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Harici sivasetimiz 
Saracoğlu'nun verdiği toplu 

ve sarih izahat umumi Berli11de lngiliz bombalarının dü.ştiiğil bildirilen Paris caddesi 

_heyetçe tasvip edildi 
~-.La=ti=n k=ar=deş=liğ=i Maarif Vekili --:--:--·-.... __ _ 

munasebetiıe Orta tedrisat imtihanları neticesi M.11.1 ı Şef 
Yazan: Fazıl Ahmet Aykaç 

l'nmwnm ~ı. daha ilk gün. 
lerd.c bir takını hayaller kurulma
._ kapı açını~. Bun.la.rdıuı blrlsl 
Uttıı karde§llğidlr· Akdcnlr. layı· 
la.rında coğrafi bir k~ulukla. yan 
Y~ oturan Fmnsız, İta.lyn.n ve 
.lapanyoJJan:n uki :raJmıhklnn rL. 
'·a.yetını a.mcla sun.da duyarız. 
ZüğUrtleymı bıakJraJm eski det. 

tcrıcrı karştırdığı m~nrdu.r- A" 
caba. htı dava da öyle mır Gerçi 
bq baptaki göril§lcr blribirlnden 
Pek farklı bulunuyor· 
~t son mma.nla.nn hadiseleri 

ln&lfUn. G~ TIJkuatm tabla.ti ise 
~relerin ndmı yino an-

ileeeıeyı biraz cneleyellm· 
İptida dlkkatlml:ıl blr nokta üze. 

rine bbikttnnellyiz: Bugün Akd& 
niıdc cmperyDllst lı;tihalarmı ka.. 
bannıs gördüğümüz mllletıcrin t.a.. 
ıı.nıızcu istekleri yakında. doğmadı· 
Rilakis l Bu bir noktadır ki b.Msa
hiyetimfzfn önünden aslii. kaçauı3-
tnAJıdır 1 Zira dün göı:dilğümüz \ ' C 

bugün görmcl..1.o olduğumuz b&t1l
!\eler, ta İtalyan birliğinin kurolo
ıundan ve bilhassa (1870) dcld 

l'a.nsız fnhlzammdanbcrl inkişaf 
eden bir pl.8.nm muhtelif safbala 

~-dan b~ka ~ey ılcğildir. Donda 
Kt,cn bir unsur yar: l\fcnut ta.. 

ııa. \'\ı.ır la rm tatbik fa.ıılh-l' tini za.-llt ~ 

an lcaplannn. u~durmal<-
ı;c Gelelim l..itin kıırcie•:liğine: Ger
Ş lrten böyle bir f:CY JDC\'CUt mu f 
~Yet ,·arsa bu karde'.:'lilu Uçı ga.rp 

lJetı arasında 5lmdi ahenkli bir 
~1lltikaya zemin olacak lm\·vettc 
"' dlr? 

,, . ıznurhlere refah 

~-, ·"' ·.·. --.. · .. ·.· · ·· -·~~~\~,~~ · dılegınde bulundu ı L ~:·«_~- >r~\\~ 
~<:" " :· ,. _., .. •· . • ,,~~~ • ~ . • 

~,/: ~ . ·<. '-.,.,\~, . '~til. !"" ~ lzmir, 11 (A.A.) - lzmiri 
~ ·, < .·:=v·=· ~~ f>~+, . ".41· Kwt~luş bal'.1'~mı münasebetile 
~ · ·,.. . · ~iw·:· ·, ~'t§j• · Beledıye Reısı Dr.. Behçet Uz ... ~ . :,.~''' . A.. tarafından başta Mılli Şef İsmet 
' ~ ' · · · İnönü olduğu halde büyükleri-

Hariciye Vcf~ili Şiikrii Saraçogltt Maarif Vekili Jlasan Ali Yüceı 
(YazIRr 5 incide) 

mfae gönderilmiş olan tazim tel. 1 graflarma karşılı~ olarak a~ğı. 
ı daki telgraflar gclmi~tir: . " . 
: Doktor Bchı;et Uz ı 

! Belediyo R clsl i 
! İzm.r'·n l t l l 

dönümü münasebetile( 
gösterilen tezahürat ! 
ve muhabbete te§ek· ı' 
kürler eder, sayın İz· 
mirlilere refah ve saa· 
detler dilerim. 

B .. ..k M·ıı t 1111 JS~~~ı!r~~Z2. U_lj u l e lY.l ec- L ... __ IJl~~~=dadrr -

lisi dün toplandı 
Bazı kanunlar müstaceli

yetle kabul olundu 
kerlik kanununun 35 inci mad. 
desinin (C) fıkra.smm değişti
rilmesine ait kanun layiha.siyle 

(Devamı 5 incide) 

Trentiev 
Ankara elçlllll 
vazııestnden 

alledlldl 
Yerine Vinogradov 

tayin olundu 
. Moskova, 11 { A.A.) - Tas A-
1ansı bildiriyor: 

Seriinin 
merkezinde 
Potsdam 
istasyonu 

tahrip 
edildi 

Rayiştag binasına, Ame
rikan sefarethanesine, 

Göbelsin bahçesine 
bombalar düştü 

Hamburg yeniden 
bombalandı 

Lmulra, 11 (A • ..4..) - İngiliz 
hava nezareti istihbarat bürosu.. 
nun tasrih cttiğiJ?.e ~ran ln
.giliz tayyarelerinin dün gece 
Berlino karşı yaptıkları hücum.. 
larmm başlıca hedefi Berlinin 
varoşunda bulunan Ncukoln gaz 
fabrikası idi. '.Karadan açılan 
§İddctli müdafaa. ateşin.o rağ
men bu hedef üzerine gece yan. 
sma. kadar doğru atılan bomba
ların 'düştüğü ve mütea.k.iben 
§.iddctli infilaklar olduğu görüL 
mü~tilr. (Devamı 2 ncidc) 

Dün alarm İ§areti 
verildiği zaman 

ingiliz kral 
ve kraliçesi 
Sokakta bulunuyorlardı 

Hemen bir polis merkezi 
sığınağına gfrdiler 

cı.J kıuıaatimiıoo bıı su.'llin cevabı 
bt la, lJnıuml Hnrpl~n C\ \el \'CriJ· 

,.;~ttr. l'e menfidlr· Illlha.ssa. bu-
0"-1' lçiot 

.fı..~~ 1:8Jam ölüler, milletlerin ha.. 
:.:-ınaa. dalma. ı;ömülii d~ 
~ &\'am nıuhayyHeı.lnln ara.. 
~~ırada ycnlden can \Cnnck is· 
o..~ sık görülen ~eylcrdendir· 
-~p hırbtiyanlığt fü:crlnde bili 
~ gölgesi serili duran eski Ro
lto bunlarda.n biri idi· Onun i~ 
~ ~ hayaletini, bazan t.arlh mc
Jls) lıgnulan kaldırarak siyaset kn· 
le e.rf a.ra.soıda gcz~innck lştiyen.. 
ere ~nwııak, rıı.kn.t iyi dikkat 

Ankara. 11 (A. A.) - Büyü;k 
l\Iillet M ~cıisi bugiin Mazhar 
Germcn'in başkanlığında topla. 
narak Millet ~ Icclisi miişteınila.
tı ile milli l'\araylar ·ve köşkler .. 
deki eşyaya ait Meclis hesapları 
tetkik cnciimeni ma7.bata.sı ve 
dcmiryolları ve limanları işlet
me umum nıüdürliiğü 1940 mali 
yılı bütçe kanununa ek kanun 
layihasiyle Büyiik :Millet M:ecli. 
si 1940 bül<:csinc munzam taıh
sisat ltonulmasrna ait kanun ıa... 
yihasım tasvip cylcmiıo;tir. 

TELAViV 
Sovyetlcr Birli~i yüksek Sovyct B 

meclisi riyaset divanı, Trentievi u k ı• n gam 
1 

Ankara bliyük elçiliği vazifesinden 

bııelı: gerektir. 
(Devamı 2 ncidc) 

Meclis, yedek subay Ye aske
ri memurlar hakkındaki kana. 
nun üçüncü maddesinin ve as-

Bursa kurtuluşunun 
18 inci yıldönümü 

Dün coşkun teza· 
hüratla kutiandı 

i!.\l 8uısa, 11 ( A.A.) - Bursa bu. 

~talyan 

tayyareleri 
tarafından 
bombalandı 

affetmiş \'C ücrine Vingrodov ta.. 
_Yin_oluı_1mu_~tur_. -- sarayında 

Suriyede bir bomba 
Vaziyet çok infilak etti 

gergin _Lon<t,.a, 11 (A.A.J - Röytcr 

112 ölü, 151 yaralı var İtalyanlar hircok 
Tclnf'it.ı, ıı (A.11.J - Rcsm~ mütalebatta bulu~dular 

bildiriyor: · 

Bukingam sar3yr, bir teeh.. 
hürlü bonıbanrn infilakı ilo ha

bildirildiğine nazm·an Pazartcs: 
günü Tela, 1\ in ltalyanlar tarafm. 
dan bombardmıam c:-.ııasında 112 
ki'.li ölmüşti.iı. Bunlardan 104 il 
Yahudi ve 8 i Araptır Yaralıların 
adedi 151 dir. C<'::.ctkr büyük kam. 
yonlarla nakledilmi~ ,.c cenaze a
layının Tela\ iv sokaklarından gc~
mesi allı 5aat sürmüstür. 

Kahire, 1 ı ( ... ı.A.f - lngiliz u. 
mumi karargahından bildiriliyor: 

Pazartesi günü l\latrua'ya dü~. 
~n tayyareleri hücum etmiş. ha
fıf hasarat ka\'dedilıni~ fakat in· . '' sanca zayiat olmamıştır. 

(Ya.:ısı 2 ncüh:) 

,"' :~ .. ~,,·· '· , ,...,; :' iJ.,,, .. ._;_·,., " ·'. 

PARiSi 
Almanlardan önce 
kını işgal etnuşti? 
Bir Fransız yüzbaşısının 

yazdığı bir roman 

sara. uğramı~tır. 

COrçil'in 
nutku 

Onümüzdeki 
haftayı 

Tarihimizin en 
mühim haftası 
olarak telakki 

etmek 
mecburıyetindeyiz 

Gemiler ve yüzlerce 
motörlü mavnalar 

Almanya ve Fransa 
sahillerinde toplanmakta 

bunların arkasında 
emir bekliyen Alman 

askerleri mevcut 
bulunmaktadır 

Londm, ll (A·A·) - Başvekil 
Çörçil bugiln radyo ile söylediği 
mUhim bir nutukta. ezcümle de· 
miştir ki: (Devamı $ ncid.c) 

, - ' Bugünkü gazetemizde 
~~ 

Jki romana birden 
tiaşladık 

Koca 
Yusuf 

Amerika diniş& 
Okyanuslarda 

bolalan mepar 
Türk pebllvanmıa 

bay ah 
Yatan: 

i skender F ahrettin 
Dördüncü sayfamızda 

takip ediniz 

Devlet 
Kuşu 

Ask ve macera roman
la~·ının babası Moris 
dö Kobranın en güzel . 

eserı 

Bu romanı da bugün üçüncü 
sayf;:ı.ınızda bulacakc:ınız 

0 
n 18 ınci kurtuluş yıldönümünü 

1 u1suı bir sevınç ve heyecan içinde 
r~ 11d an11 tır. Sa1Jahın erken saatk-. 
lo " c rC') an eden harp safahatı 
ro ~·· " ' rı ara ında hoparlörle M}. 
;, 1ıın iı U\ ari müfrezesinin 

• lrc gırerck SJmanpazan - lnönti 

cadde~i yolu ile hükügıct konağ"ı 
önüne gelip bura~mı i:gal ettiklcıi 
haberi 'eri 1 ince Askeri Lise ban· 
dosunwı ~a'.dığı lstiklal Marşı i12 
hnkfü:net konağına bir kıta tara.. 
fından bayrak dikilmiş ve böylece 
tören nçılm15tır. 

(De vamt S incide). 

Yarınklnlsbanıızda 
-bir bllisa 

Kenyada Elkatulo'nun hudut 
mıntakasında bir devriye kolumuz 
yerli düşman askeri koliyle muvaf. 
fakiyetli miisadl'mekr yapmıştu. 

(Dcwmı 5 incidç).. ~_ff.DG~ 

Bu bomba, Kral Londranm 
6ark 8ahillcrini ziynrct eder ve 
buradaki halk ile görüşürken, 
Bukiııgam sn.rayr bahresin<lc 
küçük yüzme havuzunun~ altına 
saplanmı~tır. Bu yüune havuzu, 
sarayın ı:ıimal taraiında, sulh 
7::tmanında yazm gardcn • parti
lerin verildiği muhteşem bahçe
nin önündedir. Bombanın düştü. 
ğü yer, Belçika. apartmanları 
Yanındadır. llurada. vaktiyle 
Kraliçe Victoria zamanuila. bir 
aer Yardı ki burayı: Krnl George 
1928 de yüzme havmru haline 
ifrağ eylemişti. \, 

,(Devamı. ~ ncüJ.ç), ~---,-------J 

Pek yakında 

Mizancı Murad 
beyin neşrolunma 

mıs bir eseri .. 



2 - VAKll 12 EYL"OL 1940 ---------------------. 1 T6rk • rarnsız 1 Bir Amerikan 1 · 
Çörçı11n nutku uca~et anlaşması . g~zeteainegöre Fuara 

. (Baş tarafı ı incidc1 uzatıldı ıstı la taarruzu 
Geçen gün avrun kamarnsmda 

~s~ı:~:a.:~a;~~:ı:ı~ç~~== dl~;~r~ 11 (A·A·) - D·N·B· bil· l eşrin aylarında V.•rmı• u··nde arım 
dan fazla kuvvetli olamıyacagını Ağustos 1940 sonunda biten f B k • .f l g g 
söylediğim vakit bittabi sM~. aha- Türk - Fransız ticari anlaı:ması yapılacakmış• U ıngam sarayın• 
Jıyc kal'§ı yapılan barbarca hucum- :;ı birincikiınun 1941 e kadar tc:ın- · ,. ' d • 
J.ı.rı dUşUnmemi3, ya!nıı nvc.ıl:ın· dit edilmiştir. NO\)'ork, ll (A·A·) - Nevyork da bı·r bomba mı• gon ınsan gez ı 
nuzlıı. Alınan tayyareleri anuıında Taroanıile değiıjmiş bulunan ha.; Vold Tclegnım gazetesine Vaşlng· 
yapılım muharebeleri kastetmiş· il lınzır fiernit içinde ve k:ırarsn: tondan b:ldirildiğine nazaran, Al. - f · ı k tt 
Um· O gündenbcri Alman bombar. bulunan vaziyet dolayuılle uzun m:ınyadan Birleşik Amerikaya ge. ın 1 a 8 1 
dıman tayyareleri avcılarının lıL vadeli bir anla.§ma yapılması mu. len malfı.mat, Almanyaı:.m lngilte
m'lyesi altında olarnlt, ekseriya, ,·afık görülınemi~tlr· Bununla be- reyi istilfı. hareketini teşrinievvel 
üç dört yilzU bir nr:ı.dn İngiltere- rabC'r bu hususta y:ıkmda bir veya teşrinisani aylarına tehir et
~ c saldınnakt:ı 'e biıhassa çıkıntı- TUrk - Fransız görU.~m~i yapıla- t!~ini bildirmektedir· 
tı noktn olıuı Kent eyaletinden ge· cağı Z3.llnolunmııkt.ndır· ~ebepleri şunl:mnış: 
erek güpegilndliz askeri ve gay· ı _ Almanya. Büyük Britanya· 

r·ruıkeri bir çok hedefleri bomba Havacılığımız kuwetinin, §imdiye yı hava harbi ile imha edeceğini 
te.,i altına almaktadırlar· kadar hiç bir vakit istihsal etmedi. ümit etmektedir. 
Bu hilcwnlar dalına nvcı filola. ği derecede azami haddine çıkmış. 2 - Ma~ Uzerindeki tc§rin!8ruıl 
ınnzm mukabil taarruzu 

1~ tutu_ tır. Ve bu kudretinin şüphesiz a- sislerinden istifade ederek ibre.ı
rr.k C'kseriyeUe kırılın tadır. detçe değil fakat im.an ve makina nmcliyelerl yapaca,'1?\J ta.hmin et· 

/< lmanların znyiatı tayyare olarak kabiliyctı noktasından Alman kud- mektedir· 
re fiı; ve pilot olarak ta bire altı ret ve kuvvetine faile olduğuna ken Taarruzun baıılıca Norvect.en o. 
ısbctinde bizden nğrrdır. disi de mutmaindir. Sahillerimiz i. lacağı fahmln edilmektedir· Bura. 
GUndüz b:ıvn hfLkin:ılyetini ele · 1 · ec1·1m· k tl" k da bU.,·ük· mı"kva•tn mrı.lzeme ve d Alnı ı yıce talkım ı ış \e ·uv,·e ı ·ı. .J .J .. 

g;?çirmek Uzere e an ar ta- tal d . 1 1 t "a],·er tah•ldatı oldur;uy faa-t edil· 
rf d ·ı ar tarafır. an ışga o unmuş ur. = ,. " ... rr.fından sa e ı en gayret, §ilp- 1 mcktedir. 

he yok ki bütün harbin kati emel· Bunların arkasında, mutearrız ara ---------.---
!erinden biri addedilmek Icap 0 • derhal hücuma funadc müteharrik 
der. Fakat bu g:-ıyret şimdiye ka_ b•r ordumuz vardır ki İngiltere ta· 
ctar sarlli bir surette akamete uğ. rihinin hiç bir devresinde bu kadaı 
ramıfitır· Ta3rruzları kendll •rine büyük ve bu derece iyi techiz cdil
ıı k pahalıya mal olmu3 ve bizlere mi. bir orduya malik olmamıt;tır. 
ı.endi kuYVetimlzi hissetmek fırsa- Bund:ın başka bir buçuk mil. 
'mı vermistir. yonluk gönüllülerden mürekkep :ı. 

