevzuu olBrnk frapan, fa.kat sathi 
:kaldı· Terldplerlnden, llığa.tlerfn. 
den, babayani ve kalenderce his. 
leri anlattın muayyen. kıllfele~. 
den soyulup çtknrtldığr :zaman eaki 
şiirimizin tahlil, derinlik ve gen.it. 
lik bakmıından neler kaybetmiye. 
ceğl n..siklirdtr; mısra nımra. krta 
kıta güzel lCISIInlan mevcut ola 
bile. Cumhuriyetin ,·erdiii lrllltUr 
hürmetinin tefekkilr ..ııamıdald 
azadeliğin tesirilo llOD p.eall, en gizli 
nllıuıslo.ra kadar. rengin, ıeklfn. his 
ve fikirlerin <ln jnee desenlerine 
kndar inmekte ve kl)'met b7.u. 
maktadır· Mesela lDıa.n Berk'i bir 

'(l.At/en ttmıfnm cevlrinl:) 

1 
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T-i-ca-re-t V-e-ka-le-tinin Ka ymakaınlar 

Y
eni tebligvi arasında tayin 

Anl.r.rn, 5 (A· \.) - Ticaret Ve. 
kaletinden tebliğ cdilmi§tir: 

Manifatura fiyatları tesbiti dola. 
'ı ivlc 1stanbul matbuatında oku. 
nan· bazı haberler dolayısiylc efkiL 
ı ıumumiyomizin tenvirine lüzum 
'"'ol'i:l.ıntiştür· 

1 -Alman kararların manifatu. 
ra piyasasında tcl'eddlidü mucip ol. 
uğıı ısöylenmekte ise de, bu karar . 

!ar, hc-r tacirin, ne yapma.sı lazım. 
"'PldigLııi göstel'mektc ve bu suret. 
l" \'l1::u11 temin etmektedir· 

Maamafih, tatbikata d:ı.ir tered. 
1 ıt <'<lilc>n noktalar varsa, vekalete 
mur:ıcaatt.:ı. bıılunaeak ola.nlann 
t 0 nvir edilmC'si tabiidir· 

2 - Fııbrikıı.törlerin pamuk ip_ 
klerinl :ıaklıyaralt satmadıkları ve 
ir kısmının da pakeU 1 - 1,50 lira 
nz'ava sattıkları si1ylenmekte>dir. 

''imdivc kndıır jktısat ve ticaret ve 
kfıle+Ierinc hu yolda bir şikayet ve~ 
~ ::ı. ihhar gelmemiştir. Alakadar 
teşkilfıtn. lüzumlu talimat verilmiş 
olur, fiyatlara ·riayet etrniyen ve. 
~a mahnı ı=ıal•h)anlar bulunduğu 
takdirde hııklarmda derhal kanuni 
takibat .\ ap1lıı.ca.ktır. 

3 - '.l'esbit edilen kar yüzdeleri. 
ne nazaran ithalatın duracağı da 
'azdm.aktadır. İthalat ve ciro ile 
kar ni.sbetleri ara.smdaki müna.se_ 
bet tabiatiyle vekaletçe de malüm 
olup lıunun gibi mülahazaların hep. 
ru yüzde tesbitinde nazarı itibara 
rummıştrr. }{eza. bugünkü dış tL 
rarct ııartları içinde pamuklu men_ 
ı:cat ithalatının yüksclc kar bırak. 
kıimasma mütevaklaf olup olmadı. 
ğı Ü::E:'rinde de durulmuştur. 

1 - Yüzdo dokuz kiı.r nisbetinin 
:.·::ı rısmrn yani dört buçuk puvanmm 
kE..?.anç vergisine gittiği ve tüccara 
ancak yüzde 4,5 kalacağı yazrlmış. 
tır. Yüzde 9 kar her satış içindir. 
Binaenaleyh her satqıta yüzde 9 
kardan yarısının kazanç vergisi o_ 
larak verildiği iddiasr, vergi mevzu. 
atanız karşısmda, haki.kate ınuha. 
ıf bir iddin.<lan başka bir şey değiL 

d·r. 
5 - Parasını ban.kaya yatıran 

it.unsa yUzde 3 HA yı17.dc 6 faiz aldı.. 
gı halde manifaturacıya. ibıraktlan 
karın bundan B§ağr olduğu ifadeSL 
ne gelince, senede bir kere ylizde 
:: fa.iz almnk ile bir sene içinde Jıer 

iroda yüzde 3 almak arasındalrl 
fark hcrkesço mnlümdur. Bu nokta 
m:erinde yruulmıı.yıı. imkan yoktur. 

Efkarıumumlyemizi bu kabil ha. 
l ı:ırlcr vrı m Utıılealar hakkında ikaz 
<'deriz. 

Vekalet yukarda yazılı neviden 
olmaml\k ş:ırtiyle ileri süriilecek 
mlitaleaları her zamanki gibi din_ 
lt'me:, e vo hüsnilniyetıi tacirlerle bu 
roPvzuları müşterclrnn tetkik etmL 
ye hıuırdır· 

Ancak, alınmm olan kararlara. ri. 
a.) ette, tekasül göstt-rilmesine mü. 
1ıamaha edilmiyecoktir. 

Dünkü yangınlar 
Dün Ni.şanta~ında Ferdiye ma. 

ha.!.lesincle bir evden yangın çıkmrş. 
sa da d"rhal ycti..'jcn itfaiye tara_ 
fmdan söndürülmüştür. 

Bebek önünde bir motörde ym_ 
gm çrkmııı, itfaiyenin gelmesir.e 
mahal kalmadan scindürülmü§tür. 

ı;enedcnberi okur ve takip ederim· 
Bu gc-nç nrkado.ş, tahlili cephede 
muvaffak olacak görünüyor. llhan 
Berk'in ııürlerindo Rimeltl Karsa. 
bf'nı Asyai pasajlaıı, pitoresk ve 
csrıırlr dünya~ır bütün enliliğine 
özlC'rimlzin önüııe geliyor? İşte 

b:r iki ba~it kclimcıden yaratıL 
rn·~ dün~·t ki, aşağıda şairden rast. 
""<'le seçilmiş ınr3ralar. bize bu 
dünyanın, insanla alakalr hu garip 
rılemin sihrini duyurmr.ya çalışıyor: 

"hir ki beyaz minrırelerllc glipegün
dliz rllya görür; 

Ye m!nıırelcr u:ı:akln~tığımızt baığırır. 
lar Allabtan . ., 

•1.,tıt' ıstı! §chlr mallariyle dolu bir 
çarşı olmalrdır 

Jhtımnl; hlr pazarın, ı::-ördUğil ril· 
yasında.,. 

Belki bu en ehemmiyetsiz şeyle. 
ı i bile t"'hlile tabi tutu§, onun ü_ 
ı ata vardığım gösteriyor; ve bu 
"bC'pln lıirdenbire içimize: "Bu 
mnaların fantazist bir mahiyeti 
olmaıım sakın;" ;:ıiiphesi giriyor· 
1"a.knt biraz itidal onu orijinal bir 
~ hliJd şair yapabilir· 

Fani hayatımızın en renkli cep_ 
h("!l"rini resmeden, insan zaafının 
en g;ırip belirtilC'rini aksettiren, 
c: "mi) e>tlerin, insanlardan kazanmış 
o '.l•:J-lnı-t bir süril bctbahtlrğı saa_ 

te kavuşturmak isteyen şiir bü. 
ı ·.,, bu Yasın:ı.rmr tahlilden, derin_ 
kt"n uza.klar:trkça lcaybetmcye 
n:ıhküm olmuştur· Gıırp dünyasın. 
la birlbiı i ardınca yıkılan edebi 

mekteplerin rıyakta kalabilen ~a. 
kırdlertne bakrnn:: Her mrsraların. 
dı. avuç dolu'lU tahül var. 

Jrn,tü Sardağ 

ve nakiller 
(Baş tarafı J incide) 

lüğüne Seyhan hukuk işkri mü. 
dürü Ekrem, Ankara hukuk iş· 
)eri müdürlüğüne I'\Iut kayma_ 
kamı Kemal, :\!uta eski Şavşat 
kaymakamı Feyzi, Posofa Kar· 
ğı kaymakamı Cahit, Knr~ıya 
Bursa maiyet memuru Alaettin, 
ldi!e Ferik kaym!~mı Hakk1, 
Fel'iğe Malkara kayma.kamı Kc 
rim, Çubuğa Akhisar kayma. 
kamı Bedri. 

Yeniceye Bismil kaymakamı 
Rifat, Bisnıilc Yenice kayma· 
kamı Kazrm, öz:ı lpa Çubuk 
kaymakamı ~iyazi. Balaya 
Sivrice kaymakamı Nami. Siv_ 
riceye Bala kaymakamı Enver, 
Imroza Fethiye kaymakamı Ni· 
yazi. 

Bergamaya Dikili kaymaka. 
mı Nihat, Vakfıkebire Mudur· 
nu kaymakamı Hakkr, Bafraya 
Hınıs kaymakamı Nazım, Plü _ 
mere Posof kaymakamı Kamil, 
Göleye Küre kaymakamı Ha· 
luk, Göreye Karşıyaka nahiye _ 
si müdürü Macit yeniden ta· 
yin ve nakledilmişlerdir. 

Ma liyede tayinler 
Ankara, 5 (Hıum.~) - Ma _ 

liyede yeni tayin ve nakilleri 
bildirivorum: 

1sta~bul varidat kontrol me · 
muru Namık, 60 lira maaşla 
terfi eder~k Galata. tahakkuk 
şubesi şefliğine, Seyhan tetkiki 
arazi komisyonu azagından Mu 
za.ffer 60 lire.ya, İçel tahsilat 
şefi Saim 60 lira ile tahsil şef. 
liğine, İstanbul servet ve irat 
vergiler müdür muavini Esat 
lstanbul varidat kontrol me· 
murluğuna, Seyhan tahakkuk 
şubesi şefi Cevat Bursaya, İçel 
taihakkuk ~fi Yakup Seyha
na, Bursa tahakkuk şefi Cemil 
İçele, 
Karcı varidat müdürü Ziya· 

etiin :Niğdeye, Elnzrğ varidat 
müdürli Hilmi Çankırıya, Er. 
zincan varidat müdürü Suphi 
Elazığa, Ça rı.kırrdan varidat 
müdürü Ahmet Erzincana. !ğ · 
dır malmüdürü Mehmet doku _ 
zuncu tümene, Beşiri ma1müdü 
rü Hamit 17.lllir müstahkem 
mevki muhasebeciliğine nakil 
ve tayin edilmişlerdir. 

