
Bu kuponu keaftl aaklayınız -

VAKiT KIT AB KUPONU 
1 den 25 ıte ku.dıır kupon toplayıı 

8 
ldaremh:o getiren ok:ıyuculanuuz 16.'J 

19 
kurn,ıuıc altı kJtabı 60 kunı5 mukabl· 
Unde &lar.aklardır. Ta5ra olwyuculnnımı 
aynca 1~ kuru, poata lcretı ~önder· 

Tertlb 

melidir. 

HERYERDE ~ KURUS 

:;-:---:-~-.--:-~~~_..:_~~~ 
Zelzale mıntakasında yapılacak köyler 

l;ımir, 18 (A.A.) - Zcl<-elc esnasında 
harap olan D~lin.~ Kaba1rnm ve Bergama· 
nm Ovacrk koylerının yeni yerlerinde sek. 
sen evlik köylerin inşası ihalo edilmistir. 
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Paraşütçülerimiz 
iskenderunda 

Dün gece Maslak yolunda 
feci bir otomobil kazası oldu 

Bir kişi ildi, iki kişi 
atır surette yaralandı Hataya ilk giden tayyareciler 

sonsuz heyecanla karşılandı 
Kont Volpi'nin 
bır makalesı 

Yazan: ASIM US 
ltaıyan sana)i n mall:re ileml

llin en koY\'etll pbı.1ycU olarak 
~olan Kont Yolpi son gUn. 
erde Popolo d'1talla.'da bir makale 
Yaıın."J \'C bu makale bilfün 1tal
Yaıı gazeteleri tarafmılıın iktibas 
01aıulla~r· Kontun makalesine bu 
f)beınmiyotl veren yalnız phsi 
~dretl ,.e me,·kil cll'ğfüJir; maka· 

1 
eınJn me\"ZUUnu tqkll eden mese-

1 al~ bUttln Anupa mllletlerinln 
IUısacıi hayatını şiddetle alakadar 
ettiği lçlıı her tarafta S&D!l&llfOD 

hpm11tır· Onun için bu makale 
~-~'Rdle bir kaç söz tıöylemcğl 

de faydalı gürtiyoruz· 

.__ller §eyden e'\'\'el J\:ont Volpl· 
=tQ ınakaleHlnin huliisasmı oamr. 
,. en d<ıktor Fonk"un meşhur be-
'-a.tnu hatırlamamak mümkün 

=:.-..Yor ve Adeta bu makale AJ· 

1
. lktnat nazmnın o beyanatına 

a':1'' ttaınum bir ne\1 mulıa.bclc· 
~ S6rbll)"or· 

lılalllmdar ld doktor Fuiılı 1111 
be1uıatmda Alınan mnrkmm Av· 
~ h~ para olaca.ğını sör. 
lel-aıştı; ltalyan liretinin yarm1d 
.\l"nlpa tktısadiyatmda aln.f.ağı 
~ide hiç temas etmeıni§ti· Kont 
,,olpl'nln ma.knleslnden yakında 

-edlkt.e Alman ,.o ıtal:vıın sana· 
)1 Ve nıa0yo alemini ~il f'di'D 
~~slllerd~n mürckker blr kon· 
er.as lnırulacağını ve bu konfe
~t. A\TDpanm lktısacli bayatı. 
ot alt mUhlm bszı projeler tctlrik 
ı ~'· nihayet Almanya ile 
~m lktısadi !ll)yn_t.ıetlcr1 ara· 
..,,.. 4e, bir ahenk \°C lrtlbat tesis f't-

!:alWcrl aranacağım daha tloğ· 
::: ha lkt dcdetfn A vrupada k-ur. 
~ lstealkleri yeni nizamda her 
~ lnemlekı,ıt mcnfaatlerlnln hu
)orıı: tesblt olunac3ğını öğrcnl· 

~t \'olpl'nln lfadcslnc göre 
ldn Ya ve ltaıya mr.mlekctlcrl· 
hat: t&nıri olan hususlyetlcrlnl mo. 
~aza etmek p.rtileı aTalarmda 
~e:ı bir tktısadi siyaset takip 
1\1 r.: bu tarzda bir sfyasct her 
.._.:enılcketln şimdiye kadar tec
~--... etttğl ,.e mu~ffak olduğu 
~sisteminin daha lnkişaflı bir 
~. tatbik edilmesine mllsalt· 

\t ~ IÖzlcrden (ıkan mana ıudur 
'lll Ya daha fjimdldftı Almanya
~ ~UkbaJe alt lktısadi projeleri. 
biti 11''l'11puun yeni nizamı" ta
~ ifade edilen prensiplerin 
~ tına merak dmeı.-t~ir; bu 
~ t.abii olarak Alman markına 
~~t İtalyan liretinin mevklinl 
~f~bnek bir meseledir· Diğer 
~ )ine Veoıedik konfcran· aa.. lb&rk ile liretin altına karşı 

"dyetleri de konu5u1acakhr· 

t~'olpi'ye güre Abnanla ,-e 
li~ karu harpten 80nrası lçlıı bir. 
._le rl~tıracaklan mübadele 
ccın:1 altın meselesini de hallede
~ hu Ud dc\·Jctln kabul ede
aıt... •tun maclbhıce ya ıhndl 
l?l~.daruu ellerinde tutan 
ile tiri..... -:_ler (Amerika) AlTUpa 
~-aai ınbasebetlerini tanzim 
......._ ea utmm A\Tapa plyaaal&. 
~'t'lle çılrmuma razı ola· 
de h&Jop : Jalıat aJtm denilen ınad· 
~ ~ a.ra plyaaada mtiba.. 
~ tamamen kaybecle-

tt_~ oluyor M Almanya ve 
de altm n ~"'"P r.syelerlnc!en biri 
dellJ ro•°! mm~ n. iktısadlyatı ~in· 

• u.nU ta)in etmektir· 

HAVA 
kamplarmda 
iki buçuk ayda 
37327 uçuş 

yapıldı 
Atıtak71aJ 18 ( A.A.) - Cenup 

vilayetlerimizde turneye sıkmış 
olan hava kurumu tayyare ve 
pa.raşü~ülcri bu sabah Mersin· 
den lske.,der~a gelmişlerdir. 

Hataya ilk defa gelmekte o. 
lan havacılarımız köylerden ge. 
len yir.ni bine yakın muazzam 
bir halk kütlesi tarafından son· 
suz bir heyecan ;ç·rıde ka.f!ılan. 
ml§lardır. 

Direksiyonu 
ehliyetsiz 
birisi kul
lanıyordu 

l •ün gece Maalalt yolUDd& 1111 
ki~inin ölümü, Ud kişlnJn ya~ 
Dl.a!ile neticelenen feci bir otomo
bil ka%Uı olmuıtur. Vak& etrafın. 
da yaptığonız tahkikatı yazıyoruz: 

2015 numaralı takııi §<>!örü Mu· 
.tittin diln Rk§&m üzeri arkadqla.· 
rmdan Lefler n Koçoyu otomobi· 
linc nlarak Büyllkdereye gezhıtiy• 
!!itmişlerdir. Saat on buçuğa kadar 
rakı içen bu üç a.rkadıı.' epeyce 
sarhoş olduktan 80nra f stanbulıı 

(Devamı 5 ~) 

Alman hariciye nazırı 

Tayyareciliğin ehenuniyeti et. 
rafından irat edilen bir hitabeyi 
takiben tayyareler uçuşa b~Ia· 
mı§lar ve paraşütçüler meyda· 
nt dor<luran m.aıı kUtleainin al
kl§la.n araamda ve bin metre 
~kaclrten atlamışla.nhr. BugU. 
nu !skcnderunun rnisa.firi olarak 
burada geçirecek olan tayyare· 
eller yarm sabah Antakyaya. gi. 
deceklerdir. 

Akde~z.deki. lngUiz r ·r,ı\.. 42 Ar 
donanmasmm . en t L. u.1t1n man •t 1 . . 1 

kuvvetli gemilerinden: 1 . tayycire.Si . •. ~ yan ar 

Ribentrop 
Roma ya 

gitti 
Bütün siyasi meaelel~r 

bir kere daha gözden 
geçirileceK 

• __ s_id_ne;_y ___;:...-İ düşürüldü ~ıdı -Barraniyi 
K~e:==c. ~,8==::;::-=dil~"1==i==ş==b====1.r==e=5==8==r==: inuıuz tanareıerı ışgal ettiler 

(Devamı 5 incide) 
Bcrlin, 19 ( A.A.) - D.N.B. bil. 

diri>·or: 

., Alman işgali Bingazide bir 
111181101 llaradıa Mmıd Mltbat'a altındaki limanlara ltalyan muhrı·bı· 

Alman hariciye nazın Von Ri. 
bentrop, kısa bir .ziyaret için bu 
sabah ~omaya gitmiştir. ' 

Berlın, 18 ( A.A.J - Yarı resmi 
bir surette tebliğ edilmiştir: 

vırlllll llltap 

Beykoz köylerinde bir za~~~~~~h~~~~.~!~~,t batı~!~.~~2incid•' 
• yor: 

Sovyet hava 
filoları 

Berlin siya i mahfillcıi Alman 
hariciye nazırının Roma seyahati· 
nin Alman • İtalyan münasebetle. 
rinin hususi mahiyeti iktizası · ol. 
duğunu, iki mlh\'er devleti hariciye 
nazırları arasında bu neviden gö
r Ü) teatisinin, mihverin çok büyük 
tec.anüsü ile dikkate layik bil- sı~. 
ci teşekkül old~unu anhyanlar i· 
çin sürpriz teşkil edemireceğini 
kaydetmektedirler. 

gezi ntı n in h ,· ka" yesı· l_ngiliz tayyareleri dü!;manın i~· • ~~lı altındaki limanların önüne \(' 
No!"·eç sahillerinden Biscaye kör. 

rs.:~:6:·;:ki~·~:;:;;~;;---- ~~~~~~ ~ı~ı~ü~~~~i~~ kara sularına 

1 

Gezintide bulunanlar kimlerdir? ( Dcı·amı ı incide) 

Bunu ancak okuyucularunfzın varclunı ile 

. h~.~!~.~~!.'e~·i~::. ________ ·w-· -· .. ---·--·--·---... M a n sta 
fırtına var 

Eseri takdim 
Y&ZIUl: ha/ela tGTı/c ua 

Vakıt'm 'bqQn t.frik& 4denlc Y'tftll.,.. btfl•dllı (KQcWc bir •ya. 
hat) ı kqtedlJmlf bir e9er .ayabUfnlDlJ .. Zira "'1 Wrl MIA"CI Jıl~ 
dlya twnn .... •ta mal eden ben1Jn. Kefil demem de 'bundandır. BlkA79 
de1tm: (.,..,_ s ...... ,,_ ... , 

Berhnde ıngiltere
nın ıstılasından 
az bahsedılmıye 

başlandı 
J,uıulra, 18 ( A.A.) - Dün 

akşam Douvresden verilen ha. 
berlcrc göre, Manşta fırtınalı 
ha.va hUköm sürmektedir. Ce· 

• nubu garbidcn şiddetli bir fırtı. 
nn ı :izgarı esiyor. Parla:k meh. 
tap vardır. Fransız sahili sisli. 
d.ir. 

Stokholm, ıs ( A.A.) - Af. 
ton Bladet gar.etesine Berlin. 
den gönderilen bir telgrafta de· 
nilivor ki: 

ı~ıterenin istiliısın:lan da· 
ha. az bahsedilmekted1r. Bu ..... 
rada İngilizlerin swh yapmak 
için görüşmenin avantajını anlı. 
yacakları ümidi daha kuvvetlen 
mcktedir. (Devam~ 2 incide) 

Maverayi Kafkasta 
. manevralara başladı 
. l\!~skova, 18 ( A.A.) - D N B 

b\ldırıyor: .ı. • • 

Kras..c;an . S . l\fa,·e ala UJeSta gazetesi, 
~mda ra~ı Kafkas a<:.krri mıntaka
i·ı 

1 
hucum arabalarının ve ha,·a 

1 0 arının da İ!:tirak edecem ma· 
ne\Talan b lı; y o• 
dır. n aş adıgını yazmakta. 

l\t llarhiye halk komiser mua\ını 
. t~r;,~ı Budeny de manevralara 
ış ır(\J\. edecektir. 

Buna binaen, iki devletin men. 
faati mevzuu bahsolan bütün siya. 
si meselelerde mezkur devletlerin 
istişare ederek müşterek karar ,.e 
hareketlerde bulunması tabiidir. 

Bu görüş teatilerinin her birinde 
Avnıpanın müstakbel tensiki ile 
ata.kadar olan Ye mevcudiyetleri 
uğrunda müştereken mücadele e. 
den iki müttefik devlet için hususi 
bir ehemmiyetle olan bütün mese
leler serbest \'e açık bir surette mü 
zakere edilmektedir. 

Bu defa da ayni mahiyette bir 
görüş teatisi mevzuu bahistir. 

Günlerin peşinden: 

Bek4;i 
devi ~stanbul mahallelerinde geceleri evleri muhafaza eden bekçiler 

cB memuru mudur, değil midir? 
nun i .u s~ale ka191 kati surette c:cvap \'ermek mümkün olmuyor. Şu
kii ha~~~ı, bekçi, hükumetin emniyet teşkilatı içinde kanunt bir mev
kilatı ız ır; bu~ göre bekçi bir de\let memurudur. Halbuki bekçi tey. 
mez ~ın nasıl ışlediğine dikkat edilirse intizamdan asl~ eser görüle. 
mu~~~mamen "başıbozuk,, tur. Buna göre ise bekÇiyi devlet "* 

z lr:nek doğru değildir. 
yet ve annedıyoruz ki bc~çi!crin .~ m~.o~ ':3-ziyetine artık bir niha
mak "[1ek z~an~ gelmış~ır. Bızım bıldığımız kanun mucibince kaY· 
ed~· ar bekçılcnn hangı evden ne kadar para alacaklanıu usbit 
dan so ır. Ve i~are .meclisle~i~ce bu rakamlar tasdik edilecektir. On. 
nunu nra ~~çıler lıste mucıbınce para toplayabilir. Hiç olmlJSll ka
hcrn ~ bu hu~mü } erine getirilınelidir. Bu suretle bekçiler hem kuı. 

eve vazıyetinden bir derecere kadar kurtulabilir . 
HASAN ı<UMCAYJ 
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ı HMiseıer arasında 1 Beyk?Z. k?yl~ri~de ~irj i~~~~:~~~i ~~dg~l-
danyada ingiliz- gezıntının hıkayesı ettıler 

lerin mukavemeti (Baş tarafı 1 incide) kuk Wısilini yarıda bırakara.k. &.. ..~a::.ir~nf:-t.:2,-::." ~ 
abmed nüthat merhumdan ka- va.si bir mtlcadele ihtiraaile 1872 ~ ~............. "'"6 ........ 

l len kitablarm ozıu ölünce salt!..ığa. de gelmi,u. mülkiye mekteblmizin tebliği: 

.ar 1 yor c;ık!!.rrlma.cıı bent epeyce a!A.lta.lıı.n· ilk tnrl.11 iıocasr, ve blr çok tarih MISlr arkumda kuvı:etli kı-
drrdl· kütUbhanenin yerine kad.'U' kitablarr muhn.rrlri idi· anadotuhL talara daya.nan, iki düşman ko. 
gittim geldim; satı5 yapthrken do sarında.ki. ya.lı.ı;mda. otururdu· lu, sahil boyunca ilerlemelerine .. Uan, denld wıJUcrimlo ~ııyet 

~iddcUl · tırtmı.Lf~r bn.şlrunıı_ıtır· no 
lı:ıbcr en nıühlnı harp kıı.r:arlan 
ı .• ulnr l;ngUnlrll ·o.ı.lyet l~inde o.. 
h~mnıiyct n.!ı~ or· Zlm ı:iron.li Fran
~ ıınJılllcriııdc sonbahar fırtına.lan 
Jxı.5lı.tlı, ılcmc~ Atın:ınları_n tn~· 
tereye lhnıç pl:inlnrmm yüzde yiU 
!eğil!; c tlc ~ ü;ıılc elli, altını~ msbc
nnde su'-n dlişme&i a~lrtır· tngt. 
Ilı; Bn5\ cldll Çö.rçilin ı:orek .sonba.. 
l.ımln ,.c g<'rck kt .• tn. Alınanlar ta.
rafmdruı toarru:ı: tchllkC!JI bertaraf 
olmuc: nJmırıı.c.ııf.•ını C\'\'<:'lce Lir not.. 
1,und; söyİcıncsl tnbü bir lbtiyı.ı.t 
lc:ıhıdır· Yüzdo btr taarruz ilitiına
li bile h:ıl'Jl 7n.nıtıl}lanmla clahna. 
rlUt:tnk n.lınır· 

BunuuJıı. beraber 1\lmanla.rm iah
minl hfüifina oJarr.k ,5imdtye kadar 
yapılan Almnn ta.nrru1.ları İngiliz. 
lcrin mllcfafa.n. si tmrılnl ımsturınn.k 
... öyle dursun, ~y.dlafmağa. bile 
muva!In:k ol:un:ımıştır. Geçen pa.
:rnr güılll 185 Alman tanııwJnüı 
' ü5f'riıun 1 bunan ~le bir deDlJ
d"r· ÇOrçllin bu münn.rtebctle lngi· 
liz bıyynrccilcrlnl tebrik etmekte 
hııl:' .. ı \ 'tlrdll'· 

Almaİ:larm ihraç hareketine 
bnc.;l!ı.ıJuk itin hM-ıı. t..'lJllTttd:ın Uo 
\armnk istedikleri nt:llce İngilh 
(a)yııre1ufn1n ..-o müdafaa sl"te'Il
lorinln mulm.vemett..en düştUğttnU 
~örmeltti· llalbnkl · 185 foyyarenlo 
bir gtınde dllştJrUlmUş otma~n bL 
lilJds lngillzlcrin mukavemetleri· 
ıı in gün ge11tmre o.rttrğmr tsbat 
cıüyor-

0 hııl® ne ol:ı.cak? ltıılyan ,,, 
:;aıerilm ı:ıuctclcrlnln dediği gibi 
:ıcnbs. halrllmten gaz ha.rbl mi ln<r 
Jıy:ıc-akf 

Eğer zannndlldfğf gibi lh~ ha
r eti yerine gu harbi plhı ele 

~rrsn, 1>lmdlden söyleyeblliri.ı ki, 
n .. lliz mllleU bu harpten de kork. 

