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HERYE DE ~ URUS Bugün 

6 Lmendir. 

lzmirdeki Atatürk konağı muza oluyor 
lzmir, 13 (A. A.) - Birinci kordonda.ki 

Atatürk konağının !zmir belediyesince müze 
haline ifrağı kararlaştırılmıştır. 
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r inönO ıl Finike 1 } f b J f •• • ·ı • 
!Bugünlerdeizmiri! sahillerinde S an U UCCQT Ve sanqyzcz erı 
1şereflendirecek1 iki italyan Hava Kurumuna yardıma ko-
ıaı:::Cr~°;uul tayyaresi .___ . 
i Ankaradan gelen haberlere i battı Q 
! göre Milli Şefimiz lsmet lnö- i 
ı nünün :bugünl~rde lzmiri ~-i Oçttncı bJr 
i reflendirmelerı muhtemeldır.: 
! İnönü Fuarı gezecekler ve Ege: tayyare de 
E nımtaka.sının iktisadi Yaziycti $ • • , i ~~!~da tetkikler yapacak-~ F rnıkede Beymehk 
! Ba.5vekil İzmire gitti : •• • • 
ı Ankara, ıs (A.A.J - Baş.i koyu··ne ındı 
1 Vekil Doktor Refik Saydam bu i . 
! ::~a;!:Fa~~: ~;!;i~a~u~~ 1 iki zabit ve lıeş 
5 veccihen şehrimizden ayrılmış. i neler nazaret 
! tır. 
1 Başvekil, istasyondn, vekil- 2lt1Da almdıl&r 
! ler, C. H. Partisi genel sek.re
! teri, mebuslar, devlet şfırası 
ive divan muhasebat reisleri, 
i askeri ve mi.ilki erkan tara.. 
! ftndan uğurlanmıştır . ............ -....... ------·-----·· 

şugor 

Koınitelerin tam 
faaliyete geçmemiş 
olmalarına rağmen 

Bir ayda 
100.000 

Londra ve 
Berlindeki 
yangınlar 

Yalnız iki memleketi değil, 
Avrupa medenıyetinı 

yakmaktadır 

Ankara, 13 ( A.A.) - 8/9 ey
ltil 1940 gecesi Finike sahilleri
ne iki 1talyan harp tayyaresinin 
arıza neticesinde indiği ve mü· 
rettebatından altı kişinin bir 
müddet sonra mezkur mahalle 
gelen ve üç İtalyan imdadı sıh
hi tayyaresi tarafından alın.ıp 
götürUldüğü haber alınmıştır. 

Mezkur tayyare mürett~batm. 
dan karaya. çıkarılan bir İtalyan 
zabiti enterne edilecektir. Dü
§en tayyareler bir müddet son
ra batmıştır. 

Amerikada }'apılıp lngiltereye satılan ağır bombardımnıı layyarelcrin<len biri vapurdan Ç1karılıyor 

lira 
toplandı 

Yazan: ASIM US 
Almanlar lngili7. hıı.rp tayyare_ 

Jerlnlo Bertin. Ilamburg g;oı ı:;::
hirler üzerine nttt.dıı.rı yıı.nıı:ın 
bomlialarındo.n ı:ilı.fıyet~ lJa5ladı
lar. nu fjikiyctlcr arasınd::ı. (ı::;api 
inıı;ani) kelltnesinin <le tclil!fuz c. 
dildii"ni i~.ltivorıız- A!ın::ı.ny~•la 
tneskcn ,.e ;iy.ecek namına ne rnr
ha bllluı.ss::ı. bımlarm si.;t-ematik bir 
~eki\dc tnhrJp e<lHmesi şü;>hcsiz 
Alınan milleti için olduj'.,'U J~d:ır 
hll faciaya sabit olan bit:ırıı.f mil. 
lctıer içi~ d~ a"' bir şcyilir-

Fa.kat bu facia J,ar~ısır.<ln Al
lllanlarm hısımlık ii1e;uııc karşı 
YUselttikl~rl şikayet sesini dinler
l<~n Alm:ın harp tııyyarcl:!rini:ı her 
iun lngiltcrc ~ehirlerini, bu ar:ı.da 

Ondra. rııcrkczlnl homba.r,Jrman 
etmekte olm:ılarmı ba!ırbmama.k 
nasıı mliml<iln olabilir? 

ni1im tüt~remlzde hlr atnhrsö-
1:\i \'ar: "İğn;~1 iptida kcncllne, 
sonra. çııvaldrıı b::ı..-.(.m .. ~m:ı sok·., 
derler- Umumlyf'tl0 ın~anlu.r ara. 
~lllılald r.ıUnas~betlcrcle doğru o
l 8.rı. bu l<aitle milletler 'e tlevJet· 
d~r ıırasmdn. ccrt'y:ın eden harı>1Pr-
1 e de tatbik olnno.billr- Bu no!d.a. 
~an h:ı.kılınc:ı Il:i!an~·::ıyn en §ld· 

l:'tli ba,·a. hücumlan yapa.o Al· 
ınantıı.nn İngilizler tımı.fmd:ı.n ken· 
di nıı:>rnieluıtlerine mukabil hücum 
Jt<\lin<'e -.n,a.yet etmeleri başkala. 
~rrıa rm·afdız da .. besinl ho'.) bulan 
t il' adanını kendisinin iğne a<ıısma 
abanı.mm edememesi demek değil 

rnt<lir? 

Hitıcr son nutJumda ham taar
l'"ııılanndnn bahsederken ı:;öyle cle
tııi\ti: 

"- Bann İnıı;llkre•-i tahrip ecU
Yol'<iunuz, diyorfar- fogi"i7l"r Al. 
lttanyaşn. ha\11, taarruzl:ı.n Y"P· 
~akta. dcnm ederse fal ıip etmelt
l<e 1ıalmıya.cağmı. Brfümy:ı. memle
lletını tamamen sileceğim; onu yer 

f\ Yeksan edeceğim- tnr;tıızl~r AL 
~n:raya bir bomba n.tarsa lıeıı bin 

l'llba. ata.cağım.,• 
A. llu sözJMden çıkıın manaya. göre 
t 1ıtıan Führeıi istiyor ki Alman 
ayyıırclerl İntiltcreye ~ltsiıı, bu 
~lllleketi bomb:ırdnnan etsin: fa. 
hı t İngilizler bu t.a.nrruzlara )(arşı 
<l'ç ses .;ıkarrnasm- BHnıiyoruz, 

bılnyıuıııı hangi devrinde böyle bir 
t.rp kaidesi görülmüştür? 
llizo kıılırsa tn~iltere ile Al

trıanyıı. arasında şu bir hafta lı:inde 
~~reyan eden hn\"& harbi mtıerln 

111 
'ahmdn. yanıldığım ı:-östenniı:;tir· 
tler ha\'8. hô.kirne'-itinln Alman· 

Ynda " 
1. olduğu kanaatinde ldi;bu ha. 
unııyot sayesinde ı.csa. bir zaman 

(DE:tıamı 2 ucide) 

Ankara, 13 ( A.A.) - 9 eylfil 
günü bir İtalyan harp tayyare. 
sinin Finike sahilderinıizde Dal· 

Sovyetler Bukingam 
Birliği sar~yına 

Tuna meseleleri- dun 
yan mevkiinde Beymelik köyü , h J 1 ' , , k 
öntind eki düzlüğe indiği ve bu n 1 n a 1 ne 1 ş t' r a m alar 

a aldı tayyarenin ma.halll m&ka.mlarl-

nnz tarafJDda.n. tahtı muhafaza.. ef mek isted ig" ini 
ya almarak sılahtan tecrid ecm-

Kral ve kraliçeye diği ve biri za:ıit olmak üzere A 1- · 
altı kişiden mürekkep mürette- m a Tl y Q ya 

birşey 0lmadı 

78 Alman 

batmm enterno edileceği haber 
alınmıştır. bildirdi . 
Sabık Mısır başvekili 

Ziver . Paşa 
izm~r fuarı eşsiz 
b:r eserdır, diyor 

lzmir, ıs ( A.A.) - Fuarı zi_ 
yarct maksadiyle şehrimizde bu
lunmakta olan sabık Mrsrr Baş
vekili Ziver Paşa, yar>tıkları 
muhtelif gezintilerle İzmir Kül. 
tülpark ve Fuarı hakkındaki 
intibalarını Fuar hatıra defteri
ne yazdığı şu cümlelerle ifa.de 
eylemiştir: (Devamı 2 incide) , - ..... 
Yakında u Valiıt,. 

ııtanıarmda 

.Yleşiıur fll izancı 
Murat Beyin neş
rolunmamış bir 

eserı 
Deykozdan lrvaya 

irvadan Alemdagına 
Ahmet )ı{lthAt 

J!#.cndl merhu

kUtUpha-

.nesinde çıkan 

bu gtııel ffy& • 

hat yazJaIDJ ya

kuıda Va.lut•ta 

zovk ve merakla 

Keyfiyet hariciye komi
ser muavini tarafından 
Alman sefirine tebliğ 

edildi 

Romen· had ut 
mabalızlarının :yeni 

bir hareketi ~e 
protesto &landa . 
Moskova. 13 ( A. A.) - Tas 

ajansı bildiriyor: 
Mevcut tuna enternasyonal statü 

sünde tadilat yapmak maksadi
le Alman hü.ktımeti tarafından 
Viyanada bir enternasyonal Tu. 

(Devamı 2 11cide) 

TürJ<-Alman 
ticaret 

muahedesi 

tayyaresi 
düşürüldü 

·Alman tayyareleri yeni 
baraj ateşini zor 

geçiyorlar 
(Yazısı 2 ııcide) 

Peten 
hükumeti 
lialgnnın iki 

isteğini 
reddetti 

Peten ya çekilecek veya 
Alman İşgali teşmil 

Türk - Alınan ticaret muah~- d'l k 
desinin henüz tasdik edilmediği e 1 ece 
için meriyel mevkiiııc girmediğine Ncı·york, 13 ( A.A.) - Röy-
dair gazetelerde bazı neşriyat vu- ter ajansından: 
ku buluyor- Tahkikatrmız:ı göre lyi bir menbad:ın bildirildi
bu neşriyatta tashi:ıe muhtaç bir ğinc göre, Petcn hükfunctinden 
nokta vardır. Tilrk - Alman ti- İtalya, Şim::ıli Airikadaki bütün 
caret muahedesi Ttirkiyo Büyük Fransız kıtaaimın terhisini, 
Millet Meclisi tarafından tasdik e. Almanya da işgali altında bu. 
dilmiştir. Alman hükfımeti tara- lunan Fransadaki iaşe mevadı 
fından şimdiden muahedcnin meri- stoklarının yüzde 58 zinin tesli
yete girmesini temin için nota ile mini istemiştir. 
hariciyemize tebliğat yapılmıştır· Bu iki talebin reddedilmiş ol-
Bu itibarla bugün Türk.Alman mu t ed'l kt a· 
ahedesi mucibince iki memleket a- duğu rivaye ~ ~e e ır: 

Vaşingtorıdakı dıploması ma.. 
rasmda eşya mübadelesine huku- hafilinde tahmin edildiğine göre 
kan bir mani yoktur. Ancak AL bu reddin netayici Peten hültu· 
manyadan henüz memleketimize metinin ve işgal altında olmıyan 
~hracat başlama.m:L~trr- Tllrkiyeden Fransanın akibeti üzerinde şid-
ıhraç edilecek malların, yani Al· · 
manlar tarafından satın alınması detle hissedilecektır. 
arzu edilen ticaret eşyasının fi. İtalyanın te7his talebini~ 
yatları tesbit olunmamıştır- Mua. 200,000 kişiden _ıbaret olan Şı. 
hede mucibince Almanya ile Tür- mali Af rikadaki Fransız asker-

Mi&an(ll Murat okuyaca.keml1 kiye . adasında ithalat ve ihracat lerinin Dö Gol'e taraftar olduk-
.ney merhum muamelesinin henUz faal bir saf· larrnı ilan etmeleri korkusu esa. 
1..M haya girmemiş olmasının sebebi sma istinad etmektedir. Çünkü 
'-----..""'•-••11111!!111•11!11•'• bundan ibaretir. , (Devamı 2 ncıac) 

Kuvvetli 
ingiliz 
hava· 

filo arı 
Beri inde 
şimendifer 

istasyonlarını 
bombaladılar 

I,ondra, 13 (A-A-) _ Röyter a
jansı hususi kablo ile bildiriyor: 

Dün gece zarfında İngiliz bom. 
b:ı.rdnnan tayyarelerinin Berlin ü
zerine yine büyük bir akın vapmış 
oldukları resmen bildirilmektedir
Potsdam ve :Anhallcr şinien'difer 

(Devamı 2 incide) 

Hava Kurumuna yardım 
faaliyeti ticaret ve san~yi mu. 
hitlerinde de ~ok fazlalaşmış -
tır. Tüccarlarımız ve sanayici· 
lerimiz biribirlerile yarış eder. 
ccsinc yardımlarda bulunmakta
dırlar. ldhalat Ye ihracat 
b_ i. :. ı i k 1 e r i ı e sanayi 
bırligı de aralarında birer komi· 
te seçmişlerdir. Bu komiteler bü. 
tilıı..J.~~Ja.rla 9erhal temasa 
geçerek yapacakları yardımı 
tespit etmektedir. Bir ay içindf 
henüz komiteler tam faaliyeto 
geçmemiş oldukları halde 100 
bin liradan fazla para ıtoplan.. 
mıştır. 

italya Mısıra 
tecavüz 

etmiyecekmiş 
(Yazısı 2 ncidc) 

P.anoraına gazinosunda kanii bir kavga 

Bir polis arkadaşı 
_diğer bir polisi 

tabanca ile vurdu 
(Yazısı Sinci sayfada) 

~w ...... ~...-.....-...~-~..-......-... ...... ...-...~.....-..~ 
~~.-..<L~K.Jhi,..A..V.LI 

:/(ısa &ütuntac: . 

Elzem bir iakılip 
- Zihniyet inkılabı -

Yazan: Fazıl Abmed Aykaç 
F ertlcr gibi devletler de bir 

takım idi ilıtirashm taha.'k

lmk ettirmekte bazım büyük bir 
muvaffakıyet tc,·ehhüm ediyorlar
llıı.lbuki bugün herhangi bir hak
suhk ı>alıMma. temin olunan kü
ı:ük menfaatlerin gelecekte ne 
m~azzam felii.ketlere kapı ıı~bğı 
daıma. g(irüfüyor- Tabii değll mi, 
herkes bütün cihan mukadderatı
na hftkim sanılan nice devlet ada.. 
mrnın dalavereci borsa. komisyon.. 
eusun<Jan dalın. ileri bir zihniyet 
tasıyac:ı.i;'TJlı ümlt eder- Maanınfih 
lıc-r vakit hakikat böyle değildlr· 

Nice meşlmr diplomatın ve siya
sinin ciltler tutan hatıratını oku
yun: Jıemen nnlarsmız ki kendile
rinin görebildilderi kabalıklardan 
ziyade göremedikleri incelikler dik
kaf:e değer mahiyette bulunuyor· 
Jjte bugün ortada yalnız ka.da\.Ta. 
~ı kalnn Versay muahedesi· Bono 
yapanlar ne kadar (ceberut) için.. 
de idiler hilirz. Fakat netice ma.
Jfrnı. Anca'k hiç zannedilmesin W 
şu saatte dünyaya yeni nJzıun ver
meyi istiyenierin zihniyeti başka 
türlüdür· l\l:ıalesef Iıayrr! Ne bi· 

'(LUtf en sayfayı çeviriniz) 



ı-VAKIT u rrı.'CL lNO Sovyetlerin Almad-ı Londra ve Berlin· ıı . d .. ..-m ve 1° ocı· 
1 HAdiseler arasında 1 yadan falebl deki yangınlar zmır e uzu 
Buğday, arpa, nameseıeı.l!ı."!ı:f!/~1- Ya~t:::::keti pı·yasası açıldı 
mısır ihracatı ransmm toplantıya davet edil- medem·yetini 

mesi hakkında Alman ajanamm 
• • ve Alınan radyosunun verdiği yakmaktadır d • 

memnuıyelı ~~;ı,,~:n.~~ı::~ı;: zarlmda ın.ııi.!::ı'::.!i= ilk uzum on ye 1 
Blikfunct blr kararname ile buğ.. halle komiser muavini Vi§inskl, blleceğlnJ. lnglUzlerln Alman hava Bukı·ngam sarayı t t ld 

ClaJ', upa, 11111111' IJlnemı nnıvü1mt 10 eylOlde Alman bUyUk elçisi taamızlan kaqssmda hiç bir teY k u r u $ an sa 1 1 
IAlrette menetu· Ba kararUl alın· Kont Von Der Schulenburg'u yapamıyacaklannı dtiftintlJorda· b b 1 dl 
.,....... ecbep ettphe8lz 7eal lsUh· kabul etmiş ve Sovyetler Birli. Halbuki fUUyat itte bu tahminin om a an larmda satılan iııclrler de dtlll 
..ı -. -tı aeııoeJI ta.. ğiıılm Tun& devleti sıfatile, Tıı- doin •ım..bjııu meydaa ..,,. 1 fonir, 13 ( A.A.) - Bu yılm Dk defa olarak fAıllılr edDm "* 
bit etmek ve meJdebtla ~ nada seyrisefain rejimine llkayt mn.5tur. Ha,·a taarrmlanna kaqı Lond1a, 13 ( A.A.) -b.stihbblaf!t yeni tlzUm ve hıcir piyu&lan munelenn· e göre borsada _._ .. 