O>----

Siyasal bilgiler 
ınezunlarının 
staj iyerlikleri 

Ank.ara, 5 (H1umsi) Bu 
sene Siya.<ıal Bilgiler Mektebi 
maliye kısmından mezun olup 
da stajiycr olarak 25 lira maaş 
la maliye emrinde c:alışacakla _ 
rm isimleri: 

Talat, l!yas, lhsan, Enis, 
Abdürrazzak, Ket:.an, Saim; Ta 
cettin, Yaşar; Haluk, Mustafa, 
FeTTUh; Sadık; Sezai, Hamdi; 
Sait; Hasan; Orhan; Ali, Ba· 
haettin, Turhan. Ekrem, Nus. 
ret, Faruk, Mehmet; Yusuf, E' 
yüp; Nazım, 

Mimar ve mühendis 
kanununda değişiklik 

Ankara, 5 (Tlıı.,.u.~i) - Na_ 
fia Vekaleti mühendis ve mi· 
marlara ait kanunun zamanı. 

mızın ihtiyacına kafi gelmedi· 
ğini dikkate alarak tadili için 
tetkiklere baıılamıştır. 
• Bu hususta mimar ve miL 
hcndislcr Birliğinin de noktai 
nazarına müracııat edilmiştir. 
Yapılan tetkik neticesinde ha· 
zırlanaeak yeni kanun layihası. 
meclisin bu devresine sevkedi. 
lecektir. 

DON GECEKi HARP 
T EBLIGi 

Loıulra • .5 ( A.A.) - İngiliz 
hava. ve dahili emniyet nezaret 
leri tebliği: 

Bugün düşman birçok tayya.. 
re filoları kullanarak Kent Ye 
Sussex sahilleri Ü:>.erinde muh -
telif hücumlar yapmıştır. 
Hücumların hepsi ciddi bir 

inkişaf göstermeden müdafaa 
kuwetıcrimiz tarafından dağıl. 
mış1ar ,.e püskürtülmüşlcrdir . 

Yaz saatile 17 ye kadar a.ıı
nan raporlar ba:r.ı sahil ~ehirlc_ 
rinin ve Londra mmtakasına 

B 'd f VEKiLLER: renner e ne er / ıkt t V l<ili Kuvvetli. ve . mesut milletin 
kurt uluş ve istiklal günleri 

konuşuldu ? ı~a e 
(Baş ıarafı ı incide; Gıresunda 

. F nzlll olara'k Am!'r ika hN 
~iin bu de\lett> daha fn1la ~·a rdmı 
Jmn etleri temin cılilinır· t'ı·iizlii 
ittifak bu yeni \·nıirrt

0

ln ıı<'ticr.,in. 
ı1e ı:ı.Jmmı') bir tNlbi

0

rclir· Fal.at .\1. 
manya Ür,iizlii itfüak llc berabc-r 
hptt rı~·anın dn f n~iltNrrr. Jrn. r-:ı ele_ 
nım cdrn harııte bir rol almosmı 
i <ıtlyorıhı. · 

İ<ıpan~·n dahili:n~ n:rr.ırı Ye Fa. 
lnnji'it partisinin ;rbi ~<'rrano Su. 
nrr hıı ınaksatıa Ill'r liue rhn et c. 
ılil;Jj~ h:ılde bir ti.irlii ilrn:ı crlih•mr. 
rli . .Cu miin:.1st'b<'tle Roma i!e Iler . 
lin ara<:mcla. ~iclip ~C'lml'kr oldu· 
.Xilı:ıyet hı>anya dahlli.H~ nazırı bu 
rlr.la Romn:ra. ~il tı Ye hata orada 
bulunmakta.dır· 

Tel~raflr.rm n•rdikll' ri m:ı lüma fa 
ı:örC' Bay Suner, J\fusoJ!ni Iııtler ile 
Brennerde konuşarak Ronıoşa ı::;c>L 
ılfüte-n sonra ınt"mlC'kP1ine hareket 
edc>cek fi r. 

1<>panya. ıla.b illye nıızmnm böyle 
lıaft.alarco. Bcrlln ıl e '~ Ronıada. 
bf'kle m f'<! i ' e memkl<ctinc dönmcqc 
için Musolini • Ill tler millilkatmm 
neticesini bt'klcmC'si manalı bir ha. 
dlse değil midir? 

Anla5dıyor ki Almanya. i sılanya. 
nm İngiltere aleyhinde haı·bc gir . 
mt>!iinl Jstiyor 'e ısrar ediyor· l'a. 
lULt iic; sene denm eden bir dahili 
harbin henüz t.ahrilmtını tamir Nle_ 
memj5 ola n bu cJ c,· ı et ha rbe ı,imdi. 

lik girmiyor Y C İt:ıl~·anm mü:t.aba. 
retiyle lfi1lerin la7.fil<inıll'n lrn rhıL 
m.ak lcıtiyor. l :ahut 1'-rmnya. m iJH"er 
de,·Ietlerinc yapa.cağı yardım mu. 
kabiUnde l"ransız Fasınr almaya ça_ 
!ışıyor ; :nı Almnnyanın l•"aı;r kendi. 
ıılno a.yırması ' '<'YB 8 uriye iize_ 
r lnile ~özü ohn ltalyr..nm l•"ası 
Fransa.ıhı bıralanak nrzmın nd ıı bu_ 
Iıınm3s1 bu makcıa.dınm lı ncınlüne 
mani oluyor · ller hıı.Jde Alma nya 
Ye l talya arnsmdo.kl dostluii;un lt:ıt 
Ii mü~l.;ül ba:r.r meselelerle ı.arşı. 
lcıştığma hü'.mıedecek <ıebepler yok 
depldh-· 

Almanya ile italyıı. nm.r•ında mt>. 
sele teşkil eden maddelerden biri 
de iki müttefik de' tefin har p hare. 
l•etlcrinde biribir lerlnc ~·ardım t>L 
ın~idir· Almanya I•'ransayı neli; 
İtalya. lııırbin <ıon saflıMmclıı ttuu. 
ruza ~~tij:;-1 için hrmcn hemen 
Franse. ha rbin de hiç blr ' arlık gös. 
termt>cll· 1t.aJyanın hnrbc ı:,irl~lndcn 
h e ri d iirt ay ~eı;UKI Ju\lde ntı Alt _ 
tlenittlf', n4' el(' Şa.ı·t.i Afrl k ada 1tn1. 

ran orclularr lıeniiz biiyiik hir 15 
?;Örınemişlı!rdir· Onıın için Almaıı. 
ya. Mı<ımn bir gün enci l ş~ali ıı i İ. 
talyadan ~kliyor ; diğer taraftan 
Eritanya a.dasma b twa. tnarruzla.. 
rma fleYam etmek ic:in Almanyan m 
HalJadan diirt bin tayyare ist<'di;';i 
bile SÖ) len.iyor· 

Daha. sonm ht'ın A.lmnnya, hem 
de Halya için lı allcd llceek hir miic;. 
terek k~1mür \'e bC'nzin mc•selcsi 
a r. Geçen l1azirana. kadar ttalya 
in_g-lltercde n deuiz yolu He kömür 
alabiliyordu· Jlarb~ ~irmc.,i bu yo. 
in Jmpat-h. Bıın dr.n c:onra İtaı~·a. nn. 
car., nı iittefildnln göııdcrereği kö_ 
mürlP :rn.şayabillr ; lınlbııki A ı_ 
man~·a ••lindc köm iir m:ıdcnleri hu. 
lunmac;ma rnğmC'o kendisi geçen 
kı~ içinde kömür huh r anmclnn rlo. 
layı büyiik zoı·lııklıu çeJ•mi tir· Ilo. 
manya ' e Bakiı petrolleri ];afi 
~elmcdiğ"i için Almanya ı;ıkardıi;'ı 
kömürün bii:rilk bir kı<;mın ı sento. 
tik hc-nzin yapma~·a t:ıhr.;icı d mrk. 
te.dir. Jlatti bu s<'ne :r iyect"k krtlı. 
.i:ma ra,'1Ilen p'l1ntf'sten bile ben. 
7.İn çfııarıla('ağr bilrlirilm<.'ktclC'ir· 
Her halde Drt'nn ıır miilnk:ı.tında kö. 
m iir Y<' bf>m:in h:ıh.., in e lltı temas C'. 
dilmi~ olsa. gerektir· 

A calm Brcnncr'dc l'uııarıistan 
\'e Ynı!'oslı\\Ş:t mf'ıtöClcleri h ıı k lun. 
da. b ir karar nrilmiş miıllr? ' "nzi_ 
ydiıı manhki lrnhı gerek Yunanis. 
t an, gerek Yng-oslın·~·n ıtıc<ır.lrlerini 
l\lı<:rrm ı ... tilii.•nnd an sonraya bırak. 
maklır· Zirn. llalk:mlarila harbi 
göze :\lma.ll ıkçıı bıı ml'sclclcre el 
sürmt>k ih t i.rat .. rz lı k olur. Anu ııa. 
da P"nsen hup<ıiz olnr:ık 1'ı~ı g<>çir. 
mek bir~ef.• 7.0rlııl;J ara yol nçara~ı 
malfun olclu~ıınl\ göre n~·rır::ı. Bal_ 
kanlarda yf'ni bir h:np r('phesi aç. 
manın bu :ıorlnklarr nr h:ılr getire. 
re~I kolay tahmin <'dilebilir. 
Rımnnla berabc>r m ihYer ılcvlf't. 

ll'rinin luırrk!'tıf'nn i mantık ülçüsii. 
ne unlnrmlldıldarını ıaman 7.amon 
trörıllij?iimli~ ir,in Rıı.lknn hi<lisrlf'. 
ı'lni n i n ld~ıı flarma. kıı rşr ı;ok elik_ 
kl\tli olmamr1. 18.zmırlır· 

ASTM US 

bom'balar atıldığım göstermek -
tedirler. Çok az hasar olmuş. 
tur. 