ınn.yacal.hr· Zlm ga-g harbine karşı 
İngiltere en iyi techh edllmlş "bir 
mrmlekcttJr. Harbin ıtıı.Jıa b:ışlan
~cmıla tn~ltercde dağıtılan mas
!iele:-ln sıı.yı ı kırlı altı milyonu btıl
mıışt ur· Ada Uıurlno baya t.aa.rnız.. 
lan daha başl.ımailiın çok zıııruuı 
en J4 İtgtiWcr. nmwnlyetlf! boğaz·" 
Iarmdıı gaz ma,..,kesl hı.~ alı)
mı,tı:r. 

ltalyanın Mısıra 
taarruz planı 
ttaıyum Ubyıı buıiodnnıla.n Mı· 

~ıra ta.ıı.rruza a.rtık MSmeıı ili.n c.. 
dllml_ştlr. Hareliitm bundan sonra 
i gııl cCnıcn Sollmn'dan Sliveye fs.. 
tikıı.metino doğra lnld~:ı.tı için çıa
Jıst,l\Ctl.ğı fjUplıeslzdlr. 

ltıılyıı.nm Mısım fAıı1'1'UZ plam şu 
mı:-etlo hulAsn. edlleblllİ': 

LlbyaiJıuı SUveyae doğru sa.hile 
n.a,•nd 'Ol:ırıı.k lld ltoldıın llerlemff.ı;; 
l·çUncli blr ordu ile de cenupt:an 
~adana, Port • Suıla.n lsttkametin· 
ıto yilrOmck; aym r.amnnda (Ken· 
~:ı.) da, (Aden) de fa.arrma ~ 
mtk; holiisa bDtUn AfrfJwfaJd İn· 
~iliz müstemleke 'erine ı·e askeri 
\lslcrioo klU1}ı her yerde h3rekette 
ı :ı'onmakl· . . 

1nglllzlere gellnce, onlar en bil· 
• u(; elıemmlyctl tabii olarak şl.m.aU 
l'ıir ıra ,·c~ lcrdlr. DUJımısa SU
' o:r-şl lt:ı.J:vanlnra torketn1ernek için 
mühim Avu..cıt,ndyalı ve Yeni Zo
laoc.lah 1<uwMlor toplanuşla.nlır! 
Flllstlncle lıolnmın 80,000 Jdştlik 
.:hııstralynh RSlu~rln de son za.
ınlllllarclu yine ~...ısım. sevketllldtği 
söylenmektetllr· Da.bn soıım Mısll'
hlann dıı f n;..rfli~ ordu1an ne birlik
le nihayet harclu~t.c mccbar oJa.. 
caldlU'J onl!ı ılmaktadır. Bu itibar
la ım mln bundan sonra l>Uyük as
keri harcketh:rfn lnldşafmı belde-
mok Uiı.nndır· A· 

. Tuna Enternasyonal 
Konferansı 

toplanmıyacak 

Belgraa, 18 ( A.A.) - Röyter: 
Almanlar, Tuna Enternasyonal 

komisyo:mnun yerine, fiilen bir is. 
tişari komisyon ikame etmi~lerdir. 
Bu komisyonun reisi Martius is
minde bir Almandır ve valnız bu 
reis, komisyonu içtimaa ·davet et. 
mek hakkını haizdir. 

Yeni bir kuyruklu ~ldız 
keşfedildi 

N~oycnk, 18 r A.A.J - Bir he.. 
yet !ilimi, l(o~u burcunda yeni bir 
kuyruklu yıldız kc~fetmi~tir. 

aradıklanmı bulmak ür.'lıidilc yo. vak:ıt okuyucula.n Ytı.lnız beni devam ederek, dUn u:kşa.m SL 
ruldum durdum. koca kUtllbhaneyi bu hükmümde temyiz etmekle kal· di • Barraniyi işgal etıniştlr. 
daha çok oğlunun iHlvoleri doldur- ı:ruyacaklar, eserin karanlık kn13l1 b .. ...ııft tank k 
mu.ştu. ah.met mitJuıtm kendi e- noktalarını da kendi yardnnlarile Düşman, ütwı 6

.....u •
1 

. ı. 
serleri bile eluıllwi.z değildi· satı- halledeceklcrdlr: talarmıızla. topçumuzun 1 en un 
~m sonuncu günU rast;cle kırını- seralıat hangi yıl yapılmışt.ır? surlarmm bomhardrmnnı ve ta. 
zı bir cilt alıp açtun: yEıZm& bir kL seyahate refakat edenler kimler· cizi ooticeslnde ağrr zayiata uğ" 
mp. (küsllk bir seyah:ıt) ba!jlığı dir? ra.mıştır. 
altmdn, gU.zcl, ince bir rik'~ ile murad bey 1311 de pariE.e, IDL Diğer cephelerde, kayda de. 
ynulmış, 123 sahife· imza yerınde sıra gitmiş, 1313 de dCSn.milştilr· ki· ğer birşey yoktur. 
bir kelime nr: herodot, bu da tabın başında muharrir bleminin Londra, 18 (A.A.) _ E!kirı 
kim? önce nhmcd mit.hatm ne~ro- pas tuttuğunu söylUyor· bu i')are- umum.iye, tali bir sahne olma.k.. 
ıunmamış bir ~seri olmak 'üphesine te göre gezinti ya. m!?..a.n'm kapa.- la. beraber, imparatorluğun SCV' 
diıştüm; ilk sa.hücle~de gözüme ili- nışmdan sonra. yazıl 1311 ila 1313 
şen bcykoz -bunu .k\tab meraklıla.- arnsmda l'llpılmı.,tır, ya. 1313 dt>n ktılceyş muvazenesi için mühim 
rı tatmışlardır, bilirler- beni dde.. sonra, 1324 c kruiarki yılların bi· olan Mısrr harekatmm seyri.-ıJ 
ta heyecanlandırdı; fakat çütliğe rinde... büyük bir alaka ile takip et. 
ıııiEaflr gidişrlen bahseden satır bu vilayet mekLupçuau mUdekkik mektedir. Vaziyet batt ~ölünde 
ilmlcli söndUrdil· Ahmed rnithmtm muharrir bay oemıuı ergin, murnd derpiş edildiği fjekildo inkişaf 
knıyla l>ir n.ralık nişanlan.muı olan bey nar:istcn döndilkten sonra. sıkr etmiştir. Ve İtalyanlar esaslı 
;ı;enişehirli u.dc h:ıUd cyUb, o vak· bir tarassud altıncla Ya!iadığr için noktalara gelinceye kadar lnıgi. 
Un malüm!ıt, scn•ct nllsho.larmda bu gezintinin o za.manlltJ'da ola.mı.. lizler iz.aç lıa.rek5.tz ne iktifa 
buna benzer yazıl.ıı.r neşretmişti. yacağt kr...n:uı.Undedir· o.hmed mit- edeceklerdir. Bu i.zar, İtalyan 
ho.tırnna ikinci gelen ihtimal bu oL hat efendi ila olan nı.Unnsobet tar- ~ 
tlu· her halde nhmed mlthat etra· ıma da bakar.Jak bu h!lkmU kabul ordusunun malik olduğu vasr 
fmdJı. bir yazı olacak· mil.zaycdeye ve yazmm tarihini 1311 den e'"-el ta.lan şarka doğru ilerlemesi 
çıkarttım. kitabet dosUarmı defte- blr 7smana irca etmek doğrudur• n.isbetlırde zayıflatacaktır. 
re iltlfatmu görllnco azizliklorinl eserin tarihini tesb1t için izzet ~a-iliz ınukavemetiniu lruvvet 
artırnıadan defteri vermediler- def- pa...c;a köşkilniln sabıöini tayin et· bulacağı noktalar şimdiki mev. 
teri aldım; fakat bununla yeni bir mek, buzhane köyUndo kaznnr din· kilerden daha 50 kilometre me. 
dero de almrştmı: Usltıp yaba1!cı temek gibi bazı delillere mUracaat safededir ve !talyanlartn bura· 
~lmiyordu. iyi gören ve iyi d~ü· milmkllndür· biltll.o. bunları tefrika 
nen, gördUğünll ve dllsllndUğünil devam ettikç• takip edeceğiz· ya. kadar katedecekleri yol çe.. 
iyi yaıan bir kalem. şimdilik oserl va.krt okuyucuları.. tin ve pahalıya mal olacaktır. 

beykozdn. ahmcd mlthata nı.isı:ı.flr ruı. takdim ederken, (kUÇ'Uk bir se- 1TALYAN TEBLlQ.I 
gittiği. belli id1 kUçilk ııeya.lıat ah· ya.hat) in bende bUyUk bir .zevk ltalyada bir ma1ıal, 18 ( A.A.) 
med mltbatın çlfUiğ'inde.n başlıyor. bırs.kuğmı söylemek borcumdur. - İtalyan umumt ka.rargahmm 
du. beykoza anndolu ya.kasmda:D murad bey yalnız tarih yruıma.mış, 103 numaralı tebliği: 
yalan iskelelerin blrindeıı geliyor- milli bir riiyet 2aviycslndon edcbt Şimali Afrikada.ki anavat....ı 
du. satırlıı.r mU.elllfin aakladrğı s.ır- tenk:id ve tUrk matbuatında ilk ör. kıtaatı ile Libya. lntaa.tt, Bin. 
n ra.., ctm.lyor· nlhrı.yet hikayenin nek veren. edebiyat.muza yaroığJ . . -'·. h d d 100 kil 

romanlar, tit·a.trolarla istikamet gazının ~1 u u una. o· 
bir cfunlcsl g1zll muhanirln peçe- " tre -'"~ k. in l S"di verme'-i dene ... ·e.n, -~ı..~ ... ·ctti· me mesAL't:Ue a o an ı -
sini sıyınr gibi oldu: muharrir t.s.- " " ~., Ba. ... .: i ı tmİ"' 
rih ile az çok lştign.li olduğunu aöy- siyasi mUe&deleler sonunda. sö- FJ. - rran.,, • ~a c ~er 
leyerek seyn.hnte ietirak tdenlerl nlib giden murad bey ba.şfJ ba.şma dir. Bu kıtaat. yeni il.ster ve 
kendi tsimlerllo dPğil, yunan esa.. bir tetkik mevzuudo.r· (ktiçUk bir geri mevzileri vücuda. get.irmclt 
lirinden istiare edilmif adlarla an- seyahat) de murad beyin bu edebi üzeredirler. 
la.tıyor· aca.ba o olı::ı.asm? diyo. '-e siyasi şahaiyetinln tatlı bir int?· Tayyarelerimiz, bom.bardı -
rum. daha sonra bir iki cümle ba silsile.al içinde canlandıfmı gö. ma.n yapmak ve mitralyöz ateşi 
gördilm. ki bana arlık halillmti recebinlz \'"e murad beyi okurken: açmak suretlle birçok kereler 
keşfettiğim kanaatini verdi: t.arl.h (::"ll?'tm oStı" C\'VClkJlerin bu kadar müdaıhalede bulunmuştur. 
ile işUgati olan bu muharrir bu külfet içinde yaptrğr komf]u köy- Düşm.n.nm Glosta tipindeki 5 
memlekete ''dıuıı.n" dıın gelmi3- ler gcmntilorlni bi:t bugUnUn ko-
u. alemdağmda.n dönen yolculara.. ıtlaYlı.kla.rma rağmen ynpamıyorı.ız; tayyaresi alevler lçindo dU.,ınil.:J 
rasmda Jdtabm muhe.rriri beykoza ne yazık!) dJye e~f cdeceksfniz. tür. Bizim tayya.rc!erjmizden 4 
varmadsJı a.yr.ılıyor, !JUphesii a.na- • Ü tayıptır. 
doluhl.sarma geliyordu. hakla tank e Dilşman, geceleyin, Bing.ı.. 

S6ya.hat.t ynpanlar içlnde bu k:ita- • • • zi v e Demeye hUcumlardo.. 
hı yazan ınlza.n muharriri ınehmed ''.Bcykoı köylerlnde blr gedntL bulunmuş, Bingazi limanında 
m.urad beydi. murad bey dağıstan.. nln blıiyesln bcfhıd salılfemhde ıbir dubanın ve bir muhribin zi· 
lI ldL istanbula. m0$kovnda.ki hu· başlndı· yama sebebiyet venni3 ve yan. 

MuQla'da tütün rekoltesi 
beş milyona yakın 

Muğla, 18 ( A.A.) - Havaların 
Cevkaladc iyi ve müsait gitmesi lü.. 
tünlerin nefasetini ruttınmştrr. 
Vilayet dahilinde tütün kırma işi 
bitmek üzeredir. Şimdiye kadar 

Manşta fırtına var 
(Baş tarafı 1 incide) 

Umumiyetle Almanların mak" 
sa.dı, İngilizler sulh yapmak ar. 
zuswıu her hangi bir suretle iz. 
har edinceye kadar ha.va. hü· 
cumlarma. devam etmektir. 

Lmulra., 18 (A..A.) - lstiu.. 
barat servislerinden alman bil · 
tün malOmat Alınan is~1uı. hazır 
lrklarmm devam etmek .. ..: ve ge.. 
nişlemekto olduğunu teyit eyle
mek~. 

Hakikaten muazzam mikyas 
ta. olan 'bu iın,.,'m'lıkln.r Norv~ın 
şimalinden Atlas denizi üzerin.. 
deki Franmz sahillerine kada.r 
yayılmaktadır. Sayısız her ton
da harp ve ticaret gemileri üç 
bin kilometreden fazla. bir me -
safe üz0ıinde bütün limanlarda 
toplanmıştır. 

Salahiyettar ma hf ~ .• erde bu 
hususta. şurası bil•ha.'lSa kayde. 
diliyor ki, teknik ve meteorolo. 
jik ba.Jmn<lan ir-til1\ im.kanı en 
az 5, G hafta daha (.!\'anı ve an· 
cak bu mUddctten sonradır ki, 
h:ıva şartlan iktibamı hemen 
hemen iın:k~ız zorluklar ihdas 
edecektir. 

Bilinmiyen şe:'1· Hltlcrin n:baı 
bir karar verip vermiy~ğidir. 
Fakat muha.'kkalt olan şey de. 
lngiliz genel kur:nayla.rr için 
hiç olına.z:sa tı;şinievveı ortas:. 
na ve hatta sonımrı. katlar aza. 
mi teyakkuzun 15.zım olduğu \'e 

tütünlerin yüzde dok:.>anı krnlmış 
ve denklenmeslne başlanmı§tır. 
Tütün rekoltesi 4.956.000 kilo ola 
rak tesbit cdilmi~tir. 

büyük ehemmiyeti haiz bir stra 
tejik mesele önüme bulımuldu· 
ğudur . 
lNGILIZ TAYY ARELERI. 

NIN AKINLARI 

Londrcı, 18 ( A.A.) - İngiliz 
ha.va :n.err.a.reti tebliği: 

Bomtba..rdnnan tayyarelerimiz 
diln gündliz üstende limanına, 
Zeebrugede gcmllcrc, Holanda. 
sahili açıklarında bir mavuna 
ka.filesiM ve İjmuiden tayyare 
meydanına. hücum etmişlerdir. 

Dün gece bomhardnn.&::ı tay. 
ya.relerimiz Hamburg, Anvers, 
Terneuzer Flesingue, z.eebnıgge, 
Dünkerk, Calais ve Boulonge 
li.rnanlarma de\•amlı ve şiddetli 
hücumlar yapnır~lardrr. 

Gemilere ve askeri depolı.. -
.mühim hasarlar verdirilmiştir. 
Griz - Nez ,burnunda topçu nıev. 
zilerine de hUcum eclilıniştir. 

!ngil~ hav;ı. kuvvetlerine men -
sup baş.kıl tayyare grurıları da. 
Krefcld, lfanı, Chemng, Osnab -
rııck Soest ve BrUksel tcvz'at 
merkezlerin! \•e Colongnc civarın. 
da Stockun emUa garlarnu bom
bardmıan etmişlerdir· 

So.hll muhafaza tcşkilfı.ttna men 
sup tayyareler de Chorburg Uına.
nma. hücum etmişlerd1r· En aşağı 
iki iaşe gemisi bat.rrrnıŞtır. 

Bir ~k yangınlar çıkını§tn-. Tay 
ya.reler=mizdon ikisi Uslerinc dön
memi~Jerdlr· 

gmlar Çika.rmışt.Ir. 
Fakat bu y:uı0-:ar, aüra-. 

bastiril.nuştJr. Dernodo bir gemi 
hafif hasara uğramıştır. 

Roma, 18 ( A.A.) - Giomalf 
d'ltalia, İtalyan kıtaatmın lngiliz 
!erin müstahkem ikinci hatlarıntli 
köprü başı olan Sidi.Barrani'yE 
vasıl olmuş olduklarını yazmakta. 
dır. Bu batta topçu bataryalan 
tertibab mevcut olduğu gibi sipeı 
terle himaye edilen ve bir tayyare 
sahası tarafından müzaheret gören 
mitralyözler de vardır. 

ltalyan kıtaatı, huduttan Sidi 
Barrani'ye kadar 80 kilometr~ ka 
tetmişlerdir. Mam..Matruh mUs 
tahkem mevk.ie varmak için daha 
130 kilometre katctmdcri icap et. 
mektedir. 

!talyanlar Mısırda mnhim lruv 
vetler tahaşşüt etmi3 olan lngiliı. 
terin çok anudane bir mukaveme 
tine maruz kalacaklardır. 

