
r Bu kup u ~lti ~eyınıı: --, 

VAKITı KIT AB KUPONU 
Tertıb 1 1 dm 25 kadnr Jnıpon toplayıp 

8 
lduenıJıeı ı;cttren okuyocularmın; J6i> 

mellcllr. 

kurtı:luk altJ kitabı öO l•unı, mukahl· 
lln4'.l nlıı.cnklnrdrr. Tn~ okuyacularonız. 

•JTlca 15 kanı' ~ Ucrcll ;önder· 

Algan elçisi Ankaraya dindi 
6 

SAYFA lzırıir, 16 ( A.A.) - !İzmir blıternru;yonrı.l Fu. 
ll"IDl ziyaret etmek Uze:ro şehrimize gelmiş 
o1an Afgan Büyük Elçisi Ji'cyz Muhamnıed Han 
bu sabahki ekspresle Aılkaraya dönn1üşUir. 
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Şark vilayetleri Alman Almanya 
~~yyareleri 1 istila hazı~l.ığını 

Dun beş defa süratlendırıyar zelzele ianesi Londraya Birltalyanmebusuise 

5.300.813 
• 

italya 
İngiltereye Alman 

umumi taarruzu hatlar 
baılamaz 

h •• . · "istila gelecek 
ucum et t ı le r ilkbaharda,, diyor 

lirayı buldu 
Yazan: ASIM us • . • • Mısıra hücum 

Hmdıstan Kızılhaç cemıyetınden edecekmiş ı 

italyanın 
Mısıra 
taarruzu . 

Çörçil tayyareci
lere bir mesaj 

neşretti : 
Bir günde 185 Alman 

tayyaresi ~§Ürmek 
her türlü tahminin 

fevkindedir 

J.,oıuira, .16 (A.A.) - St.oJi .. 
holm '"~ Berlinden gelen malO• 
mata. nazaran Almanlar, Norve. 
!ti!'\ cenup Ye garp ısahillerinde 
Biiyiik Britanyanm istilam için 
yapmakta. oldukları hazırlıkları 
tesri etmektedirler. Amerikan 
kaynaklarından alman ha.bcrlc1 

re göre, Alman ordusuna men. 
sup 19 general .Man.s lima.nlan-ı 
na gelmiştir. Berlindc lbüyük ibir. 
gel'.ginlik olduğu söylcnmoktc:.. 
d~ ~ 

lki gün m 'r.1 Stdani rıjan ı 
afilhlyettar mahnfildcn n.ld1ğ1 ma.. 

lUınata atfen İbılyruıın Mısır füc· 
ne taarruz ynpacnğt hakkında. ec· 
nebi memlekcUenlo ~ıknn ~alia.fa .. 
.mı teyit edilmediğini bildirmişti; 
bir tamftsn ynn resmi ıtn.lyan 8r 

lansr bu haberi ne reilcrkcn diğer 
taraftan batı İtalyan ~nzetelcri de 
lngtlizlerin yalanda Js'kcnderiyc .. 
den pek milhim bir lınber a.Jne.nğr. 
nı 'e bubaberin J.ondrn~·a. ahlan 
hombnln.rdan dr.hıı. kun1U bir te· 
lr yap~ğmı yımyordıı· 

BJdbirlni nala.eder .. ibi göriinen 
bu ıu• rlyattan sonra ltalra. ııe l\fr· 
l!IIr hududund:ın l..on4nln;r y~rdiği 
u mn.Jünıab nlıyoı1ııd 1 tal~ Anlar 

),fbysdan J\tr ıra. 1.ooa,·ü:r. Ptmlşler 
''e Solhım'u isgn.1 cylcmiJcrdlr· 
Röyter hu malumatı ikmal 'c izah 
~erek öyle diyor: "0r1n. sarkfn.. 
ld Jnglllz ba kumandam dnhrı gc· 
!:en nğustoson litlincü ~Unü 801-
hınıclııki nrhh İngifü; Jutaıa.rmr ge. 
l'f ~kmlşti; diğer tanıftcın İtalya 
har-be gfrdlği z.aman Mı"ır nskerlc
rt d~ huduf;ta. mü n.demclrro nıa.· 
~aı 'ermemek iı;ln !;t>kllmi!_iti; Sol. 
Qırı'da. bnhınan lmılalar aclcce 

hlr 1ngtlh: piyndo inburu ile 111uha· 
fu.a. olunmakta idi· ftalyanl:ır ise 
hududun lıu kısmnııln t.:ı'.nı i'h1 fır
ka lir. li~üncU bir 1ırlınnm topçu 
kıtalarmı falı it f'tml .. lrrdir· Sol. 
hım n."keri chcmiyrti halı bir l er 
değildir· Bunı.sı nüfu o nihayet 
bin ki)yo yn.ran bir köyclco ilm· 
rettir·,, 

GürlilUyor 1'; iki ;;ün <-n el 
l.4!fani n.jan ı 1t:ılynnm 1\lrsırıı 
~ı taıırrur. edeceği :\ olmıdaki 
alfaln.n dola~ık bir ifndc ile trk· 

7Jp ederken Afrikadııki italynn 
~Şl.."lJmanclo.nı :nskrrlcrlııo l\lı!m' 
ttudutlannr geçme.< emrini H~m1i<1. 
;:· Dunun ficbclli nrıktır: ttal)·a 

ha
r ırn. teca,iiz ediyor; takat bu 
rch~t ~nn ıncla. 1n,.ilizlni '.rnl· 

n "' • 
rı hrrnkmıı.k i!,'in 1 talran fa.nrru-

;uıınn Mısıra değfl, s:ulr.cc onula.ki 
d 0~1b: l.gnl J,u,"\ ctlrrlno lmrıfr ol. 

llgttnu ilf'ri ı-ilrcrck Mı ırlıln.n 
lıitıtınnk fsHJ or• 

• ~ıl ki lngillzler itıı.lynnın lrnl· 
lanıırğr bu takt:ıg·ı bildikleri irin Mı· 
r • 

0
t - Ub~a huduıluna pc-k yııkın 

la 1Ul • ollum'ılıılıl İngilh: ::ı:ırhlı kı .. 
. tarını clnha ıı.ğustosun Uçüııılc gc-

rıyc ' 1 1 1 t 
1 

t«cınser, lıırıı f.nl~a ar:ı.-
d~dan bir 1ııarnız yapıhlığı tak. 

rıle bunun me ullycti 1uAili.ılnc 
(Devamı 4 ii11ciidc) 

Dil iskelesi 
istasyonunda 
Bir tren kazası 

oldu 
Nüfu ça zayiat yok 
Ankara, 16 ( A.A.) - Bu sa. 

;aıı saat 7 de Dil iskelesi 1stas-
0nundan hareket eden 1~ nu. 

~ara.ıı yolcu katarı Dil iskelesi. 
l>. bir kilometre mcsaf cde 55 
l.lınaralı marsandiz katarına 

tkadan çarpmışt.Jr. Marşandiz 
~annda. iki yUk vagonu dray
tı . tm~tır. Yolcu treni maki. 
ttı· ının ön tekerleği dra.yman et
rn 1~ olup yolcular arnsmdn. bu 
be Usa.demeden dolayı yurah veya 

teli yoktur. 

k}\.~ mesulleri hakkında tah
'-<l.at devam etmektedir. 

2632 · sterlin geldi 
'.Ank.ara. 16 ( A.A.) - 14 • O -

1940 tarihine .kadar :Kı:r.ılay u. 
mumi merkezi~ yctmlnıı fiark 
vilayetleri zclzclcsi fancsi lis
tesi: 

1 no Paris S.r~.c. {1irkl'tinden 
Paris konsolosluğu eliyle, 26!'1,27 
Darende :ınulay şubesinden, 
l.207,00 Sümorbank demir ve 

çelik fabrikası men.~ubininden, 
123,74: Yugoslavya. salibialımo. 
rinde11, W,51 J\c.nıaliye kızılay 
§Ubesinden, 53,22 Nazilli kızıl· 
ay şubesinden, 26:;,12 Adaımza
rı kt7.thty şubesind n, 34,12 E. 
minönii ıkızıln.y 3ubesindcn, 11, 
13 Buldan kır.ılny: §Ubesinden, 

:<Devamı 4 ünci1de), 

Başvekilin lz•I•· 
deki tetkikleri 
efik Saydam bugün 

a ·niy gide ek 
Jr.mlr, 16 Ohısu..,i) - Bıışvcl<Ui. 1.Urparkm nğaclandınlmnıu mevzuu 

miz RC'fik Snl elam buglln yine fu. ile .billuıssa. alıi.kıı.dnr olmtı lnrdrr· 
:ırr gez~. echrin imarı ile yakın· Il8J2VCkil bundan sonra belooiyo 
dan aliı.kadar olarak asfalt yollar· reisi Dr· Uz tarafmclıın fuar ~
da yaya. yürilınti!}lür· Ba..svckil şe- zinosundrı ı:ıt>rcflerino veril~ hu· 
rçfinc yarm bir ?.il·afet verilecek, eusi ziyafette lmzır bulunmu§lar
Rcfik Saydam bilkharn Nazilliye dır. Ziyafl!ltc ·vali, ordu mUfcttişi 
gidecek, fabrikaları tkik edecek· kolordu komutanı vo diğer Mkcri 
Ur· rical :ile parti mUfettfai. fl('lııimi.z-

İzmir, 16 (.\· \.) -r:~rlç,k nr. deki n1Cbuslar, mntbu"t 'ba5mUı::.a. 

Kral Faruk 
Müg}ümanları sulh 
duasına 'davet etti 
Kahire. 16 (ıt. 

i1.) - Röyter: 
Kral Fanık, bü

tün l\Tlislümanla. 
rr yarın sulh için 
duaya d:m'!t eden 
bir mesaj n~ret. 
miştir. 

llale, 16 ( A. 
'.A.) - BasJcr Na
chichtcn gaıctcc;i. 
ne Roma'dan bil. 
dirildiğine göre, 
Romada J\1J<::ır 
bahsinde i tismıt 
bir gerginlik \'C 
intizar hüküm 
sürmektedir4 

Gazete diyor ki: 
lngiltereye ya. 

pılacak Alman u. 
mum\ taarruzunu 
derakab Mısırda 
bir lta1yan ileri 

'(Dcvanıı 2 ile} 

(Yazısı 2 ncidc) 

Romen kralı-1 Romenlerden alman 

nın annesi K olozvarda 
Bükreşe büyük şenlik 
döndü yapıldı 

Lon'dr<i., '16 ( A .A.;) - lt.a.lyan 
senatosu azasından B. Faıina.ccil 
"Regime Fascist.a'' gazetesinde. 
lngiltere istilasmmı gelcôck: flk. 
bahardan evvel olniıyacağını 
yazmaktadır. 

Londrcı; 16" ( A.'A.) - J-':>nora: 
mat'buau;müttefılian, !Almanl&.ı 
rm art.Ik istilii.~plinlarmda.n sar. 
fmazar eae.m.iyeOOklerini j§a'ret 
etmektedir. Ollserver. gazetesin,. 
de B. Garvin ''Şimili_. tam. za.ma.. 
nıdır. Buııdaıi.sonm ~ç',!Y!J-pıla:. 
maz.''. "Alm.anya.'°tereddüf;eder .. 
se knza.ndık demektir.'' diye yaz. 

r makta.dır. l 

Beri inde 
Askeri 

hedefler 
mütemadiyen 
bombalanıyor 

Anvers şehri 
üzerine 40 ton ~ Refik Saydam dlin n.kşn.m saat yir. vl?f, }l1ı.i'tt"'\11ayet fönre'4ıl'ycti nza· 

mı otuzda. fuara gitmişler, yollar· sı hazır bulunmu lıırdır· Dı·· r.efik 
da ve füiUUrpnrk ic;indc halkın Saydam ... ece Ynnsmdnn l>iraz ev· 
kendilerini saran sıcak ı'levgi tc· Yel fuard~n a):nlnna ve aynı tc1..a- General Antonesk'o bir 
zahlirlcri Ye alkıı;lnrı nrasmıla bn· hiirat arasında. Demir konnsa nv- beyanname ne§retti 

Romenlerin arazilerin
den çıkarttıkları 

Macarlar, Macariıtana 

· bomba atıldı 
zı pavyonları ve '.Mnnrif müzeleri- det elmiştir· 
_,u._va_ra_ı:u_t k_·u_ıcs-ini_s_cznu_·s_. le_r. _'ku_ı _____ ..,..,_t"_~_-__ Memleket dışındaki 
ilk okullarda talebe kaydına başlandı Demirmuhafızlar 

llkokullarda yeni talebe kaydına f ================ 
dündC'n itibaren ba~annw:tır. 
Bu vıl ilkokullara 93 t doğumlu 1, · -'\ 
talebeler kabul edilmektedir. Yer 11 Perşembe g•~-o 
kalclı~rı takdirde 935 doğumlu talc· l&H 

beler de almacaktrr. llk0~:11~~~ ... ~~ başlıvoruz 
hnarak talebeler maarif mudurlugu ~ · 
nün tertip ctmi5 oldu~u rernt h:r M . 
ritasına göre yapılacaktır. Her o· ' eşhur mızancı 
kulun alacağı talebelerin mahalle· 
si bu harit~,·a gösterilmiştir. .. M d B · 

Ha.öğretmenler bu plana gore ura eyın 
hareket cdecclderclir. neşrolunmamış 

Bulgaristanda bir eseri 
Yeni den 10.000 kişi 

silah altına alındı Beykozdan lrvaya, 
B Irvadan Alemdagı"" na 

Sofya, 16 (A.A.) - D. N. · "'- ed 
ajansı bildiriyor: .:uım }"ithad merhumun kil· 

Bulgaristan, 75 günlük bir tüphanc.sinde çıkan bu güzel 
talim devresi için muhtelif sınıf- seyahat yazıSJm Yakıt'ta zevk 1 
tan 10.000 kişi silf\h altına al· ye mcrdkla okuyacaksınız. 
mı~tır. \- -- ../ 

dönüyor 
Biiltrc§, 1G ( A.A.) - D. N. n. 

ajansı bildiri yor: 
Romanya kralının anr:c.si kra. 

liçc Elen bugün BUkreşc gelmiş • 
lir. Valdc kraliçe istasyonda 
kral .l\ 1işcl He devlet r~isi Gene. 
ral .Anton.e~ko ve hnlk ·kütlesi 
tarafından sclamıanmı§trr. Bük· 
refi halkı a.na kraliç<'yi büyük 
bir ı:::twk \'C hc-yccanln: karşıla.. 
mıştır. ( Dr.ı:amı 2 ittcide) 

Akdeniz yolu 
açıldı 

Yakında İngiltcredcn 
mühim miktarda mal 

gelecek 
İllgiltcre ile tkarctimiz pek 

yakında ;;enişliyccektir. Memle
ketimizde bulunan İngiliz miiba. 
vmı.t §irketi miimcS5ili l.ord 
Glin Koncr Akde.nir. yolunun ln
giJiz filosu tarafından açıldığını 
bildirmiştir. 
Yakında Cebelüttank'dan ge-

çerek, !ngiliz filosu. hinuı.y~indc 
seyahat eden bir tıca.ret fılosu 
memleketimire ve diğer Akdeniz 
Jimnnlanna. varacaktır. İngiliz. 
Jcr memleketimizden tütün, ü
züm incir, fındık Ye diğer mru:i. 
dele~ üzerinde yapac.aklarr nıü
hiııı müba.yaatlan da aynr Yası. 
ta ile naJtlcde<:eklerdir. 

alınmadı 

.ııoılapcştc-, 16 (.\.,\.) - Macar 
aJansı bildiriyor: 

ıı:raruıilvanyanm ilhakı mUnasc • 
h_:tile Yapılmakta olan 5enliklcr 
~ı"'ı.l Naibinin KoloST.\·ar·a. girmc
sı c en YUksek noktasına. yarmıştır. 

~tomobillc gelen kral naibi ve 
refıkası. l1alk tarafından 1arif edi
ldcınez tezahüratla kar1:ılnnm1c:\ar • 

rr Miır ,, " · ı mar;ı çnlmdıktıın sonra 
b~vckil kont Tcleki bir hoş geldi. 
n~z nutku ~öylemiıı ve ezcümle 
§oylc de.miııtir: 

1 
"21 scn~r metanet ve itimat 

a M · . 
acarıstanr idare etmiş bulun· 

(Devamı f 11ci<le) 

Fabrikalarla demir
yolları ve limanlara; 
baskınlar yapıldı . 