etJerlnl tan- w Tunayı ali bH..ın,. bl Ü nezaretinin ~ettiği lr te ıae b •• (itad eraaimle açıl• IM.1• lamla göre ihraç bank kalamıyacagnu ve • ~ ... §e)ılrlerde geçilmez r m • B k. gha ugun m m -lan &'"'-- - Ut mN--• 
da edeblJmektboo kadar eden meselelerin halline dafaa sistemi yoktur· Londranm nazaran bu sabah u ın m sa. DU§lır. İlk llzUm mübayaa.a ta- - "w.u.otr .... ·~-

Beıiaaagl bir ...-.ıe hakkmda u._ §tirak etmemezlik eyl~mi~ece.· Alman, Berlhdn lngUla t&JYBftlerl ra)'llla bombalar atıhm,tır. Hasar rmı satış koopera.tifleri birliil yine tarım sabi kooperatlfleri 
no meamalyetl ıolanda bnr '"° ğini bilyük elçiye blldirmiftir. tarafmdan bombardanaa edllmesl azdn. tarafmdan 17 kUl"Ultaıı yapıl. birllfi tan.fmdan m iki Janl. 
Jllmeel ıılJaW1a flyatlann dllt- Buna binaen, Sovyet hUkfuneti, bu hakikatin en ~ık bir deHlldlr· o sırada sararda bulunan kral mqtJr. Dthı akpma kadar it· tan yapılmJltır. Akpm• bdu' 
JdbllQlbae doira bir tesir yapar. Alınan htıkfunetinden, Tuna en. Brltanya adasmm yanıp yıkılması. ve kraliçeye bir gey olmamı~tır. zUmlerin numaralarma göre on dere"8lerine g6re yecll kmUlbm 
1la deflld bnr ~ fle)d]de ternasyonal meselelerin~ baka· DJ göze alan 1nglllzler de A~~ Lond1a, 13 (A.A.) - Tayyare buçuktan 24 kurup kadar 4350 on Bekiz kuruta kadar 2.16C5 çu· 
tellr göstermeıd Bmulaa cak Viyana eksperler ~ eran.. yayı tahrip edeblleeelderbd dafit ba•~ .. .,alarm toplan bu sa· 

1 
n-ı;- ... 1_._.... Şimdiye vat fndr ••ıJmqıtr. blıeb llarloteld h1da7, arpa ve sı baldund& llzmı gelen her tur haftalık teerUbe ile lsbat etmlfler- -... , ' çuva ~ eaW1o&&UVu ... 

lblr Weplerlaln ~ c1lfl- il malQmatı atac&tmı ilmit Jt. dlr- bah Londranm cenubu §3rld mm- kadar muta.VU&Jtla.nn mağaza.-
urek Dıno malıNdlJe ltok :pımJI mektedir. Bitler harbe bqlarken l 'enay ~a•-~ı=ti verilir ve. =--==;===~::_..:.._.:__--:K:--=-A-:-:R=:Q~L;---
olalar Jnıhmdatandan ha tealda Kont von ner Schulenburg, nnıa1aec1eıdnl ortadan bJclırmak fİuug; ~ ---· • ·ı ı Mısıra taca 
111abetea daJıa llddet.11 olmur &- bu hususta hUkQmetinden maHl" malmedmı Der11e .urtıyonhl; wl Dil§man tayyareleri, kendilerini 1 a ya • 
lllll geJlr. mat ıstlyeeeğhıl cevaben bildir. AvrapaJS ve hatt& dtln)'a)'a t&balr. nazardan gizleyen alçaktaki bulut- vuz eım·ıyecekmı·ş Portekı·zde fate bu dhetl c1tkbte alan idi. _;.,...;.... kim etmek anmnma gbllyor4• larm arkasında kaybolmU§lardır • 

..,,__.._ ,._.. ........... .uM9W4 .._ -"-"'- --- l ·den ı..ı......ır Londralılar sük<ln 
ldmlet ....,_ ay- .. _ 12 eyl61Je, hariciye halle ko· l'rulaaJ'I ma11..... .,._..., .. --· ge .~ı~ .... "":~-- -•-: .. ı.-.ı... ral u: .. -1:- • 
... maimi "Velmemıek aolaJlllle miler muavini, Romanya elçiıi enelce bDllncle ylrlec1ılr anala- ile JV&UU6U8 uıı;ya.w rnuJ~W& Londra. ıs (A· A-) - Kahlrcdc K uaapuu •Dil eu 
Jwm stok 1llPllDI teeearm, lama de B. Gafenko'yu Jrabul etmif vo n pemamea .a,ıemMte artdr ,Alman bombalanmn hasara ul· negredilen bir reemt tebllğde, bir Floranaadan 
- - ·-·• -- ._,_ appıül lıeyuıatt& ....._ .-.,.... fqlllıı ..._. raq olduilıı taribl lbôdeler. ara- lııcWz keolf kolan ... Kenya cep. hareket etti 
f&llslDerln mrutumr madp oı... lmımqtur: t.orlaiua Jllmaalr, A~ 1'Jlll smcla 8 klise bulunduğu tasrih e- besinde 300 Jdlometrellk dllfman malı: tıln toprak ımMaDerl e&l ıı eylQlde, saat 13 de Çarno. Wr nmm kanaak c11ı1 Wleh• dilmektedir. arazisi dahiline girdiği ve kilçUk 
nmfMlle ~ .......... viç'ln M kllcımetre eenubu p.r IJaad&IJ .,.... ne lal'eUe telllr e. Diler taraftan Sen .. Pot klisesi. dOpıan mtlfraelerlne alır zayiat 
ve fl1atlan ma.tJea bir eevl)ide kisinde Ba1oq dağı civ.umda dlleblllr! tqlBs llarlelJe aan nın· temelleri yakinine dil§milf olan verdlrd1ii bildirilmektedir· 
tafma11 ~ -.ı- So_.. hud t Lor4 llaJlfab 1011 aatlnaada ı.ıu- Anbean iııfil&k Kahin, ıs t A·A·> - Diln akpm. Diler fanfta artdr llMldJe& bulunan uac ·ı- u mu- harp P7.._-... ede. tehirli bombalann lli 
m~e ...._._ ola 'ftrlr - AJ. hafua &miye kolu Uzerlne Ro. ::;:-:__.ı. mllletleda MnlJe- ederek dokUlunaı bir klieeyi ha· ki~ ~~m-: kuvveUeri Şarki ......... men aras1a1ııcJen birdenbire ıi· ... -.- sara ··"-tmasmdan korkulmakta. uuu ııı ....... 
maa fleuıet ...WMI -..ee lilı w hafif maldneli tilfenk tladen .,... ... Her mlDet:la .. ._ uauı• Ubyada AJnseat'l bombardmıall e. 
lııa memWrde lhNI olmalMü ...ı- ateli açrım,.m. Rldfae mahal- bdderafnu kmdWlda ta,ta etme- dır. derek yangmlar ~ Derne. 
deler arumda IJaidq, ...,.. 1111. .... ,._,.,...._bir ~t hu. at istedi- AlalanJum da Anw.. Evvelld geeeld blcam feleMtı nhl tayyare meydamnda bulunan 
111' aQı1 gala madtlelerl te mevaa lfne .- ""'6UI. _, .. ,,.. pada lnındlne llJ'lk olaa llUWldl al· tayyareler illerine bombalar atıl· ...ı.ı..a..-.ıı-- n.-- _...__.. .. dut muhafaza grupu tDer1ne de ..._.... ._...._"'•....__ 91_._._ F ~,,,,,, 13 (A.A.) - Hava~ ---. n--Jt'- "---'-"'en ...... 1 ... - ... - ........ W""iW 'Dw- U'lzlal:::I:- maJdnılr ttt IDlll - -- ·-· JW '611U ti _ .... .uan&&a UMSl"UIQ ,, .... _ 

na ..... ~ ._ bir .n.uuaıau - ı.ıuau llltlelfa nataldanada ile mUletle. zareti ile anavatan mmiye na&• bombardımanda yugmJar Çlbnl· 
1DMlet llOlll'& AhnMJap IJllwt fent ateli tevcih edfkniftir. ita lılrrl)'eUerlnl 1'8 llfAWlerlıd reti taraf1anndan teblil olnnl!VJI. JllJltlr• Derne•nin liman te.ı.atı ve 
Jauelretl .....,..._. Sovyet hudut latalarr, cevap ver- ...._ .. bir Wt bilme 9Ufllla tur· rdıtmılarmda da yangmlar mllp· 

Bactm .. lda7 f1Jat1ur d='ed mefe mecbur blmJllardır~ 11mm g6rtllfl1111Jor- Doşım1nm dün geceki hava ta- hede edlbnlttir· 
118 gire &-7,11 ...... 'Ti-!& Sovyet h11kbıeti 111 ciheti de Efeı' Alman nıum De arWat- arruzlan pek o kadar tiddetli ol· ııena • Matrah ilzerlnde l'&PIL 
-.. •-'-- AlllMlola tskıtı el- kaydeder Jd Romen hudut mu. lan ,..._ aı--- del& ~ mamakl~ beraber, bQyOk Britan. -- olan akın tefebbt!aJerl e111um. C:~ ~ ...... ..-. ~--=ıU'I - n-- ,...._, __ ta:· BI ---~~ De• - _ ____.._,_, •- -
- _.., -- -...-.- !!!!n!';__ •v nuwm IUIAY&n. ---~ .... - yaDlll muhtelif 111QDaKB lnDa ~y• da dDP'IDm hayli zayiatı 0lm1JI.. 
... ...._ M ıeoea MM lalJ&t- rafmdan yapılan tahrik vakala- .ı&Jmdar iseler BrilaaJa ..,__ ah edilmfıtir. Yalım veyahut ldl· tur- Dota eyW ctm• Cenubi Af· 
~ ..........uJed ,.... elaMle n halmıda 29 aiU8to8 tarihli Dıno llarelreU ltla llmrlllladdul çOk filolar halinde bareklt laa ~ rika bava kuvvetleri Hablliltanda ~ etmlttlo (lftaDer .. tıllllla- 80\'yet proteatonotuma, ~ 111 mnda lılr tanltu llllllllde, den dü§IDall tanareıerfne ~ Sclucfamanna'yı bombardlman e~ olla ller __....,. ... •ıt e. hO:kOmeti daha eeva.p wrmem11- cllier taratta LOlldrada cdlu ıu- muhtelif ncıktalarda tayyare dafii denk yerde daran Savola Upbıde. 
ilNk leUhsall ufmmla ~ tir. Fakat yubnda bildlrllmie gaa alevlerini IMalM ptlımeJL .blltaryalarmm tarafmdan pddetli Jd tayyareleri tamamen. yakmJl-eı. llamdoJsu. ~ mültl olduğu vechlle, Rcmen Jotalan dlrler: ha 1UPllum ..a.- Od endahtlar iaa edilml§tir. tır. 
...._ olarak U..W.. lae - tarafından 11 eyl6lde Jml tah· memleketi dejlL Mtb Avrapa Londraya ve civarına Y8DID1 ÇI• ıtaııa ._ teeads .....,... 
a. her farafmda ha......_ • .....,. rik vakalan ya.pdmJaıtır. Bu va- llled~. -~ .. P.~-.lt karan bollllwl.,..,.,oklek iafilrUch :.. eeırıw. . -ı..mi ~ lılr Wlak ..- • blum bbal edPmes malılJ9ll ._ ... .a.,..... wo , ... , .._, bombalar atılmıştır. Bazı nokta· Boma, JJ (A·A·> - steranı a· 
......... ml8ta1lsllll!ll tıtaraae üzerine Sovyet hwntemeti yeni. mllletlerln llttnlyetme müsfallt bir larda yangınlar ÇJkmıştır. Bu yan. janımd&n: 

Mtıtlrlt, n (A.A.J -atılftml 
ajansından: 

İçinde esti Rcımu.Ja Knlı 
Karol'mı eeyah&t etznııMe olc!D
tu hususi tren, Blnelon'a .,._ 
mi olmq w derhal Valladolld 
ve medJna Kampo'y& itmek ı· 
zere hareket etmlfl:;Jr. 

Tren, ba SOIDı nottada ~ 
kiz hududuna vud olmal ola. 
caktır. 

Kuol ......... ,... ..... 

Lizbon, 18 ( A.A.) - D.N.B. 
bildiriyor: 

:Matbuat, Portekiz htMl..U· 
Din Romanya Kralı Kaıal ile 
maiyetindeki mvat ~ l)amlt 
mllAıdem vercUitnl ,.......... 
dır. 

Roma, 1! ( A. A.) - D.X.B, 
bUdfriJOI": 

~ reıeeeır MM lcılD ele cıa. den Romen htıkdmetlnin dikka· 1mlıbı bahmclqua ~ gm1ar derhal bastmlmqtır. Ha· SaWı1yettar mabafilde 1taıyanm 
......,. '- 1 ............ "1Mlar .. ,_: celbeder. Ba 11011 fınat ta ıa.cmm- 1011 ııılt- sarat,' --....ıı.: ""-'" basaratm du· 111m1ra "·- bir hareket icra ede. 

""" ıçyyçgu .. ~ -.. Korcl.., lcla ..... ,..... ;iller de mlstalllll ......_. etclll Rcımen elçiai B. Gafenko, Sov- maallk faJda '9enlles. ındadır. celine dair ecnebi memleketlerde 
...,_.. w &ldaw l '• yet hU:kOmetlnfn 29 ağustae ta.. ASIM US m Telefat hak1nncla tam tafsillt deveran eden pylalar teyit edil· ~memleket w &lr••*· rlıU notuma cevabı, hariciye yoktur Maamafih şimdiye kadar memelrtecJht. İtalyan yObek ku • 

Romanya valide Xral1-i 
Bellene, buglbı l'tonım.'&ın 
Roman;yaya Jıanıtet etmlltfr. 

;GI\ Ona lcla hlda7, ...,.. - halt tomı.ertıtme 13 eytOlde , • •

1
, alman.---'•• Londra mmtaka. mandaıılıimm bu bapta bir sba 

...... memaalyetl lılr........ tevdi edecefinl blldirmietir. 11 Kuvvetlı ıngı iZ smdaki"~'ve mecnıb1ar mik· maıamat vermemJt olduia beyan 

._... edlllrba dller ....,._ top. eytQl bldJaleeine gelinee, bir tah· tannm pek 
81 

oldulumı göster· edilmektedir-

• ....... 11er1 otlll ......... -- 1dkat yapılacak w 80Çluıar ce- ha fı.loları mektedir. Ansa1ao ....... eö1111or 
Jebt ......... fl1atJuım ........ zalandmlacaktır. va Lancamire'"m iki eehrl ile Lon. ı--anı temin efaadE 1111111 bir ftll- dranm prk çenberine dahil bir eeb Roma, 1S (A·A·) - D.ff.B.: ~ A· , ( Bq l"1aft l inddı) rinde birtakım evler tahrip edil- Telgraf o gazetealııbı dlrekUSrtl =========== Peten hDkUmetı :-;:.....~· ::ııı: mlltlr. Telefat ve yaralı miktan =· ~ ~=:ı; 

Fiyat fabrikalarında ( Bq tfl1afı 1 incidı J Potadam lataayonunun yannıdald pek :rdttalarda da hasarat cilzt tere - Libya cepbealnln kaU stra· 
patlayan bomha böyle bir hal vukuunda Akdeniz bina ve deımlryollan bombardıman ve telefat miktarı ehemmiyetsiz- tejik ehemmiyetJnl bellrtmJt ve 

Torino, 13 ( A.A.), - Stefani mmtalraamcJald İngiliz kuvvetle· edllmJitlJ'. H.er fki fatuyonun em- dir şGyle demiştir: 

.81Ucref, 13 ( A.L) - D.NA 
ajanın bildiriyor: 

Bu -- dmürmubltalar 6. 
len eeki l8fJerl KOl'deulo için 
merutm ya.pDlJllardır. Şimdiki 
tef Horia Sima bir nutuk ~ 
mittir. 

Yabadller ....._ cdıılnlı1I 

Bükref, 13 (A.A.) - St.efal 
ajanmıdan: 

.Millt iktisad ııearethıln bir 
kararnamesi ile Yahudiler, bor-11t.: ..... ~~ .. : 1 rl ..,......,. m1:kyuta takviye edil· tea garlarına bir çok bomba alvo. • Pek yakm bir samanda. teeirl 

IBJCU~AIGU 6~ 1armm isabet~ gGrlllmOatllr· Yeal lıuaJ at.eti Londra illerine atılan IOll bamba. 
Bundan bir kaç gQıı evvel Fiat.. mbJ olacaktır. -- , _ _.._ y·ı-- Be llnd -~en'cle bom larm tesirini geçecek bir bomba· • 1 J..L. ~ fabrikasmı bombardı..atmm t4taıya,m'l'ımu8ta.evcudi...!'r:ı--~.~~ J>aıd:an r -'"9-•• u;-Tempelbau Londra, 13 ( A.A.) - Londrada nm Londra semaamd& patıamuı Bahkeaırde zelze e O uu ~-~e t*bbils etmiı olan ,,~ .lY.uıtu "...._., saJ&hiuettar bir menbadan bildiriL B .... __ ..._ •-•ırDIJ[ll. u·'t;!--1....:nin atml§ olduk. karp yapmakta olduğu askeri tayyare meydanmm fbıeıtne yllk· .m,; .... "'~-. hava dafi bataryalan. • pek muhtemeldir· u -YL ..._ • ( A.A.) BusQD 

.... 