Ağustos ayının bidayetinde Mı 
sırda hemen hemen hepsi de tn.. 
giliz, Hintli, Yeni Zelftndalı ve Ro. 
dezya'lı olmak ilzere 100.000 kişı 
bulunuyordu. Bunlara Filistindt
toplanmış otan 80.000 kişiyi l!Avt 
etmek icap eder. Fakat İngiliz ku 
manda heyeti, bu kuvveti k!f 1 

addetmemekte olup son günlerde 
30.000 ki~ daha geJmi~. Bunlar 
Bombardan celbedilen Hintlilerlt 
ümit bumuruı dolaşmak suretilf' 
gelmiş olan lngilizlerdir • 

HulAsa iki yüz otuı bin kişilik 
hir kuvvet mevcuttur, bunların 
500 tayya."eSi. 1000 kadar zırhlı o. 
tomomfü. her çaptan bata.ryalan 
on binlerce mitralyöztl ve otoma • 
tik silahlan vardır. 

İngiliz Kralı Hava 
nezaretinde 

Londra, 18 ( A.A.) - Diliı (Jile. 
den sonra alarm işareti verilmeden 
az evvel Kral, Bukingham Sarayı· 
nı terkederek Hava nezaretine git. 
miştir. Kral, Hava Naıın B. Sinlt· 
ler tarafından kabul edilerek }'Ük. 
sek rütbeli subayların hava muha· 
rebesinin geçirmekte olduğu safa. 
hn.t hakkındaki J.zalıatmı dlnlemio 
tir. 

Dün 42 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

(Baş tarafı 1 incidı) 

1 
Suriye vaziyeti 

hakkında 

Ankaradaki Fran
sız maslahatgüzarı 
beyanatta bulundu 

Bu vazifenin ifasına memur tay
yareler binlerce kilometre kateL 
mi~erdir. 30 dan fazla mayn tar
lası vücuda getirilmiş ve bu tarla. Ankara, ıs (A.A.) - Fransız maa· 
larla binlerce tonluk gemi tahrip ıahıı.tgüzan, Dö Mo;Jlkant, Surt,ye 
edilmiştir. Maynlardan bir kısmı va.ztyetı h&kl>mda ·•uıus .. gazetcal.nln 
bazı limanlarda rıhtımın yam ba- btr muhamrtne DU beyanatta bulun· 
şma konulmuştur. Düşman, kuv. mu.Ştur.: 
vetli bir surette müdafaa edilerı 
sularda dahi bu maynlann atılma· 
sına mani olamamıştır. İngiliz tay 
}rareleri ayni zamanda icabmda 
düşmanın iaşe vapurlarına karşı 
kullanılmak üzere bombalarla da 
mücehhez bulunmakta idi. 

42 AL~1Aı~ TA YY ARESl 
DUŞüRüLDü 

Londra, 18 ( A.A.) - Bugün 
gündüz cereyan eden hava muha

"- Suriyedeld vaziyet hakkında 
eon zamanlarda aalı olmıyan ba%1 p
ytalar dola:ıtı. Bu pyialarm. manda. 
altında bulunan memleketlerde Fra.D· 
ms tıUk(llnet.lnin dllrl18tano bir ~eldl· 
ııc vut!ealnl lfa etmek hımıstındakt 

m\labet ve katl niyeUı:ıden TUrk tı!kl· 
rrumuınlye.ıı1ni Dllpbeye dU~ürebllmeal 
dolayıaile QOk mQteesairim. 

Sl20 bllhaasa §11 h11BU3lan turUı 

rebelerinde şimdiye kadar ·12 AL etmeye mezunum: 
ınan tayyaresinin düşürüldüğü sa· 
}'llmıştır. Bunlardan biri tayyare 
dafi bataryaları tarafından indiril. 
ıniştir. Dokuz İngHiz avcı tayyare
si kayıptır. Pilotlardan beşi sağ ve 
salimdir. Londra mmtakasına 
bomba atıldığt bildirilmemi~tir 

Lomlra, 18 ( A.A.) - Londra 
mıntakasmda sekizinci alarm 
Gren~.;ş saatile 18.57 de \ edlmiştir 

LONDRA UZERINDEKİ 
MÜTHİŞ MUHAREBE 

Londra, 18 ( A.A.) - Sekiz a. 
lann kayden bugün Londra'ılar 
payitaht üzerinde cereyan eden bü
yük bir hava muharebesi SC}'Tet. 

mişlerdir. Bir çok lngiliz ve düş
man tayyareleri semada arkaların. 

ı - Yapıla.o lmalıı.r, hllA.tına olnral<. 
Frımstz • ltaıyan ınUta.rekana.meat 

Surtycye ttıUteallik hlob!r g!z\l madde 
yi ihUva etmemektedir. 

2 - Yll.kaek Fralı&ız komlaerllği, 
manda altında bulnnan memleketlerin 
d.ıı.hil1 ve ha.rlr.t emniyetini t.ıl!ıllkeyo 

koyablle<:ek surette coğuda ııslterl 

mevkilerden b1r1niıı terkin! kAUycn 
tu:arlUl' etmemi~ttr. 

a - Batlcl h!çbir tcslr Fr.ınsız yll.k 
eek koıni.GerllgiJ:ıln Beyruttakl siya&! 
ftı.allyetıerine müdahale etmemelttcdlr. 

Ve, bir Ttlrk gazetesi Ua !ton~ 

aıa.klığtm haaebtle gunu d4 Utıve et.· 
meme müsaade edlnlz: 

dan koyuverdikleri beyaz duman· Kederleri.ne ltoJ'§ı TUrlt mllletınin 
larla bir örümcek ağı çizmişlerdir. gösterdiği sempatiden derln •urctte 
Sahilt ~ düşman tayyarelerinin mUtehassı.ıı olan Fra.I!.<m, TUrl:lyo -
adedi ilçte ikisi çift motörlü bom. Suriye arasında mevcut mUnaseU..:U.:ı· 
bardıman tayyare filolarına refa. rin ıtımat verici ve doııtanc nuıhlyct· 
kat eden av~ tan;-..ıresi ol~ üze. ı ıertnı mUhafaza ve ldaıne etmeıc:-1 
re 300 tahmin edilmektedır. hususunda elinden gelen gayreti 

İn~il~ avcı tayyarelerinin hü- eartetmekte hiç bir suretle kusur 
cum ıçın derhal havalanması üze.. etmemeye kaU surette nzmetnıi~· 
rine az son.~ ciddetli bir hava mu- ti 

':I t·., 
hare besi başlamıştJr. !!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!:l!!!!!l!!!!!!'!.'!I!!! 

Tayyareler o kadar ;.ıJksekten 
uçmuşlardır ki muharebe sesi işi. 
tilmemiştir. 
Manş sahilinde başka bir ma

halde tayyare dafi bataryaları 80 
avcı tayyaresinin himayesinde bu. 
lunan 18 Alman bombardıman tay 
yarelik bir filoya ~iddcUi bir ate~ 
açmışlardır. Bilfilıaıa avcı tayyare. 
!erimiz dört düşman bombardıman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Çekoıdovak tayyarecileri S2 Al-

man tayyaresi dl1şllrdtller 
Lomlra, 18 (A·A·) - İngillz 

hava kuvvetlerine !r'c.nırup Çekos. 
lovak cilzlitamlan İngiltere Uza -
rinde yapılan hava muharebele
rinde bugüne kadar 32 Alınan tay. 
yareai dU,şUrmilflerdlr· 

İspanya sefarethaneıdne 
bomba dUşttl 

Londm, t8 (A·A·) - Röyter a
jansmm diplomatik muhab1rln1n 
haber aldığına g8re, Londradald 
bpanyıı sefareti blım.sı eon hll
cuınfar esnasmda htı.flfqe hasara 
uğraınıştır. Dtlşen bir yangın bom· 
ha.sı ç:ıtıyt delerek !lk kata ginn13· 

tir· Çıkan yangm etrafı ta.rma _ 
dan söndllrlllmilştilr· Kimse yarn· 
laıuna.m.:ştir. 

Tokyo, 18 (A·A·) - Dom~1 a
jansmm Londra muhabirlnln til -
dirdlğine göre Japonya bıın!t:ısmm 
Londra ljUbe müdürll, bir Almnn 
ya.ngm bombaam111 tes.irite htülf 
ya.ralannuştır. Binada. yangın çı!<· 

mışsa. da. !'lilratle önU almm.I§lır· 

tngllfz hnva nezaretinin t,cbUğt 

Loıulra, 18 (A·A·) - İngiliz ha. 
va neza.retinin bu sabah erken nog 
rettlği tebliğ : 

Gece yarısma kadar !ngi.ltcr& 
nln cenubu şarkisi üzerinde !t"llpt
lan geca hücumlan csnasmdn, 5 
bombardıman tayyaresi dUşUrlll -
müştUr· Bmıla.rdan dördU havn da· 
fi ba.tatj'8la.rı tara.fmdM, bir tnnc. 
st de bir avcr tayyaresi tara.fınd::ı.n 
dUıJ\lrtilmU~tür- Bu sureUc dUn aalı 
gllnü JUşfuillen Alman to.yyarcle
rlnin o.dedi 12 ye baliğ olmu~tur. 
Cç avcı ta.yyaremlz ktı)'lpt.tr. Fa· 
kat bunlardan ikisinin pUotlnrı enğ 
ve sallmdir. 

Belediye Reisimizin yeni beyanatı münasebetüe 

ıstanbul sokaklarının 2 O yılda 
yapllabıleceğine memnunuz ! 

V AL1 ve Belediye Reisimiz. Istanbul işlerine dair beyanatta bu. 
lunurken, yollarımızın da "ancak 20 yılda yapılabileceğini,. 

söyledi. Fakat "Ancak11 kaydı niçin?... Muhterem, nazile Belediye 
Reisimiz, Istanbul §ehrinin bütün yollannın yapılması için 20 yılı 
çok mu görcoeğimizi zannedi»or da, yeise kaptlmıyalrm diye, böyle 
maniaları evvelden haber vermek drayetinde bulunuyor? 

Bilakis bu gibi bir endişeye lüzum olmamak lazmı gelir. lstanbulu 
bilen bütün vatandaşlanmı.ı takdir ederler ki, bu cefake, ~rin, bil· 
yük bir kısmı bakmısu: kalını§ olan sokaklarmın ıslahı, birkaç yirmi 
seneye mütevakkıftır. · 
O dolamba~ı plAnlar, nasıl ye. 

nilenebilir? O topraklar, nasıl tes- İstanbul, bütün minasiyle ''tam 
vi}·e edilir; senelerce dayanacak elli sene sonra yenil*cek,. denil. 
bir surette nasıl döşenir, alaçlanır; diği zaman, geri "eya ileri ~-aşta<>
medeni bir asra IAyık bir manza. }anlardan birçoi','llmuzun yüre~i 
raya kavuşturulur?... Kısaca, ls- sızlayor. !çerisinde yaşadığımız 
tanbulu. şabst sermayelerin vücu. §ehrin en ideal manzarasını - ve. 
da getirdiği ebniye miikemmeliye. lev istikbalin çocuk)arına .mev'ud 
tine uygun düşecek bir sokak inti. olsa bile - yine dilnya göziyle 
zamma ne kadar zaman içinde so. gönne:ı:.: arzulayoruz. 
kabiliriz? ır,l 

Vali ve Belediye Reisiml.ı "20 hte bu arzumuıun. kısmen ol· 
yıl fs;inde., diyor ve buna bir de sun tahakkukunu müjdeleyen bir 
"ancak,, kaydını ilave ediyor. E~er söz: "Yirmi yıl sonra, !stanbulun 
yirmi >-ılda bu muazzam işin başa. bUtün yollan yapılabilec.ekt.,_ 
nlabitmesi imkAnı görülmüşse. ee}ı- Bu güzel şehirdeki hayatımmn 
rlmizin imar tarihinde LQtfi Kır. bir parçasını olsun fiilen süsleme. 
dar adını, en başta gelecekler ara- ii. sivri ve bozuk kaldımntarmı:ıı 
sına altın yaldızla Yazmakta asil rahat yüzü göstermediği ayakla. 
tereddüt etmemeliyiz. rmuza, mükemmel bir ziya· 

Yirmi yıl sonrasıt .. Bu istikbal, fet çekm~~ vaadedcn bu beya. 
şimdi yaşayan neslin dahi idrtk natmdan dolayı muhterem Belcdl
edebileceği bir devredir ki emni. ye Reisimize yimı.i defadan ziyade 
yetle beklenebilir ... Ya bu ınuvaf. müteşekkir kalsak rcridir. 
fakiyet, elli sene sonraya atıtsaydd · H!KMET MüNIR 
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, ........................... ... "", 
Şehir Haberleri 1 

~oli~~a.: l Y~üp _ _#i~~Af_e_:. 
Mısır ve harbin 

hedefleri -... ....... ~.-... ............. -.-.. .............. ~...-.l\.AMWI ............... ~.-.......-....-...~~~ ····----···· ... ··--······---··-... ·····-....... 
İtalyan taarruzu Afrllmda Mısır 

lltra.finda: tem.Cı1rll% edeceğe ben· 
tlyor. Mısır 'clrafmda ,..pılan ha
~ctıerın :MiSın bnrbo sürükleyip 
S\lriiı21emlycecğl fiÜpheıılz blr mo
&eiooır. 

Mevcut 936 muahedesine göre 
~sırın harbe girmiş oJ.mn.qı hukuk 
hUki.üiılerliıe göre belkl clo bir ~ 
~ettir· Fakat flill haller ~ok defa 
ltıuaJıede hÜktlmlcrlnln harlclnd~ 
"1 realitelere tekabül ettiği ıçiıİ' 
de,·ıetıcrln hıı.yatt meseleler hak
lrında ''ereoeklerl hUkUmlcrl muao
hedo metinleri ile değil bıı.yati za
l'tıretıerle ölçmek daha doğru o. 
Itır. nu balıırndan il\lısmn ttaıya ile 
bir harbe girip girmemesini bir hu
lı:ıık meselesi değll, blr bayat ve 
ltıcmat telfıkJdtj addetmelidir. 

Tüccarlara gümrükte 
kolaylık gösterilecek 

, ~~--............... _..----
Veni gümrük kanunu Meclise 

sevkedi hnek üzere 
Gümrük muamelelerinde mühim 

değiı5ikliilçr yapacak olan yeni 
gümrük ~kanunu yakmd:ı. Meclise 
sevkcdilecektir· Yeni kanunda dip
lomatlar için yeni hükümler var 
dır· Memleketimizin dip:omasi er
kam için ecnebi memleketlerde ya
pılmakta. olan kolay1ıkltJ.r mliteka. 
bilen gümrüklerimizde de tato:k c· 

f dilecektir· Yani diplomatlarımrza 
çok kolaylık gösteren ccneb! mem-

Icket diplomatlarına giimrükleri. 
mizde aynr ııisbctlc kolaylık gös. 
·terilecektir· Bundan ba~ka tilccar
lara yeni bir kolaylık dah:ı temin 
edilmiştir· 

Bir banka kefaleti göstr>r<'cC'k 
bir tüccar, kefalet miktarr tamam 
oluncaya kadar gümriiğ·ı> gelen 
bütün mallarını hckl<'m<'dcn der
hal ithal edc>cnktir· Giimrük icıtcr
se ba.nka ile hesap görecP.ktir. 

l\lısır harbe girse de, girmese de 
lıaradaki tto.lynn kuvvetleri bilba.s
la Fransanm inhiliillnilen sonra 
eoı, serbest blr hale gelmişlerdir· 
~a.<;, Tunu.q, Cezayir, sahra cepho
leli blrdenbir& boşs.lmı~ ''O bu ba.t
ları tutmaya. mecbur olan İtalyan 
lnıvvetlcri herha.ngl bir sahada 
~lanılnuı.ya. nmade bulunacak bir ;a10 gelmiştir· l<'rn.nsanın lnhllali 
llgillz - Fransız Afrika. işbirliği 

Dün sabah · Küçükçekmece 
as/ altında bir kaza oldu 

liıerinde de tesir bıralamşhr· 
ll"rans:ınm ortadan çekilmesi do

laYls.ile İngiltere Afrika. müdııfııası 
1•in yeni nziycte tekabül eden 
ll'dbirlcr nlmaya. mecbur kalmış· 

Bir otobüs devrildi 
tır. 

a Afrl".mdnld harp bn şartlar için-
e inkişaf etmektedir· Harbin Af• 

tlkaılaltl inld~f şcldl nasıl bir hu.. 
'~iyet a.rzcdcbillr Ye bu inkişaf 
~?"bin lıcdcfkrl üzerinde ne glbl 
'1.~Slrl er icr-~ ' eder! 
l l'ılısır etTr.fmda t.emerldiz eden 
t:ı.ıynn - İngiliz mül'a.dclesl nıü· 

11lleebl'file herkesin kendi kendine 
~ı:ı:::n ~'U sual budur· Filhakika har

~l\ nncttii,1mlz şıı.rtlar içinde in· 
~L<jafı, eğer hadiseyi bütiin şümu· 

le nnzan ilibıırn. almaya lüzum 
~iırnıoz.cıek bizi bazı farazlyeleri 

eı-ı sürmcğe icbar eder· 
l' llie.cıelü.; Afrika ka.rala.rmda ce_ 
~Yan eden harp kendi şartlamıa 
~0~e tt:ı.Jyanm bazı emellerini t.a.
f tl{Iınk cttirmeğo hizmet edebilir· 
l taıya için llab05 memleketi ile 
,fh~ ıı. nrasmı ycltpare bir kütle 
~line Jmymak ·bir emeldir· Belki 
u cııneı tnlml:lruk imkAnmı bulur. 