Londra. 15 ( A.A.) - lngiliz 
lıava nezareti tebliği: 

Dün gece lngiliz hava kuvvet. 
leri yeniden Berlin askeri hedef
lerine bombaroımanı etmişlerdir. 
Harp tcchizatı imalat merkezi~ 
ne, Hamburg, Vilhclslıafen, An· 
vcrs, Flesinguc, üstende, Dup. 
kcrk, Calais ve Boulognc liman
larına \'e bu limanlarda ibuluna.n 
mavnalarla kzgahla.rda !bulunan 
diğer gemilere t.c.krnr ağır hü
cumlar yapılmıştır. 

(Devamı 2 incide), 

Günlerin peşinden: 

Uy'k u 
t.n Jrıgiliz 1:11.1.eldcri .Alman ha' a taarruz.lan b~ladıktan ı;unra halk 
J ha.kalanna. hitaJı OOC'R yazıJıınnd& b4'rkesi UJkUy&. fa.•~ik ediyor. 
annı : ''lngllterrnin harpfo muzaffer olmA.Sı iı;ln Jngllizle.r uyuma. 
~mı hllmc1idir.'' r;ör.i.inii bir hakikat olarak Jıiltün tnı;Illz mlJlcttno an· 
atma~ .... ~nlıbryorlarmı~· Hulii a ~lrndlyo 'kndar dünyayı hi!,;e sa.yarak 

kc r U ~< ılmini uykuya Hl't'nlcr lıer faraft.a bir nC\ i mtskin telakki cm-
rkcn f8JŞ&re denilen. oliim J.;o~ları J..onılr& lıMıı.l&rmclıı. dolaş"llağ& 

hıı ladrğı ı;ündenbcri oomlıardımıuı güriilfiilerlno nc;,lıi ehcnınılyct , ·er 
nbaılyerek rah&t yataklannda uyuyabllcnlcro bir kahraman gözU il~ 

kıhyormaı;. 

n lngilillc; ~n ı.oğnkkanlr irt5anlar olmakla öhret alm.ıŞardn'; o. 
l un ı.s:in İngfliı gaz.etelorintn ttn"tiljelerl halk nrasmda kolay o.nJ.a,.q· 
~r. . it.ekim l;0ndradan gelen itimada değer haberlere göre ııaha 
d nıdı~cn anlaşılmıştır bile dcnlleblllr· Zira Almım tayyarclerf I..on. 

ra tiurinc bombalar yaJ;rtırrrken ı:ehlrdt'Ai sinemaların tiyatroların, 
Sa'ltnolarm, hulasa umumA mwns bütün cğlenoc y~lcriDJn bllo her 
~~t olduğu gibi dolup taşmakt& olma ı hunu fu3it ci:ıncJıt.cdir· Se

' do'ktı:ı saat süren bombarilıtnanla.rdan 50nra Londraila ııonnal ha.. 

ln.tııı de\ıun ettl.ğfni ..s:örmtk mldkateıı takdirlerle );:ar:!'Jlanat'&k bir 
cn·Jı& değil ~dir~ J!AS.o\N Jil If \ 1 





( 

•• 

Politika: 1 
Mihverin 
Fransadan 
istedikleri 

Nevyorktan gelen ve Jıeniiz tek. 
ıip cdllmlyen bir habere göre Al· 
ınanya J>et.en hükinnctlnden Fran
sa.da. bnlunan ~ula. ıdoklarmdan 
% 58 nln Almanya)"&. tosllmlnl ta
lep etmiştir· Almanya bu talepte 
bulunurken 1talya da Şlm"li Alrl: 
kada. bulunan 2-000-000 kişilik 
l'ransız; onlusunun terhisini lı~
nılştir· 

l'ino alman haberlere g<i:re Vi§i 
hükumeti bu t.ekliflert kabul et. 
tnemis rcd cern bı nnniştir· Al. 
ınanya.nm ~ıda stokları ha!kkmda 
ileri sürdüğü talep kar3L<>mda dev
let ,·arlı~rınm an<'D.t: maddi l{ın"\·et• 

, 1erte ifade <'<Hldiği ,.e ancak bo ~e
kUılo konınmal• miimkün olduğu 
lılr rfo,;rde rramıanm neler :yapa.
hilect>ğfnl tahmin müı,kill d<.'ğildlr'
lliitün kunct teri t~lim ~dilmi!'J 
bir F.rn.Manm yn.po.cağı jMt ihdas 
edilmek isf4'nrn cnırl.Yııkii ya. oldu. 
ğu gibi .kabul <'fm<"k yahut ta 
ITif':nfi bir Jıarckotlo iktidar me,'kl· 
indım c;ckilmekfir. 

.\ lmam·anın 'e tt:Uyarun ileri 
ıs\irdülderl taleplere ~ Japıla• 
Cak her türlii mııkabf>lc mihYerin 
arzusuna muyafık bnlunmaktadır· 

Çiinkii bu tekliflerin reddi Frım
sada. nıih' ere daha. ~.ok hizmd e
ıl1>bilceck. onu daha. ziyade tatmin 
edebilecek bir heyetin i~ başına 
gelmeı.;inn ,~ne olııbilir· 

l"abut Fran"'1' bir je,;tten sonl"a 
i<;tencn şt'ylerl tl'!SliJll etler· l'azla 
olan ~udur ki Almanya. i'itediği 
ııioklarr Jıor zaman J<'ransadım 
!:<"ktnck me,·kUndedir· Hıkat bngftn 
~·ıuına, uararan 'fa.ha. müsait prl. 
lam. sahip bnlunmaktadır-

llarp nihayete cnni' değildir· 
A, rupanuı istikbali henüz ·nır.ıhla 
ta~in edllem<'T.. Orta.da. böyle bir 
\"nziyct mevcutken Alms.nyıı. bük· 
tnen emri altmda. bulunan Fran. 
8ada fillen soklara u.r.ryed etmek 
~usu.na düşebilir· 
Diğer taraftan Şimali Afrikada 

terhisi h.tenen ordu Fransız müs
teınıekC'lerindo görülen GI· dö Gol 
tarartarlığınm doğurduğu bir en· 
lli~cden ileri ~elmekt.edir· l\lüs· 
tenıııııcelrrtle hli.klm .kaanat şudur: 
Alınnnya J?nımıa.yıı. henüz sulh 

~artı:ırım bildinn<'miştlr. Sebep şu_ 
tlur: Teklif eılrecğl sulhu lnı;llte· 
l'Q i!·.:> yapacağı son boğuşmalar t!'
lln edecektir· Eğer İngiltere mag. 
liip olursa şartlar ona. göro, mag· 
liırı olmazsa. ·yine ona. göre tahak
kı..r' l'deccltH~· 

llu bir tefekkür tamdır ki müs_ 
1 "ınlelrnlerdcn Fransaya. doğru bir 
filılr serpinti i Jıa.linde lnlôşo.f et-
1~N<terfü. l 'anl tn~iıt.erenln galebe· 
" 1 :ı.t7.u e•lllm<.'kt cclir· 1\1\h,·cr böylo :lir h:n anın lmr51smcla. bir taraf_ 
:ın t<>rhis talc>ı> ederken bir ta· 

r,, fl:Hı tin. stoklan isteyebilir· 
~lilınrle mlitarckcyi lrnlmlfu11len 

11'l:1ra }1'runsad:ı knbinclcrin yazlye
tı a:ı~al< mihvere göre müta1ea e_ 
ıııı h·ı· t ı.ır lılr hal nlmı<; ır· 

1. l>ct"n hül,fımctl Reno lı~•fıme-
ıııe n:ız:nan ı~r:ı.nsa için milwere 

Ilı"" 

1 ııtcnıalil bir mahiyet arzeder· Fa.-
1""'t rnihY<"rin diinT~Ya. nrmek is. 

t"ıllğt nl7.!ınllıı. ihtij·ar mareşalin 
'l • 

1 '°'~'",·urları ne kadar zaman daha 
J~:ı.tuı etmeden clernm edebilir? 
11.ı l";\.nı.:ının bu:::ün ihHyar mareşalle 
1 s~:ıti ~·\iz elll sene ev..-clkl ba.ya.
ı: dönmek gibi bir tddiası vardır· 
Ilı eycli umumiyc<;f ile toprağa. dön
~ f'lk <li:re ira.cll} t'dilen bu ric'i h a... 
·cı ' 
J tet hlihyerln davasına. tamamen 