Fakat :'\Icdvay mmtakasmda 
iki defa hücuma maru..: kalan 
Hastingsde muhtelif evler yr 
kılnuştrı. Birkaç ölü, az bir mik 
tarda yaralı vardır. 20 düşman 
tayyarosi imJıa edilmiştir. Dört 
tayyarcmiz kRyıptır. Pilotlar -
dan biri sağ \'e salimdir. 

Gires1111, 5 { A.A., - lktı.;at ''c . 
kili Hü.:.nu Çakır di.in Ege \·apuri. 
le limanımıza gelmiş \'e vapurda 
\'ali i.\luhtar Akmanla komutanlar, 
parti rei~i ye de\•air rüern ,·c mü
clürini tarafından karş1ianmı~tır. 
1ktı$al Vekili \'ali taraf mdan ;ı<'
rcflerinc vali kona<Tmda \'erilen öğ. 
le ziyafetinde bul~nmuş yemekten 
sonra memleketin iktrsadi durumu 
hakkında alakadarlardan izahat 
almrşlar, haıı devair de geıildikte!1 
g)nra orduya gitmek üzere ~ehn
mizden ayrılmışlardır. 

inhisarlar Vakili 
Ballkesıre gıtti 
Balıkesir, 5 ( A.A.) - lnh!:'ar 

,.ekili Raif Karadeniz dün Bursa
dan şehrimize gelmiş ,.e vilayet hu 
dudunda valimiz tarafından kar. 
:-;ılanmıstır. Raif Karadeniz ~ercfi. 
;1e dün 'aksam hır ziyafet vcriimi;:ı
lir. lnhi~a·rlar \'ekili tetkiklerde 
bulunmak üzere bugün Smdır~ry3 
gidece!{tir. 

Brenner mUlakall 
J,ondrn, 5 (A·.\.·) - nöyterin 

diplomatik muhl\rriri yazıyor: 
H.itl Pr ile Musolini 11 rasmda ace _ 

le bir surette vukua. gelPn konfe. 
rans, yeni bir sulh taarruzu yapıla~ 
cağmr tahmin ettirmektedir. Ba7.1 
mahfiller, bunun imkansız olmRdığı 
fikrindedirler· 

Brenner müla.Jcatı eğer aulh şa rt. 
larınr müzakereye mütemayil ola. 
rak gözükmeıse, bu takrlirde belki 
do mihverin göstermPk mf'cburiyP. 
tinde bulundnğu birlik c:t"pheei ze_ 
vahirini takviye c:ıtmek ve bu fır. 
sattan bilislifade lngiltereye karı,ı 
:-·eni tehditler ııavurmak arzusun. 
dan mülhr.m bulun.muştur. 
Görünüşe göre. mihYerin hın-p 

gayrPti. ciddi tarzda yPniden gö?.. 
den geçirilmekte<iir ve e~er bir ımlh 
tıı.arruır.u ol;na~a, aııaı?ıdaki dört 
karardan biri alınabilecek gibidir. 

1 - Doğrudan doğruya lngiL 
terenin istilıi.sr. Almruı genel kur_ 
mayının muhaJnfotinc ra~mPn, Hit_ 
!erin hala bu fot·m~·r siddotle ar. 
1.lı ettiği sanılmaktadrr. 

2 - İspanya ;.·olu ile Cebcliitt a. 
rıka ve şimıı.lt Afrikıı.y~ mlitrvPc_ 
cilt b ir il l'rl flmC· 

3 - B"lki de Almırn ne1 .. 'Jrcti aL 
tmda Mrstra kar~ı ta.'lrruır.ı.ın bii. 
yük mik~·ıı.cıt..'1 yf'Pidrn başlam:un. 

4 - ~ovretıer Birliğinin böylP 
bir karara itiraı ~tmc.si mümkün 
olm2Jcla lıer~her, B:ılkırnlar yoluy. 
la bir ilerl,...me. 

Yugosla vya da işten 
çıkarılan Yahudiler 
J'.el~raıl, 5 (,\ .A.) - A ''ala. a. 

jansı bildiriyor: 
Hükumet, Yahuclil~rin grda mad. 

rfolcri salmalnrını mcıırclrn bir k:ı. 
rarnıımenin bu akı;amdan itib:ırrn 
tatbik.ine başlamıı:;lır. Yahudi !'.<'r. 

ma~·eli "<'YR. ııerm:ı.ycııinin mühim 
ktsmt Ya.hudilerc ııit bulunan iııl!'r_ 
de hükumet bir konıi!lf'lr tayin C'd". 
cektir· Bu k::ır:ırnamcyc muhalif 
hareketler ~iddC'tlı> ce7.abndırıbı. 
cakt.rr-

Yalcında ne§redilecck olan diğer 
bir kararname, mek~cplcre kabul 
Pdilecı>k Yıôudilı>rin adedini, Ya. 
hudi niifus nisbcü dairesinde tah. 
dit etmektedir· 

Bir yaralama 
Sultamıhmette, Akbıyıkta o· 

turan ve pazarda seyyar clbL 
secilik yapan Ahmet, dün pa· 
zarda Kuri adında birisile kav. 
ga etmiş. Nuri brc:ağmı \ekerek 
kendisini sol memesi altından 
tehlikeli surette :varalamı~lır. 

Ahmet baygın bir halde has· 

(Baş taıu.f ı 1 incide) j 
Acı ve mesut günleri unut· 

muyoruz. Nasıl unuta biliriz. A. 
crmrz da. saadetimiz de e°b('dilik 
kudretini haizd•r. Zaten mrnet· 
!erin şuuru ebedi acılar ve ebe. 
di saadetlerin üı:;tiinde kurul· 
muyor ::nu? Tarihe mal olan 
acılarımızı, saadetlerimizi nis. 
yana bırakmadan istikbalin bi· 
rer işaret noktası yapıyoruz. 

Nic;in 16 Martın faciasına şa. 

Japonya harbe hazır 
olduğundan bahsediyor 

Tol:yo, 5 ( A.A.) - Matbuat 
mümessillerine beyanatta bulu· 
nan başvekil prens Konoye Ü 
c;üzlü pakt hakkında Amerika 
meydan okuduğu taktirde .Ja· 
ponya, Almanya ve ltalyanm 
miicadeleyc hazır o1duklarmı 
bununla beraber Amerika ken _ 
dilerilc işbirliği yaparga üç dev 
letin de ir;:birliği yapmaya ha· 
zır olduklarını söylemiştir. 

i: .......... ----i. 
Haber gazetesi 

~ idarehanesinden: İ 
~ HABER f 

i gazetesinin i 
l pek yakında l 
j başhyacağı 1 
iükuyucul a rına j 

~ Mükellef bir ev i 
~ ve nakid para ~ 
1 m·üsabakasına ~ 
: 1 
i Kııdrn, erkek, genç kız, genç ı 
~ erkek arzu eden okuyucularm 
~ resimlerini neşretmekle başla· 
! yacakt1r. 
i Resimlerinin intişarım n.rzu 

f 
edenlerin yarından (pazarte. 
si) gününden itibaren - ı;ıim· 

ı dilik pazarlardan başka -
her gün Ankara cadde.sinde 
Vakıt yurdundaki idarehane -
sine uğrayarak resimlerini 
çektirmelerini rica ederiz. 

1 Resimlerin inti~arında isim 
1 Ye adres bahis değildir. Ma· 
1 maafih arzıı edenlerin resim -
j Jeri isimlerilc de neı:;rcdilcbi· 
lir. 

Haber fotoğ'rafc;ısını her 
giin saat 14 ten sonra icfare. 
hanede isth·enlerin emirlerine 
amade bulavc~klardrr. 

HABER GAZETES1 
SEKRETERLIGl 1 .--.... .. --.-.......... _. ............. -.. .. 

hit olduk? Niçin 6 llkteşrinin 
saadetine erdik? Tek bir dava 
için: 
"- lstiklal ! ,, 
Bütün sa.adetlerimizin ve acı· 

Iarımızın sebebini hu ~ekilde 

izah edebilen 'Qir millet için ar_ 
tık §ahsi kinler ve şahsi seYinç 
mevzuları yoktur. IDbedi bir :r.a· 
man için hudutsuz bir prcnsıp 
vardır: 

"- tsuk1a1 ! 
Maziyi buna göre tahlil et. 

tiğimiz gibi, istikbali do yine 
bu davanın ışığr altında mütalca 
edebiliriz. 

Hayat ıyuruyen birş~y<lir. 

Dün istiklal için göğüs göğiise 
dövüştüğümüz insanlarla hu 
gün yanyana bulunabiliriz. Bun 
da ne bir tezat vardrr, no de 
davayı inkar ... 

Bu, istiklalini her şeyd~m çok 
seven milletin istiklal için, la. 
zrm olan hayati elemanları 
secmede gösterdiği şuurun bir 
delilidir. 

Bugün, mesut günün hatrra 
smı yadcderken kuvvetli olma -
nm ne demek olduğunu bir ke· 
'"e daha derinden idrak ctmis 
oluvoruz. Yine hatırlamcık li. 
zım.dır ki, kuvvetli olmak dün· 
yanın hicbir devrinde kıyrpeli
ni kaybetmemiş olan bir pren · 
siptir. Biz bu dünyanın içinde. 
yiz. 

940 6 nırteşrinin ]l:ıtrra.amı 

bu sene dünyanın en korktınç 
hadiseleri ortasmda idrak edi · 
yoruz. Geceden sabaha. ka.dar 
kaybolan devletıerJn mevzuu • 
balısolduğu bir dünyada en gü· 
?..el giinkrin bize hatırlatacağı 
iki nokta vardır: 

Kuvvetli olmak! Daima kııv. 
vetli olmak! Kuvveti tek nok • 
tada, tek insan haline koymak. 
tır. 

Biz bunu nnlamış. lrnya.tnıa 

tatbik etmiş bir milletiz;. Diin· 
yayt Ankara kale::ıindC'n ve ln. 
önünün bayrağı altında. tek m 
san gibi seyrediyoruz. 