3

" ... ÇIÇI' ı.- _ _.er 1,.,_ ciddi bir ı-ı..ıa.e tellk- ıek infi1ikJı ·ve )'alllDL bombe.lan Ul6'4"'" •"'"'° Şimdi keııderlyeden alınacak bir telıraf 1 Balıktnr, 13 • - ..___ 

llalardaıı ~-

ve henüz patlamamış bir IA.UI· lllCL' 11"' ıı:ıuua mn yerleri deliltirilmittir. . ~ tefkll edecektir· Bu telgrafm muh- saat 1~.38 ~ .~ sanıye uııova&U 
yerinden kaldnmak istiyen ki etmektedir.kına atı~~~~ ... tı;:~:ı;ı;:Y: Alman pilotları, fevkallde fiddetlı tevtyatı bentız bUdlrllemez. Fakat eden şıddetlı bir yer m'ltntnl ot. --•-- ile bir sivil telef ... ı_._ t...1 malQmat almakta olaıı bir .19 .... _ ...... bi baraj t.M ... ı.: tutulm•fll bu- t Hasar "oktur 

_- ~ m~ tahmin edildiğine göre yarelerimfz avdet etmiflerdfr. r a~ne MWl ""'i' tahmin etmek pek mtırnkilndQr. muş ur. ı · 
• Bir kaç yaralı da varclır. mltıver devletlerinin Fransa ta- ıu_n_m_ak_tadı_ır_. ------

...__ ..... rafmdan reddedllmeıdnbı Peten B 1 . ta k• o -A l . l :::: !":!~ ~ hllk1lınetlnlıı -lıilmecburlye çeldi. u garıs na um r m an l ş ga 
en btl1'lk t1ellJdlr. mrethl meai veyahut İtalyan • Alınan almaya giden Uç 
gibi "Aım ~ ... 11. ~~= ~ yelkenli battı ot d usunun r.,. UldJa tadil ........... ola. mamma veya bir kunnma tqmi· / 

~:w~~-== ll neticealııl tevlid edecektir. İstanbul llmaa relelllbıe db mas r a ı n ı 
eaJatau 9'm-'ana lrmdlle. gelen maltimata &are, Balpıtsta-

lılr gln dentılJW, ~ Da k6mtlr ........ giden Uo baytlk Fransa . ÇiMDE bot bir aevlı1ç var. Manasını hayalimle b~yüt~ 
....... dal &MÜ - .... .... Ziver paşa 7elkenll kayık, .... olarak bir fır 1 bir~ Aylardır, hattA eeneterdir önünden gelıp geçtikçe 

ı.flradll\ Yılalaa te)', ,.._ imada Bulgar .ıaDlerbuk batmıl· bir kat diba yQkleten. ıenltleyen Bıninönü Halkevi i~".3abnı ~ö~ 
19Umam llltmllerden ibaret blaa (Baı torafl 1 ilfddt) ~~':!· .. '!--.lak =~ 0 .. deyecek çe c:ıeıniyet ve kOltür hayatımıım lttiklxıline dair her IÜD yem ümit-11111mmı,.etl ~ llalrlJnd ..... .. '""eeatan tmilıi ve Fuarı zL ....__.,..,. •• "" r' ı.;ıe doluyorduqs. itte o lltikbll yer yer bütün memleketi ka\'raya!l 

beyinleri llUIDl lhtlnmadaa ya.ret makaadiyle gelelim. Kül - ~astara kaptanın ldareslnc1eld n M f . d 20 bir =bflsiln Canlı neticelerinden biri olarak 3 akmda ıerçekleeeoek: 
da, .. ıar Jalıln mllıarlar de- tllrpariamzm ve Fuarmızm ıım- tonluk 11a19na1a ve AU bptaam L ura gün e Bu lltanbul tarafında tekllGf etm·

1 
geniş münevver tabakası. 

-.ıdaD çok daha ..,_.. bir 1ara cidden qirah veren ziya. dareıdadeld M t.oalak Hıfzırrab. milyon mark na, IOIY•l hayatlannm tatm ve 11van daiJnıklılmı giderecek c:kfb 
_.__.,., ~ - . bir rdk DUn· .... ~ Bol- bir ,..... belirt,.,.. . -·- ? Pa. 1 

nte layik -" eoe • A•-1a .., l'll'e llaılıo llmııala· Vifi, ıs (A. A.) - Havu Tatm ve yavan dl)'Cnl!lt: zını kahvelerden kim .zevk....,... . Pelı ıı.ıııı •lanlı ldılla .._, yamıı lıl1tllıı Fuarlarını sık 8Jk mıda btılanarluken -eabln old- bildiriyor: tlııerllorin kuştu .., "plraııe., lınl*nnden kım ~? Evlori-lnaanlıim en mahtao 014aia ziyaret ettiğim cihetle İzmir Fu- detll bir fırtına çılmııt. '"e Uçtl de ''inal ordusunun masrafı,. nıiı, bOtün mefk<lre arJcadaflarmulla en canlı \e ıdeal bir toplantı. 
, lılı .umıret bıkılibıdll't Allr. an kadar mükemmel bir Fuar batmrştır. Kartaniaut olan tayfa • hakkmdaki kanun, yarın reemi ,.en· .... _

11 
__ ne de--e kadar ıeti• -llU'GlıalMm bir ttlrltl ffff• halamr. IÖrmedlğiml ve salıa genişliği tar Hasan ve Ahmet kaptanların a.kt B .1 ı11UU• • .._,, , f 

1 
· le tatJni edecek 

1'Ja" ltibarivle de daha mükemmeli. motörlerlyle diba Umannnna gel- gazetede nelfOlunac ır. U rilebflir? Milli eaJısiyetimJaıe reni yaç an az ~y D 
.. ana ve ııegödll - nln ,.:_,_____ imkin olmadr mlolcnllr- kanun mucibince, masraflar yeıı1 CIMıerler aplayaı:ak, !~ yu~ardan "!"!olacaktır. 

llludJ'eUnde lnlal&pf Da O:: ,,...,~ için hususi bir hesap açılacak. hayatiyetimiıi daima artan a,ına- Bızde bu gıbi mQesseaeler,-da. ~ ~on~" olamı· ğnu e6yUyebilirim. DUnyaıım. en tmılt ftmanma ballı 24 tonltt.t tır. Bu ka:ıun aynı zamanda, hldar ve ka~ ile daha çok ha eksik prtlarla bile olsa- her• 
-. ·-• mllkemmeı bir Fuan olınuma L&tfaload> - de Ba~ devlet ile Franoa lıankuı ara· fel'I lçbıde ~ kaç Klüp Jıa._p derinle ~ ~ ını•._...ııaır,. Va ..._ı ıma &Dllr- ::-'ve~~:"'""~ == ı~~ ımıda. Alman !IPI ordll9Ullun sayalıillnlıı!a? • ı:1'"1 ııa=.ıı= :!.al~ 

ı.aıııı. - .. llllıdlp ·- metfıaı ld u _,. 1ı1r -.,. ,--. maEBflarmı kaqılamalı: tızere EıııinilnO Hallrni -her )'Şdeıı en isabeUi )'Ol'ardan elbette ki -... , ır..ı tıeoer - - hayran ve 
0 aın. mu· tır- veıı.e.u.ı. - -... hulne emrine 50 nıllyar avam evvel fUDU ııilyUyey!m ki, bu mi1U lrıııole 1D<Cbunız. 

- - bile - - .__ mi harpten emıı bir kaç kereler ,.U.ealerl _......_ ~ verilmesi hakkmcla akdolmwı mllesoe!ıey!, açılacaiJ tarihi gQnle Artık or.ıda, -milli inkİIOI ~ 
- maf ~ -,..1" .._ vapur ~ mtınaııelıetlle - defalar llllm -..ı ııo • mukaveleyi de taiıdlk -ekte· mtlnuebottar,,.,. d•Pr her han- ıılplorim!ı daimiııdo- ne allıl 
- ı,1a ellmı..t• .... "*" Uldıa bmirl gannııe ve ı:ezıniltfm. ı:lnllktea ...,. lılr - ...ı .. dlr. gi bir YENi lıılıııle açmalıdır; ııira canlı yeıilildtt, ne genlf .. -
- _, edellın: llıı&b - Fakat §imdi yeni fmıırı çok mo- laratr -., .._..- •• Alman hllktlmeU, Alınan İl- "Eml--. oolıık, lılyııt ft lıah. -bir~ "'1cuda pdı" 
lir tlmlt besley blbnek '9111 ele lalv .ı- sıhhi binalarla+ ... .; .. e- •• •- -'- ,,._ eki .... · "-----itli d ~r ş lıaJde? -=nlı ve _,,_ . k bili ti +-J-J- be gal ordusunun murafmı, muta· ıamılda Jer tutmau ı .. 1111 ...... " ırıek llıımg lgtnt, m~u·-
• l8l»ep mevcut e&U a An-ı. buldmn. Jznıirin llltikball zevkieelım a ye .&.UWrlD • daha •-~ıı ,-·rft•ra nf·betle bir Yenı' l::ıskanmda.n '"' meal arka· Bane• lıl cıevap bir tanedir ve ul& ~ nıerlerin tediye reisine naalp olrııUfhır. re!tenin n.kdi tarihi olan 25 hazi· uııcnu '"' .. " nndan beki -= ıı:......ııı -1 P<ll< parlalrtır. maıı..ı::": Doktor J3ehcet U•'a, hayranlık· randan itil>aren günde 20 mil. hiç menıilesinde kalmış ,.mı na• dasla · ı)"OrUZ, ıı4l1lı!I ~11ancn~~l~re~mad=c1e~ten~ı at...ılDt&ı:L..;~te~~b::~ve~gö~riişm·~ıe.JrBı.ı...m··cUa....n-.!JllJJmJ·11,1;··lDtma.J"liJ'"di""~b-ı-__ _ _!_.:mııı..mım.J:ıollllır.ı1ULI~n.t~111w.Y..L.DlB:ıır..--ıırıııc' bu aavdılmm ihti· HlKMETr 



--
~Oliti ka: 1 

\ngiltere n1üdaf aası 

,. .....•......................... ~, ................................ .. 

· Şehir Haberleri l 
3 - VAKiT 14 EYf,{'r, 1940 

J Ç/ö_!üp diişündii~ : 
lıtıÇQltllin rn.dyoda söyfodlği son 
bit ltık ölüm sa'ra..-ıa&rırun dumandan 
da kefen Jıalindc Tııymls boylann· 
llıJ doJa~ğı tarliıi anltuda söylcn
ta.f,!r· nu nn bin cncdir İn~ltere 
'"' inde görülmemi 'e J~itllmc· 
"""S1lr. 
~ llr·~~ların lstlliısmclıı.n sonra. 

ı~ Ya büyük bir ükiio, huzür 
llıa de Yasamıştır. lik Ye orta za.. 
~ 1 nların ~rilıi rnulmdderatım ts... 
bil~ Cden büyül> kara yollan; Jn
Çli.ııc:~yJ mnruı.sız telii.l!ıd ederdi· 
deıııı ti kara yollan Hhıdl tanla Ak. 
t i ar:ı mda en büyük dcllnclc-
f • 5ereııerı sanlan en·etlcrl k""· l!d ' ~ "" ğ~ ecek kahramanlara yol Yerme. 

1~azırlanıyordu· 
laı, eııı .zaıruınm büyük deniz yoL 
tı ıı-t~ngıltcrcyl büyük l Ulii yolla-
2'1 ~rinde bınıkmıyorcln· O 61 le· 
\ ~ 'e dalga]ıı.nn kucai,'lnda. teca
cl~en m:ısun bir halde rahat e
btıs~~tli. \'o deniz yollarına bir kaç 
'1eıı Ulc don:ınmanm enkazı iizerln. 
).af R~crck b:ıyrnğmı dikti; mu. 
~er oldu. 1ngllt;(>re 1~1n 1939 
hı ine ı;cliııccyo Imdnr harpler 
ııo'u ~Ust<'mlekc Jıarbl idi· lngiliz 
ıa t,':insı l~in mücadele bir A \TU• 

ko, nUsvoııu , ücudc "'Ctlrcrck 
~ . "' 

e \nt:ınıı. en nz zlvanla lııırbl lda· 
Cfınekt~ydl· • 

039 ı lll tnrl>inln lıillınssa Fraıısanın 
iUfundan sonr:ılU safhası nrtık 

l:in}nrihi şnrtlnrm de,·am etmedi· 
~(ı f<'rdl. AnM·at.an tehlike· .r idi. Anamt.an sahibi olmak İn. 

Jı::ı 'nt:ı.nılnı;ı lı;ln 3 :ılnız hlirrlyc. 
~ tf \e s:ı:uletln dt'ğil dünyıı. nimet

nın en ınutenalannıı snhlJl ol· 
~nın ta ı,cndlsl idi· 

ii 39 h:ırblııln lnldşaf t:ırıı harbi 
~le ~lr s:ıfhnya soı.tu. 

l'n ~~ün lngllkro müclafa.asını 
etj uı lns::uıl::.rı ile ken:Ji ruhi l,ud· 

t 
110 ldnre ctm!'l;t.cdir· 

n .. ·ıt b ;ı erenin hnvndnn gelecek 
iıJd~P.' e lstllf~ harbine karşı t-0k 
IJSt tlı bir urctte mu~m\'emet 
ııl' .,.rıtı('sl, bunu harikulade dene· 
h~·lc bir kudretle fdame etme l 
ak ~~n~ harbin karakterinde am. 
la: 1 ctııa eder. Artıl• me\''ltıU hah. 

ltz n sı~ 'eya bu J ıbıln sh'Mİ nü-
. 8ahıbJ 1 • 

uıı.. o nıak. miistcmleke hu· 
•• rınııı " d 

P"'nın ,,ur:ıc:ı:ıu ,·cva bura an 
• ,. nsı clıı'nsı dei!ildlr· 
oız:.-.at "A n 

ut . nn,·nt-ın" m h\ir \'cya· 
t ~ ır olnıa ·ı Jıll<iıyestclir· Rürrl

lr. ~r . ~ n m '°"'ullyet dPme k., 
tı lfılrrı~·etı l'ltl,) r nlr.r her zaman 

l'ı;uı olmanın no d~m<.-k olduğu. 
u ldrfık cdC'rlcr· 
ç,,rcflin nutkundaki ha\'n. gün
"clt>n~rı ele\ om eclC'n harbin nıh· 
~da bir nl>saklf.r Yiiruıfo ,::etinne
ıq ı 
ti ~ ınası ı:;österfyor ki Brit:ınl a 
hı rnesullyetinl idrak etmekte-

:~ lngjıt(!ro tarihinin cn mllhlm 
iltJ l'tnı Ya.<indığı bu nnila adanın 
I!( 0 halinde güstcrdiği meta.net 
~ı:nte liıyıldır. Bilhassa son Jıarp 

~i.iıı:d~ldnn onm seri lnhilii11er 
ftıuk eı,re alıs:ınl:ır için, İngiltere 

:ı. h~'·eınl'U ''harllmladr., den haş. 
tıı r sıfatın. 38de<lilemcz. 

ila ~ "~~edir ynlıancı Juı.ldığı is. 
"tl•n h~ıce51Jc lıtıgiin alm alına 
'-ııuı· nırıtanyadıı. J;Ö terilen ruhi 
i.ll>h;~Of netice ne olursa olsun 
~htet~· ~~ tarihin kaydettiği en 

1 llltıdn!ııalardan biridir· 
~ Sadri fü1.<'m 

. Eylül eleme 
imtihanları bitti 
lia.zirana nazaran 

ı-~tıdınıan yÜzde 40 

0 fazla 
~t~a okullarda. eleme yazılı 
~etıı ~ar~ tamamlall11;119tır. 
~· e ııntıhanlarmm neticeleri 
dar ıt edilmektedir. Şimdiye ka
~ ~apııa.n tespitlere göre ran· 
l~ ~~_.haziran devTesine nisbct. 
~e 40 fazladır. 

Vapurlar kontrol 
1,t. ediliyor 
~b haddinden fazla 

ls 0 lcu alınmıyacak 
1aı1~"ilan.buı mıntakası liman re. 
.., 'l!ıı lı1i.iııakalfıt Vekaletinden 
h tl'a ~ir üzenı e bütün deniz 

~bini srkı bir kontrola 
tık ı tır. 

~c!ı ağıma clenizyollarmm 
"-~ t'ınadan gelen Konya ve 
~l'tıı~'ktan gcler.ı. Mersin vapur 

•"Q a istiap haddinden fazla 
t!ll 0ldu~ görülmüştür. 

.'':ızivctin i n.Une geçilmesi 
, lcljcUi tedJirler alınacak. 