intibak halinde değildir· ~lihver 
\" 1 t "a PtliğJ, emri aJtmıı eldrğr mın-
l'a.ıı:ı.Jarda. lu~ncUne hiç itiraz etıni
~~~C:I< Yiizcle yüz ga\'laytcr olacak 

<ıırnet reisleri isteyecektir· 

l<ı:larcsal Potenin bUttin geri fi_ 
~~erine rağmen bn n7.ifeyi yapa-

~111• eıanmn·oruz· 
Ilı ~lüste\'lile~e ho~ gelecek hükfı
ı•;:ıcre her ycrdo olduğu gibi 
lıt n~ada da hadiseler yol açacak. 
l\ı·. Sıra belki de evvela Yojlara. 

hplara. gelnıcktNlir. 
~ SADRİ ERTEM 

iki ınuhabbet tellalı 
yakalandı 

Up~l~k Hüseyin ve arkadaşı dUn 
hab 0"1unda bazı kimselere mu~ 
laıı bet teııaııığt yaparken yaka -
lar~ılJ, adliyeye teslim olunmuş 

ır. 

t~ Duvardan düştü 
ka~ııkudarcıa. Fmdıklı ayazma. so
hi~ ~da oturan Sadullah. dün evL 
haıt l ahçesinde duvara çıkmış, ka· 
~ 0 Plarken yere düşmüştür. 

ı,:02:.~du~Ia.brn sukut sonunda sol 
l·a~1 81vrl bir taşa isahet ederek 
kaı..ı._annuş, Nümune lıastanesino 

"'I'lltm§tır. 
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Şehir Haberleri ~ 
L , ............................... ,~······················~····~·· ... ..t 

Tüccarlar ellerindeki 
iplikleri saklıyor 

ihtikara iplik fiyatlarına ya
pılacak zam sebep oldu 

Sümer Bankın pamulc ipllğl fi- ı maktadır· . . 
• tl ........ zam vapac,.v. rivavetleri Di"'er taraftan bır ~ok fabrıka-)a a......... .J -..· • "' • • •• 

ti.zerine tüccarlar ellerindeki pa. - törler dün ınıntaka tıcar~t -~~d~r
muk ipliklerini saklamışlardit'· Pi. lüğüne ba.<jvı.ı.rmuslar, ı~lıınnzlık_ 
vasada. pamuk ipliği kalmamıştır. ten fabrikaJarmı .k~?amaga mec -
Bu yüzden bazı fabrikalar ve mü- bur k"1l1a.cakl_armı ~eyleyerek ~e?
~se.seler faaliyetlerini tatil etmiş- dilerine yerh ~abrı~alarda~ lplık 
1 dir. Kendilerine muayyen mik- teminini istemışler<iır· Alakadar-er . 1 · ·· 
tarda iplik verilen dokumacı1arm ıarm söyJedık ~mne . gore son za-
da bu jplikleri dokumadan yüksek mantarda. yerh fabn~alar tarafm_ 
karlarla tiiccarlara sattıkları a.nla- dan tüccaı·lara on bınlerce paket 
şılımştır. Halbuki hükumet bu kü- iplik v~ril~~ir· Fakat. bu tüccar
çük sanat 11a.hiplerini korumak Jarda sı~dı b27 pa kc>t bı~e maı .. buL 
maksadile evvela dokumaçılara ip. mak kabıl degıl~ir. Hcpst d~ Sumer 
lik vct"ilmesini alakadarlara bildir- Bankın yapacagı zamdan ısUiade 
ln.işti. Dokumacılar ise bazı tile- için malları saklamı~lardır. 
carların kendilerine fazla kar tek- Alaka~arlarm ve ~~yat mııraka
lif etmesi karşısında. iplikleri i!;le- be ko~~y_onur:un tuccarlar~, ell_e· 

v l"" ·· d d ha fa•la. rindekı ıplıklerı bevanname ıle bıl. mege u,;um gorme en a ,. . v • 

k k b 1 t .. rla- •a.t· dırmege mecbur tutmaları ve son-azanara un arı ucca •... .. . 
- b 1 ı--... ü•telı"k bu ra. da sıkr bır kontrol vapmaları maga aş amış ıı . .ı:u-<r· ... _ • • 

tıkl k "f" d gıv·ınu·a '"bi ala • beklenmektedır· yap arı ~ l e .. .,. D'V t ft o ı· . l"k t 
k d l ·· t derek veriJen ıger ara an gız ıce ıp ı sa an 

a ar ara muracaa e b .. 1 d h ı bil ··ır 
· likl · k·r· 1 ed"gıv·n1• ,,e daha 1 azr tuccar ar a un arr yu ıp erın a ı ge m ı . . . . 
fazı · lik ·ı ini de i'ltemış· fıyat farkı ıle satmaktadır. Bu !JU. 

a ıp verı mes . .. ti · . d k · ı · -· ·· 
1 di . Al.k darl r bu vaııyet u- J re e pı~ asa a pamu ıp ıgı U7.e-
er r a a a · d b" "ht'k. l I t zerinde ehemmiyetle tetJdkle-r yap_ rın e ır ı ı ar yara ı mı!'i ır. 

'! 

iMeseıeıer: 
1 -! 

i Yeni moda ayak 
c 

l kabılar 
• 
i Bu sene kı.dm ayakkabıla- ı 
rında büyük bir inkılap oldu. 1 
Moda üstadlarr! ma:ıtar ayak- i 
kabılarla kadınları tam maıı~- f 
siyle mantara bastrrdtla_r. Cı. 1 
cili bicili birkaç süs ve ınsa~ı ! 
düstaban haline getiren garıp ı 
bir pençe ile fiyatlctrı 25 lira- i 
ya kadar çıkan bu ayakkabtla - : 
rm külli bicintlf'rinden başka i 
vücuda da zararları var. Bu ! 
ayakka.bılart giyen kız ve ka· ! 
dınlar aezmeyi unutuyorlar. ! 

. Canı b yanımış bir aile reisi ~ 
• şöyle diyor: i 
i _ Lüksün bu dE>recesi . de i 

pek fazla .. Modası g~~en clbıs~. i 
manto gu veya bu eşya olabı- ~ 
lir. Fakat modası geçtikten : 

b
. l • 

sonra. birkaç ma~a:! ve ıuaç i 
iğne ile bunlar yıne kul.l~~ılı~, ! 
giyilir eşya haline getırıhr~ı. l 
Yeni moda ayakkabılara gelı~- i 
ce, yaldızları gitti mi, at_ bır 
kenara ... Verdiğin para bırkaç 
hafta icin ... Leylek yın·ıtsrt kaz 

! yumurtası gibi ~apkalar, mev. 
~ simi, modasr geçtikten Mnra 
i bozultıp terlik yapılır amma, 
! bunlar hiç bir işe yaramaz. 
l Dal1as1 var. Modaya Uj"l'TI!lk ! 
1 için yirmi beş lira verip ayak. ! 
1 kabıyı almak her işi halletme?.. ! Bir erkek yüzünden 

üç kız birbirine girdi 
ikisi rakiplerını Zincirlikuyuda 

1 Ona göre de elbic:ıe ister. 1 
• Neti<'.e şu: Moda f\arsmtı Y~- i 
i pacak, aileleri mü.c:kül vazı-: 
1 yetlere sokacak ı:;ekilde olma-: 
• m~lı ve bunu bir mesele olarak i 

d ka1'ul ederek hal ~aresini bul.: 

11.:~~~~------·..-··J 
yakahyarak dövdüler 

Şimdiye kadar vuku bulan ci
nayet ve kavgaların lıep kadın 
yüzünden işlendiğini duyar, du.. 
rurdu.k, fakat dün erkek yüzün
den Üli ıkız bidbirine ~rmiş, bir 
tanesi yediği da.yaktan yaralan. 
mıştır. 

Bu kızlar Şişlide oturan, Güzi
de, Suzan ve Kadriyedir. Her 
üçü de bir gence işık olmuş ve 
bunu biribirinden kıskanmıya 

başlamışlardır. 

Fakat Kadriye hepsinden da. 
ha. talihli olduğundan Güzide ile 
Suzan çekememiş ve dün 2:in. 
cirlikuyuda kendisini ele g~çıre: 
rek ikisi birlik olup Kadrıyeyı 
bir hayli dövmüşlerdir. 

Etraf tan yetişenler kIZI elle
rinden güçlükle kurtarmışlar ve 
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mütecaviz kızları cünnü m~lıut 
mahkemesine vennişlerdir. 

Beyoğlu cürmü meşhut ma h. 
kemesi kızların suGunu sa bit 
görmüş, Suz.am i.iç giin hapis, 
26 lira para cezasınfl, yast kü
c:;iik olan Giizini de 2 gün hıtpse 
beş lira para Cıe7~sını. mahkum 
etm\ştir. 

Kesik baş teşhis 
edilemiyor 

Geçenlerde ı;:ocuklar tarafından 
bulunan ve Uç aylık l>ir çocuğa. ait 
olduğu anl~ılan kesik baş morga 
kalclırılmı§tir· 

Kafa. tanınmaz bir hale gP.ldiğin. 
den kimse tarafından tc~his cdile
nıemektedir- :Müddeiumumilik tlh· 
ki.kata ehemmiyetle devam ediyor· 

Kızıltopraktaki 
otonıobıl kazası 
Elçinin oğlu serbest 
muhakem e ediliyor 

Cumartesi günü, siirdüşi.i hu. 
smıi otomobili ile Kıztltoprakta 
Ali ve 1snıail adm.da iki amele. 

yi ezerek her ikisini dP. öldüren 
A."laf CacuJi'nin oğlu :\1elih hak-

kında adli takibat kordiplornati
ke mensup olduğundan serbest 
olarak devam etmektedir. 

İsmail ağır surette yara !an
dıktan sonra kalclmldığı :\Tiimu-

ne hastahanesinde dün sabah öL 
miiştür. Her iki cesedin de gö
mülmesine izin verilır.iı;tir. 

Amerikalı bir mliyarderln oğ_ 
lu olan Aleks Pete""on baba.sı
nın mfü·arlarmda.n nefret doy&
rak Parl<;c kaçıyor ve Grönelde 
ZWLV oteline, yerl<"şiyor· Tesa.· 
dUf ona halen i~gal etmelıt~ o~-

Aşk ve macera romanı 

d ğu d-"'a dört sene ev\·~ı bı.r 
u o ~ - --

cine.yet işlenmiş oJdugunu ogre· 

tfyor· • 
Aleks bu cinayetle ~laka.dar 

olduğu sıralarda n.tıJdıgı ma.ce. 
ra.nm ı-ebeplerinl de a.ra.ştırma
da ,.e bilhasA& babasmm para
larına karşı nefret duymaktadır· 
Çünkü para ilo her şey satm a... 
lmabJlmektedir ... 

Y . . tane saınlıni dostum 
- ırmı dır' 

var .. Bunun on dokuzu fazla • 
Hem bu dostlarım her zanıan ıı.ynı 
kimseler değillerdir· Bana yakla -
şırlar, hulfil ederler, beni sever -
ler. beni kazıklarlar· Ben parayı 
veririm, bana. taparlar· Bankadaki 
paralarmıdan ga.yrim~ru surette 
istifade etmek isterler·· Bırakırım. 
yapsınlar.. Sonra yemliği önlerin
den çekerim, işte o zaman dostluk· 
bu güzel kuş kanatlanır, uçar·· Fa
kat yerine derhal bir başkası g~
Jir .. Altı ay kadar biç paraya ala
ka göstermez .• Ben beklerim, ni • 
ha.yet menfaate dayanan mutat 
climl!>yl beklerim-· Geç ka.Imaz· 
sermaye koymak, ödünç para iste_ 
mek veyahut dahiyane bir icada 
yardım. etmek şeklinde derhal ken
dini ortaya. atar .. Yine mutavaat 
ede4'iın, hıra.kıran bir kere daha 
keseme do~tluk gö~tersinler .• Çün
kü ben dostluğu bir darbe ile yık -
mak istiyenlerden değilim. Kese • 

Yazan: 

Moris dö Kobra 
nin ağzını yavaş yavıış kapat:ıralr 
öldürürüm 1Jcn dostluğu ... f şte oğ. 
lum, dünya budur ve böyle gider· 

Şaşırıp kalmrştım. ilirıur. ettim: 
- FakaL baba fakirler arı:tSın

da hakiki dostluklar var·· 
O zaman babam muladı olmadı· 

ğı halde kahkaha ile gülmeğe baş
ladı: 

- Fakirler. zavallılar urasmda 
hakikl dostluklar mı gördünü7.? J<~. 
vet on parası olmıyan iki serseri
bazan hakiki bir dostlukla hi. 
ribirlerinc bağlanırlar- Fakat iki -
sinden biri yerde bir toplu iğne bu
lup adeta bir servet yaptığı za
man dostlukalrr ölmüıı demektir· 
Eğer para dostluğu öldürmcv.se bu 
iııi kadın muhakkak yıı.pRr· Dün 
Raşford'daki fabrikalarımda iki 
ustabaşı, yirmi senedcnberi dost 
oldukları halde ma.vi gözlü bir iı:ı. 
çi kız için biribirlerini varaladılar! 
Oğlum, insan kalbi, gü~de bel3 do
lar, yahut dakikada bin dolar et
tiği zamanda aym derecede men..
furdur· 

Ne aşkm ne de dostluğun benim 
milyarder doğ-uşumda noksan olma
dığmr anladr'lctan sonra babamın 
ha\·atmt tı>tkjke devam ettim .. Ev
veİa hayatnıda adalet mMhumıı • 
nun mevkiini aradım .. O günlerde 
babam, i§ kanunlarma muhalif ha.· 

Çe\·iren: 

Muzaffer Acar 
rekct elliği için Mişigan lıükfımP
tile davalı bulunuyordu .. Bir sabah 
avukatları homurdanarak babamın 
ya:ı:rhanesinden çıktılar .. ·Merak eL 
mi~· cndhıe ile babamın mahkiımi
''et~ mi voksa nıuazzıım bir para 
~f'2asına ·mı çarptmlmış olduğunu 
sormuştum. 

Üçü birden yarı istihfaf. yarı gu
rurla: 

- Haydi dPlikanh, !len keyfine 
bak·· Baban af iı_:in icap edeni yap. 
tı· dediler· 

_ Nasr! hareketinin tekerrür 
etm.iyeceğini mi va.adetti? 

_ Hanr, hakkı kazanmak ıçın 

100-COO dolar verdi· HarPketi yi
ne tekerrür edecc~iı-· Du ha~;at 
böyledir. böyle devam edccektır. 

Bf'n, mütehayyir, bu üç kanun 
'anlına teker teker bakıyordum. 

aa ·ıu·· k me · B" . benim ı;afdı gıme arşı ı -
h~~1et duydu·· Ağ?.mda çiğnediği 
sigarasını çıkarttT. tabakasını bana 
da uzatarak: 

- Aziz dostum, dedi··. ~u. kan~
•. klınıza hice yerlestırmız: Bır 

a 'ı a • ·· t·· 1 rrnı b" ... ·inin bu un aza a 
aclnm ır JUl · k kadar zenı!in 
mih·oner vapabilece .' " 
olu~sa m~sumiyetini ishrı.t i~ın ken 
d. d'. ·u··zac dokc;an doku?. ta· 
ınc· aıma) , 

raffar bulm· . 
Üç ay .sonra zuhur eden bır fJr. 
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Bir hayranlık karşısında 
.. Efl:{an Büyük Elçi f. İ Feyzi ~luhammed Jlan, lzrnirde 2,rlan 

Turk ~ergisini gezmi5. Pa\·yonları dola5trktan 50nra, duygu.a:ım 
~ran gazetecilere: 

- Blitün ~ark Llamlarına hilap ederek ~öylüyorum, gelsin. 
ler de Türk gayretinin ne bürük e-,erler yarattığını görsünler. 

Cüınleleriy.le söylemi~. 
Bir Türk hamle::;inin, derin güri.i~lü. dinamik Ye mümtaz yara. 

dıh.~!r llir devlet adamına lıayraıılık \'erİ~i. elbette hojumuza gider. 
Hele bu takdirin içinde bütün !)arka örnek ~ö-;terilmek gibi hir 
kayıt ta var, ki bir nezaket iltifatından daha yük;;ek manalıdır. 

Bu ~kdiıi. geli;i ~üze! bir gönülalma say:ımayı~ . . 
. . 1zmır sergisi, bütün memle.~ctin. arı ku\ anı gıbı _çalı;:an ,.~ 
ıçu:ıc mesut bir oguıtu çağlayan Türkiyenin bütün Yarlıgı?ı . t~c.ellt 
ettırmekten tabii pek u.ıaktrr. Bu kadar gcni'3 bir Yatan dıdını~ı:ıı, 
ne kadar büyük olur:'a ol~un, htr tek seq~iye sığdırılamaz. 
. Birkaç günde bir milyon k~~i tarafından gezilen sergi, belki 
tıcaret bakınum:fan iktı•adi tr~ebbü•leri beliıtme bakımınclan, 
devlet \'e fert bac:~rılarım ~ihte'rme bakımından çok de~erli bir 
şeydir. Filmleri Balkanlarda. ;:arkta, hatta A nupada gfü,terilirse, 
zengin rekoltelı bir propaganda ra::ıta"ı da olabilir. 

F~kat bence, lzmir Fuarının bütün bunlardan çok daha y\ik. 
sek bir. manası Yar. Açılış tarihi. yer yüzünün cehenneme dö_ndüğü, 
m_cde.nırctlerin g1rtlak!a5tığı, paytahların yıkıhp, meıkeı:lerın b~t
tıg~'... ~nsan kanının :;el gibi aktı~ı günlere ra~tlayor. Yukarda suy
lcdıg•m yüksek mana i:;.te buradadır. 

Herke=-in 1;il;~ıta sarıldı~ı. bombadan ba~ka bir ~ey yapmadığı, 
ölüm ve ate~le oynadı~ı bir zamanda ziyaretçilerine, takdir duy,:~u
larının i.i.:;tünde bir h:iyranlık \"erecek ~cr.u:i ıer açmak, gerçekten 
büyük. hakik:ıten imreniiecck, örnek ı;(i,~terilecek bir Yarlıktır. ' 

Dünyanın içinde vuYarlandığı bu feU:ket, elbette bizi gözü ka. 
palı bulmuyor. ~e kadar uza'.\: olur:-a ol.;;un yangm. yer, yurd sa. 
lıipleri için tehlildi bir ._c,·dir Buna kaN h3zırlıklı bulunmak, 
tetik dananmak lazımdı~-· · • 

Biz, bu noktalan da a!"'la ~özden uzak tutmayonız. Şu halde 
sınırlarımızın emniyeti, yurdumuzun j ... tiklfili için her türlü tedbire 
ba-: \·ururken. bir yandan da fuarlar açıyor. ba~arılarımıza hay~ 
ranlrklar topluyonız. İzmir <:er~isi bence i~te bunun için. bunlar 
için iki kere büyük, iki kere drğerli~lir. II'\KKI SÜHA GEZGiN 

Maarif ınü_dürü 1 Av~kat stajyerleri-
Ankaraya gıdıyor nın nntı hanları 
lstanbulcla orta okul ve 
liseler~ şubeler ilave 

ediliyor 
111t:rnbul maarif müdürü Tev

fik Kut lstanbulun ilk, orta tcd
ri::;at durumu etrafında vekalet
le görü.şmck üır,erc bir iki giine 
kadar Ankaraya gidecektir. 

Tevfik Ankarada öğretmen, 

talebe ve okul va1.iyeti etrafıı:da 
vekilliğe iz.ahat verecek, almnn 
tedbirleri ve ica beden öğretmen, 
bina, smıf vaziyetini bildirecek. 
tir. 

lstanbuldıı bu yıl bilha~r-a ye
ni okuldan ziyade nıevcul bina
lara sınıf ilave edilecektir. Bu 
ı:;ımfların sa),SI orta okullarda 
70, liselerde 60 tır. 

Ekalliye~ okullarında 
tedr isat 

Ecnebi \·e ekalliyet orta okuıınıf 
yeni d_;rs tedrieatına diinden itib:ı.
l'"n hao:;lamıslard1r. tlk kısımlan 
tc>ririMt m<'c1isi knrarilr rr~mi o
kulların beraber 30 eyliıldc ba:o:la. 
yacaklardrr. 

!'at bu avukalin sözlerini lcvit et-
ti· . 

Bu kere babam Holh·utun :;Pnc 
ve güzel bir yıldızı ile sc..-ü•mek 
ihtiyatııızhğmda bulunmuştu .. Şim· 
di kadm baba.ınm ika etnıiıs oldu~u 
zararlnrın t:\znıinini sıcak buc~elcrin 
leı?.ctini, sabahlanan gecelerin tat. 
1ı hatıralaı-mı pek pahalıya ödet
m~k istivordu. Ycnid<'n ~ndişc•·c 
dfü:mli~ttim .. Btınu babama artı;'n 
güldü: > 

1 

- Keyfine bak oğlum. dedi. 
Merak etmr- Mis Nan::ıi dö Lis de 
senin mirastaki hisseni ::ı.zullamıız. 

· Halbuki böyle gıı.yri mcı;ru mü. 
na.scbetlcrle genç kızlara zarar YC· 

rcnlcre kP.rşı mı>mleketimin kanun 
larınm pek ciddi olduğunu biliyor
dum .. Fakat avukatlnrım.ızın müra_ 
ca:ıt ettikleri vasıtalar hakkında 
~ek cııash malumatım yokmuıı me
g_er .. Muhakeme sırasında n~abiye. 
rıler. akliye ırıütPha!lsısları mahke· 
meye gelerek lırs Nansi dö Lis'in 
!?Uurunun muhtel oldug-unu ken-a· . . , 

ı'lının Prken bunama hastahi{iyle 
malfıl bulunduğunu sö\"lrdiler-· Böy 
lece gı:ınç kadrnm da~·ası düştü \'<' 
kend" · b" l'lı ır akliye hastanesine kal. 
~~~!d.'. .. Karar verildiği günün ge-

1 uç kanun adamı dostc;a omu. 
zuma vurdular: 

- NaıHI. dediler muvaffak ol 
duk . d~ğil mi? Kö;pe geyik yaralı 
~albını tamir için 300000 dolar iıı
lıyordu, halbuki mütehassıslar ba_ 
ı:;mdaki Öriiıncek ağını bulmak için 
!~·0-00 dolara fit oldular-· Güzel 
.ıs .Nanıoi, muhterem babanız gL 

hı hır l'.a tla bo,· ölçüsmPnin ne ve 
~al. ~laca~rnı s~*uk duı:>un altr~a 
gırdıgi zaman anlayacak.' 

(Devamı var) 

Bir talimatname 
hazırlandı 

Adliye Vekaleti avukat staji
yerlerinin imtihanları hakkında. 
.reni bir talimatname hazrrlıt

m1ş ve bütün memleket müddci
umuıniliklerine yaynuştir. 

Bu talimatnameye göre im_ 
tihanlar tı>myiz mahkemc!'li rei
si. bir temyiz azası ve Ankara 
barosundan bir arnkat ile hu
kuk ve ecza umum müdiirlerin
den miitt'ı;ekkil bir heyet t;ıra_ 

fından yapılacaktır. 

Talib, müddeiumumiliğe bir 
istida ik müracaat edecek \ 'c ev_ 
rn kr vekalete göndcri!"cektir. 
İmtihan ~cnedc iki defa, :Mayıs 
ve Birincitesrin aylarında yapt
laca.ktır. 

SuaJler kapalı zarflarda bulu
nacak, nam7edin önünde acıla
caktrr. İmtihan sırasında nam
zet istediği kanun kitabına ba. 
kabikccktir. İmtihan ummni
yctle, icra ifl~s kanunu, borclar 
kanunu, ceza lrnnunu vcııair ka
nunl:ır üzerinde yapılaeakltr. 

Ifazanan1artn isimleri Vekalet 
ta rafından barolara bildirilecek; 
imtihanlar Ankarada yapılnca.k
trr. 

üniversite yabancı 
diller okulu 

Bu yıl 42 mezun verdi 
Orta okul ve Jiselere öğretmen 

yetiştirmek üzere üniversitede 
acılan vabancı dil okulu bu sene 
42 mcz.wı veımişlir. Okula yenL 
den 60 talebe almacaktrr. Ka
yıt 25 eylülde l::aşhyacaktır. 

