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•--'---' kunıatuk altı Jdtabt 60 knruıı mukabl· 
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eylül gününü Ordu halkı çok parlak te7ıihü' 
ratla. kutlamıştır. 
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6 
SAYFA 

Tlrk • Bo•en ticaret 
mlzakerelerl aetıceıeadl 
Tokyo toplantısı 
ile Roma konuş
maları arasında 
bir münasebet 

var mı? 
iYazan : A SIM US 

Toky0<lan re men blldi.ıilen bir 
habere göre imparatorun rlya,.e. 
flnde çok milblm bir topl:ıntı ol
l'llu1Jtur. Ordu ,.e donanma J:CDel· 
kurmay bn.Şknnlan, Ba~'ekil Pren~ 
l\onoyc, harbiye ,.e bahriJ"e nazır. 
lan, milli siyaset planlarmı tan
t.lnı eden büro rei l ,.e diğer bazı 
lıiUrumct erkftnmm iştirak ettiği 
hu t.oplantı hakkındaki re mi tebliğ 
hlc sarih bir r,;ey söylemiyor; sade
ce lctimadn. mUblm milli işlerin gö
rii§UlmU5 olnınsmdan bahsediyor· 

.Japonyada imparator llilhlar 
nesUndt!n indiği , .e bir takm1 ho
htı~i lmtiyazlan haiz bulunduğu 
iı:ln onun riyasetinde alcredlhm 
t41plantı Anupa harbinin en karı. 
:Sık bir zamana tesadüf cdim·e ta
bii olarak bUyü''-' bir ehemmiyet a· 
lır ,.e bu hadise dhan efkiirıumu
ltılycsinde Jıcr ,·akitkinden ziyade 
bir aliko. ile kal'§ılamr· Fazla ola.. 
l'ılk toplantının Frıınsarı mağlfıp 
etttkten sonra Almanyanm lagllte
reye karııı bir ö lüm ' e dirim har
bine ~ri tiği ,.c diğer tarnftan .A l
man harklyo nazın Fon Ribben. 
t rop'un Romayn ghlcrek l\Iussollnl 
ile görü5tüi;rü bir 7am:ında. Ytıkoa 
gelmesi bu hususta.ki ıılaka~ ı n1tı
racak birer sebeptir· 

lııp:ınya dahlli harbi rsna!'imds 
Almanya ,.e 1t:ılya ile Japon~·ıı a· 
~ında lın~lıynn yakrnhlc 1989 a· 
gtırstmmna kadar dcrnmlr bir inld. 
af gösterrnlsti· nu üç- meml<:.~rntin 

İngiliz lmpıırat.orluğt:nu pnylao:malc 
~tin anin nınkta olduklnn sılc sık 

eynclmllel nuıtbunt ııhn ında 

Anlaşma bugünler
de şehrimizde 

im 7- a 1 a na cl!k. 

Tülk - Romen lı tj•cti içtima halinde 'ı \' ' 
_lıl 

Birkaç günden beri şehrimiz· 
de devam edilmekte olan Türk 
• Romen ticar et müzakereleri 
eıw.s itibarile neticelenmiştir. 

Bazı tef errüat üzerinde dün 
iki heyet ayrı ayrı toplantılar 
yapmış, akşam geç vakit tek -
rar bir arada müzakerelere de. 
vam edilmiştir. Bugün veyahut 
önümüzdeki hafta başında an· 
laşma §ehrimizde im.zala.hacak • 
tır. 
.Anlaşma. ile R01Ilanyaqan pet 

rol. benzin, kereste, kağıt veya 
sellüloz alınacak, 'bunlara. mu· 

' kabil -tiftik, pamuk, Z<'ytinyağı 
ve yapağr gönderilecektir. · 

. . İngiliz AlllDI 

Sir Denison 
Ros vefat 

Romen ticaret b"eyeti limanı. 
mızda bulunan Besarabya vapu· 
runda heyetimiz şerefine bir zi • 
yafet vermiştir. 

Heyetimiz de misaf ir heyeti 
yarın Boğazda motörle ibir ge -
zintiye davet etmiştir. Romen 
ticaret heyetinin gelecek perşem 
beye !Köstenceye hareket etme. 
si muhtemeldir. 

Dün bir gazete son parti tif· 
tiklerin Romanyalılara. teslimi. 
nin tehir edildiğini yazmıştır . 
Bu haber doğru değildir. 

Tifti kler teslim için hazırlan· 
mıştır. Romanyalılar ne zaman 
isterlerse bunları alacakla rdrr. 

' 

1 Sekizinci dil 
1 

bayramı 
llıünaka.53 me\'-ıuu oluyordu· Jfal· 
btıki Almanya ile So·Q·r.tıer Eirlii;oi 
111"aı!ında JA:!hist.anın pa) lao:ılnıa-.ı • 
Csası üzerine :rnııılan ademi tccn· 
' ij • 

elli 2 6· eylülde memle
ketin her tarafında 

kutlanacak ı Palch :Berfin • Roma • Tokyo 
~rasındnkl ideoloji yakınlığına 50· 

ı,:;1 .tık u kattı. Tok\·o hiiklınıcti Bcr-
J • 
n ile Roma arasında imzıılnnan 

~elik pa.l\ta. knnsmndı· O ~ünden 

11tıgiino kadar Almanya 'c ttıılya 

1 
e Japonya arnsındakJ mUnascbet. 
tr normal ccro~·andan M'rılma· 

llı1'.J< • • ta la beraber eski C'andnn dostlu!\ 
~ lcalnuunı5tır. nunun hem ba<;lı 

bebt de Alman • So\·yct nnln...,mıı.. 
~tnın Tokyoda uyandmlığı t~ ir

en ibarettir· 

, Şu kadar ,·ar ki §lmcli Almanya 
e İtalya. ile J nponynyt biribirino 

~°ll.kla~ırnn yeni bazı hayati men. 
ı aatıer peyda olmustur· J~ponyn 
dn~ntl'renln Auuııada ,.c AIHleniz
r c lllaruı kalılıj;'l zorhıklnra hal•a· 
t~k liJ-ansa ile hcrabc>r bu de' letln 
ctı~:ık Şarktaki ıılaknlarmı ~ccsmck, 
d ger taraftan A lmnn,·a ile tt.:ıh a 
. a JaponJ·ayı kendi t~Jarmıı ka. 
l1Lfı • 
lill '?'ak lç!n Japonyanm bn tema-

lindcn 1 tifo.do ctmelc btl~ or· , .. 
lltr }c.ıa Almanya ilo Sovyetler 
"av~ğt arasında. mevcut ademi tt>. 
dl Uz Paktı yine de\'run etmcktc
g~ Fakat son umıınlarda. Bel. 
ltı ı_ - 1:,una komisyonundaki lngl· 
llıa~o Fran ız delegelerini kaldrr. 
latı \'o '.l'wıa üzerindeki münaka
tııı Alnın.o • İtalyan !kontroıu al· 
lı;Jnda Yeni blr rejlıno tabi 1ııtmak 
~os Yapılan teşebbU knrşı ında 
let ko~a hlilcumetinln mcmnuni· 
k\ı. tı.lik gö terdli'.,rl YC Berlin hü. 
d ınctlne blr nota verdiği mali'ım· 

Qr. il U fıtıa en z Berlln hUkfimcti tara· 
11.ın no Cıe\'ap Yerllmcyen bu nota. 
ile :ıusuıe getirdi~ri tesir Japonya 
Yf'nf nıanl a YC lt.alya arasmıla 
tırJ lılr anlaşma. teşebbUsünU ha.· 

arnıs ohbllir-

( Dcvanıı 2 incide) 

Bir seneye yakın bir za~andan. 
beri memlckotiınizdc .tngılız şark 
ilimleri mütehassısı olarak olur~n 
ve tetkiklerde bulunan meşhur a. 
liın Sir Dcnison Rog'un ev,·ellti ak
şam vefat ettiğini büyük bir tees
silrlc öğrendik· 

Amerikan hastan<'sinde tedavi 
görmekteyken irtihal eden alim. 
bütUn dünyaca tanınmış bir rıahsi
yet olup türkçe, arapça, farsç~ 
ve Efgan dillerine vakıftı· Memle 
ketimizo vaki olan son seyahatin
den evvel do dil ve tarih kurum. 
lan top1nntılarma i~tirak maksa· 
dile gelmiş ve Türk maarif muhi· 
liıtde lıiyık olduğu itibarı bulmu§· 
tu. 

Cenazesi bugün Amerikan hasta
nesinden kaldırılarak Haydarpaşa
daki İngiliz kabristanına deJnedi. 
leccktir. Aliın birkaç ay evvel de 
kansını kaybetmişti- tıım alemini 
bu ebedi nyrıh§tan dolayı taziy~ 
ederiz. 

Anktıra, fO (A.A.) - tık 
Türk dil kurultayının toptanı. 
şmm yıldönümü olan 26 eylül 
günü yurdumuzda sekizinci dil 
bayramı olarak kutlanacaktır. 

O günü halkevlerinde yapıla 
cak toplantılarda ebedi şef Ata. 
türkün dil çalışmaları ye milli 
§cf İnönünün yüksek koruyucu 
başkanlığı altında dil kunımu · 
nun amaçları ve sekiz yıllık biı 
devre içinde başardığı işler ü. 
zerinde konuşmalar yapı!ac1k · 
ve kurum adma s:ıat 18 de An. 
kara radyosunda bir söylev ve 
rilccektir. 

Siyam 
Fransız H ındı
çinisrndeki eski 
arazisini istedi 
vı,ı blkmnetı bu 
talepleri redcretU 
Fransız hariciye nazırı 

"Japonya. ile 
anlaşacağız,, 

dedi 
(Ya.:11ı 2 ncidc) 

lzmir fuarı dün 
gece kapandı 
Belediye reısı 
Behçet Uz bir 
nutuk söyledi 

941 Ağustosunda milli 
saadetimizin derin neşe
si içinde yine burada 

buluıacaiız 

Li1Jya • Mısır 111uludımda harbeden ltalyan askcrlm 

!::mir, ıo ( A.A.) - lzmir 
enternasyonal fuarı: bu gece ka.. 
panmış, kapanış t öreninde bele· 
dive reisi dr. Behçet Uz §U nut 
k~ söylemiştir : 

Muhterem misafirlerimiz, sev 
gili hemşehriler, 
Dünyanın üziintü ve ıztırap 

fırtınaları içinde çalkandığı bir 
zamanda sükfuı ve emniyet ile 
meşbu vatanımızın bu güzel şeh 
riı\de bize ~k eğlenceli ve ay. 
ni za.maııda da istifadeli vakit 
geçirmek ftrSa.tmı veren onun -
cu enternasyonal fuarını bu ge. 
ce kapıyoruz. 