_. hlıiıfor taraftan bazı çetin muha.• 
e elcrılcn sonra Mısıra da. yerleıı• 
~e}( gnyrlmilml.Un ~ayılamaz· Fa.
at bun!:ı.r neyi ifade eder? TarL 

~ln bir çok dc~irlerindc Mısmn is-
11a:va ui:'T3.cllb"I göriilmüştilr· lUısı
~ 'i'ltilüya nğııunn.~ı ı;liphesiz<lir ki 
:::ratorlnk yollan için tehlike 
el·~ ldlr Mnemez· Fa.'kn.t bugünkü 
l':ıınya r.nrtlarmı, bugünkü harbin 
~?erini nıutln.lıa Brlt.:ınya. im• 
ır torJnğnnun . başı. Ilindlstan 
llı.~~:desı, SU\ cyBo bel kemiği diye 
~ 'lfoa. etmek doğru. değildir· Bu 
l'~ ht, 1 l) uncu nsır d<'\korlanna. gö• 
t~•'.rn ,tır· Ilıı"ilnün ,·azlyetl 
:Qlls en h3şka. sartlıı.r içinde biL 
hıı• ~a. s:ıilcce ltn.rhin nihai gayesi 
~tnd:ı.n nıUtalea edilmelidir· 
~ ''cyş lrn.nalmm da. Hlndistnna. 
tııı, ip~ olan lngilterenin e.rznsu
l:ı.nı l'nı:.'lnen ~ılını3 olduğunu ha.tır-

\"~k ta gerektir· 
Itır :ie hatırl::ı..mnk Iiizundır ki Mı· 
ll~ ır zamnnhr düny:ı.nm en dilil 
ı t· erı sayılan Na.polyon ta.rafından 
ıl;ı.~ cdilmis f:ılıat bu l.qtflô. onun , 
"ıta. a.'>nıı :tabaklı:ul' ettirmesine va· 

., ()l:unnmıstır· 
11."rJ' ~ 

tıs ·< kolay olmamakla. beraber 
ı~1in lstilii.sı tt:ı.Jya. i~in mevzii, 
lt

0 
1Yotte bir mana ilade edcbiür· 

ltı:a tarihinin meşhur Antuan 
ıı" ~at.ra lıiküycslnin 9~0 senesin. 
).crı krarı b:ı.rbin umumi seyri ü-
lı 11:~0 hnyııti bir chcmmlyctl ha.-

~ ğildir. 
ntın~~ırın i5gııll ban \islere ısahip 
ı:~ .., bazı istihsal sahalarmı ele 
d" ~ek, hn.ttii. Hint yolu üzerin· 
llllı,.~1 istinıı.tgabla.r elde etmek 
ıtlinıa·~nu w.rlr· Fakat bmılar bu-
tlQ ~~ harbin neticeJcrl üstünde 

~ı 1 1 bir tesir icra. edebilir? 
h~z 1rdıı. bazı üslerin işgali şüp. 
l~lıı. (l.~nn.nrnıı. YO hım~ km .... ·etlerl 
~tısrr~u !tül!erin sayısını çoğalbr· 
t1111 lı;tt hatta Şimali Afrlkıulıı bü· 
liıı0 hsaı sahaları rulhverln em-
tn\izfl;~ı:.sc bundan A,·nıpanm ö· 
lUz bu~ lrı6 \e bumlan sonra ma
ta.re b :duğu s11antılı hayata bir 

Dün sabah Küçükçcloncce ciY?
nnda asfalt yol üzerinde dört kı
şinin yaralanmasile neticelenen f e. 
et bir kaza o!muştur. .. 
Yapılan tahkikata göre kaza şoy 

le vuku bulmuştur 

Şoför Rıza oğlu Şükrü Yılmaz~.n 
idaresindeki 33 numaralı otobus 
Selimpaşadan lstanbul~ hareket 
etmiş, Küçükçekmece cıv~rında~ 
geçerken birdenbire frenlerı bozu 

muştur. 
Bu suretle başıboş kalan oto-

büs bir müddet bütün h:z1Y!~ .~0-
kuş aşağı uçmuş, bird~nbıre onune 
çıkan bir arabaya ~1ddetle çarp-

mıştır. s·· b"l Arabada Mehmet, kansı , un u 

1"'e ~ ıı.Ja. inıkil.n yoktur· 
ll<ı '.ba~ns, ne Tunus, ne Cezayir, 
l"ıt.ıı:ı.ıı Ius. hatta ne de Mısır Av. 
C'e".\ ıı.~ lhtiyaçlarııın tekabül ede
l:lıın1ar 'sadi bir kudreti haizdirler· 
ltıu" &ne.ak mevzii ınaJıJyetto 
lar: aç SOOikteri <loldurma.ktaillr -

~·o }; 
İ!anıuğq, asın ko cles~ ne de Mısmn 
cloSlltnıa !lvruıın.nm 11.9 adamlarını 
ln .... ·,. go. kadirdir· Denizlerde 

•ıız don t'a., 110 /ı. ,_ B.nnıası hakim bulunduk· 
l•·<!t <u.idenU: sahillerinde ne de 

yc çocu.1<ları I\1ustafa bulunmak. 
tadrr. 

Müsademe şiddetli olmuş, araba 
parçalanmış, içindekiler etrafa yu. 
varlannuşlardır. At hemen ölmfü; 
tür. ) 

Bundan başka otobüsteki yol _ 
cul:ır da biribiri üzerine binmişler. 
bunlardan Ahmet oğlu RuJCn de 
yaralanmıştır. 

Yaralılar o sırada yoldan geçen 
bir otomobile konularak Guraba 
hastanesine kaldırılmış, §üfür yaka 
lanmıştır. 

Meseleler: -
Görünmez kaza-

lar1 önleme 
çareleri 

Dünkü ga7..etelerin birkııç 
satırında hir facia saklı idi. 

• Evladını düştiiğü kuyudan çı· 
f karmak için kendini atan a. 
l na, i:irkac: saat sonra yavrusu 
1 ile teraber itfaiye tarafmdıı.n 
(bir ceset halinde c:rkarılmış!. 
} Kuyulara. dii.şüp boğulma 
s hadiseleri srk srk vuku bulu-
1 yor. Bunun bir de duvarlarda..• 
1 dü~meleri vardır. lstanbulun 
: birçok ycrlcri1ıde boş k:.ıyu ve 
i yıkık duvar mı ararsınız!. &· 
! nede birkaç vatanda~ işte bu 
1 yüzden ölüyor. Bu çcşi l kaı.a . 
i ları önleme imkanJıı.rı a<'a.b:ı 
i yok mu? .. Bizce vardır. Çiin
; kü kuyular halk tarafından 
~ şöyle üstünkörü kapatılmakta· 
! dır. Halbtıki resmi bir makam 
i bunu vazife olarak benimser 
! ve bütün kuyulara düşme im. 
i kam olmıyacak ~ekildc kap~·~: 
j !ar yaptmr veya kuyu E>~h!.bt 
: ni buna mecbur ederse, g-orun. 
İ mez kazaların da önil alınmış 
• olur. 
ı ... _ ...... .-.----~--... .....--.. 

Dün ceza gören 
esnaflar 

Şehirdeki sıkı teftişlerine dıwam 
eden emniyet altmcı şube memur· 
ları dün de muhtelif ım<:lardan 4 o· 
tobüs şoföı• ve biletçisi ile 26 oto_ 
mobil ve 2 kamyon §oCörünü ceza· 
ya çarpmışlardJr. 

Bundan başka. Beyoğlunda Firw.
ağada, Defterdar yokuşunda En· 
ras'ın fırınından 66 kilo ekmek ve 
Taksimde Şehltmuhtar caddesinde 
Samiyenin fırınından 12 kilo flran
cala eksik 1.a.rtılı olduklarından mü 
sadere edilmiştir. 
Ayrıca, fırıncı Ensar ile 1stik18.l 

caddesinde işkembeci Arislicli pis. 
likif'n, Taksim Cumhuriyet cadde· 
sinde pastacr Andon kazanları ka
laysız · olmasından, Sıra.serviler 
caddesinde 137 nnmaralt kasap 
Dursun etiketsiz manda eti sat
maktan cezalandırılmı.cılnrdJr. 

Sinir harbinin 
bir örneği 

eski 

_ ~~e~l~~_r .\rab Şairi "Anler,. Antre' r i ~aık j..aciar Garp ta tanır. 
En tı~ı~ aııameler bile ~-.erlerinde ona yer \·ernıi~lerdir. 
. l• a~at bu k.•.ıdretli ~airin ayni zamanda büyü:, bir kahraman 
~c ı>;:hlLYan <;>ldilğu pek bılinmez. 1\'leğer "Anter,, kaieın kadar kmcı 

d
a ~1aman bır sav:ı~çı imiş. Kaıenıırle berai>er· kılmcmdan da kan 
am.armı<; 

b 
1 

l~te b~ kahramanın şöhreti etrafa yayılınca, bir ba~ka kabile 
d~:a~~~ının onuruna dokunmuş ve onunla boy ölçü~mek ::evda::-ma 
u.,mu~. 

C
. Rıvayete göre bu kıı-kanc ceng<h"er ı;ilahlannu;;. pu~atlar.mıc::. 
ıns atı u ~ , • d . . na a ayarak, yola revan olmuş. Çöllercle yannu-;, \"ahalarda 
ın.e~ış ~e ~thayct "Antere., nin oturduğu vadiyi buımu;. 

Çöl t<?re:-ı, yolcuya ikrcımı emreder . .J:\.abile de öYle yapını". · 
I\leçhul mı-aCiri ağırlaını~ıar · ~nra aradı:Yı adamın yanır.~ 
çıkarmışlar. " ' s 

1
d :,\nter. ~üler. yüzle bunu kar~ılamı~. dostluğunu bah~e hazır 

0• u.,unu her halıyle gö::tem1i~. Ama, Yolcu: 
kumh; ~en .. dem.iş, senin şöhretını du;·up ~eldim. Arkamda k.ır~m 

hl" . ır ~ol, bın zahmet ,·ar. Bana dediler ki. :0en yenılmeı hır 
~n:~an. 7-zılıne~ ~ir kahramanmışr-m. Ben de kendimi böyle gorü
}. _. l k. kDu

1
nya, ıkı birinciye dardır. Gel çarpı~alım. Jçinıiıclen bi. 

nsı e a ~m. 
"!\ l .. k rindek·. n :r • ·arşısı~daki iri \"e g~zel ~eli~aı~lıya ba~~'m'~: Gözle. 

1 c~-~ur panlt_ı) ı ,.c ruhurdakı en~ın ıhtıra~ı bez~nmı~: 
. - ~1;1~eı, deıruş. Doğru !!()yli.iyorsun. Fakat birinci olma1

{. tek 
~a11!1a~ ıçın mutlaka çarpışmağa lüzum yok. Çü;1J.;.ii ciier kU\ Yetle
r~mız ~rık5e ye silahlarımızı e~ w•tahklarla kui" anıv~r~ak, ik;mi
zın ~e. olmemız ihtimali \'ar. Ama. madem. ki biriniizin yenilmc~i 
gerek~ır. Sana ben başka bir çare teklif ede\·im: 

w !:>en, sa~adct parmağını benim ağzım~ ver. Ben de arni par. 
magmu senın ağıma ,-ereyim. Bütün k.uwefon:r.ıe rnr..ı.1tm. Kim 
ertn acısına dayanamaz pe-:.in. 

- Of! •. 
Dcı;-e. o yenik !;ayılsm. 

mıc::l;~e~ı.k~~ıf ~ü~ünmü~. taşınm1ş \'C teklifi uygun bulm'..l}. Ba)la. 
t t 

1 
t kır ır eımın parma.klarmt ı~rrmağa. Deıiler çatlamıs, dişler 

k
c. ska >a ac:;t~a dalmış ve nihayet kemiğe dayanm1~. hte bu· strada, 

ı anç delıkanlı dayanamtvar"'k' • , 
- Of! J '· • ! 
Demiş. • 
Ant~~· he1!1en ağzını açarak parm~ib bırakmış \'e: 
- Eg:r .bıraz ~aha sabret5eydin, ofu ben diyecektim! 
Habenm vermı~. 

1 
Fıkra bu işte. Fakat şu son günlerde ben bu hikayeyi ~ık ı:ık -

ıalırlayor \·e kendi kendime: • • 
-. Anter acaba Man~ın hangi yakai>md.a? 
Dıre soruyorum. HAKKI StJHA GEZGl. 

Fiyat 
gonu 

mürakabe komis
bugün toplanıyor 

Lüzumsuz yere fiyatı 
yükselen maddeler var 

Fiyat mürakabe komisyon1.1 
bugün toplanacak ve çivi fiyat
larını yeniden tetl:ik edc~ktir. 

~ ~bocuk gibi, daha do~"'fusu b:r 
!';aJr ın i d"" .. · " uşunüyorsun o;;ıum ... Sn.. 
at ba~ına Yap 1 ak b .. 
9 

k" • · 1 ac u zam, gunde 
. e ız saat me . h bil • k" . . . saı eı<a e krrk hın 
uıı ıçın ne \'a b·ı · 

T 
. par ı n·or mu,un ? 

nm on alt b. . 
k

. ı ın dolar .. Rasfordta-
ı umumi 

d 
. ınıuıraflarımız hesapları-

mız akı bu ''ük eki.-· nu t k . J ı: ı gı hazmedemez. 
Y:ı.pt : dird~ Bolivya. lıük\ırnetile 
~n .~?ımız ı.şlerde fiy:ıtları yüzde 

1 1 artırmak lazım gelir ki o z:ı.· 
man d · .. 
nı 1 l

a P1Yasay1 kavbederJ2. Av -
pa 1 a · · . • . .
1 

r ışı ellerıne n.Jır ve bizim 
ı:oıc;ı erimiz ic' t . . -· . 
senelik _ı~ emm ettı;::-muz bcıı 
riıniz b ınesaı ııuya dUşer .. 1ı:çilP_ 

k 
· unu anlarnay1p ekonomik 

an unları 1 . 
kendi h zor a yenmek ı.stedik<;e 
cekJerdi~~talannnı cez:ılarmı çeke-

- Siz la tikle . . ~.n rm nasıl TZtırap çek· 
nör 1:1.111 ~orınedinfa baha·· Eğer 
'"' mu!I olsaydın- · · b"' ·l hafif alm ... , ışı O) e e 
B al:>:, hu sekilde konuşİnazdını1.· 

un ar baı:;k b" d" . -. a ır ünyada vuı:yan 
ınsanl~r d -. · · · . ·• e;?.ıl baba .. Şu lüks kasa-
nenızoen h . . . -de · 

1
. emen :,Mnl mıl mesafe. 

m ıyoıfar. 

tadır. 

Bugünkü topla.ntıda uzun za. • 
mandar~.:ıeri tetkik edilmekte o _ 
lan .züceaeiye fiyatları üzerinde 
de bir karar verilmeEi muhte. 
meldir. 
Diğer taraftan piyasada gıda 

mad<leleri ii:ı:erinde ihtikar hn: 
reketleri yine almış yurumuş. 

tür. Tüccar ,.e esnaf komisyo: 
mın tesbit ettiği kar nisbeUeri· 
ne aldırmadan kış baş1adtğı i . 
çin fiyatlara her gün bir parça 
daha zam yapmaktadrr. 

Ku~lık ihtiyacını toptan ala -
cak halk her tarafta ald:ütl· 
maktadır. 

Bir hafta evvel 33 _ 34 ktıru
ı;a. ol:ın pilivlrk pirinç 44. kurır 
şa, sade Urfa ya.ğt 160 kuruşa 
çtkmt!ihr. Alakadarların bu \"Ol 
da tedbirler almaları b.~kl~n
mektedir. 

Bir sairfilmenan1 
Bir çıkıntı üzerinde 

yürürken 

Düşüp yaralandı 
ln;-aat müteahhitliği. ile mcf;~1ıl 

tz.ınitli Hulüsi oğlu F~fct ~c~en 

lerde Anadoludaki işinden '!ezme6 
üzere İstanbula gelmi.c: ve "Eın · 
peryal" oteline inm.i~lır· 

Refet dün gece "da.,ın"."A uyur. 
ken müptela bulunduğu sairfilma· 
nam hutalıt;rmm· te1'1irile yatağın • 
dıı.n kıı.lkmuı ve uyur bir hald~ o· 
dada dolaşm&ğa baJ51amıştır. · 

Refet bir ıuahk pencereden dı· 
şan cıkmıi ve duvar kenarmdaki 
bir çıkıntı ü7.erinde yürUmeğe <;a
Jışrrken muvazenesini kayl)ederek 
bP mPtre yükseklikten yere dü~
mü$tür· 
Mü~it yerP düı;ünce aytlnı13 

ve muhtelif yerlerinden ald.ıı?ı ya· · 
ralarm teftirile inlerken ıııeırini iti· 
tenler tarafmdan bav:i!'1ll bir .halde 
Beyoğlu hutanesine ., kaldmlmı~-

ot ~Olu Uz rind ' r hat-ek t <' e, Şap denizinde c mevzuu bahis değilillrt (Denml var) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

tır· 
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Spor 

Suriyeli 
futbolcular 

(:umartcsi günü Şişli ile 
karşılaşıyorlar 

İmıirde iki maç Y.aptıktan 
oonra fiehrimize ı;elcn Suriye 
futbol ekibi, önümüzdeki cumar 
tesi günü Şeref stadında Şişli 
~tlübü futbol ta.kmıı ile bir mü. 
ııabaka yapacıklardrr. 

Maça saat 17 de ıl:m§lanacak 
ıtır. 

Bu haftaki lik ınaç
larının prograını 
/stanbul fttt'bol ajanlığuulan: , 
22.9.940 tarihindeki lik m~· 

lan. 
Fcncrbahçe stcult: 
Süleymaniyc • Vefa saat 13 

hakem: Nuri Bosut. yan hake. 
mi: Hüsnü • Muzaffer, Galata: 
sa.ray - !st. spor saat 15 ha· 
kem: Ahmet Adem, yıın hake • 
mi: Bülend · Şekip, Fene:rıbah. 
çe • Beşiktaş saat 17 hn.kem: 
Şazi Tezcan, yan hakemi: Ncc. 
det • Bahattin. 

Şeref :;tadı: 

Topkaı>ı - Beyoğluspor saat 
15 ha.kem: l!.,eridun Kılı~, yan 
iha:kemi: Ne.=ıet - Nihat, Beykoz 
• Altmtuğ saat 17 ıh~ m: Sa • 
mih Duransoy. yan hakemi: 
Münir • Ziya. 