.. 
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Köy okulları beş sınıf tedrisatı 1 Fakülte talebesi 
, . . yardımcı 

bu yıl f ctbık. edılecek öğretmenler 
Çifte tedrisat yapan öğretmenler 
ilave ücretlerini henüz alan1adı 

Geçen ders yılı b~ından iti- 1 la mesai için kendilerine ayrı 
baren köy okullarında tedrisat bir ücret verilmesi de kararlaş· 
üç yıldan beş yıla çıkarılmıştı tmlmı~tır. 
B u karar üzerine geçen yıl dör Öğrend iğimi re,, göre; 1stnnbu. 
düncü sınıflar tcşckül etmi§ti. lun bazı mülhakat köyleri de 
Bu yıl da beşinci sınıflar kuru- dahil olmak üz.ere bu öğretmen
lacak ve tedrisat beş sınıf Jere Vekaletin karar verdiği çift 
olarak devam cde<·ektıir. tedrisat yapıpalarma mahsus 

Beş sm.rflı bi r okulun bir öğ
retmen tarafından nasıl idare 
edileceği Maarif Vekaleti tara
fından bir broşürle bütün okul· 
lara bildirilmiştir. 
Broşüre göre tek munllimli 

köylerde beş sınıf tedrisat bir 
kısım smıflar öğleden evvel di-: 
ğer sınıflar da öğleden sonra. 
olmak üzere çift tedrisat usulü 
tatbik olunacaktır. Öğretmenle· 
rin çif.t tedrisat usulü tatbik cL 
rneleri dolayısiyle yaptıkları faz-

ayrı bir ücret verilmemiş. yalnız 
maaşları verilmekle iktifa edil· 
miştir. 

Bu vaziyet fazla mesai yapan 
köy öğretmenlerinin mağduri. 
yellerini mucip olduğundan aln
kadarlara müracaatta buluna· 
rak işin bir an evvel hallodiL 
mesini ve kararlaştırılan mun
zam ücretin kendilerini verilme. 
sini istemişlerdir. Vaziyet tetkik 
edilmektedir. 

Adliye koridor iarında bir hadise 
-· -

Bir mevkuf ellerindeki 

T aahhütname vermcğe 
mecbur tutuluyor 

Orta okullarda öğretmen ihti 
yacını önlemek üzere Maarif 
Vekilliği bir yardımcı öğretmen 
kanunu hazırlamış Ye kanun 
Biiyük Millet Meclisi tarafın· 
dan tasdik edildikten sonra 
meriyct mevkiine girmişti. 

Resmi orta tedrisat müessese· 
lcdnde dört yıJdanbcri işte lnı 
kanuna uyularak liEc mezıınla.
rile üni\'crsitc miidaYimleri yar
dımcı ö~ctmcn olarak istihdam o 
edilmckte<lir. 

Vekillik bu yıldanberi ihtiya
rcn üniversitede talebe bulunan· 
lan yardımcı öğretmen tayin e. 
derken bazı şart lar dikknte a! 
maya karar vermiştir. Yardımcı 
öğretmen olmak istiyen her üni
versitelinin orta tedrisat mües· 
seselerinde okutacağı dersler fa. 
külte tedrisatı ile alakalı ola· 
calttrr. Talebe öğretmenliğe bıı.ş· 
!arken Vekalete bir taahhütna· 
'rne verecektir. Bu taahhütna· 
meye göre, yardımcı öğretmen 
fakültevi ikmal ettikten sonra 
öğretm~nlik mesleğinde kala· 
cakt ı r. Meslekten a)'Tılacaklar 
öğretmenliğe kabul edilmiye-

-
Aşk ddbisi 

''O,, .. • ıa rııı ı aliınwllcriııtlrıı lıiı i de, erlwıı iııki .. afl ır. \'lklor llıL 
tı0, 0.'t hc-,inı l r ikl'n > ıızd ığı tilrll', lıoskut•a. bir mii"'alıaJm;)ı J.n

'l.'.""11 1 !:'iı· •\'ut;nM'' in !:<•Cıık lH·n hcst.c:•lrrilcı sohrct bulduğu ~oylcnir· 
J ı i ~ s:<,ı l, ' lrtlozların t.ln ya lnrilc b:ı .. larmdıı ıııııulınn.ı tczntJar görul
nı ıı<ot u r. 

~imılilcrılı • ~<·n;i lıü) le iıı l,is:ıflnr ~iiriinıtıÜ)Or· ~'nğı ın11.uı :ı.n
lcn ıı <· s:ı n.ıtt:ı dütılkrc ne iliıııılc lıii~·iik !;llJllı acltımlanı "Cbc knl· 
ılısı ~ol\. ' • t-

. •:l'll.i ha rııtrıı ,,,onra ~ ı·ııl "Nap<.ıl)on" hır '·lllultl'gc'' lcr. 
•' \ l'llın"ton" l;ırla lt:ır§ılnşııc-a~'lz· ı l. nıa, simdi ilin: \C fen ndnın yaL 
nız "!tlefisto'' far Yar. Herkes. ycn·iizüntlc yeni bir cehennem iılcti 
l•cı:tct nıeğe ugrnsıyor. • 

E' et öyle nına, dün Jstnnbul on bcs ;rnsmcla bir aşl< dahi ine 
l.nnı~tu. Uu nıık cliıhlslnln bir de ntnfntlı ü~nnını \nr· Kendisine: 

-: Al' an saray \;nliıntino u ! 
Dıyorlnrmı,., . 
\'·ıliinti ~. b • .. ı_ıo ua ıılnı::;ık yıka) ırılıktan sinema. ııerdesine Ye orn. 

dan ıla go!ilı lll'r tnhtma çıkmı hlr fı ıl<lı· <Hinde il,i yüz hin SC\dn. 
mcl\tulıu nlır. onun ttğruıulıı dün rıının ılört küsl'sindc tonların mü-
reJ,krp bobinler t·c kağı t lınunnır~lı . -

,, l>ah:ı on altısına \'arınntlnn nlnınn hu "Ay\·ansnray \ ·atüntino· 
M I _ tl~mb~~ı 'uru lan l<üçük ç.aııkının Jılç _üphc iz bu, ilk m:u-enı..sı 
1

1
1<'gildı r. l\ımse, nmerraı. ız Mbıkn lı olınnz. Sabıkasız ıla şiJhrct ,.e 

ı arııı;n l<a 1.anılma1o 

Demı•k, "A;p ansnray Vnlfrntlno,.,u", bundan e\'Yel de "ntı1<" ı 
t:ııı nnış. lmıl ın hal.kında fikir c;ııhibi olınusmuc;. 

n en, s~nırdmı, ki aşk deniz gibidir- mr' y:lirt>ktc bu tlcnizin dnl
~nlan~ı:ı ~ ıç·in. o ~·üre{:.ri zaman'tıı oyması liizm1 gelir-
1 ,_nır_,:' 1~arn. tablası k:ıdnr clar \C sığ bir gönülc. uğulhıhı bir 
lcn,z, _koıılik yeleleri kabnnm dalgalar na ıl sığar~ 

Boylc ılüşündüğüm için, ' ·ask" -.özünün geli~i g\izel Jmllnmlma
sından hoşla nın:ı.m. Askı ol~ıı ruhların engin ufuklu it"lcrln bir 
ha1ı.li1 diye tnnırmı. ' 

I•ak.'lt şu ı:.on hfidhe beni t_;aşırttı. Şimdi: 
.. - .Aı:;ka da -sanatta oldııi:;'U gilıl- co5kun bir deha lınrnlcsilo 

yuJ,.,rlmck ac:ıb:ı kahil mi? .• 
Diye dü5ünü~·orunı. 

. On beşinıle bir çocuii,a on iki yasında Mr km kaçırmak clircti. 
n ı Yl"~en lmnct, c~cr nşldan ıfoğll c, noreden geliyor?-

İşi rch~lcf{', hı r:ız da yüssiizliiğe \'ererek hir hükme Yarma.Ji 
h"lki. kablhJır. Ama, o 1.amnn da 'kl'ndi hlikmümüzün <lC'lillC'rindc>n 
l•rndımlz mem nun knlmıyacağ11• 

,HAKKI StiJIA GEZGiN 

kelepçe ile karşı taraf 
avukatına vurdu 

ccklcrdir. ı 
Diğer taraftan hususi'. okul Pulcunu k"" . 

idareleri Maarif Vekaletine yap· n oşesı 
tığı müracaatlarda resmi okul-
larda okuduğu gibi aynı şerait p l 
:Uhtında okullann yardımcı öğ· u - propa' aan d 
rebncn alabilmeleri imkiınları- - 6 a 

D .. dl" k "d d k .. b k b' .. · nın temin edilmesini istemişler un a ıyc orı orun n yara- me uzcrn aş a ır gunc ~ı· llk bnkL5ta biribirlcrile hiç te n • 
ıamaktan mevkuf bulunan birisi, rakılmış; mevkuf dışarı çıkarıl- dir. la!<a.qı yokmuş gibi görilnen bu iki 
mahk ed k k k t Bu miiracaat Vekfı.let tarafın-em en çı ·ar çı maz ·ar. mış ır. kelime biribirinin mlitemınimidir . 
§I taraf avukatının ti?J!rin.e hii· lşte busırada maznun birden. dan tetkik edilmekt('dir. Ka. Hele son iki senedenbcri bu inkar e. 
cum etmiş, kelepçeli ellerile bir bire jandarmaların ~linden kur- bul edildiği takdirde aynı şart· dilemez bir dereceye gelmiştir. Bir 
kaç defa vurmuş, t ekme savur- tutmuş ve Blumcr'fn nvukatr )ar dahilinde bu ders l'llı b;:ışın- vnkltlcr posta ııullnn. mektup ve 
muştur. Cavi<li ıı Ü7..erine ntı larnk: da bu okullarda ynrdınıcı öğret· havale Ucrctlcrinin tamamen alı. 

MUtecaYiz b ir kaç ny evvel. "- Sen hep yalan söyledin. men alacaklardır. nıp nlınmndığını kontrol edebilmek 
Cumhuriyet matbaasında çalı. Nihayet beni mahküm ettire- gnycsile ilıdns edilen bir vnsıtny-
§Irken makine komisyoncusu çeksin!,. demiş, birkaç yumruk dı. Halbuki bugün ona bu vazüc. 
Alman Villi Blumcr'i kendisini ve tekme savurmuştur. Şehrimizdeki Fransızlar sinden başka daha bir çok işler 
J"..+en çıkardıgwma kıwak vara. Avukat Cavit Mehmet Alinı'n k b yUltletilmişUr: Propaganda vo 
ii" J a ra alarına yiyecek reklam. 

Iayan Mehmet Alidir. elinden güçlükle kurtarılmış ve 
Mehmet Alinin ikinci ağır cc- Mehmet Ali hakkındn bundan gönderiyorlar ~ropa~nndanın silahsız harp ol-

dugunu takdir eden hükfımct.lcr. 
zadaki muhakemesi dün son dolayı bir 7.abıt tanzim olunarak Son günlerde şehrimizdeki azami istifadeyi temin için her çn-
safhasma gelmiş ve mUddeiu. dördüncü asliye ceza mnhkeme· Fransız aileleri Fransadnki ak· reye baş vuruyorlar ve birinci de. 
mumi muavini iddianamesin i sine verilmiştir. raba. ve tanıdıklann:ı buradan recede ~e posta pullarına ehcoımi· 
okuyarak maznunun öldürmek fürac.r memnu olmayan gıda ~et venyorlnr, 1ti biz bunu muhtc-
kasdivle vurduğunu Heri sür Altın Fiyatı maddeleri ve diğer eşyalar giin. lıf vesilelerle çıkardıklnrı seriler. 
müş, l8 sene hapsini istemişti. dcrmeğe başlamışlardır. Giim- den nnlıyoru?.· Bu arada Fr:ııısa. 

Mehmet Ali müdafaasın,r yap- Altın dün 2080 kuru.5 iize.rin- rüklcrde bu husustaki ıruamele· R_eı~U<a. Holanda başta gelen 
') d 1 "rm" f' ] k hükumetlerdcndi. Bilhassa Fransa mış ve muhakeme karar vcrı - en muame e go uş ur . er ço artm ıştır. bugün bite bin bir türlü işler ara-

..................... ...-.....-... ............... ...-......-...~ ~~tf1r'~.-.. ... 
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_ Bir kadın. Mösyö :Aleks .• 
Fakat ben bütün bunları size nn· 
latmağa. çekiniyorum·· ~ve~:. _evet, 
bir kadmm bir adnmr şışled~~ oda. 
dada aynı )~ataka yatmak sızın pek Aşk v e m acera romanı 
hoşunuza gitmiyeeek.. • \ 

- Yoksa beni küçük bir k ız ~-
euğu yerine mi koyuyorsunuz Mos-

Yazan: 
Moris dö Kobra 

yö Raul? Otelin defterine ismini .Mndnm 
- Oh hayır-· Halt.! oda. kom§U• Löbland diye yazdırm rı;tı. Ecnebi 

nuz kamyon §oförü ba.na geçe_n . d 
.. : ''Sekiz numaradaki sıkı __ <lclı. olduğuna göre tabii bu asıl ismı ,.. • 

kgunanlr do<n-ııı:u boy ölçil§mcgı. as.: ğiJcJi .. Bir akşam gelmiş 8 nunıa· 
• t>• - Mös . rayı Fernand'dan kiralamış ve pa. 

13. istemem-·,• diyordu· Ama yo rasını hemen peşin olarak vcmtlş
Aleks öyle adamlar va:-drr ki çok ti- Mndam Fernand birn:r. bahşisle 
kuvvetli bnzulanna rağmen içleri verilen kirayı gülerek knbul et
koftur .. Korkarlar.. miş ve aklına en ufak bir ihtimnl 

- Ben onlardan değilim }.Jösyü bile getirmemişti .. O gece sant on 
Raul- Evet bir kadının benim o.. bire doğru Madam I..öbland yanın. 
damda bir erkeği öldünnilş oldu· da smokinli bir erkek olduğu halde 
ğunu söylüyordunuz.. otele avdet etml5ti.. Sözlerimi iyi 

- Görüyorum ki bu sizi alaka- takip ediniz Mösyö Alcks .. Fer· 
da.r ediyor Mösyö .. Madem ki öyl~· nand kiracısının bir erkekle dön. 
şimdi sizinle 8 numaraya çıkıp cı.. düğUnü görünce teliı.şlnnmış, ''yi. 
nayeti ika cdilmi5 olduğu ycrdo ne bu ı,~cc otele baskın yapacak
hikayc edeceğim.. Jar·" diye endişe ederek sabahın 

lyi aydınlatılmamış olan dar saat ikisine kadnr etrafı gözlemiş 
merdivenlerden yukarıya çıktık.. sonra. uykusuzluktan bitap clU§e. 
Tccessüsüm uyaıımrştJ. Doğrusu o· rck çıkıp yatmıştı. 

perada. bir gala için bu gecemi fe.. Ertesi gün öğleye doğnı aşıkla· 
da etmezdim-· ·~ 

rı uyandirtnak üz~rc odalarına çı. 
Mosyö Raul bir sandalynya otur- karken merdivende korkudan dili 

du .. Ben de eskimiş, yer yer yrr- . 
blmıı; kadife koltuğa gömülmüş. tutulup saçmalayan hiznıetçıyc 
tüm .. Orada anlatıyordu: rastlamıştı-· Hizmetçi: 

- Yakaları 0 zaman bana nn· - Madam, diyordu .. Sekiz nu-
ltmış oldukları gibi hikaye edece. maradaki kadının dostu yan ölU 
ğim- Bir kere düşünün :Mösyö.. bir halde yatnğm üzerinde serili 
Bahse mevzu katil kadın öyle alc. yatıyor .. Çok çalıştım bir türlU U· 

ırıde müşterilerdC'n biri değildi· Ne yandıramadım .. 
bir işçi, nr de bir köylü idi. Bu ' Bunun üzerine lı'crnand derhal 
sonradıın öğrendiğimize göre yük- yukarıya koşuyor. Smokinle yata. 
:sek tabakaya mensup bir kadındı· ğa uzanmı§ olan adamı hizmetçi· 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
!inin ynrdımiylc, sarsryor. tnrtak
Iryor ve o zaman adamın, ljaknğının 
bir kurşunla delinmiş, sızan kan. 
ların çarşafı 'kirletmiş oldu"'unu 
görtiyor .. Hizmetçi korku fe~yal. 
lnrı koparıyor .. Fernand gayet so. 
ğukkanlılıkln şu neticeye varı
yor: 

- Hım!· Sıfın tüketmiş.. Al· 
la.hın bct:ısı. o pis viicudünU ort:ı. 
dnn kaldırmak için bari benim otc· 
limi ~ntihap etmeseydi .. 