Fuarın kapanmasr müna.sebe· 
tile yaptığnntz mutat toplantı. 
dan istifade ederek kapanması 
elde edilen ve sureti umumiye· 
de çok memnuniyctbahş olan 
neticeleri hillasaten ar.zetmek 
isterim. ( DevamJ ! incide) 

12 
adadaki 

italyan üsleri 
ingiliz tayyareleri 
tarafından yeniden 

bombalandı 
Adalarda benzin 
stokları azaldı 

Londra, 20 (A·A·) - Röyter: 
Röyterin asker! muhaniri diyor 

ki: 
General Vavel tarafından idare 

edilen orta şark kuvvetleri hare • 
kdtı çok geniş bir cephe kaplamak
tadır. Tayyarelerimiz ltalyanla.rrn 
son zamanlarda birinci smıf deniz 
ve hava kalesi haline getirdikleri 
12 adaya. muvaffakıyetle hlicum. et-

e k• ı mwlerdir. 
İtalyanlar bu üslerin Malta. ve aş ve 1 Cebelüttarık kudretindo olduklan-

A k d 
nı teyit et.mi§lerd.lr. Bu adalar 1-

n a ra a 
1 

tı-.lya~ hava kuvvtlerirun Leros,'t.a.n 
650 kilometre mesafede bulunan 

Aııkara, 20 ( A.A.) _ &§ve.. l.s~en_deriyeyi tehdit etmesine 
kil doktor Refik Saydam, bu mfu!~t bulunmuşlardır. 
sabah §ehr imize dönmüşler ve 
istasyond a Büyük Millet Mec -
lis i reisi, ve.lciller, reisicumhur 
namına başyaver ve ; -averleri, 
parti genel sekreteri, parti ida. 
re heyeti azalan, meb'w!J]ar, mil 
li müdafaa ve diğer vekaletler 
erkanı tarafından karşılanmış· 
trr. 

Keşfedilmiş bir eser: 

Beykoz köyler inde 
bir gezintinin 

hikayesi 

Mıtrad flc)'İU ( Prrımefl'.) j'l'. bcn
ztltigi Al:mrıl Midhat mtrhıım 

Mizancı . - __ d Beyin Ahmed 
Mithat merhuma vertliği (Bey. 
koz köylerinde bir ge7Jntinin 
hikiivcsi) isimli eserini perşem. 
be gUnünden neşre başladık. 

Tefrikamız okuyuculara zevk 
le okunacak bir gezinti naklet· 
mekle kaimıyacak, kendiler ini 
düşündürecc1<tir de.=. Bll; P~oı_;1e· 
tc kimdir, !bu H~ul kımdır. 

' • • ı ~ ·~ ..... .. • " · ~ • "" 

200 Alman 
tayyaresi 

Dün londra 
mıntakasına 

geçemedi 
Şimal Denizinde fırtına 

sükUnet buldu 
f Lônd~a. __ 20 ( A.A.) - Gece zar
ında_ huk~m sürmüş olan lırtma
~m ~ıddetı sabahleyin azalmış ise 

e ruzgar cenubu garbiden esmek
~~ d~,·am etmiştir. Deniz daha sa· 
dındır. Hava ara sıra açılmakt.a-
1~· :t:"ransa sahili lngiltereden va

zı bır surette görülmektedir. 
~otıdra, 20 ( A.A.) - Rövter: 
~ u sabah Londra ımntaka::rna 

ge!>mek teşebbüsünde muvaffak o
lamı:ran Alman tayyareleri 200 ten .. fazla tahmin edilmektedir. 
ngı!ız avcı tayyareleri düşmanı 
~-~lırorıa: gibi idi. Çünkü rnn 
b~~m~n fılo:.u _sahili aşar aşmaz 

rıncı Alman fılosunun etrafı düc;
mkanın ilerlemesine "iddetli kar~r 
~w b" · ~ \ · 'n ır çok spıtfirc Ye hürrican-

larla sarılmıştır. (Devamı 2 incide 

Kübadaki 
Fransız ve 

Belçikalılar da 
General dö Gole 

iltihak ettiler 
t 

llavana, 20 ( A.A.) - Röy. 
er: 

Rüb:ıdaki Fransız ve Belçika 
kolonisi azahm akdettikleri bir 
toplantının sonunda g-cncrnl Dö 
Gole bir telgraf çekmişler ve 
bu telgrafta hür Fransa dava· 
sına müzaheretlerini bildirm1a le.rd' . ~'4i· 

ır. (Devamı 2 incide). 

Mısır mebusan 
meclisi reisinin 

beyanah: 

Mukadderatımızı 
tayin edecek 
mücadeleye 

seyirci kalamayız 1 
Kahire, 20 ( A.A.) - Röyter A-

jansı bildiriyor: · 
Mur hükfuneti vaziyeti pek ya· 

kından takibe devam etmektedir. 
Dün yapılan uzun bir kabine 

toplantısından sonra müzakerele
rin bugün de devam edeceği bildi
rilmiştir. 

Kahire, 20 ( A.A.) - Mebuc;an 
meclisi reisi Ahmed Mahir Pa~ 
bugün Masura'da Söylediği bir ~u'. 
tUkta aşağıdakİ beyanatta bulun
muştur: 

- Mukadderatımızı tayin Cacn 
mücadele devam ederken se)'irci 
gibi kalamayız. l\f ı~rrlılarm tek 
bir insan gibi jstiklallerini müdafaa 
etmesi ye topraklarından düşmanı 
kovması lazımdır. 

Bulgar kıtaları 
Bu sabah cenubi 
Dobrucaya girdi 

Romen ve Bulgar 
askerleri kucaklaştılar 

Sofya, 20 (A.A.) - Craiova.. 
da aktedilen Bulgar • Romen 
anla.~ması mucibince, cenubi 

(Devamı 2 incide) 

Günlerin Peşinden: 

Türk 
• • • 

munevverı 
Ahmet f<Anin Yalman, Tiirk 

münC\·verlerinin köy me5e!clcri 
iie alakadnr olmadığından §i!ia· ' 
yet eder bir yazı yazdı~ bu ma. 
kaleden bir iki satırı alıyoru::. 

Vatan başmuharriri diyor ki: 
Türk münevverleri köy meıc· 

leleri ile alakadar değildir. 

Türk ,köyli.isü Türk münevveri 
için adeta Laponyalı. Patngon • 
yalı kadar meçhul bir insan· 
dır . ., 

Galiba arkadaşımız makale. 
sini vazdıktnn sonra bir kere 
ols~ tekrar gözden gcçirn1<!· 
miş. Bütün Türk münevverleri. 
ni bu derece mnhkQm eden bir 
cümlenin düşünmeden yazılmıı] 
olmasına bile akıl ermiyor. 
Türk münevverleri arasında 
Türk köylüsünü tanımıya.nlar. 
alakadar olmıyanlar \'ardır. Fn· 
kat Türkiyede bütün münevver. 
leri ıböy1e farzeden bir muha.r· 
ririn evvelfı. Türk köylüsünü 
bilmediği kendi itirafiı_e anlnşı. 
lır; fakat Türk köylüsünden 
başka Türk münevverini de 
ıbilmcdiğinc bu ibaresi şahadet 
etmez mi? H<UJaıı Ktımçayı 



!-VAKiT tl EYL'CL lMO 

1 Hldise'er arasmda 1 
Japon yada 

vaziyet 
Tok)'oda lmpantıoran rlJuctl 

.ıtmda toplallan fevblAde l&lta
-'* meclisi laponya vazlJettnl 
ı,1'.aUn meselesi halbıe getfrlyor· 

laponyanm blr Çin harbine dal
m11 olduguna herluı9 lıülyer- '.rok
)"O hllkfmıetlnln blltua pyretl. bil. 
tla faaliyeti Çla müavemetlıd 
kmnaktır; Çanka;nek1 ltu&e ge
Urmektlr- Çin ........... 19S'7 .eae
llbıcle Prens Konoye Betveldl fkea 
~ Oadan .... lalkbaeUe 
Wr ~ defa dellefk"k oldu- &r.
• ile 111ran--. pıaenl Aile, UDi. 
nl Yonal kaWDeJI tfJlldl e&tller. 

l'akat ba bllk6metlerla &alrle
ıt ook sürmedi· Ba defa her nldt
ldmen daha t.-uvvetU olarak ..._ 
Koeo;re it ı.tma ~ Pnıaa Eo
aoye .Japonyanm en .. ,. 1ılr 
pllllyetl olank tuDmuttıı- EY. 
vclee bUkOmete geelJıce Çin bar
Wal açtıtı gibi bu defa kabineyi 
klkll eder etmez de .Japonfada 
porillerl llı;a ettJ. Almanyada ve 
ttalJada olduğa Pbi memlekeü tek 
p:wtl Ue lıll!J'e etmek kararan ~ 
di 'e boksnn belU başlı putl re
lsJen.e kabaJ etUrdJ. Artık~ 
lnponyacla parlimantarlzm yerine 
thltsrlzm kaim olmqtar. 

Yalna lapenyada imparatorluk 
DiJılanJan inen bir takım Jıa...a 
lmtlpzlua ..ak lllllQaa 1ılr nr. 
ilk oldai;'Ulldaa ~J.a.ld tek 
parti rejimini tamamUe JIUI. p
Jmt faşl:sm llstemlerlnln •Jlll gibi 
tclAW etmek doira deilldlr-

laponya DlmdlJO kadar Alman
Ja. n ltalya De ittifak alrtetmedl. 
A~tmek te istemedi· Yalna bu 
leTJetlere J91dq&r. Fakat laUlle
Jerln sevki ne bir gUn böJ'le hfr it. 
tllakm \"UkaU tmJrlnım dejlldlr. 
J:ier Alman harlcl7e umı F• 
IDbelatrop'an Boma ~ De 
~oda toplaua altallU •eellıll 
..,...ela bir mUDuebet TUU llm-
11.ıea böyle bir Jaklafma zemini 
laımlaaıyor demektir- · 
l•panyanın 
'taziyeti 
s. ıamularda ..,..,.. WDl

ya uzm 'e dlldıltlr ınaretal Fna
•oaan kaymblraclerl 8erruo Sa. 
•er Illtler tarafmdaD daveUI .... 
~Bet°*"ll._ ........ .. 
rada nazl ıfmunclarlan De görllf
tu. Ba göriqmeler euulllda ts. 
pupma İaglltere ...... A.lmaa
J• Ue hlrJlkto .........., ı• PO" 
illıl:Jecellae c1alr 1ılr •d •2• el
- IJııtlma"wJea ... ıe'sder eL 
.. ite de ftlllyat ._. teJlt ecı. 
... , sil 

....... lılr Do ... -- Al-
- llarld7e ...... l'la ..... 