SADRI ERTEM 

#6 &C USSL~ 

Sakarya 
Sinemasında 

2 ~İİ7.t'I \"<" hiı~·ifü !llm hlTdMt 

AŞK ve ŞöHRET 
JIAR ilY UAl'R tnr:ıtmdnn ve 

CANİLER TABURU 
hl'JN'JlTI!ı IJlııı 

------ıısm •r;n-•I 

1 1.ı,1 :ıı.•r • '' "': • · 1
' • r 

Bugün 
&JLIL&L . ,.~ . ... ... .. . .. : . 

. .. 
Sümer Sınamasında 

Görece~iniz ınuhtr<jC!ll dekorlu ı;rnl'nin ilk "ilip<>r filmi 

Zafer seneleri 
lııg-llterr ıııtr:ı~·r l•mlilrrlnlıı a7:lmf't ve ilı tiş:ımı ara"mdıı ı;.cvrHmlı 

YI' krııliı;'(' vıurORYA'nm hiil<ü rıı rıı n buhındntu zalcr vo ırrdle 

dnlu blı· mazlyl (':uı fandırm15 tarihi bir ~nflındır. 
(Jö:t.ler ıı:lıı bedii bi r 7.lya!et te,ı,il ve lm!bll!ri t<'slılr ctwekt(.'dir. 

B:ııı rollerdıı: 

ANNA NEAGLE .. ADOLF W ALBROOK 
DlKK.A.T: Bu ~ahe9("r J9:ı9 dl\ ~"' rllmiştir. Dört \ftt"M evvel tenilml) 

ohtu dlğl'r bir 111mte h i('bir münasebeti ~-oktur. 
n11 ı:, ü n 11:ıat 11 dı• t4'n7illlth mntin<'. 

taneye 1-aldırılmış. Nuri yaka - İİılm•BDZ;l••ll•••lll•••••••••••••lllll 
Janarak tahkikata baı;lanmıştır .• 

B •• MELEK Sinemasında HARİKULADER!I ... 
,~~lm U g U n Bir Film Sizi Bekliyor ·· •· -,. 

iÖLÜNCEYE KADAR 
~ - Baş Rollerde: CORINNE LU~.HAIRE • JEAN PIERRE AUMONT 1 Ayrı<'n: FOKS D ONYA hab<'rlerl. Bu g-ıın l'illnt 1 l Hı 1 "" trn7.llAth matlnel<'r vardır ... ~ 
li1t11ıııır:u~.1~1mwmmnıın1111•••-- 1111.,,. 
'\'l ·.-:~·~.•' • •,_, #:~: .• '' .:·~ •I r~ ·~ ~\, I • • '• 0.• ,._ • 

KARA Güneş 
SPENCER TRACY 

RİCBARD OREENE 
• NANCY KELLY 

l 1 . .• . . • . •• ·; ·> 

Hütün schlr halkı bn Fransızca 

!'Özlü şa1ıcserinl ~örml'k fü:ere 

SARAY 
Sinemasına 

JMşoyor· Bugün !'laat 10··15 (]o 
T<'nr.ilitlı matine ·rnrdır· 
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ICOtAYUIUF 1 Eğlenceli 

Yazan 1 SKE ND[R.f . .SERTE Llt 

yazılar 

1
l BEYKOZ KÖYLERi~DE BiR Kadınlara karşı nazik 

Bar Burhan ince, kadınlar_a 1 
!•3r~ı daım'.l nazı~ da\ ranan bır 
'>ımrı ıdı. Kndınlar mccıı~ınde bu· 
lunduğu zam:ın soıu dondurup c!o
ta~tırıp onıarır. mczıyrtlerınc gı:ti. 
rir \"e: 

GEZit Ti~iN HiKAYESI 

- 1 Iayatmıda hiç bır çırkın ka. 
dm görmedim: derdi. 

1 Mizancı Murad'ın Ahmed Mltbat'a 
t.. .. - · ... ,,.,.. . .., verdlil kitap ~~ ı 7 _.... 

O tarihte Yakacık en güzel 
mesire yerlerinden biri idi 

-25-
. - Ah a.mca, 5u Yusuf peh., en güıel mesire malı:ıllerinden ' 

lı\'a.nı bir dttha yakm1an göre· biriydi. Bütün yrız bilhassa Rum 
Ylm. aileleri Yakacığa t~ınırdı. Çı • 

Yusufun yanına sokuldu, ma.. nar yolunda birçok gazinolar 
•Umane bir bakıela Yusufu se • vardr. Aileler buralara yemek • 
llnııadı: lerile gelirler; ağaç diplerinde 

- Bravo .. bravo .. Yusuf peh. kuzular çevrilir, §İŞ kebapları 

Bir gün yine IJÖ}'le b;r m~clıo:te 
aynı mutalea)'ı i'.cri cürdü. h.:ıdın
lar arasından b,"laık burunlu bırı. 

t. 1 ileri atılarak: 

\~ - Bay lnc:e! dedi. Ha~ikn!ı 

Hlr: Kc )\"I.t.' ÇOCGGl' 1 resimlerin kl'srcti kumaşları setre. 
Ak~am Ynk:aştı. Yol yumuşak ve diyor· Bu resimlt'ıin içinde asar.1 

!atıl olmnkla beralıer akıbet bıktır. nefiseden nevadir de mevcuttur. 
dı· Eu bıkkınlık, ezcümle, etrafın 1 CUmles! sabibl:ıln reallzme ve na . 
kapalı olmasındandı. tilraJ!zmc olan meylini irac cdL 

Böyle kapalı yoldan giderken yan yorlar. 
patikadan bir atlı çıktı· Atın Uzeı1. Hasılı All:ıhın bu kırlarında böy. 
ne bindiği halde önUne beş altı ya. le bir köııeye rastgelineceği kim. \ ij söyleyiniz. Ben de çirkin değıl mı-

\'ı' yim? 
şında bir kız çocuğu almı3tı. senin hatırına gelmez. 

Yol Uııerine sarkan meııe dalları Sahibinin hUsnJ tabiatine lb.ım. 

li\'an! yapılır, dolmafar yenir \'C mey-
Yusuf: danda ortaoyunları oynanır, gil. 

Bay Burhan ince elini goğsüne 
koyarak: 

- Sizi temin ederim ki bay~n! 
dedi. Siz de bütün kadınl~r g~bı 
gökten dü:.-müş bir meleksi~~z. ı:a. 
kat te'5adlit sizi burnunuz uzcrıne 
düşürmü~~ 

yağmurdan dolayı yaııtı. At Uzerin. gelen \'ergiyi verdikten sonra ~
de gidilirken b8.§, kol, omuz çarp. yunup dökUndUk· 
mamnk kabil değildi. Dala dokunul. Gt:I..StN CURCUNA! 

- Ben ne alafranga güreş re1ler yapılırdı. 
- Şc1·;crim; sıtlar 11usıl aoa· 

ba~ 

du mu, yağmur gibi iri su ooıınn. Namaz, taam, sohbet, çay ve uy. 
maktaydı: bunun için mu,ambaları. ku zamanı gt1ldl-

severim. ne de alafrnnga konuır 
tnaktan ho3lanırım, dedi. anlı -
YOTum ki beni tebrtk cdlyorsu· 
nuz. TeşekkUr ~derim. 

Hamdi Bey de halckı teslim 
etmekt~n başka çare bulama • 
lllls ve Yusufun elinı sıkmıştı. 

Hnmdl Bey, Yusurın konuşur 
kl!n: 

- I~ i ki, §U dev adamın kuv 
\etine gü\·cı1crck, Cafer Beyle 
hUyük hır bahse tutu~madrtn ... 
Rayb-ed 'ccktim. Şimdi au1adım 
~i, sen T'Jrklyede eşsiz bir peh· 
lıvansm' Artık namın. şöhretin 
bUtün Tilrkiycyc yayılacak. Bun 
~~ sonrı. ynlmz diiğ~nlerdc de. 
"11, ynb:ı.ncı illerde de güreşme· 
ll ve kendim yabancılara karş.ı 
<la göatermclisin ! dedi. 

O gUn, Yusda. C:ıfer Beyle 
beraber, Hamdi Bey de bir 
hayli bahşiş vermii ,.e gönlünü 
almıştı. 

Yusuf· bu düğtinden sonra 
Cafer \'e Hamdi Beylerle dost 
~ldu. Ve kemerini çil çil altın. 
arla doldurarak Çamlıcndan ay
tıldı. 

\'a'acık gllre,ıerl 
B ~hca sUnnet dUğUnündc 
l\ alıkesirli Halil ve B3ymdırlI 
' fohmet gibı meşhur başpt'hli. 
":tnları YeJMn YU8Uf'un bu 90n 

güreşleri - lstanbulda - dil· 
fo1'1c dolaşıyordu . 

Hir gün, Yusuf, Tophanedeki 
Pehlivanlar kahvehanesinde o. 
tururken, eski dostlarından biri 
ne rastladı. 

- Nerelerdesin, be Aliş? 
Çokta.n'beri görilnmUyorsun? 

.Aliş, Ba,ndınna köylerinden 
birinden kaçarak !stanbula. gel· 
~ bir asker kaçağıydı. Yaşı 
rrıni yediyi bulduğu halde ya. 
ayı ele vennemişli. 
Ali;;c kendi köyünde değir 

liı~ndereli Ali derlerdi. O lstan 
~ gelince adını değiştirmişti. 
~bulda pehlivanlar arasında. 
""'it olarak tanınmıştı. 

d 
Yusuf onun asker kaçağı oı· 
~nu bilmezdi. 

d 
Ali§, Yusufun yanma otur. 

u· 
- İki yıldır Yakacıkta sık 

:k gUr~ler yapıyoruz. Bir haf 
sonra bir iddialı gilreş mü· 

~ha.kamız var. Oraga sana çı -
1§acak kimse yok ama, o gün 

teiıneyi vaadcdersen, şimdiden 
~r ilan ederiz. Sen de para 
aıaıtrrsm.! 
Ytısuf para kazanmak sevda· 

~da değildi. Fakat, Yakacık. 
ı ona. birkaç kere bahsetmiş
~· Yuauf, Yakacığa gitmek 
.... ı.ıYordu. 
ben- Peki, dedi, gelirim ama, 
Jci ftnıe kim tutuşacak? Ya 

tnse cesaret etmezse .. ? 
- Merak etme canım. Kimse 
~et ctmezııe, benimle güre • 
•ıtaın. 