Zabıta işe vnziyN ediyor. ilk 
tahkikat nc;ılıyor ve bu sıralnrda 
pofüı komiseri il~ adli~·c m<'murln. 
n nrasmda bir ihtilaf <'ıkıyor .. Po
lis ndamın intihar etliğini. adlive 
znbıtnsı ,.e memurları ise i~in ci;n. 
yet olduğunu iddia ediyorlar. 1'ah· 
kikat dcrinlcşUrilincc .Madam Lli. 
blond'un hir rinayel jşlemiş ''C su
çunu saklayabilmek ıc;ın de mli. 
kemmcl hazırlık yapmış olduğu 
meydana çıkıyor-

- Nasıl bir cinayet mi? 
- Evet Mösyö, eğer sizi nlôka-

dar ediyorsa, nasıl yapılmış oldu
ğunu da gösterebilirim· 

lhtiyar hizmetçi dah:ı sonralan 
bana cinayetin bütün tnfsi!Umı ~n· 
tatmış "'c cinayetin ne şekilde ış. 
Jendiğini de göstermi!;tl · Hı:ı~·di 
Mösyö Alcks fjimdi ııiz şu yata.gm 
üzerine uzanmM Şöyle biraz·· Ta· 

mnm:· Şimdi buradan sol şakağmı. 
za hır el ateş ettiğimi kabul cdi
ni7.·· ş~ vııziyctc göre knlil colak 
olmadıg-ı takdirde cinnvetin bu <>e-
klld . 1 • • ... e ış cnnuş olması biraz karan· 
lık gö~Jür .. lö"akat lıunun için Ma. 
~am Löblond'un ne yapmış oldu· 
gunu biliyor musunuz? Smokinli 
adam Şampanyanın sarhoşluğu L 
çinde yata~ıın üzerinde sızmış bir 
''a:.>l'-•ettc h ' ., oruJdarkcn o karyola. 
nın a!tına girmiş .. Dikkat edin lın
rcketıme. lşte hö"le '· ~ ... 1 b. d" U I ., . •.,O) C ır 
on P lakın nasrl VC'uiden s:ı~ ta· 

rafınıza r.ıktım ş·ım' a· 1• k"'l 
J 1. • ı. c ım o ny. 
~"la _801 Şakağrnı:m doğru uznnı • 
" or \ e 8 teı,ı ediyorum. 
~ Demek P<>lis hafivelcri bunu 

mey ana çıkarabildiler? .. 
- Ha\.·ır "ı·· .. _ ., "' osyo, onlnr yalnız 

r_n~a?ın ~ltındai!'i tozdan ornyn bl
rısırın g-ırmiş ld -k 0 u~unu nnladılnr 
soı°;a ti aryoJanın hu taraftaki de~ 
mi :1 zerinde kadrnın parmnk iz· 
crı. YC'rdc de k 
yanıp del' . ·~rşunun ntC'şlle 

1 ınmış hır havlu buldu _ ar. 

~ Hu _havlu ne oluyor? 
Scııı hoP- k . . . fı hnvluv ., ... a ıçın sıl ılımı lıu 

-' n snrnııştı. 
Yatnktan knlkm t ,. .. .. 

Iınuı ·or.,. ış ım. ıı,osyo 
karlar)' . ·~nları odnııın ortasına 
in ltnr st\rtikl<'ycr<'k bin müııkUlilt· 
Ben 1~0ıl~nın altından çıknbildi. 
e:oro.:,n~ kçn Y_en~ olan bu facinnın 
muıı du ('ndımı kaptırmış, sus· 
nin lıan~uyordum; Doğrusu otelci· 
knl• d nnlattıgı bu hadise fe,· 

u. e <'ntc • 
Rauı beni r<'s:ındı. Fakat Mösyö 
liğimı , . rnl bu dalgınlığımı. sessiz. 1 

_ _.nn ış nnlamı~tr: 
Oh! Mösyo·· dA""' B b"t·· bunlan . · L-uı.. en u un 

!)imdi he sız~ ~nlatmnmah idimM 
sız yat.ar{· ) ata_g~ız lizerindrı can• 
ccksinl .. smokınh adamı düşünÔ' 

z (Devamı uar) 

sında, bin bir mahrumiyet jçerisin
dc i'ıdctn rekabet edercesine harc. 
ket ediyor. Bununla hem kendisi· 
ne nçıktan varidat temin edivor 
hem de en basit bir şeldlde pro: 
pngandadaki gayesine uln..,<rznnya 
çalışıyor-

Almanyanm propagnndaya "ver. 
diği !?hcmmiyet malüm; üzerinde 
fnzln duracak değilim· Yalnız §Unu 
söylemcık isterim: 

Propaganda için sarfettikleıi a
kılları durduran meblAğlarmm bü 
yük bir kısmını yine pul sayesin. 
de temin etmektedirler. Biz bile 
çıknrdıklı:ın harikulilde serilerin 
nefasetlerine kapılarak alıyor ve 
onların propagnndc:ra sarfcttiklcri 
pnralnrn iştirak etınis oluyoruz. 

Almanlar. son günlerde Hclgo· 
land adasının Almanya~-n ilhnkmın 
50 inri dönUm yıh hatıra bulu çı
knrmışlnrdır. Bu pulda Hk bak111tıı 
göze çarpan ild mühim vasıf var. 
dır: 

1 - Helgoland adasının Alman 
hUkimeyeti nltma tam 50 sene cw. 
\'Cl girdiği dört kt'lime ile tcbariiz 
ettirilmiş ve dünyanın <'n hUcra 
köşelerine kadar sokulmuıi; propa· 
gandalarını ynpmıştır-

2 -- Pul kıymeti 1 - 6 + 9~ 
mark olarak tesblt edilmiştir. 

Bunun (6) feniki posta idaresi. 
ııin. 94 feniki de propaganda ser
visine aittir. Bu nisbct her seri· 
de nynı değildir. Bazan % 25 e 
kadar düştüğü de görülür; fakat 
her ne olursn olsun hiikfımct, zer. 
re kndar masraf yapmnksızın pro. 
pnganda scn,isinin Yaridatım bun· 
lnr•ı temin eder ve biz bile Alman 
propagandasına iı:;t:rek Nmt"k za. 
rur('tinde kalırız. 

Bize bu, şunu anlatır: Posta ida 
remiz, muht('lif vesilelerle yeni v<' 
güzel scril<'r çıkarmalı ve pul prl" 
p:ıgnndasrndan i<"tifl)dC\ elmC'lidir. 

l~min KösPmihfıl 

Buğday ve Mısır 
ihracının men'i 

m uvakkat 

Hük\ımct buğday, arpa. ve 
mısır ihracını mcnetmişUr. J<'a 
kat bu karar bu mnhsulJcrin r('. 
koltc vaziyetleri tespit edilincı 
ye kadardır; yani muvnkkattir. 

Mahsul miktarı resmi olarak 
tespit edildikten sonra mcmlc · 
ket ihtiyacından fazlası için 
tekrar ihraç müsaadesi veril<'. 
ccktir. 

Bıı sebeple ihrncatm men 
kararı ile bu nıaddclerin fiy'.lt
lnrmda bir dcği§iklik beldemC' • 
dognı dchrildir. / • 
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flkra: 

Cenaze nereye 
götürülüyor? 

Çok fakir bir adam bir gün 
kUçUk oğlile sokakta gidiyor
du. Yanlarmdan bir cenaze 
geçti. Cenazenin arkasında bir 
kadın döğünerek ağlıyor ve 
§Öyle söyleniyordu: 

- KQcacığım. Seni öyle bir 
yere götürüyorlar ki orada 
ne yatak, ne yorgan, ne ek. 
mek, ne yiyecek var ... 

Çocuk kadının bu sözleri 
kanmnda babasına döncrclt 
dedi ki: 

- Baba bu cenazeyi bizim 
eve mi götürüyorlar? 

• • • 
Şunun bunun sofrasında. ge· 

çinen birisi ~şparmağiylc 
yemek yerdi. Bir gün sofrada 
bulunanlardan biri dayanama
yıp sordu: 

- Yahu neden bcşpcrmatt. 
la yiyorsun! 

Hazır cevap tufeyli şöyle de· 
di: 

- Altı parmağnn olmadığı 
için! ... 

• • • 
Hırsızın birisi bir evden 

elbise çalmıştı. Ker.disi bunu 
satmak üz9re bir dellıiln Yer
di. Fakat elbise dcllalın elin. 
deyken (1alındı. 

Arkada5la.rr bir müddet 
sonra yanhınna eliboş dönen 
hırsıza sordular: 

- Elbiseyi kaça sattın. 
Cevabı şu oldu: 
- Sermayesine verdim. 

Kısa haberler: 
~ 31 Ağu,tosta müddeti tamam

lanan Türk _ Fransız ticaret aniaş
masmın KanunueweJ 940 nihaye
tir.e kadar uzatıkiığr gümrüklere 
bildirilmiştir. 

:ıt- Bir rnüddettenberi şehrimizde 
bulunan Ticaret Vekaleti müsteşa
rı Halit Na.ımi bugunlerde Anka. 
raya gidecektir. 

• Galatada Necatibcv cadde
sinde bakkal ve .tlitihıcü ·Ali dolM 
:ılarak OO\iz kaçakçılığı yap.ırken 
gümrük muhafaza memurları ta
ra(mdan cürmü~ut halinde ya. 
kalanmrş, adliyeye teslim edilmi~ 
tir. 

Seyriaefer teıkilitı 
yolcu alonunun 
üstüne tqmıyor 

Belediye se}Ti~ler teşkilatı şeh
rin .birkaç yerinde a}TI a)Tl bina,. 
Jarda bulunmaktadır. Belediye 
Galatada yolcu salonu üıerinde 
geniş bir kısmın ~yrisefer teşkilfi.. 
tına tahsisiııi Münakale Vmlıe. 
tinden rica etmi~ Vekillet bu ricayı 

Eminönü Halkevinde 
dünkü çay 
\l- ... ____ _ 
~ 

Agah Sırrı Levendin Emiıiünii Ilalk~\'i reic:liğfnden ayrılm:ısı mü_ 
nascbetiic dün saat 17 de şerefine bir çay zi} afeti tertip edilmi5tir. 
Bu ziyafette E\ in bütün !lzaları, ve Agah Sırrı Lc\·endin dostları 
hazır buluıunu~lardır. 

Evin yeni başkanl:ğına Doçent Yavuz Abadan tayin edilmiştir. 
Yukardaki resim bu sam:mi top':mtıdan bir intibaı tesbit ediyor. 

Sarhoş bır kadın jYeniden ceza 
Gç gun haps9 gören esnaf 
mahk Om ol tlu 

)8 ya.,lannd:ı AtduHt.i'I kızı 

Emine, dün akfi:ı.m muhtelif yer 
lerdc> bir h:ıyll içmiş \'C kendini 
bilmiyc-:c~ dercredc sarhoş ol. 
duktan sonra Divanyoluna cıka
ra.k, nara atmağa, gelen gCt:'cnc 
sataşmağa bllJ)lamışt.ır. 

Emine polis ve bekriler tara· 
fından yakalanmıc:, diin de r..d. 
liycyc teslim olunmuştur. r cün
cü a~liye <X>Z3. m:ıhkemcc;i ayyaş 

kızı 3 gUn hapis ceza.sına mah· 
kum etmiştir. 

M?.hkiim olan eroinciler 
MusWa \'e Osman adm~a sa.. 

bıkalı iki ero:n satıcısı v~ i<:icisi 
yaknlanmLc;, dün de heşinci as
liye ceza mahkemesi tarafından 
muhakeme olunmuşlardır. 
~ıhkeme her iki ııuçluyu da 

birer sen. h~ ve: 22() _JÇl" lira 
para cezası ödeme§c mnhkılm 
etmiştir. 

Emniyet altmcı şube memur
ları dün de §ehirdeki kontrolle· 
rinde belediye nizamlarına mu. 
halif h:ırekctte bulunan 30 şer 
före ceza vcnni~lerdir. 

Bundan ba.,ka Sirke<..i civarın· 
daki dükkanlar ı~ontrol c.'Clilmi~ 
tud'kii Ut.rifc asmamaktan hak. 
larmda muhtelif cczalnr kesil
mi<jtir. 

Bundan b:ı..'1ka yedi ldşi tranı
va.ya atlamaktan ve ayrıc:. yedi 
dilenci de dilenmek suçundan 
yakalanmı~, haklarında zabrt 
tutulmuştur. 

liaıan Ecza deposun· 
daki yangın tahkikatı 
Hasan ecza dcpo5unda kasden 

yangın çık&nn:ıktan ma.T.nun 
olanların nn:haliemesine dün i· 
kinci ağır cczacl:ı. bar;lanmrştır. 

Fakat maznunlardan Niyazi geL 
mediğinden ihzaftn celbi i~ 
nrnhiıJı:cmc başk~ bir gıinc bıra
kılmıştır. 

TAKSiM sineması 
dünden ltiharı-.n 910- Hl mentmıno ı;trdl 

tık Programı Teş1dl Eden 

GARY GRAND • JEAN ARTHUR -Süper Film 

TAYYARE POSTASI çok beğenildi 
fJenubl Aıneriknda J[ııban ,.o HavaJ'aa :mmlkllıl aıumda 119)-emnla ~ 

Aıtk ma~ralan çok alAka oyaıulınyor. 
Bogftn aaat l ve 2.30 da tenz.UAtıı ınaUJıeler. 

kabul etmiştir. Yakında seyrisefer 'p ••••••••• •••••••••• 11-- Dtlnyanm a stlJıel T~ 

CF:SAR ROllEO ve MAIWOBl \~"EK 
Giireıçileri Davet 

ı.tMJ,uı bölgeei ~ ajaabjm .. 
daa: 

Evvelce 21-0--1940 günU ya
pılacağt ilin edilmiş olan bölge 
greko-roı:aen gilref birincilik mii
aabekatan 23-9-J940 .Unli Sil· 
leymaııişe. klil8il tıalonunda yapı. 
lacaktır. 

Gilnfçilerln enelce bildirild~ 
tekilde hazır bulunmaları tebüğ o
lunur· 

ı 

tarafUldan SA R A Y SiııemU1nda 
• 

Madenler Şeytanı 
Ca21lp \'e güzel filminde Dnn.ıı edUmektedir. 

lh>lsa!e• • He1'lQUI n aJklf ...-.ııerlıe dolu bir film. 1Javeten: lr.mlr 
Ent.er-.yoaııl Fa&n hilt8D WAllltlle ... Tttri<çe !ödü. 
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Iloırüu mat l C.!3 ve yamı 11 de de tı?ru:llAtıı matine 

ız -
vaziyette ve çek kederli günler ge
çiriyordu. 

"Halbuki sonra her şey düzeleli. 
Mi ter Elaire l\frter Hargrea\'es 
ile evlenmedi. Mistcrs Bayford ol. 
du. 

ÇeYıren: Suat: Derviş ~4 -
Mister Brunton damadını pek be 

ğenmm ve. o da pek çabuk öldü ve 
her şey bu s-.ıretle yeniden yola gir
di. Yani Mister Hargreavesin av
detine kadar her ~Y iyi gjtti. Mis. 
ter Brunton o clünüp te l\Iisters 
Bayfordu dul butmzından korku
yordu. Bana: "O dönerse mesele
ler o'acak demişti. Daha genç kız. 
ken evlenmelerine güç belA mani 
olabildim. Halbuki şimdi.,. 

- Affedersiniz Mösyö. Yine an. 
lamadnn. 

- Bu iiadenin bazı ooktalarına 
mı itiraz ediyorsunuz. yoksa onun 
söylediği sözlerini hepsini de yalan 
'eya yanlış mı buluyorsunuz? 

- Bir tek noktaya itiraz ecliyo. 
rum 1\fösyö. Fakat bu esas nokta
f:ıdır. Ba da Madam Bayford·un 
Mister Bnıntonun Mister Hargr~ 
aves ile olan münasebetine aıt o. 
lan söyledijj sözlerdir. l\1:ı<lam 
Bayford babasının Mister Hargıe. 
aves'J erine kabul etmesini 5e'mr
~·işinin sebebini Mister Hargrea
' esin Madam Bayiord ile evlenip. 
onu .kendisiyle .beraber götürece. 
ğirıden korkması olduğuna sizi i. 
nandırmak istiyor. Bu doğru eleği!. 
rir. Bu bir yatandır Mösyö. Mis
ter Bnmtaa Mister ~
v:?si sevme:adi. Çüı:ıkü Mister Brun.. 

' tonun Mister Hargreayesin aıınıesi 
l\Iisters Hargreaves ile vaktiyle 

arasında bir aik ,e~mişti. Ben de
dikodu rapmıyorwn. Hikaye an
latmr3 o ı.ım. Bildiklerimi royiüyo. 
rum. <;uni,ü mesele korkunç bır 
nıeseledir. Bir insanı öldürmüşler. 
dir ve sizin söylediğiniz her şey 
meydana çıkmalıdır. 

"Mister Bruntonla ben scvi~tiği. 
miz zaman, bana he: şeyini aıtla
tll'dı. Bana bir kere dünyada en zi
yac!e ona azap veren şeyin hayatta 
~ver~ biricik kadının intihar~mı 
sebebıyet vermiş olması bulundu. 
ğunu söyledi. Bu kadın kendisin. 
den aynlınağa tahammül ede~
mişti. B~l kadının günün birinde 
Misters Bayford ile e\·Jeneceği mu
hal<lmk gibi görimen Mister Har
greave~in amıesi olduğunu söyledi. 
Her ıa.man hayatına kendisi icin 
kıymış olan oo n>aıanesk kadınm 
~lunun kendi kıziyle e\'lenmesi 
ihtimalini düşünüyor ve Uziüüyor. 
du. Mister Brunton gayet güç bir 

"Size yemin edmm ki Mösyö 
Misters Bayford ile Mister Har
grea\'es yalanlarım size anlatır
larken kendimi zor tuttum. Yalan 
~öylemek için onların ıelip buraya 
oturmağa haklan yoktu. 1\-lister 
Brunton sevmediği kızını Mister 
Hargrea\'esin alıp aötürmesindım 
korkmıyord.u. Söylemek isterim ki.. 