, ___ .,_._ --
250 Kiro 

Eksik tartılı ekmek 
mi.is<- dere edileli 

gehrimizdeki s:kı ko trollrrine 
de;.nm eden emniyet altıncı şube 
mem\ırlım dün de beJectire nizam_ 
!arına avkırı harekclte hııunnn 3 
soför hakkında ceza kcı;miş Ye ek
;ik tnrtılı 250 kilo ekmek miisade
rc ctmiıştir· ---o----

Ask..!rlik ilanı 
JtP\ km: a<ık<.>rUk ıc;ıılıesinclPn ~ 
33G doğumlu erat il e bu dof,um· 

hılarla muameleye tabi eratın ikin. 
ci Yoklamalarınm müddeti 25-9-
940 gününe kadar uzatılmıştır. Du 
miiddet il;inde askerlik meclisi haf
t...1nın pnzartesi. çarşamba v~ cuma 
günlC'ri saat 14 ten ı::aat 18 e ka· 
dar Beykozda halk partisi binasın. 
da. toplanacaktır. Şimdiye kad~ı 
yoklamayn gelmeyen mükellP.flcı 111 

bu miiddet içinde yoklama!:trını 
yaptıı·malarr yapırmayaıı)ar hak v -

kında k:ınuni muamele rar1la.l·:1:;1 
ilan ôlunur· 
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• • 3 liravı buldu 
(Baş tarafı 1 incide) 

10 Elazığ kızılay merkezinden, 
18,65 Af yon kızılay mcrkl'zin.. 
den, 1.367,4.7 posta telgraf u. 
mum mildürlüğii m mur ''C 

ınüstahdem1crindcn, 14 20 Te
fenni kızılay şubcsınden, 180 
Van kızılay merkc-ündcn, 511,95 

Yozgat kızılay merkezinden. 
:1:19,!.lS Bergama kızılay şube· 
sirtJcn, G,05 Ayvalık kızılay nı. 
1Jcsindcn, 27.11 Sungurlu Kızıl. 
ay f)Ubcsindcn. 

148,30 y<?tmiş dokuz numaralı 
listemizde Ş. Koçhisnr kızılay 
şubesind"n ahndıtı bildiri!C'n 
250 liradan bu miktarm E>ube 

·talyanın ısıra 1'asılat1 olduğu nnl~şılm~kla 
tenzil, 150,20 aynı lıstcmı7.de 

ıı. ~Muş kızılay merkezinden alın. taarruzu dığı bildiril<'n buw paranın mer-
. hcz hasılatı oldugu anla.şılmak-

!10ş tara/ı 1 ttırıdc) la tenzil, 42 aynı listcmi7.de 
ait olanı!~ nca?.,r.ı .bu suretle .~ö;· 11720 numnralı makbuzla Pa. 
terme!, ıs;t.cnıı-ılrrılı· :\Jıo;ır lnıku. k k 1 l; · d ~ıın 
metl ,de ~ine Lib) a Jrndmlıındaki 7.a~cı ·. ~z~ ay §U Nıın en • . -
n.<1lu.•rhıriııi ~f"riyc f't'IH'I't'k aynı dıgı ~ıldırılcn bu pn::ı. 3ubcnın 
maksıuh 1 lilıd:ıf cıtmlş1l· kendı \'arıdatı olduı;u anlaşıl. 

nu itib rla İtall"Un kll\, etleri- makl:ı \cnzi 1. 
niıı l\lı~ır lıuJndıııııı kc:ı" iiT. cc1c- 4.552.51 yekun, 5.W6.51 rck
rC'k &llunı'u is;:al C'tmcsi a lıeri sen altı numar~lı listemiz muh
hal.nndıın ılc;;il, raıuıt ~ iya!ii nolc. tevivatı, 5.300.813,02 umumi 
t:uLı_u bUJ ıı. ehemmi.} rti hai1.dir· ycknn. 
]hı 1sgal lııırC'kC'ti lltısıra J.;a;<;ı a-
c;ıktan ~ıf,;n fcc:n fü: demr~r oldu· DOLAR: .. .. . . . . 
i:.,ınılnn hiıdi<;cnln nıkuu ile hera. 4,68 Tokyo buyuk elçılığımız 
ber Mr ır \:ı.1Jycti buhrnnh bir vasıtasiylc Tokyoda mukim Os. 
föa.fbn~·n. ~irmiş oluror; nitel~m man Cemalettin Tcrpiş"den, 6,00 
Mısır UnşH•l.ili Jlnsım Sabri Pa Tokyo büyiik clciliğimiz vasıta. 
hafta t:ıtili jı;iu Kı\hircdcn tıkmış- siyle Tokyoda ismini vcrmiye.n 
kcn ftal.} nn taarruzunu haber nlır lıavırsever bir zat tarafındo;ın 
nlnuız <lcrh:ıl Jıüı.i'ımct mcrkc1Jno '>O ·so Atin.~ büyük elçiliüimi~ 
dônmU tlir: I\nhlrcclc bütün siya- - ' . • 0 

• 

si partilerin istırnld 11 bl ·ır vasıtası ve mıllı yardım komı. 
J•omlto t<'"'l;ili ıc:oıcbbüsl~ri ~:.:;:1

1 

tcsi eliyle Atina kızılhaz hasta-
mıstır· · • · - hanesi miistabd~mkrindcn. 
Şimdi mühim olan meselo r-ın· STERLiN: 

dur: 1'ttısır ftnly11..crn bu tcca' üzünc 7114,08 tn ... ilterc büyük elçi
lmrfôı Jmrıı flfı.n cdcet'l· midir'! Et- }iği ,:asılası ,~ milli yardım ko. 
mil r..rk midir'? mitcsl eliyle İngiliz Hindista-

n-- ırlard~ olduğu üzı-ro B:ış\C. d .Amr'd 11 lfı. ümcni 
J,if ar Sabri Paşa bir müddet nm a l ~ s m ~c . 
C\"\<'I "lr 11' p:ı.rlamcntosnnun gilli tarafından, 3ı4,07,000 Ncvdc1hı 
bir lttlmıınıdn ttah·n. fo.nrruz eder- liindistan kızılha~ cemiyetinden 
so Mı mn hnrp ilftn edeceğini söy- 23,15,00 milli yardım komitesi 
lemlşii; 6-0Dro bu beyanat l\Jıs1r eliyle ş.ı.rki Afrika.da Rampala 
gnute.le.rinc nkscdincc bir hükii.. §ehrlnde Müslüman Sunniler ta. 
met bulıraııı \Ulrua ~elmls iso do rafından 112.00 Tokyoda Masa 
ı~raı. Faru':c yr~I laıbinr.nin teşkili- l{omoto ' t~rafmdan, lstanbul 
nı yıno Uru an S"brI P:ışaya. hanı.· • 10000 
Je cttr· ı ı hUk- ı· b kta depomuz vasıtasıyle. 1 , , 
la nitı-h?U:ı-ti ~~~;n::mi:u~0 • Milli Şefimiz ve Re~s~cumhuru-
Şu haltfo Jlr..san Sabri J>a.'jt\nm muz vasıtası ve mıllı yardım 

heyıınafüe tcsbit edilmiş olan !iiya.· komitesi eliyle Hinclistanda Del
set-0 göre J,lbyadıın r.elt'n taarruz il1i şP..lırinde mücs.scs Türk 1.clzc. 
üıcrfııe 1ta1Jala kan;ı !Ursrrm le felaketi yardım cemiyeti tara.. 
lıa.rp il~n clmosi lilmn gelir. 0153 fmdan. 26:)2,00,06 Ncvdellıi 
ols:ı. harp J,aroroıdau encl siya.~ Hindistan kızılhaç ccmivetin. 
bir tcşebllli~ olacalrtır: falmt 1tn.1- d Ste r , k~ 3 214 Ög O? 

jRomen heyeti 
An karadan 

geldi 
Ticaret \ ckfı.lcti dış ticaret dai

rcsı rcı ı Scn·ct Berkin dün sabah 
Ankaradan şehrimize gelm~tir. 
Şehrimizde bazı tetkıklcr yapacak
tır. 

Ankarad:ı bulunan Romen tica 
ret heyeti ele clün ~ehrımize dön. 
miiştür. ı icyct yeni hüküınctlc tc. 
mac;Jarda bulunmak üzere buradan 
memleketin" gidecektir. 

ICahve · ithalatı 
Zıraat Bankasına 

verifecel< 
Gümri.ıl-..le aylarca bc-!<!cdıkten 

.sonra nihayet ç karıl malan temin 
olunan 2::i bin ÇU\al kah\ e yiızün· 
den birçok ihtfüıflar ba~ıı;o:,tcm1iş 
\'P. b:m tücc:ular al!"ıkadarlara mü 
racaat ederek kC'ndilcrinc bu mal· 
lardan \eritmek i~cnmccliğini bil· 
<linnışlcrdir. Dundan b~ı.1.:a ,\na· 
dolunun birçok u1.ak semtlerinden 
§ehrimize tücc.1r \'e esn .. ıf gtlcrek 
kah,·e talebinde bulunmuş1ardır. 

/\lakadarlar ise bunlara mal \er 
mck imkanını görememişlerdir. Bu 
gibilcre eskiden aldıkları vilayeti~ 
den mlibaraatta bulunmaları bıl· 
dirilmiştir. 

Gümrükten çıl\arılan bu kahve· 
!erin birka; t:·rcar elinde ka!:l:-ak 
piyasadd bir ouhran ha~"'Ö tcnnc· 
mcsi için a!fLkadarlar tedbirler a· 
l:ıcaklardır. l tanbuldaki bütün 
l:ı.:. ıı kahv~rilr>r tcsbit edilecek ve 
bunlara cnclki ihtiyaçları nisbctin 
de mal '"':-ilcccktir. 

'Ticaret vekaleti alakadarlara 
mün·m bir tamim göndermiştir. 
Bu t:?:rıimle, kahve tacirlerinin 
son bir imtihan geçirdikleri \'e e· 
ğc.r memleketin dört aylık ihti}•a· 
cr olan 25 bin ÇU\ al kah\·e ötede 
beride gizlenip piyac;ada buhran 
baı;~ö t~rir c bundan St ... "U kahve 
ithalatının Ziraat banka~ına \'erile 
reği \ e · bQlün mcm!ekette kahve 
~-vziinin banka <:ubrleri tarafından 
yapılacağı bildirilmiıtir. 

Amerikanın Moskova 
elçisi 

ıUosl;,ôva, 16 ( A.A.) - Ame
ri!<a Birl~ik Devletlerinin l\los
koYa. büyük elçisi Stcinhard, kı
sa bir mezuniyetle gitmiş oldu. 
ğu V a.şingtondan dün akşam 
Moskovaya dönmüştür. )an:n tcc::.HizU Mısırm alııcai;'l vıı... en. r 10 ) c unu · • • ~· 

~dycti nnhuna-;a. matuf bir kesif --------------------------
Jı reketl dc"'.'11, l! Ulaya giden bir 
t.aarrm: oJdu~ıı nnlasılrrsa. netice· 
<le 'ertlccck 1 amrm hr.ı'p olac.-ığı 
Utıbc fa ~dcclilcbilir· 
İngilizlnrin l\Iısırcbl i müdnfan. 

lanna. ı;clin~t bu bir kc.re l'ılısırh· 
larla 1tnl:rnnları mubnrip hale ge
'firmck, JUı .ırlılnruı yındıınını 'k>. 
rnin etmekle bP,mber 1\fısrr çölü
nUn tabii ıı:orlukl::ı.rmdnn :ı.7.ami de
recede lstlrailc cs:ıınnıı. mü tenit 
lıir plan t~p etnı~ldir. l\Jı ınn 
İt:olyn.1arıümdcn istili ı İngillzlerh.ı 
l1üUin Afrika.dan tardedilmesi ve 
hattı.i. AkdenizdP. İn~llz hakimiye
tinin uUın.~ et bulması llcruek ola. 
cağından burnsrnı müd~f:ıa için 
İngtilzleıin her tülii \ıısıtalarJn ui: .. 
lııŞaeaklnn 'c .onuna kadar sebat 
edecekleri tabiidir· on zamanlıır. 
im t:znl, Sarkta!d lnı;iliz luı.rp ll· 
Jolarmm nlmarak Al•dcnirin Şark 
nımfu[ ın:ı gctirllmesf ele lıunu 
ı;ö t.crir-

ASIM US 

ak d olar 
Ankara caddesinde OrhaJll/Cy Han zemin katında ve makine 

·erleri istlyenlerin Vakıt l\latbaasr ldare memurluğuna müracaat 
tmcleri. 

.... mııPJl!llilm?:ılllll!iiDl .............. Lsmı ...... .. 

' . 
SARAY Sineması Bu Perşembe akşamı 

Mevsimin TÜRKÇE SÖZLÜ ilk süper filmi 

POMPEiNiN SON GONLERi' 
ŞııbeMrlnl Uıkdlm cdocel>tlr. Blnlcrce Jt'Jğüraıı .... Emsalsl~ dekorlar .... 

1\ uau.aın bir film. 

Zevk v Safahat. .. IşOnut Alemlcrlle meşhur bir &ıchrln tahribi ... 
Volkanın indilaı ile gUnah memlckctin.In harap olması ... 
nu n>ll"t rııı ~ın~mıı. rn.rncasmr ı:ürmeğe ha:ıırlanını:ı:. 

namına yemin ederim ki mahkeme 
huzurunda hakikati. valnız haki
kati \'C bütün hakikati söyliycce. 
ğim. 

Çeviren: §ua:ıt (Q)eır~Uş - 2ô 

- Siz Mister ve nlisters Brun
tonlar yanında hizmetçi ve aşçı o. 
lan Sarah l\largcret Ruby Yen
nings siz misiniz? 

- Size kaç defa t~krarlamak ıa. 
znndrr ki ben buraya yalnız haki
kati söylemek için gelmiş bulunu. 
yorum. B:ına bö} le sualler sor
mamalı~ınız Mö::ıyö, bu şey doğru .• 

- Peki. .. Şımdi bir dakika su. 
sar mısınız. 

"Efendiler. ~imdi ~yam ~ayrct 
bir ifade dinlediniz. Okudugumuz 
mektuba gorc ;.ıhicTin ~öylcdiğı 
§eyleri ıleri slirme!dc hakkı ofdu
;una inanmaktan kendimi mene. 
demiyorum. O sözlerinin bittiğini 
söyledı ~i ir;ın şimdi diTıer şahitleri 
dinlreb uız. Tabii bir tek rnrgu ile 
b r karara gelmeme imkan yoktur. 
Bunun iç'n Jcannette Bocguet'nun 
sözlerinin kıymdini ö1çup hiçme.k 
iç'"l bol bol \ aktimiz var. Şimdiki 
halde .benim fikrim ona başka bir 
sual oormadan onun şahit mahalli
ni teractme ine mü :ıadc etrnektır. 
"Şunu da ilfn c ltrnek ic:terim ki 

po.ı o len rn sözlerin ıial\ikati. 

ni tesbit etmek için hemen i~e ge
çecektir. '.Efendiler siz de benim 
fikrimde mi iniz? Mersi. 

"Mis Bocguet şimdiki halde size 
artık ihtıyacım kalmadı. sonra e
ğer ihtiyaç olursa sizin sorgunuza 
devam edeceğim. 

''Efendiler şımdi §ahitleri sıra:si. 
le dinlemeğe de\ am edeceğim. 

"Şahit aralı Ycnnin"'s'i çağırı
nız. 
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SAHAl 1 1'1 \RGARET Rl.JBY 
YE NINGS 

Hizmetçi ve aşçı_ kadın 

- fsminiz ,.e so1adınız? 
- Saralı Margaret Ruh)' Yen. 

ning$. 
- Ycm'n eder mi iniz? 
- Kadiri mutlak olan Allah 

- Evet. 
- Ne zam:ındanberi bu i~i ya. 

pıyorsunuz? 

- llkteşrin<le iki c:cne olacak. 

- Rrunton ailesinin itiyatlanm 
bilir misiniz? 

- Evet Erendim. Oğünmek gibi 
olmasın ama bCn her zaman vazi
fesini iyi yapan hir hizmetkarını. 
Ben orara hem aşçı, hmı de hiz~ 
metçi olarak tutuldum. Hem mut
fakla u~'rn;ırım, hem ele ondan da. 
ha iyi e\'e bakımn1. Hizmet ettiği 
cfen<lilerinin Metlerini hilmiyen 
bir a'3Çı ve hizmetçi iri bir hizmet
J~ar olamaz. Ortada hizmetçi ve 
a~ diye birçok kadın dola~ror 
ama ... 

- Bir dakika Misters Yennings. 
Korkarım siz benim sualimin ma. 
nasını iyi anlamadınız. Ben Brun
ton'un evinde yaşıyan insanlan 
birbirine bağla) an bağlann 'e on. 

-~~~-----------~---:--------=-----~~~~-==--..-;~=="'==-===~ 

·;: K0-'1AYUIUF 
,~~,,~, Yazan;: i sı<·E~'ı5ER~F. sERTE[~i',, 

Ayağa kalkar kalkmaz 
yakasına qapışarak 

Yusuf un cepkf!nlni yırtmıştı 
Peykede uzanmlş pehlivanlar· ' 

dan biri atıldı: -6-
- .Aranızda yedi sekiz okka 

fark var. oğul! Talih bir _güler, kah,·clcrini haraca kesmiR. 1\ah 
iki güler .. Uçünıcüsündc yine ye. pehliv:ınlıkla \'C kllh kab:J.dayı
nilirsin ! Çiinkü o senden çok rı. lıkla geçinen bir serseri idi. 
ğır ye çol\ kuvvetlidir. Yusuf. bu adanır öteldnc1cn 

Yusuf 11iddetlendi: daha tehlikeli görmüştii. Zaten 
- Benden çok ağır.. Doğru. bir gün önce, Bandırmalı Hiisc. 