---~ftba ... -.ce se)'Üatlll ıelleplell ......._ 
.... ,..,. ""7etllll ......... 
tuıar oMa. IJU,...._ ~-
......... nala._..._ ....... -.....,.... .,..., .. -......................... 
.......,,..~ ..... .... ..,,,h .. ,.... ............ .. 
--~Zira ...... 
.............. Oellelltta· ... ......,.,.. ........... 
it' .... 1Jo HU düill llU'p p. 
tı'•ek'arı • ........... . 
,_ ..,.. ..... ··•11ı11ea --• •ı Dlthsı ... 111211111 .., ......................... .... ~ ..... ...,.. ... 
- " - H 'Vl6lt Plleeeil ... ...,.. .. ..,. ...... 
1w• = ...,, il ,....,,. A· 

RJO toplantı11 ile Roma 
nu,maları aramada bir 
munasebet YIMll ? 

rzmir fuarı 
kapandı 

(Bil§ tarafı 1 inddı) 
Onuncu lzmir entenıasycmal 

fuarı, böyle bir zamanda. açıl. 
mıı olması itibarile cumhuriyet 
TUrkiyesinin sulha ve mll1etler 
arumdaki ea.mimt isbirllflne 
verdiği ehemmiyeti tebarüz et" 
tiren ve harici polltikammıı 
daima açık ve dilrU8t olan veç. 
besini bir kere daha göeterme" 
ye yarayan mühim bir vazife 
üa etmif bulunuyor. 

1 
İngil izce konuşan 1 

memleketler 
arasında 

1940 lmıir fuarmm baris hu. 
suaiyetlerinden biri de, yurdu· 
mm.da hWdlmferma olan aOkOn 
ve aadetl pek gbel bir tekil
de abettirmlt oımuıcbr· 

Jftirak wya zlyaı-et edenler 
veya fuan uzaktaiı takip eyli· 
,enler ~ ti, uyamk, 
butntli bfr idareye ve her za.. 
mandan daha kudretli bir orcıu· 
ya malik olan 'Nrk milleti bQ. 
yUk ve netell bir disiplin ve 
huzur içinde kendisi için oldu· 
ğu kadar ba§kalarma d& istifa. 
deli hareketler yaratarak me· 
deniye\e ve in9anhfa hizmet et 
mek yolundaki umlnde ve me. 
saisinde muvaffakıyetle devam 
etmektedir. 

1940 enternasyonal fuarmm 
:tzmir heubma eevi.nc;ll Jıidi8e· 
terinden biri de batta muhte. 
rem ba§Vekilimiz olmak üzere, 
hariciye, ticaret, dahiliye, maa· 
rif ve maliye \•ekillerimizle bir 
çok mebualanmımı bmiri teo . 
rif etmiş olmalandır. !lUhim 
devlet ve millet illeri arumd& 
kıymetli valdtlerindea ayırarak 

MDdafaa 
işbirli{li 

yapllacak 
NeYJork. to (&·A·) - :a&yter: 
Nevyor'k TbıH• pseteslnbL v~ 

fington muhariblnin bildirdiiine 
göre Amerika hUklmetJJe lqilil 
mnn:eMilleri aramnda karp1ık1I lao 
tHıbarat llblrUil tmklntarmı tet. 
kik etmek nzere mıqakereler ce
reyaa etmektedir- Bu itblrllil bil· 
b.u&a kal'lılıklı mtldafa& için 11&
va ve deniz uale,rlnin istim•Hncle 
ye lngllilce PJ1.111&1l momı.utıer 
arasında daha mla bir surette ya-

pılacaktır• 
Muhahb1n dlplomat.lk mabf1llel' • 

den öğrendiğine nazaran mUzak• 
relere tfUrak edenler arumda ha· 
riciya nazırı Koıılel Bul, 1nlll1Z 
bUyUk elçlal Lord Lothlan ve Avua.; 
tralyantn Vqlngton bOytlk elçill 
B. Caaez ba1\1DID&ktadJr· )IUzake
relerin bentlz tpUdal safhalardan 
ileri gttmcdlline fakat tllılerln A
merika taratmdan fl\len kuJl•nd -
muma elverltll bir anlap\a ta • 
savvur edildlğiae ~t edilmek· 
tedir· Teırinisaniden evvel kaU biç 
bir karar beldenmemektecllr· 

Muhabir, giSrDşmeler eımasmda 
clhaom muhtelif 1al1mlanD~ 
vasi.yete alt otclukp. muf.-
malfunatm Amerika Ue tnglltere 
arumda teatl ecmdlllnl zannet • 
mektedlr· 

fuarı ve İzmiri görmeye gelen 12 adadak·ı 
muhterem bqveklltmtzin ve 
muhterem vekillerimir.le mebus· 1 • 
~~!~t:Ueri-~- italyan us arı 
metli bir milki.fat teşkil ettiği ( BOi taralı 1 inddı) 
.kadar 1940 erıtenıuyoaa1 fuarr Raporlar, 12 adada balmıan pet 
nm muvaffakıyetlni gaeteren en rol depolarma btıytllt huaıiar ~ 
güzel birer belgedir. . ~T~ ::::~ 

Bundan bqka, bu aesıe bir. bu saran tellf1 etmek 1ç1a t-
çok doet ecnebi devlet mtimea • :yanlarm mtıeldlllt çeke'*'1erl 
silleriııJıı de fuanmm ziyaNt ıtıpheaildir· 
ge)dilderini. memnuniyetle gtir • 3 10 (A·A.) - Bir toql
dWI. ~- • ...,. ......, ..... itrtt"'1k .~ ........ ~ 
tuarmıız hakkmıdald intblan • jan ~ muti'Atihtli'.(efit' 
m ifade ederken eserin muvaf. fı çlkmeıktedir· 
f akiyetindeıı bahaetmek sureli. • c1eDIJlnde .,. prkl Akdeıı.il. 
1 :ı--:.: • • L.ı- .:ıı.'.I.. -tr u de torplto mabriplerl w ~ 
e ~& '™ ıçm uw:ı u.au-. ~ ... lerda atıtep.kld' bir filo ile )'&Pi" 

mit wırdiler.,. 1aD at 1ıla .mD1lk bir klllf aefnbd 
SödeıriDe deVllll edlJll Dr. lmW •ttlal- l'Dom1IS, 11 .,. 

Behçet Uz. bllWD IMı l&JUıl bCM petrOl t.et1U .-n-te ... 
mesnm•11'Jt ftb.1ar ...... maa clenlMlhlanaı anmak ._. 
'l'llıtiJ'!llin tüic1k eatemuJQ. Yma lldalm • 11 ' ta 411td19 •• 
aaı fmnma llülaıaı m 8me llf8111d ifa eblınlEte lcllo 
bira dalla kendini c&men w ~ :ballim ol4üJarm 
lirdm elimi• o1mıyan Nim iddia ettDrlerl blltaa - dala .. 
lılıtt tarafı milli --..a..n-c Jııpde UıCf.k Bd ttalJua 4alsal -.P-- tmma teıııa4lf ettik· BuDJan tal'
mialn ve bl1yUk tllccarlanmum plto muJırlp)lrlmis deallaltl bom • 
a1lbmbklarmdut, .... t tcı. 'IJalarlyle b1rkaç ..ıvo a&ıclermll
Jetfrak azbtı olduimıa fearet ~ 
etmil ve cumlıuriJ8t bDkbıe • Bllbl .... .........,.. 1WJa 
tinlıı hlmaJ9 ve tep.ue vlıDUt tayyarellzfDJa fu1l1et ıahalan da· 
bulan :ve nwnWıtetimiatn an. bWDd• .,.,._._ l'üat ........ 
ginlllbMJm '""'im bir p.rça pterdJil NfAe meveadl7et 118-

tepil edım blrp bymttll • .· rl ~ ·-" Jwlcba. 
D&..a w ticant mim !IllU.lads de ...... Cini Ilı: apa w ter • 

-3• - bal kaybolan bir denls tanaıwl 
hbaf-ada"- bat bJm ,. ... doL -~ ........ .,....... - • 
chırmütan m'Wapi blrm1tın m 1U ollılılBr if. Jile 4'lldll be
n& makul IJlr llılMıp oJm•...,._ rlDden nüll ~.._.. Jqllls do • 
balQD8 bdar oldulu sibl m gpmumm .......... bala
-- de fuara iftirak eclm tile aan bemin, 12 adada ualmıt bu. 
carlarımJal. wkufu pek gQmeJ ~ 
bir amptte ıa.term.üte oldulu. Kdirı, ZO ( A.A.J - lırdls bL 
nu ifade eden nllt, mWl l:llr Jn9 ~ amal brlqlbımu 
P8P'da ve ayni ....,.... llıtl. 12 Ma'da \ııı N ma .... " 81-
fadeli IÜ' aht verit. ,..ı olan leriDe brp. - ....... 
ve aıfeclilen eme1delie l>lrçot yedi bir *'mı yapdftlllbr • ..._ 
Avnıpa faar1arm& faik Mr ha· acLamMll klin Maritla •ltiladl 
le ptiriJen fuanamda dlfeı' -- yqmlw _..... • c...
naytcllerlmlsiıı ve tlc:carlanmr infılllrl-I- ... blyOt ,.....,_ 
mı da iftlr&klnl lletJemelrte ve lar mllpbede tdHmlftir. 
bunu s&mecllklerimlm tııt>ID* LelOI ada • PGdo ı..., ko. 
te haklı olcluklar1Qı ve ı.öyJece yunda hanprtar, '"8111• ve dll&a 
fuarı hulrıa,anlarda bir uJM kmm Omimle tam llabetJır kay. 

olarak~ bu DOkta1I w... ==-~ -~ 
l'llz etth'Jq, bu )'il taara 11t1· yunca )'llllllar .............. Bi-
rat eden BUyUk Brltanya, Yu • to.n tayyarHim1s Gi1eHne c11a.. 
nanı-.., :tnn, y..,._,,_, ı-
talya. Macari8tan ve Almanya. 
deYllUlrme ve bu 4levletlerin 
Tlrkbe ~. bmlr kon. 
aol0191anna ayn ILJl'I tetekkUr 
etmiftlr. 
Beh~ Uz, aözlerini f()yle bi· 

tirmiftil'. 

nar asi 
1941 ia 3) ~ da 

yine böyle a&rlUlerlmiz rahat 
almlarnmzda yalım n•li it 

Btq '"'"" , İlld' J vn-• ... 1ukJannın "'-''-r ,- -Douvre~ lDJDtakaa aJudi1İ fJir ,,.,.A6.._ ~-..Kn, ~ 

;Alman tayraresimn teı>flere dtier ıer.mınıc; mfUI 11 de~'ziıı p:ı.. 

bir anda afJan .... bnp. 
ca1tmm lmhraman Tlbt: oıdulll 
beklerken "'rnlida t..inet ta· 
önU gibi bir tek emri ile yiniU 
IJlilyoıı TilrkU birden ayaklan. 
dıracak tudı-.tU biı' tef küq• 

man Oqbuf ~- 19il 
aeneainde de, arbclatl•r lam. 
rin gij.nıelH. berrak MlllMI al" 
tmda ve miW aıaadetfmlairı de. 
rin ne,e15i i"inde yine Mıra~ 
bu!uşaca • ve orada infiWc etıJlini ı. nltı'arı !le yııt bul • 