Kürek ınukaven1et 
şampiyonluğu 

lstanbul sıı sporları ajanlığın. 
dan: 

1 - lstanbul kürek muka.ve · 
met şampiyonluğu 22..9.~0 pa.· 
1.a.r günU Beykoz ile Moda. ara· 
smda yapılacaktır. 

2 - Dört tek kürekli kiltler. 
le yapılacak olan lbu müsabaka. 
ya her klUp istediği kadn.r clrlp· 
ıc i~tirak edebileceğinden lklüp. 
! rin müsabakalrı.rda.n bir gün 
c. \•vel ajanlığa müracaatla. ekip. 
J ~rini ka.ydettinnelcri tebliğ o -
l\lllur. 

3 - ?-.tüsaba.ka.ya tam saat 
11 de Beykcrdian başlana.ca.ktrr. 

Yaralanan ihtiyar 
kadın öldü 

Evvcllci gil.'1 Harbiyeden T&kaL 
ıne doğru giden vatmıın Cem.il.in 
idaresindeki tramvay arabruıı yo
l un bir tarafmda.n diğer ta.rafına 
geçmek isteyen 70 y~larmda. Mar 
diros IJcızt Mcrycme çarpml§, ağır 
mırotte yaralamıştır. 

Meryem kaldmldığt Fransız hu 
tanesinde dün sabah ölmUıı, cesedi 
a.dllya doktoru tAra.fmdan muaye
ne edilerek gömülmesine i%in ve
rfuııl:Ur· 

Va.tma.n ya.kıı.Janarnk t.a.hkikat& 
başlanmıştır. 

Altın fiyatı 
Altm, dün piya.ıada 2060 ıku. 

n13 il7.erinden muamele gönnUş· 
tür. 

Sonbahar tarifeleri 
Yarın sabahtan itıbaren 

tatbikine başlanıyor 
Köprü ile Adalar. Yalova ve 

Anadolu iskeleleri arasında son 
bahar vapur tarifesi yarın sa • 
bahtan itibaren tat!:;ike başla. 
nacaktır. 

Yeni tarife ile Anadolu hattı 
seferleri li~vedilmektedir. 

Yalova seferlerinde cleğiş l..: ;k 
yoktur; Ada seferlerinde mühim 
tadilat yapılmış, bilhassa ada -
Jardan köprilyc p:ı.zar ve aui 
PinJerde son sef crlcr dalıa er· 
ke.-ı saatlere alınmıştır. 

Denicyolları idaresi Karadc -
niz hattı kıl? tarifesir.d de bu ny 
sonunda tatbike baruaya.caktır. 

Susam ve keten 
tohun1u fiyatları 

düşüyor 
Spekülatörler tarafından lü • 

zumsuz yere yükımltilcn susam 
ve keten tohumu fiyatları iki 
glindenberi büyük bir htzl::ı su. 
kuta iba.5lamrştır. 

~5 kuru~a kadar çıkan sılsarn. 
iki günde birer ı~uru,e; dii~erck 

dün 23 kuruşa i:ıınıiştir. 
24,5 ku~a kadar yUkselmiş 

olan keten tohumu fiyatları da 
ayni şekilde iki kuruş düşerek 

22,5 kuruı.~ inmi.c;tir. 
Piyasada miihayaatta bulu· 

nan kiır.se kalmadığından fiyat 
ların daha ca düşecezi anla;ıl • 
maktadır. 

Bu iki maddenin vaziyeti bü. 
yük birkaç tüccarın bü!.i.in bir 
memleket piyasasını ne r:.cki!de 
ellerinde bulundura.bildi klcrini 
göstermektedir. 

üniversitede konf e
ranslar verilecek 

Bir heyet programı 
hazırlıyor 

Her yıl üniversitede talebeye 
ve halka verHme!;:te olan ser
hest konferanslara bu yıl da 
devam edilece1<tfr. Cniversite 
prof csi5rlerin<lcn ve rektörden 
mllteşekJdl bir komisyon konfe. 
ranslann programmı hazırla. 

maya başlam~tır. 
Konferanslar ıbu yıl ilmi ol -

duğu kadar günün vo herkesin 
alikadar olduğu mevzular da. 
hilinde verilecektir. Ayni za.. 
manda bunlar radyo ile de neş· 
rolunacaktır. 

inhisarlar idare~i Iraka 
içki ihracatı yapacak 
İnhisarlar idaresi muntazam 

demiryolu nakliyatı temin edil. 
diği içi.n !raka mal gönd<!nnek 
üzere tetkiklere başlamıştır. 

!Bilhassa içki ihracatı iizcrin. 
de durulmaktadır. 

Bunun için yakmda idarenin 
bir memuru İraka gidecek ve 
buradan iç.ki niimu~dcri de gö· 
tilrecektir. 

Kış mevsiminde Karadcnize 
gidecek vapurlar daha az iske. 
lelere uğrayacaklardır. Ay so· 
nunda. İzmirc yapılmakta olan 
ilave seferi de lağvedi!ecektir. 

Ya!mz her sene te.c;rinievvel 
ba!'jmda tatbik edilen lstan.. 
bul • Mudanya kış tarifesi. Bur 
sa kaplıcalarmın .ncvsimi asıl 
sonbaJ1ar oldu~u düşilnülerek 
bu sene bir ay geriye bırakıl· 
mıştır. Buna göre. İstanbul - Mu 
danya yaz vapur tarifesi tc5ri. 
nievvel S(lnuna kadar tatbik e· 
dilecektir. 

Dısiplın 
tat11natnamesı 

muv aft akı vetle 
tatbik edıldi 

IVlükafat kazanan 
talebeler bir bro~ürle 

tesbit edilecek 
Orta okul ve lisckrdc bu ders 

yılı ba;mdan itibaren tatbik c. 
dilmeğe ba~lanan disiplin tali· 
matnamesi verimleri hakkında. 
mMrif vekilliği gönderilen ra. 
porları tetVi·.: ctmeğc başlamış. 
trr. 

Yap:lı.ın tctl>i klcrc göre. ta· 
limatnamcnin muvaffakıyetle 
tatbik edildiği neticesine varıL 
mıştır. 

Yıl içinc:i<; hlima~n:ı.mcye uy. 
gun hareket eJcn ve takdir ka· 
zanan talebc"cr bu ders yılı ha. 
§ından itibaren mükfıfatlandm. 
laca!c ve ayni za.rr.an.1a bütiin o· 
kullarda mü.kaf atlandmlan tale. 
ft:eler birer broşürle i!Un edile. 
cektir. 

Fahi~ faizle para veren 
. Geçcnlcrd fahiii fa.it.le para ve· · 

rirken bir cürmü me"hut yapılan 
ki~·yagcr profesör folzci lfadinin 
<iün b~rinci sulh ceza mahkemesin
de muhakemesir:c oa:;lanılmıştır. 

Hadi \'~rdjği paralardan kanunen 
lıa.."<kr olan miktardan faiz almadığı 
nı iddia etmiş, mahkeme bir defa 
da ş.ı.hitlcri dinlcmcğc kar:ır ver. 
mi;, tir· 

JIPEK 
Bu AKŞA:.".I s:ı.nt 9 da 

Yeni Program 

KANLI DAVA 
10 binlerce fiğUr:ı.nl!l i~t!rAlt ettiği 
Zengin ve Muhtc~cm ııahneler ... 
Yeniden kurulan bU:,riik §~hirler ... 
M'cfhur ReJiaör AJ,EKSA!'ı'"DR 

I<ORDA'nın şaheseri 

AŞK - HEYECAN' - 1IIT1LAL, 
.MÜTHİŞ ve KORKUNÇ 

~AHNELE.R 

ı Ayrıca: Yeni Fok11 Diinya Gnu-tcsi 

•AMti"Uf!· **'1' .. 
onu. 

Çeviren: Suat De~vaş 

- Bir dakika rica ederim. Siz bir 
~er söylemeden evvel müsaade e. 
diniz dı? ben size suallerimi sorup 
bitireyim. Size sormak btiyorum. 
Yattığınız zamandan Mister Har. 
risonla polis ~muru gelip sizi u
yandırdığı ıaman arasında evde 
hiç bir gürültü i~ittiniz mi? - Evet.. Evet. 

- Bu g~en Çacyimba günü idi 
değil mi? 

- Evet.. Evet Mösyö. 
- O gün Mösyö Bruntonu gör-

müş müydünüz? 
- Evet. 
- Saat kaçta gördünüz? 
- Öğleye doğru efendim. 
- Bu saatten emin misiniz? 
- Öğleyi birle.aç dakika geçi. 

yordu. 
- Onu bundan sonra bir daha 

hayatta gönnediniz mi? 
- Ha.yır efendim. 
- Çarşamba günü öğle üstü 

Mister Bruntonu gördüğünüz za. 
man ne ile meşguldünüü 

-Yennings'e yardım olsun diye 
yemek odasında gümü, takımları. 
m düzeltnustim. Onu açık kalmış 
olan hiltilphane kapısından gör. 
diim. 

- Pckaltl.. Anlayorum. Çar. 

şamba ak§amı hangi saatte yatma. 
ğa çıktınız? 

- Erken çıktım. Tam saati söy. 
liyemecliğimc tees.;üf ederim. l Ier 
halde daha saat on olmamıştı. 
Çünkü ben Yenningslerden ev,·el 
odama çıktım. Onlar hiç bir za. 
man ona kadar kalmazlar. Onlar 
da size bunu belki benden iyi söv. 
liyebilirlcr. · 

- Pekala.. Bunun ehemmiyeti 
yok. Demek saat ona doğru oda. 
nızda bulunuyordunuz. Bu oda da 
diğer hizmetçilerin odaları gibi ü
çüncü katta bulunuyor. değil mi? 

- Evet efendim. Yenningslerin 
odası benim odamrn karşısındadır. 
Mis Jeannette Bocguet'in odası da 
yandadır. 

_ Odanıza girer girmez hemen 
yattınız mı? Sinirlenmeyiniz Mis 
Burrage. 

- Ç.ok müteessifi~ efendim ... 
Fakat bir §CY ,·ar kı ... ben onu ... 

- Odamda olduğum zaman mı 
demek istiyorsunuz, yok~a .. 
- Bu sözünüzden sız odanıza çc
kildiklen sonra ayni gecede tekrar 
odanIZI tcrketmiş oldufonuz ma. 
nasını çıkarabilir miyim? .. Halbu
ki l\Iösyö Ilarrisonla, polis mcmu. 
ru geiip sizi uyandırmışlar. 

- Evet b~n o gece tcl:rar odam. 
dan çıktım.. ben 

- Saat kaçta odadan çıktınız? 
- ~için odanızı bu saatte ter-

kettiniz? 
- Sıçrayarak uykudan .uyan. 

clrm ve çama51rlığm musluğunu a. 
çık brraktığımr hatırladım. Rad· 
yatörlcrin musluğu Misters Brun. 
ton bu musluğu daima kapalı tut. 
mamm ister, halbuki ben de ekse· 
riya unuturum. Bunun için hatır. 
lar, hatırlamaz a~ğı inip musluğu 
kapamak istedim. 

- Ye o zaman saatiniz bir bu. 

K0~'1A YUIU.f. 
~ l . .._... ~ 1 ri{i~ ' 

t:t' 'fu.a z.a oT:ıı S~EJ::tDER.f~_sERTEl:\!h ~ 

Haydi canım; senin söqledi-
ğine çocuk bile inanmaz. 
Sarıyerli çetln pehlivandır 

Hüseyin it!dalini kay'.::etmcden: 
- Olagan şeylerdir, gözüm: 

dedi. Burası 1ntanbuldur. Ben 
onları iyi lamrım ama. herkes 
ne bilecek bunların ic;yüzünü. 

- Pekala, ya Makarnacıya 
ne dersin? Çamlıcadıı paşaya 

kar§ı böbürlenen bu adam, böy
le çadır güreşlerine nrısıl iştirak 
ediyor? 

- Çadır ~reşi deyip d:'! geç· 
ıne be ranm1 Bizim köyde ku;m 
hep çadırlarda güreşirler. Da. 
ntsıklt olmasın da, nerde giirc
ııirlersc güreşsinler. 

- Makarnacı Ahr.ıctlc güre· 
Recck olan Çanakkaleli Mchm('. 
di tanıyor musun? 

- Tanımıyorum amıı. adını 
duydum. İriyarı bir pehlivan
mı~. 

- Acaba .Makarnacı ile ilk 
defa mı güre~ccek? 

- Öyle diyorlar. 
- inanmam. l\fakarnacr bir 

daha böyle çürük tahtaya bas • 
maz. O bir kere oldıı. Çamlıca. 
güre§inin acısını hala unutma
nıışlır. 

- Burada yenilse de, onu se
yircilerden kim taru:r. 

- Kim tanır da laf mı ya? 
Ağızdan ağıza yayılır. Herhalde 
Makarnacı Ahmet bu adamı u· 
zaktan olsun görmüş ve tam. 
mıştır. 

- Hcrneyse, şim<l: ne yapa
cağız? Girelim mi <;adıra. 

-- Elbette gireceğiz, Ben bu· 
raya. ni·~ın geldim? 

- rchlivan scyrctmiye, değıl 
mi? 

- Evet am:ı, belli c!ınaz. mm 
bilir? Belki de güreş \ııışır., 
Bana da gel derler.. Meydana 
çıkanm. 

-8-"' 
rccckti. Oyun başladr. 

Görülüyordu ki, bütün bu ça
lımlar, biitUn bu manasız el pc!f 
rcfleri güstcri~ten ibaretti. 
Bandırmalı Hüseyin yav~ 

Yusufwı kulağına iğildi: 
- Sen bunlara gösteriş diyor. 

sun ama, göreceksin ki, Arap 
Haf<kı, Sarıycrliyi yenecektir. 

Yusuf omuzunu silkti: 
- Haydi carum, bu senin söy

lediğin söze çocuk bile inanmaz. 
Sarıyerli ~ok çetin bir pehlivan· 
dır. Bu serseriye yenili~ ölii. 
mü demektir. 

- Pekala, sen yine höylc dü
şün. Fakat, benim süziime de 
balmumu yapıştır. 
Güreş yarını saatten fazla 

sürdüğü halde-. Sarıyerli bir tür 
lü A " ~ Hakkryı yenemiyordu. 

Yusuf bir ar::ıhk dikkat et.ti, 
Sarıycrlinin sırtı, omuzları kan 
içindeydi. 
Bandırmalı gülerek sordu: 
- Ba kanların sc·bebini bili. 

yor musun? 
- Ben de ona merak ediyo

rum. Neden kanıyor Sarıyerli· 

nin sırtı? .. 
Bandırmah, Hakkıyı göstere .. 

rck: 
- Arabm ağzına bak, dodi. 

Dişlerinin arasında s~rr bir şey
ler pınldıyor. 

- Altın dişleri olmasın .. ?! 
- Hayır. Onlar, evvelce ağ· 

zında sakladığı pirinç vurgular. 
dır. Bunları Amerikada. hasım· 

larmın canım yakmak .için kul· 
lanırlannış. 

- Vaycanma be! Sahiden 
öyle ... Ben de duymuştum. Ama, 

inanmaını§tım. Zavallı Sarıyer· 
' linin -oyun devam ederse· \iicıl' 
du delik desik olacak. 

Arap H~kı fırsat buldukÇ' 
çenesini Sarıyerlinin sırtına '" 
omuzlarına dayayıp sıkı~tırıyor 
Ve kimseye sezdirmeden .Gü) 
çcncsile vuruyormuş gibi· çadı 
ı·m loş tavanı içinoc, hilesi!\ 
göstermeden hasmını böyle 
mağlUp etmcğe çalışıyordu. 

Bu gilrC§in hilesini göziyl1 

gören Yusuf durduğu yerde hi~ 
detinden dişl<'rini gıcırdatma 
başlamıştı. 

Tam ı,rrk dakika siiren Sat 
yerli · Arap Hakkı gürcşinJ 
nihayet Sarıyerlinin sırtı ye 
gelmiışti. 

Arap Hakkı galip ol:ırak ,bil' 
kem tarafından halka takdim 
diliyordu. 

Bandırmalı Hüseyinle Yusıı. 
bu anhr.c l:;arşısmcla snılr>e.c b1 

ribirlcrine hayr<;tle 
ı sültlıt etmişlerdi. ..... 

l•kinci giiroş Çanakkaleli M,,~ 
met ile l\fak:ı.rnacı arasında. ) 
pılacaktı. Acaba Makarnac~ 
da lıilcsi var mıydı? 

Seyirciler arasmda güreşçilC 
ri 1.a.nryanlar pek azdı. Bay:ı af 
münasebetile önüne gelen, vaJ\I 
geçirmek için, yirmi para veri 
çadıra dalıyordu. Belliydi ld, ~ 
para çekmek için kurulmuş bt 
tuza.ktr. Fakat, bu arada Ar& 
Hakkı da. kendini gelecek gU• 
rcşler için hazırlıyordu. Bu sıl" 
rx encak Bandırmalı Hüscyill 
keşf etntişti. . 

Arap Hakkı Tophane kail 
vesindeki kavgayı unutmamıştı 

(Devamı utır) 
- Ben hıra kmam. 1 
- Niçin?.. • .................. . 
- Çünkü burası senin yerin 

değil. Sen burada ancak güreş 

seyredebilirsin! Böyle bir fikrin 
varsa girmiyclim. 

- Yokcanım. Ben ~ocuk de • 
ğilim. Merak etme .. Seni hiç 
bir yerde mahcup etmem. 

Duhuliyelcriıı.i vererek ç:ı.~ır

dan içeriye girdiler. 
Çadır seyircilerle dc;mu.ş'.u. O 

kadar kalabalık vardı ki, Yusuf 
oturacak yer bulamamıştı. Bir 
kenarda ayakta duruyorlardı 

Tam vaktinde girmi~lerdi. 
İlk önce meydana Sarıyerli 

İ.7..zetle Arap Hrıkkr çıkryordu. 
Arap Hakkmm açık kahve ren· 
gine ıbenziyen derisi cilalan.ınış 
gibi parıldayordu. Her ikisi de 
iyice yağlanmışlardr. 