Biz bugün bu hava bnrbin!n baş na vatan muhafız te§kilatımız da 
ladı<Yı znmana. yani geçen temmuz mevcuttur l:d. izamı aSkerlcrimiz 
ayma nazaran pek çok lruvvetll kadar ve muhafız Granadyelerimiı 
bulunuyoruz. Aynı z:ımcndo. §Uphe dcrccesinde hi asker olan bu gö
) ok ki Bitler tanrruz kuvvetlerini nJllü!e: her karı~ toprağı her köyü 
azan;i bir nisbcttc kullanıyor ve ve her sokağı bütün azimlerile mü. 
hartnlarcn bu nisbct dalıilinde de- dafaa etmeye funadcdirler. Bunun 
':ım ctti!;i to.kdirdc tı:ı.yyn.recilii;'i· içindir ki tam bir itimat He Allah 
nin ana ku-..rvetıerini artık işe yn· hakkınıızr muhafaza etsin d\lasmı 
r:ımıyaca.k bir bale koymaya mab. söyliyorum. 
kum bulunuyor· Demek ki bu tıL Iliç bir tefrik gözetmi:rcn bu çok 
nrruzl:ı:-ın devamı biz!ere atiyen hain bombardımanlar ~üphe yok 
bUyUk bir avantaj temin edecek - ki Bitlerin istila planına dahildir. 
tir. Ifuva hfıkiıniyetini ele almadan Hitler bu suretle bir çok insan, ka. 
BUyfik Br;tanyıı. ndalarınn. taarruz dm ve çoctik öldürmekle impara. 
t~ebbUsil ise Hitler için çok telı- torluğun bu çok kuvvetli ~hrinde 
lüell bir hnı ckct olacaktır. ahalinin mane\iyatıru kırmak ve 

Buna rnğmen İngiltcrenin işgali hükfunetin başına bir gaile açmak 
hazrrlıklnn çok bUyUk bir nlsbet suretile dikkat nazarlarımızı ha
d..ıhillnde ve muntazam surette zırlamakta olduiu vah~i hücumdan 
d vam etmektedir· uzak bulundurmak istemektedir. 

Yilzlerce motörlil ma\'Ila, Av- Fakat HiUer Britanra milletinin 
rup:ı s:ıhillorlnl takip ederek Al· zihniyetine pekaz vakıftır. Ecdadı 
mauyny:ı ve Holıı.nda limanlarına parlamento usullerinin tesisinde 
vr lınttıi. Brcstten daha. a.5ağı Gas. büyük roller oynamış olan Londra· 
ltonya körfezinde bulunan Fransız lıların hürriyeti hayattan üstün 
rın:ınlarma sevkedllmektedir. Bun tutmak zihniyeti ile büyütülmü!) 
11n lı:ı.şka. bir ı;ok ticaret gemileri olduğundan bihaberdir. 
', on"r on ikişer gemiden mUrek- Ruhu tahıip edici, bütün kinleri 

1 ı, onar. on ikişer gem1den milrck- nefsinde toplamış olan bu hain 
: ·p kafileler halinde Manş denizi· adam, eski kusurların ve es.ki ayıp. 
ni ,.c Pa dö Kale boğazını geçe. larm bir araya gelmesinden vücut 
r k bir limandan öteki limana bulan bu korkunç mahllık, bizim 
:nçm:ıkta. Almanların Fransa §!- maneviyatunızı hiç bir tefrik gö_ 

r.nl sahillerine yerleştirdikleri bü- zetmiyen ıbir katliam tehdidi altın
~iilc batn.ryalarm himayeleri altı_ da mahvetmeye te~bbüs etmiştir. 
na iltica ctmektediler. Almanya, Fakat bunu yapmakla burada ve 
Hclan1a, Belçika ve Fnıne!t. liman· dünranın her tarafında raşayan 
I:ırında, Hnmburblnn bıı.şlıy:ırak büyük I3ritanyalıların kalplerinde 
Breste kadar toplanmış mu ızzam öyle bir ateş yakmı~tır ki Londra
gcmi kafileleri mevcuttur. Ve nl- da yaptığı bütün tahripkar eserle~ 
hny t Norveç limruı1armdan lngil. tamamile silindikten sonra d:ıhı 
tereye saldıracak taarruı kuvvet
lerini tnuımnk lçln de buı haıır- uzun müddet ayni şiddetle yan. 
lıklar yapıldığı göze çarpmaktadır. makta devam edecektir. Bu ate~ 
Gemi vo mavnalardan mUrekkep nazi zulümlerinin Avrupa.dan ta. 
bu rnunzznm kUtlelcrin arkrı.smda mamirlc silindiği güne ve eski d~n
is~ hemen vnpurıı atlamak n de- ya ile yeni dünya elcle gelerek hm:
niı Uz erinde de COk tehlikeli ve ne- riyet abidesini VC insaniyet şeref 1. 

tlcoal mcchul bir seyahate çıkmak ni kolavca yıkılamıracak yeni te. 
i~ emir bekli)'cn pek çok Alman me:ler Üzerinde ~·cnidcn tesis ettik. 
kıtaatı mevcuttur· leri gü~e kadar yanmakta dc,·am 

Diz bu kıtalarm buraya gelmek edecektir. 
Uz.ere ne vakit hareket tc§ebbU. Şimdi herkes için birleşik ol
sünde bulunacaklarını bilmiyoruz. mak ve ka!blcrini pek tutmo.k 
Halta bu teıebblluU yapacaklnruu zamanıdır. Pasif müdafaa teşki. 
bUe katiyeUe iddia edemeyiz. Fa. la.tının ve bilhassa itfaiye ta
knt hlç kinuJe, bu ad:ılara. kal'51 kımla.rının en nğır ...-e en tehlike 
ağır blr iıttlA hareketinin gayet 1i Rerait dahilinde va.zif elerini 
gcnlg blr mtlcyaıta olarak, Alınan- lıer~k°""" nu··munc olacak blr şe. 
Janrı dnimıı. tatblk ettikleri usul ve ~ 
ibtlmnl dahilinde. hazırlanmaltta kilde ifa ettiklerinden dolayı 
olduğuna ve herhangi bir dakika- bütun ha~Tanlığmu kendilerine 
da lnglltcreyo, tskoçyaya. lrlan· bildiririm. Bugür.e kadar hür 
daya veyıı.lıut her UçUno ka11ı bir- kala.bilen bütün insanlar Londra 
den tahrik edlleb!leccğine karşı halkının bugün maruz k:ıldıkla-
g<Sz yummak hakkını halı değlldlr. uml k d b · 

Önümüzdeki haft.ayı \ıeyahut o. rr ağır hUc an ne a ar ır 
nu takip edecek günleri bütün ta. büyük zihin süktlnetile ve kalb 
rihimizin en mühim haftası o~arak kuv1:etilc knrşıladıkls.nnı gör
tclakki etmek mecburiyetindeyiz. dUkçc mütehayyir olmaktan 
Bugünleri meşhur ispanyol anna- kendilerini menedememcktcdir· 
dası bizim sahillerimize yaklaşır- ler. Fakat bu nğır imtihan he. 
ken bUtiln soğukkanlılığım muha. nUz bitmemiştir. Ve ne ağırlığı
faza eden Amiral Drake'nin başla. nın derecesi ve ne de 11-0 vakrt 
dığı bul oyununu sakin sakin .bi· hitrun bulacağı hakkında hiç 
tinıılf6'c çalıstıi:rı günlere, Amıral kimsenin tasavvurd:ı bulunması 
Nelsonun bizımle Bulonyada top- bile imkan dahilinde değildir. 
lanmı~ olan Napol>·onun büyük Bu, denizlerde, havalarda harp 
ordusu arnsmda bir Eet tcc;Jdl etti. eden kuwctıcr1miz. bütün mcm· 
ği günlerle mukayese edebiliriz. 
Bütün bunlan biz tarih kitapların. Jekette, kendileıine tayin edilen 
da okumu~tuk. Fakat ~mdi hazır- me,·'dlcrde silrl•1 clıle bekliyen 
!anan ~Y daha çok büyük bir nis- askerlerimize lıUkiunet merke. 
bettedir. Ve bilhassa cihanın ve zind.,n gönderdiğimiz bir teşvik 
medeniyetin hayatı Ye i tikbali ü. mC'Sajıdır. Bu kuvvetler bil!yor
zerinde o sevimli eski gunlere ııis. lor ki, arkalarında müca.delc ne 
betle kıya~ kabul edUemiyecek de- kad:ır çetin ve ne kadnr uzun 
recede Akibetler ihdas edecek bir olursa. olsun zıyıflP.mıyacak ve 
mahiyettedir. Bunun içjndir ki her bezmj"t.-cc(>'' bir millet vardır. 
erkek ve kadın, ne olursa ol un ve " 
nerede olursa olsun bütün ihtima- Bilakis biz, ilhımıları, YnR.ım:ık 
m.ıru ve izzetinefsini vazifesini tam ve muzaffer olın:ı · vasıtalarını 
urelte ifa etmeye ha~rctmclidir. bizz"t ıztmıplrırdan n.lacağız. 
Filolanmız !;Oktur \•e kunetlidı:-. Bu 1.aferı hc-rkcs iç:in ve yalnız 

Seriinin bom· 
bardımanı 

(Baş tarafı 1 incideı 
Londra, 11 ( A.A.) - !ngiliz 

hava nezareti istihbarat servisi 
bildiriyor: 

Diln gece İngiliz hava kuvvet
l!ri taraİından Alman hükumet 
merkezi üzerinde yapılan hUcum 
eısnasında. Berlinin merkezinde 
Potsdam istasyonuna mütead.. 
dit defa. büyük çapta infilak 
bombalan ve bir kaç y:Uz yangın 
bombası atılnu!'jtır. 

Şehrin bazı kısmının sis ta.b:ı. 
kası ile kaplı bulunmasına rağ
men. tıı.yyareler, istasyonu bul. 
muşlar ve saat 23,45 de hUcum
larma başlamışlardır. Harekata 
iştirak eden bütün tayyarelerin 
pilotları, istasyona ve müştemi. 
Hitma tam isabetler kaydettikle
rini bildirmişlerdir. Tayyn.rele. 
rin bir çoğu, hava dafi batarya
larmm baraj ateşi arasında 

pltıne uçuşla hücumlar yapmı§. 
!ardır. Büyük çaptaki infilak 
bombalarından sonra yangın 
bombaları yatmuru ya~ 
ijaş\ş.yrnca bir ~ok ya!lgı?}Jar 
çıkmıştır. 

Berlin, 11 (A·A·) - Stefanl a. 
jansrndan: 

lntiiiz tayyarelerinin cwelltl ge
ce Berliıı ilzerlne yapmış oldukları 
bomb&.rdımo.na ait tıüııi!U : 

İngiliz tayyareleri, Berlinin tize· 
rinde pek alc;ak bir irtifadan uç. 
mu5lar, hedeflerini iyice görmek 
için bir çok tenvir fi.sekleri ve Pa. 
rlserplr.tz Uzerine bombalar :ıtmı~
lardır. 

Amerik:ı sefaret.'ıanesi. bu ı ıev· 
kide bulunmaktadır. 

Jngilizler. Brandenburgcr 'l'bor· 
daki muazzam tak'a, gUzel sıın~tlar 
akademisine, Ray!iUıg binasına, Al· 
mıın mühendisleri cemiyeti sara~"l. 
na, Tiergnrten 8arnyın:ı, zafer sil. 
tunlarına, Berlini §arktan garba 
kateden bUyilk caddeye de bomba
lar atmışlardır. 

Bombalar, zikri gcı:en abidelerin 
ekserisini he.sara uğralmı§tır. Ve 
bu bliyU;c caddenin kaldınmlarmı 
kısmen ııltüst etm!§tir. Bir çok yan 
gınlar ı;ıkmıııtır. Fakat iUaiye 
kuwetlerlnin mlidahalesi sn)'esin· 
de geniş bir nisbet alm:ı.mıştır. 

Saint·Edvlg ha.stane:si mahallr. 
:ıinc k1111ı ikinci bir taarruz yapıl 
rnrştır. Bombalar. hastaneye. mek
tei.Je \"C ilıliyarlar mclceinc isabet 
C'tmiştir· 
rnt~r bir takım bonıb:ılar da a. 

mele mahallelerinin üzerine dil,şe· 
rek bi:- çok evleri tahrip ctmi~tfr. 
TelC'fot. nisbeten nzdır. 

Il"rlin, lt (A. '·) - D.!\.E. bil_ 
<lL.-iyor: 

Ç.-ı.:-ş3mb:l gece · 1nı:;föz tayya· 
releri tamfındnn I::erlln üzerine 
yapılan h:ı\·a hilcumu hakkında n. 
hnan mUtC'nunim malümata nıııa -
ran. yedi kilo sıkletinde bir yan • 
gın bombası Hermnn Golrçings • 
trasse'dc propaganda nazırı D.·. 
Göbelsin evinin Uç ınctr" y~kınma 
dfişroliotı:ır. Bomba nnztrm bahçe • 
ııinde d~tUğll yerde bUJ.-Uk bir çu· 
kur &.ÇIJU3 ve gUi bıı'1~csi:ıin gt>. 
niş bir ~mı hruıarn uğratmıııtrr· 

Berlfrı, 11 (tlA.) - DS.B.: 
Dün gece Hmnburg ahali"i yeni

den lngiliz taryarecilerinin hücu. 
muna maruz kalmr .. tır. Tarrareler 
bir çok infilak bombacı atmıcı'ar Ye 
bunların ekseri i nmelc mah:ılleie. 
rine düşerek miiteaddit ~partım:ı.r:
ları tahrip etmişlerdir. 

bizim za.manmuz için de değil, 
istik"-alin uzun ve iyi günleri 
için de kaz!ll'lacıı.ğız. 