1e11etn11ermr. As aon büyüle bir alız. • 
'Zr--n ava tayyare ınıpun:.m He q~an camar , 

ranm sahlllerifte dotN , un 'l'Urk kam ile 1ınJt 
~~~~~--~A~ Z! n k pnımc!a b 

Sl&lere h p-Iı · , ~l 
ilfıe~ ve aa.ilıklar di;er ~ 
~··!er adpla b,a.r~ H gi 

- ·y..,.,,_ ... , ~r:r.'I. 

Bulgar kdaları 
(Baı 1"111/s Z indMJ 

Dd:lrGaa11 flpl -- -.. 
JBl'lll llıblh ll&t 9 da eakl Ro.. 
mm • Ba1pr ... ..,,_ geçe. 
cet olan Qcllndl onlu !lmmaıı. 
•aııhtl '6ajbi JM!llettfjt teblil' 
de dlJQl' ki: 
._.. hudut mı•elız!m 

mmıılJerlDdm çeldJmeclm enet 
BaJCar ~ ..... gok 
samfml vedada bulUDllmllar4Jr. 
BaUl IJur ,..serde Romen ... 
kederi Bu1pr ukerleriJe kucak 
lqm•lır ve Dd memleketin 
bundan bByte el>ad! olarak do8t 
bJm.alın t.emeıml8inde bulun· 
mQllanbr. 

Bofya, IO ( A.A.) - D. N. B. 
Buglln BuJpr melMmıı mec. 

Hai fevbllde bir toplantı yap
Dllfbr. Kedia reUıl L<>pfeclol 
kral Bori8in ve ~ ai.. 
yueti a)W ... Dalnta mwt 
leaiDin haJlerlilr:ılf olmamnd•n 
dolayı parllmentonun eevincme 
ıemım.. olm111tur. 

KObadakı 
Fransızlar 

(Btlf ,.,.,. 1 ,.,., 

N,,,.,,_ • Y~ (A. 
A.) - Rayter bildiriyor: 

YeDikaJeclalıJum ilür J'n.n. 
aaya iltihakı heyecanlı eenJt 
içinde tereJaa etmlettr. Halle 
bUyQk nUmaYitler yapan.t umu 
Jbt vali muvbal ,...... Dinl8i 
iltlfa,a meebul' etmlftlr. 

Pasifikte de Gol hareketinin 
ee i butun.sn 8-utot iktidarı e -
1Jne &tdıiı zam&Jl he.yecanlı ı:ah 
ne•er olmuetur. 

Atltakya, IO ( A.A.) - Bava 
turama. ~ bullD 
ll6l'lmbe geJmlf ft ..,... 
batta mebuslanmız ve vallılilz 
olmak Uaere, ukert, mt1lkl er 
kin, pati beJecli,e, blltl1J1 tetek 
kWJer erkim olmak Uzere elli 
bine ,akJD muanam bir halk 
kntJeıd tarafmdan alkıf tutam 
ile karplanmlltJr. 

ilk tayyare ile gelen Emir 
Alt Yum halka hitaben çok 
h9J'flC8Dh bir hitabe irat ederek 
TUrk havacıbğmm tnJdpf ve 
tetlmOIOnU anlatm11 ve blltU!t 
TUrt milletinbı bir kale gibi her 
•znandl.J! daha OOk kuvvetli Ol 
dalana. 'l'Urklymin Allı içinde 
Jq&JD en memt w clhanm grp 

Siyam'ın Fra"sa
dan isteği 
~ • (A-A·) - J>.KJI. a. 

J-DR lıOdlrl;vor: 
Dcaet ...... ~ 

haber ald1ima gGre, Thallanc! (Sl
yam) hllkGmetbahı murahbam 
Bangkok'dald 1l'ranlm maalahat
gttarlıim& yeni toprak mutaıebe
siDde buJIDULll bir nota ftftDlfdr· 
Bu mutaJebeler, enelce te~ecUl
mle olu arulDln tadell baJrJrııuSa. 
ld iateklerdeıl daha flddetıl bula
müfadır. lla16m olduiu iare 81-
,..... enel1d istekleri reddedil· 
mlf babmQOl'dU• 

B'oqlrlq, • (A-A·) - IUSy
ter: 

U.Us teeyyllt etmemlt olan bL 
sr haberlere söre, Japonya Hindi-

.4ntakya buglln en mesut ~-e 
en güml bayramlaımdan birbıi 
yaşama.lrtadır. Banedarmms ee 
refine buıtln öğle ve akpm zi· 
vafetlerl verllmiftir. W.!.....tirler 
yamı sa.balı Antebe gfde~k
lerdlr. 

mevmı etmJttlr· Boduin, l'ranm 
hflk6metbıln Talland tanfpadan 
aon d•kPrada ya.pılaD talepleri 
reddetmek mecbarlvetJD4e blcbiı
m biJdlrmittlr. 

l'l'SIWI - Japoıl mtlakereleri
al babJa mevau ec!eıa S. BodulD 
ba butalta IUQlan tnylemlttir: 

Ha vanları ez,en şoförleri 
cezalandırmak 

tmcla - hele o ...,..._ -
Jlipeia oldala ..... - ... 
taJdkt ,....,.,.! .,.... 
taa mldatll kıdımektl ..,... 
bir ı... " fuııet Wambr 
tunu blNI etme1ık blle, ba 
bMbtla lnn.nlana .tbYftf L 
Je ....._ mUnwbetfal lemaQor 
mlJIB? 

8ebepeiw bir anma U, · 
vw 8ld8rllp ...,.... ..... 
aıuiı veya ~ .- Ulrll 
ha,.U llülan ..,,..,.. .... 

aı-." bli fnaanlan liad ı.. 
kerlelrt.tll ~irme&T DDdtaı ar 
nen bltdlr. llllll .,.,...... -
aerde w.raa eUnit olana ... 
9UD - .... yat .... , ....... 
bir olmak J.!:"!"tplll'. t.nıa 
11'1 ldrAJl:'luhıe kafir itftat 
denceillat flgqıek --- "kuıp. 
e&Jll bDe mcıamıı... -·· • .-ı.r ist\, kt.'oeJdere bdar 
alp parçabJw.Jır 

nPrınet • .nr 



-
Küçük 

•• sanaynn 
himayesi 

!lıldyede nllfasan daiıbl l&l't
!an, 11&1& __.etla J1bde 'il • 
... de Uylerde balnnmuı, btl)'tlk 
leblrlerla ubjl, ve nihayet t.op. 
lak tberlnde ve tezgi.hta çabpa 
~daflarm .. l&lilan bir talam 
'-adı w lçu.n.I meeelelerba 
'-nlnı anutıeetlrlyor- Bu ~ 
leler doktrlnJerden, veyahut btıy\lk 
'-ıt bJnaklardu deiU de bls· 
ıı.t memleket ....nt.Mt içinde tet.. 
.. edilerek mevcut ........ daha 

...,.,_ bir ı.ıe koJlllU ---..,.. w.rdJr. 
BllJlk merkedercleld fabdllala
-- lsfDulal&tı ini ~ tem· 
,..._ t\lpbem bir im vennlttlr-
~ memlekette Jilnltl Jnunat 
t.taı...ımde vuatl olarak vatan· 
... 1tqma J'lnnl .... ttm. lnmaat 
4'ttttiüntl bir ...... olarak Miyle. 
lllek mllmlrthMllJI. 

1 . Şehir Haberleri 
Pamuk ipliğinden son· IM•••••••r=. 
ra yün iplig"' i buhranı Unutulan hır 

mesele 
ipliksiz kalan fabrikalara 

iplik bulunacak 
Pamuk ipliğinden aonra yün ip-1 w eden fabrikalar& iplik bulmak 

llii berinde de buhran bqgöa- tızere bugllnlerde mmtaka tJcaret 
teımiftlr· Her aene hariçten ithal mlldilrlflğilnde bir toplantı yapıla
edilen 7~ bin kilo Merino- ca.lttır· Şimdiye kadar yapılan tah
sun bu yıl ıetirilememeai buna ee- itikat piyuadül bUtUn ıtoklarm. 
bep olm.uttur. A!Akadarlar ihti· bir kaç tüccar elinde bulundujuııu 
yacı yerli merinoalarla ka.rşılıya- ortaya koymaktadır· Bunlar ha.lt
bllmek için bir halita yapmağı dil- kmd& takibata glrlellecek ve fabrl
flinmektedir. Flot artı:klan veya kadan alcfrlrlan malla.n ne yaptık. 
Trakya yapağılarmm bu halitaya lan kendilerinden tahkik oluna
d&hll edilmeai üzerinde çalıplmak· caktır· Diğer taraftan Yedlkule 
tadır· Böylelikle dahili ihtiyacm fabritaat ipliklere paket bqma M 
temin edileceği zannolunuyor. turut zam yapmJftlr· Buna raf. 

Diğer taraftan pamuk ipllii ih- men piyuada bu umdan çok faz
tiklrr tlzerinde tetkikler yapmak laya iplik aatılmuma devam edil-
ve ipllbiz bla.ra.lt faaliyetlerini ta.. mettedlr· 

Belediye, lıer tirltl itiru1ar& 
rağmen ve haklı olarak bele
diye mevzuatına riayet etmi" 
yenlerden cesa alıyor. Suçlu 
IOförler, ıhile yapan -'"" 
tramvaydan atlayanlar bu me· 
yandadır. 
Yalnız gene bu anda takip 

ve kontrol edlhrww\ 1bmı olan 
ve esuen karar da wrlknit 
bir meeele unutulmuetur: Sal
dan ytırümek. tramftym ön 
tanımdan binip, arbdan in• 
mek; ö.P öteberi, 8ipra 
kutuw çikokta JrA1ıt1ar1 at • 
mak ... 'Bımlar da valrtile cat. 
görilyoıiardı· 

!formaı IU'tlan g6re mlDI lıtıtlh
"1 latıedljbnb mert.ebeye ge1mt, 
lllaydı bir vatandat batma altı 
"- 1a11tmi haydi oocuklan da be
"'- ımt.hm hlo olmma vuatl 

Fakat beıp8i unutuldu. FCeı' 
abıta yeni bir teltie ilİJl9 ,,.... 
ladı .i8e btttiln bunlan da cös 
öntınde bu1unıdurm&l1 ve ona 
göre hareket etmelidir. 

~.:=.=::: Fındık tacirleri yeni 
.... Maelel'M MDaytl ...ıecıe talı- • d b' .k ~ eclllmlt, ... lktlwll kuvvet- d · · t d · ızmir e ırı en 
leit bapuat.or•ak tarafından bir i h r aç m u saa es ı ıs e ı 
~.:::: m== ': mallar için . 
...... devreyi Jdddkan 90lll'a .uu Kacariatanm flJldık}arDlllS için ithal edebileceklerini bildlnnitler; l .. 
... ekonomi Jmrmü hU11S1Ulda ayırdığı kontenjan bi.tJD11tir· Fa. ihracat mtlaaadeal iatemltler- Tücçar •r motor 

S - VAKiT 11 EYL1lL tMG 

Bir çok kere gaetelerde bu işin, tek bir hMise olarak muha· 
keme edildilini gördük. Fakat artık "meselesi,, değil, ortada "oto
büs meseleleri,, var. 

EvvelA, sık sık, bele ~u son günlerde büsbütün sık bir takım 
kazalar oluyor. "Kaza,, adını verdiğimiz bu tedbirsizliğin daima iki 
noktadan ileri geldiğini gönnüıtüıdür. 

1 - Makine bozukluğu. araba sakatlığı, maddenin eksikliği, 
2 - Şoförün ehliyetsizliği, }Aübaliliği, sarhoşluğu. 
Hangisi olursa olsun, bunlar, bizce suçun ağırlığını arttırmak

tan baeka il' yaramaz. 
~ i§letilen arabalann yür.de yetmi§ belki de sekseni, 

~il~ verilen ada IAyık cleiillerdir. ç.oğu kamyon' bozması 
kül~~ arabalardır. Zavallı halk, bunların içine i~ence mahkQm