- Bir dakika- Rica ederim bir 
dakika müsaade ediniı. Siz Mister 
Bruntonun Mister Hargreavesin 
evi.ne girip çıkışın istemeyişinin 
sebebi sommcunun annesiyle kendi 
arasında vaktiyle bir aşk macerası 

KOCA YUSUF 
................................................................. -

:V azan: lSKENDER F. SERTELLi 

Yusuf Sarıyerli izzeti 17 
dakikada nasıl qenmişti 

Makarnacıya: 
- Yazık be, koca arslan! Şu 

zıpçıktı güreşçiyi yere vurama
dın! 

Diyorlardı. Ahmet pehlivan: 
- Merak etmeyin, gelccc~ 

hafta onun crmeydanından se
diye ile nasıl götürüldüğünü gö· 
rürsünüz! • 

Diye cevap veriyor \'e öfke
sinden dişlerini sıkarak, homur
dana homurdana. yilrüyordu. 

*** 
"Ak Koç, Kara Koç, er 
meydanında belli olu:-!,, 

Yusuf. "'1.csi haftayı iple re· 
kiyordu. Yusuf un arkad~şlan: 

- Sen çıldrrdm mı be? Ma
karnacı seni kündeye düşürürse, 
kıtır kıtır €zer, pestile çevirir. 

Diyorlardı. Yusufun kendine 
gü,·eni olmasaydı, kendisinden 
çok ağır olan bövle bir pehlivan
lar boy ölçüşm~k ister miydi? 

- Allah bUyilktür. çocuklar: 
Hele bir Ol'taya çıkalım. Ak 
koç, kara koç ermeydanmda bel· 
Ii olur. 

C<:vabım veriyor ve yılgınlık 
gootermiyorclu. 

Prens Halim Paşa o günkü 
güreş için ortaya yirmi altın 
mükılf at da koymuştu. O devre 
göre bu, az parn. değildi. Ywm· 
fun paraya da. ihtiyacı vardı. 
Halbuki Makarnacı Ahmediıı 
vaziyeti çok iyi idi; o, paraya, 
pula ıbakmryor, meydanı uzun 
zaman boş bularak bu sa.yede 
temin ettiği şöhretini kaybet • 
rnektcn ba?}ka bir cndi§esi yoli
tu. 

Halim Pa.şanın (parau .müsa.· 
bakalar) tertip ederek, böyle 
köşede buca:kta kalmış istidat. 
ları meydana çıkarmaktan zevk 
duyması, aynı zamanda memle
ketimizdeki gilreşciler için de 
ciddi bir teşvik vcısilesi oluyoi'" 
du. 

O gün Halim Paşanın köşkün. 
deki bahçede her zaman.kin.den 
fazla. kala.balık ''ardı. Dudullu
nun, MerclivenköyUnün, Çamlı· 
canın bütün güreş mer:ı.klılan 
buraya akın etmişlerdi. 
Güreş öğleden sonra - ikin

diye doğru - başlamıştı. llk 
önce Sarıyerli tueUe Arap Ha.k
kt .. gUreomeğe başladı. 

Sarıyerli, Arap Hakkının on 
dakikada sırtını yere getimUe
ti. Ara.p Hakkı çok çevik bir 
pehlivandı, fakat, Sarıyerliye 
Je1lileoeği belliydi. Geçen hafta 
Kakanıacr Ahmet gibi ağıt' vU.. 
cutlu bir pehlivanı bUe lı&yli yo
ran hzet, ş&phe yok ki, kai: 
sinden çok zayıf olan Arap Hak. 
kıyr ~ece-Jeti. 

Seyirciler ikinci güreşi sa.bir
sızlıkla. bekl:yordu. 
Paşanın daire müdürü, Yusu· 

fa §Ö)ie bir teklifte bulundu: 

s;~iş oluşu, \'C bu macera neti. 
ce::i de bu kadının kendisini öldür .. 
müş bulunuyor. demek i~tecfiniz, 
öyle mi? Beni iyi takip edebiliyor 
musunuz? 
- Evet Mösyö söylemek isterim. 

- Peki Matm~l. Şimdi gayet 
naıik bir sual soracağım. Çok güç 
.bir sual.. Şimdi söyle}iniz biJe, siz 
bu ifadenizle mabktmeye maktul 
Mösyö MaxYel Bnı.ntonun Mister 
Peter Harıreavesin hakiki babası 
olduğunu anlatmak mı istediniz?. 

"Sükiıt... Salonda sülunetin 
muhafa edilmesı için ısrar ediyo-. 
ruın.,, 

"Sözümü duydunuz mu Mis 
Bocguet?.,, 

- Duydum ve anladım Mösyö 
Si.z bana Mister Hargrea\'esin ha. 
kikatte Mister Brunton'un oğlu o
lup olma~bğım soruyorsunuz ... 
Hayır! .. Hayır! .• Hayır! .. Ben bu
nu !Ö~ istemedim. Bu doğru 
değiL. Mister Bnvıtorua Misten 
Hargrea'ff'3 - nasıl söylüyordu. 
nuz - arasmda a,k macerac:ı baş
ladığı zaman Mister Hargre:n-es 
Koleje giden bir çocukmu, ... Böy
le bir şey düşünmedim. Yalnız 
Mister Bruntoo günün birinde bu 
delikanlının annesinin kendi yü_ 

-3-

- Makarnacı ile güreşmeden 
önce, Sarıyerli ile güreşir misin? 

Yusuf bu teklifi derhal kabul 
etti: 

- Çorbadan kaçanın kaşığı 
kırılsın. Ben bugün, bir iki de. 
ğil. on gUreş yapma.ğa. h:ızırnn.. 
Elverir ki, her güreş arasında 
onar dakika dinlenmiş olayım. 

Abdullah beye bu talimatı 
~a vermişti. 

Yusufun, bu teklifi kabul et
tiğini Halim P:ışayn bildirdi: 

- Bu genç, çok yaman bir 
pehlivana benziyor... Kendisine 
fevkalade güevni var. 

Halim Pa§a: 
- Pckaın, öyleyse hemen tu· 

tuşsunlar. 

Deyince, ikisi birden güreş 
meydanına çıktılar. Sarıyerli ile 
Yusufun sikletlcri arnsın<la. he.. 
men hemen bir fark yok gibiydi. 

Sarıyerli İzzet de yabana atı
ln· pehllvanlardan değildi. Sc "' 
yirciler geçen güre<>tc onu çok 
takdir etmişlerdi. İki genç peh_ 
livan aynı zamanda y~ıt görü
nüyorlardı. 

!kisi de gösterişli, ikisi de 
ateşli gençlerdir. 

!ki.si de sert oynuyordu. 
Ilk ihamlede Yusuf ylizüstü 

yere yattı: Sarıyerli, Yusufun 
sol kolundan iyjcc yakalıırruştr. 
Bacakları da Yusuf un kam.mı 
ezip duruyordu. 

Yusuf hasmmı yere çabult 
düşürmek i~in yere yatmışt.ı. 

Yusuf ayakta • yalancı pehli. 
vanlar .gjpi ~ cllCJ141Q oyunlarilo 
vakıt geçirmekten ho~lan.mazdı, 

Sarıyerli İzzet, hasmının ko.. 
lunu kerpetene kıstırmış gibi, 
öyle şiddetli yakalamıştı iki., 

7..30: ProbI'am ve memleket saat a .. 
yarı, 7.35: MUzllc Hatıl program •(PL) 
8.00: Ajans lıaberlerf, s.ıo: Ev kadmr, 
8.20/8.30: Mtlzlk: Hafit Mu.siki pro,. 
grammm devamı (Pi.) 13.30 Program 
ve memleket saat ayarr, 13.3:>: "KQzllc 

Jıılubtellt p.rkılar (Pi.) 13J5-0: Al&Jıa 

baber!erl, 14.05: MUzllı:: Pllklarl& 
muhtPlit prkılar prognınınm deT&
mı, 14.20: llilzllt: Riyaııetıcumhur 

lıandosu. 1:5.00/1:5.30: Mllztk: Hatif 
§&rlolar (Pi. ) 18.00 Program ve mem· 
leket saat ayarı. 18.05: MUzlk: caz· 
band (Pi.) 15.30: Mllzlk; Franseka .. 
PiJanO konscrl08U (Pi.) 18.40 MUzlk 
Radyo caz orkestrası, 10.15: Mllzlk. 
19.i:S: Memleket saat ayan ve Aja.DJI 
haberleri, 20.00: Mllzik: Fasıl heyet!, 
20.so: Konuoma (GUnllıı. meaelelerl), 
20.50 lf.Uzlk: şarkılar, 21.10: Temall: 
Tam laabet, ('\"azan: l{eır.al Tözem). 
2L30 P.adyo gazftcıl, 21.15 MUzik: 
Radyo salon orkestrası, 22.30: Memle.. 
ket aaat ayarı. Ajans, 22.50: MUzlk: 
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zündcn öldüğünü oğrenmesinden 
korkuyordu. Kızının kendi evini 
terlcetmcsinden değil. Ben bunu 
söylemek istiyordwn. 

- Hikayeniz ~ayanı hayret bir 
hikaye, Mis Bocguet. Bunu isbat 
edebilmek imkinın3 malik misiniz? 

- Af fedcrsiniz Mösyö, fakat 
ben .• 

- Bu söyylediklerinizi isbat e
decek bir deliliniz \'31' mı diye so
ruyorum. ileri sürdüil\inüz bu §eY· 
leri nasıl isbat edeceksiniz. Anladı
nız mı şimdi? 

- Evet anlıyorum Mösyö. Fa
kat bazı güç kelimeler kullanıyor. 
sunuz. O zaman anlayamıyorum. 
Şimdi bana söylediğim §eyleri is
bat edip cdemiycccğimi soruyorsu
nnr. J~te cebimde isbatım v-.ır •• Bir 
mektup. Bururunuz. lşte yanım .. 
daki insan size verecek, t~r 
ederim Mösyö işte .. .! Bu mektup 
zavallı Misters Hargreaves tara
fnıdan Mister Bruıitona. hitaben 
yazılmış oJan bir mektuptur. Mis
ter Brunton bana bu hikayeyi an. 
latırken me'ktubu da \'ermişti.. E
ğer Mösyö isterse ... 

- Bir saniye, hitfm bir saniye. . . . . . . . . 
- Te~kkür ederim Mösyö. Bü-

Seyirciler arasında: 
- Delikanlının kolu gidi .. ..it 
Diye bağtranlar bile vaıw: 

Fakat, Yusufun yüzünde t;;, 
rü ifade eden en ufak bir · 
bile görülmüyordu. 

Halim Paşa balkondan ıae 
derken, bu güreş keı:ııdisini 
heyecanlandırmıştr. ÇUnkU, g10 
reşçilerin ikisi de genç ve • 
ayarda. kuvvete ma.likdiler. 
na rağmen, sırtlanlar gibi 
güreşen genç pehlivanların 
ka.pışmalan on yedi daki 
fazla sürmedi: Yusuf, bird 
re sür'atli bir dônUşle kol 
kurtarm13 ve siddetli ibir h 
ile Sarıyerli lzzeti şa~••t"I" 

altına almı~. 
Bun1nn sonra, 1.zzetin 

gibi bağırışına şahit olan 
ciler: 

- Yaşa Yusuf ... 

- Yaşa. Yusuf demir pcn 
arslan .. 

Diyerek ellerini çırpıyorı.t' 
dı. 

Tam on yedinci da.kikanm 
nunda Sarryerlinin srrtı 
gelmişti. 

lzzct pchliva."l o kadar bi 
ve czHmişti ki, Yusuf ayağa 
karak, kendisini alkL~lay 
mütevazıfıne bir tavırla. 
Ia.dığı halde, Sarıyerli hala 
dini toplayıp yerden kalk 
yordu. 

Halim Paşanın heyecanı 
mı~tı. Alkış tufanı dinmiyo 
Pa.sanm bUtiln dikkati Yus 
üzerinde topl:ı.ımuştr • 

Hakf'm pehlivanlara on 
kalık bir islirnhat '•erdi. 
yerli 1zzct. biraz önoo 
H:ıkkıyr y<.'nillcktcn müte 
gurur ve neşesini ka.~mı:ııq 

14·9.1940 Cumartesi 

Radyo s3lon orkestrası progra 
devamı. Yalnız uzwı dalga poa 
22.50: Ecnebi dillerdo konuıma. ( 
ruz kıae. dalga postaslle), 23.10: 
zlk: Cazband (Pi.) 23.~/!!3 30: 
rmk.1 program. 

~ -> 
~ 
<( 11 S~ban 

f-- hıw IH2 

Vakitler \ &11atl 1!:7.ıuı.I \'a:t.ııtl E 
0
d°:._"OlD 5 38 ıı 15 6 S9 11 ı'f 
Oııı.u'U 

Otte 12 ıo 5 ~ 12 10 5 d 
lkla'1 ı;; 43 9 20 U U 9 sS 
Akşam ıs :2 12 oo 18 21 u ol 
l:'ntn ıt :ıa . 1 as lt 68 ı ,. 
1msak ı r.~ 9 as 3 51 ı fi 

---------------------' 
tün jüri azası mektubu gördü 
Okudu mu? ... Mis Bocguet l 
mahkemeye bu vesikayı naal 
geçirmi' olduğunuzu anlatır 
nız? 

- Bu ... Bu ... Nasıl söylüy 
nuz? .. 

- Fakat size daha ewel a 
tım Mcisyö. Mister Bnmton 
hikayeyi anlattığı zaman bu 
tubu verdi. 

- Cevap vermeden evvel 
dünüz mü? 

- Affedersiniz Mösyö? .• 

- Bu mektubu Mister B 
nun elinden aldığınızı söyl 
samimi misiniz? İfadenizin ci.~ 
yeti ve vchametini anlayor ~~ 
nuz? Bu defa açık konuştuguv
zannediyorum. 

- Evet. her ~yi biliyorum.-~ 
~yi anlıyorum. Buraya hakilıı'.' 
söylemek için gelmiş olduğumU ~ 
liy~. Size doğru~-u söylüyorur" 
Mosyö. Ve eğer size Mister Brısı"' 
ton bana... .• 

'Devamı vflf ı 
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···par iSrrumanıar·danöıiCJA·~~ ı 
kim işgal etmişti ? f 

Bir Fransız asker• muharririnin romanından ~\. 
- 2 -

Kırk yıl kadar C\ \•el Danrit isminde bir .Fran~ı.ı muharriri 
"tstilayi Cihan,, isimli Parisin lslam ordul:ın tarafından ima
lini tesbit ed-en bir roman yaunı5 .. ~luharrir bu hayali eserindt: 
iki buçuk milyonluk bir Islrtm ordusunun Avrupada önüne çıkarı 
ordulan dağıttıktan sonra ordunun Pari... kapılarına dayandığını 
ve "Zavallı Paris, zavallı medeniyet kaynağı! Nihayet kendi ıe
liıket çukurunu kendi cliydc kazdı .. diyerek eserinin wnfarır.d:ı 
Parisin sukutunu anlatıyor. Bu romandan dün aldığımız parça. 
da, Parisliler duvarlara yapı~tmimı..ı bir beyannamede J"1am 
ordusunun zehirli gazla mağl(lp edileceğini okumu~lardır. iki 
Fransız zabiti de bu beyanr.ameyi okuduktan sonra z~hirli ıı;azın 
imal edildij:,ri fabrikaya gidiyorlar. 

l\uwcUi bil" ihtimal olarak yalnız yi.izlerl kauçuk masl:e 
atkaıa. darussminsmdaki esas- ile değil vücutlım da aynı cins· 
lar bunlar ise de bu esasların ten bir elbise ile i>rtülü idi. 
~kip sureti nasıl: Hararetle Çalınl"r, bunlan görünce: 
ltıi? Elektrikle mi, asidlerle mi - Herifleri ~eytan:ı benzet· 
Olduğunu kimse bilmiyardu. mek için arkalarında birer kuy. 

Manse, bu mUrekkep mayi vc
Ya gazt hazineden çıkaracak 
llıuııluklan kilitleyip bizzat kcn. 
disi tı.çıyordu. 

a· Gotye kapıyı üç defa çaldL .. 
ır camlı pencereden bir baş 

t'Örünerek derhal kapı açıldı. 
~ç kişi içeri girerek bir tenef
r~ oee.sma girdiler. Bir amnlc 
bunlara. kauçuk moskeler \•erdi. 
Çahncr r,ordu: 

- Bunları sımsıkı suratımıza 
ınr ge~ircceğiz? 