.. Yuaut göbeğini hoplatarak 
tulnıeğe batl&dı: 

- Seni vaktilc Sarıyerli lz · 
~ bile hallaç pamuğu gibi at 
hltıtr. Benimle gilrepıeğo kal. 
.khlfırsan, bu hem gUlUnç olur; 
eaı de benimle alay ederler: 

''lfeıe ba.k, Yusuf para kazan· 
~ için kimlerle güreşiyor!,, 
d rler. 

- Sen kati olarak gelecek. 
~n, ben senin karşına kuvvetli 
hır başpehlivan bulur, cıkarr 
rnn. 

Yusuf ancak bir başpehlivan 
1~ gU~şmefe razı olduğunu bil. 
dırdi. O giln ayrı1c!ı1ar. 

• • • 
O tarihte Yakacık btanbulun 

Gerçi o yıl Yakacıkta gnrip 
bir nadlsc olmuş, bu yUzden 
Rum allelcri Ynkncıktnn ayak· 
larını kesmişse de. cuma gün. 
leri yine eskisi gibi kalabalık 
olur, \'e bilhnssa Kadıköy, Çam 
lıc.a muhitinden birçok aileler 
yerncklerile Ynkacığ:ı gelirlerdi. 

Snray mensuplarından biri 
Abc1Ulh3.rnide bir jurnal vere· 
rck: 

''Bazı Rumlar Ya.kac:ktn.. top 
lanarak, lstnnbı.lda bir karga -
şahit çıkarmak ic;in, bura.da. 
müzakcrelC'r yapıyorlar!., de· 
ıniş, Abdülhamit de Rumların 
Yakacık mosfrcsinc gitmesini 
menetmişti. Gerçi bu mcnmui. 
yet, nrndan zaman geçince tav 
samışsa de, Hum aileleri kor 
kudan Yalmcığa git~cz olmuş. 
tu. 

Alişin aH'ıkadar olduğu gUrcş 
hazırlıkları o haftanın cuma 
gilnil taman1lnnm1ş bulunuyor· 
du. Yusuf, Yakn.cığa ıık§antdan 
gitmişti. 
Yakacığın iskele gazinosunda 

büyük bir kalabalık vardı. Fa • 
kat, asıl mesire mahallini teş. 
kil eden Çmaryolundaki kahve -
lcr daha önceden dolmuştu. 

Yusuf buraya ilk defa ge1i • 
yortiu. 

Yakaeık, lstanbıılun diğer 
mesire yerlerinden çok farklı 
idi. Nefis bir suyu vardı. Yol. 
ları geniş, kahveleri boldu. Gi" 
dip gelmek için de vapur ve 
tren gibi vasıtalardan başka 
muntazam araba yolları vardı. 

Hcı<ıl ala nnuı1ı·/aıı 
runı doğrusu!. 

korkııyo. 

Merak etme dostum 
- Karşında gördu;;un kadına 

öyle gözünü dikip bakma! Benim 
karımdır. 

- Merak etme do tum.. Ç.Ok 
şilkur. benim kadım böyle değil, 
diye bakıyorum. 

Söz ve kafa içi 
lri yan adam: - Benimle fazla 

münaka~a .etme! Seni aldığım gibi 
cebime sokanın. 

t:fak tefcl• adam: - Bence da. 
ha iyi. Söyledijin siiz'.ere bakılrrsa, 
senin cebinde, kafanın içindekin
den d:ıha çok akıl ,·ar. 

(~:.lJ ·11·) 
6. 10.940 Pazar 

9.00: Progr:ım ve memleket saat 
ayan, 9.03: MUzlk: Marılıır ve hafif 
müz.lk, (Pi.) 9.15: Ajans hııbcrlerf, 

9.30: Müzik programının dc\'ıımr {Pl.) 
9.50/ 10.00: li:v kadını - Yemek Us. 
lesi, l~.30: Progr m ve memleket sa· 
at ayarı, 12.33: Milı.lk, 12.50: Ajans 
hn.berleıl, 13.05: Milzlk, 13.25/ H.30: 
Mllz!lt, Radyo s.ılnn orkestrnsı, 18.00: 
JPı'Ogram ,.c memleket saat ayarı, 

18.08: ?rlüı:ık: nadyo caz or)<~ 
(1brablm 6zs;Ur ldnrcs~nde), 18.50: 
:MUı:lk: Fasıl hcycU, 19.30: Memleket 
aaat ayarı, ve njııns haberleri, 19.45: 
:MUzlk: Muhtelif p.rkılar, 20.15: Mü· 
zile, 20.4ri: :MUzlk, 21.15: Konuıma, 

21.30: :MUzlk: 22.20: MUzlk, 22.SO 
Memleket saat nynn, 22.50: :MUzlk, 
23.25/23.30: Ynrmki program ve lca. 
pan13. 

Sinema ve tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

Bu Ak§am 

6 saat 20.30 da Tepebaşında 
Dram kısmında: 

OTELLO 
Ko!nı:ıdl kısmında: 

BU akoam saat 20.SO d• 
t' Al.1 UŞAG. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
il alide Pişkin Birliklı 

7.10 pazartesi 8.10 salı geceleri, 
Beyoğlu Halk Sinemasında: 
l' ataklı Vagonlar KontrolöriJ 

Y odvil 3 perd~ 

Beyoğlu Halk Sineması 
Burtın -.at il de: l - ~lde bir 

Türk genel: Türkı;e 16.ılU ıarkrlr, 
2 - :Mekı!lka oma, s - Mlkl. 

m1zı giymiştik; lakin bize yetişmiş Şimdilik elveda! 
Oll\n a.U~ üzerinde tnu§amba yoktu Kimimiz yattı, ki.mi de ayaktı· · 
Elindekı lnlil!umda ise ince bezden H ~ r g U l'le Taba f n'in gfü. 
hırka \'C entariden be.ııka bir cey meleri tuttu. Ha gülmt>k, ha. gül. 
olmadığı qi.kardı. mek... GUlrnenbı nihayeti gelmi. 
~.Çocuk sırsıklam olmuştu. Yüre. yor. 
8'1ınl ıstırap istilA elnıi3ti· P r o m e t c alındı, ucunun ken. 

P r o Dl. t e'yc söyledim: di.aine dokunmakta oldugun& zahlb 
- All§ıkltr, bir gey olmaz! oldu; hiddet etti· Bereket versin, 
Cevabını verdi. İnanmak arzu et. kl hiddetini belli etmC'di· Bu hal 

~emekle beraber yUreğim bi.r tür. hoşuma gitti. 
lU rahat etmedi· Şehir çocuğu ol!ıı Çocukluğum uyandı. Rafta. dar. 
hum~a hazır demekti. bulca, def, zilli m~a gördUm. 

• Mcger çocuk. iıdi l.ıir köylUnUn He r k U l'c darbukayı dayadım· 
bıle de.ğilmiş: R e c e p A ğ a'nm Defi de ben aldım. Tabii mil§& da. 
kızı imiş! Cumaya giderken gezdir. hi mahrum kalmadı: Gelsin curcu. 
mck Uzero götUrmuıs. na ı ... 
Doğrusu böyle gezdirilmeden ço. M e n t o r'un aıkılmadığnu 

cuklarım.ızı Allah eai.rgeııw. gören bizlerdeki gayret görülmeye 
EŞJCIYA IJAKIRDISINDAN ecza idi. 
SO~RA GEOE KARANUGI P rom c t c, hırsından ya.tafuı_ 
Ortalık geceli istikbale hwrln. d:ı yuvarlandı; lakin sesi çlkmadı. 

:ı:nyor. R cı c e p A ğ a'nın etkiya Curcuna bir hayli sürdü· Yatağa 
lilurdı.eı ortaıq;1 bize, olduğundan yatmamla uyumam bir oldu. 
liyade karanlık gösttrlyor, yol da DUVARA ASILA..'11\ 
b1r tUrlU bilmiyor. Etraf kapa.lı ol. TF .. ~EKKURNAME 
~~!'1 lçln nerede biteceği de blline~ Uy:ındığım Yakit BS.bah olmuıtu • 
-.jOr. ''Daha uuktıt'" yolunda ce. ya.taktan kalkınca dn,anya fırla' 
vap almak korkusuyla R e c e p dnn • 
Af a'dan da sorıılamıyor. M .. • 

Naph yakından bir inek •eel gel. agmuın, kapalı, soğuk bir sa. 
df, Meskenin yakın oldulunu 1mA bahtı. Bizim için bundan fenası ta_ 

---~---------.ı .ten bu seal, mmkanm ahenfinden avvur olunamaz. 
daha ıa.m buldum. . Saat beşe kadar hareket edeme. 

--------------------.... ---
Pazar ip azar tes' :E 

> 6 1.Teş. 7 1.Teı. 
~ 

• Rom"'' \ • • •m" .. ~ 
t- 1111.rı f\1 "'•Hl ı ?'.5 

Vakitler \ aq,tı p,,Jlnl \'aouıt1 t';7.aal 

OUneotıı 
6.0'Z 12.16 JU9 aotu,a 6.0S 

Öfle 12.0% 6.18 12.02 U9 
lkı.ncıı lli.16 uz 15.IG uı 

Akp.ın l'l'.4-1 1!.00 11.4% 12.00 
YatAr 19.16 uo 19.14 ı.so 

İmaak 4.21 10.39 4.%3 ıo.u 

dik. llkJn valttimiz.i bo • 
Blr ılaklka sonra tarlaya çıktık. dik' Yolda t--'-kuf tmş geçırme. .ft,.n l b h ·ani ah 111 ,_ • ......... e emek üze. 