la!" gıbı doldurulur; dÖ§emeden tekme, tavandan yumruk yiye 
yıye külçe haline konulduktan sonra bir istasyondan ötekine indirilir 
. l~e~ imtiyazı: yahut izini verilirken, acaba istida sahiple-

rıne, hiç kimse çıkıp da: 
- Arabalannızı görelim! 
Demiyor mu? 
Gö~~üz, hattA bindiğimiz birtakım seyyar arabalar, ne 

yalan soylıyelim, bize böyle bir teftiıtin yapılmadığı zannını 
vermektedir. 

Peykelerinde otururken, dizleriniz karp sıranın tahta arkalı
ğına dayanır. Vücudünüzün ağırlığı altında bu zavallı dizler çürür. 
~ın qeği gibi, her yerinden ayn iniltiler, zıngırtılar, &1artılar 
~cırak yuvarlanan, sıçraya sıçraya debelenen bu arabalara "oto
büncaks,, demek için. insanın ne kad~r cömert olması !Azım geldiğini de 
a Allah bilir. 

. Belki bir sene evvel, otobüs meselesinin, belediyece i§letilerek 
k~n halledileceii yazılmış. halk sevindirilmi§ti. Fakat işte 
~a~~ .kadar zaman geçtiği. halde, biz yine o atabalarda, biraz 

SonraoCM.ıYJp, biraz daha berbadlapn işkence makineleri içindeyiz. 
• bunlar muntazam işlemiyorlar da. llk istasyonlarda 

doluyorlar ve artık aradaki durak yerlerini dolduranlara dönüp 
bakmadan çamur ve tozlanru saçarak koşuyorlar. Bari kalkıf nok
tal~. ara duraklarda bekleyenler için birkaç ki§ilik yer ayrılma 
emn verılae ve bu emrin tatbiki hususunda titiz davranılsa. Başka 
vasrt~8:fdan mahrum semtlerde beklemekten halkın ayaklarına ka 
~ su ıruyor .. Bun~ için ne masrafa, ne dövize, ne bilmem neye ih· 
tiyaç var. Bır eınır verilsin, zabıta kontrola memur edilsin yeter . 

HAKKI SUHA GEZGiN ~lı Mlytlk hamlealn ilk t.ea.- kat bazı ihracat tacirleri .ınac1ar- dfr. Ticaret Veklleti eüiden yr,- ve yelkenli tutuy"!r 
~en blrlcllr. Beallteyl olda. lara mtıracaat ederek MacariJıtana Pıimıı olan· bu •atıela: ~ mil&. Her taraf& deniz )'Oliyle Jl&k· u . . . . 
~e:1::mbld1Jaam:~"= ·~::::~:!ı: :::.;:mu:-:m:uvrıı:!6: ~"';,u~-=~ n hahne getırllebllen 
'."._. tıuDdlll -'"-clul bUaaler E •-"'- •ı~.-. - lldn--:ı ıı:.n doğ 
~bammua"b;""1m1tıevhul-. datiBWIMbd&reevkohnnır-O- :nn.aı::7erm~~Oau kezl.Avrupa~~ıan jKuru sebzeler·ın 'ıhrac ~esut bir döntbntln lfadfllllcllr- -·--- ıat=lar JaPdınb· ~ ru genieJediii ur. ı 1 -s- ft.6-..._ .--- - LI•- "-'":- , ... _cat ı.ı..11l111 '---·•..ı..._ Bu -----ple lzmirde Balkanla· .. etla nnalltao old ..... --- ............ MJ; ~ lllllKJK ~ ~ """"66 &.U-WUI&'" ~ 
.,.. 1ılr maaa ifade ea. mallanll .._ __ ... 

1
e L=llna• _............. Od .x...-.:ıı-- elmdlye kadar mmtü& ti n. ve merbıll Avrupa.ya nakle. 

;-::-· ~ lela dalla -- ; .::.:...;:-•~~- :.-;;:lldtlrlllf11 tarafmdan vvn: dilmek Umre mUhbn miktarda yasak ed · ı d . 
......_- lllaJdaelepneie meelJar olda. ,.. laallo keHDerl 158 bba Un mette olan ahire UqnaJan buıı- ~haft :"ıa~ı.~va:~~.:, Bug~. 1 1 
•_-... llbl IDevnt k&J kunetle- murat ederek na1t1191e mak me- dan sonra birlik tarafmdan verile- _,...., 'I: ·r- -._ele l9UhMl davuDMla bllJlk .redea boralar f4:1nde au getir. radığı lmıir limanına bu eene Ticaret Veklleti, bakla, merci- Bu karar, bu maddelerin yeni 
~ bpatnaü lcln ~ -a..•er ve evlerinin teshatmı ba· cektir· ___ .., 2..3 &..-aktidır mek gibi un haline getirilebilen aene rekoltelerini ve plyuadald 
~=::&._ --.a .. ... 1 _... .___ am;cwı. vapur u.,a.a&ı.ı. • bu"tlin kunı sebzel•nn' ih--, m-- t ... , __ 
~etlM ... .,w -- - - Kini J&Plllllııanau-• · ll :..ıı-~: de fa&la. " •-....ı. ..- 1 OIU&l""wt teabit için Verilınittir· 
1' klelk .....,. mmtablan 1ılr Ylne ba. nahiye balla geçen • Denizyo an .NAi~ va nettiğini dün mm.tak& ticaret mtl. • Alınacak neticelere göre, men ta-
~ olank meveuttar- ae idi bir yohm yapılmuı için ara· Gumruklerde bek pur işletmediğind~ ihracatçr dtlrUlğüne bildirmiştir. Bunun üze- 'rarmm devamı veya kaldınlmuı 
~ fabrlbla.r ...ıem. larmda elli bin Ura)'! bir ~ dald- • lar çok m~ül vuiyette kal. rine harice bu maddelerden gön- hususunda yeni bir karar verile. 

ki hotlala Cloldaraeak bir mevca- b lcblde Jublıllt ım)d.nmı bul J:..JID SU ~,,· mıtlar ve bu mall&rm ı.taııbula dermek itlteyenlenı lisans verilme- eektir. 
!'11ete ._.. ..... ...,...,_. .. ....._._ a 1111 "tıilld ~- la ~d111RI :n&kli için bllyUk motörter ft mep bafl•nm11tır. 
~ latDmll ..__lemelr llıla... • _ ..... ..._. ...........,._ yelkenliler kiralamap. &irilmJI --------------------

~ ~ :e-:;:; -;. :...::==.::.=.. ithal müaaadeai lerdlr. Onı·vers·ııe ktz talebeler·ı ~ harekete geçinıeelb; ve ..... IJa tesgllalum N'hrre ... verileli u::~~~t met:m m: 
...... 1tb1JD da\"UDJZID saflarmda • lerbWa Maj'elbıe ı&re elaal lılr .._ ~-
~ ~ rette ~ teala et- Franaadan getirilerelt baZı lenebilecefi AJmıiditmemekt.e· 
~ -..aylba niçin himaye melidir- formalite müJldlli.tı yüziinden dir. 
~ ._ olduiana IJa eebep. Diler tara1tu .~ ":: aylardanberi gümrilklerde bek. "--L-dan demır· 
.._. lla1a eder IUlll'llD, dlier taraf- m1a1 temin •· -~ meae ı· · &IUINl 

Bu yıl atış 
iştirak *'- •eaıleket.ı pim ıt.b&W emtia-- lerle blrllkte ylirllyea ,..~~ ıyen sular idares~e alt lOOO sökerken yaka. landı 

.. lleınc11Uibıclen matacJutlaplalda- ııelelerln ele baUl bit eder· ~ tane 8U u.atinin nihayet ithal Lise, orta ok\filarla üniversitede 
t.t. DlinJUUD lçbu)e balundap ham madde teclarUd lflerlDde JaL edilmesi temin olunmll§tur. Muataf& admd& Aıbıkalı bir tatbik edilmekte olan askerlik ders-
~ IUtlan UrWa içinde ve dl· ktmetm ıa.tereeeil yardml pr- hınız, dün (Ata~) köprUıill. ~ leri 60 talimatnamesi üzerinde gö-
'-da balnnaa memleketlerde otar. ~ktell memleket latlll,.ıtnl ken- Uzun amandanıberi aaat buh nlln dubaundın demir .akDp rülen lüzuma binaen bazı deği~-
• lllıaberterlnl c1aJıa ~k alkmak- dl ,..ya.1 bbyeel lçlJl6 dalla' ru- ranı çekildiğinden bu aatler çalarken yakal8DIDJI, ~ci }er yapılmı~ ve bu değişmeleri ihti. 
' llatt& bul memleketler ba yoael, daha verimli bir hale koya- derhal tevzi edilecektir. Saatler 8ulh ceza mahkem.esinde .,rgu· va eden yeni talimatname üniver-
~ Jtbllndea iabll laun madde eaktır· Beklen• te1 airatle ma. ı... • .....::-'erde ..:&-MUr+•n -karr -~_,_. ..1.:1 ohm . 
~ ...ı laua maddeJer t.edarlk vattaldyett.lr- """'l§LUU ı;umo. -- ~· sunu mu ...... ıp tev~ mut- sıteye ve diğer okullara gönderil-
bW.-~~ brp1amü -- SADRİ ERTEM: lacaktır. tur. miıtir. 
~-.ae ..-. ..-. ..-. - - ..-.<T;-y-y-----· .... - ~~ ...... .,..__. ____ _.. .... _._,._._, ........ Rı ... 1111~ 

... ~ ~~ tattap -..wı;wırı>- - - -ZL\..l.X • 
u*•elllo .... y11a1a ı.m _._ ,,,... .- "'° ........ ----~-~P-ll!P--•••• .. 
~ laaa.ı aJıqtır. SUaylde ... - 10 -
~~ alan mahnller 'b&yleoe 
ı.:~ rol almü1MJr. Bb de Biricik oğlunun, Allah gibi taptıiı 
~ tıeairlerlne tabi olu IJa dtln.. kocuile anlaşamayıp evini terket· 
~ ~ J'lallJ'Oraz. O.. intibak meslnin yarattığı teeiıi ben de du. 
~· llübae laavvetlerlmls yuyor onun titrek aeaile söyledi· 
......_ boft ....,.ı kavvetlerlmbl il .azİeri hatırlıyorum· Zavallı an
~ ~ lauredeceils- nemin blltUn tesellisi, yaptıiı iyi
.,....hh'f'ımbde lmpuıatorlaian ilklerle sevgili kocasını muhafaza 
~ troıo.a polff:lkuma nimm etmek Umidi olacak·· Benim de ya
~~ mah&fara eden bir bancı bir memlekette annemden 
)1 ._._'!_Ua11 meveattar- Bu ..... uzak yqadığmı mUdde~e blltlln 
-..~Afmbk, .-.yeıdsllk JI· te elllm annemin bu Umitle me _ 
~~~- malllbl)'e&- n: olmaamdan ibarit kalacaktır. 
" ~~-~ airamıltır- BaclD • • • 
ı... ~ mevzu IJadar- Ban. trç sene memlekeUme dönme-

l .. tekilde haltaa edehlllrls: den Pariate yapdım·· Babamı bir 
~ llenlmn drut lflerl De kere olamı görmedim·· ~em her 
~olan vatuclaflana istimal 1et1e yazın bir müddet içuı bana 
"il laulebacle meual olülJe. m1aaflr geldi· Onun beyu aaçla-