( Ba§ tarafı 1 incide) 
Pazartesi gUnü düşmüş olan 

bomba, salı günU şiddetli infilak 
ile patlamış, yüzme havuzu mıı. 
hallinin şark antreslni yıkrnı§ 
\'e sarayın şimal cihetindeki 
pencerelere bUyük hasar ika cy
lcmi'.}tir. 

Röyter muhabiri, bu sa.ba.b 
vukua gelen hıısaratı görmek 
fırsatını elde etmiştir: 

Yüzme havuzu mahallinin 
antre ciheti, tama.miyle harap 
olmuştur. Muazzam taş ve 
Portland çimentosu bloklaı1 ç.ok 
uzaklara kadar atılmış ve bir 
çoğu, infilukin açlığı dokuz 
metrelik bir çukurun içine' d~ 
mU.~ür. Düşen bombanın takri
ben 2~5 kilogramlık olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Bomba infilak ettiği mm.an. 
sa.rayın bilhassa müteessir olan 
~imal cihetinde !:imse bulunmu
yordu. Ekser pencereler kınlmı5 
ve pervazlar içeriye düşmilştür. 
Sarayın ı::imal cihetinde ortalar. 
ela bulunan Kraliçenin oturma 
odasında kmlmamış bir tek cam 
kalmamı§tır. 

Kral ve Kraliçe, bombanın in. 
filaki anında sarayda. bulunmu
yorlardı. Pazartesi günU öğle 
yemeğini BukinJam'd:ı yemiş o. 
lan Kral ve Krrliçe. bu esnada 
Vindsor !ıatosundn idiler. lnfilA.
lcın Yukua geldiği anda, saray. 
da, halen lngilteredc ziyaret 
halinde bulunan hUkümc'rarlann 
da hiç birisi yoktu. 

Birinci katta Çin 158.lonu iami
ni taşıyan salon, yüzme ha.vw:u.. 
mm antresinin tam üstünde bu· 
lunduğu ic;in, infilaktan çok mu. 
teessil' olmuş ve salonun bütün 
pencereleri kınldığı gtb1 dahili 
de hasnra u~~r. Aynı kat
ta, biraz daha ötede, Kral ve 
Kraliçenin oturm& salonlarına 
bir §eY olmamı§, yalnız infil!km 
attığı parçalardan bazı hasara 
u~rramıştır. Sarayın muhtelif 
sc-rvislerine bir ~ey olmamıştır. 

Yüzme havuzu dairesinde al. 
tı metre yükseklikte ve 4,5 met
re kalmlıkta yedi taş sütun. Uze. 
rindeki Vicotria. sistemi kornişle 
beraber berhava olmu~tur. Taş 
ve çimento aksamı yeri r.dcn fır
lamıştır. Havuzı.:n atlama yeri 
yamru yumnı bir hale gelmiııtir. 
Fakat su ile dolu olan bizzat ha. 
vuza bir eey olmamıştır. Tavan, 
hn.z.ı noktalarından delinmiş ve 
bir miktar c:ı.mekfı..nlı galeriler 
hasara uğramı.,ttr. Bu galeriler 
arasında, tablo galerisi de vnr
dır. Fakat buradalci tablolar, 
harbin bidayetindenberi kaldı. 
rılmı3 bulunuyordu. İnfilaktan 
sonra bazı çimento parçaları 

sarayın damı Uzerine fırlamış 
ve inf iliı.k yerinden yUz metre 
ötede avluya baka.'1 bayrak dire
ği yanma diililllüştür. 

Loııdra, 11 ( A.A.) - Röyter: 
Bugün alarm işareti verildiği 

zaman Kral ve Krali~e. 'bir 
Londra sokağında bulunuyorlar. 
dı. Kral ve l{ralic;c. alirm işa
reti verilince, en yakın polis 
merkezine faal edilmiş ve orcda 
otuz k:ıöa.-:- kişi ile birlikte sığı. 
nağa. girmişlerdir. Kral ve Kra
liçeye burada <,:.ay ikram olun. 
muı;tur. 

Suriyede vaziyet 
, çok gergin 

l\alıirc, 11 ( A.A.) - HÖ\ ter: 
Suriyede vaziyet çok nazik ve 

gergin bulun..'l'laktadır, Suriyeden 
gelen ~aranı itimat maltimata na-
7.aran ltalya:ı komisyonu olmıya. 
ca.k şeyler istemektedir. 

Italyanlar derhal hava ü lcrini 
kontrol ctmeğc ba'i'ama~ı. Fransız 
müsteml<'ke ordusunun derhal ter. 
hi:;ini ve :ı::~erlerin memleketlerine 
gönderilmelerini talep etmektedir
ler. Suriyeliler '\'C Araplar hoşnut
suzJı.ıklannı sakla..'11amakt~dır. 

lzmir, 11 (AA.) - Dün Fuarı· 
rnıı 70 bin ki~i tarafından ziyaret 
olunmuş ve bu ziyaretçilerin bü. 
yük bir ekseriyetini yurdun muhte 
lif yerlerinden gelmiş vatanda~lar 
teşkil etmiştir. Bu arada yabanCJ 
memleketlerden geldikleri kıyafet 
lerinden aniaşılan muhtelif grupla
rın 70 bin kişi:ik muazzam kalaba. 
'ık arasında göze çarpma~ bu ya. 

Latin kardeşliği 
münasebetıle 

( Ba~ tarafı 1 incide) 
Anc:ık, mad, milletlerin gönliin. 

de necip lde-.tl kaynaldarı yaşattı
~., gibi, politika entrikaları~ llct 
olunt'a da insa.nhğa kanlı husr:ın
hır getirir· Son :zamanlarda clhı:.· 
111 kemiren nzint feliltetlcrden bir 
\lOianun sebebi budur. 

Lltia ka.rdc~lif;i. yani IComa lıa· 
!dy~i sayılan İt:ılyıLD, Fransız n 
bpanyoll:ı.r arasmda. en tabii \'C eıı 
ururi blr lşbirllbrfnin eJıemlii;i na_ 
zartyesı. n'lrtile ( Pı1njennaniznı) 
nı (Pan~ladznı) gibi cerC)anlıı.r. 
elan mU!hem olro:ak doğı.Iu ,.e bl
f&T. da. onların Jmrşısnu'Ja bir m.ı
i;o.bll ccrc3 an doğunnal\ da\ ıısilo 
ortaya !->Ürülıfü. l'ok"a e ki Roma· 
l:lanlan, trpkı ~ki l'unanlılıır gibi 
l!rtık ~r kalmadığı bugün llmcn 
müsb<-ttir· Ayn ayn dlllerc, kUltUr· 
tere \'C menfaatlere mtıllk bulunan 
li"rarunzlar, tulyanlu \ '6 İspanyol_ 
Jar arıısmda ise l!U ııutte mc,·cut 
nymcı ırıebepler. blrle,ttrlel imlL 
!erden fazla bulunuyor· Akdeniz 
ıneselelttrine pek PJıemmlyetll ltlr 
r.nt hasred<>n (Rene Dinon) (Bah· 
mefJt lnıpa-raforluğu) UD\'8.llmJ ta
tııyaa mühim ellerinde ~ hakikati 
pek güzel izah etmişti .• 

ttaıyanm da,·alarr hem, büyük 
hf'ln eskidir· Dunlann taha,.kuku 
UmJdlnl kızıştıran tıartlar l~lnde 
<Dut.e> nln hehnna en ğ~ gclec.·l"l< 
mefiıum -insani mar.asllc- La
lin kardcşllğl olabUlr· Zaten bir 
unn ır?u ,·oktur. T.Jltfnllk duygu· 
1111 ı,.e gafttH ne ettin bir atn poll. 
tıka sistemine temel olmuştur. Ne 
lle bugün -içine ba'Jkıı lmlller 
klV'l~rkr.:ı- bir ltttfak ,.e lttL 
h:ulm mlb,·erlnl t~kll edebilir· 
Biiyle bir anla'.;'manın ~crçck l c 
ı.ıığlam unsur!l\rını anımak lir.mı 
ı:elir.ııe mutlaka hl .. "'h-:at \'O rdchl
yıı.tı brral~malı ''t' doğrur,a menfaat 
:ı'.anın:ı g'l'Çmf'll. O 'akıt! llaklluı
tl sa.klamat:ra. lüzum nedir? 

O \'8.kit Akdeıılrln şark han:aın· 
ıu mllteH•ccilı h~izlt'r H1 llıtıra.. .. ıar. 
ma.hl~·l't <lel;il anc:ık meto•l dt•ifü-
1irir. İşte o kıWnr! 

Basit ı•olltikalıırl:ı. mi'lkln h"ısap. 

bancr ziyaretçilerin yekt1nunda 
yüksek bir artı, bulundu~u gös
termekte idi. Fuarı 9 EylOI günü 
ziyaret edenlerin adedi geçmi~ se-
nelerin ziyaret rekoruml klrmı~ bu. 
lwıuyor. Fuarın açıldığı 20 A~s. 
tos 940 tarihinden 9 Eylfil 940 ta· 
rihine kadar geçen 21 gün zarfında 
Fuarı 516.855 kişi ziyaret etmiştir. 

Meclis Reisinin 
telgrafı 

lzmir'ln kurtulU§ yıldönUmU. 
nUn kutlanması dolayısile izhar 
buyurulan hissiyata teşekkür e
der ve bilmukabele kutlar ve 
saygylarmıt sunarım. 

B. M. Meclisi ııcisi 
Abdii11uıli7~ Re:ıda 

Müdafaa Vekilinin 
telgrafı 

lzmir'in kurtuluş yıldöl"JimU. 
nU tesit ve:aiiesilc kclıraman 

ordumuz hakkında belirtilen ne
cip duyguları memnuniyet ve 
te§ekkürle karşılar, ,Sayın !z.. 
mirlileri muhterem şahsmıüdn 

scltımlar ve tebrik ederim. 
Milli lılildafaa Vel~ili 

Saffet Arılwn 

Parti Genel Sekreteri
nin cevabı 

Kurtuluı:.larmt kutlayan aziz 
yurttnşlıı.nma sevgilerimi ve re
fıı.h dilekleriır.i ib13ğ etmenizi 
rica C'dcr gözlerini1'.den öperim. 

O. 11. Partisi Genel Sekreteri 
Erzurum malmsu 

Doktor FikTi Tuxr 

lar yapan oo.zı küçük memleketl~r 
Abnıtn hıtil(lsr karşıı;mıh. tUyiik co. 
z:ı. gönlü· Akdenlz ltıyıl11.nnd&kl 
nıllletler için bu ders fp,·J:ali>.de 
mühimdir· Hakikatin göze görün
mez tar.lfı 'ıınlnıanuşhr· Bunun 
IC'aplımnr f.akdirdtı ~ccll.'lDCk an· 
cak bir ta~n fena netlcolerl tez
le~tirebllir. Zira emperyalist f'.mel. 
ler, ırki bem,lrelerl bile bu kadar 
blrlblrlne dli~Uriin;e yahan~ı say. 
dıklanna kal'fiı ne yapmak L-.~e-1. 
dU~linıMlll Şu haldr.'!'·· Hemen tt.· 
,·ap , ·eririz: İ51mlcrf malüm olan 
ban ~rk ka,imlert en gc•rçek bir 
menfaat. ideal Ye f'mnlnt ortak-
1tı;'1na malik bulunuyorlnr· J..lznn 
"elmez mi ki bu hakiki ortaklar. 
hepsine ~amil fena niyetler 'klartoı· 
"rnda en bli~·Uk r.n•rJI ile Plblrlltt 
etsinler~ \·aıdtıer gf'Çlyor! 

Fazıl Ahmet AYKAÇ) 

S ARI YERDE 3007 numarulı ctobosün biletçisi, mü~t.crisi ile bılet 
alıp vermek hususunda an:~~-amadığım görünce, elindeki kutu

yu kardıldığı gibi biçarenin kafa ma vurmuş! Dünkü gazetelerin bir 
J.:ö~eciğine sı!•ısrnış zabıta haberl<'ri arasında, bunu okuduğum zaman 
dü~ünceye 'archm: 

Otobü .... Jerde bilet verip alayım derken çıkan anlaşmazlıklara son 
,.ertTu.."'k için ne pratik bir usul diyordum! Oldukça hatırlı bir "cerh 
aleti,, sayılabilecek Bilet Kutusunu keskinlcmesine tutar.ık bir vuruş. 
ta mü~tcrinin - konu~ma kabiliyetini de felce uğratarak - rahata 
kavuşmak. .. Bir otobüs içinde böyle beş müşteri çıksa, beşinin de ka. 
fasını kırarak sessizlik içinde bir yolculuk ... Bütün mü~terilcr itiraz 
etse hepsine ayni muamele ... 
Zavallı Tramvay Biletçileri; bu 

becerikli otobüs memurları yanın. 
da flciı ve sünepe birer insani
yetpm·cr mevkiinde kalıyorlar. 
Kcııdilcrinc itiraz eden müşterileri, 
hos yere iknaa uğra,ıyor; onların 
ağır sözlerini dinliyor ve hazan 
ciddi ittihamlan altına giriyorlar. 

Ticaretin "müşteriyi daima hak. 
lı görmek,. prensibini beyhude tu. 
tuyor: nafile üzülüyorlar! 

Zamlh nazik Tramvay biletçi. 
!eri ye bütün altş yeriş gUçlükle
rinde itidal \'e hüsnüniyeti tercih 
eden tecrübe görmü5 vatandaslan
mız ! .. Elinizde muarızınızın iflahı. 
nı kesecek bir bilet kutusu yoksa, 
terazinin kefesi, jki buçuk kiloluk 
bir dirhem, madeni bir mezura da 
mı yok? 

Şakayı bırakalım ama, İstanbul 
şehri içinde i~yen o pestenkerani 
otobüslerin müstahdem kadrosun. 
ela esaslı bir değişiklik yapmadık
ça, bizzat otobüse binmenin verdi· 
ği ıztrrap asla hafiflemiyeccktir. 

Otobüs müstahdemleri nasıl 
~rtlarla kimler tarafından seçili. 
yor, bilmiyorum. Bunları ancak 

Belediyenin tezkiyesi ile bu işlere 
koyabilmek mümkün olmalıdır. 
Dürüşt hareketleri daima ciddice. 
ıaları icabctmelidir. Zira esefle gö
rüyoruz ki, otobüslerde ka~ımıza 
çıkan müstahdemler, bazı derli 
toplu vatandaşlar müstesna, ken· 
dilerini vazifelerinden mesu1 say. 
mıyan, serbest görüşlü ve 6ÖZÜDÜ 
sakınmaz insanlardır. 

Bir otobüs biletçisinin evsafı ne 
olJnalı; bu araştmlryor mu? Şeh. 
rin her çeşit tabakasından insanla
rın dolduğu otobüsler içinde, türlii 
haleti r:uhiyeye hitap etmek ve on
ları bir dost göziyle idare eylemek 
kabiliyetini haiz soğukkanlı, sözü. 
nün ehli adamlarımız nerede? 

• • • • • • • 1 

Eskiden Şehir işlerine dair yazı 
ya.zan muharrirlerin: 11Bu ınuaıne. 
le ile bir ecnebi karşılaşacak olsa 
ne yapardık?,, gibi klAsik muhak~· 
me tarzları vardı. Biz onu da bır 
tarafa bırakıyoruz. Kendimize 
hürmet istiyoruz. Hem pek hakh 
bir içtimai idealle kendimizden! 