Fakat. benden çok kuvv~lli ol. yin ona, hu sC'rscridcn hir nebze 
duğunu ncrden biliyorsun?.. bahsetmisti. Kurn. Said, Bandır. 

- Hepimizi yen.iyor da ondan malı Hi.iseyinc de diişmar.dı; o. 
biliyorum.. ııunla ka.vgn etmek için çoktan-

- O halde hepiniz de onun ~· beri vesile arıyor. fnkat Bandır .. 
bi kaba soğanmı~sınız! , malı, kolundan korkarak. bu n... 

Bandırmalı Hüseyin, Yusufu zılı ~crire boyun eğiyordu. 
çok sevdiği için, bir çtiriiltü çrk. 
masına mani oln·ak istedi: Kara Said, Azapkapısından 

Tophaneye "Ncf eS payı" almaya 

Yusuf birdenbire durdu: 
- Namusluca. dövüı:;ccck mi .. 

yiz .• Yoksa kahpece kavga mI e. 
deceğiz? 

Diye sordu. 
Bu sırada kahvenin c)nündth 

bir hayli knlabahk. topla..nmrştı. 
Seyircilerden biri: 

- Erkek olan, namusluca. dö. 
vüşür. Haydı, çıkarm cekctlc!ri· 
nizi de, çıkınız meydana. 

Diye. bağırdı. Kara Said, kalı.. 
pccc dövüşüp vuruşmayı çapkın .. 
lık zagonuna sığdıra.madr. Der. 
hal ceketini çıkarıp bir kenara 
attı ve sırtındaki s3.ldırmasmı 

yava.c;ça peykenin altmn. soka· 
rak, kahveciye seslendi: - Haydi, bırakm canım şu a. 

gıw z dalaşmnsmt. Bunlar ancak gelirdi. Kahveci korkak bir a.~ l\1 Sen b-'· :ı..-
- d d ı- s ·a h h f b' - ehmct.. • iliitvcr 'U\:'" 

mahalle ~ocukl:ırma yarn§rr. a.m ı. \.ara aı c er a ta ır nim emanetime! 
Dediyse de, ~yke<le oturan gümüş mecidiye \'erir, başından 

dlfcr bir pchliv~n. birinci pchli. savardı. 
vanla birlikte derhal ayağa. kal- BanrJırmalı Hiiscyin, knhvcei-
karak: ye: 

_ Biz ikimiz, ~ni şuracıkta - Bu herifi neılcn böyle p::ı.. 
cziveririz. raya alı~tırıyo~un? Burnsını da 

Diye bağırdılar ve Yusufun haraca kesecek. ~ 
üzerine doğru yürUdülcr. Diye söylenip dunıyordu. lş. 

Yusuf, soğukkauhhğını mu. tc kara Said, Bandırmalıya bun. 
hafaza ediyordu: dan ötürü düşmandı. 

- Ben, ayrı ayn, hepinizi His. Şimdi, Yusuf pchlivnn, asma-

V c kollarını sallı yarak orta.. 
ya çıktı: • 

- lştc, namuslu pcl11ivanla.r 
böyle dövüşür .. 

Hasmına nefes aldırmadan 
ltapıştı .. Yusufun ensesine sarıl. 
dr. 

Yusuf, bir telgraf direği gibi 
ortada dimdik duruyordu. 

Yusuf fa~la bir §ey söylemedi. 
tik top gibi, birer birer yere vu- altındaki küçük meydanda. işte 
rurum alimallah. Jstcraeniz so- böyle bir belalı ile döviişüyordu. (Dev~mı var) 

yunmadan şöyle bir deneme ya. 1 :}ji:-cil; Ajans h:.ı'l:erleri, 13.05: Müzik: Şar. 
·palım. Yağlanmaya falan füzum O l , ... kılar, 13.20/H.OO: Mllzik: Radyo &.'\" 

yok. A P 9 lon orkestrası, 18.CO: Program ve 
Meğer bu pehlivanlar M:ıkar. \ .M • 1ı memleket saat ayan, ıs.os: :Mıır.tk: 

nacı Ahmedin :ırkndaşlarr imiş. cazband (Pl.) ıs . ..co: MUz.ik: Fasıl 
Yusufu böyle bir pusuya dü5ür- 1 i·9-940 SALI h<ıycU, l9.15: Konuşma (Dl§ pollllk 

7..30: Pro&Tam vo memleket •ant 
mek İ!;in fırsat kollayorlo.rmış. ayarı, 7.35: MUzlk: PlAklarıa hafi! 

Bandırmalı Hliseyin l1Cr ne program, s:oo: Ajans lıaberlcrl, 8.10: 

kadar aralarına girmek istemi§- Ev kadını - Yemek Listesi, 8.20/8.30 
se de, kJt"ık ve snrılı koluyla Müzik: Plı\klıırla ham musUct. 12.SO: 
kavgayı önlemeye muvaffak ola. Program ve memleket ııaat nyarı, 
mamıııtı. 12.3~: MQzik: Muhtelit tııırkılnr {Pl.) 

hMlsclerl), 19.30: Müzik, lD.45: :P.ırm· 
leket saat aynrr, \'C Aj:ıruı hnbt'rleri. 
.20.00: Mlizlk: Şarkılar, 20.15: J{oouş
ma., 20.30: Müzik: Anny ve Hnrry Or.· 
tep'ln Kabare programı. 20.50: :MUzl.k: 

Geçit kon.seri, 21.15: MUzlk: Sinema 
Sesi (Pl.) 21.30: Rndyo guct.osi, Yusufla ilk konuean, Mihaliç. l2.l>O: Ajans haberleri, l3.0:>: MUzik: 

Pl~arla muhtelit ~rkılar, l3.:?0:/ 21.CiO: Milzlk: Rlya.seticumhur bando· 
li Ali pehlivan otuz beş yaşla· H.00: MUzik: Ha!i! orkestra eserleri su, (Şef': İhsan KUnçıer), 22.SO: Mcn1-
rmda iri yarı bir adamdı. Aya.. {Pi.) 18.00: ProgTam ve memleket lcket saat ayan, Ajn.ruı haberleri, 
ğa kalkar ltalkmnz Yµsufun ya. ııaat e.ynn, 18.05: MO:ı:lk!' Gnzbnnd 22.45: Milzik: Da.:!.B mllzlğl CI"l.) 
kasına yapışarak cepkenini yırt. {Pi.) ıS.30: Çocuk ıı:ı.ntı, l9.00· ÇQ· 23.25/23.30: Yarmkl ~nm ve kıl.· 
mI§tı. cuklnr lçfn mİız!k, lD.15: Mü°zık, Jll.45 pıını;ı. 

O dakikaya kadar kendini Memleket ııaat ayarı ,.e Ajana hnbcr-
güçlükle tutan Yusuf, artık o- Ierl, 20.00: Mtızık: Çiftçinin saati, 
kun yaydan çıktığını görüyor- 20.15: Konu!Jm~ (Çittçlnln saati), 
du. 

1 
Tahammülü taşmı§ ve ken. 20.so Müzik: BUyUk Faıııı heyeU, 

dinı korumaya m~bur olmuştu. 21.15: Scrbeııt ııant, 21.~0: Radyo ga· 
Demir bilekli Yusuf, birdenbire zcteııf, 21.45: MUzlk: Radyo salon or· 

keııtruı, 22.30: Memleket saat ayan, 
Mihaliçli Alinin omuzlarından .Ajans. Z::?.•S: MUzlk: Radyo salon or. 

~ -> 
~ 
<( 
t-

Salı Çarşaınb. 

17 Eylül 18 Eylül 

14 ŞAbao 15 Şaban 

lıızır ııı:ı hızır 13'i 
tutarak kahvenin kapısrndan dı. kcetrası. 23.00: MUzlk: Cnzband {Pt.); 

§arıya Öyle •bir Savuruş savur-· 23.25/::?3.30: 'l•armkl. pro~m ve kn• \'ak1tler \~satı Ezani \ nutt Euuıl 
du ki, Ali pehlivan beş ıJltı met- panış. 

il · 1 d ·· .. til Gdllni;c~lıı '"' A2 11 .,G .... s 11 .,,. re erıyc yuvar an t ve yuzus 18.9.940 Çarşamba ., .,._ "' .. .,. "° 
Yerde kaldı. ' 0 :ıı3U 
- 7.30: Program ve memleket saat öfte 12 08 G o2 12 os 5 i>.~ 

Yusuf ıkinci bir tecavüze da. ayarı, ı .35: Mtızik: Hat!.! program 1klndi JS S8 D 22 J5 3'7 n 2:: 
ha maruz kalmıştı. Bu da Ma. (Pl.) s.oo: Ajans llabcrlcrl, s.10; Ev Alşlm ıs 16 12 oo JB Hı u o 
karnacr Ahmet . çıraklarından kadmı - Yemek listesi, 8.20/8.30: 'l"atsı 19 50 J sz JD '8 1 :n 
Kara Said denilen esmer, yirmi MUzik·: Hatl! programm dcv:ımı (Pl.); lmıs..,,k 4 cı 9 41 4 os 9 d7 
yedi yaşlarında, hülhanbcylikten 12.:o: Program vo memleket saııt 
yctişmi:j, Azapkapıdaki esrar ayarr, 1:?.35: :MUzlk: Şarkılar, 12.50: 

larm arasındaki münasebetlerin 
neler olduğunu biliyor musunuz, 
dire sormak istemi~tim. 

- i\e demek istediğinizi açıkça 
anlayamadım efendim. 

- Bir kere daha tecrübe edelim 
l\1isters Yennings. Siz yalnız aşçı 
değildiniz. E\'lc de me~gul oluyor
dunuz \'C dü~ndürn ki belki siz de 
patronlarınızın birbirleriyle müna. 
scbetleri, dostlukları ve dü~man
lıklan hakkında l>ir takım ~eyler 
bilirsiniz. Kiınbilir ..• 

- 'A !.. Şimdi anladım. Yok.. 
Ben bütün bunlardan bir şer bil. 
rnirorum İşimle o kadar meşgu
lüm ki başkalarının i~iyle uğras-1. 
cak Yaktim yok. Patronlanm işim
den memnun olur \C bana İ)'İ mu. 
amele ederlerse benim için mesele 
odur. Affedersiniz ama Mösrö e\'et 
affınıza mağruren size söyliyeyim 
ki, dinlemiş olduğunuz şahitlerin 
ifadelerini tasdik Yeya tenkit yollu 
bir söz lX'ndcn istiycrne.ısiniz. .. 
Bunda yanılıyorsunuz. Hayatta 
benim kendime çizdiğim yol... 

- Bir saniye Misters Yennings. 
heyecanlanma}'Inıı. A~t ,.e hiz
metçi vazifeniz ı:;izi şık. ık maktu. 
lün kar~ısma çıkanr mı)dı. 

- /\man Yarabbi.. Hayır. Mis
ter Bruntonu çok seyrek görür. 
düm re buna da çok üzülürdüm.' 
O tam bir Mösyö idi. Sizi temin 
ederim hatt~ _şimdi bu korkunç ha~ 
<liseyi düsündükçe ... 

- Mister Bnıntonu ölümünden 
bir gün cn·el görmüş müydünüz? 

- Heyhat. Hayır Mösyö •. Mös. 
yöyü görmireli bir haftadan fazla 
olmuştu. Fakat ben olduğu yerde 
kalmasını bilenlerdenim. Yoksa 
ben Mister Bruntonu çok daha ev
vel göroıck istcrdım. Çünkü o hem 
efendilerin, hem de insanların en 
iyisi idi. 

- Bir dakika .. Bir dakika .. Ara. 
da bir ben de bir sual sormak im
kanını bulmak isterim. l fadcniıi 
telhis etmcl;; i!;in şunu söyliycyim, 
öteki şahitlerin soykdiklerine İla\'C 
edecek bir sözüniiz yok öyle mi? 
Tabii Brunton familyası hakkında. 
Şimdi sizin fahadr.tinizin bizim i. 
şimizc yarayabileceği bir noktaya 
geliyorum. 

Affedersiniz ... Fakat ondan bah~ 
derken ismini ba~a nasıl anabili .. 
rim. Eğer bilmiş olsaydım ki bU 
mütecessis entrikacı dcdikoducıJ 
matmazd. 

- Rica ederim Mistcrs Yen
nings, soğukkanlılığınızr muhafa. 
za ç<ilniz. Yok!'ıa şiddetle muamc
lere mecbur olacağım. Siz yalnız 
benim suallerime cevap veriniz·: 
Sizin ba:Jka, şahitler hakkındakl 
rnütalealanmzı hatta isabetli de 
olsa dinlemek istemiyoruz. 

- Ben fena bir şey; söylemci' 
istemedim efendim hem de .• 

- Şimdi Misters Yennings, kı$l 
olalım . .Uana Jcannettc Bocguct 
öğretti \'c polis tc tahkik cdercJ; 
tesbit etti ki, kocanız Arthur V:ı
tcrloo Yennings bir hapishane ı.-a· 
ı;;ağıdır. Hırsızlık yüzünden üç Y:· 
ne hapse IIll'.hkfun imiş. Bir SCJ1C 
sonra kaçını:. Sunu bilmek isfü <>
rum ki, sizi hizmetine aldığr za.. 
rnan Mister Brunton kocaruıı~ 
mazisini biliyor muydu. Şimdild 

- Oh Mösyö bana neden hah- hald J\•· B ' k olan ~-.ı -· .. b·ı· "" . e ·ııs ocguet c rarşı 
;x:ueceg~!lızı .,ı ıyorum. .ı cnnıngs. hiddetinizi bir tarafa bırakınız da 
den degıl mı. Bu kah~ Frans!z bu sualime cevap veriniz. 
karrsınm bunu yapac41gından bır / 
dakika şüphe etmiş olsaydım. (Devamı var) 

f 



Şehir röportajları: -
!<.. zrda bekçinin JJa-
k alad ığı sevdalıları 

13 yaşında erkek olduğunu söyliyen 
delikanh neler anlatmıyor .. 

Adliye tnbcl>etinin yanmda.ki 
l'encere önllne oturmuA, yumruk_ 
lar:nt çen~ine dayanır§ düşünli
Yllrdu. Tabanlan kalkm.Iş, l!lin de
likli bir iskarpin giymiş, rengini 
kaybetmiş yamo. içinde.ki pantolo .. 
l'tunu dizlerine kad.l.r çekmişti. A· 
?-ada. bir elini omuz:una götilrüyor, 
öteıündt.-;ı berisinden )1rtdmı~ min
tanr arasından elini içorl sokarak 
l:a.~mıyor'du· Doktorun ka.pııır önün_ 
tle, elinde bir sU.rii cyrnkla bekle
~·en bit- bck~inin nezareti altın
daydı. 

~Ik blı- terzi dUkklnmm patronu ol
muştu. 

Gel gelelim, bu tntlr hayat an
ca.!r IAfta kalıyordu. Böylece bir 
kaç ay seviştik· Bir ;;-ün Müzey. 
yen. annesinin sc·.'i5tiğ'İmizi haber 
aldığmı ve çok kızdığını söyledi. 

• .\nnesi ktzınI nedon~e bana ver
mek istemiyordu· Yok ktiçUk. imL 
şim. Yok, dal1a elim ekmek tut
mazml§· 

Fakat; dedim., ya. kız bana. tut
kundu· Her gUn evden getirdiği 
yemeğin yarısınt dliltkina getirip 
bana bırakıyordu. 

Nihayet perşembe gün1 sabah. 
leyin beni çağırdı: 

Vapurcularnnız 
Amerıkaya mal 
götürmük ıstıyor · 
Amedkanm menılekctimizde11 

tütün ye diğer mahsuller üz.e-
rinde mübaya.ata ba..'?}anıası n. 
zerine bu malları taşımak için 
yerli "Tapurcular ara.smda. da 
te§chbUsler başlamıştır. 

Yelkenci Lutfi mmtaka. tica. 
ret müdiirlüğilne ve diğ·er alaka-
darlara. müracaat ederek Ameri
ka ile memlckctinıiz arasında 

~ilep işletebileceğini bildirmiş
tir. 

.Armatör An1erikaya. iki şilep 
tahsis edecektir. Ka~tlıklt ola
rak bu şilepler Amerikadan 
memleketimize ithalat oşyası 

ve buradan Amerikaya ihracat 
eşya.sı nakledeecklerdir. Türk 
annatörlerlııin bu şekildeki te. 
şebbiisleri :rncmnu.niyetlo karşr~ 
lanmıştır. Hükumetten seferlere 
mUsaade istenmiştir. 