11 el IQaJll. rmı öpmek fırsatmı buldum· Ba -
'-t - lleveat teqUılana ..ııtp- bamdan ayn geçirdiilm bu Uç ~
>. leıinayeslzllk ytlztlDdea yavq ne beni teskin etmedi· zamanı öl· 
~~~~ fRllerl lıall- dürmeğe yardım eden ~eralar 

tii""--r.ecnrler· geçirdim, fakat faydalı bır il ya-S. - 'ltıtJdllt.ızhlı ylztblden pamadun· lpia, gUçııUs, sanatsız 
~ tek ~lerl puan deiU .._ hiç bir ile yaramıyorum· Nevyork
~ .... ~· mal 1&tmak mec- takt avukatun eWe her Uç ayda bir 
Jt...:_~ M0-000 dolar alıyor fakat bunun 
=~ -'ıduttar- dörtte birini bile aarfetmiyoruın· 

.................. tefldl1t. ....., • Şimdi yirmi altı yqmdayuD· nlni· setlerde el l&D&ytl refahlll b- haye böyle ya.pyamam· Dört ayda 
lllt ..,.::-ra muvaffak olmuttm- bir otomobil dejiftirmek, her ak
-.. olarak size Upk kazuma şam 1aat altıda elli kifiyi kokteyl 
llaW-~ laaUı nahiyesinin el aa.. ile ıulama.lt beni tatmin etmiyor·· 
...... ~.. fullyetlnl zikretmek Tulleri caddesinde bir kul merak· 
~~lr· Bu nahiye tezgib aa· hamın her aktam yl1z serçeyi do
h.İlct tetknltıanmak 1mk&nmı yurdufuııu gördllm, ben de Riç 
""-~ için pua.rlannm huda- bardaki aç tarplan doyunıyo
~r&k bir •10 ı:enlıletmeic mu· nım. 
lllaı.-~lardır· Karahallı tn- DUtOndU~ zaman hayatmıın, 
~ d~ mallar a~. akh1ellme bir -.uikut olduğunu an-

"nıaaJl katularmna ao1m- lıyormn· Benim nefrete mtlatahak 

Aşk ve macera romanı 
Yazan: 

Moriı dö Kobra 
gölgem Ozerine tükürmem icap &. 
der. Çok u kazancı ile dört tocu· 
ğwıu pçindiren aile babalarmm, 
otomobilimden indiğim zaman be
ni ayaklannm altına almalan ve 
leeiıni caddede herkese tethir et· 
meleri llzmı. 

lçlmi yakan bu derdi çok iyi tah
sil görmüe bir Parisli dostuma aç. 
tını: 

- Zavallı doetum Aleu. dedi·· 
Bu endiplerlnlz, ılzl yllkaeltiyor, 
~atat bu hiller talihin gtllmlll ol· 
dutu lı:imaelerde ne tadar udır· 
Bir kere Slro'da Ambaladörde Do
vil'de, Biafiç•te,' Kan'da, her za· 
man beraber yapdığmıs beynel
milel milyonerler gıııpuna bakın· 
Onlann aervetıeri derilerini yakL 
yo'r mu? Her biri bir atpm yeme-
ğinde adam başına bin frank aar
fettikleri, töyle bir geçerken, ku· 
mar mamaaıııda bir kaç yUz lira bı
raktıklan, veyahut muhakkak ken. 
dllerinl aldatan metreslerine bir 
pırlanta hediye ettikleri zaman se
nin dllfllndUiUn zavallılan hatır
lıyorlar mı? Hayır!" Bir gün tali· 
bin şımarttığı bllyUk bir banana -
fendiye aormuı: "Eter bir ıtın 
kendi iflnlzl kendiniz g6rmenls iL 
mn olsa ne yapumnısT" demit-

Çeviren: 
Muzaffer Acar 

tJm •.• Aldıfım eevap ıu idi: "Kun
dura boyacıaı ile yatar, odamı ona 
.silpllrtUrUJD.. Hakikaten dMtUJD 
Aleka zenıinlerimi& anamda umu· 
ınlyetle senin ıtbi .dllfllnen Umun
lu hareketle lllzumausunu tefrik 
eden iyiliği, kötUIUğtı dUtUnen pek 
yoktur· • 

Dostumun bu IÖ:Eleri de beni te. 
aelli etmemltti·· Zenginlerin ne ka· 
dar egqlat olduklannı biliyordum" 
Diierlerlnin auçlan beni hiç bir 

1ekilde teskin edemeadi· Bunun U
~rine uzun usun dtllllndtlkten son 
ra milthi4 bir karar verdim. Der
hal içinde bulunduğum kolmnq 
camiadan aynldnn·· Dört amold
nimle bet frakmu o~eld pnon. 
lara dağıttım·· Otomobillerimi ıim· 
di taksi eotıSrlllğO yapan ve &izli 
i§ıklan tenha yollarda cesdlrerek 
hayaUarmı kuan&D •ki Rua prens 
lerine verdim·· Kravatmıdald inci
leri Vendom meydanmda ratladı
fmı ilk dilencinin kutusuna attım. 
?Anlh adam belki bu aervetln far
Jrma bile vannadt·· Bankaya tele
fon ederek adreainmin her 1taqi 
bir 1dmaeye TeriJmemealni blldir· 
dlm· Yqadrfnn bayatta bana hlz
met eden elli pdma elli tane or· 
kide buketi ,&ıclerdim. ve tilkUr-

düğilm cemiyetin mensuplarile ta. 
mamen ali.kamı keserek btlyUk 
maceraya atıldım. 

Bi1y0k macera!. Eaki bir ceket 
giyip, ründe nihayet kırk frank 
sarfederek yqamanm bir milyar
der oflu i<:in ne demek olduğunu 
bilm.em takdir eder misiniz? l§te 
bu benim bUyük maceram!" 

iV 
Parls % llulruı 19SO 

Möıyö Raul'Un bana bu cinayet 
hiklyeainı anlatması üzerinden 
tam on beı gUn geçti·· Ve bu on 
beı ctındenberi ben bugün ilk de
fa olarak · dqanda yemek yemek 
ve bir çeyrek kadar dolqmalr. için 
sokağa çıktım .• Ve ıimdi de bu ha· 
rap, zavallı. hiç bir çekici kuvvete 
malik olmayan bu odaya. avdet için 
göaterdliim tehalükü bir tUrlU 
izah edemiyorum. Evet.. lzab olu. 
nannyan bu einayet gayriihtiyari 
allkamı celbediyor. Fena bir te· 
ceaısUs diyeceksiniz.. Muhakkak·· 
Bu cinayet beni anormal bir ıekll
de allkadar edivor.. Tesadüf beni 
bu izlerin uzeru;e attı ve ıimdi de 
b~ tel&dUfün llnbetim üzerine te· 
ıır edeceflne dair içimde garip 
bir hia var. Fakat böyle hissikab. 
Jel VUkulardan daima çekinmek li.· 
zımdır. Yatağımm Uzerinc boylu 
boyunca uzanmq olan smokinli a
danu, ınuanm üzerinde duran bot 
ıanıpanya ıişeaini yatağın altına 
doğru kayan ~ ipekli elbiae· 
sinin h11ırtıaını günlerce dllfün -:ilkten aonra, eğer bir gün bUtUn 

1 
u nı_eı~nı, korkunç hayalleri göz· 

erinun önUnden ılleblllnıem o za-:llll bqlı:a ıeyleri dUfiln~eğim .. 
81'tftk ruhların sellmeti ancak 
unutnıaktacbr. ( ~'"' "ar) 

talimlerine 
edecek 

Yeni talimatnameye göre kız ta
lebelerin askerlik derslerine bazı 
ilftveler yapılını§tlr. Şimdiye ka. 
dar kız talebeler yalnız nazari ola. 
rak askerlik derslerine iştirak et
mekte ve kendilerine umumt olan 
aSkerlik müfredatı üzerinde erkek 
talebeler gibi ders gösterilmekteydi. 
Kızlar yalmı kampdan müstesna 
tutuluyordu. Yeni talimatnamede 
kızlara askerlik dersi ayn bir müf
redat programı çevresi içerisinde 
gösterilecektir. 
. Bu müfredat programında kız-
lar erkeklerden ayrı olarak ders 
göreceklerdir. Kendilerine askerlik 
dersi; harp ve sulh zamanlannda "' 
memleket dahilinde görecekleri hiz. 
metler mevzwı etrafında ders veri. 
lecek, paraşüt ve hava hücumları 
zamanında yapacaklan hizmetler, 
yaralılara yardım, memleket işle
rinde kadınlann rolleri ·jzah edile-
cektir. ( 

Kız talebeler bu yıl aynı zaman· 
da atışlara da iştirak edeceklerdir. 
Silah ve tabanca kullanmasını öğ. 
renecekler ve muayyen hedeflere 
atı§ yapma talimleri icra edecek 
lerdir. 

Yugoılavyadan 
aellüloz getirileceli 
İzmit klğrt fabrikan için Yu· 

goslavyadan sellilloz getirilme. 
si temin edilmiftir. 

Fabrika bundan .anra. nor
mal şekilde işliy8bilecektir. 

Bakkallara kahve 
daiıblıyor 

Gümrilklerden çıkanlmakta 
olan 25 bin ~uval kahveden ıim 
dilik 110 çuvalı İstanbul bak" 
kallan için ayrılmıştır. 

·Bunlar bakkallar cemiyeti 
vasıtasile muhtelif semtlerdeki 
bakkallara ihtiyaçlarma ,esre, 
tevzi edilecektir. Bu mlJr4ar az 
olmakla beraber, aımıea.k ~eti. 
ceye göre hareket edffeeektır. 
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Harp içindeki Avrupada bu 
sene hazırlanan tilmler 

Mirey Balen Jmı 

· .. --:.·.,,~ .... ~- .-...... \,.:; ... ~ ...... i :.~ -.. ı·-·· ._ 

ölüm 1 
StR EDWARD DENt
SON ROSS C. I. E. D. 
LtTT. PH. DR v e Saiı-e. 