Ht~IET MUNIH 



~aretler: 

Memlekette 
meslek 

mektepleri 
~langt \"at.andtı.~ rastgelsenlz 
~ orta meldep flıtiyacmdıın \.'C 

ılaı liizumundnn bahseder· Vatan-
• le Şiarın maarif nnmma arzu ettik.. 
~ bu nlmetlcrl temin etmek her 
'lta den önce bir bütçe, bir ele-

\~' Ve hlr plfın meselesidir· 
... atanılaslan nrzu ettikleri nl· 
..,e~ 
~· hwaşturmal• herhan~ bir 
~~p dü:-;ünmeclcn dahi insana. ~
ıu ~, ne\şc ,·erecrk, ins:ı.nlıi,'1llı üs. 
u ıııe~tfrecck ~ercJll bir hizmet-r. 

~u lierrfl) hizmeti cumhuriyet 
bUt<ltifl senclerılenbr.rl mütevazı 
dı t~si ile baş:ırmnya çalışmakta.. 
\':· lliitçrmiz nisbetindo planmuz 
~e hu hlektepleri11 fikir ,·o kültiir 
~Ycsini yukarıda tutacak ele
b~ıı lar içln de ~ine biit!>emiz ni ·· 
lıı ilde fnali~·et snrfedllmelifodlr· 
ıı.u ~ak hu md•tcplcrin hu~iinkü fa
~/etinc bir de bundan on he~ St'. 

llrt· ııonrnıd n<'tlccleri ile bakmak 
ıı ·~~ et1er. Bu noktadan yarı lç
le~ı tnabküml:ın içtimai şahsL 
ltıe er lıallno sokma) a ı,:alı'ian 
iıııuktcp yarınki sosyetenin ı:;artları 
l:a ilde ıncvküni tayin etmek ildi-

edcr. 
•.0ı;;:ı;ün için bütiin ,·at.anılaşla.nn 
llkt 'e~·ıı Hse., tabirile ifade ct
baı erı mefhum "üniver:,,it.e,. ye 
ltl\dırJık olan bir tnhsil n.n:uswıun 

e~ı tnidir? 
tıı~en bunu kati olarak sannuyo· 
aa~1 J\ııa.cfoln şehlrlerindo ve ka. 
"ata atında ra.~fg<'lrliğim bir ı:ok 
tfıel' lldasiar bana. liseden bahset· 
ltıı~ Fa"ımt onların bu firnın al. 
'ııl'P.t is~dikleri §CY nazari bir 
ı.-ıe1 tet.e lıultUr se'lyesini yükselt
tıı. \ n 1jyado bir m~lek 'e pra
'arı aratta mcl•teı• , asıta~ile mu-
n akıl et t<'min etmektir· 

tı:ı~k~ arzuyu memleketin ~eçir. 
li"ııt 1 oll}u~'U bii) ük iktı adi raa.-

Lkiş..ı.r le llıütcnıin bir §Ckilde in. 
tabii h-deıı ''hayat teliıkkisJ,, nin 
ltıah ır ifade 1 aıldetnıekte hl<; 
bfl~ z~~ ~·oıttnr. Eskiden meslek 
..; · nı temin için bir mektep ihti

hır 1 Joittu, anane omı mektepsiz 
~ll ~eı.:ıııo temin ederdi· Jlalbokl 
it r.ll~ memlekette tclmik ihtiya<-ı, 
~U!Qılge hfıkimiyct 1Zayretı yüıdo 
d ~ hilldmdir· Bu sebepten '11.tan
b~1ar ı:ocnklarınnı meldeplerrlc 
nt~ı tılt>sfelc sahibi olıırak hayata. 

l'lıalnrını istemektedirler· 

11s!akat. hunu ifade iı,:in orta. Y<'ya 
lr141e tahiıiııl eıı Jcolay, en munis 
\'ata olarnk J.abul ctmckt<'dlrler· 
lıat ~ılnşlarm Ct'miyctin insiyaki 
fı.tı~ı etınc; ihtiyaca tekabül eden 
li~b arını fahaklmk dtlmıek i'>
leı ~l lçiıı daha grırantili bir mil. 
tl.1 lf erıJleri yaratmak manasını 

l lldo e.l<'r· 
be,,ı:~i 1,ültür veren liseler ttÜP· 
~il ()İ IUıiversltc için hazırlık ordu. 
lean arnıc devam cıkcoktlr· Hatta 
tısa~~ersc bunların miktarı da. 1h
lıl!ır. 

1
, ınütcnasip olarak arttmla· 

lilrıı akat ortn. tahsil müessese· 
~~ıleco barenün bir terfi bıı.. 
lı;ıll ~ı telakki oocnlcro lıiznıct 
bı~et'" i etmek ilmin J?;aye ... inc de 
fl1sy~ ctrn('z. Şahadetname en· 
ttı'ar, ntınııan ne illin, no Jibora.. 
llıler .• ~~ tle mü nen erlik istifa<lc 
~;ı. hl tı~·a.~Ianmıuı. t.ek:ıhül edc-
ihı ot~ s:vı~·ecle orta tahsili mfun-

111ttta 111:..'"ll kadar meslekle~tinnek 
t!der. 

ar ı>sı 
1 '-'tıler ele hlekt.cplori diğer mek· 
'tı:ıı 01~ llalaran daha pahalıya. 
t1 bir t- r. Fakat mPslek mekteple. 
~ırı, lıı arartan ildısatli kalkınma· 
nlııde r ~a~aftnn bugünkii ~artlar 
ılaıı .. llıtlJı müılo.fn.anm bir :rıın 
~ \la .. ' • , -
~hj,., 

1
·' enı :r.llıniyl'ffo ,·atandasa ili ,. o • • 

llı.ı~. lllanın bir hazırlık '"11' ası 
l ...... 1 1 • 11:trırıı.r C ". bu sahaya eılilee('I;< 
~l'lr \' ~ la bo'iuna dı-~ildiı'· )fn-
1>-etın.1 elti\letinin bugün bu salta. 
1;1: \1() J 

'llrıii ıassasiyctle durduğunu 

f1bı ~-~ 0t değiliz. Jı'akat dediğimiz 
.. ~td!'rı ~l ~·ordu yarnfacak t.emP-l· 

1. ııı lcu rJ olan nıc~lek meldeple· 
ııll..'cnı':"1ak husucmnda bü~eye 
ll:tıl:ı.ıı.; .hıı,: bir ral<anı mübalağalı 

n~ • 

Sadri EnTEM 

Öğretmenlerin 
•Kt bir kayıbı 

1 ~llbııı ö 1 l~ctı U:ı ğretın nlerl l'ıı.rdım Cl'-
C:c l{aııı •ından : 

l?ti.Yctı 
it t.ıs tnlz 0.Zruıından Kabataş Er-
1 rı:ı~r·~sı H:irnya öt;rctmeni Kutsi 

ltayıb aramı an maalesef ebedly
ttık. l{C'd rli ailesine ve sıo.· 

öl.lla la .,:, • ra taz!yctıerlmlzi eu-

Şehir Haberleri 
Sakarya şilebinden 

ha~er yok 
15 gün evvel limanımızdan ls

kenderuna kalkan Sakarya şile. 
binden bu an~ kadar hala bir ha. 
her alınamamı~tır. Deni:ı Yollan 
İdaresi vaıiretf l\Iünakalıit Veka.. 

3-VAKT 

Yosma kabadayılar 
8 lr dram ııel"rCdcrken, ba1.an hiç bekJemcdlğinlz, güliinı; bir ha. 

dl~, tuhaf bir hareket. aca)ip bir konu5mıı ile ka~ıla.~rsı
nıı· Bunlar, tok başlarmıı. belki de o Jmdar garip fieylC'r değildir· 
Fak&t muhit, zrunan, his çerçevesinden o J<adar ayl.:rrıdırlar. JJ si
zi şlddetıo sarsarlar, katıla katıla ı.,'"Üldürürlcr· 

ilk mektep 
k·itapları hazır 
Geçen senelere aıt baskılar da 

b~ sene okutulabilecek 
!etine bildirmiştir. 

1 
3300 tonluk olan vapur Sadık 

oğlu Aslana aittir. Deniz Yollan 
İdaresi tarafından İstanbul - Is. 
kendcrun arasında yük nakliyatı 
yapmak için kiralanmıştı. Vapur 
15 gün evvel limammızdan ilk se. 
ferini yapmak üzere h<;'reket etmiş 
ve ilk olarak Çamaltı Tuzlasına 
uğramıştır. Buradan cenup liman. 
lanna boşaltmak üzere 3000 }On 
kadar tuz yükleyen vapur 30 a6'11S
tos cuma günü cenuba doğru hare
ket etmiş ve işte bugündeı: sonra 
ne kendisinden ve ne de lunanlar. 
dan hiç bir haber alınamamıştır. 

Dlin~ ben, işte böyle bir tezada güldüm· Gazeteler. lıemcn lıir 
yıldır, ngu.rsu:ı: knhlnlcr ~ibi boyuna. ölüm, felaket, yıJoııı, csarc:t 
lı~berl~ri Yerip cluruyorfar· Yer yüzü, ale\' delıorhı, roman l>Crdcll 
bır trnJ~dlye döndü. Böyle bir dünyadan elbette net-eli Jıalrer\er 
ı:elmez. 'Bedin, tarihin en şiddetli bombardımanma. manıı; kaldı! ", 
"Londrada. 280 ölü, 1400 ag•ır ''arah var'" '•Hambur•• aıc,·lor İ"İn 
d !" '·O ·t " . ' ~ • -0 s ıuıd dumanla örtülü" "On kilometrelik bir sa.havı kapla-
·an yan.... " b ' • ) • !'ın aşlıklı yazılar. haberler, telgraflarla. gazeteler dram 
sah~elerıni andırıyor. lşto bah<ıettiğim garip, güldürücü, bckl<'nmez 
Junad~'!C lle bn kanlr, aJe,·Ii vo clwnanlı dekor içinde rastlıtdun• 

1940 • 1941 ders yılı içinde ilk 
okullarda okutulacak kitaplann· 
listesi Maarif Vekilliği tarafından 
tanzim edilerek bütün okullara bil
dirilmiştir. Kitaplar, Vekaletin tes_ 
bit ettiği fiatlardan hiçbir suretle 
fazlaya satılınıyacaktır. 

Kitaplar 10 Eylülde satışa çıka
rılacaktır. Listede her kitabm hi· 
zasında o kitabın hangi yıl baskı. 
larmdan olduğu gösterilmiştir- Bu 
suretle talebeden münhasrran 1940 
baskılı kitapl!ir istenilmiyerek ta. 
!ebenin bir s-::ne önceki arkadaıı-

!arından dcvPr suretiyle temin c· 
decekleri eski kitaplıı.rda:n istifade 
etmelerine imkan verilecektir. 

Birkaç tane göıııterilen coğrafya 
kitaplarından birini öğretmenler 
baş öğretmene danışarak kendileri 
seçeceklerdir· 

Okul kitaplarının posta paraları 
azaltılmıştır· Devlet Basımevi ki. 
tap yetiştirmek hususunda büyük 
bir faaliyetle çalr~maktadır. İlk o
kul kitapları okullarm açıldığı 30 
Eylül tarihine kadar ha1ırlanmış 
olacaktır· 

Mekteplere talebe Döviz kaçakçılığı 
akını devam adıyor 

Bilhassa Anadoludan 
müracaat pek fazla 
lstanbul okullarında yeni ta_ 

)ebe kaydır.a devam edilmekte 
dir. Şimdiye kadar tutulan ra.. 
karolara göre orta okullara 
(3000) liselere (2000) den fazla 
talebe müracaat etmişti!". 

!stanbul liselerine bilhassa A
nadoludan fazla talebe akını gö. 1 
ze çarpmaktadır. Bu akın geçen 
yıllara nisbetle mukayese kabul 
etmiyecek kadar çoktur. 

İstanbul maarif müdürfüğil 
bu talebeleri şehrin muhtelif 
semtlerindeki orta tedrisat mü. 
esseselerine tevzi etmektedir. 

Boyalı salamı kim 
yapmış? 

Uç kişilik bir şebeke 
yakalandı 

Gümrük muhafızı memurları 
üç kişiden mürekkep döviz ka. 
çakçılığı yapa.ı bir şebeke yaka. 
lamışlardır. Menahim, Nasuh ve 
kasap !srail adında olan kaçak. 
çılar Galata rıhtımında ve civa
rında dolaşmakta ve ekseriya 
~rimize yeni gclmi~ olan ecne. 
bileri yakalayarak ellerindeki 
dolarları ve diğer ecnebi para
ları değiştinnekdir. 

Bundan b~ka dahilde de do
lar toplamaktadırlar. Üç suçlu 
evvelki akşam Galata rıhtımın. 
da dolar satın alırken cürmü
rna~ut halinde yakal:ınmışlar 
ve dün adliyeye verilmişlerdir. 

Dört yaralı tedavi 
altında 

Vapurun kaptanı Ahmet i!:min. 
de eski bir denizcidir. İçinde 30 
dan fazla denizci bulunmakta idi. 

Akdenize çıkacak ,·apurlarm u. 
cuza sigorta edilmeleri _te~in edil
mişken Sakaryanın ~~ıbı Y~puru
nu sigorta ettirmemıştır. ' apura 
kaybolmuş nazariyle bakılmakta. 
dır. 

Mektepler açıldığı 
zaman 

Talebeye nüfus sayımı 
etrafında izahat 

verilecek · 
Tcşrinievvelin yirminci pazar 

günü memlekette yapılacak ni.i. 
fus sayımı etrafında okullarda 
talebeye malumat verilmesi uy. 
gun görülmü.<? ye maarif vekililği 
tarafmdan bir tamimle bu hu. 
sus tebliğ edilmiştir. Mektepler 
açıldığı zaman talebeye, nüfus 
sayımı etrafında maliunat veri. 
lecek ve sayım işi bir ünite ka. 
bul edilerek bu ünite etrafında 

tedrisat yapılacaktır! 
l\Iehmet 

boyalı salam satarken yakalan- Aksarayda Camcı sokağında o. Bir kadınla bir erkek 
mış, bunları Balıkpazarmda Di... turan Na1.nıi ile Kasrmpaşada otu-
mitri Papadopulos'dan aldığını ran arkadaşr Celil.! evvelki giin bir münasebetsiz vaziyette 

kadın mcselesind('Jl dolayı kavga k 
söylemiştir. etmişler ve biribirlerini bıçakla ya alandı 

Bunun üzerine Papadopulos yarnlamışlardrr. Çatalcada oturan AyŞ<! adında 
birinci sulh ceza mahkemesine Bundan başka Beyoğlundıı Bay- bir kadın burada Arnavutluktan 
verilmiş ve mahkemede bu sa- ram sokağında oturan Jbrahim ile yeni gelen lbrahim adında biri. 
lamların kendi malı olmadığını arkadaşı Hiiscyin de dün gece he- sile tanışmış ve dün Topkapı 
söylemiştir. nüz anlaşılamıyan bir sebeple bı- surlan dibinde münasebetsiz bir 

. çaklarmı çekmiş, biribirlerinin ü. · 
Mahkeme, Papadopulos'a aıt zerlerine atılmışlardır. vazıyetteyken etraftan görenler 

olduğu hakkında Üzerlerinde bir Kavgacıların her ikisi birihirle- tarafından yakalanmışlardır. 
etiket görmediği ve ve iddia da rini tehlikeli surette yaralRmıştır. Kadın ve erkek üçüncü sulh 
yalnız sözde kaldığı için maznun Dört yaralı da teda\'i alltna alın- ceza mahkemesi tarafır.dan 6 şar 
hakmda beraet ve salamlarm mt~. haklarında kanuni takibata ay hapis, 15 lira para cezasına 
imhasına karar vermiştir. girhıilmi:ştir. mahkum olunmu§lardır. 