7.30: program ve memleket saat 
ayarı, 7.3S: Müzik: PlAklarla hali! 
mU7.ik programı. 8.00: Ajans haber
leri, 8.10: Ev kaumx - Yemek li.!Jtcıi, 

8.20/8.SO: :Müzllc PJ(lklarla hafit mu. 
siki programının uevamr, 12.30: Pro· 
gram ve memleket snat nyarı, 12.35: 
MUzlk, 12.50: Ajans haberleri, 13.0:5: 
13.20/ 14.00: Mtizik: Operet parçaları, 
(Pi.) 18.00: Program Ye memleket 
saat ay:ırı, ı~.0:1: Müzik: Aryalar ve 
opera beraber tegannileri (Pl.) lSAO: 
MU.ıik: Radyo caz orkestrası, 19.10: 
Mi.fzllt F;ı.,ıl heyeti, 19.4;;: Memleket 
aaat ayu.rı ve ajans, 20.00: MU::lk: Su 
e!lerlerl, 20.30: Konuşma, 20.4:'.i: MU· 
zik, Dinleyici istekleri, 21.15: Konuş. 
ma (Sıh~at 11aatı), 21.30: Radyo ga· 
zctesl, 21.4j: .M:Uzik: Radyo orkestra· 

19.9.940 Per§embe 

23.25/ 23.30: Yannkl proı;nım ve 1'_. 
panı~. 

~ 
> 
~ 
<( 
1-

Perşemb. Cuma 
19 Eylül 20 Eylül 

16 Şaban 

hııu ı a ı 

17 ~ab1111 

h ızır ı3S 

VaWtkr \ ~tı F.z.anı \ autı E7llıı! 
GUıı~Lb 

5 42 11 %6 :ı •s 11 2s 
dolu, o 
Öflo ıı 08 l5 52 12 OS l'S &S 
lklndl HS :ıa 9 22 ı:> s; 9 2J 
Ak,am 18 16 12 oo 18 ı.ı 12 r.o 
Yatar 19 50 1 82 19 48 1 sı 
lınıınk 4 Ol 9 U 4 03 9 41 

Sarıyerli fz~t. hiç şüphe yok sr, 22.30: Memleket saat ayarı, Ajaruı, 
ki, Hakkıyı bir vuruşta yere se. 22.•:s: MUzik: Danıı müziği (PL) 

=:::sı' 

çui::'U gösteriyordu diyorsunuz de
ğil mi? 

- EYct efendim. 
- O halde I\1is Burrage söylcyi .. 

niz bakalım çamaşırlığa gitmek i. 
çin odanızı terkettiğiniz vakit na
sıl bir gürü!tü i5ittiniz. 

- Gürültü İc;itmedim efendim. 
- Fakat bi~ dakika evvel bize 

bir ~yler duymuş olduğunuz zan. 
mm vermi~tiniz. 

- Teessüf ederim. lklki çok ap. 
talım ... Fakat ne dediniz? 

- Dinleyiniz l\fü Burrage zan
nederim ki, en iybi dilinizin altrn. 
da ne varsa onu istediğiniz şekilde 
bize söylcm~niz olacak galiba. Kı. 

• sa anlatınız. Öyle tahmin cdiyo. 
rum ki, anlatmak i:;tcdiğiniz fey 
siz çama~ırlıkta iken g~miş ola
cak (çamaşırlık ta ikinci katta de
ğil mi?) Yahut ta siz gidip gelir. 
kcn yolda oldu. Böyle değil mi? 

- Evet.. Söylemek isterdim. 
Söylemeğt! mecburum ki ... 

- Evet.. Evet devam ediniz. 
- Söze baslamadan ev•·el şun. 

dan emi:ı olrrı'ak isterim ki. söyli· 
yeceğim şey sonunda başıma bir 
bela getirmesin .. Bunu bana sual 
sonnu~ o'an polis memuruna daha 
Çarşamba akşamı ~üylemcliydim 

amma! ... Fakat o kadar korkmuş. 
o kadar perişan olmuştum, yalnız 
onun suallerine cevap verdim. O 
kadar. Sonra benim de ~hit gibi 
dinlenmemi bekledim. 

- Anlarnrum kızım. anlıyorum. 
Üzülmeyiniz. korkmayınız. Size 
kimse fenalık yapmıyacaktır. Bü
tün bildiklerinizi şimdi söylemekle 
ba~ınıza hiç bir bela gelmiyecek. 

- Sonra ne yaptı? Sonra 11e 
yaptığını gördünüz mü? 

- Evet. Onu gözetlemek niYt' 
tinde değildim. Fakat eğer Mis~ 
Brunton mus!uğu açık bıraktığı~ 
bilirse beni azarlar diye korkuyor' 
durn. '(Çünkü birisinin beni bu~ 
atte çamaşırlıktan çıktığını? g~' 
düğünü işitirse o muhakkak niçtı1 
bu saatte çamaşırlıkta bulund~' 

- Te~ckkür ederim. Teşekkür mu tahmin edecekti. Bunun jçıll 
ederim efendim. Ne gördüğümü si. hiç knmldamadan, $CSİmi çıka!• 
ze anlatmamı istiyorsunuz, öyle madan orada oturdum. 
mi? - Evet .. Eve~. fakat"Mis,~' 

- E\·ct.. E\·et. Tabii! mort ne yaptı? Bunu görebüdirıiJ 
- lştc anlatıyorum. Çamaşırlr. mi? 

ğın musluğunu kapamıştım. Ça- - E\'et, mükemmel surette g~!" 
maşırlık kapısını yava~. yavaş gı- düm. Mister Brunton'un çatışııııı 
crrdatmamağ'a gayret ederek açı. · odasına doğru gitti. . 
yordum. Kimse uyanmasın diye.,. - Çalışma odasına doğru gitt1' 
Tam açılan kapıdan drşarı çıka.. ğini nereden anladınız? 
cağım zaman hafif bir ses isittim. - Affedersiniz efendim. D~ 
Kendimi göstermemeğe gayret ede· merdiven ba,ıannda ışık ~· 
rek baktım ve !V1is Lamort'u gör- Mister Brunton böyle söy1emişt11 

düm. Elektrikler koridorlarda değil, fa· 
- Kimi... Kimi gördü~ünüzü kat merdiven başlarında dai~ 

söylediniz .. Daha açık konuşunuz? yağnar .. 
- Mis .. Mis Lamort'u efendim.. - Merdiven başında yanan ı~· 
- Mis Lamort'u gördünüz, öyle la korklorun ta nihayetine ;mesıt 

mi?. Ne yapıyordu. · oda~ının kapısına kadar görünw.' 
- Odasından çıkıp kapısını ka. mü? 

pıyordu. (Devamı var) 
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Romanyada-l 
Milli banka mtldlrl 

ısuıa etu 
Ba§vekil Alman 

Paraşütçülerimiz { 
ıskenderunda 

Ekmek fabrika1'ı için 1 
belediyeye müracaat 

r~;::~;~~::ki 1 ,-.-.._. ............. :.····~···:··;··;····:···· .. , 

{';~~!~:! i:'!~"~:deleri 11 BEYKOZ KOYLERıtJOc BıR yapıldı ! 

ve İtalyanlara kardeş 
muamelesi yapılmasını 

bildirdi 

(Baş taraf t 1 incide) 
Ankara, 18 ( A.A.) - Mek. 

tepkrin yaz tatili devresiyle 
calışmafa.rma. başla.yan bava 
kurumu k::unplarmda 15 eylül 
akşamma kadar olan iki l"'l.l.~uk 
ayltk devrede 37.~~ı u~uş ya.pıL 
mıştır. 

Yu.goslaYyada bir ekmek fab. 
rikası mümessili belediyeye ı 
müracaat edip İsta.nbulda. 150 
bin kişi içiı_ı ~ir_ ~ml. fı::brikası 1 
kurabileceğını bıldirnuşttr. 

Belediye bu mUrncaatı tetkik 
1 

edecektir. 

i:Ji;~·;:\~~~!~~~~;;~~u~~ ·ı G Ez ı· 5 T ·ı Af., N li 'ı K A-y Es ·ı 
bahadaki lt.anlaron.n tut.c:ı.1 )ia • h. 1\ il 
po.crığmı. kanlar için tayin ~~~ .. ' t' 
lece!;: parayı derıh:ı.I Cideyeceg1nı Mızaııcı Murad ID Ahmed Mitlıa a 
bildinni~-tir. 1ı.. .u ... · kı"'tan 1 ı 

Simdihl müteahhidin mııkave. ,, ......... ~,.... V8ruıgl li' ~_..-.ı __..., 

lesi tcşrinı'evYelde bitme.ktooi_r. Beykoz klvlerlnlie \ hasr:enzarı hayret ederek niha. 
=<J'----

BiJJ.,-re§, 18 ( A.A.) - Stc.:: __ 
ajansından: 

Bu uçuşlardan 12.553 ü Eti" 
mesutta niotörlü tayyare kam _ 
pmda ve 27.774 U de İnönü pla. 
nörcillük kampında yapılmıştır. 

Belediye bu miiracar.tt tetktk J yet.siz hayalata dalmak öteden· 
cde-ce!t, kanları miiz:ışcdcyc ko. - Küçük bir seyahat - beri muta.dnn idi. Bu sene dahi 

Sinemalarda 
ha valanclınna tertibatı 

Resmi bir tebliğ, hususi ser -
vis şefi Moruzovıın kendisinin 
emrine verilmiş olan paraları 

ne Slıl'etle jt.ultanmış olduğu 
hakkında. tahkikata. girişilmiş 
olduğunu bildirmektedir. 

Sinemalarda ha\•alandmna 
tertibatı bulunması mecburiye. 
tinin tatbik edilmediği yapılım 
kontrollarda görillmUştür. 

yar..aktır. Başlangıç mutadrma riayet etmek iste. 
dim. 

Du pa.ralr..r, son o:ı sene zar · 
fmda 528 milyon leye baliğ ol. 
muştur. 

Vii..Jcrcş, 18 ( A.A.) - Milli 
banka. umum mUdürü Coıı:;.tan. 
tinesko istifa etmiş ve yerine 
avukat Aleksandr Attulesko ta. 
yln edilmiştir. 
BAYATEK?\.1EKYENECEK 
Bflkreş, 18 ( A.A.) - Stefani 

ajansından: 
ll'kteşrinin birinci gününden 

itibaren yalnız bayat ekmek sa· 
ttlacaktır. 

Bükrcş, 18 (A.A.) - Radc.ı. 
ajansı bildiriyor: 

Hudutlar haricinde kalmış o
lan Romenlere mUşkillat çıka... 
rtlmasma mani olmak üzere ge· 
neral Antonesko halka ·ve resmi 
rnakamata hitaben. bir beyanna
:ıne neşretmiştir. Beyanname ez. 
cümle şunları ihtiva etmekte· 
dir: 

Kal1unla.r hilafına. hare~cet e -
denleri ancak mahkemeler cezn_ 
la.ı::ıim!a-bilir. Mihver devletleıi 
bugün Romanyanm haric;te ye · 
gine istinat edebileceği kuvvet
tir. Aram~a. yaşamakta. olan 
Alman ve İtalyanlara karde§ 
:ınua.melesi yapmak memleketin 
ali menf aatlcri iktizasındandır. 

Fransada 
l~rn:al altında 

bulu:ı.Jmıyan yerlerde 

General dö Gol 
lehindeki hareket 
suratla ılerhyor 
Fra1~1z - Jspa1ıyol hıtdttdu, 18 

( A.A.) - Röyter: 

HAVAKURmfüNA 
YARDIMLAR 

Anr.ara, 18 ( A.A.) - Mer· 
sinde Elvanlı nahiye.si halkı ta. 
rafın.dan ha.va kurumuna ilk yar 
dlm olarak ı.ııı lira teberru c
dilmişcır. 

Bursad!ı. kaydedilen teberru. 
at, 2.721 lirayı bulmuştur. 

Bodrum tüccarları da. kazanç· 
lan yekUnu olan 266 lirayı ku • 
rum.a vermJ.elerdir. 

Somada da 132 1i ralık blr yar 
dım kaydedilmiştir. 
Emirda.ğda kuruma aza yazı

lanların E:ayraı 2. 777 ye varmış. 
trr. 
Diğer taraftan kUçUk bir yar 

dmı olmak üzere C::ükrU TUrker .,.. . A 
ve ec:i, Osman özca11 ve eşı, -
Ji Şa°zi Ekinci ve eşi, RaSi~ :?c: 
mirel ve Ragıp evlenme yuzuk 
lerini hava kunununa tcrkcylc. 
mişlerdir. 

Belediye şube mUdürlerine bir 
tamim göndcrmi~, sinemaların 
bir ay zarfında havalandınna 
tesisatı yapmalarını, bu t~isa -
tı yapmıyanlann ise her seans 
sonunda 15 da.kika fasıla vere _ 
rek salonu havalandırmalarmı 
bildirmiştir. 

Komik Cevdet hapse 
mahk.Um oldu 

Piyes murarrirlerinden Müsa 
hipza.de Celalin Lale deVTi isim. 
li eserini muvafakati olmaksı. 
zm üsküdarda Beyoğlu bahçe· 
sm:ic temsil edm Cevdet Gül. 
dürücil aleyhine c...cı.er sahibi ta. 
rafından :ıc:ılan hakkı telif da -
vası neticelenmiış, su~lu bir ha!. 
ta hapis ve 25 lira para cezası. 
na mr.hkum cdilmi~tir. 

İstinaf mahkemeleri 
kurulacak 

• Adliye vekaleti istinaf malı -
Maslaktakı kaza kemeleri ihdası hakkındaki ka.. 

mm layihasını Meclioo vermiş -
(Baş tarafı 1 irıcidi!) tir. I\:::ı.nun ile momleke.tin nmh. 

dönmeğe karar vermişlerdir· Di - telif yerlerinde adliye vekll.leti. 
reksiyonu ~oför Muhitt_in yruı yoL nin lüzum göstereceği miktarda 
da Leftcre vcrmiıj, chhy~t.sb 0~ istinaf mahkemeleri kunılacak, 
Lef~r otomobili a.labUdığinc sur- bu mahkemeler hukuk ve ceza 
mcve baglam~tır· dairelerini ihtiv& edecektir. 

Ötomobil Hac:osman baytrını .~ık İstinaf mahkemeleri bir reis 
tıktan so!'lrn Alın!l.tt mandırası on
lerinde daha. ziyade sllrnt peyda ile iki azadan teşc!drlil edecek, 
etmiş bura.da önde giden 3139 nu- ayrıca daire reislerinden başka 
maralı otobüsten yol istemiştir· O. bir de birinci reis buluntı.ca.k· 
tobUs derhal yol vermiş, otomobil- tır. Sulh hakimlerile ilk ve ağır 
de bulunan sarhoşlardan biri oto- ceza hakimleri aleyrincleki taz.. 
blis yolcularına pek neşeli bir şe- minat davaları, bu hakimlerle 
kilde el sallamış, otomobil bir an- cumhuriyet milddeiumumileri a. 
da gecip gitmiştir· Uıt gidiş uzun leyhindeki ceza dav:ı.!armı bi" 
siirmcmi~. biraz ilerilerde ta lesi o· rinci derecede, ilk mahkemele-· 
tcmobili yolun Pağındaki çınal' a
ğncrna 'j:ırpmış, sonra hendE>ıtc yu- rin vazifesi dahilinde bulunan 
varlanarak parçıı.lanm!,tır· Sa.d. davaları da ikirJ~i derecede gö. 
mep.in ı:;iddctindcn dlreksiyonda recektir. 

Nakil istiyen ilk okul 
öğretn1enleri 

htanbcl ilk okul öğrctmenl~
rinden mazeret dolayısilc nakil 
istivenlerin dilekçeleri tetkik c. 
di~ıcğe ba.~lanmıştır. 

Dilek!;eler kısa bir zamanda 
tetkik edilecek ve ikinci kAdro 
tanzim cditecekiir. Ma.:-erct .~~e 
sıhhi sebeple nıtkil irliycn og
retmenlerin sayısı 300 den faz.. 
ladıl". • 

Sakarya §ilebı 
Iskenderunda 

!skcnderuna giderken İtalyan 
lar tarafmdan ı~ontrol için bir 
müddet alıkonulan ve som& ser 
best bıra.kılan Sakary:ı. şil~bi 
Mersinden !skendenına geçmı~. 

tir. 
Vap·ur mal yükledikten sonra 

mutat sefer programını _Y11ı>a • 
rak limanımıza. dönecektır. 

··---<>-
Barbaros ihtifali 

Barbarostın ı>rcveıe muhare· 
besini ka:.andığı gilniln yrldönü 
mü 27 eylülde büyük merasim
le kutlanacaık.tır. 

Mera.sim pro~nı belediye 
ve deniz kumandanlığınca hazır. 
ıanma.lrtadır. O gece Barbaro· 
sun türbesi 60 ldiçük projektör. 
le Mba.ha kadar trr.Nir edilecek. 

tir. 
----0--

Romen ticaret heyeti 
dönmüyor 

Romanya ticaret heyetile dün 
de Takas Limited şirketinde 
tnüza.kere1ere devam edilmiştir. 
Heyetin bugün Romanyaya, dö· 
neceği ha.kkmda çıkarılan riva -
yctler d:>ğru değildir. Müzako -
reler müsbet bir ~kilde devam 
etmektedir. bulUDan Lefterin beyni parça.lana.- Aynca m:ıJıl:enıeler aras1;:;.~3; 

rak derhal ölmüş, J{oço ile Muhit- ki vazife ihtilaflarını halletmek, ---ıo---
tin de muhtelif yerlerinden ehem- bir dnva~ı diğerine nakletmek Bir Maçuna yandı 

''Seyahat,. kelimesini balide 
görünce okuyanlar belki mühim 
bir ~y zannederler; çünkü o 
\ı.nvan altnıda mütalea ettikleri 
kitaplarm, Emin Beyinl (Vam· 
beri) nin2, Sa.muel (Beker) inS, 
(Stanley) int k?.ya ve Afrika 
seyahatnameleri gibi mühim a. 
sar olması i'ktiza eder. Bizimki 
öyle değildir; Beykozdn.n Riva 
deresile karadeniz sahiline azi. 
met ve Alemdağı üzerinden av
det etmekten ibarettir. 