A:nca.k 14.-15 .}·aşında. olması~ 
ı:ı~ rağmen acaba bir eürü düşkün 
l:<\uın, hırsız, kaçakçı. e.srarkeşler
l~ benıbet' doktora neden muaye_ 
tıeyo getirilml§ti· Bu ya~ta bu da. 
tıı.ı lıırsıı:lü ya.pmı~tr, yoksa birisini 
llıi :rarulamıatı? 

o. hiç: kimseye metelik verme
~·cn bir tavırla mUtemadiyen dil.fiil. 
lı ı~·or \'C ka.,rnryordu. Yanında. otur 
dağumun farkında bile olmadı. Me 
t-:kmıı yenemedim, sordum: 

"- E5ref ! haydi gezmeğe gide
lim· Ben senin olmak istiyorum· 
Bakalım o zs.man annem beni sa. 
::ıa. vermemekte hala ısrar edecek 
mi? 

Teklif hiç te fena. dcğilJi. Son
ra ebedi a,§knnızın yegane çıkar yo
lu da buydu· 

~stanbul mebusları .. 
nın dünkü toplantlsı 

. ··- Hayrola küçiik, n~en :;-e. 
t;,,ı~iler seni buraya?'' 
. 'raya"ÇA b~ınr döndUrdil, kUçük, 
i ılför fıldn· dönen gözlerile bir 
~lldd et gözlerime bakt..:k ~an sonra 
1~in\ ~~k~l: 

" N tı - eden olacak. dedi. kadın 
elası?" 
"-Ne?!." 
"- K&du1 belası-· Kadn-.... " 
"- A;.·oı sen daha kadından ne 

l?.nlarıım. Ya{lm ne, başın ne?" 
~eni i~tihkar oder gibi stlldU \'C: 
- IIınb, dedi, ben lk.1 eeııe ev

Y€ıl tP'.tek: oldum be. Şimdi bura. 
~~ clıı. lıir kızm bikrini faale et
•gun irin sürlintip dlU'U'-·orum.'' 

,. ~ ,J 

- ,\lln.h Allah?! .. " 
".- J<::lbt'tto ya.. Ama kendi n

~ile oldu. Beni çılgın gibi sevl. 
' a;,. Ç'l'!< ta güuldir ha.!" 

1 ak - Yok canını· Pekala; söyle 

1> ayını nasıl oldu bu garip şey-
?r böyle . .'' 

.Btribiri üzerine attığı ııyağmı 
d.,,.ı:., t'-'' ~;:51.~ .UUJ.• 

1 
·• - Basbayağı oldu i5te. Ben 

:f~~köyde oturuyoııım· Babam go_ 
0 t1Uk: yapar, ben de bir tornaemnı 
~llluada ~alrşırmı. 
lı.Her gün işe gider, gelirken köşe 
~11\daltl bir terzi dükkinından 
;r k.n; göıilr, dururdum· 

h.._ ~\1\•el:l ehemmiyet vermezdim· 
"a.kat bir gi1n gülünce, kendisini 
~t~arı çağırdım· Görilştfilc:. İlmi Mil 
~~>':r"en imiıs· Bir annesi bir kendi· 
~ı ı~· 
~,. &Uitş. Terziden ayda 8 lira. alt -
0rtnu~. 

•ı tıleh nıiikemmeı. Ben de hafta.da 
"· lira ka.zaruyoru.m· 
lt\ l:iaydi bakalım başladık, evlen. 
txJ. c Projeleri kurmağa.: Yok bil
r~~ı:n, Mecldiyeköyllndc 8I'8ala.r al. 
to~rtatif evler kurduk· Ben bir 
~ dükklru aÇDllf, kanın da 

~a haberler: -
"'y ·ık . aty eşı ·öy Hava meydanı ınşa-

i!un 1'eşrinievvelin on beşine kadar 
elen a) .olunacak, 30 Teşrinievvel
\;ltt llıbetten Ankara • lzmir tay. 
tır, c ~ferleri yeniden başlıyacak~ 

Bir kasnptan bir kaç kilo et al. 
drm. İki galon da §arıtp ! ver elini 
Florya .• 

Orada denize girdik· Yüzdük, 
sonra kıra açılarak .sofra.mxzı kur
duk. kafayı ~cJctik· Etrafta fn, ç~n 
yoktu. Saballa karşr birdenbire bır 
bekçi çıka geldi· 

Bizim kırda ya.pa.ynlruz yatma • 
mrzdan şüphelenmiş· 

!şl kendisine anlattık· Artık ev
leneceğimiz! $Öyledik· Fakat adam, 
biç tnınıadt· Bizi yn.kaladı· Kara~o
la. götUrdü· 

Benim hııl!me b3ltıp gillme• Ben 
böyle pis :;ezmem· Bir !ıaf~d.ır 
karakol karakol dola~tıgmı ıçm 

böyle oldum· 
Hem anlamryorum. beni niçin 1 

tutuyorlar· Kız da. şi.klı.yetı;i değil, 
ben de .. .'' 

Daha bir çok ~eyler anlata.cak
tr, ama bekçi kolundan tuttuğu gL 
bi kendisini doktorun odasına sok
tu. 

Cezaya eltliyeti olup olmadığı 
11akkmda. muayene e<l,ilecekti· 

N· Şad 

Küçük Markiz Rendon, bir ca.• 
mı delen kurşun gibi, içeri girdi 
ve söz söylemeden evvel gillme
ye başladı. Bir ay evvel yapbğı 
gibi, gözlerinden. yaş gelircesine 
gülüyor, muhibbesme intikam 
almak için, sırf intikam alınaık 
için tek bir defa kocasını aldat.. 
m:ış, bulunduğunu, çünkü :Marki
nin hakiltaten pek hayvan ve 
pek kıskanç olduğunu anlatı:yor. 
du. 

Küçük Baron (Gran Jeri) o. 
kumakta. olduğu kitabı kanape
nin U7.Crine atarak ve gUlerek, 
(Annet) c merakla bakıyordu. 
Nihayet sordu: 

_ Ne ya.ptm 'baıkalım? 
- Oh! Şekerim, şekerim.. 

Pek tulıa:C, pek tuhaf bir §ey ... 
Düştin... Kurtuldum! Kurtul
dum! .. [~urtuldum! .• 

- Nasıl kurtnldun? 
- Evet, kurtuldum! 

Ciij: ~nilllü llastabakICI kursları - Neden? 
haneı G~ane, Gümüşsuyu hasta- _Kocamdan, şekerim, kocam 

'tinde a~ılmı~tır. dan kurtuldum! Halas oldum. 

<lii; Elllniyet Dördüncü şube mil. Serbest, serbest, serbest! 
kaı ~uavini .Nazıma Dahiliye Ve. - Nasıl serbest, ne hususta? 
~ '~nce işten el çektirilmiştir. - Ne husuta. olacak. talik. e-
l\'ı~·et müf etti§leri tahkikat yap- vet boşaruna. huusunda.. Kocam. 

drriar. dan aynlıyorum. • 

iç~ b~lediye Bilyükadanm iman - Boşandm mı? 
tır ır proje ta ·lağı hazırlamış- - Hayır, henüz değil. Ne ap. 
l~ .A.dada dört iskele, dişli bir talsm! Uç sa.atta boşa.nılamaz! 
~·ou '·ay ha.ttr yapılacak. yeni Fakat isbatlarım var, iSbatla.-

.. at- :tçtlacaktır. rmı ! Benl aldatbğma. dair isba.t-
ki ·~if' eni.kapıda oturan 9 yaşında. 1arnn var. Hem de cllrmü nıeş
g~k • Gazi köprlisü üzerinden hut halinde, dilşün bir kere, cUr. 
l;aı1 'R. en Ankara 825 hususi p1~. mti meşhut ... Ayrılıyorum. 
ı<\rıı:l " etnzi oğlu Fahrettinin kl11- - E, söyle ba.ka.lım! Kocam 
ah ıgı otomobilin altında kalarak 5f;llli aldatıyor muydu? 
n~}~c ~rette yaralanmı~, hastaha- _ Evet... Yani hayır... Evet 
~ldınlmıştır. ve hayır ... Bilmiyorum. Nihayet 

,.,,,•••••••••• .. isbatıarmı var. Meselenm en 
• mühim noktası bu! 

Çocuk Bek.uru 

t·a Ahmet Akkoyunlu 
l'a kalın, T&Umho.M Palu No. & 

<:arıtan tnuda berglln aaat U 
'it: le!! ıonr.ı. Ttlefon 40121 --

- Nasıl yaptın? 
- Nasıl mı yaptım? !.şte! 

Kuvvetli, pek kuvvetli idim. Ko. 
cam üç aydan.beri mekruh, bils
bütün nıenfıır, kR:b~, nezakot~iz, 
müstebit, hülasa alçak bir adanı 

İstanbul mcbuslart dlin saat 
on yedide Cumhuriyet Halk Parti· 
sl İstanbul vilayet merkezine gele. 
rek Parti heşknnı R~a.t M.imaroğ-
lunun yanında. vali ''e belediye 
rei'3i doktor Ultii Kırdarm iştlra
kile bir toplantı yııpmrşl:ırdrt·· 

Mebuslar parti merkezlerinde 
ve halkevlerfnde bta.nbullula.rla 
yaptıkları temaslarda tesbit ettik. 
lcri dilekleri valiye bildirmişler-

dir· Dileklerdo vilayet ve beledi· 
yenin yapabileceği işlerden maada· 
sı vekalete vo diğer a.tfı.kadar ma. 
kam.lara bildirilecektir· 

Profesör F ahrettin 
Kerimin teşekkürü 

Tuı.j.ım Iübata.ş llseai Kimy& mual· 
Jiml I<imyager I<udsl'nln genç yıt.§mda 
ebetliyete intikn.llndeu mUtcveıut acı· 

mızı pa~an akraba, meslekla!}, dost 
vo talebelerime te,ckkllrlerim1n ibUI.· 
ğma muhterem gazetenlzln tııvaa:ru. 
tunu rica ederim. 

ol.muştu. Kendi kendime d~iın 
ki: Bu hal devam edemez. Bo
§anmam lfı.zmı! Fakat nasıl? 
Kolay değildi. Kendimi ona. döv· 
dürmek tecrtlbesinde bulundum. 
Herif dövmedi. Sa.balıtan akşa. 
ma kadar beni sılayor, sokağa 
çıkmak istemediğim zaman çrk. 
maya. zorluyor, şehre gidip bir 
yemek yemek istediğim va.kit 
evde alıkoyuyordu. Hayatı -
lıafta:n.m bir başmdan bir başı
na kadar - çekilmez bir halo 
getiriyor, fakat beni , dövmü
yordu. 

"Btmun üzerine metresi wr 
mr, yok mu diye öğrenmeye ça-
1.rştnn. Evet bir metresi vardı. 
La.kin onun evine giderken bin 
türlü tedbirler alıyordu. Bir a. 
rada yakalamak mümkün değil. 
eli. Şimdi, dü.sün bn.kalrm, ne 
yaptım? 
· - Bilmem. 

- Asla bilemezsin. Bu kndı
nm bir fotoğrafisini bulup, ba
na. vermesini kardeşimden riea 
ettim. 

- Kocanın metresinin fotoğ· 
ra.f'ısini tni? 

- Evet .• Bu fötoğrafi (Ja.k)a 
15 altma mal oldu. Saatte üç al. 
tm sarf etmek ve yemek de dahil 
olmak şa.rtiyle, yediden gece ya. 
nsma kadar sürecek bir eğlence 
parası. Jak fotoğrafiyi, ınuka· 
vele edilen paradan ziyadesiııi 
veyerek ald?. 

- Bane. öyle geliyor ki her
hangi !:ıh- desise ile, hem de ori
jinali alma.ya nıecbur olmakst. 
zm, daha ucuza tedarik edebilir
di. 

-.Oh! Ne kadar gUzeldir. Ja· 
km çok hoşuııa gidiyordu. Sonra 
ben onun hakkmda. boyu, bosu, 
göğsü. hülasa. her ~yi hakkın
da. tafsilat almak istiyor9um. 

- Anlamıyonun. Ne demek 
istiyorsun? 

- Göı"Cceksin. Bilmek istedi
ğim aeylcti öğrenince bir ... Bir ... 
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Krrtasive levazımı ~ .............................. ......... 6Af 

J Parisi Almanlardan önce . • • 
ıç ın 

Satış fiyatları ve kar 
tcsbitleri kararlaştı ; kim işgal etmişti ? 

J,.., Bir Fransız askeri muharririnin romanmdan rr.t 
5 -

Fiyat nıürak!>.be komisyonu 
diin toplannuştrr. Bundan son. 
ra hariçten getirilecek bütün 
kırtn.si.ye leva.zi.1110.tı için to.pla11 
satış .fiyn.ilin ''c kar nisbctleri 
kararlaşm~ttr. Buna göre alela
de kn-tasiye için yüzde 10 • 20 
ve lüks kırtasiye eşyası içiıı de 
yüzde 2J - 30 kar kabul cıdiltn.if. 
tir. 

Komisyon ayrıca kırbsiye 
~yası satacak, perakendeci es-

1 
nafa da. kir ıiliııbeti kararlaştıra .. 
cah-tır. Bunun için f;elecek top· 
lantıda karar verilecektir. 

Dünkü toplantıda, dcğirmcn
cilerden fırnılara un dolu olarak 
verilen cuvalların tekrar değfr. 
nıenlere -satılması hakkında ka- 1 
rar verilmiştir. Fırıncıların bu 
çuvalları hariçte daha pahalıya 
satarak değirmeni ere verme
dikleri bu yilzden de un koy. 
mak fu..ere çuval bulunamadığı 
anıa8ıhnıştlr. Niha.yct fırıncılar 
çüti 90 kuruş üzerinden bu ~u
valları tekrar değirmenlere ı:ı. 
deyi kabul etmişlerdir. 

Dün bu hum.ıs karara bağlan. 
~'ive şimdilik piyasadaki ç~ı
val buhranı kısmen önlenmistır. 

--o ... --

Eleme imtihanlarına 
itiraz edenler 

Jerar so-rdu: 
- Daha alçalalı:ın mı? 
- 150 - 2()() metreye kadar i · 

nelim. Fakat Ömer burada de. 
ğil. 

- Öyle ama, ateş hala yam. 
yor. 

Çahner: 
- KırmI7..ı bornosu gördüm! 

Odur l di~-e bağırdı. 
- Çabuk Jerar, şu çimenliğe 

inelim. 

- Bizi gördü. lştc bize. doğnı 
geliyor!.. 

- Hele bulduk. üzüntüden' 
çıldıracaktım. 

Çahner eğilerek: 
- Ömer! diye ba~rdr. 
DürbUnle bakan Melval: 
- Sultan da yanında, dedi. 
(Velo) çimenliğe indi. önde 

birinci Franmn-anın eski şatosu 
görUnüyordu. Şatonun sağ tara
fından bir takım atlılar meyda.. 
na ç:rktr. Bunlarm ö::ıündc gele!ı 
sultan durdu. Jarar sordu: 

- ln~k misiniz? 
l!elYal ip merdi Yenden inerek : 
- Evet! dedi. 
Suva.rilerden biri attan inerek 

balona doğru k~tu. Bu. Ömer. 
di. 

Üç arkadaş biri.birleriyle el sı_ 
kı;'itilar. 

Sultan da yanlarına gelel."l"k 
Melval ile Çahnerin ellerini sık
tı: 

iltihak için geldiniz değil mi? 
1Jü zabit biribirlcrine ba.Jaştı. 

lal'. Islam ordusum.u tehdit eden 
tehlikeyi bu zata naSıı söyliyc. 
ccklerini dü..5ünüyorlardı. 

Ömer arkadaşlarnım tereddü
dünü b~ka bir şeye hamlede
rek: 

- Neye tereddüt ediyorsu. 
nuz. Babamın dedikleri doğru. 
dur. Fransa ba-:.c:.ta.nbaşa zaptc • 
dildi . Yarın Parise gireceğiz. Si
zi pek severiz. Bu tehlikeden 
kurtarmak isteriz. Düşünmeyi
niz! 

M:clval: 
- Teşekkür ederim azizim ö .. 

mer ... Fakat. ... 
- Hala inat ediyorsunuz! Oı·. 

dum.uzun azametini görmüyor 
musunuz? . 

::\.I~lval bütün cesaretini toplı. 
yarak: 

- Ömer, tereddüdümüzü baş
ka. bir fikre hamletme. Biz sire 
bir felaket haberini vermeye gel 
dik. Sizi bu felaketten kurtar
mak istiyoruz. Yamı istila or. 
dusu mahvolacak! dedi. 