20 EYlül 19-10 tarihinde ve[at 
etm işli..r~ Ccmııe merasimi 21 Eylül 
(bugün) ~aat 10 da Jngil!erc Se~ 
fetre tinin kil ifcsinde ) aptlıp 
l I a\·d1rpaşa kahri'•;tanıra def ncdi
lrce'!dir. 

11-· .... .. 
Bent.eri hle bir :ııııırda yaratıl:unJ. 

yan... Türk~l'bine rnltip lJulunma· 

yan- Binlerce kl~lyl hayran eden 

Türkçe Süper Film 

Atlas 
Ekspresi 
San'atm en parlak bir za!eri.. 
I\:udretln en yliksr.k blr eseri.._ 
Filimlcrin şeref tacı otnnbu şaheser 

Bugün 

ILa nce 
Sinemasında 

DİKKAT: En son Türkçe Para· 
munt Jurnal .. Buı;tın halk matine· 
lerl: saat 1 ve 2.30 da. YcrlerintzJ HJll"p s~a sanayiine de vaffakıyet göslermiştir. Bu ta. 

büyük mr da.I1bc vurmuştur. Bü. rihi filmi Jcrmen G::ı.llon hazır. lütfen evveıcıen tcdarfü etmenız 
• rica olunur. Telefon: 43595 

yilk bır ticaret vasıtası olan lamı~tır. Bilhassa. içindeki liilal 

• sinem.acılık rnuhalkıka.k ·ki harp. ile nazarı dikkate çarpan film 
ten büyük zararlar görmüştür. de ıbüyiik bir muvaffakıyet elde 

Harp :içindeki Avrupa, sine· olunmuştur! • 
macılığa ancak ikinci, üçüncü Korin Lüşere gelince: Bu gü.. 

Sinemasında 
planda. lbir yer verebilmiştir. zel Fransız yıldızı (Terk) isim.. 

Nitekim her sene Venedi:k:te li bir film ile birinciliği ka.zan
yapılan film müsaıbaka.sı bu se. mıştır · 
ne de bir müddet evvel yapılmış Mario ~Iatclli'nin hazırladığı 
ve 1940 _ 1941 sinema. mevsimi film mcvzuunu 18 inci asırdan 2 saatlik korku :ve heyecan yaşa.tan 

içiı~ hiç de mühim bir hazırlık almakta ve tamamen cenup de. 1 BORf S KARLOFF 
olmadığını meydana 'koymuştur. nizleri.nıde geçmektedir. Bütün 

Venedilrtc yapılan film mfura: alika.darlar filmin fevkalade ol. (Frnnl<cnt<>irı) üı en 10rı teuulll 
.:: akasma bu sene pek az firma duğunda ittifak etmişlerdir. 
p~k az fümle 'iştirak et.mi§ ve Avrupanm harp içinde yaptı.. ASILAMAVAN 
Yalnızca 1 ~.,1,,..,.., ve Alman ha.. ğı filmlerdc.n ancak bu üc tane· 

.._ll....,.., • '°'k ' el' ı "" ı'I ·v ' •• :K 
'rnmlcri hüküm vermişlerdir. aıno (mu cmm ' drunga.sı vu. ADAM -' !sveç, Macaristan, Romanya ııılabilmiştir. Unutnuyalim ki, 
mümessilleri de mi.i.şahit ola.nılk evvelce yalnız Fransa hafta& 

600 tane (mükemmel) film ha.. 
müsalıa.kad.a. hazır bulumnuşJar.. 1 a.kt · · 
dır. Jüri heyetine arzolunan zırB~ı .... ! ıdi. 
yirmi kadar f"ılmde 'biı:tıassa. üç ""t">~... varlık ise devede 

Filmini görmeğe ~oşuyor.1llvet:en: 
2 kısımlık kahkahalı komedi. Bu· 

l
gOn saat 1 ve 2.30 da tenzı1ltlı 

matineler. 

artist, M.irey Balen, Jermen-t 0- 1 kulak ... 
sey ve :Korin Lüşer temayüz et. -----------------------~ 

~~ ' Mirey Balen'.in çevirırıi§ oldu.. BUGUN • 
ğu film, mevzuunu !spanya (is; M E L E K Amerikanın Yeni DOROTY L'AMOR'U 
hili ü:ıa.rıbi facia.smda.n alan :ve ANN SOTHERN - LtNDA D.ARELL ve 

ile birlikte oynamakta.dır. Sinemasında JOZCE COMPTON 
Fevkalade masraflarla viicu. 

da getirilmiş olan hu filmde 
güzel Fran.siz yı]dızt Mirey S a: 
len, lta.ıyan artisti .Mari Dellis 
Ogüst Jcnina. tarafından hazır -
lanan bir irordel8dır. 

Mirey .Balen A1kaTJ1r miJda.. 
filerinden birile sevişen ve çok 
saf 'Ve zavallı bir aşk yaşa.~ 
ka.dm rolündedir. ".Alka2:ar,, ia.. 
m.inde1ô bu filmin her sahnem 
insa.m heyecana sevketınektC" 
<lir. Jüri heyeti ibu filmi takdir. 
le !karşıla.mıştJr. 

J ermen Osey ".A§kt.a.n da. ile. 
ri., ıkurdelisında büyük bir mu· 

Tarafmdan ne!.iB bir surette yaratııan A§k ve gllzellik filmi 

KADINLAR OTELi 
Aynca: 1 - FOKS DVNYA Ha:vıMliıılerl 2 -En won renkli M oclll gazetell 

Bugtin saat l vo '2.30 da t.enzna.uı matineler. , 
Mevslmlıı ilk kahkahalı .komedisi ... En .zengin ve en 'en 

ve ne§'eli Fra.nı!llz: filmi •.• 

C A N 1 M~I N 1 Ç i 
T~vL'.l FEDOR - FlER RtJ BRASSEUR 

' 
taraf'tndan pek yakında S 'I) M E R Sinema.smd& 

ç· ' .... pot! •• , ' 

- Evet. 
- Yiolet Burrage'in ifadesine 

ait sözler midir bunlar? 
- Evet. 
- O ifadesini verirken burada 

Çeviren: S uat Deırvs~ 30 -

mıydınız, yoksa size anlattılar ım? 
- Anlattılar. 
- Sizi dinliyorum Mis Lamort 

- Bu hükmü nelere istinat et. 
tiriyorsunı.ız; doktor?. 

- Hasta sek zayıf bir haldedir.' 
lkinci defa mahkeme buzurunda 
ifade vermek yorgunluk "Ye heyeca. 
mna muka "·emet edemez. i\lahke
mc başladığından beri ikinci defa 
olarak huzurunuza çıkmış .bulunu
yorum. Ve .kanaatim katiidir. 

- Peki. :\!is Lamortnerededir? 
- Kendisi baratla bulunuyor 

ve bunu ilave eôerim ki burada sırf 
mesleki bakımdan böyle konusu
yorum. Yoksa hastam mahkemenin 
kendisini dinlemesi için ısrar cdi. 
yor. 

- Sahih mi!.. Bu vaziyette dok
tor meseleyi pek i}i anlayamadığı
mı itiraf ederim. 

- AnJayıp anlaya.mamamı beni 
ellkadar etmez. Size kendi mesleki 
kanaati.mi kati olarak söyledim \'e 
tekrarladım. Şimdi artık mcsuliyet 
bana ait değildir. 

- Ala doktor, şımdi ben de s.iz. 
den yerinizi lut(en l\:1.is Lamort'a 
terketmcrıizi rica edeceğim. Bu 
müdahalenin mahkemeye vakit 
kaybettirmekten başka bir i~ ya. 
mmadığmr görüyorum. 

- Sahih mi efendim .. ben. 
- nura.dan çekilmeniz için ısrar 

ediyorum doktor .Fothcrgrill. 
Mary Elizabclh Lamort'u çağr. 

nnız. 
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1\lARY ELlZ.:\BETH LAl\lORT 

"Tekrar Dinle.ııiş., 

- Mis Lamort kendi rızanızla 
tekrar şah:ıcletc gdi~·orsumız, öyle .. ) 
rııı. 

- Evet. 
- Mahkemeye bir şey 9Öyle-

mek mi i sti;·or~unuz'? 

- E\·et.. Ah elimden gelse evet, 
muktedir o1abilse.m. Kısa konuş
mak isterdim. Fa1iat nereden baş
hyacağımı bilemiyorum. 

- Haydi Mis Lamort mahkeme 
sizi bekliyor. 

- Evet .. e\·et.. biliyorum ben .. 
ben .. ben ... Oh Allahım! ... Halbuki 
konu~mam lar.ım.. Konu<;mağa, 
~üylemt'ğe mecburum. I3ira~ evvel 
\-erdiğim ifade yalamlr. Simdi ha· 

kikati !'öyliyeceğim.. Alİahıın ba· 
na yardım edinız. 

_:_ SÖıüdüze «ıev~m · ed~bile~ek 
misin1z l\fü Lamort? 

- E\'ct.. l~\'et.. Ça.r5<:..'11ba ak
~amr. Hayır Çarı:amba günü öğle
den sonra l\Iax,·ell'i bir an yalnız 
gördüm. Beş dakika bile de~il .. ve 
i_ştc hu müddet ~inde tj::er bir malı 
zur gö:mcı, ihtiyatsızlık telakki 
etmezsem gece herkes uyuduktan 
sonra, me~ai odasında onu bulma· 
ma karar \·erdik. Bunu birinci defa 

Arap Hakkı denilen o külhaıı 
beye bir rastlarsak ! .. 

- 10 -
. t 

Bu sırada yer sahipleri k6ıta
rak, yerde yatan Çanakkaleli 
Mehmcdi kucaklayıp geriye çek . 
mişlerdi. - Ne o?! Sen de korlCuyor 

musun yoksa ondan? 

Acaba bu sefer kimler gürt 
. §ecekti'? 

'Kapıdaki ilanda. "meşhur 
livanlarnı iddialı gürcşlcri vat 
ciimlesinden başka bit"§ey yaz! Çadır sa.hiplerind~n biri de: 

- Paydos .. paydos .. bir saat 
sonra yeni güreşlerimiz başla. .. 
yacak. 

Diye bağırnıağa. ve halkı da· 
ğıtmağa başlamıştı. 

Yusufla ffiiscyin ilk ağrada 
çadırdan clış:ırıya fırlamışlar. 

dı. ..... 
Yusuf. Cinci meydanının or .. 

tasında: 
- Haniya, al gözüm Londra: 

yz, Almanyayı, nusu, Purusu, 