. . :ı1~~m ne ' "akit, hapisancdc bir kavga olmus. Birisi, şu, ı-n 
~~';': e ~~ ~rka.<la~mı yaralamış. lş mah'kcmeye aksehni<•, hüküm 
~ une u~uıu ~iyllmiış. }'akat aradan eper zaman ~eçtiktc•ıı sonra. 
~a""!ar. i?'1 ~luıl ta kavgacılar aynaya. bakınca. bıçak izlerinin ~"Ür.
Jerinı bıçımsızJe)tirdiğbıf görmüsler. Ve tntmuslar: 

- Güze!Uklerimiz boıuldut · 

akt 
~Iiyeirek yeni baştan mahkemeye dilek"C wrmislC'r· Sinema 

rıs er ""ib. ı· · " • · • ı. 1 gn ıba 2arar ziyan davac;ma giri_şmi,Jer· 
t h ~'° ış~, eğer şakacı bir a'ukatm parmağı yoksa. hadise cldrlen 

ı u a ır. ıçak oyunları ve cinayet yüzlinden lıapse düsmfüı; olaıı-
arm deri • "' ı · · · · • n '.~,..en 11 sarsmtıh bir rnh buhranı ı;eçirdiklerlnln bir ala. 
~-et11~~1 1 mutalca edilebJHr. Çün1'U o tipl<'rin hcmt'n lıcpsi. erkek 
:.;uzeı ı;Sı~ nt, kuwet, cesaret l"e pek~özlülüktc tecelli ettiğine inn-
nır ıı.ro t.s en O.VTtnrl-n Ü .tin ~-- A .l t t Ci · ' ·' ..... ...._ • Y ze ı a<.UUJ auc .:ı. u anırlar-
w n!'yet mahlcümlarmın psikoloJ·ilcri budur· Riındi hl" ammaclr 
gımız hır m.. • " -
t nra~atla karr<ılnsıyornz. Gilzelliklertnin tazminatım ls-
1~.orJ~r- Tıpkı yüziindo sMlce çıkan llolinıt yosmaları gibi· 
~imdiye kadar deV•ı b" r V • p;J oy e kabadayılıgı kimseye Yermivenl<'r :ı.rasm-

da, duygulan bozulınamıı; erke'kler o.ra.c;m<lıı. ·da kim~e çıkıp bövle 
bir dM·ada bulnnın.amı§h· · 

Şu halde ya. hn1>i'>aneler birer güzellik enstitüsü haline gelnıi~
tlr; ~ahut erkoklfk dnygularmda acı, bozgun b:ı..5lnmı~trr· Jlanı:]si. 
dlr bılmlyorum! Fnkat muhakkak bonla.rm ildsinclen biri ~lacak· 

HAKKI SÜllA GEZGİN 

iki randevu evi basıldı 
Evlerin birinde kumar da 

oynatıhyormuş 
Ahlak zabıtası memurları 

Pankaltıda Eşref Efendi soka. 
ğmda 50 numaralı apart -
manda. oturan l\.fakrina'nm 
randevuculuk yaptığını haber 
almışlar ve dün gece apartmana 
bir baskın. yapmışlardır. 

Makrina'nm dairesin.de yapL 
lan araştırmada. yarı çıplak o
larak üç kadın iki erkek rnüna. 
sebetsiz vaziyette yakalanmış
tır. 

Daire mühürlenmiş, '.Kakrina 
adliyeye Ycrilmh;tir. 

HEM IillMARHA?\TE, HEM 
RANDEVU EVİ IMlŞ? 

Unk.apanında 6 numaralı ev. 
de oturan Nermin adında bir 
k:-.dm evini kumarhane haline 
sokmuş, her gece bir çok kimse. 
leri kabul ederek kumar oynat
mnğa ve bu yüzden bir çok para 
kazaıımağa başlamıştır. 

Geceleri bir takını kimselerin 
görünmemeğe çalış:ı.rak eve gi. 
rip çıkmaları za.brta.nm gözün
den kaçmamrş, ve dün gece ev. 
de bir araştırma. yapılmıştır. 
Araştırmada evin bir odasın

da kumar oynayan bazı kimse. 
leı: bulunduğu gibi, diğer oda

larda da birtakım erkek ve kız.. 
lar bulunmuş, Nerminin evini ay 
m zamanda ranırlevtl malıalli o. 
larak kullandığı da anla.şılnuş
tir. 

Nermin Adliyeye teslim oL 
muştur. 

Tevkifhanede 
Şükrüvü öldürenin 

muhakemesi 
...-.. ....... ..-.......-...,..-..._..-.........-......-......-...~~ ,. .....-:--;r- ~.ııw.OX..V.L4..A.-.l ...... ~ .. W..-.r' ~ 
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Müddeiumumi 18 sene 
hapis İstedi 

- 1 -

Ben, Amerikalı bir mil~·ardrrin 
oğlu Aleks Prterson, ikametgahım 
olan Grönel caddesindeki Zuav o· 
telinden her sabah çıkarken gözle
rimi yenl bir dünyaya açıyonım· 

Yerlere kadar eğilen kapıcıya bir 
bahşiş sıkıştıracağuna an ahlarımı 
bizzat yerine asmak, sabah kahve. 
mi herkesle beraber umumi salon
da .sekiz numaralı odamın kapısını 
gördiiğüm mütevazı köşede )çmek, 
otelin sahibi nazarında sadece, 
Ford fabrikalarının eski monlörij 
ve şimdi İtalya caddesinJl·ki biı· 
garajda müstahdem Mösyö Pctcr -
son olmak bana büyük bir zevk 
veriyor. Oda ko~ularnna hirer. ş~
§e içki hediye et.nıek, ote~ sahıhı
nin karısı. her gün yatagımı ya
pan küçük hizmetçi kız, otelin sa. 
lak uşağı Amerikada çalışmış ol
duğum içlıı bana büyük bir hay. 
ranhkla bakan kamyon -şoförü ta
rafından sadece Mösyö ••AJeks" eli· 
ye çnğmlm1k beni öyle memnun 
ediyor ki .. 

Otelin dördüncü katındaki oda.ro 
hemen tamamen harap gibidir·· 
Bir köşeye sokulmuş olan demir 
karyolamın boyaları dökülnıUşttir· 
Aynanın bir çok yerleı i çatlamış 
köşeleri çizgilerle kararmış vazi
yettedir· Ben bu çizgiler arasında 
koyu bir arşivi~t gibi bir şeyler a. 
nyorum.. Fransızcayı hemen iyi 
denecek kadar biliyorum· Fakat 
bir çok argo ıstıla.hları bana ya· 
banct geliyor .. Bereket versin dos. 
tum kamyon şoförü bu hususta ba
na fahri tercümanlrk yapıyor· 

Tam penceremin ka~mma bir 
kömüren dtt"tdı:lnt l!!abet ediyor, 
yanında bir de gök mavi3i rengi
ne boyarun15 gazeteci kulübesi var· 

~MJllPllmulUlUIDllD~~~EWlil!!llllWllUlllll~~~ 

Aşk ve macera romanı 
Yazan: 

Moris dö Kobra 
BtitUn manzara bU·· Cadde akşam
ları tenha oluyor. Saat to ya bir 
taksi \'<'yahut bir araba geı,;iyor·· 
Az ilerideki basık evlerin arkala. 
rından uzun boylu ağaçların uza.n· 
dıklarını görüyorum· 

Sanki taşrada lcUçiik bir köyde. 
yim .. Burada Paristen tamamen 
uzak olduğumu z:ınncdcrck otu:ı; 
sc-nc yaşamam mümkün-· 

Oturduğum ot('lin ı;ıahlbine bir 
garajda çalışmakta olduğumu sÖY· 
!edim .. Halbuki hakikatte hiç 1 e 
hayatımı kazanmağa mcdJUr bit· 
insan değilim ... Giriştiğim trcrübc· 
nın tam gayesi de bu değil .. Ben a
şağı tabakanın akıbetini anlamak 
onların ihtiyaçlannı öğrı>nm<>k· sc. 
vinçlerini, ıztırapla11nı yaplaşmak 
jçin onlarm hayatını yıuıamak iste· 
dim .. Ben. Grönel mahallesindeki 
küçük otel kiracısı Pariste Lon. 
drada, Nevyorkta, BerlindP- ~ahşan 
ve aynı istikbal r.ndişelcrini hisse
den, aynı işsizliği, ın nı sefaleti 
birlikte bekleyen biiyük işçi ordu· 
sunun hayatmı öğrenmek. onlar 
hakkında esaslı vesikalRr elde et
mek istiyorum. Bilhassa, beni. bu 
muhitin içine girmekle lüks ka 
marasmdan, güverte altında veva~ 
hut ambardıt ııeyahat edenlere bir 
Mdaka nnzarı fırlalnn güzel :r.rn. 
gin kadın zihniyetilo h:ırckct et
m:§ zannelmeyin .. 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
Birlikte çalıştığı işçi kadın ltmı· 

frndan sevilmek için bu rolü oyn:ı
rnıık fikrinde dC'ğilim .. 

Memleketin içtimai muavenet 
lc.:ıkilıi.lına lıir milyon gönderip 
sonra ellerimi uğuşturarak: 
-" Çok ı;üktiı·, artık bir 5ene 

miiddctle vicdanım rahat·., 
Diyebilirim· Yok, bayır. babıım 

yirmi sencdcnlıeri bu hayır sever. 
li~; yapıyor·· Bir kere ~öyle ko~a· 
rnk uolıışlrğr bir hastanenin inş:ı~r 

isin muazz~m ?ir .~·~~ün :--erdi· ~~: 
ınini vNdıklerı buyuk hır enstılıı 
tı>sfs rtli. Cakııt ışimdi huııunla 'f'u. 

ı:'\. ; 
('~ 
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~-~ --. 
_ .1..ff rdasin seni lı.e~lc.~tım ~ar

deşim.' Giiı.cUik E11stıtusıme 11gra. 
dun da... . ... 

_ Ya ü\'le mi? Fakat yıwmc 
bakı/mca Gı'iulfik Erı$lilil5iiı:ii ka
palı bulduğu;ı a11laşıltyor ... 

tankamcııin mezarı kadar bile a
lakadar olmuyor. Hayır, ben bun
lara hayır severlik demiyorum· Ben 
dahn iyisini yapm:ı.k istiyorum··· 

Ne içtimai mücadeleler ne de 
zahmet çeken insanııı ~·aşayış 
şnrtl~rmı gösteren yıprandırma 
harbı hakkında hjç bir malümatım 
Y.ok·· Varsa da pek az, chemmiyet
sı:ı; .. 

BPn Yirmi altı sene manianın dL 
ğcr. t~rafında. daha doğru13u cephe 
gerısınde milyonerler eı·kanı har· 
biyesiııin ııiperi altmda yaşadım· 
Artık nteş hattında n<;lık, hastalık 
ve ııcfaleti Yenmek için çarpışarır 
la~ın_ arasına kar~mak vaktim gel· 
~ıştır. Ben bu adamlarmf11ra.sında 
b.ır ~·ardım, lüzumlu bir imdat is_ 
tı_Y~nleri arayacağım .. O zaman bu 
~bı. zavallıları kurtarmak. onları 
g-ızl~ce, ismimi gazete sütunlarına 
gcçı~m.eden çamurdan çıkarmak 
zr..~kını duynca~ım .. Her hangi bir 
mne~sescnin üzerine: '·Bu müesse
ım Al~s Pctcn:onun 11amiyetli eli. 
le yapılmıştır .• , ibaresinin rnzılma-
ı:;ını ıstemiyorunı.. EP. .bi .. .. t" ,.,er r ~n 
u.s un bir varlık çıkar da heni is. 
tıc.:ap ederse ona diyeceğim ki: 
t" Ben z;ngin bir serseriyim, lıü-
un ~evkım gizli olarak h-ilik et. 
m~ktır bu - · .. . • nu sıze mahrem olarak 
soyhiyoruın. çünlttl hiç bir zaman 
gazete siitunJannda oku,·up ögw re· 
n<"mezs· · " 

w ınız.. Bu şekilde babamın 
yapt.ıgı günahları affettirebilirim 
belkı .. E\'et nib ·et b d d'~ ı ri ... b. b' ~.> u a ıger e-

,.,ı ı ır manı .. 
1,rili ~. .. . 1 ' 

gı suııstimal etmek için bir 
çok ı;ekiller Yardır. Evvelce tam· 
mı~ oldugu~ rn b' ·ı h .. , ır m1 \'oner er gun 
muıızzam pıı.lasındn~ çtkbktan son 
ra kendis' il . · ıne k avuç açana bır 
frıu1k verir ve b b'" ""k , if _, h . t u U) u 'az e ın-
~~ ~ bulduktan sonra eldivcnlcri

nı gıycrck arkadaşlarına döner: 
(Devamı ı·ar) 

Geçenlerde tevkifhanede ku
mar oyunu yüzünden mevkuf
lardan Şükriiyü bıçaklayarak 

öldüren mahküm Recebin ikinci 
ağır cezadaki muhkcmcsinc diiıı 
de dcY:ı.m olunmuş, müddciıımu. 
mi mua,ini mutalaasınr söyle
miştir. 

Muavin katilin, Ceza. Kanunu. 
nun 113 inci macldesinc göre 18 
sene hapsini istemiş, muhakeme 
karar vcrilınck iizerc ba.5ka }ıir 
güne bırakılmıştır. 

Kim kime ateş etmiş 
Ortaköydc oturan Osman a. 

dmda birisi, geçenlerde bir ak
§am evine giderken Jrn}şısma 
müteaddit defalar istediği lııılde 
kızını vermek istemediği Melı. 
met Çapoğlu adında bir genç 
çıkmış ve Ü7..criı~ l\endisiltl öl
diirınek knsdilc iki t•l ate1'l et. 
miı:ıtir. 

Mehmet Çapoğlunuıı ikinci 
ağır eczada muhakemesine haş
lanmış, suçlu demiştir ki: 
"- Ben ıınsıl oluyor da ına7... 

nunum, hayret C'diyonıın. Asıl 
suçlu Osmandır. Zira ten ona 
değil, o bamı ateş etti. Ko§lllm 
vakayı karakola ba'ber vcr:lim. 
Halbuki beni suçlu diye yakala
dılar. 
Osınanm beni öldünnck .ist<'. 

mesinc sebep de kızlarilc konuş
mamdır.,,' 

Mahkeme, bu sözleri dikkate 
alınış Ye Mehmet Çapoğlunıın 

karakola böyle bir müracaatı 
olu1) olmadı~nı sorma,ğn ve sa. 
hitlcri dinkmcğC' karar vcrcrt'k 
mul1akcmcyi bışka bir giine bı
rakmrntır. 
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_l'l_kr_• = --Roaıan1a ile ticari _K_O_c_A YUSUF 
Doğru söylemek mlzakereler Y.azan: l~ENDER F. SERTE;;ı 
~=~.~~!~~z.i~.. devam ediyor Prens Sait Halim paşanın 

köşkünde bir güreş ..• 
damın e\'Üle glrdl· Öteyi beriyi a
radr, Ç&)aca".c bir 'tiCY bulamadı· 
Bir ara bir kö,ctle beyaz: bir kü. 
ı:ne gördü· Bunu un zannetti· Ko
;vaeak torba fa.lan bnlama.drğııı
ılan sırtnıdaW gömleğini c:ıkardı· 
Yere serdi ıııonra kö~yc gidip be
yaz kümeyi avuı:ladı· 

Bir de baktı k1 bu un değil, be· 
yaz ldroçtlr· 

- Yahu bu evde de hiç çalı. 
nacak ~ey yokmuş diyerek göm
leğinin yanma ööndii. Bir do ne 
gönııün? Gömlek yerinde yok· 
Meğer e,· sahibi hır.ırzın girdi

ğini görmi\ş. llarekitmı yakm· 
dan takip etmiş. Hırsız un zan· 
ncttiği 'kümeye doğru hridlnco ye. 
re serdiği gömleğini aşınnı,_ Hır· 
sız c:.anıaçar yakalıuınıamak için 
gömleği bırakarak evden dı~an 
fırlamı~ Bu sırada ev ım.hlbl pen
eercJi açıp arkMmdan bağrrmı~! 