Gene; prens omuzla:IDI silkti .• 
- Dinle Ömer .• Yüzüme bak .. 

~Ia.ksadrınm, sözlerimin latife 
olmadığını anla! .. Yaım 346 ba· 
Jon işgal ~ttiği.niz sahanın hava.. 
sıru zehirli gazla zehirliyecek. 
Derhal bütün ordunuz yere seri. 
Jecektir. 

Eleme imtihanla1·nıda muvaffak 
ola.mıya.n ve imtihan evr:ıkıııın tek
rar okunmaamı iate>·cn 120 kadnr 
talebenin dilekçeleri okullara. t.cv .. 
zi edilmiştir. Bu talebelere bir haf· 
ta. zarfında netice tebliğ edilecc!i., 
tir· 

- Daima oğlum Ömerin <m - Galiba rilya görüyorsun 
n~fakar aı-kad~Iarı olduğın10z. :Melval! 
dan dolayı pek ziyade memnu. - Hayır Ömer. Hakikati söy-
num .. Sefa geldiniz .. de<li. Iüyorum. Geliniz. Balon emrini-

Melvan ile Ça.hner hUnnetle zc amadedir. Sizi nereye isterse. 

Bardaktan yaralandı 
eğildiler: ni7. götürelim. Bir aylık erzakr-

- Son meydan muharebesi ic. mız vardır .•• 

liuzguncukta Paı:ı:ılimanmua, 1/ 5 
numaralı yalıda oturan Reyhan 
MenC'mencioğlu dün evinin üsl k'.1-
tmda döşemenin çökınes.l neticesi 
beş metre yüksekten yere dU~müş, 
elinde bulunan bardak p~alr.ına -

ra edileceği gün gelmenizi bir - Azizim ısrar etme ... Ha.tti 
hayır telakki ederim. lsıam or- doğru söylemiş bile ol.san, biz, 
dularmın A vrupa.daki muvaff a,.. ordumuzla. beraber öleceğiz. 
kıyetleri pek parlak ol<lu. lspan- Sultan atına. binmek ü.zercy. 
y:ı;yı ezea ordular-muz Versayı ken Melvaı istirhamım tekra.rlr. 
geçtiler. Sekil!': milyonluk bliyük yara.k a.tm dizgininden tuttu. 
muharip kUtlesi bugün rezalet Btmu göreı.tı maiyet atlıları: Sul· 

Reyhan Menenıencioğlu tedavl ve çirkef membaı olan Parisi tanın bir taarruza. uğradığını 
r..Lk koluna sa.planmı~trr· 

altma. alınmıştır. bir hamlede zapt.edecekler. Bize zannederek ileri atıldılar. 

1 

Bu anda. balondan yüzba..,cır Je-

KURTULMUŞ ;;~~u:=· .ıe.._ 
Nasıl diyeyim, bir iş adamına 
müracaat ettim. Bilinıin. de-Ji1 
mi, her türlü, her cins işler ya. 
p a.n bu adamları?... Bu siın. 
sarları bu adamtarr anlarsın ta. 
bif. . 

çünkü koku adama gayri !\m.ri 
olarak öyle şeyler yadett!rir ki 
hepsi de onu hnreketc .sevkeder
ler: koku onun ruhunda. karan. 
!ık te~evvüşler husule getirir, 
hazlaı"llll, zcvklerir:i .hatrrlatn. 

- Evet, az çok .. Ne demiş- rak onu heyecanlandırır asabi. 
sin? leştirir. Bundan başka k~nızın 

- Rilarıs'm (o kadmm ismi bu kadın ite yemek yediği vakit 
Klans'dır) fotoğrafisini göste- hangi yemeği yem.ek itiyadında 
rerek dedim ki: "Şu resme ben. olduğunu da bilmek 13.zrmdır. 
ziyen bir oda. hizm.etçisioo ihti- Kendisini bastıracağımz akEam 
yacnn var ... Güzel, ~yıf, ince, a~-ru ~·emekleri haz.ırlı:yabilirsi
temiz olınalr. İcabı kadar ücret nız. Madam, yakaladık ya.k2irı.-
ve.rcceğim, velev ki bana. on bin drk." ' 
fra.~<>'8. nıal olsun. Ona üç aydan "Memnun olarak ayrıldım. 
fazla ihtiyacım olnuyacak." ''Cidden zeki bir adama dil.~. 

"Ada.nıcağız pek mütehayyır· ınüştünı. 
dl. Sordu: "Madam, hizmetçi ka- "Üç gün sonra e..sm~r. iri yarı, 
dmr lekesiz mi istiyor?" r.s:>k güzel, hen) utanga.~. henı a. 
K~ ve kekeleye kekele- t.Ilga.n edalı, tuhaf bir ahl3 .. ksl7-

ye: 'Evet. dedim, doğru olsun." hk tavrını ta.~ıyan bir kı.r.ın evi-
"Adaın ilave etti: ''Ve ... Ahlak me geldiğini gördüm. Benimle 

itibariyle de ... " CeYap vermeye ~k latibali oldu. Kim olduğunu 
cesaret edemedim. Yalnız başım. bılmediğim için kendisine "matw 
la hayır manasına. gelen bir iş:ı. ınazel" diye hitap ettim. "'Mn. 
ret yaptmı. Sonıra onun müthiıı -d~ ~ sadece Roza fü~e çağı. 
bir şüpheye dUştüğilnü anlayın- rabılır. dedi. E'onuşmaya baş.. 
ca., aklını başım.dan gitti: "Alı, ladık. 

mörsyö! dedim .. Bu kadını beni ~· ":- .P..oza buraya. niçin gcldi
aldatan. alda.tan, sehirde alda- gını bıliyor musun? 
tan kocam için istiyorum ... tsti- ::- Zannederim. ~dam. 
yorum ki, evet, istiyorum ki be. . - Çok iyi, ya ... -rum; bu, se-
ni evimde aldat.sın da. - anlıyor nı sıkmaz değil mi., 
musunuz? - ya.kalayıvereylm." f "- A, ınadam, ben sekiz d~-

Bunun üzerine adam glilmcye a .~c.ndım. Buna. alışığım ... 
başla.dl. Bana karşı hürmet~- -:- Mükemmel. demek .. Mu. 
led.iğini gözlerinde okudum. Be- vnff:ıkıyet; için cok zaman 15.zmı 
ni pek becerikli huluyordu. Di- · mı? ~ 
yebilirim ki 0 anda elimi hile "- Madam, bu, mösyönün 
sıknıak istiyordu. nıl~cına tabidir. Mösyö ile beş 

"Dedi ki: ''Madam, ~ekiz ~ktka ba.şbaşa. kalınca size kati 
güne kadar işiniz olur. İca.bcder- hll' cevap veririm. 
se mevzuu değiş~iririz. .. Mu~af: ' "- Şimdi göri.irsünilz, ya.v
fak oıacağıı. Sız do ucre!u~ı l"Uln. Yalnız evvelden haber ve-
muv-~a.ı,,.uetten son~ ~.·.erırsı. reyı·ın k. NJ;..,;A d v 1 a.u ••J _ ,, 1 6 <Uoel l'gi . 
niz. Demek ki bu ~ot~~n.f: ~~a- - lfüıemmiyeti yok, madam. 
nıznı metresine a.ıt; ~Y 11 mı: Çok çirkinlerinden de ayrılmı. 
''- Evet, Mösyö. ş~dır. Yalnız şnnu sormak is. 
"- Güzel bir kadm. yapma tıyorum: ScYdiği koku~-u biüvor 

bir zayıf. Kullandığı koku ~e? mu.c:uncz? · • 
''Gül' d:u· ~ "Erel, madam, bır a· .. E\· t .. L I' , • . . - ' . guzc ~or.:ım .• nına 

damı teshir i~in koku clzemdır; (Devamı 6 111cıda) 

Çabner a.mirane bir sesle: 
- Sakın ha! diye haykırdL. 

Ömer de süvarilerinin ha:reki.tr
nn. mani oldu. 

Melva1' 
- Efendimiz bize at emredi. 

niz, size re.fa.kat edeceğiz. Çali. 
ner, sen de Jerara söyle demiri 
alsın, bizi havada takip etsin! 
Bizim için kor:ıru olmadrğmı da 
anla t. Aeıı<lisine işaret edince 
yere insin? 

Atma. binen Omer: 
- Muhterem arkadaşla.:rım,. 

Hiç olma?.<>a arkanrza birer bor
nus alnuz. daha iyi olur. 

•:G:• 
Gece Skala fabrika.smdi fev

kalade bir f aa.liyet hüküm süıii.
yordtL Hava filosunun 346 balo
nu zehirli gazla doldurulmuş ol. 
duğundan bu ölüm makineleri, 
medeniyetin son Ye menfur icudı 
ge~tikleri yerleri zehirlemek i. 
çin sal::ah olmasını beklirorlar-
dJ ..• 

Paris halkı büyük bir korku 
içinde idi. Melval sultanın ya
nından ayrılarak Parise dönd~ 
ğU zaman Jcaympederi Fort.iye 
ile nişanlısrru alarak Velo ile u
zağa, tehlikeden masun kalacak 
bir yere gitnıiye karar verdi. 
İslam askerleri durmadan Pa. 

rise ilerliyorlardı. Gece her ta. 
raftan bir anda hücıun eden bu 
sekiz milyon askerin saldınşla
rnıa dayanamıyarak Parisin bi· 
rinci hatlı müdafaası sukut etmiş 
ve esasen manevi kuvvetleri kı. 
rılıuı asker Parise doğru kaç
mıştr. 

Sen Jcrmen, Su, San,yi, Sen. 
denis kamilcn zaptedilmekle ts. 
lam ordusu Parise 20 kilometre 
yakl~tt. 

Sultanm emri üzerine içtima 
eden ordu kumandanları Velo 
balonuna. binerek bu tehlikeden 
hı.de kalmak üzere biraz a.g1ğa 
çekilmeden e\'vcl ömer bazı ter. 
tibat alını~tr. 

( Det'<n>ı ı ı:ar) 



G - \' AKll" 1i EYL'CiL 194-0 

Kurtulmuş 
(Baş tara/ı 5 incide) 

cıçcği kokusunu. 
"- · Çok iyi, ,nadaın, bu ko. 

kuyu ben de çok sev<>rim. Mös
yönün metresi aca:ba ipek çama.
ır mr giyer? 
"- Hayır yavrum, çaınaşrrla. 

n <la.:ıtclli patiskadandrr. 
"- Tam kadınmış, demek. 1. 

pek çama.5rrlar1 harcı alem ol
ınayn. b3şlam~. 

''- Dediğiniz çok doğru!. 
'•- O halde, madam, i:.imi 

yapmaya. gicliy..,ııım. 

"Hakikaten derhal işine baş
ladı: Sanki bütün hayatında yal
nız bunu yapmış gibi bir alış.. 
knnhkla.. 

''Bir saat sonra. kocam .;eldi. 
Roza gözlerini bile kaldırıp ona 
bakmadı. fakat o Rozaya. baktı. 
Roza mina. çiçeği kokusunu sii. 
rünmU~tü. Beş daldk sonra cık. 
tr. 

•'Kocanı sordu: 
•'- Bu kız kim? 
"- Yeni oda hi~etçim. 
"- Kerede buldunuz? 
'•- Baron dö Gran Jcri \·er. 

di. lıal-:kmd:ı. hil.snü ~ahnclct ede. 
re'-\. 

··- Oldukça güzel. 

"- Öyle mi buldunuz? 
"- Bir oda hiı.:nıetçisi için, 

CYet. 
''.Mc. rur idim. Onun daha 

şimdiden ısırdığım hissediyor. 
dum. 

''Dahn. o akşam Roza bana 
dedi ki: "İ§in on beş günden faz
la. sürmiycceğini size tc.'llin ede
bilirim. Mözyö pek gcv§ek! 

"-Ya, hemen de tccrUbcsini 
yaptınız mı? 

·-- Hayır, madam, lakin bu, 
ilk bakışta anlnşılır. Daha şim
diden yanımdan geçerken beni 
kucaklamak istiyor. 

··- SiT.C hiç bir şey söyleme. 
eli mi? 
"-Hayır, madam. Yalnız; is. 

mimi sordu: Sesimin ahen~ni 
işitmek için. 
"- Çok ala Rozam. Eliniz;dcn 

gcldiği kadar çatuk olun. 

''- Korkmayınızı ma.dam .. 
Ka.drü kıymetimi dil.sürmemesi 
için ancak lü:ıamu kadar muka.. 
''cmct edeceğim. 

•'Sekiz gi.in sonra koc.ı.m artık 
so·.<ığa çıkmıyordu. Öğleden 
sonra evde dolaşıp durduğunu 
görüyordum. Bir de asıl Myanı 
dikkat hali vardı ki oda beni so
kaga çıkmaktan artrk ~etl€tmc
mt'Siydi. Ben bütün gün sokakta 
idim: Onu ... Serbest hn·aknıak 

için. 

"Dokuzuncu günü, R.oz:ı. elbi
semi çıkarırken, utangaç bir eda 
ile: 
"- Madam, dedi, is bu sabah 

oldu. 
.. Birnz mütehayyir oldum. La 

kin mahut i~dcn değil, Rozanın 
bana bunu söylemesi tarzından 
pek az mtitelıayyir oldum. Ve 
kc'keledim: - E .. E ... İyi oldu 
mu bari? ... 

'·- Oh, ~k iyi. madam. Üç 
gündcnbcri beni kovalıyor, sı. 
kr~tırıyordu. Fakat bc.ıı pek ça. 
buk davranmak istemiyordum. 
Ciirmii meşhudu ne vakit istedi
ğinizi bana haber veriniz. 

"- Evet. Rozam. Dur baka
lım!.. PerEembe günü olsun. 

"- Pel'§:!mbe günü muvafık, 
mado.m. MösyöyU miiteyakkız 
bulundurmak için, o güne kadar 

• hi<; biı• ecye mUsa.adc etmiyccc
ğim. 

,._ Gevşeklik göstermiyeceği. 
nize emin misiniz? 
''- Evet, madam, taınamiyle 

emin. Mösyöyü büyük vaaUnrla 
tahrik edeceğim. Vaadin icrası. 
nı hangi saatte istediğinizi 11'.ı.t
f en söyler misiniz? 

"- Saat beşte, giizel Rozam. 
"- Nerede olacak ... Benim o

damda. 
··- Peki, sizin odanızda.. 
"'Şimdi, şekerim, ne yaptığımı 

ruılıyorswı. değil mi? llk önce 
anamı, babamı. sonra amcam 
Overleıfi, reisi, daha som·a ko
cam.n dostu olan hildm mösyö 
Rn.bleyt aradnn. I\:endilerine gös 
tercccğim ;;eyden bahsetmedim. 
So.ıra duvar saati vurmaya baş. 
tıra ba.&trra'odamm kapısına ka.-

ıstanbul Belediyesi 
Jlanıarı 

8710 ııayıb bcledJye istimlAk l<anunun& t~flkan lsUrolWııln umuml 
mcnCaaUere uygunltıgıı tasdik cdılip mczkOr kanunun S inci maddesine tev
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Alı\edd!n mahnllcıılnın Mısırı;al"!iısı d"r11nundıı Attarlye ı;okıığında. kadastro· 
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LetenUmlş ise de ikamet&Ahı tcsblt edJleıtıedl~ zıı.bıtaea yapılan talılıiltatleıı 

anla.şılm~ olmakla bıı kaııunuo 10 uncıı ınaddesUıln tatbiki lc:ıbclU6fnd"D 
tebliğ varakalarmm barıtaııl\c birlikte birer nllshıısmm bıı dU~:k lna, d'ğcr 
nfuıhasıoın alt olduğu belediye d:ılre~ınc ve ~ uncu ııüshaımnn da. umum;ı 
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l~araağaç milcsseııatı tcn1izllk t,,lerlnd;: lrnllanılmal' üzere alm:ıc:ık 12 
kalemden 1baret Tcrkos musluğu, Hortum vcs;ılre aı.;ık ek lltnıeye konul· 

' ' muştur. Tahmin bed"ll 810 llr:ı. ve il'~ ttmın~tı c;o lira 'i'Ci kuru,tur. Şartname 
Zabıt \'e Muıını ıa.t MüdUrlUğU kaleınınuc görUlec"lttll'. lhalc 2/ 10/940 Çnr· 
~amb:ı gUnU saııt 1 l d D:ılm1 EocUmC'ndc ynpılnc'lktır. Tallplerin ıll< tcınl

nat roıı.kbuz \'eya mektuplan ve 04Qyılma aıt ticaret ocJaı;ı \'cslka. rilo ihnlo 
gUnU muayyen 1!3nttc Daim! EncUmcndc bulunıual:ın. (8i8ii) 

ıı- • ır. 