- EYct, aziz yUzbn.şı ! Eğer 
hu Sllrctle hareket etmezseniz 
du~.ar olacağınız l:n:.-:adan dolayı 
ll1csuliyr:ti kabul etmem. yahut 
~~Yn.lımzdan mesul olduğum 
ı~ın eğer bunu takmaz.5anız sizi 
i~eriye eokmam. lki z:ıbit mas
keleri yüzlerine sımsıkı tckarak 
f~b.rikaıım içine girdiler. Gözl~
:r~nın önünde i!}leyen ma"dnele. 
l1n fcvlrnliı.deliğini gördükler i 

dt~rnan son derece de hayrete 
lUJlülcr. 

nu büyük binanın orta kısmı
~rn. zeytinyağı içinde bulunan 
uç Sll'Q. madeni mahfazalar iş.; 
tial e~iyordu. Bir ~ok bakır b:>" 
lllfar bu h~zinelcrden yukarı 
kata. çıkıyorlardı. Orada clekt
tikle İf'leyen muhtelif büyüklük. 
te nıUtcaddit tulumb:ılann tesi" 
l'atına tabi olu•rorlardı. Dipte üç 
bü~iilk fırın g~ce gi..ndi.iz yanr. 
.Yor ve korkunc bacaları alev f . 1 .krrıyordu. 

1 
Ziya~~rile-rin en z'y:ıde giiz. 

erine c;:n.:ıı:ın ~ey, f" bril:'l.dnki 
<tr..1elenin azlığıidi. Bıınfar on 
~irmi kişiden ibaret olup 

--.:::::::=:::-:::======= 1 

Panorama Qazino
sunda kanii b:r 

kav ija 
E,, e ki gece Tak iın~c. Panora_ 
~ &aıino: ~nda bir kavga olmu5, 
ır Poli.., memuru y:ırabnım~trr: 

ttıe\"aialanan poli.-. Dördüncü şube 
~ ınurlanndan Omerdir. Ayni şu-
h ... ı~t:murlarmdan Orner \'C diğer 
ıJ•r.aç arkada~ı ile birlikte gece 
r::nor<!ma bahçesine gitm:ş. içme-

ba~lamı;lardrr. 
ru f>olis memurl:ın c:aat 12 re doğ. 
sı adaınaJ..,lh sarhoş olmu~ ve bu 
e: ~da Hıfkı ile Omcr arasındaki 
z ~1 bir kadın meselesi yeniden ta-

C' ~ll?niştir. 

J.; kavga gittikçe büyümü~ Ye Rıf
a \_~lindeki tabancasını sı;·ırarak 
t:~da~ Omerin ustüne boşaltmış. 
~Çıkan kurşunlardan bir tanesi 
tq re isabetle kendisini ağrr SU· 

te ;·aralann~tır. 

~ <?azinodaki halk silah sesleri ü
~rırıe korkup kaçı mağa ba~lamış 
e ;·eti~nlcr Rıfkıyı elinde du. 
~anlan tüten tabancası i!c yaka
<l'luşlardrr. 

k Ömer Beyoğlu hactaha:ıcsine 
~ aı~ınlmıs. Rıfkı bugün adliyeye> 
~e,ltif olunmuştur. 

ruk eksik dedi. Golyc: 
- tn.~n mesamatı ile de .ne· 

fes alacağı cihetle bu tehlikeli 
hava içinde yaşayan amelelerin 
cild vasıtasile zehirlenmesinin 
önü alınmak icabcdcr. lşte bu 
kauçuk elbiseyi bu sebebe m cp
ni giymiıılcrdir ... 

- Ameleler[ azaltmaya mu
\"affak olmuşsunuz ... 

- Evet... Burada her şey >" 
tomatik bir tarzd& c.creya.n e
deceğinden o kadar işçiye !Uzum 
yok? 

Seh·aI: 
-öyle a.ıılayonı.ın ki bir kı:.r 

sene sonra :ırtık ameleye !Uzum 
kalmıyacak yalnız makinistl~r 
iş görecek. Amele yerine m:ıkı. 
ne geçecek. . 

_ Evet... I3u asırda bu hakı· 
ka.l meydana ~ıkacs.lctır. 

_ öyle ama, işsjz kalncak 
milyonlarca adamı ne yapacak
sınız? Bu da bir iktisadi mesel~. 
dir. 

- Bir iclimni buhran içinde 
bulunuyoruz. Kendilerini mahv 
,.e helak etmek istedi~i1niz Zmr 
ciler bize Avrup:ı.nın her 
mUsavi surette tn.ksim edilmesi 
kaidesini öğrendiler. Blnaena.. 
Jeyh nrtrk içtimai scfnlct deni· 
len tehlikeli ihtimal tamamiyle 
ortadan kallmcakt rr. 

Çahner sordu: 
- Şu ihtiyar maymun ne 

y:ıpıyor? 
Yüzbaşmın ihtiyar maymun 

dediği adam. Gotye'nin mua.•:Ini 
olan kimyager :'\1nns;: idi. Etrafı 
camla revrilmiş bir yerde tecrU
belerlc - mcşı;t.ıldii. Her saat, 
ı~cudisinc dereceli bir k:ldehle 
zehirlitrnz getiriliyordu. Bu gaz. 
rnnmtr:-ık bir bl'hara ber.ziyor. 
du. Man~c c,·vclfL gn.7.I muayene 
ettikten sonra nrlmsm<laki ka· 
festen bir gü\·ercin yakalayıp 
r,:ıgasım :rehirli gar.n ookuy~r 
ve dcrh::ıl ölen bu lıa~"\·am bır 
köreyc :ıtıyor~u. B~dan sonra 
dcre~eli barda!';J su ılc dolu ufak 
bir tcne~cyc daldırınca r.u gazı 
emiyordu. 

İki zabit dışerı çıkmak Uze-
nylren Çahter ynvaş sesfo: 

_ Bu m::ıqJ:eyi ytımmızda 

alıkoyalım, deminden ~!ay ~?i· 
yordum ~ma şimdi bun. :ırm bız~ 
Iiı.zım o!ac:ığmı :ınladnn ... dedı. 

Got yeden birimç tan? . mask: 
i;;tcdi1C'r. Baldcn iki zabıtı fobrr 
kanın önünde bekliyordu. 

Goty~: 
- Hüzgoir yok! Kırk re~iz 

s::ı.at sonra artJk kurtulaca6"JZ 
dei. 

Mclval: 
- Şarktlln hafi! bir esinti 

vardı. 

- Doğru!.. Fakat bu da g:.ı.z 
bu1utıarını Parise !evkcdemcz. 
Eğer rfu:.gfır şiddetlenmezse i~i
miz pek yolun.da ... Aksi ta.kdır. 
de pek fena ... Ne '•akıt dönc~:k. 
siniz. 

- Ynnn sa.b:ı.h. 
_ Geceyi hav:ıdn. gcçirınckte 

ne m5.nn var!. 
- Dil3-lllarun ordugilı ateşle

rinden mevzileri iyice keşfedebi. 
liriz. 

,...••••••••ı•• ... I - Nasıl isterseniz öyle yapı 
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' ruz. Taliiniz açrk olsun! 
Çocuk Hektmı Saat dörtte Velo balonu Ver· 

Ahmet Akkoyunlu sayın üstünde hulucduıııyor<lu. 
taıc.tm. Tallmh&M raıu No. • Yüzbaşı Jerar sordu: 
~zardan maada hergUn saat lll - Binbaşım ne tarafa gidece. 

l ten llO?lra. Tl'lı!fon 40121 

ıa..lltl-... .. •m••••-- ğiz. 
(Dcı:a11111·ar) 

r 
r 
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J 

- l "a ... Dl'nıd• t:I bu ~:ıt siıin lıii~·iik pctlt'rinit··· Fakat lı:\yret ı ... 
\ "ater lo mu?ıarcbt>sinclc ga:r. ma~:\t' ,ı kııllıımlıltlarmı bilmiyordum. 

(İngiliz knrlkntürU) 
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Demir saça fiyat 
tesbit edililJor 

Kösele va yağ tiya tl arı · yükseldi 
Elin':ie demir saç bulu· j derck keten tohumu fiyatının 

nan kimseler bugUndcn itibaren mütemadiyen yükselmesinden 
beş gün zarfında bunların mik. ~ikayet c~i~lcr ve bezir ynğ~o: 
tarım birer beyannnme ile mın- nmn da gıttıkçe pahalılaşacngı. 

taka ticaret müdürlüğüne bildi· nı bildirmişlerdir. Bilhass Yu
receklerdir. nnnistan tarafından çekilen gc· 

Ticaret Vekaleti. aliıkndnrla, ten tohumunun fiyatlan çok 
ar demir rnç için de bir sat~ ~i- yükselmiştir. Köylüyü koru • 
yatı tespit edilmesini bildirmiş· makla beraber mamulatı da pa
tir. Fiyat murali.ibc komisyon.ı halıya mal etmemek dü.sünülc· 
p:ızartesi giinü bu hususta çalr3-- rek kt'ten tohumu re~h.sulünün 
malnra. ba.§layııcaktır. Demir ihracat birliği ve yerli inl:r:ika_ 
saç fiyntları da, Amcrikadan gc- törl~r tarafından tamamen mil
len demirlere tatbik edilen for bnv::msmm caranU o..ltnıa. alm· 
nıill u.ze~indcn tespi_t oıun.a~. m~sı ve fiy:Uarın da makul bir 
tır. :f3ıı:Iıklcr ur.ıumı kntıblnm hadde fikse edilmesi dUşünüJ. 
de fıkrı almaccktır. mcktedir. Dün za.hirebirliği top· 

l{ÖSELE VE YA(J, lnnnrak bu hususta görüşmüş· 
FİYATLARI YÜI~SELDt tür. 

15 gün evvel 350 1rnruşıı olan I~AHVELER ÇIKAH.U..JYOR 
kalm köseleler 550 kuruşa ka-
dar çil;nu~tır. Diğer rinsler üze· 
r inde <le bu miktarda yükselme 
vardır. 

Diğer taraftan yağ fiyalları 
d:ı perakende olarak son gtlnler. 
tlı' f!orUlmcmiş derecede yi!kf:~l
rniŞtir. Alakadarların \'aziyeti 
tetkik ("Lm'?si beklenmektedir. 

Diğer taraftan keten tohu· 
mundan bezir yağı imal eden 
yerli fa.':Jrikatörler fiyat mura. 
kn.bc komisyonuna mitracaat e-

O kuyGcu 
Dilekleri: 

Halk han1aın l ar1 
erken 

kapann1amah ! 
Balat cfrarındaki fabrika ış(lc. 

ri namına Osman Oğıı::dau aı lığı
mız bir mektupta şöyle deniyor: 

lstanbul bc!edh·esinin Balatta 
açtığı h:ımam, a::"'amları saat beş
te, Cumartesi günle:i de saat birde 
kapandı~r cihetle bu hamamdan 
bizim tribi i;çilcr i..tifade edeme. 
mektedir. Bu hamamın hiç olmaz. 
sa akşamları sekize kadar a,;ık bı
rakılma,,ı civardaki binlerce fakir 
işçinin yıl~anabilınt'c:ini tcmın ede· 
cektir. 

Gümrliktc bulunan 25 bin çu. 
va! kahvenin son partisi pazar
tesi giinü gümrükten çıkarılmış 
olacaktır. Ya.lmz malların hır 
kısmı satılmıYarnk Brezilya 
r;irkcC elinde İmldığından buır 
lar bir müddet geç çeldlecektir. 
Diğer taraftan Brezil~·aya yeni 
kahve sipari;;leri vcriln~esi i~in 
teşebbüsler yapılmaktadır. Böy. 
lelikle ileride de kahve buhranı
na mah~l bırakılmayacaktır. 

ihtikar yapan 
kömürcüler var 

Bazı kömürcülerin odunu n:ırk. 
tan fazlaya sattıkları haber alın
mış, bunların cezalandmlması için 
belediye şubelerine \'C zabıtaya 
dün emlr \'Crilmiştir. 

ı.,•:uıbul asliye ycdind hulmk 
Jıfıt,imU;'.;lndcn : 
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C~!~vada n~~~·~o.r~ 
f opa, tüfeğe dair 

für makineli tülck yerde olduğu zaman birbiri arkasına 7000 defa 
ateş cdıldı~i takdirde, namlusu kızarak erir. Bununla beraber, bir tay. 
y~rc<l~ıı at~ edildi6'1 zaman. tayyarenin ~ürati ile ~amlu soğuduğu 
ıçııı höyl\!'l)ır tehUke me,·cut d~ğıldir. 

.\ me.rikan icadı bir tiifd\, naınlu~undaki tertibat sayesinde, içine 
ı.onUian on kur~unu avni zaman<la atmaktadır. Bu "onu biı:den patlar 
ku;şunlu tiifek,, ilk defa olarak yaban ördeği 3\'CJlan tarafından 
kul anılmıştır. 

1350 de, top ilk defa icat edildığ'i zaman, bir shTi akıllı, birbiri 
ranmda beş, altr <!ğzı olan bir top düşünmüş, bu suretle hep birden 
atılacak güllelerin d:ıha tesirli olacağını, kale duvarlarında büyük bir 
ı;cdik açacağını ileri ~ürüyordu. 

lngilterede ruhsatiyesiz silah taşıyanlar en aşağı 20 sene hapse 
mahkOm olur. 

1 lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 ------
Semti vo mahallesi CaddP. , l'Yft sokağı No.et 
Çart'3mba, Tevkil Manya., zade ls· M-i 

cıtsst 

~tuhanııı~ı 

a~ ııtı 
J,lra Kr. 

5 00 
Cntcr :rnı:ıu ağa. çıkmar.ı 
Clball, Haraççı Kara Mehmet UskUbl H&raççı Kara M:eh· 

:met CamJl 
:; 00 

Edimekapı, Karabaş 
FaUh, lürmasU 

Sarma§ık 

Carni meydanı 
ÇatFdtı 

., 

.. 
., 
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.. 
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Sa!rnn ham alt kalla 
Sıra odalar han alt kat 
Z!nclrlihnn üst kıı.tta 
Z!nclrlilııuı üst katta 
Sıra odalar ban alt katta 
Tuğcular 

Alemşah 

Kahvehane 
.. Bodrum hanı all katta · 

EyUp, Camilkeblr Kalenderbane 
Çnrıııds KUrkçtller 

Fesçiler 
Kolancılar 

Tahtakııle, RUatem p~a Mahkeme 
Ç81'§tda Takkeciler 

.. Kol ancılar 

11 
4 

10 
l1 

18 
13 
6 

H 
28 

Keçeci Piri Ca. 
Mektep mahal. 
Oda 
Oda 
Oda 
Fevkant Oda 
DUkkln 

" .. 
•• 

Odanın l/2 his. 
DllkJWl 

10,11,12 .MaklOp dilk. 
40/120 his. 

93 Dt1k. 9G/192 his 
li 

328 
77 
lS 

,, Yorgl\Ilcılar 4 

Peyke malııı.l. 
DUk. 11' hla. 
DUk. 3/ ' bia. 
Dük. 1/ 2 his. 
1/4ı ıı.ı.. 

· Mahmutpa§& hacı KUı;Uk Mahmutpa:a 180 
Baba Hruıan .Atemi Horhor 

DUk. l / 20 h!a. 
HaydarJwıe M ea. 
clt lfa!ı. 

2 00 
lO 00 

2 00 
1 00 
2 150 
2 00 
4 00 
3 00 
l ti O 
l 00 
l 50 
l 50 
15 00 

2 00 
Mı 

ı ı;o 

" 00 
ııo 

60 
l 00 
3 00 

Yukarda yazılI mahaller 9U - se.neai Mayıs sonuna kadar kiruya \'eril
ruck Uzer~ ilı\n3. konmu§tlır. tsteklllcr ihale güntı olan 2~ EylCll 940 Çar. 
ııa.mba gUnU e:uıt 15 e kadar Çcnbcrlila§ta. lstanbul Vakıfl&r BaşınUdUrlu· 
ğllnde Vakıf Al,arlar kalemiho gelmeleri. (8GS3) 

Fethiye Malmüdiirlüğünden: 

Hazineye ait ve Domuz o.lanı mekvlindeki 36,46 dereceli 2300 ton 
krom cevherleri \'e her t onu 250 kuruş hesablle 5i50 lira muhammen 
bedelle 15 gtin mUddetle nçık nrttmnaya konulduğundan tallplerl:ı 
muvakkat tcminnt tutarı olan 430 lira 25 kuru§un tesliml vezne edil· 
dlğinc dair makbuz veya sair vesaiklc birlikte ihale günU olan 30-9 
-910 pazartesi günü saat 14 de Fethiye hükOrnet kC\r.ağmda mUte
gel:kil .komisyon nezdinde hazır bulunmalan ve bedelsiz olan bu hu· 
sustaki şartnameyi görmek istevcnler ln Fethiye mal mUdUrlllğilne 
milracaatlan ilim olunur. • (~) 

istanbul Vilayetinden : 
Cumhuriyet Merkez 'Bankası dahilinde bulunmu,, ve ljlındiye kadar sa. 

hlp!erl zuhur etmemiş olan kıymet ve paralıırm miktar ve nev'i Te bulun· 
dukları ta.rıhler aşağıda. gösterilm1'ıUr. 