- llıNırz kaçıvor, tutun! .. 
Gömleksiz blr luıldo uzakla~an 

lırrsız dayanamaouş, bir an oldu· 
ğu ycrdo durarak ev sahibine 
~öylo CC\'ap nrmı,: 

- İnsafııızhk ecll\"Ol"mn· Sen· 
don ~·o benden han-;İmldn hnınz 
olduianu ikimiz de blllyoruz· An. 
cak doğrusunu söylr.mel• bana 
dilim~ 

iki kadın bir 
erkeği dövdüler 

Uç aiin hapse mahkUm 
edildiler 

Dün iki kadın bir OlmUG, bir er
keği adam akilh dövmüş. ötesini 
verisini yııralamI§lardır· 

Bunlar Sultana.hmct civarında 
oturan Afüo ile Şaziyed.ir· Evle. 
rlndo kiracı olan Hasanla bir me
seleden dolayı mUnakqaya batla. 
rnıelar ve münakap. kavgaya dö
killünce ad&mın üzerine atılarak 
ko1J13ular yetişinecyo kadar saçım 
yolmuıı, yüzünü tınıaklamıılardıro 
Huan tedavi altına &lınmll. k&· 
dınlar da adliyeye verllınlşlercllr· 

Blrinci sulh ceza. mahkemesi A· 
fite ile Şaziyeyi muhakeme et.mif. 
suçlannı sabit görerek Uı;er gQu. 
hapis, 100 er ktır1J3 ta mahkeme 
maaratnıa ma.bkQm etIW:tir· Keıı.. 
dilerinc döğilşto yardım ettiği ııay. 
lcnllen movliıt iae beraet CtmiM· 

IY eni ceza hakimi İ§e 
bqladı 

İstanbul sekizipci aal~ ~ 
hakimi Cemil terfian Elazığ u. 
Iiye hlkimliğine ,tayin olun· 
mu.']tu. 

Cemil vazifeBi bq.m& hareket 
etmiş, yerioo tayin olunan İzmir 
ecza ha.kimlerinden Kemal Ak. 
~it de dün yeni işine başlatıll§
trr. 

Doktorun altın ditlerini 
çalıyordu 

Sultanabmcttc diş doktoru H&· 
san Fehıninln muayenehanesi boş 
knldığt bir and."I., Adil adrnda sa
bıkalı bir hırstz f ~erl dalmJŞ ve ca
meklndaki altın di§lcrl çalarken 
yaltalanm ıştır. 

bir lmnm am.~üıin Romanyrul,an 
ayrılması, ticari miinascbctlcri
mı~c tesir yupmıycıcak demek· 
tir . ., 

re düştü; fakat kendini ç.abUk 

Evvelki akşam Anka.raya gi. 
den Ticaret Vekili Namıi Top
çuoğlunun ekmek meselesi etra.. 
fmdaki beyanatını diin yazmış
tık. Vekilin diğer bazı ticaret 
işleri hakkındaki beyanatım da 
bugün yaııyonız. Na?.mi Topçu.. 
oğlu, son siyasi hadiselerin Ro
manya ile aramızdaki ticari miL 
na.sebetlere tesir edip etmiyece
ği hakkında demil'Jtir ki: 

Vekil, İngiliz mubayaat şirke. 
ti mUmesili Lorcı Glmkoner ile 
yapılmakta olan görü"'meler 
hakkında da ı,?unları söylemiş· 
tir: 

Birinci kısım 
-1- • layıp kalktı. 

Artık iki pehlivan birbiri 
denemişler ve ciddt hamlelere 
lamışlardr. 

"- Romanya ile Anl;arada 
yapmakta oldııyırnrn:: ticari m•ü.. 
;;al:ereler normal §ckilde devam 
etmektedir. Malıim okluğu ii:;cre 
Romcınycıda.n en mühim idhrrla
tımız petrol ve mü.şlcıkatı, ihra. 
catım1:: ise en fazla tiftik ve 
yapcığı il.':erbıdedir. Tifti1c ve 
yapağı i.~liyen fabdktrlarla, pet
rol mcnbaları Romanyanm yeni 
hııdutlrırı içiııdedir. IJıma g(jre. 

"- lngili::lcr bb~ lcbm olan 
bir ~ol\. mad.deleri tedarik etme. 
ğo ba'1lum?-§lrırdır. lJorrl ile bu 
mesel.eler ii~crinde ve ayrıca 

bizden nrnbawıa e<lcccl.-leri mad· 
deler lıaklmıdl1. qfirü.ştiik. Bıt a. 
rada /stanbv..ld.r;ı;d traıı8t( depo
larıncla 1mlıaıcm miihirn mikatr. 
ek• çıwalların memleketimize id· 
hali i..,'ti ele ı•ardır. Yr.ıkınd4 Ba.&. 
ra t•e diyer yollarla lngiltcredeıt 
nıi;lıim miktrml" /r,rıc1((ı ve oto· 
mobil lastiği gclcceldir ... 

Mısırlı Prens Halim (1) Pa~· 
güreş meraklı-::;ıydı. l'a~amn daire 
müdı.irü .\b.:.luıl:ıh ı Bey sık sık 
Çamlıcadan lstanbula ıner. Ana- • 
dolu ve H.umelidcn ge.en yeni peh. 
livan)arı arar, bulur, kö~ke götü
rürdü. 

Taksim gazinosunda 
havalandırma tesisatı 

Taksim gazinosunun mutfak 
ve yemek tevzi mahallinde ha
valandırma. tesisatı olmıı.dığın. 
dan ocaktaki dumanlar içeriye 
doluyormuş. Belediye havalan
dırma tesi!atı yapmaya karar 
vermiş, ke~fini hazırlayarak mü. 
nakaeaya. çıkarmıştır. Bu işe 
3000 lira harcanacaktır. 

Valinin teftişi 
Vali ve belediye reisi Doktor 

Lütfi Kti'dar dün sabah Çatal· 
caya giderek yol inşaatını teftiş 
etmiştir. Vali ak~am dönmüştür. 

Sıraıelviler caddesi 
asfalt yapılacak 

Ta.Mim.den Beyoğlu belediye 

Belediye reis m\1avini
nin tefti§leri 

Beledi;\'e reis muavini Lutfi 
Aksoy dün sabah altıda evinden 
çıkarak Beyoğlu mmtakagmd& 
yirmiden fazla ka!ap dükkanı 
ile bir çok fırınları teftiış etmtı.. 
tir. Kuaplar temiz bulunmuş, 
yalnız Halit isminde bir kasabın 
dükfmmda kokmuş et bulundu
ğundan cezalandırılmıştır. 

Bundan başka 14. esnaf da so.. 
kaklan kirlettiklerinden dolayı 
yıldırım cezasına çarpılmışlar

dır. 
LQtfi Aksoy evvelki ge<:e de 

bel~iye gazinosu ile Beşikta.f,. 
ta, Akmtıburnundaki gazinola.n 
Belvü gazinosıınu da teftiş et
miş, buralarda tarif eye :riayet 
edildiği anla,eılmıştır. 

-
hastahanesine kadar olp Sıra. Bir eroinci yakalandı 
serviler caddesinin kı~en as-
falt kısmen muzayıkparke İll§L Alaettin adında blriıi. dün Şeb. 
n ile kanalizatıyon tesisatı nıü· remininde ~UphP.li bir \•aziyetto 
:nakuaya komnuotur .. ___ ~-.--~ dolaşırken. pc:ıllıtler tarafından 

Kanalizasyon inşaatı 12000 çevrilmış ve üzeri arandığı zaman 
bir ka~ P,aket eroin bulunmuştur. 

liraya, asfalt ve moıayık inşaatr Ahi.ettin bunlan Mustafa adında 
22000 liraya münakasaya kon. blri!lnden aldığını söy!('mi~. her 
mU1tur. ikisi de adliyeye varilmistir· 

'1.30: Prorraın ve memleket aaat &• 

yan. 7.35: MI.izi!<: Hafi! program 
(Pi.) 8.00: Ajans haberleri, 8.10: Ev 
k&dmı - Yemel< liateat, 8.20/8.30: 
mUUk: Hafit proıra.ııım devamı (Pl.) 
12.30: Proı;:raın ve memleket saat a. 
yarı, 12.~: MUzik: Şarkılar, · 12.ıso: 
Ajana haberleri, 13.06: Müzik ıarlalar 
13.20/14.00; MUzlk: Sinema ve ope. 
ret mUzltl (Pi.) 18.00; Prog-ram ve 
memleket aat ayarı. 18.05: lıll1&ik: 
Od& musikia!, (Pl.) lUO: Mliıdk.: 

12.9.1940 Perıembe 

vil!t borası, Ciyat. 2:?.tıs: Kllzlk: CU. 
band (Pl.) ~3.21!/Z3.30: Yarmkl pro. 
gram ve kaparuf. 

~ Pertcmb. Cnma 1 ->, 12 Eylül 13 Eylül 
~ 
<( w ~3han 1 111 ~aban 

1- hıııı ı:fü 111"111 ısı , 

Qgünlerde lstanbula yeni gelen 
genç. kuwetli bir pehlivan \ardı: 
Yusuf. 

P~şanın kahyası lstanhula indi. 
ği bir gün, Tophanede Salrpa.ıa· 
rında eski pchlıvanlardan Baneıır. 
malı l lüseyine r.ıstladı. , 

- Yem pelılivaıı mı ararorsu-
nuz. Beyim~ . 
Abdu ılah Bey Hfr:;eyini çok 

severdi. Bandırma1 r Hüseyin bir 
senedenberı güre~cmiyordu; Ça. 
nakkalede yaptığı son güreşte sol 
kolu kırılmı)tı. 

Abdulah Hey: 
- Evl.'t, Hü~eyin! dedi- Pa~a E. 

fendimiz yeni güreşler, mü~abaka
lar tertip etmek niyetindedir. Peh. 
livana ihtivacımız var. Kolun M.. 
it iyile~medi mrt 

- Hayır, lieyim! İyi olmadı .. 
Olacağı da yok bu gidişle. 

Aılıç Ali Paşa camiinin önün
deki kahvehanenin bahçesinde bi
rer iskemle alıp oturdular. Ban. 
dırmalı Hüseyin Pehlivan, Halim 
Paşanın kahyasına döndü: 

- Geçen gün lstanbula gelen 
bir gencin güreşini seyrettim. Al. 
lalı nazardan koru~ln; öyle atik 
ve çevik bir delikanlı görmedim 
ben şimdiye kadar. Uç kişi ile gü
reşti .. Üçünü de yere çarptı. 

- Aman bu genci bana buluver, 
Hüseyin! (;elecek Perşembe günü 
mutlaka kii~ke gelsin. beni arasın. 

- Peki Beyim: merak etmeyin, 
arar bulur \'C gtinderirim size onu. 

Perşcmpe ;,üımJN?ldi va~ti J.Ia
lim Pa-;enm kö~kuniin 'hah~rn:!e 
büyük hir kalabalık \'ardı. Bahçe. 
de güreş yaparken, Pa~a kapıyı aç~ 
tmr ve o Cİ\'arda oturanlar ser
bestçe bu güreşleri ~yrederlerdi. 

Abdullah Bey, Paşaya: 
- Bugün çok değerli bir pehli

van gelecek, Pa}ıın! 

Demişti. Halbuki, güreş b~la. 
dığı halde, Yusuf meydanda 
yoktu. , 

Abdullah ÖPY hiddetinden du. 
daklarını ısırıyor w: 

- Bandırmalı 11 ii~~yin yalan 
da söylemezdi ama, hala gden gi· 
den yok. 

Diye söyleniyor ve Pasanın ya
nında mahcup olacağını dülÜQ. 
dilkçc canı :::.ıkılıyordu. 

O günlmfe lstanbulda tanınmış 
olan Makarnacr Ahmet Pehlivan.. 
la Sarıyerli lızet, bahçede gür~ 
ba~lamışlardı. 

Radyo caz; orkeatruı ,1a.ıo: Mllzlk: 
Şarkılar: 19.fl>: Memleket aaat ayan 
ve Ajana baberlcrl, 20.00: Müzik; Fa.o 
ın1 heyeU, 20.80: Konuıms, 20.4&: 
Mtlzik: Dtnleylcl istekleri, !!l.l~: Ko
nU§ma (Sıhhat saatıı. 21.30: Radyo 
gazete:ıl. 21.45: MOzlk: Radyo orkes· 
tra.sı, 22,30; Memleket saat ayan, A
jans haberleri, Zlraut esham tah.. 

\'akitler \'aaata Sual Vautı lıUDI o...,.. Makarnacı Alımedin ağrrlJlr 
yüz beş. Sarıyerli fı:tttin kilo~u da 
doksan dokuz idi. Aralarındaki al

u ıı ı u u ıo 15 '8 tı: kilo fark hiç tc göze çarpmıyor, 

dotutu 5 36 11 01 3 88 11 15 

Öğle 

Ilı indi 

Akşam 

ı·a~r 

imsak 

ıs 46 9 ıs ı:s 43 9 20 bilakis Sarıyerli 1z:zet. Makarnacı 
18 28 u oo 18 22 ız oo Ahmet Pehlivandan daha ~österiş-
ıo os ı sı 11 sa ı ıa li, daha çriimli ııörünüyardu. 
a 53 9 H s 37 ? as Prens Halim Pc:: .. ~a. Makarnacı 

------------.tı AhınOOin birkaç güre~ini seyret. 

eminim. 
- Bir dakika.. l\1ö:;yö Adrian 

Brunton sizden. kendisinden \'e ba. 
oosından başka hiç bir kimsenin 
bu maceradan haberdar olmadı
ğım söylerken yanılmı, olabilir mi? 

Bugiin tn'lcrrolı lıayaltnt nep-ı 
başladığımız meşhur Türk 

pehlivanı Koca l'usuf 

mişti. Ahmet, Paşanın bir hayli 
parasını almış ve kendisinden Ç'lk 
iltifat görmüştü. 

Halim Pa::..anın köşkündeki gü. 
re~lerde olduğu gibi, şehir içinde 
yapılan müsabakalarda da Alınıe
din sırtını - ogüne kadar . hiç kinı.. 
se yere getirememişti. 

İşte şimdi, Makarnacı Ahmet 
PebJiyan, ogüne kadar Dudulluda 
görülmemiş yeni bir pehli\'anla 
güreşiyordu: Sarıyerli lzzet. çok 
sevimli bir gençti. Seyircilerden hiç 
biri bu gencin yenilmesini i:.temi
yordu. 

Halim Paşa, köşkün bahçesine 
bakan büyük salonun balkoı~unda 
hatırı ~ayılır misafirlerıyle oturu. 
yordu. Bir aralık daire müdürü 
Abdullah Beye sordu: 

- Bahsettiğin Yusuf Pehlivan 
hala gelmedi mi? · 

,,...,,.Uaywul?a§am., gelmedi. Fa. 
kat, .b)ıl~ijn ~rrcdeceğipiz Sarıyerli 
lzzef PehJh·an da yaman bir gü. 
re~i imiş. Kulunuz St>yretrnedim 
ama, güreşini görenler onu çok 
methediyorlar. Çok sert oyıınlan 
varmış. ı 

Makarnacı Ahmet ~k mağrur 
bir pehlivandı: meydana çıktığı za
man, daima, .p:ür~eceği pehlivan. 
Jarla alay eder, ensesine dokunur, 
hasmını 'kızdırmaktan zevk duyar. 
dr. 

Ahmet ogiin meydana çıktığı za .. 
man, Sanycrli İzzete de ayni şaka· 
yı yapmak istemişse de, lz~t en. 
sesini vermemiş ve: 

- Alayın sırası değil, ağabey; 
kuvvetine çok güveniyorsan, gös. 
ter kendini.. 