Tahmin Uk 
bedoU teıntnatı 

~560,00 21;1,:iO Yiliyct aygır dcpos·1 hay'\'anatmın yıl! k ihtiyacı lçln 
nlmııcak S:.?,000 kilo kuru ot ''e li,500 l{ilo sap. snman. 

1925,00 H-1,35 Şehir dabllı 1c l)e~eo otobUslcrd kulLnılnıalt uzero 
lab'ettlrilııcrk SS,500 cilt otobllıı ı,u U. 

:?T00,00 20.:?,;ıO Tcmizllk ~lert tı:ı,Y\·:ı.ııntına koşum ımaıınd~ kull:ırulmak 
tllere nl.nııcıık 600 kilo beyaz sahuuıu J<'iacle, \C 200 kilo 
~:;az yağsız vakP.tc. 

092,51) 7·4,44 ı'araağaç mUessc::atı lçln ll!mnca!< 11 k:ılcm :;angından 
korunma mnlzemcııL 

1069,2.ı SO,:.!O \il yet hıfzıssıhha lnboratuan için ahnnc:ılt Ecza \ 'O 

t1bbl maıv.me. 
160.:?,.JO ı::-l,G5 Zlibre\1 bastıılJkJar hastuban•·sl için nlwncıık 62 

kul<'m m~c. 
4300,00 322,50 Slllvri Boğn deposu bS)"\'anatmm )'lllılt fhtly:ıc:t i1:!n alı· 

n:ıcnlc ~o.ooo kUo yul:ı.f, 24,000 kilo kuru ot ' 25,0GO 
kilo saman. 

Tahmin bedelleri ile ilk tcnıtnııt miktarları )'lJknrda yazılı işler ayrı ayrı 
oçık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler Zabıt ,.e Muamell:t MüJUrıugıı 
!:aleminde E;örlılcccktlr. 1hal,.. :!0/9/MO Cumıı ~nU ııeat H de Daimi EncU· 
mende yapılacaktn'. Tollplcrln ilk tcmlnot me.ltbuz veya mekluplıı.n 'e DtO 
yılına alt Ticaret oda:sı vcslknl:ırile ihale rrıınu muayyen .. anllc Daimi F,n. 
cilmendc bulunmato.rı. (522.51 

imtihanla memur ahnacaktır 
inhisarlar Umum Müdüdüğünden: 

A - 'l'e,,kllA.tımı~m taşrad:ıki ınUohal roemurl;) etleri için lstanbulda. 
H/10/940 Pazartesi ı;-ünU bir mUııabaka. lmtllııını ycpıl:.lcalct:r. 

R - tmtlhnna. glrn1ek lstiycnlcrln a~ağıd:ı yazılı vo..sıC \'C f!ırtlaı ı lınlz 
olmaları lb.ımdır. 

l - l:.iı nz orta. taluılllnl blt.irml~ olmak 
2 - .A.<ıkerliğfnl yapını~ olrnat~ veya mticccel buJ<Jnma ·, lıi!has;;s her J~l 

halde do son )Oklamnlarmı nUfmı cllzdruundn ltaydctUrllmı!) olm'J.k 
8 - 21 Y&§md:uı a§ağ'ı ve 30 :ra§mdatı yulc:ı.rı olmamak. 
4 - Her lkliıudc \'aziCc görcbllecclt d':?rcccdc ;"",ıhh;:ıtll olmnl>: 

G - Akrabııııındnn olmnynn iki zalı rc!crans olaml• göstermek 
6 - •rurk olmak ve ccııebl lmdınlnrıa cvll 11ulunmıııualt 
'l - Mektebe devam eder talebeden olmıı.mnk, 
C - Talip olıınL~r bir dllckrc ve evrakı nılıslıltc ve Uç !oto!;-T:ı!la bir

likte Galatadn nbtım caddcı:ıindc Vl'll Alemda.r hanında Umum müdllrlUSU· 
mil:: memurin §Ubesioc 10/10/040 tnrlhlnc ltııdaı· mtlr;Jıcaat ı:tmelld1rlcr. 

lmUh!ın nıcvzuu şunlardır: 

l - Hesap ''c hendese 
2 - Yazı 

S - Umum! maıcımııt "Hayat bll~l:ıi, Coğrafya 
4 - Lisan "konuşma 'c yazma,, ihtiyaridir. 
Ecnchl llfıan:ı Yakı! bulunanlar hruısl lla::uu bilclildcıinl ullekçclcrlnc 

yazmalıdırlar. 

NOT; 
ı -1mUlıan neticesinde aynı derecede muvaCC:ı.k olanlar arasından ya. 

b3.ncı llııana. \'aluf bulunanlar tercih edlllr. · 
2 - İmtihanda kn:r.annnlnrın mu\ !faklyet \'e tabı;ll \'azlyetıerlnc göre 

baremdeki dereceleri üzcrtndc:ı Ucrollerl tcsbit edilerek ta,llnlcrl yııpılır. 
3 - Tal1n edlldl~I mahal ,.e ,·azlCe)i tcbll~ te.rlhlndn ttıbanm on be' 

ı;i1n zarfmda kabul lle \'nzUesi b<l§tna g!tml)cnlerln tayin bnltln.rı iptal edilir. 
(5611) 

dar götürdüm. Saat ~şi, tam 
beşi bekledim ... Alı, yüreğim na
sıl çarpıyordu. Fazla bir şahit 
bulundurmuş olronk için kapıcı~ 
:rı da yukarıya çıkartmıştım !.. 1 

Sonra duvar saati vnlmaya baş. 
!ayınca, kapıyı ta. arka.sma ka. 
dar açtım. A. a, a ... Tamam .. Ne 
baş aziıem ! Bu ibaşı görmeliydi. 
niz! Aptcl herü dönilp de arka~ 
smn. bakmaz m1 '! Ah, ne gülünç 
manzaraydı! Gülüyor, gülii:ror, 
glllüyordum... Babam kıZJUış, 
kocamı dövmek istiyordu. I~apı
cı, bıı iyi hizmetkar, göıümilz ö
nllr.ıde giyiıunesine ynrdım edi. 
yordu. '.Kocam askılanru il'kli. 
yordu. ~e maskaralık. ne mc..s. 
k!ralık :... Rozaya. gelince, ne 
mükemmel! Ağlıyordu, ağlıyor
du. Kıymetli bir kız doğrusu: 
İhliyacm olurs:ı onu unutma! 

"lştc meseleyi anlatmak için 
hemen, derhal sana geldim. llii
rüm :ı.rtık, yuşasın talıild'' 

Ye salonun ortasında oyna
maya bal)larken, küçük baron, 
endisenak ve müteessir mırıl
dn ndı : 

- Niçin beni, bu sahneyi gör. 
meye çağırmadın? 

-SON-

Gl Dô MAPASAN 
'ALI KEM.ALI AKSUT 

-
.. ;ıı.zet1:ıle <;ıKııo ou~ın , ıııı vı 
restmlerlo bukuku ruanfuzduı 

., tml\·ı:; ı .\m.tt;~ ' 

Memlellet Memleket 
t~fnd9 rıt~lDUR 

A.J llM lf3 15.i lu. 
ıi it~ lık '!Hl C!J 
ti n~ tık '7~ ":!O 
t ~ 1lltk llUO ııil:U 

1 arifeden Balluı.o Blrllgt 'ı.1:ı ııy 
.:lb otu?. kurıış dU'llUIUr. Postıı hlrtt 
~ine glrmJ.oec )erlere eydıs yi!tmlt 
tx-.... n k .n.ış ZlimmPd!llr. 

A ıo0rıe kn) drr. .. tı1ırJlren a'ıektu~ 
9'fo t<.>lgrııı rıcretınl Hbone para.ııınrıı 
posta veya banka lle yoııarnıı. ı.e· 
retlnJ !dare ktodt ttzerloe alır. 
1 urkı> ı ıılıı hl•r fl<~ta ııwrıı .. 7ıııd• 

\.'AKI T"a atwı•ır. )•aı.ıJır. 

Adres d"g'l~tlrnıe tıcretı t~ Kre 

tL.A:-.; {"<"Utnı.t.HI 
1 tcaret llln:annın santıiıı • ıa.. 

ttrı "sonr.ıa.:ı ltlbııreo ıran sa:,.1aı~ 
rınaa 40, le ım.vtaııırdıı :'>O kuruş. 
dördUncU &ıt)'fada ı: ikinci ve O· 
ı;Dncüc!e ':?; birincide 4: baı,ılık yanı 
kc~me<:o ., liradır. 

BUyUk: <:ole dc\'amıı, kllşeıı 
r~nklı lllLı \"erenlere ayn ayrı tn. 
dirmeler yapılır ttesmı llfln.'anrı 
s:mUm ııatırı 50 kuru~tur. 

fl•-n· ı 1'11atıl>"N1ı' • lmıyaD 
1\UçUk l!Anl:ır 

sır deta ::o; iki <:cfası M. Oc ~e 
cası ı;5, dört derası i5 ve on deta.sı 
ıoo kuru,tur. Oc aylık ilan veren 
•erin bir 1eıası tıeda \'ıtdır Dört e& 
tırı gec:e:ı Hı\nlarıo rıızıa satırlar 
tıeş kuruştan bes:ıp edilir 

·sızı saadete glttrenJ 
PUDRA 

RENGiNiZ 
Hangisidir? 

PAR/SIN 
EN SON 

M 0 lJ A 

fena renkte 

'<ullanır 

FcD:ı rcıılcte bir pud
ra., yUzUnOze ••makyaj. 
ısnmt§'' 'e tlrkl.o bir 
mon::o.ra \'erir 'e &izi 
dalııı yaŞlı göstcrlr. En 
muvafıl< T'(?Dgl bulnın. 

nın yegl!.nc ç~rcsl, yl}_ 
zünUzilıı bir tarafına 

bir reoit , .. ı ulğer ta\n._ 
!ınn b:ı~!;n. reck pudrn 
tccrCbc etmektir. Bıı 
tccrllheyt Tokalon ııud. 
rıısmm yeni \'e cazip 
reııklcrilc ynpmı:ı:. mı 

}eni renldcr snyct mo· 
d.rn "Chromosco1>e'' 
maktn<'ııl sayeı:lndc : • 
rıştınlmışttr. Slhrlımlz 

bir E;ÖZ henıt'n kusur 
51JZ bir ltln:ı ile renkle. 
rl lrıUbap ~del' ,·e nrtılt 

"makyajlanmııf' m:ın. 

zaraya nihayet ' 'erir. Clll ll.ı gayeı I 
gtı:ı:cl bir lnrzda imtizaç cd n bu pud 

1 
rn ldetn tabii gibi g611terlr. Toknlon 
pudrr.oı:ı busuNI bir wıuJ dahllınde 

1 
(KrC'ma köpUğU) ile kıırıştırılmr;ıtır 

Du znycde blltUo glln subit kılır ve 1 

ne yağmur ' 'e rüı.g~rdıuı ne ıl fazla 
tcrle::neden lı;a llycn m Ut/.ıesslr olnı:u 

Oıım:::nlr Banl<a.smca lbd:U! cdilcrı 

•'AUe Sandığt,, piyangosunun kqi drsl 

!!:I 1'~yllll 940 tarihinde icra ed!llp {ili· 

deki ikramiyeler tc\'%i cdllccoktir: 

1 adet. ·r.L. 1.0QO. -lık "-' 'İ'.L.l,OUO 1 

4 aılet T.L. !?jO. -lı\ "" 'T'.L.l.000 

5 adet T.I.. 100. -lık - T.L. 500 

25 autt T.ı~ ı;o. -ııı< _ T.L.ı.:ı.,o 

50 adet T.L. :?~. -lılf = T.1 •. 1.:?jO 

85 ndct ikraml~e için: T.L..i.OUO 

tşb•ı ltevJdeyc Nisan - 1''.:ylul 940 J 
ııitt aylık müddet; zarımda "AiLE 

SANDICI., (Tıısarrut' cUzdanı) hcu. 

b:uda ınatliıbu T.L. 50. den cşatiı ol· 

mıyan htr mudi l~tlrAk edeçel<lir. 

/ 

Yatanda anaya huzur, ya\TUV3 

Türk mü tahzaCAP A 
Beşikta,: (..'APA~lAHKA 

Türkiye 
Ziraat 

Tunhı t~i...,ı: 1913 

Cumhuriyeta 
Bankası 

Kuruluc;Tnrihi: 1888 
Sermnvesi: loo.c'lo.o~o Ti1tk 1.irası 

Sub~ ve' Ajans adedi· ?'G5 
Zirai ve ticari her nevi 1'~:-ı!{a muameleleri 

Para biriktıranJere 2 8, 8 O O Lıra 
ikramive Veriyor 

/..ırıs.ıt L?Aııkasın,111 kııru .. 'lraıı 111t ıııtnrsı:ı. tıııı:ırruı tıesapıarıncı• ~n u 
W ıırıı~ı rmıunıınlHrll eencrıe"' dPfa <:<'kl•crek kur'ıt Ue a:ağıdıkJ 

plll.nıı ıı;öre ıkraını.1e d l~tııaca!Hır. 

ı Aıll t ' J.1100 t.lrıttık 4.000 Lira 
' .. eıoo ı.ooo • 
, • 2.;o • J .OfJt .. 

$n • IUll • 4.000 • 
100 • 60 • 6.000 • 
1'!0 • 4!1 • 4.MOO • 
IRO lıO • s..200 • 

DiKKAT: fh:mplarmdskı paralar bir sene tı:lnde l'l'l llradan •fal' 
dUşı=ııycnıere ikramiye ı:ıktığı Uıkdirdo o/o :?O fHtlaslyle vertıeeektır. 

1 

1'ur'ılar senede 4 defa: 1 Eylı'.ıl, l Blrfnclkt\nun. ı r.ıart Te l Haz.lraD 

------·------ W Uııi'llerlnde c:ekilecekt1r. 

\ Ucc Ülkll l!zcr.lnclcn aldığrm 1280 g••••••a::ı••••••••••••••İlll•••ı•·~~ 

KAYIP!.AR 

nuınaro.Iı , . • n 0.910 tarilıJI tıısdiknn-

mem1 zn.~1 etuhı. il'ntslni çık raca· 
ğımdan cııklsloln hUkmU yoktur. ' 

•C::• 

.Norctttn 1'1ıldar 
13!':46;,i) 

}"en I•'altUltcsl Eczacı mtktcbtnılen 
037 St"t:csl Haziranında aldığım mc· 
zunlyct tasdiknamesini Z.'lyl etltgım. 
den hUkmU yoktur. 

1 

122 ı:ıumanılı Uüveyde ıı:rı,ır 

(S346i) 

Bir kitara hocası 
aranıyor 

Metod üzerine ders verebilen 
hır kitara muallimi aranmak 
tadır. Gazetemiz idarehanesi· 

1 ne müracaatları. 

Feth~ye Malmüdürlüğünden: 

Hazineye alt \ 'O Domuz alanı mckviindcki 36:16 <lcreeeli 2300 toSl 
ı.roın cevherleri vo her tonu 250 kufufi h<:sabilc 5i50 lira muhammcSI 
lıcdcllc 15 gün müddcllo aı;ık ıırttım1aya konulduğundan talipleri" 
muval<kat teminat tutan olan 430 Hm 25 ku~un tesliıiıi ''ezne edil' 
diğinc dair makbuz ''eya sair vcsaiklo birlikt.o ihale glinü olan 30-f 
-[l4tJ pazartesi gUnli saat 14 do. Fethiyo hlikümct kcır.afmda milt': 
ı;ekkll komisyon nezdinde hazır hulunmalım ve bedelsi%. olan bu bll 
~uslakl şartnameyi görmek isteyenlerin Fethiye mal mildürllift1Jl1 

nniracaau..tı ilan olunur. (8563) ~ 

Askeri Tıbbiye Okulu Md.den: 
I:ısc mo:ı:uniyet derecesi "pek irl'' veya ''iyi" olmak şartile o~ 

luk imtihanlarını '\'Crmiş olanlardan tabip eczacı. klmya mUhendiS .,. 
askeri muallim sınıflnnna tekrar talebe alınacaktır· Talip olan1afl11 

blrinciteşrlnin yedinci gUnU 1stanbulda Beyazıtta mektepte yapıl~ 
müsabaka imtihanına gelmel"rl ilan olunur. (8524) ,,,,,,, 

Sahibı: ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 
Basıldığı yer: VAKiT Matb<JOS' 

Refi'lc AlıMd Seuenısl 