Bu halde, baladaki ünvanın 
mürekkep olduğu "Küçük Bir 
Seyaıhat,, cümlesinde, mevsuf. 
tan ziyade sıfata itibar etmek 
icap eder. 

Küçük seyahatimizin ma;,s 
iptidasmda icra olunduğunu ;mü· 
şa.hede edenler Dersaadct civar. 
larınm bahar mevsiminde do
nandıklart kisvei latif eyi der
hatır ederek Şuara.i Sa.lif enin 
inşa vü. tasvir sanatı göstermek 
maksadile tanzim ettikleri mev
iun ve menşur bahariyeleri ne· 
vinden bir parça. addedcbiliyor. 
lar. 1h tarını vazifeden bilirim: 
Sakm o zanda bulunup aldan. 
masmlar. 

Esasen şair değilim. Fazla o· 
lara.k bedii tabiatı tasvir ile 
uğraştığnu yoktur. Pek az oldu. 
ğuna kani bulunduğum frtrl is. 
tidadım dahı birkaç kat pas 
ile setrolurnnuştur. Baharda kes 
bi l•emal eden kırlarm manzaxai 
latifesi etbaıbı: fikrin mümtazla. 
rmdan olan 1: :..a.Jaşlarnnm mil
e.ssir kelamlarmdan esasen ten· 
belliğe alışmış olan fi.kir ve 
lüssiyatım pek cüz'i hareke:e 
geleıbilnıiştir. Fazla olarak o 
haJ•eket kalemim gibi pek za.yıı 
bir tercümanın himmetine muh. 
taç kalmıştır. Arlrk seyahaıtna· 
menin ne olduğunu bundan talı. 
min edebilir:::iniz. 

••• miyetli surette prataıunışlardır: i"'leri de sa1iılı~yct1cri arasında L' b ~ı 
Arlcadan gelen otoblls kazayı go. " ah' 1 . ımanda. şamandıraya a.g r BEYKOZ ÇAYIRINDAN 

.rünce hemen durmu..,, kanlar için- olacaktır. ts;inr<laf m -ı:em~:n ~ulunan liman idaresine ai~ :CAYM.AKDONDURANA 
de üç ki~inin yatbğı görl\lmüş, v:ı- olmıyan yer.e e verı n za 'Kuvvet,, ma..ç~smda. evvelkı 
kn. hemen Derbent ja.ndarnıa. ka- hlikümleri temriz kn.biliyetini gece yarısı yangın çıkmış, "re Beykoz çayırı lstalllbul civa· 
rakoluna ve zabıtnya haber veril. haiz olacaktır. ınaçunanın nhşarı lmmt tama. rmm en cazibeli mevkilerinden 
mi:şt.ir· mile yandıktan ıronra, güçltikle biridir. Ta.biat, san'a.t, hatrrat.i 

NöbP.tçi bulunan emniyet altıncı dınlmıı,trr· İlk t.n.hkiatn göre kan söndUrfilmüşttir. tarihiye meftunları orada fikir· 

Nisannı son cuma günüı1c. ..: 

bermutat o tarafa gitmek üzere 
karar verdiğimi Beykozda sa· 
kin 7.evatı kiramdan5 birine be· 
yan etmiş idim. Mesleğime sa: 
drk durmamı medih ve tahsin 
ederek (sahib.i tabiat} sıfatı. 
nı da tevcih etti. Fazla olarak 
cıuna günü için, Kaymakdondu
randa. birleşip eğlenmek üzere 
birkaç komşunun karar verdik· 
lcrini haber verdi. Yiyecc~c mU. 
teallik birşey el sepetine koyup 
erba.bı safaya. iltihak edeceğimi 
de ilave etti. 
Düşündüm ki fikir fen::. de· 

ğil; zira içtima. edeceklerin elim~ 
le3i bildik ve muhterem zevatı 
kiramdan ibaret idL Hemen k:ı· 
r ... r verdim. Kararımı da icra et.. ' 
tim. Pek isabet etmiş oldu."n; 
çünkü zevk ve ~afam ogünün 
inRirahına. münhasır kalmadr. 
VERİLEN SEYAHAT KARAR! 

ışte Kaymakdonduranda. eğ -
lenildiği sırada idi iki biraz da" 
ha uzaklara icrayı seyahat et.. 
meye, yani lbir iki gecelik kır 
filemi safası ile mütelezziz ot· 
maya k::ı:rar verdik: 

Perşe.m c günü akşam üstü 
Beykoz çayırında. birleşilip, se.. 
ya.hatte refakatile müş31 -cf oı:ı.· 
cağım bir zatı ali kadrin çiftli
ğineO gidilecek ve ilk gece ora· 
da. geçirilecek idi. 

Herkes bineceği atı, gccel 
gündüzlü giyeceği elbiseyi, ka. 
şrk, çatal, inçak gibi taam ıc· 

vaznnatmı; havlu, su barcL.~r, 
hatta sa.ıbun prça.:ınr bile ha.. 
zırlayacak idi. Buna. takım dfür 
me'k de'rler. t şler dahi bundan 
ibaret idi; çünkti r.:cirfilat ve 
meşrubat ile onlara liıznn olan 
mekarelerin'1 tedariki; Uitfen 
arkad~lardan biri tarafından 
deruhte edilerek cümlemizin 
mazharı tahsini olmuştu. 

( Arka..tt oorJ 

Hududa geıen bır rolcunun söy · 
lediğine göre, işgal altında bulun.. 
nuyan Fransada General dö Gol 
lehindeki hareket süratle ilerlemek
tedir. 1ngiltercye müsait şayialar 
Ya·nınınktadır. Bu ~.ayialar ara· 
sında mesela işgal altmda bulun~n 
arazideki Alman kıt"1.atmın harbın 
~aıa bitm~miş olmasmdan dolayı 
ı~kisara uğradıkları ve Man1i ~~· 
tınden bir istfüiya t~ebbils ıçın 
enıin mevzilerinden ayrılmak tık. 
tini iyi karşılamamakta oldukları 
hakkır.daki şayialar mevcuttur. 

ŞUbo .... ·u·dilril Bny Fnilc hemen mo· clıliyetsiz bulunan Lertcrin tmrlıoş "'---• 1 . . . Se •" -~"ı ı dıg·ı ~ınıdcki tayfalar bir römor erını ışgal edebiliyorlar. ne-
tos.ıl•letU zabıta. memurlarını vaka lukla direltsirona -.u P o :una -' t;;..... cvdn.na kör tarafından lmrtartlmış. talı de ıbir kere olsun. "aVTI" biçil. 

1 Bu Eınin Beyden maksat 1295 t<ı 
(İstanbuldan Asyayl Vu.sta•ya seya.· 
hat) adlı bir kitabı neuredilmiş ol:ın 
za.t olacaktır; fakat bu kttab Ahmed 
Mlthat tarafından yazılan biı· mukad. 
dlmenin iki yerinde kitabm ııeynhati 
yapan ml\elli.fi Mehmed Emin değtı, 
Mehmed Ali o1arak yazılmakta.dır. 
Bir de Emin Paşa adiyle A!rikada ae• 
yahat eden bir Alman heklnll vardır. yerine göndermiş, yaralt bulunan nı ve kazayı yap tı;ıuı rn . · . ~ ,r· 

Koco ile Muhittin hastn::_ k~a-1-..;..;c;ık;.;a;rm;;;ış;.;t;tr_ ... --------•k•ı.·k •. a.ta-b•aş-la11n•m-1.ş•l•ır•.---~--m•c•.z•d•e•n-•evv-e•lıİı, -l•a•ti•f_sah_· .r.a1y1a 

Bu kabil şayialar Almanla.1n 
l<'ransadaki hatu hareketi dolayı. 
Siyle halk arasında aynca revaç 
bulmaktadır. Almanlar, işgal altın
da bulunan ve bulunmıyan arazi. 
~eki ia5e maddelerini açıktan açı.. 
ga zaptetmekte ve bu suretle Fran 
S<ı.daki yiyecek kıtlığının lngiliz 
ablukasından mütevellit olduğu 
hakkındaki iddia~anm yine kendi
leri tekzip etmektedirler. 

Amerikadan alınan 
destroyerlerden birine 

Cörçil ısını varıldı 
lonara, 18 ( A.A.) - Bahriye 

tlazırı Alexander, Amerika tarafınran Ingi!tereye satılan destroyer. 
ere V('ri.ecek isimleri Avam kama.. 
tasında bildinniştir. Alexander 
cl~st!oyerlerden birine Çörçilin is
~ı.nın verileceğini söylediği zaman 
§Jddetıe alkışlanm:ştır. 
. Daha ba~a isimler de zikretme

sıcl v~ iki hükfunet evvelki isimlerin 
eğıştirilmesinde mutabık o!duk. 
~~ c~hetle bunların _tngilterede v_e 
'ı.ıııerıkada ayni ismı taşıyan şehır 
ve. köylere ait olduğunu izah eL 
rnı,tir. 

rı .... .,± * ....... , 

; 
Ahm':.uAkk:~unlu 

rak.&ım, Tallmhace Palu No. f 
f•azıırttnn maada bergtın saat tD 

\,. tı-~ 11onra. Teldon 40121 

.. ~ ... , ·---· 

, __ K_oç_u_· k_H_ik_a_ve_: 1 
Bi:tlın ma.h:LllC dclikanlılan bana "Ağa.bey" likabmı taktılar· 

Geçen yaz ba.şında.nbefi "Ağabey aşağı; Ağa.bey yukarı···" GUn 
geçmiyor ki istiyecekleri bir §ey de olınıı.sın ! 

Bir mayıs başlangıcı idi. 1k.i aylık bir konje için bir plan 

ya.pmağa hazırlanıyordum· Oda hizmetçim geldi: . 
_ Beş altı çocuk sizi görmek istiyorlar efendim! dedı· 
_ tçcri alın! diye ısöyledim; ve ihtiyar kadının vcrdiğil'n 

mUsaadeyi bildirmesine daha vakit kalmadan, odanılll ba11çeye 

bakan kapı kanatlarından biri açıl:ırak, sekiz dokuz yaşlarında 
kadar kUçlllt bir !:ocuk, ilk bakışta. yalnız snçlannm kt\•rrcık sa-

rısmı farkedcbildiğirn ba~ını uzattı; arkadan en kabada.)1SI .on 
iki on üç yaşlarında bir kaçı, biri.birinin üzerinden içeriye do~ 
yava..'j yavaş yUrüdUler; . v~ Kozyatağmdan Modar~ kada:ı: bü
tün sayfiyelerin bahçelerım haraca kesen ruğer biri, ilk gıren
lerin arasına karışmak ve gözlinıden kaybolmak istiyerek so. 

kuldu· 
_ Eh, dedim; söyleyiniz l;ıa.kalım. kUçUk yaramazlar; ne 

derdiniz var? Hele sen? .. Yoksa bir çete mi kuruyorsun? .. 

Hepsi do kapının az ilerisinde bir manga gib~ önilme <litil
mi.şlerdi· Ayaklarında kısa bir:r pantolon vardı. İnce bir kayış, 
yı:ı.hut bir ikisinde siciınlo baglarunıştı. YUzteri bir deniz suyu 
ile yıkanmış çakıl taşları kadar parlak; bacakları dikenle yır
tılmış gibl cizik çizikti· Boyasız kuduralarmın kUt burunlu uı;· 
lan bir kaplumbağadan farksız gözilküyordu; ve yanmış hir et 
rnanzarasmda idl· Bu arada sayfiyeler yarama.zmın çıplak arak· 
lan odamm cilalı muşambalarma garip bir Urperti ile basıyor
du· .Adeta, bu ayaklar, rnu~smbayı bir lrnt bahçesi gibi ı;tisle
ven motiflerden biri idi· "(}:;:erinde maı.1 böcnk kabuğu bir fani

irı vardı· O kadar uzundu ki k!sa pantolonunn bile gec;e!"f'k iliz 
kıı aklarnıa kadar büliln bacaklarını örtmrı;ıu. 

p Arıılarmdan biri, biraz (:Wel de eöylediğim kmr<'tk sııc;lıı;ı: 
- Sizden bir ricaıtuZ var! dl:re atıldı; biz, bu ~ene nenizE' 

Güneş balıkları 

Fa.kat birdenbi~e durdu; ve sayfiyeler yara.mazmm yüzüne 
doğru bakarak geri geri çekildi; eözü ona bıraktı: 

- İ}i dedim; benim bu hususta yapacağnn bir ~ey vars:ı 
:rardrm ederim ta.bli ! 

- Öyle zannediyoruz; diyerek elebaşıları sözil aldı; \'C de· 
va.m etti: - "Belediye sahilden denize girmeyi ya.sak ctıni~ !" 

- İyi ebnlş; dedim- Bir <;ok ölenler oluyor çUnkU! .. Plaj
larda niçin girmiyorsunuz? 

- Plaj parnı:. Dir kişiye on kuruş istiyorlar. Yedi kişiyiz 
biz! ... 

- Ha; dedim; şimdi a.nln..ıtlıyor! Demek, bütün bu c:;cle)·i 
sen idare edeceksin! Olmaz. Hem söyle bakalmı. Fener dalva
nmdaki bahkçr \r:mcalarnu sen k:ıldırıp göt~üşsUn. tn~liz 
Vitollerin kapıcıc;ı d:ı dün snb:ıh geldi. Bütün güller kopanlml!l· 
üstelik kiraz a;;:ıçlıuı cfa ... 

Birdenbire ötekilerin arasından ilerledi: 

- İftira. dedi; Yitollerin ka.pıeısı bunağın biridir· Hem si· 
ze haber vereyim ki dün ı:ınbab koparılan gülleri bahçrv:ınm Da
:n oğlu Ad:ı vapurunda. s'.ltıyordu. Üçte Modadan kalkan vapur 
yok mu? OndB··· Kiraz dnllnn da elinde idi. Kancalara gellnco ... 

__ Sus! dedim: btlfün bit' sayfiye sen1• ta , nrr . .. 
Göğsü ıJlddcth' inip kn\ktyor; ve gözleri sağanak yemiş 

renkli bir cam glbi parlıyordu. Bu sefer daha ş:ddetle ileri dnğ
nı atıldı: 

_ Yalan! dedi; hepsi yalan! .. Heın size yemin ediyorum 
ki on ~ilndUr hiç bir bah<:<'YC P-irdiifun yok! 

Bütun dii'Tederl, az evv~l. sövlediğinı sağanağın altm:ı çekil. 
miş kuşl:ır gibi kanallarını bırdenbire indirr.:ı.işler~i· ·erkek bir 
t;ıkmı kı~1a.r ki biraz ötede yiyeceklerini limit ettikleri bir ta
knn ufak tefek dn.rı tanC"knnu.1 henı"n önlerindl'!n geri ıılmacn· 
f!rnr clil!ıünerck kıır.-ıakl?.rr gıınp bir bo:şiuk idndfJ rziliyordu· 

(l><'vam' Yar) 

J...!girm~~ek:.;is~U~y~o~ru:z~!~-·~· ............ .---....... ""' ..... _ ......... - ......................... aa ...... ~ .. --.... mm ... -

2 Vo.mberl, 1913 te ölmllş blr Ma. 
car seyyahıdır. Pe§teden !ııtanbula 
gelip Tllrkçe öğrenmiş, burada halk 
ara.smda (Reşid Efendi) adiyle tanm
mıştır. 181)1 - 18G5 arıı.smda tran, Bu· 
hara, Hive ve Türkistan içinde uzun 
seyahatler yapmış, (Bir ehte dem. 
§in Orta. Asya.da. seyahati) adlı eaeri 
Tllrkı;:eye de tercüme olunmuştur. 

3 Sir Samuel '\Vhitc B:ıker •(1821 • 
1893) ruzmeUeri uzun zaman hatıra· 
iarda kalacak bir seyyah ve mUelllt. 
On dokuzuncu asır ortalarında SeylA.n 
adasında. uzun müddet yaşo.mış ve 
blla.hara bu ada ha.kkmda lk1 kitab 
yazmıştır. Sonra Orta Afrikada se::a. 
bate ba.,ıamıştır. Alber Niyanza ~~
lllnü keşfet~tir. 186!> da, Orta Aırı· 
kaya esir ticaretini men için gönderilen 
bir seteri kuvvete riya.set etmiş. Ve 
Hıdiv kendisini o sabay:ı. 10.000 Ster. 
lin maaşla dört seno için umuml vali 
tayin etmiştir. 

4 Sir Henry Morton St.anley (18•1 • 
1904) Genç yaşında gazete mUveZ%i11· 
ğlnden başlayarak harp muhabirllğı 
yapmış; 1871 de Zenglbardan .. ~U
yük bir kafile ile hareket ederek li.R 
r:ınlık Kıta.,. dedlği bUyük A!rilta sa· 
halarmd& keşfiyatta bulunmuştur. 

r; Bu zatm kim olduğu anlaşıla· 
mıyor. 

6 Gelecek sayfalar bu zatın Ahmed 
Mitbat Merhunı, çlftıl~ de onun 
çiftliği olduğunu ı:ı.nıatacaktır. 

Bir yaralama davası 
neticelendi 

Geçen sene Sarıyer civarında.. 
ki bir tarlada Ali adında. bir 
çobanı çüte tüfeği ile a.ğrr su · 
rette yaralayan çoban Harodi • 
nin dün birinci &.z,öır cezada 
muhakemesi bitirilmi~ir. 

Mahkeme Ha.mdinin suçunu 
öldürmeğe tam tcşeıbıb~ ?1~h1 -
yetinde görmüş, kentlısım .12 
sene müddetle hapS-0 malılmın 
etmiştir . 
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Bir hamal sırtındaki 
yükle dü~ilp ezildi 

POKER TraşBıçaklan ı--------- Eski Fey~iati 
.... , '*K*!fi?tMCMitl!i!:: \ 

Dünyanın en iyi fra§ v e • 
Vatısıı Hasrr iskelesinde h~naUr.k ya· "" 

pan Osman oğlu Derviş dün iske. 
lede çalışırken sırtındaki yükle be
raber ayağr kayarak dü~müştür. 

bıçaktarıdır· Yatıl az 
Dervişin göğsü yükün sıkletile 

ezilmiş, keınikleri krrılm· .tır. Has 
laneye kaldırrlınll'tır. 