1HWUJ..1 a. :e, ) m a ma .. su. :re her ne lazım.sa icra ettik· 
da gelmiştik: • . • . Her cihetle himayesinden hotnut 

İşte Karadenız, ışte çiftlik. kaldığmuz hane sahibine bir t~ck. 
' Sold~ ağa.çl~r içinde bir bina gör. kümame yazrp, resimden hali bul. 
ifUm. Ne oldugunu sordum: 4uiumuz duvar kö3eaine talik et 

- ı z z e t P a e a'nm köekii o tfk. (Arkuı , . .,.) 
değil ml ya? lıte gece orada kala. 
calu· 

Cevabını aldIJn. 
.Artzk, hamdolsun, geldik. Saate 

baldnn: On ikiye geliyordu. 

*** 
İZZET P A lj A'NIN KÖŞK O 

t z z o t P a g a'nm köşkü ... E. 
vet, bir köş.ktilr; k!şanc de~. bir 

Kayıp çocuk aranıyor 

Çamlıcada, üskUdaTda ve A. 
nadoluyakasınm diğer se.-ntıe· 
rinde oturanlardal1' zengince o. 
!anlar Yakacığa arabalarla git· 
meyi tercih ederlerdi. 

Yusuf, bir kahvede oturdu. 
I 
.. ._ ......................... -..... _ ... _, _____ ~_, _____ .. ---.. -·...-. 
Ramazan f ıkralaıı: 

avcı kö~Udllr· 
Kaprdan girilince pap~,uk; aağ. 

da u.,ak odası. solda mermer tqlı 
aDdest:hane ve kUer; 8nUnUze ge .. 
len kapıdan gird!ni7. ınl, yekpare sa. 
Ion. Ortumda :krrmm çuha kaplı 
uzun nwıa. Dört ilı:!ışesinde altı 
doframalı ~der. Doğramad& çek. 
meler var; ıçlnde tem.iz yorgan. 
lar, yastıklar dolu ... Demek ki gün. 

4 Teırinlevvel 9'0 
Cuma gilııQ .abalı· 
leyin saat 8-1 ara· 
smda aok.,.. cıkıp 
blr daha avdıt el· 
mlyen 115 yql&rm. 
da İbrahim admcSa 
erkek çocufu kay· 
bolmuıtur. Bulan, 

g~renlcrin apğıdaki adre.ııc blldlrme· 
lerl 'n.sanlyct namına. rica. olunur. Ogün her yere berabor gittiği 

Band;nnah Çolak HUscyin, Yu. 
sufun Yakacığa gideceğinden 
haberdar değildi. 

O ramazanda olur 
Kadıköy lkbaUye malaa1Jeal Boru· 
la Maslak •okak llNo. da nll· 
deııl: Aae. (SSl'U) 

Yusuf, buraya gcliııec, gözle· 
ri, eski arkadaşı Hüseyini arn. 

dı. . ı· "l.? 
Bu sırada Aliş peh ıva.n. ı u · 

Bekt.aeinin biri rakı yasak 
olduğu vakit meyhanede içer· 
ken yakalanmış. Kolcular: 

- Yahu. demişler, elbette 
senin bir C'i in var. Orndıı ra. 

hat rahat içsen olmaz mı? 
Bektaşi gülümsemiıs: 
- O senin dediğin ı:a.ma · 

zanda olur. 

düz için minder, gece lçiıl karyo. f i 
Ja ... Ho&uma gitti. S~nda.h !çeriye V A K J T 
bir kapı da.ha var. Girildi mi, mn. 
kemmel bir yatak odasr iki Jtl§ilik 
yer var. ' sufun }·anına geldi: 

(Dcvanıt var) ---.. ----.. ·-·······-···············---· ..................... _. ... ____ .. __ Duvarlar kumq ka.plİdır; J&kln 
Gazetede ~ıııan b1ltlln yazJ "' 
remmlcrln tıukuku mahtul4tır 

ABONE TARlFEKI 

_K_u_ .. ç_ü_k_H~ik~a-ye_: 1 
Bay Şemııcttin A~·tulun u~~-ğın o. ..Yalnızlıktan hoalıır.mndığını bi. 

daya gü-diğini görUnce fC\kallidc liyorum. B(lkii.r olduğun için, r.ııkn. 
daşlannı davet ederek neııeli sıı.aL 

memnun olmuştu : .. ? ,., dl k 
_ Hasnn !·" sen mısın . ·· ue . · ler gc~irnıekten pek zivndc zev 

Doğrusu blr daha kıı.rşılafiabile~:ğı. duyuy-0rsun. Dün, salo. Ja on bir 
;nlzi hiç de akhmdıın geç!~) or. arkndnşm• toplıyarak e:ına emanet 
dum. Hele gu karştki kolluga ot. ettiğih sosuk mezelerle onlara gü • 
tur; söyleyccc.kleriın vnr· • et. zel bir ziyafet çektiğini haber aldmı· 

Bay Şemsettin biraz sUkut Bu yüzden apartmıan sahibinden 
tikten sonra yavaş sesle konuşma. aldığım bir mektupta adamcağız di. 
ya başladı: yor ki: "Eğer bundan böyle uşa. 

- "Bir hnfta evvel, pek çok sev. ğmız abbaplariyle apartımanda ika. 
eliğim bir arkadaş tara!mdaı: tav. met cdect'kse .. kendinize tezelden 
ui.yeli olarak geldiniz Bir uşa:;a ih. bir apartınıan nramanız lazımdn ·" 
t.iyacnn. vardı. Sonra muhterem ar. ''Hasan ... Dansı pek çok seviyor. 
lt.adaşm gönderdiği bir adıı.nıı hiz... sun ve barlara devam ettiğini öğ. 
metime almayı bir borç telikkl et. rendim. Vnryeto numarnlııriyle hoş 
tJğimden sent derhal lstıhdatn et. vakit geçirildiğini bildiğim için sc .. 
Um· ni bu eğlentide>n mahrum etmek is. 

''Daha ..gelir gelmez ev.in bendefl tcmtıÇ. Fakıı.t işin tuhııfınn bak ki, 
ziyade sana alt olduğunu dUşU~~- aynı gecede ikimiz de eğlenmeye 
rek gUnde Uç puroya - sabah, og. karar vennteiz. EllJisel.-rimi fırça. 
le, akşam - aalılp olmayl karar larken mnokinimi tocrUbc cbnc~i 
nltma aldın· Bu hareketine diyece. hiç de llımal ctrn<"mişsln. Tenimin 
ğim yok· ÇUnkU, herkes glbi se. 2evki ile \iicudumuzun ölçUaU bir 
nln de clgara içme:rc hakkın var. olduğu için simoklnJ kendine :rarnş. 
dır. Hele .. en nefis purolarıma rağ. tırını~rn ve bu kryııfNle bara 
bet g6sterdin· Zevkiselim sahibi ol. gitmeye karar V<'rmi!;sin. Halbuki, 
dufunu g{)ıtcrmiştir· ben de amcama davetli idim· Tabii 

"Seni hizmetime aldığnn ı;Unden. moltiniml yerinde bulnmu-ınca bu 
1bcrl ~ şifclerlnln bogaldığrnı izah fikrimden vnzgeçmeye mcebur ol. 
etmeye lilzum bile görmüyorum· dunı· A:ıncamın, randevu verip de 
Yıtlnn: .. şişeleri toz beziyle temizle- gelmiy<"n bir adama ne kadar sinir. 
~iş olııaydm daha iyi ~ apmt~ olur. leneoeğlni dlişUnmUııtüm· 
dun· Zennedensern.. Adamcağız hf'nim bu çok knba 

Tavsiyeli uşak 
lıareket.ime kızıp ve beni gördüğü ''Sa.~lnnm kumraldır. Fakat. fır. 
2.Rman azarlamış olııaydı .. Kntly~n ça ile tarakta daima silah saç bulu. 
cnnnn sıkılmazdı. runı. 

Diplomcl ndam .. Bu kabalığı ba. ''Yelek cebimdeki ufaklıklarla. n. 
na çok pahalıya mal etmeyi prensıP çümıı tertibatına benden bqkast 
cdin~rek sabahleyin notere uğra.. vakıf olarnıyncağı kBBadan culp 
mıv. lodos yelinin estiği bir gUnde renkli bmıknotlarnı yok olmala.nn. 
\u!iyctnıı.mcalne Mehmcdc yazdığı t~ bahsetmeli miyim?·- Bilmem 
birkaç satın çıknrmnyı faydalı bul. ''Mc.k n.ik 
:muş··· tınm a hakkındaki maluma. 

"Bu kötU tesadüf yetişmiyormuş dim :Sruıh olduğuna knnaat getir. 
gibi··· Barda, yeni dam~lardaki a.ce. · K.olleks.iyonumda yalnız nadir 
miliğin yilzllnden tnnrnmış bir fab. ~~llara hc...lemış olduğun ııempa. 
rikıı.t5re çarpıyorsun VC1 sırf eğlen. 8 .. eı;3en ®layı şayanı tobrlkaln. 
ınok için gelen bu bigfınnh adama laoy iıyeceklerinı bu kadar. Seni n!!. 
gayet kabıı bir muamelede bulunu. y ln ncitrnek arzusunda df"!ğiUm. 
yorsun· Hasan .. Hayatta ati.klik iyi n!ı ~ eoruyorurn sana: Bu söıl(I. 
bir şey değildir. İnsan biraz soğuk. U§enk ~~: ı:ır itirazın var mı: .. 
kanlı olmalı· Nihnyet biriblrinlzc dl: on UğünU çözerek cevap ver. 
siiylediğiniz acı sözler bir k&vgoyı 
doğurmakta gecikmiyor. Tahkir e. m~ .Bayınuzm benden memnun ol. 
dildiğini sezen fabrikatör MDl\ der. den ıgını nnlıyorum. Hiımetlerln. 
hal kart.mı uzatıyor· Sen de elini dile ~eessur1erıe a}Tılacabrunı kon. 
cebine atıyorsun ve siınoklnimln nne hürmetle blldhirim. Yal. 
cebinden hiç bir zaman eksik etme. : .. A~kad"lannun tözleri doğru 
diğim kartvizitlerimden blrini acla. ş .• Sundl anlıyorum. 
mm eline sıkı511rın:ıkta asla tcred. - Atkada§lıırm ne detniııUler 

Una'> 
el Ut etmiyorsun· · ·• 

- ''Bn Ş · '·Jri dikkat et·· Yine kabak be. vlnde insin onı.,ctü~ Aytulonun e. 
im başıma patlıyor·· Bu sabah ya. Vaktil uzun mUddet kalamaz. 