Diye söylenmişti. 
l\Iakamacı Ahmet P<"hlivan, 

meydana çıkmadan, Abdullah Be
ye de, lızl'tten bahsederken: 

- Bu. bir içim sudur, bl'yim .. 
Böyle çoluk çocuğu nereck-n bulup 
karşıma çıkanrsrnız? 
· Dcmckten kendini alamamı~tı. 
İzzetle Ahmedin kapışması ~k 

sürmedi. 
Ahmet daha ilk kapışmada. lz .. 

zetin sert bir çelmesiyle kıçüstü ye. 

I\lakarnacı Ahmedin güreşli 
çok hileleri, ve hasmını · 
ren garip oyunları vardı. 
İzzet onun güreşlerini evvelce 
ka yerlerde seyretmiş ola~ 
h':ndini bu oyunlara düşürın 
du. 

.\h.met mütemadiyen hileye 
çr\'or, el enseden sonra birden 
y~ıe yatrp hasmını da yere dii, 
mektcn zevk alryor. hasılı Sart 
liyi yormak ve ondan sonra}; 
\'etini sarfetmek istiyordu. 

Prens Halinı Paşa. Maka 
'.Ahmectin oyunlarına bayılırdı. 
gün yanında bulunan misafi 
den birine döndü: 

- Ahmedin dünyada eşi ) 
tur. O. çok usta bir pehlivan~ 

Seyirciler arasında Ahmcdı 
venler çoktu. Herkes onun ı 
gelmesini istiyorC:u. Fakat, 
yerli izzetin oyunlarım beğen 
rin de sayısı artmağa, onu al 
yanlar da çoğalmağa başla 

- Yaşa be delikanlı! .. 
- Afferim koca arslan!.. 
Diye bağrn5an!ara bir aralık 

şanın balkonundan da şöyle 
ses kagştı : 

- Çok çetin oynuyor .. Bra,-o 
Du, Prens Halim Paşanın ' 

basından, o sırada Avrupadan 
ni gelmiş bir gencin sesiydi .. 
tin hamlelerini pek bl'ğenmiş 
cak ki, mütemadiyen onu al 
yor, onu teşci ediyordu. 

Makarnacı Ahmet pehli\' 
alnından buram buram terler 
yordu. Ahmet içinden hiç ~~ 
yok ki: 

- Umduğum gibi çıkmadı. 
~tin bir çocukmuş bu. 

Diyordu. İzzeti manasız o 
!arla bir hayli yorduktan 
kendi de oldukça yorulmuştu, 

Nihayet, yarım saat süren 
ciddi güreş, Makarnacının bit 
yuniyle izzetin aleyhinde 
lendi. 

Sarıyerlinin sırtı birdenbire 
re gelivermişti. 

Seyirciler arasında bu neti 
memnun olanlar, 1T1t'mnun o 
yanlardan çoktu. Makarnacı 
medin taraftarlan eUcrini pa 
tırcasma vurarak, ortalığı alkU 
fanına boğmuşlardr. Hakem, 
kamacının galip geldiğini il!n 
yordu. Sarıyerli: 

- Ben bunıı saymam .. Bir 
ka gün, Ahmet Pehlivanla t 
güreşeceğim. 

Diyerek meydandan çekilir 
Paşanın kahyası, lzzet Pehli 
gelecek hafta yine kö~c g 
söylüyordu. 

• • * 
Tam bu sırada, seyirciler 

sından biri ortaya atılarak: 
(Devamı f1fl. 

(l) Unıuırıi harple sadruaın 

Prens Halim Pa~ ba ba3ıcbr. 
be§ s::ıne cv\•eı kendisi tataııbuJUJI 
meıhur giircı meraltlı?armduıdı. 
bOyUk 210\'kl günıı ııeyrctmıettl. 

Çeviren: Suac Oervış - Hayır olamaz! 
- An1ıyonun. Mösyö Bruntonla 

~ değildir... Bu bir yalandır. sormak istiyorum: Mösyö Brun· kat siz bana Mösyö evdeki Ma4' 
Kötü ve müthiş bir yalandır .• O- tonla aranızda yeniden samimiyet lardan biriyle öldüğü zam~4ma )t 
lan şey işte budur ... Bu münasebet teessüs etti mi, yine kısa bir zaman dar bir münasebeti olup 0 
ba,Iadıktan bir kaç gün sonra ben için de olsa münasebetinizin bir de. nı soruyorsunuz?. tik bakı~t!'~ 
kendi budalalığımı anladım. Bu vanu olmadı mı?.. şey bana gayri mümkün gibi~· 
şeyin benim için iyi olmadığım. - Aynldıktan sonra mı? .. Ha- nüyor ... Evde kimse yoktur •. ~ 
Madama ka~ı doğru bir hareket yır Mösyö. Hayır!.. Hayır .. Asla!. Lamort çok güzel bir ~ 
olmadığım anladtm. Ben Mösyöye - Bundan tamamiyle emin mi. ama, Madamın teyzezadesi,~ 

"Doğru olmadığını söylersin. Ha. 
yır .. Hayır ... Hayır dersin! .. ,, soıt
ra daha düşündüm.. Ç.Ok düşün. 
dilin. Mösyö .. ölmüştü.. Ve bir ci. 
nayct çok mühim bir şeydi ve o za
man yalan söylememenin daha 
doğru olduğuna karar verdim ve 
zaruıediyorum ki ... 

- Bir dakika l\Iatmazcl Boquet 
lQtfen daha kısa ve daha sarih cc· 
vaplar veriniz... .f\fahkcme şu da. 
kikada bunu öğrenmek istiro:-. E. 
fcndinizle aranızda samimi bir mü 
nasebet olduiuJıu kabul ediyor mı-
sınız?- . 

- Evet! • 
- Bu ne zaman .. Hangi tarihte 

idi. 
- Mösyö Adrian ne söylediyse 

do~dur, yalnız bir tanesi... 
-Bir dakika Matmazel Boquet 

Mösyö Adrian Bruntonun söyledi
ği tarihi kabul ediyorsunuz öyle 
mi? Demek aşağı yukarı on sekiz 

ay evvel ... 
- Evet Mösyö! ... 
- Bize daha katı bir tarih söyli. 

yemez misiniz? 
- Bir sene ve altı ay oldu Mös

yö, bu doğru bir tarihtir. 
- Aranızdaki bu iş ne kadar 

devam etti? 
- Ah Mösyö!.. Ç.Ok uzun müd. 

det devam etmedi... Ben bir buda-
la .. bir scrsemdim .... Fakat Mösyö 
Brunton öyle güzC'I ... Öyle hariku. 
~5de .. , öyle .. ah... onun nasıl bir 
msan olduiUnu ifade etmekten acı
zim. Fakat ben .. ben budalanın bi.. 
ri idim .. işte hepsi bu! .. \'e ben ..• 

- Bu macera ne kadar devam 
etti .. Daha apk bir ~ekilde ba,1Ja 
söyhremez nusiniz? Bir 3y .. tki 
ay ... Daha uzun bir zaman mı? .. 

- Hayır Mösyö ... Bir ay sür
medi. Bir hafta, belki de on beş 
gün sürdü. Fakat muhakkak ki bir 
ay sürmedi. Bir ay sürmediğine 

aranızdaki münasebet bittikten 
sonra ona karşı olan duvgulamuz 
ne oldu anlıyor musunuz; ona katŞI 
ne hissediyordunuz? 

- Affedersiniz 1\lösyö bu son 
sualini?.i anlamıyorum. 

- Daha vazih sorayım. LOtfen 
rnallkcmeye söyleyiniz. l\fösyö 
Bruntondan ayrıldıktan sonra, 
daha doğrusu o sizi bac:mdan sav. 
dıktan sonra ona ka!iİ olan duy. 
ğularınız ne şekle girdi. 

- Mösyö Brunton bt-ni başın. 
dan mı sa\'mış! .. Mösyö BrWlton 
ha!. lştc asıl meseleye geldiniz .. Bu 
Adrian "şimdi burada söyliy~ğim 
şeylerin artık hiç bir ehemmiyeti 
kalmamıştır. Çünkü ne de olsa ar
tık Madamın hizmetinde kalamı. 
yacağım .. Bu Adrian yalan söyfü
yor .. Yalan!.. Yalan!.. O burada 
konuşurken, Mösyönün b~ni ter. 
ketmiş olduğunu, beni başından 
savdığını kasten anlatıyor... Bu 

ben Jeannette .Bocguet bu müna- siniz? de çok iyi bir arkadaşıdır. so~ 
sebete bir nihayet verdim. Esasen - Ptk tabii olarak!.. çok soğuk .. Ç.Ok soğuk bir iJlS" 
her şeyi kıran ben olmasaydım. - Patronunuzu cinayet gecesi dır. Ha)'lr Mösyö ben... ...:4 
nasıl ben... . • son defa olarak saat on bir buçuk- - Pek!la, madam ki siz .~ 

- Sözünüzü kesti~im için mµıe. ta gördüğünüıü söyliyerek bütün bu hususta yardım edemiy~ 
essifi.m. Fakat size yeniden sual. hakikati söylemiş oklunuz mu Mis ruz size bir başka sual soruyo~ 
leri sordukça cevap vermenizi Boquet? Mösyö Bruntonun ölüm~~.~ 
başka şeyler söylememenizi rica e- - Fakat ... Evet Mösyö!.. gün evvel evde kavga vem~? 
?eceğim .. Şi~i hülasa. yapal~ _ Pekala. Bir başka mevzua şa olup olmadığım duydunuz ıııı;: 
~.a~nm ~ı 50!1 sua~_ı~ verdi. gelelim. Şimdi siz bana şunu söy. Brunton ailesi efradı arasında ~td 
gıruz cevap ~yledı~: .M?SYO .Brun. leyiniz. Mösyö Bruntonun kendi· çimsizlik var mıydı? :Umit edeı....
tonla aranızda gcçıcı bir .~ilnase;. sile ayni çatı altında yaşıyan baş- ki beni anladmu. .• 
~t ~lduğWl~, fakat bu m~~asebe- ka bir insanla böyle samimi bir - Anladım Mösyö ve bu sıııJi 
tı .bır kaç gu~n sonra ~~~ınıı kes. münase~ti oldlJiunu, ölilnceyeka- nize evet revabı verecefim. rJ 
~ş bul~~nuzu so~ luyorsunuz dar böyle bir münasebeti idame et.. - Doğru mul O halde bile · 
oyle degıl mı?.. tirdiğini biliyor mrydmız? Beni farkettinizse onu söyliyebil~ 

- Ev~ Mösyö böyledir! anlıyor: mısınız? niz= .,....ı" 
- Şimdi biz sizin ağımızdan bir - Anlayonım Mösyö .• Ben ben - Evet Mösyö, Madamı •öı~u: 

~Y öğrerımek istiyoruz. Bu müna.. böyle bir şey bilmiyorum ... Efen. ğüm zaman bir şeyin geçmiş~~ 
sebtt bir kere daha ba,lamadı ve. diın kadınlara tapardı. Affedersi- lundan şüphe ettim. Uzun ~d:; 
ya tekerrür etmedi mi? niz. Sadece kadınlara düşkün oL Madamın oda hiZmetçisi 1 1 

- Affedersiniz anlayamadım duğunu söylemek istiyordum. Ka. Onu gayet iyi tanıyordum. ~ 
Mösyö! duilar da ona muka,·emet edemez- Madam kendine malik değildı. ) 

- Anlamıyor mısınız. Siıe şunu lerdi. O çok güzel bir insandı., F~ ı (Devamı var 



.irkaç gDn sDncek hikl,!! 

ir muharrir kahra
manlannı arayor 
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·- 1ılr !lal ftl"llr. :ümet Cemil, .ur tberblde, Pltri ka· 
lltıll. bu1I ...... 1GrQJor4q; a)'Üll.rmQl. ll1ak patika llıerlnde 
"' .... JN takip ettJilal 11Jım.,,.. 

Blrdelllıin cJolraklıa; tay )EIUbJntn, u ilerde, bir alacm 
11mDa 1*ıldılm• glrllr llb• obaapu; fakat aynı eanJyder he. 
-. .,.,_ ~; tmemla anlarmdüI mesafe pek kıaa l1ff: 
1"an c1lba ~ ptıımek ~in adıllllarmı llklat~i Ahmet 
c:.a bir IU1la M.11 duydu mu! Belld? U)"UIDUftu· 

labül.,m uyancbil ftklt. sb, od.ama çokttn do:mut 
hlanayon1a. Pmcen Ulam ~ tlbf açıktı. Tatlı '>ir yu 
kl'UI *"'1or; U)'lln l1*1slı 91nlder1n1 ~uruyordu0 

Kalktı; bt)IM keten putololUIDU ayaima pçlrdf; akfam 
keMtt&nl -' edtıı ftkltlenten ~ blrlnl hatırlamak btemiJe. 
tek, at.la bJlftltamdaıı evvel dere kenarmda btr bo7 dota
-., Jtedl: $ıi, bir fincan .Utte'1 90lll'a tulaJrr al'UID'lakl 
'8ae pçlt ~ da'Jmtk• Qleye kadar 'UUll Ul\lll dolatlnak· 
t,ı. ~teıa. fWrlerlnin latirabaU için ıehirden bıkıp k3ye ı•. 
hn bir ldaQl da bundan bafka ftlJ yapabilirdi kf." Ahmet Cemil 
JtDtt bir aetee alank )1h1ld'1· Merdivenleri indl; kapldan c;ık· 
tı; kly bbnelne dolnı Uerledi; hlll pencerenin 8nlla4e bı:l-

4ıah ayaı 1"t havayı tetıeffüa ediyordu~ tir lk1 a4na attı. kö. 
feYl deb!Onee köy kahvesinin &ılıacleld meydanlık ~rdu
'tabını. bu da ne! Ahmet Cemil )fe gidn k6yHUerdell eonra o
l'latnı bombot bulaeaimr dGftlnmütttı; halbuki bl.i' kataea JU· 
-. kadar bla'b&Jıktı. Geflye d6nmek lstMf. IOllra birdenbire 
\'Qgecerelı: kalabalığın ı. tçlııe doiru yUrlldD· Bir yr,banor -oldu. 
fu ktyafettııclen çok belll olmuına rağme~ Ahmet Oealli ldcta 
lrbn.. tanlllll)w; yahut enu &ılJnnllyorlardı bile .. 

Ahmet Ctmll: 
- Ne var, diye aorduT Bu kalabalık neT 
Birim hiç oenp vermedi· Ve Ahmet CemU ayıu dakfkalal"-

4& kGy bltgelinl tutan ur'ab kltlbl gGrdll: 

- fınamı vurmuııar. dedi: il.baha lr&r11 harman yerlade 
&l'l bulunnuıt! 

Ahme& ee.ll 1alr aanlyt Utre41: 
- Ouı mu bulmUf)ar, 41Y• uılı:ratlad!? 
- E•et. Jedl yerinde turfu yarar var! .. 

Ahmet cemu ur' ah klUbin yOzlla~ bakmadı i hem konu· 
"'tor, heaı ilerliyordu· bercl~ kiy imamının cesedini ,ardU; ltı. 
llae ıiyah redingotu örtUlmUşlü; bı>.şııcunda ilk tahkikatı ya
J>an Jandarma çavuşu duruyordu; Ahmet Cemili görUJıce. tece4'· 
............... - ~. jaaltUlllia tamüe& id)ıd ~
l1J 11ytn11; '" Almtet Cemil: - Ba)'l'et dedi, kendi ktadlae: kur
Olalarm yecllll de tam cl11ftlndtll0m yerden 1 

Ahmet Cemil tarlalar arasmda deleşmadı: hemen oduı

ııa danerek Jcllçllk nlizinl hP.ıtrlı dı: 
- '•Bayır!" dip" kendi ken 'ine konuttu; "ıeblrde colı da. 

ha raluu.ım. ı'lhlrde ço'< daha raratmı!"· 

Kongreye Davet Uç yqmda bir çocuk 
kayıp 

Arapcamllnde Samur 90kakta Oe

Wbty otelinde oturq Recç otlu Uç 

yqmda 1.6tfl tk.I 1UDdeDWl ka,vrpbr 

8arlflD bir çocuk oJaıı U&tn 1<>kak 
ta oyudıft aıra ) .. t~yak ve llıer'.ıa 

de kel*n bir entari bUIWIUJOS'DIUf. KD 
fUIU 1ısroım11 adr~P• baber ver
meat rica edilmekte41r. 