Bir mutemed 
mahkemeye verildi 
Bakırköy he!ediye muhasebe· 

si mutemedi Baha, muhtelif za. 
manJarda iki yüz elli lira kadar 
bir parayı zimmetine geçirmiş, 
yaka lanmı~trr. 

Baha hakkır. · ı yedinci sorgu 
hakimliğin.ce tevkif kararı ve_ 
rilmiş ve hakkındaki tahk!kat 
ikmal olunarak sekizinci asliye 
ceza ma.hkcmesine sevkolunmuş· 
tur. 

Kongreye Davet 
C. H. P. Alemdar semt oca • 

ğmdan: 

Ocağmıızm senclilC kongre.si 
20·9-1940 cwna günü saat (21) 
de Alayköşkünde yapılacağın. 
dan partidaşlarm. teşrifini e. 
hemmiyetle rica ederiz. 

T1·aş bıçaklan geleli· Her yerdo 
bulunur, marknsm.:ı. dfü~<~t C'dinf-,:. 

Deposu: .Jak Dekalo ve Ştlr. 
ıstanbul Tabtakale No. 51 

Şişli Terakki " NişANTAŞI .. 
~, l\lüdUrIUğfuıdm: ıNGiliZ EKREK MEKTEBİ 

Esas talebe kadrolan:rı:m dol 
Ka.yıt moa.melesl, Cuma.rt.esl ve Pn.zıı.rdan maada, her gün saa.t m~tur. Devam eden mllra.caatıaı 

kar§tlilllcLı. SI11Ifiarnnrza. CYenl şu 10 - 12 arasında yaptlmakt.adır· l\lektep 28 EylUJ' de nçıla.caJdxr. 
beler) açmağa karar verdik. Kayıt Telefon : 81078 

olmak isti.yenlerin acele etmelenı l••••••••••••••••••••••ı••••ıl 
!cabeder. 

Balıkesir Ortaokulları Satrnalma komisyonu 
başkanlığından: 

EyUp İcra Memurluğuodaıu Itloltammen Movıı.kkat 
!H0/339 Erza.km clnaı Azı Çop bedeli teminatı İhale ıtın 

I{Wltoprak Ba:dat caddesi 75 kilo kllo Lira K. Ltra. Jt. ve 1aaU 
No.lı dllkkAnda Hamdi'ye; r Ekmek ~2000 715000 821SO 00 618 71S 30/9/94'0 Pazar- I!apalı 

Bodosun zimmetin.izde alacağı olan tesi .saat: ıı de zart 

seksen llranm temini lstl!ası için suı.. Sa.de ya.ğt •ooo 5000 7000 oo 525 00 ,, ,, .. .. .. ,, 
tanah.met Uçll.Dcü hukuk hA.lı:1m11ğince Orta okulla.rm MaYUI 9il sonuna kadar Jhtlyaçlan bulunan yukarda 

cm\•al men.kulenizden borcu k.a.ti mik· mlktarlan yazılı ekmek ''e saiie yağı !tapalı zarf tmıllle 115/9/1940 bı.nhtn. 
tarın ihtiyaten haczine dair olan ka.. den itlbal'en 115 gUn mUddetıe ekııiltmeye çtkanlmıştır. Şartnameler her gUn 
rarnn.me b~rayi tebllğ yukarda.ki ika· öğretmen okulunda. g'örUlcbJUr. Taliplerin kanunun tari!atı dahilinde ha.zn
metga.bına da gönde.ril.m.i§ ise de dük· la.nmııı olan .za.rfl~ yukarda. yazılı saatten bir saat evveline kadar Balı· • 
l<dnı terkettığl.niz ve ıılmdlk1 adrea1.- kesir ma.a.ri.f mUdUrlUğUndeki komtsyon ba~kanlığma. te:slim et meleri ve bu 
nizin bllincmcdl~dcn e'l.Ta.k adllyeye ııa.a.tten sonra verllecek zarfların kabul cdllmiyecegi llA.n olunur. (8845) , 
'6ilı\ tebliğ iade edilınlf olduğundan 

nla.ca.klınm talebile ve on be§ gün 
müddetle il!nen tebllğııt 1crasma ka· 
rar verllml§tlr. Tebliğ ma.kamma ka· 
im olmak üzere ilA.n olunur. (334~9) 

İstanbul Asliye Uı;ibıett Hukuk HL 
lii.mllğinden: 

!sınan Hakkı Hakver tarafından 

Beyoğlu Hilscytnağa mahallesi SaksI 
sokak H numarada mUtevcf!a NJkolo. 
Boyarıno! kızı Alekaa.ndra aleyhine 
ııçrlan 9i0/45 numaralı ihtara milste· 
n!t boşanma davasında: MumaUeyhln 
ikametgA.bmı terkederek halen meç
hul olduğundan il!nen tebllğat icrası. 
na karar vcrllmi§ muhakeme gilnU o· 
tarak ta 11/10/940 Cuma. günU saat 
14 tayin edilmi§ olduğundan mezkür 
tarihte mumaileyhl\ bizzat veyahut 
bllvelc!le gelmediği takdirde hakkmda 
gıyabl kare.r ittihaz olunacağı tebliğ 
olımur. •(83503) 

. ~ 

Devlet Demiryoltarı ve Limanlar. 
işletme Umum idaresi ilanları 

Aylık 12 lira muhammen kira bedelli Derince istasyon bUfesi pa.. 
zarlıkla kiraya verilecektir· 

Bu gibi işlerde ilıtisası bulunarilarm vesikalarlle birlikte 25 Ey
IQI 940 tarihine kadar Ha.ydarpaşada 1~letnıeye müracaatla ~rtname
yi görmeleri ve yazı ile teklifatta bulunmaları lhı:mdtr> 

İdare talip olanlardan en muvafık buldukları arasında pazarlık: 
yapmakta serbesttir. (8649) 

• • • 
Muhammen bedeli (3850) lira. olan bir adet motör yağlarnu te

mizleme tesisatı ve buna·muktezi filitre kAğıdı 27-9-940 cuma gü. 
nU saat (15) do Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tara
fından kapalı zarf usul.ile satm almacaktzr. 

Bu işe girmek isteyenlerin (288) Ura (75) kuruşluk muvakkat 
teminat kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfla· 
rmı aynı gün saat (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermele
ri 18.zıındrr. Bu i!]e ait şartnameler komisyondan parasrz olarak dağt. 
tılmaktadır- (8396) 

KIZ ve ERKEK TALEBJ'.l AYRI BÖL'OKLERDE 
Ana ilk orta ve füıe ~mrfle.n için eski talebenin kayrt.la.rmı tecdide ve yeniden talebe kaydına başlan 
mı:ştır. Bütünleme . imtihanları 27 Ağustostan itibaren başla.m.ıştır. İsteklilere tarifname gönderllir 

- Telefon 36-210 Arnavutköy. Çifte sa.raylar. umu ıık 

------,,,-------~-------r,ı~ Bir kitara hocası 

aranıyor Türkiye Cumhuriyeti 
Metod üzerine ders verebilen 

bir kitara muallimi aranmak z·raa an ası 
tadır. Gazetemiz idarehanesi· 
ne müracaatları. 

BORSAi 
- Ankara18·9-940 -

1--ÇEKLER f 
l St.erlla 

100 Dolar 
100 Frc. 
100 Ltreı 

ıoo h vtçre Fnı 
100 Flori.o 
ıoo Raytomarll 
100 Belga 
100 DrahmJ 
100 Lava 
100 Çek Kronu 
lOO Peııeta 

lOO 7.lotı 

100 Pengö 
lOO Lef 
100 Diıı.U 

100 Yen• 
ıoo hvco Krona 
100 Ruble 

, -

\ 

29.601} 

0.99'1'5 
],6ZJ.5 

ıs.oo 

26.CiS23 
o.w 
3.l"IS 

ILU75 
81.0050 

1 

1

- Esham ve Tahvilat -
Erp.nl 19.50 ı 

/' KAYIP!..AR \.. _______ _ 
Nutu.ıı kAğıclnnJ, Reislik pha.detna· 

memi kaybettim. YenI.mıi çıka.raca 

ğundan hUkmü yoktur. 
G. Yağkapanı No. il Oama.ıı oğlu 

tıunall Okya.r. (3S4DS) 

••• 
KeınaJlye n utus memurluğundan al· 

dığan nU!U3 tezke~ml z a.yi et~ 

Y enl81.ni çıka.raca.ğmıdan csklııl.nl.tı 

h!lkmU yoktur. 
Şoför: Artbı Kuyumcuyan 

{33500) 

••• 
7647 sicil numaralı §Oför ehllyetna... 

meml zayi ettim. Yenislnl çıkaraca· 

ğundan eakiruıln hlikmU yoktur. 

• • • 
Şevket Çelik 

(33492) 

Emniyet mUdUrlUğU ' Uncll §Ube. 

den aldığım 31/22947 numa.rıı.lı ve 
15.IS.39 tarihli ikamet tezkeremi zayi 
ettim. Yenl.slnl çık&raca.ğundan eski· 
sl.ııl.n hUkmU yoktur. P andell ıtordl9 

(93491) 

Sahibı: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

Umum ne.ı;riyatı idare eden: 
Refi k Ahmet Çevtneil 

Kurulu!C Ta rihi: 1888 
'Sermavesi: loo.r,,,o.ooo Türk lirası 

Sube ve A ;ans s:a..:ledi? 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikra iye Veriyor 

iılra&t. Ba.Dkasmda kumtıa.ralJ .-t: ihbarsız tasarnıt tıesaptannda en az 
l50 Uram bulunanlara senede ' defa çeklle~k kur'a ile aşağrdllld 

plAııa göre tkram!yo dağıtılacaktır. 

& Adet LOOO Uralık t.000 Ura 
& • GOO • 2.000 • 
' 260 • J.000 .. • , 

40 • 100 • 4.000 • 

100 • 60 • G.000 • 
120 • tO • 4.HOO • 
160 • ıo • s.200 • 

DiKKAT: HeaaplarmdakJ paralar tılr eeDe lçl.ııde 5'l llradan aşağı 

dllşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 tazıastyıe veruecekUr. 
Kur'alar senede & deta: 1 Eyldl,. 1 Blı1ncikA.nun, 1 Mart ve 1 Hazir&ll 
tarihJerlnde çek1lecektll'. 

lı••• ...................... msıua!li!ll~'amm1111S1ı~aeam:ammı11111111ii111• 
,,, 9 * - AN 

Kiralık depolar 
Ankara caddesinde Orhanbey Han zemin katında ve makine 

yerleri istiyenlerin Vakıt Matbaası ldare memurluğuna müracaat 
etmeleri. 

......................... mmliiB'lllllEml! ...... 

istanbul Belediyesi 
ııanıarı 

nk 
k lra.st (1) seneltk 
Yı:llık t.eminat 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 14 / 9 / 1940 vaziyeti 12,00 0,90 Ifapatıı:arşrda. Yarrmta~haıı :1akıığrnrl.ıı. 1 No.]I dUkkrut 
(1 ua. 3 sent') 

AKTi F 
Kasa: 

1.Altın: san Kilogram 71814533 
Banknot • •• 
Ufaklık • • • 

DaJılldeld ~luJıa.blrterı 
Tilr k u J'8.lll 

Bartçtekl lHııbıı.blrlerı 
• 

AJtın: Satı KJlogram 5 319 99 ? 
Altma. tahvili kabil serbest dö-
vizler • • • • 
Diğer dllvi.Zler ve borçtu Kltrtng 
bakiyeler! • 

eaııue TabvWerl ı 
Deruhte edUen en·ak:ı aa.kdlye 
kor:ıııgr • 
Kanunun 6 • 8 maddelerine tevtt. 
kan Hazine tara.tmdan vAld te. 
dlyat • 

&necıaı curoaru: 
TScaı1 Senedat • .. 

l'.:llbnm ve tabvllAt <'Uzdanı: 
Den.ı.bte edilen evrak1 nakdi· 
yenin kr.1111ıgı esham ve 
tabvtla.t 1Ubaı1 Jaymetle . 
Serbest Esham ve TabvilAt: 

A vanıılıır ı 
Altın ve dBviz llzerlne avıı.n • 
Tahvil!t llzerine avlllUI • 

• 
• 

Ha.zıneye kısa vaıı. a,·ane • • • 
Ha.zıneye 8850 N o. kanun.o. gOre 
aı;rıan altın ke.Jlılıklı anm • 
kıseedarıu • • • • • 
Mulıte.ııı # - • .. ... 9 • - , 

101.012.889.54 
12.526.349.-
2.118.932.03 

1.712.972.31 

7.525.192.41 

118.608.69 

115.658.170,5~ 

1.712.972.3: 

20.380.434.87 28.024.235.91 

158.718.563.-

19.310.196.- 139.438.367.-. 
258.433.0-!7.87 258.453.0i7.8~ 

47.564.656.93 
8.277.057.57 

8.858.76 
7.808.722.-
5.881.000.-

55.8-11.714.5( 
i 

43.000.000.- 56.698.580.76 
4.5000.000.-
20.476.829.3~ 

Yekftft - 680.803.918.3f 

PAS1Fı 
Sermaye 
bıtlyaı o.kçest: 

A.dJ ve fevkalAde • 1 

Husus! • • t 

' \ \ .. •rl ~ \ 
1 t s""' .. . , 
• • • 
• • • 

recıavttldekt Banknottu ı 
}~ruhte edJlen evra'o nakdiye 

Kanunun 6 • 8 lncl maddelerine 
tevfikan Baztne tara.tından vak.1 
tedlyat. 
oenıbte sdJten evralc nakd!~"C 
oaldyesl • 

Karştlığl t&mamen altm olarak 
lı\veten tedaVt\le vazedt.ıen , 
l{eeskont ınukabllJ ilaveten ted&. 

·~ed. • • • • • 
ME\'DUı\T a 

l'Urk Lf J'!lAJ 

6.188.666.15 

Llra 
15.000.000.00 

6.000.000.- 12.188.666.15 

158.7 488.563.-

19.310.196.-

139.438.367.-

17.000.00.-

' 
208.500.000.- 364.938.367.-

68. 738.671.67 
Aitm: san Kllogt"am 18 915 845 26.606.61907 95.345.320.74 
3q50 No. kanuna göre bvJııeye 
açılan avııruı 11\UkablU tevdi olu· 
nan altınlar: 

SA.ti kllogram 86 715 {.'ı3 51.643.228.22 51.643.228.22 
Uö-vl:ı Taabblldah ı 

3.359.77 AJtma tahvU1 kabil diMzl!!r , 
Diğer dövizler •e alacııkb KlJ· 
ring tmklyeleı1 • • , , , , 28.349. 731.53 28.353.091.30 
"1.ı.ı.btelll • • .. . .. . ... _ .,. _ • 113.335..244.95 

Yek6n 680.803.918.36 . .. - . ·- . .. . ,,/ 

İskonto baddf ~ f Altm Uzerlne avana ~ a 

120,00 9,00 Çarşıkapıda Yeni!;erller caddestnde 70 No.lı Sebil 
(1 sene mllddetle) 

Yıllık kira. muhammenlcrl ile ilk tı>mlnat nıiktıırlan yul<arda yazılı gayri 
menkuller hizalarında. gösterilen mUddetler üzerinden kiraya. verilmek tlzere 
ayrı ayrı açık arttırmaya. konulmu§tur. Şartnameleri Zabıt ve MuıunelAt 
MUdürlUğÜ kaleminde görlllecektir. İhale 4/10/940 Cuma. gUnU saat 1' de 
Daimi EacUmendc yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbwı veya mek
tuplarile ihale gUnU mııayycn saatte Dainıi Encümende bulunmaları. (8873)) 

•.. ~ 
Ko,11 İlk 
bedeli teminatı 

1 

3652,57 273,94 Kabataı, Tramvay caddesl ile Karaanali"C~e!ıl-arasm-= 
daki merdivenli sokak yolunun fn~ıı.sr. 

7553,98 566,55 Çubuklu kö§kllnde yaptırılacak dıını, sıva, Jdrem.lt, pen· 
cere ve kapı tı\mlrL 

9620,'i9 7Zl,56 Bakırköy - Kazlıçeşmc yolunun asfalt tA.mfratı. 

Ke§i! bt'dellerlle ilk teminat mllda.rlarx yukarda yazılı inşaat Te tamira t 
fşlerl ayrı a;>Tt açık eksiltmeye konulm~tur. Kc~i! ve ~art.nameler Zabıt "H 

Mmı.ınelM Müdürlüğü kaleminde görllleı:-ektir. İhale 26/9/940 Perşembe gUnll 
saat 14 de Daim! EncUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk tem.l.na.t makbuz 
veya. mektuplan ihale tarihinden sekiz gUn evvel •(Bakırköy • Kazlıçeame 
yolu için Nafia ve diğer işler için Fen İşleri MUdUrlUğUne) mUracaatıa al&• 
cakları fennl ehliyet ve 940 yılma ait Ticaret Odası vcslk.alarlle iha.lo gUntl 
muayyen saatte Daim! Encümende bulw:ım&ları. (~2) 

~~~~~~~-------------\ 

Belediye Sular idaresinden ~ 
tdarernı.zee meşe yahut çrra1ı !:am olmak 1lzen ~ a.rttrrina ne 2ıso 

tane telefon direği sa.tın alma.caktxr, 
Arttrrma.ya girmek istiyenler Ta.kB!mde Srraversl.lerdekl ic!a.ra merke· 

zlnde levaznn servisine mUraca.a.Ua. şartnameyi alabilirler. 
Açık artt.nma. 30/9/940 Pazartesi gUnU sabah. saat onda yapıla.ca.kttr . ... 

,r- (88~6) 