~ıhaneye gayet şık giyinmig iki 1 bulu~ biz .?c on.un ~izmctindo 
ba:Y gelerek düelloda hangi silahı j "MU uştduk demışlerdı. 

rdi"ltni •ordu ıaa enlzle bayım .... ". kullanmey!l kat·ar \'~ ,; 0 -

Jar··· Nakleden: Cend \'eftk F.nııon 

Memleket lııfemluıt 
lçlndt dtJU!d• 

"'1blı. es 165 &ı. 
1 ayWıı ıso 12.1 • 
1 aylık 4'73 at • 
1 Jtlhk IOQ HIOO • 
l'arUedeo Balkan Bltllğt ıc:to a,y. 

da otuz kuru§ dU:üJllr, Poıta blr!L 
ttu• rtrmJ vea yerlere ayda yetmff 
betcr kuruı ıanımedUlr. 

Alıone kaydın. blldlrea mektup 
"e lelgr&t llcreUnJ abone parumm 
posta "!Y" tıaııka ile yollama t.c
retıııs idare kendi llzerlne aıu. 
rtırldy~nln lıer pc»ta mctk~dlUM 

VAKrra abone 7uılır. 
Adru de~etırme ltcreu 25 ıt,. 

U.AN UVKETLEIU 
rıcaret Ulalırmm aantım • a. 

tm eonda:ı itibaren uan nytalL 
rında fO, iç eay:falarda 50 kurut. 
dOrdUncU 111ytada ı: tklacl •• D· 
ctı.ncOde 2: blrlnelde 4: baflrlı yanı 
kesmece "\ llradır. 

BDyllk: c:ok csevaınıı. ırııoeıı 
reııkll ııa.ı •erenlere ayrı ayn lll. 
c11rmeler yapııır. Kesml UlAlaruı 
aruıtım satırı 50 kuru$tur. 

ı ırn 1 Mntıl.)en" 4.lııuyaıı 
KUcOk D!nlar 

1 
Bir deta 80: iki dctaııı 30, Uç dL 

fası 85, dört defası 75 ve oa dduı 
150 kuruştur. 

Lokman Hekim 
[Dr. Hafız CemalJ 

Dahlliyc Möteb...

Oi\'anyolu 104- T: 2%292 

ıo 
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ıt nci Balkan oyunlarına 
dün haşlandı 

Takımımız üç birincilik aldı 
xı inci Balkan oyunlarına. dün Ka· 

Jıkôy .stadında büyük merasimle baş. 
landı. Günün cumartesi olmııaına rağ· 
men, atadı binlerce seyirci doldurmuş· 
tu. Oyunl:ınn açılma ıaatl yaklll§tık. 
ç.1 herkeste merak ve heyecan artı· 
yordu. Nihayet .saat tam 15 de mUzi· 
<tanın çaldığı yürüyüş marşı ile atıct
ıer sah&ya çıkarak geçit rcsm!De b:ış· 
ıadılar. Kafile önde hakem heyeti ol· 
mak Uzere, bUlOn trlbfuılcrln önlerın. 

den geçit yaparak halkı sclAmladılar. 
Geçit bittikten sonra ekipler sahada· 
ki yerlerini aldılar. 

ŞlmclJ sıra atletlerin andlçmcsine 
g lmlııli. Türk eklpinden Jerfi mikro· 
!onun önüne gelerek Balkanlı atletler 
nıımma andiçtl ve bu C31l&.da da mUzl
kanın çaldığı Balkan Marşı !le bcra· 
bcr Balkan Bayrağı Şeref direğine 

çekilerek sel!mlandı. 
Andlçme meruiminden ııonra Be· 

den Terbiyesi genel direkt6rU General 
Cemli Taner mlkrO'!onun baı:ıma se
lerek Başvekil Re!lk Saydam namll1ll 
apğıdakl kısa hitabe ile oyunları 

:ı.çtı: 

•Tü.rld) e Qumburlyet l:
0

Uksek na,
n<klll Dr. Refik Saydam namnıa 

.ı Jnd Balkan oyunlıınnı atryoruın. 
l ğurla ve baprılt ol!lun . ., 

Generalin açıo nutkundan sonra or
:anız:uyon komitesi reisi Burhan Fc
ı •k misafirlere davete icabetlerinden 
dıJlnyı teşekkür eden bir hitabede bu· 
ıundu '\"C bundan sonra sırasiyle mü· 
sabakalara başlandı: 
100 Metre Urat: 

1 - Ste!anovlç (Yugoslav) dere-
e: 11 aniye, 2 - Fikret (Türk) de· 

r ce: 11 2/10 sanlye, 3 - lduza!!er 
• iilrk), derece: 11 4/10 saniye, 4 -
iakovidea (Yunan), 15 - Reçlç (Yu. 
.oslav, 6 - BL!nas (Yunan). 

Bir an meselesi olan 100 metre sU- l 
'\t kO§usunda çıktım çok bUyUk bir 
•hemmlyetl olduğunu dün bir kere 

r1 Uıa g!SrilUl<. GUzel blr ~ıklı yapau 
ı ugoslav atleU Stcfanoviç biltUn te· 
meniıllere rağmen Umlt bağladığımız 
Fikret ve Muzafteri geride bırakarak 
birinci oldu. Fikretln bu mesafeyi ka· 
z namamuı çolt fena bir çıkı§ yap. 
nıaııındandır. 

üillle: 
ı - Arot (Türk) derece: 14,40 

mclre. 2 - Ste!analdıı (Yunan) de· 
rece: 14,20 metre, 8 - Ateş lbrahlm 
(Türk) derece: 14,17 metre, 4 - Ko· 
vaçiç (Yugoslav), 5 - Vuvovlç (Yu· 
goslav). 6 - Teryazoz (Yunan). 

Bu hiç netice beklemediğimiz mü· 
aabakada Arat l!mdiye kadar yapa· 
madığı bir derece ile Balkan ııampi. 
yonluğunu kazandırdL 

Sırıkla Atlalba: 
1 - Tanoa, (Yunan) derece: 3.70 

metre, 2 - Muhittin (Türk) derece: 
3.60 metre. 3 - Lcnert (Yugoslav), 
derece: 3.60 metre. 4 - Protopsadis 
(Yunanı, 5 - Halid (Türk). 

Bu mll!abaka Tomu ile Muhittin 
arumda ınlu bir çekiome halinde geç· 
ti. Neticede Yunanlı atlet birinci, Mu· 
hiltin ikinci oldular. 
110 Metre Mania: 

1 - lırlantlku (Yunan) derece: 15 
.saniye, 2 - ('aik: (Türk), derece: 
1:1 saniye, 3 - Dr. Bradoviç (Yugos
lav), derece: 1:1,6. • - Bau§çak (Yu· 
gosıav). 5 - Fillpldia (Yunan), 6 -
SUha (TUrk). 

GUnUn en heyecanlı mUıabakalarm· 
dan b!rl bu oldu. Senelerdir bu koşu. 
nun gerek Balkan oyunlarında ısampi· 
yon olmuş, gereue tıtınut ettiği bir 
ço'k beynelmilel müsabakalarda iyi 
dereceler almış Mandlkaa karıısmda 
)1ne gerek Balkan oyunlarında ve ge· 
rekse memleketimizde yaptığımı mu. 
sabakalnrda çok lyl dereceler almııı 

aUcUmiz Falkin çekişmesini seyret· 
mek çok ze\ kli olacaktı. Yoku§un do· 
lm:ı:uncu mania.sına kadar ooıta giden 
Faik ııon metrelerde ko§U)-U Mandl. 
kaııa kaptırdı. Ve neticede Yunanlı 
atlet bir göğüs farkı ile miliıabakayı 
kazaııdı. Bunda ,ıı anladık ki lto~u, 
!arda yalnız suratın değil, ayni za· 
manda tecrübenin de çok bemmlycU 
\'ardır. 

Ç.eld9 Atına: 

1 - Steplanlk (Yugoslav) derece: 
54.42 metre (yeni balkan rekoru). 
:? - Golç (Yugoslav) derece: 46.21 
metre, 3 - Dlmltropuloa (Yunan de· 
rece: 44,91 metre, 4 - Kapafılt.s (Yu. 
nan) derece: 42.78, ri - Bakı (TUrk) 
derece: 42.65 (Yeni Türkiye rekoru) 
& - 1-t (Türk>. 

Blade çok yeni olan Çekit Atma 
mllB&b&kaınnd& Steplsnlk çekici 54.42 
metreye atarak yeni bir Balkan re
koru tesia etU ve bizim ekıptcn Balcı 

400 metre biri11ciliğitıi kaznnaıı Mclifı Şeref Tdirsiisibıde .• 
Bayrağımız şeref dileğine çekilirken 

Melih 400 metre koşuy!l TıazanırTıen 

da 42,65 e at.arak yeni bir Türkiye 1 bllhaııaa. Uc; yUzUncU metredeki ııeD«J 
rekorµ t('sia etti. aUet Turan ile aon yUz metredekt Me· 
400 l\letro Sıirat: llh Fıkretin nçığmr kapatarak bu ko· 

l - Melih (TUrk derece: :;o 5/10 şu da da bize şampiyonluğu kazandır. 
saniye, 2 - Deııpot (Yugoslav) dere· dtlar. 
ce: 50 7/10 saniye, S - Klinı:ır (Yu. Tek .Adım: 
gosla.v) derece: 50 9/ 10 saniye. 4 - ı - Lazateovlç (Derece: 7.6 metre. 
Karayorg03, :; - Gören, G - Stra· 2 - Lambrakl.s derece: 7.4.5 metre, 
takos. 3 - Klinls. Derece: 7 metre. 