1 - y AltlT 12 ~ 19'0 

f P~rll Grupu dön 
sab~h toplandı 

Dünyada neler olmayor 

Vitamin .yüzünden 
tehlike geçiren atim 
VUa.min Yirminci .Al!lrm sade 

en ınUblm ke§iflerlnden biri ol· 
malda kalmıyor, insanlan • bq
ka gailelerden va.kit buldukları 
uman - en fazla meegul eden 
mevsutardan birini de tefkll edi-
yor. 
Doğrusu ıranına, vitaminin 

keşif Yirminci Amn ilk -.ıeelle 
b.?:-aber başlanufttr. O uman 
Albeı t Cbristy isminde bir A. 
merikan doktoru, pirincin üze
rindeki eemerimtrak kabutun 
çrkanlmadan yenilmeıi Jlzmı· 
geldiğini, çünkll bunun insanla. 
ra yararlı olduğunu bir ko.,fran. 
smd3. söylemi,, kendisini dinle· 

h ze---ifj 

leyenler tae doktora deli nuari. 
le bakmıeiar ve h&ttl d8vmeie 
kalkmıeiar, doktor da keruliıini 
gUnı1erce poliı vuıtulyle emni-
yet altuı& alabllmittL 

19CK aenesinde. Rmı • Japon 
harbi emıumda, Japon aekerle. 
rl arasmda, beriberi denilen bir 
hastalık bqgöletrmiı, bu yUz. 
den on binlerce sa)'iat. verllmlı· 
ti. Sonradan yapıla2' tetkiklerde 
Japon ukerlerlnJ11 kabubuz pi. 
rinç yedikleri için bu haatalıp 
tutulduklan, halbuki kabuklu 
pirinçte B vitamini bulunduğu 
icıin ins:ınların bu hastalığa uğ
ramayacakları keşf olunmu..stur. 

z 

Kocaill Mal.kemesi .. -------
Ba,ı,itabetintlen: Beyoflunda: Ulllltar Domeke'abl 

... dan.mun lllllddelaleybJD ,o.teri 

ÇlçüMleaeııll 
Baoka )'ere t.apm•k mtcburiJ'e 
tinde kalmıftır. Yeni 1etr J&km· 

da •11D ınlfterllere 
lılldlrUecekUr 

bmlı'1a Kemalpqa m•bala.IDdea 
&:ılnf 1Wl7a otıu taratmdM kanal 
lataııbuJ Befiktaıta Yn•'M"""ede 

1 8oatuı O.Ul llOkallta 1 N. da RuldJe 
ikbal aleyhine Urame olwwı bofaD. 

len adreste t.ııunmamuma. Ye dava ~-------·-·· arauballntn n daveU)'eJlln ve Jl)'UP 
ıwvmm tl&DeD teblitlae ntmen 
ınahkemeye ıetmemeaine blnatD ııJa• 
bmda yapılaD mub&lcem• netlcNlnde; 

on altı aene evvel evlenen taraıey. 
Din on ıcnedenberl ayn yqadJklan 
Jibl bundan aonra da bir araya seıme· 
ıertne lıııkAD olmadll• •• iN .unu. 
medelll kanUDU.'1 134 UDoQ ID8dclMlne 
tevtUcaa blrblrleriDden 'boluımılarma 
U.T.HO tarihinde karar vertımlf ol· 
makla ilin tarihinden IUbaren blJ' ay 
ıarfrDda bllkmO vakıa kanuni ,onara 

ZAYi 
MQJklye mektebblden ıao ....sn· 

ete &ldıfnn diploma •7' olmuttur' 
YmıLll.ul alacatmıdan .usa1n1n b~ 
mQ oh'aadıtı. hplro Zallarbll-

mllracaat edUenk ltlraa tdUm...stıt 

takdlrcıe kat'b'et ~ mblll 
mabmına lralra almaJr o.ere UID 
olunur. lttO: 210. <29020) 

An1ıııra. 11 ( A. A.) - C. H. l wplu malOmat vermif ve takrir 
P. Meclis Grupu bugtln 11/9/940 ıalıi'bi ile dijer hatiplerin 'beya.
saat 10 da reia vekili Trabzon natı dinlendikten. ve eonluklan 
mebusu Hasan Saka'nm reisli. suallere ica.beden cevaplar Maa.. 
ğinde toplandı. rif Vekili tarafmdan verildikten 

Rtımamede orta tahsil imti- 80lll'& bu mevzua nihayet 'ftlil
hanlanmn netaylclne dair ev. miftlr. 
velce Bingöl mebusu Feridun &Q defa Sayın Baıvekll Dr. 
Fikri tarafından verilmfı bir Refik Saydam söz alarak zelız
t:ı.krir mevcuttu. Bu talaire &it le JDJ1Jtakasmda. inp.at için 
Maarif Vekilliğinin cevabı din· muktezi kereste ihtiyacmı kar. 
lenmeden ev\'el Hariciye Vekili 11IamaJr bere Ziraat Vekilliğin
Şllkril San.çoğlu eoın içtlmıdan. ce gösterllecek ormanlaıdan Kı. 
beri cereyan eden harici ahval sılay heeabma milecıek kere. 
ve hldisa.t hakkında izahat ver- telik afaçlaım muamele vergisi 
mek i1zere kUraU.ye geldi. Bari. lıaklrmda, bil husmıta:ld. kanun 
ciye Vekillmtm, bizi alt.kadar intaç edilu.cıye kadar, Maliye 
eden harici hldlaelere dair top- Veklletince suhulet g&t.erilmesi 
lu ve aarih imbatı dlnlenmif ve hilkbıetçe tasvip edilmif oldu
mnumf heyetçe tasvip edildikten ğunu bildirmif, blı w dija' me. 
m söz alan lııfa.arlf Vekili, Hleler bakında.ki imbat umumt 
Feridun Fikri'niıı takrlrlne ee. heyetçe tamp cıltmarak eaat 
ftben orta talJai1 imtlıaQlarmm 12,lM) de oel8e,e ntha,S wrll
neta)'tct ha.1r\a.ıa UID•••at ft mift,tr. 

Bursa kurtuluşu
nun 18 inci 
yıldönumu 

( Bq tarafı 1 incide) 
Müteakiben l'brin minnet w 

f{iknm hislerini ifade için ı~ kız. 
lar tarafından komutana büketler 
verilmi,, bundan aynca da Ebedi 
Şef Atatürkün anrtma muhtelif te. 
§ekküller adına ~enkler konul· 
muştur. C. H. Partisi ve eehir adı. 
na yapılan konuşmalan bir geçit 
re,,ıni takip etmi~tir. Bu arada hal
kevince haıırlanan ve Milli sava§) 
aembolize eden kagnı Vf' cephane 
nakli. bu 88V8§1 fiilen yapyanlan 
ve bütün Bursalılan derin bir ~ 
yec:ana IOrilklemip. 

Co§kun tezahilrat arasmda yo
rüyüşüne devam eden kafile Şe
hitlik mevkiine gelmiı ft Şehttlile 
bir çelenk konularak şehitlerimizin 
hatırası taziz olunmuştur. 

Törene Tümen binası önünde, 
orduya fiilaan ve minnet hisleri 
ifade editemc IOn verllllilotfr. 

Şehir, bu gOlel ydd&ıQm(l wsl. 
lesile baştan ba,a bayraklarla do
natıtmıştJr. 

T e1aviv bombalandı 
( B04 laraf ı 1 incidı) 

Filistinde Pazartesi gfinü liile. 
den llOllr8 dü§lllan Telaviv ve d· 
varlanna hücum ederek askeı1 he
defleri tefrik etmeksizin bombalar 
atmıştır. Telavivde birkaç ev tah. 
rip edilmi~tir. Bir kaç yangm çık. 
nu1 ve s\lratle yangmiarm 6!ıil a
lınmııtır. Bq Arap çoculu dahil 
olmak üzere elliden fazla sivil öl· 
ınÜ§tür. 

Stidanda süldlnet vatdır. 
ltolyada bir mahal, 11 ( A.A.) -

96 numaralı ltalyan tebliği: 
ltalyan hava grupları, Sollum. 

B. M. Meclisi 
dun toplandı 

"( BOJ ıorofı l indü" 
,.. haddfnden dıola.yı tekailt e. 
ciDa* illıtlyata pçmie jandar
ma )'Ülh+M "9 üattejmmleri. 
nin bdro lıtl,.a eeb!biyie Da• 
hllt,e Vekl~ l11zum görü. 
lecek milddetçe juıdanna ko
mutan1*1armda flltfhdun edile.. 
c:ıeklerlne, dmet memur1an ay• 
bklarmm tmıid w taadWtint 
ait kamma. batlı cetvelde Maa. 
rlf Vekllett insm!Qll 20 adet 60 
ıra Ucnt1i 10 adet de M lira 
tıCNtli mmımiyet illvesine da
ir bmm 1lyiha1anm alakadar 
Veldllerln m&staceliyetle muza. 
bıra taJeplarlnl kabul edere'{ 
tump q1eaıletir. 

Keolfa, )'ine IJucf,lmiı toplan 
bamda Milli Müdafaa Ve'uli 
Saffet Ankan'm talebi ü1..erine 
askerlik ka.Dıunwıun 58 inci 
maddesine 3810 numaralı ka. 
nmıla il&ve edDmif olan fıkra

DDl delJltlrllme8i hakkmdakl 
kamın U.ytbuım da mUsta.celi. 
yetle mOakere ve tasvip eıtmto
tir. 

Buna: DUarUı talim \18 terbi. 
ye ve manevra mebadiyle lli
Wı a1tm& a]maeak U1t& erat, 
fevkılide baDerde ild 8'llle b.y
dma baJnlme.lrsmn Jaa VekUle
rt he,etl Jan.rtie lliJ9h aJtma 
almabillrler ve talim. mtlddeti 
de ıttzımıu kadar uatılabillr. 

llecli8, mttteaklp lçtimamt 
ilktepinin bfrfncl cuma gUn11 
yapacaktır. 

Sahibi: ASIM US 
Umum neeıintı fdue edin: 

Cumhuri1et Mer~ez Bankası 7 / 9 / 1940 vaziyeti 
Sidi • Bammi, Marsa • Matruh 
mıntakalanna müteaddit hücum
lar yapmışlar ve tesisatı, otomobil· 
ı~. ve kıtalan bombalamışlar ve 
mıtralyözlemi§lerdir. Yapılan ba. 
sar, gözükecek derecede faıla ol. 
mt11tur. Bir hava muharebesinde 
bombardıman tayyarelerimlı. iki 
dil~ avcı tayyaresini dütür· 
m~tür. Diğer iki dü~man tayya
resı, muhtemel olarak düpilftür. 

Basıldılı yer: V AKIT Malbaon 
Rlfii Alllltf Slf1fnıil 

lki tayyaımm üssüne dönmemi~. 
tir. 

AK TIF Un -· ~· a.n au..,.. " ·- . . . . ,._ .. il • • • 

7180Ull 
• • • 
• • • 

ltt.OOS.118-U . 
t.771.fJHO , ......... 11t.Q7.:f68-~1 

1..&M~J l 0t90·008 g. 

'MH·tlMG 

ss.eı.m 

1M'7to878-81 • --.ıs 
J.11.'Mlolll ec 

1Q.,11R.1~ 1•••98'7-0I 
~ "" .,.tJl.IQ •t•t.Stl-21 

,, .... 17 .... 
a.m.05T-l'f lil858H~ 

uua 
ıı.-.m.oo 
....-..o 
~ u.Ml-117-IO , .... .. ,., . .,... 

Ttık .. -- -~ 
l T,_.. 1NI ~ lUll&rU ı 

PAS l f ..... ,. 
lbt.lya& akoral ı 

"dJ "• fevkalldt • ı ı • • 
tluauıst • • • • • • 

ı ~dldekl 11a11ımeuar ı 

,.nuıte edtlen ena'C1 nakdtY• 
Kanunu e • 8 lDcl maddelerine 
ı.evflku HUlD• taratuıdaD vaki 
~yar . • • • 
llenıbte ~ıea HT1&k1 nakdiye 
Dil kf)'ellf • ' • • • • • 

Ka"ıJığ1 tamamen altın <>l&r&lı 
lhetetı 'edavUle l'U.altD • 
tteea"opt mukabtll lllvewo ttda 
. ~-. . . . . . . . 

ID\'DtJATı ""'u .... 
''tm: S4ll KD~ IS AOA ~ 31 
ıs:so Na. kanuna ıon 11UtDt1• 
açılu avu. D'IUkablU ~dl oıu· 
DUi altuaJar: • o • • 

1111 ~m ae 715 '1'18 
Phtı ..... , .... 11 • 

Altıu ta!a•Ul lratıO dllvtııer . , 
Otjer dDYlalu •• aıaoaıw KJJ· 
rtaı btlll.rt!trt • • • • • • 
•tut.aut • , , , , , , 

1158-748-ffl.OO 

81-3'1'7-8t7-48 
zG.195..llf.86 

DÜ§mall, Bardia, Tobruk \'e 
Demeye hava hücumları yapmış
tır. Gayri askeıi hedeflerde büyük 
hasar vardır. Cem'an 13 kiti öl
~ 21 kip yaralanml§tır. Bir 
düpan tayyaresi, denize düpnilş
tür. 

lstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Tuatın gazinoeuna bltlflk la1oDa yapbnlacak aplikler ~ık ek 
sllt.ıneye konulnıuettır· Ketif bedeli 750 lira ve ilk teminatı 156 Ura 2., 
kul"Uftur. Keıif ve prtname zabıt ve muamellt mlldllrlllğil kalemin. 
de görülecektir. İhale 23-9--940 puaıtesl ıtıntı eaat 1' de clahn1 
encümende yapılacaktır· Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup· 
lan ihale tarihinden 8 gün evvel fen iflerine mtı.racaatıa alacakları 
fennt ehliyet ve 9«0 yılına ait ticaret odam veetkalarile ihale gUnU 
muayyen saatte daimi encümende buhınmalan (8366) 

••• 
llallam· 

Clnat Dllltme ş. Mlktan Saati 

Zamkı arabl 600 ~. Pazarlık ı• 
&)'aı l'Ölnle'!< 60 adet 388 -
Tulum M adet 29 ıo A. Ekalltme 15 

1 - YUkarcıa cm.. ve ıwktarı yasılı Ud kalem malzeme hlaJarmda ı&ı· 
tertıeı:ı UWllerle eatm almac:aktır. 

n - Gömlek tulum muhammen bedeli, muvakkat temiıı&tı h1zalarmd& 
Yazılıdır. 

Ill - Ek.eiltme, pa.z:ırlık 20.IX.9i0 Perıembc ctınU Kabataft& ~ 
Ye MUbayaat fUbe8ladekl Alım komllyorıunda yapalac&kbr. 

IV - Zamkı arabl prtaamul a6zU geçen ııubeden panuaz aıma1ıntr . 
e: \" tateklllerln e'kalltme ve pazsrlık için tayin olunan cOD .,. ...Uerde 
10 7,;.ı gUveıı,ıne pa.r larlle ve gömlek tulum mUn•lrHMUMl gtrecekltr de l.-u 
l'llaı nlbnun lernc blrllktc meütlr ~ mt1N9atlan. (Qt%) 
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