Kanunu ma.hsusunun 693 UncU maddeııl mucibince a.ıhlplerinl.n bulunma· 
ıımı temincn ııeuı olunur (8§4) 

füyJU('tltrin bulunduiu tarih 
- 23/0/938 

12/i/940 

BoJunan kıymetlerin 
KıyDMrtJerin clnıl Mıktan 

- Türk borcu tahvili II 
TranJ K. 8 

% 2 tıı.lzll 932 hazine 
S No. kupon\! lO luk 

60 llk 
100 ] Qk 

'oıs dahili istikrazı K. 37 
Para ı 

" 
" 

ı .. .. 
" .. .. 
" 
" .. .. .. .. 
,, 

3 adet 
ı adet 
ı adet 
7 adet 

10.-llra 
5.--Ura 
2.-
5.-
5.-
3.-

72.50 
-s.-

50.-· 
2.-
3.-
2.-
3.-

l0.-
10.-
li.-

Açılm:ıH bir ~eneye yakm bir 
znman olduğu haktn heniiz Gazi 
köpriisünden hiç h:r otobüs gc ·c. 
memektedir. Bu ha: Eyüp \"C ci. 
varında oturanlar için B<:yc~lıı ta
raf ma geçmeye imkan bırnl\ma 
maktadır. Bu köprüden otübüs i~ 
letihnesini belediyeden ayrıca rie<• 
ederiz. 

Anknrada mukim Elnzığ mcbu· 
su Fuat 7.i.rn ile Büyükndr.dn Mn
dcn caddesi Alp::.slan sokağında 
mukim Liıtfiy<'yc iwfctle vl.'killc.. 
ri a\'lıltnt J{adriyc Abacı oğlunun 
Bey<ığlunda Tepeb:ışı P('lraralas o. 
telinde mukim Bodo'l!lki Ano.:ıt:ıs· 
yad's ile G!llntadn Ömer Abit ha.. 
nmda 30 numarada l'ilco•·ulos Ko.
b:ıs:ıknl rl"J.hlcrine nçtığt tashihi 
ka\'ıt d:ıv'lsmdan dolayı mUddeia
lc\:hl<'rden Bodosnki Ann.<;t:ı..cıyadi_ 
s~ gösterilen adreste olmadığı ve 

" 2.SO 

7/9/~3S 
3/10/938 
2/l/93S 
2/2/038 
19/4/938 
11/6/938 
5/10/939 
ıl/i/939 

3/3/039 
5/Gıo:ıo 

22/G/939 
1/7/9::9 
l6/ll / !l39 
lG/2/9~0 
~/::i/940 

25/6/9·10 
1:?/8/910 bu n:ımdıı kinıse lı:.ılunm:ıdı~ı na. '-.. ,, 

mınn e"ndcrUC'n dava arzuhali il· ---------- - ---------------

Asker ailelerine 
yardım İ§İ 

Asker ailelerin? ''<ırdım J.::ırar. 
namc~i beledi) eve tel-ıP\! <"lilmi~. 
tir. Ya:a".lda yard·nı ··ı hu ı.~· ır. 
namrre gti~e t:-.nzım olun:mll tn. 

zerine tebliğe memur postn rnemu ........................ .. 
nı tarafından \'erilen rnl:-ruhatlt:ı4nı IW 

, lmnı.• ... H. tJ. M· \.· nun 
:ınıOŞI ~• ·"'" 
11? \'t' IH ü::ıcü maddP!eri muci· 
'>" wcc tstnr.bt:ldn mUntC'şir t~rkçe 11 

t , • den biri ile ,.e bır ay 
"''.lZC c.en:"l 'ği .. 9 940 
"'lüddctlc iJ;1nen tcblı ne , . : . 
11' 'hinde knrnr verilmiş \'C ıstida 

rı · . b' fi!ı"ı~sı da mahkeme 
suretinın r n · ·• -..l·ı . b• 'un
dİ\'E n'ıııner,inc teli!c ~,..ı mıı;; uı 

• d 11..-3 karı;ı mu. dı:ı..un~ ın C"'!S '1\ • 
"d · ... t z3rfıncln CC"\'flP D\"l'C'n ohn mu o · • ııı·· mc'·amıno. vcrr-ı '"İ lıiz •mı: te ıı., ·• 

, '""',"' ,·:., .. r1' r:n o' •rıuı· 
1;:.ıi:n C• m .. • • · ('l"I'- ') .. ,) 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

gen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına diz~i İşleri ahr. 1------
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İsim değiştirme ilanı 

tsınim Mohmct Dur~ııın iken 
Mehmet Tarık olarak değiş tirdim. 
Mahkeme kararile kanunu medeni

.;·c göre tesçil ettirmek üzere oliın 
ederim. ( 33451) 

KAYI P! .AR 

İstanbul lisesinden 9~3 - 934 sc. 
neıd aldığnn orL, mektep ııahadcL 
namesiyle 936 ;r 937 de dokuzuncu 
sınıftan aldığım tasdiknameyi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan es. 
kisinin hükmü yoktur. 

483 Necmettin Dengiz 

*** 
Amavutköy Kollej Amerikan 

kız lisesinden 1935 senesi orta kıs
mından aldığım diplomamı 1.ayi et
tim. Yenisfai çıkaracağımdan eski· 
sinin hükm üyoktur· 1-'utuhat. 

\ (33445) 
• • • 

Sayı Seao Makbuz No-
1088) 56172 
1089) 5~3!) 
1090) 939 :..cs'174 
1091) 56171 

Yukarıda yazılı 4 adet gUmrUk 
tod.kbuzunu zayi ettim· Yenilerini 
alacağımdan eskilerinin hUkmU 
yoktur. (3345?) 

Şa"JJ.,.. T.Aınlerler fzak '''° daıı 
1stalr1'al 4 üncü Vakrf han 4 tin· 

CÜ '):ı~. 

~·----~ ........................... a..llııllll .............. '/. Ga~ıJ Ço, .. Jk 

ORTA KISIM- USE KISMI- MOHENDiS KISMI 

12- 9. 40 çarşa.rJa gtlnü sabah
leyh sa.at sekizdo evden çkıp so· 
k '1ta oynarken bir daha evine 
dönmeyen 3 yaşmda Kadriye adın· 
da bir k1z çocuğu kaybolmuştur. 
Bulan ve gören varsa a.,ağıdaki 
adrese insaniyet namına haber ver 
mcsi rica olunur. • 

SüJeymnnlye, EıııkJ Mehterhane 
karşısında 7 numarada baba.111 Ha.-Derslere 19 Eylul Pertembe sabahı Başlanacaktır. 

Le,ll talebenin 18 Ey11lt Çarşamba ak~nu mektebte bulunması l!zımdır. 
san ÇaVWJ· (33448) 

Tecdidi Kay .. Erkek kısıninda 16 Eylül Pazartesi ve 17 Eyli'ıl Salı günleridir. 
1 Kız kısmında 17 Eyli'ıl Salı ve 18 Eylul Çarşamba günleridir. 

Sahıbı: ASIM US 
Basıldıgı yer: VAKiT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden : 
........................................... Rtfik Ahm' t Sl'veneil 

BABÇI MIUBLILABI • 
. Nadide .fidanlar, kamelyalar, manolyalar, slls fidn.nlan, salon ye- ı 

§illiltlerl, mavi çamlar, Avrupa yediveren güllerini ve saireyi. Orta
köy Ankara bahçesinde bulabilirsiniz. V AStL. 

- . . 
Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilan lan 

Aylık 12 lira muhammen kira bedelll Derince istasyon büfesi pa
zarlıkla kira.ya verilecektir. 

Bu gibi işlerde ihtisası bulunanların vealkalarile birlikte 25 Ey
lül 940 tarihine kadar Haydarpaşada tıııetmeye müracaatla ııartname
li görmeleri ve yazı ile tekli!atta bulunmaln.n lhımdır· 

!dare talip olanlardan en muvafık buldukları arasında pazarlık 
yapmakta aerbeatUr. (8649) 

AN 

İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için 400 adet llstik levhanın alımı açık eksiltmeye konul 

muştur. Eksiltme 18·9-940 ça?'§amba gUnU saat 15.30 da B. Postane binası 
karşısında Valde hanının ikinci katında idaremiz umumi depo muhaslpllğl oda 
smda toplanacak mUdUrlUk alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Beheri muhammen bedeli 217 kuru~, hepsinin 868 lira, muvakkat temJ 
nat 6lS lira 10 kuruştur. Taliplerin olbabtakl numune ve oartnameslnl gör 
mek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma gflnlerinde mezkfir 
mUdUrlUk idari kalem ıevaz1m kuımınl\ eksiltme gUn vı:ı saatinde de 940 senea 
için muteber ticaret odası vesikası vo muvakkat teminat makbuz1le birlikte 
komisyona mUracaatlan. (7994) 

Askeri Tıbbiye Okulu Md.den: 
Lise mezuniyet derecesi "pek iyi" veya "iyi" olmak şartlle olgun

luk imtihanlarını vermiş olanlardan tabip ecz:ıcı. kimya milhendis ve 
askeıi muallim smıflarına tekrar talebe alınncakhr· Talip olanların 
blrinciteşrinin yedinci günU fstnnbulda Beyaz:tt.a mektepte yapılacak 
mUsabaka imtihanına gelmeleri ilan olunur- (8524) 

BA KASI 
31 tLKKANUN 1939 T ARiHiNDEKI VAZiYET. 

l,. LeylA 

:ı Erkek 
ni olej 

lLK . ORTA. LlSE 

Nehari 
Kıı. 

UUdllril: Eakl ŞlıU T erakkl Ulrektörtı l\L Ali llıışmut Kır<-a 

.. 
il T aksimde Sırcuerviler 85 • Yeni açıldı 

Hususiyetleri: YABANCI DILLEH 0GRETIM1NE geni§ mlkyast 

1 
ehemmiyet vermek, ısınınarını az mevcutla teşkil ederek talebesinin çıı 

lışma ve tnkl~aft, sıhhat ve lnzlbab ile yakınılan aıAkadnr oımaktıı 

Mektebin denize oAzır kalorlferıı tenetftlshane ve ıımoastı:<hane!! ·,,ardır 

Her gün Hat 19 tle 181 arasında t..ıılebe kayıt ve klllJul olunur. Tel: 41 lliP 

lih5!m.k rwa11111~ , •• • 
Türkiye 

Ziraat 
Cumhuriyeti 

anka ı 
Kurulucı Tarihi : 1888 

Serm"vesi: 1 oo ,. .... 'l .n~n T i;r# '~irası 
/ ~ube ve A iAn~ " ..J~di · 265 

Zirai ve ticari her nevi b~n!<a muameleleri 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lıra 

ikramıve eriyor 

1 

~aat Bankasmda ımmt-aralJ " " tııbarsız tasarruı nesapıarında en a.ı 

60 Ura.sı bUlunanlara ıeoede 4 dera çelıl!ecek kura U11 ~agıdakJ 
plana göre ikramiye dağıtııacaktrr. 

' Adeı 1.000 Liralık 4.000 Ura 

' • 600 • 2.0110 • 
' • 1:18 • ı .ooo • co • 100 • 4.0CO • 

ıoo • 60 • 6.000 • 
120 • 40 • t .>100 • 
160 • ıo • s.200 • 

DlKKAT : Hl'saplarmdakl paralar bir sene içinde 5'l liradan aşağı 

dtlşmlyenıere lkranılye ı,;ıktığı l.akdJrde % 20 fazlasıyıe verilecektir 
Kur'alar senede t defa: 1 EylQI, l Blrtnclk!Dun. ı ?.:art H ı Bılzlrarı 

tarihlertnde cekllecektlr • 
,.. •• j•#•td)C:41Qi' :Cihi':WS .. l!t~=lt'L 

is tanbu l aeıecJ iv esil 
ı ı anıarı · 1 ..... ~~~~~~~~ 

3710 sayılı belediye istimlak kanununa tevfil.nn İ !!.limlf.ı l:i•ıin u
mıımi menfaatle re uygunluğu tasd ,k <:dilip nıc?Jn"ır kanunun 8 inci 
maddesi mucibince 736 lira 10 kuruş kıymet tal.dir edilınl.,~ bulunan 
Yenicami Çelebi oğlu Alaaddın mal1:ıllcsinin Yenic'lmi n\'lusunda Ka· 
dastronun 380 inci adasında 8 p:ır:ıei ve e sk i 112 yeni 29 ı.u,ı No· lı 
dUkkanrn tapudan alınan tas:ıı ruf lmydmda 90, =:" 1 hi!!seslne sahip 
:Mu~a oğlu Ali Osmnnm vefatı do'&. ıslle vaıislerine bu kıymet tcbl;:'; 
edilmek istenilmiş ise de hliviyet \'e ikıınıctgô.hı te:;b't edi! '!!l~c1 i;':i 
zabıt:ıca yapılan tahkikattan ımlaşılmış olmal>ln 3710 rayılı b ·~cdiyc 
istimlUk kanununun 10 uncu mnddcı:ıine t EWfi!:nn ic:ıp CdC'n tcb!;ğ va· 
rakala.rmrn haritaslle b'rlikte b!rcr nus:uı.smın bu dük!ui.na <li";cr 
nüshasının ait olduğu belediye dnircsine ve ur·ıucü ni.:s~acı•nın d:ı u· 
muma mahsus malıalle 20 glin mUddetle tem. edildiği illin ol" :r. 

(Sr..ıJ) . " . 
'AKTtF~ 

ı -- ' PASiF . • j J 
! 

Hisse senetlerirJn ödenme.si is
tenmemi§ olan kmınr. 

Ka.sadave Bankalarda. bulunan 
paralar. 

Kma. vadeli avanslar ve röpor. 
lar. 

Tahsil olunacak senetler. 

Cüzdanda bulwıan kıymetler. 

Borçlu cari hesaplar. 

Rehin mukabilinde avanslar. 

Kabul yolile borçlular. 

Gayrt menkul mallar ve mobilya 
/ . 

Miltef err:lk. 

!sterlin 

5.000.000 

1 
Ş. P. 

8.432.206 14 8 

1.400.000 

4.536.067 13 

2.383.061 1 5 

7.091.020 5 

2.664.801 4 9 

1.069.462 18 9 

580.175 7 2 

34.026 15 2 

33.190.821 19 11 

-
Sermaye. 

Statli mucibince a~Tılan ihtiyat 
' . a.<çesı. 

Tedavülde bulunan banknotlar. 

Görüldüğünde ödenecek sen.etler 
ve vadeli senetler. 
Alacaklı cari hesaplar. 

Vadeli bonolar ve cari hesaplar. 
/ 

Kabuller. 1 

Müteferrik. 

( 

!Kuyuda mu\•af ık olduj;u tasdik olunur, 
,..Umum Muhasebe Şef Muavini ı 

A. A.MAYER 

-
Isterl in Ş. P. 

10.000.000 

1.250.000 - -
312.~68 19 

272.050 8 5 

18.708.584 1 7 

1.304.977 14 11 

1.069.462 18 9 

2·13.3'17 17 3 

33.190.821 19 11 

Tür kiye Umum Müdürü 
1 PH. GARELLI 

3710 snyıh belediye islimlı'ik ltanununa tevfikan i,sqmıtkı:ıln U· 

rnumi menfaatlere uygunluğu tr.sd k edilip mrzkfn· kanunun 8 mci 
maddesLrıe tevfikan 3022 lirn 5-0 kuruş kıymC't takdir edilmf!! bulu. 
nan EminönUnde Çelebi oGlU Aliı.nddin mahellesinin Yenicami avlu
sunda Kadastronun ô84 üncü adasında 126 parsel ve etki 71 y ('>ni 77 
kapı No· lu gayrimenkulün tapudan alman tMarruf kaydında 8/ 32 
hissesine sahip Musa oğlu Ahır.et ve 5/ 32 hissesine sahip Ahmet kızı 
Vesileye bu kıymet teblii; edilmek istcnılmış !re de ikamctgô.hı t esbit 
edilemediği zabıtaca yapıl:ı.n tahkikattan nnl!ı .. ']ılmış olmakln 3710 sa
yılı belediye istimlak kanununun 10 uncu maddesine tevfikan icap 
eden tebliğ varnkalarmın haritnsile birlıkte bir nilshasının bu dükka
na ve diğer nUshaSlllm ait olduğu belediye dairesine ve 3 lincU nlis· 
hasının da umuma mahsus mahalle 20 gün müddetle talik edildiği 
ilan olunur. (8690) 

Yıllık tık 

ktrası temlrınt 

250.00 18.75 

370,00 27,75 

250,00 18,75 

250.00 18,75 

250.00 18,75 

.... . 
Kerestecilerde ka.in Merkez halinde 59 No· lu yazıhane 

Kerestecilerde kain Merkez halinde 75 No. lu yazıhane 

Kerestecilerde kain Merkez halinde 55 No. lu yazıhane 

Kerestecilerde kaln Merkez halinde 58 N(). lu yazıhane 

Kerestecilerde kain Merkez halinde 45 No. lu yazıhane 

370.00 27,75 Kerest ecilerde k!in Merkez halind e 13 No. lu yazıhane 

Yıllık kir:ı muhaınmlnlerile Uk t eminat mikdarlan yukanda yazı· 
lı gayrimenkuller birer sene müddetle kiraya verilmek Uzere ayn ayrı 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameler zabıt ve muamelM mUdUr. 
lliğü kaleminde görlilcceklir· İhale 30--9-940 pazartesi gUnU saat 
14 de daimi encümende yapılncnktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
~·eya. mektuplan ve şartnamo mucibince ibrazı JAzım gelen v~ikala.rilo 
ihale günU muayyen ııaatto daim! encümende bulunmaları· (8686) 