GUnUn en gUzcl yarı§t bu oldu. BU· Bu mUsabaka. da. uzun aUrdü ve 
tun Umltlcr Mehhle G6rcn üzerinde herkesin tahmini hll!fma Lambra· 
toplanmıştı. llk 200 metrede baga. ge. kls Yugoslav tarafından geçlldl. BI· 
çen Melih çok bUyUk bir enerji sarfe· zim takımdan lduza!!er olduğundan 

derek bize bir şampiyonluk kazandır- ı iyi a.Ua.yııı yapamadı ve derece ala· 
dı. Despot da sıkı bir koşu ile ikinci ma.dt. 
geldi. Gören son metrelerde bozuldu DUnkU mUııabakalarda blr!Dclllk 
ve ancak beşinci geleblldl. kazanan aUetıerin mllll marp.n çalı. 
1500 Metre: narnk başlarına. defne dalından birer 

ı - Kogir (Yugoslav) derece: 4.4 çelenk konulmak suretiyle olemplk 
4/10 dakika, 2 - Rıza Maksud (TUrk merasim yapıldı. 
derece: 4.4 8/10 dakika, 8 - Kelkop. Müsabakalar çok muntazam oldu. 
lus (Yunan), derece: 4.G 5/10 dakika, Bugün de saat 14 ten itibaren devam 
4 - Ma1:ropostolos (Yunan), 5 - edilecektir. 
Adnan (Türk). 

Bu koşuyu da herkesin Umitlerl hl 
IA!ma takUk noksanından kaybettik. 
Rmı ltcndlsine aaıl rakip olarak Yu· 
nanltlan seçerek Yugoslav koşucuyu 
ihmal etti. ve• mU.s:ı.bakanın daha 200 
üncü metresinde başa geçerek efur 
sartetmesl de bir hata idi. Nihayet 
son virajda yapııcağı çıkışı bir evvel. 
ki virajda rapmaııı ltendlslne bir şam 
piyonluk kaybettirdi. Ve Yugoslav ra· 
kibi kendisini rnhalç:ı. geçerek birin· 
el oldu. 
4Xl 00 Bayrak: 

l - Türk Ekipi: Fıkret, Muzaffer, 
Turan, Melih: (Derece 43 6/10 daki. 
ka, 2 ~Yunan Eklpl: Derece 44 da
kika, 3 - Yugoslav Eldpl: Derece 
44 3/16. 

Bu koııuyu kv.annn t.:ıkımımız iyi 
teşkil edilmişti. Birinci yUz metrede 
Flkretın iyi ko,nmarnasın:ı. ra~en 

Hanri Armıtrong dünya 
şampiyonası ünvanını 

kaybetti 
z..·c,york, :i (A.A.) - Yan orta 

dUnya !iamplyonu Hanrl Armatrong, 
genç Hın·at • Amerikalı tarafından 
ı::ı ravundluk bir maçta sayı hesablle 
ma~JOp cdlldlğlndcn Um·anını kay· 
betmiş tir. 

BORSAi 
- Ankara 5-10·940-
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ÇEKLER 
Ster Un 

Dolar 

Fro. 
IJret 
l.svlcre Fro. 
Flortn 
Ra)1Şmııtll 

Belga 
Drahmi 

ı.av• 

Çclı Kronu 
Prçeta 
f.loU 

PenrG 
Le1 
Dinar 
Yen 
bveç Krona 
Ruble 

129.69 

29.66 

lS.841'1 

26.U 
0.6223 
8.l62J 
aı.orns 

So.&8 

- Esham ve Tahvilat -

.: Sn-as - Erzurum 

1 

Ergani 
19.6• ' 
2G.2S i 

- So·a• - Erzunını 5 
Rıza ltf aksu1 J300 metre 1w~ıınıuı 

rnn turunda 
20.%3 ' 

1 GOZEL BOYOK I' 
ANNELER 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Genç ve taze görünmek 

için bu kolay tedbiri 
tecrübe ediniz 

Beyaz renkte (yağsız) Toka. 
lon kremin.in ihzarı için 20 senc
denbcri kullanılmakta olan meş. 
bur formülde mevcut gizli di
ğer cevherler meyanında takim 
ve tasfiye edilmiş süt kaymağı 
ve zeytinyağı da vardır. Bu 
krem cildinizi serian besler ve ı 
gençleştirir. Tenin gayri saf 
maddelerini ve buruşukluklarını ı 
izale eder. Cildinizi taze, nennin 
ve genç gösterir. Aynı zamanda 1 
nefis bir koku ile ta.tir eder. Si
yah benlerin zuhuruna mani o. ' 
!ur. 

Mütehassısların beyanatına 
göre ciltte görülen bu şayanı 
hayret tebeddül ve tekemmül, 
sırf Tokalon kreminin muntaza.. 

KuruluR Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.(),,0.000 Türk Liraaı 

Sube ve Aian8 8rledi:- 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

~lraal Bankaamda kum~<ırab n ihbarsız ta.sarru.ı besaplarmda ea u 
~O Urası bulunanlara senede f defa çekilecek kur'a Uı apğ1c!aJd 

1 

• 
4 

40 
100 
120 
160 

pl!U:ıa g!lre ikramiye cıağıtııacaktır. 

Ade& J.000 "1rnlık C.000 

• ooo • ı.ooo • 
• t5o • ı.ooo • 
• 100 • ~000 • 
• 60 • 6.000 • ) . co • 4.800 • 
• %0 • 21.200 • 

DİKKAT: HesaplanndakJ paralar bir sene tçlnde 5'l liradan ...ız 

dllşmlyenıero ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlnslyle TerllecekUr. 
l{ur'alar seoede c defa: l Ey!OI, J Blrfnclknnun. 1 Uart •• ı Hulraıı 
tarihlerinde cekllecekllr. 

man istimaline medyundur. He. ....••••••••••••••••m•ıa•••n•••• 
men siz de bugünden kullanmı. 
ya başlayınız ve her sabah daha 
genç görününüz. 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüiunclen: 
Şimdiye kadar mcktebr knyd!'dllmlş olan talebe ndcdi alınacak mlkt.arl 

lecavUz etmiş olduğu clhelle aşnğıdald günlerde bir gıriıı müsabaka lmtt
hıını yapılacaktır. 

7 Blrlnclte rln lOtO Paı.nrtı-ı.;l : 
Saat D dan 12 ye kadar C'eblr, Trıkoomctr 

Saat 14 den 17 ye kadar GeometrJ 
8 Blrincl~rln 1910 Sair: 
Saat 9 dan 11 c kadar Fızlk 
Saat 13,30 dan 15,30 a kad:ı.r kimya 
Saat 15,45 ten 17 ~e kadar yabancı dıl ''Fransızca, 

lnglllzce, Almanca., 

1 

Mektebe yazılı saatlerden gC'ç gelenler, kayrt karn .. sini yanmda bulun
durmıyanlnrla, kopya kalemsiz veya ın:ı. \ 1 mUre:ckepslz gelenler imtihanlara 
l.ıotırAk edcmezl~r. (9303) 

lr• il V A K 1 T matbaası 
! Kitap kısmını 9eniden 

Miknatıslenmcdcn mülcenlr olmıyan ı 
iyi cln.s saat; hakiki bir mücevher \'e 
bir ııan'at eseridir. Makinası emsaı. I 
alzdir. Katlyen şaşmaz. 

tanzim edip açmıştır 
Kitap, me~mua, gazele hasat. 
Tabiler namına dizği isleri ahr. Genel Aoentaltğı: latan bul, !{ulu 

ıu han 1/4 

Satış Mağaza.lan: A. Baroççl. Sul· 
tanhamam Panclrls ve Savnldls, Ga· 
lata Karaköy, Alberto As.sante, ta 
tiklAl caddesi, KarevyaO\ Sirkeci, 

Yenı Neşriyat 

Belediye Mecmuası 
lııtanbul Belediye Mecmunsının A. 

gustos - Eyli\! sayısı çıkmıtıtır. Çok 
güzel bir kapak içinde lstanbul bele· 
dlycsinln faaliyetlerine alt ihsal ma.. 
ıomatı ve resimleri \'e Cleğcrll maka· 
Jelerl muhtcvl bulunan bu mecmuayı 
okuyuculanmıza ta valyc ederiz. 

ZAYi 
Geçen derıı yıında 20.9.ıo:ıo tarih ve 

(105) numara ile Topkapı 32 inci o. 
kuldan İstanbul birinci okula gö(lde· 
rilcn 83 numaralı na.ki! llmUhabcrlm 
postada zayi olmuştur. Yenisini ala· 
cağımdan esklııinln hUkmü yoltlur. 

l\ledl~ e. ( 33638) 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın · 
Beyoğlu . Pannakkapı, imam 
ıokak No: 2. Tel: 41553 

IMuayene ve ber türlü ıö2 
lameliyab fıkan için panuıız .. 

•DM lllilil'" PlllL &DiiiM._ 

I 

~ . .. .... .. N'lm&IPDlmlEl'Jlı:mlal ........ 

istanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Tahmin 11k 
bedeli teminat 

15,00 

210,00 

1,13 Cihangir yanı;ın yerlnd~ 33 Uncu ndada 1,46 metre mu· 
rabb:ıı sahalı nrıın. 

15,i5 Aksaray yangın yerlnd Mimar KcmıUettın Kallallealnin 
Şehnameci sokağında 13 Uncu adada 21,00 metre murabbaı 
sahalı nrsa. 

Tahmin bedelleri lle ilk t mlut mlklarları yukarda yazılı analar atıl
mak Uzere ayn ayn açık nrttınnaya. konulmU§tur. Şartnameler Zabıt Te 

muamclllt mUdllrltlğU lrnlt'mlnde gBrlllccekUr. lhıılc 21/ 10/940 Pazartut stı· 
nU sn:ıt l4 de Daimi EncUıncndc yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak. 
buz veya mektuplıırııc ihale gUnU muayyen saatte Daimi Encl1mende bla· 
ıunmaları. ı(91526) 

Mektepler açıldı 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 

kitaplarınızı "VAKiT,, kütüphanesinden ko
laylıkla tedarik edebilirsiniz. 
........... 1 ........ 

Sahibi: ASIM US 

Umum P.eşriyatı idare eden: 
Basıldığı rer: V AKIT Matbtum 

Refik itlımtt S"1ınıil 