Çini Maçunu seyret ... 

Diye bağıran ve makinesinin 
etrafımı birçok çocuklar topla. 
nan garip tavırlı bir satıcmm. 

önünde durmuştu. Arkadaşına. : 
- Şimdi ne yapacağız? 
Diye sordu. 
Bandırmalı Hüseyin: 
- Gidelim artık, dedi. Bu 

heriflerin içyilzünü gördük ya.. 
Daha fazla kalmağa değmez. 

Vo Yusufun kolundan çeke.. 
rek ili ve etti: 

- Sen namuslu, cidcil güreş 
görmek istiyorsan, sonbelıarı 
bekle. O zaman Ana.doludan, 
Halim Paşanın çağırdığı !birçok 
pehlivanlar gelecek. Paşa güreş 
çiliği teşvik ve ihya ctınek isti: 
yor. Onlar gelirse, bu hilekar. 
lar kendiliğinden meydanı ter . 
kederler. 

- Yahu ben Makarnacıyı bu 
kadar kaıba.soğan, bu derece al· 
lak ıbir adam za.nn~mczdim. Me. 
ğcr o da h ileye sapmış. 

- Sapmasın <ia ,ne yapsm? 
Yaş ilerlemiş. Ensesi pörsü.. 
mü.~. Ha.la eski çalmuru bırak" 
mıyor. 

- GeçiumelC için başka bir 
yol tutsa fena olmaz. 

- Yüz beş okkalık ağır vü. 
cudiylc o, pehlivanlıktan başka. 
bil'Şey yapamaz. 
Konuşa konuşa. yürüyorlardr. 

Yusuf birden durdu: 
- Gel, seninle §U ikinci gü.. 

reşi de seyredelim, ustacığmı! 
Bandırmalı Hüseyin şa.şmiı:: 

- Dönsek fena olmaz. İkinci 
güreşte de ayni maskaralıkları 
görecek değil miyiz? 

Yusuf burnundan soluyara.K, 
hiddetle başını .salladı: 

- Herşeyi biliyorum. Fakat, 
ikinci güt-eşi de ıse~Tetmeden dö 
nemiy~eğim. 

- Arap Hakkı denilen o kül" 
.,hanheyine rastlarsak, muhak.. 
ka.k ça.clır içinde il>ir hır çrkar. 
Bayram iburnumuzdan gelir. Bu 
herif lbelalmın biridir. Senin o 
!karayılanla buralarda karşılaş. 
ma.nı istemem, Yusuf! 

yapmıyorduk. 

"On .bir buçukta yatmağa çık- · 
tık. U_ç çeyrek saat sonra bana ev
de herkes uyuyor. Artık görülmek 
tehlike::i yoktur kanaati geldi. O
damdan çıktım. Onun çalışma oda .. 
sına girdım. Ve kapıyı tabii vur .. 
madan açtım. Kimseye duyurma· 
mak için kapıyı o kadar yavaş, ya
vaş açtım ki, o tam kaµı açıldığı 
zaman beni kar~ısında birdenbire 
gördü. Ve ben daha odaya girme.. 
den o rcrinden fırladı, bana doğru 
koştu. O kadar şiddetle yerinden 
kalktı ki, galiba sandalyasmı de
virdi. Beni gckmektcn adeta gayri 
memnun bir hali vardr. Bu kadar 
erken gelmenin ihtiyatsızlık oldu· 
ğunu gayet yayaş bir sesle söyledi. 
Geri döndüm. Odama gelince yat
tım. l\.laxveli'in beni kar~ılayış 
tarzı ona karşı içimde büyük bir 
hiddet uyandırmı~tı. 

"Uyum(\ğa gayret ettim. Uyuya
madım. i\.Iaxvell'c dönmek 1stemi
yordurn. Yaptığı lıare};et gücüme 
gitmişti. Fakat uyuyamıyordum. 
Ma~\·ell'den ne?fret cttmimi zanne
di;-ordum; ve halbuki diğ~ taraf· 
tan ona dönmek isted~i.rni. anla
yordum ... Kendimle yaptığım mü
cadele beyhude idi.. 

"Tekrar yatağımdan kalktım \'C 

- Elbette korkarım. Çiinkü. 
böyleleri insanı arkasından vu • 
rup savuşurlar. ·Hele vaktile 
benden dayak yiyen bir a.cl::ımın 
eline böyle bir fır$at geçerse, 
neler yapmaz! Haydi, beni dinle 
Yusuf ... Yolumuza gidelim. Cin. 
ci meydanı çocukların yeridir. 
Buralar:fa fazla dolaşmak biz.o 
yakışmaz. 

Yusuf inatçı bir adamdı. I· 
kinci güreşte dönecek fırıldak. 
larr da yakından görüp öğrcın .. 
meyi aklına koymuştu. 

Dönmedi.. Bandırmalı Hüse • 
yini de !bırakmadı. 

Meydanda ibir saa.t dolaşt.ıK -
tan sonra, tekrar para verip 
güreş çad.ınna girdiler. 

• • • 
Fakat, bu sefer çadırda. f a.zla 

kala.balık yoktu. :tki pehlivanın, 
çadıra. girdiğini yer sahipleri 
görmüşler ve Makarnacı ile A.. 
r ap Ha.kkıya. beher vermişlenli~ 

Derhal b ir fı~ıltı başladı : 

- Yusuf, acaba neden geldi 
buraya?! 

Hakla, iri beyaz dişlerini gös 
tercrek sırıttı: 

- Nasibini almağo. gelmiş· 
tir: 

Pehlivanlar tc15.şa. düşmüşler
di. 

Yusuf, kalasla Qevrilmiş se. 
yirciler ara.sına girerek oturdu, 
H üseyin de Yusufun sağı:ı:ıaa; 
yer aldı . 

!ki arkadaş, diğer seyirciler 
gibi, ildnci gü.re§i bekiiyorou: 

7 .30: Program ve memleket .1&&t a.. 
yıı,:rr, l3.35: KUzik: Muhtelif prk,tlar 
(Pi.) 13.50: Ajans haberleri, H .o:l: 
MUz:ik: Ptlklarla muht.ellf ıarkıl&r 
progrnmınm devamı, H.20: llllıilt! 

Rfylli!eUcumhur Bandosu, 15.00/1~.80 

Müzik : Operet parçala.n ve vaı.ıe.r 
(Pl.) 18.00: Proçam ve m emleket 
J!laa.t e.ye.n, 18.05: J!ltt.zlk: Cazbazıd 

o(Pl.) 18.80: Müzik: Çigan havalan 

(PL), 18.40:
0 

MUzlk: Radyo ca.z orkes· 
trası (İbrahim özgtlr 1dareıılnde), 

19.15: Müzik: 19.45: Memleket saat 
ayan ve AjanJI haberler!, 20.00: Mil' 
zik: Fasıl heyeti, 20.30: Konuşma (GU· 
nlin meseleleri), 20.50: MUzik, 21.15: 

MUz:ik: Gitar Soloları - Gitarist Can 
Aybars t.arafmdan. 21.30: Radyo ~&· 
.zetesl, 2L45: lJUzlk: Radyo ıalon or· 
kestrnsr, 22.30: lr1em1ckct saat ayarı, 
Ajans haberleri; Ziraat, Esham· Tah 
wa.t, Kaınblyo - Nukut borsa.sı (l"l" 
yat) . 22.50: MUzlk: Radyo .salon Ol""' 
kestra.sı progra.ınxnın deYamr, YalmZ 

lI değildi. 
Aradan on dakikn kadar ) 

geçti, gcçmetli. Yer sahiplerin 
den biri, Yusufun yanma sok 
du: 

- Hoş geldin, ağam~ Nede 
iböylc müşterilerin arasında. o 
turuyorsun? Arkadaşların yanı 
na gclse.n.c. 

Yusuf aldmnadı: 
- Yok zararı. Bm·ada rah3 

tmırz iyidir. Güreş se.}Tedcc' 
ğiz. 

- Sabahleyin mühim güm 
!erim.iz vardr. K<ışkc o zam 
g<?lseydiniz. 

Yusuf yeni 
davrn.ndı: 

- Biz pehliı:anlan imti 
çekecek değiliz ya . .Kim gUr' 
ş.irse güreşsin. Bayram diye dC 
la~ağa. ('.ıkm1ştık. 

Ayağımıza bu taraf d~ 
Gürc.ş var dedilc.r. Haydi gi 
lim, biraz vakit geçiririz, ~dt 
elik. 

Yer sahibi, Yusufu ıar 
yerinden kaldmnak :istiyoniu ! 

- Canım, böyle bayram ~ 
lerinde boş yere dolaşılır Jl1I 
Hiç olma1.sa bir güreş yap ~ 
bayı:"a.m harçlığın çıksın. 

- Büyiik pehlivanlar vaı 
diyorlar. Ben tanımadığnn k" 
selerle nasıl .güreşebilirim? Jt 
le kimler var, söyle bakalo"m'1! 

Y er sahibi bir.kaç iıi-m stl) 
dl: 

(Devamı 'l:ar 

21.9.940 Cumartesi 

U%Uil dalga postun~. 22.iiO: 
dllkrde konuşma. (Yalnız kısa 

t>0-5tasile), 23.10: MUzilc: Damı ro 
fi {Pl.) 23.25/ 23.30: Yannkl progrl 
vo kapanı,. 

:;;? -> 
~ 
<( 
ı-

Cumarte · ı Pazar 
21 Eylül 22 EyIOl 

18 Ş~~n 

l'>ızıı 13!-l 

VakJtler Vua.tı .Er.ant \ 'aMU f.: 

GUn~D 5 4~ 11 34. 5 4.6 11 36 
dl'~JO 
Öğle 12 07 5 56 12 07 5 I!I 
lkindl 15 85 9 24 l ıs ;3( 9 ;' 
Alqam 18 11 12 00 18 09 12 00 
Yatsı 19 45 l 32 11> 4.3 l :31 
lmaak 4. 05 9 63 4 06 9 66 

,,,,,,/ 

mesai odasına gittim. (!şte bu kız devam etmek isterdim ama eJcrıd 
beni o zaman görmüş olacak, çiliı~ ler. Fakat takdir ettiğiniz gibi f.ı11' 
kü saati doğıu söylüyor. Kapıyı ht vaziyeti buna mani oluyor. Dot 
tekrar yava5, yayaş açtım. Maxvell toru yanında onu ayıltmağa çal> 
yeniden bana kızsın diye istiY:Or• lıyor. Umit ederim ki yarın ifadt' 
dum ... lşte o zaman.. ....... . sini veımeğe devam edebilecek !;9' 

• • • • • • • , • 1 dar iyileşecektir. .od 

- Evet ... E•;et. Bana bir dakiKa .Mahkemeyi yarın saat on olw 
müsaade ediniz. :talik ediyorum. 

"Mesai odasına girdim. Oda ay-' , . .... ..._ 
dmlıktı. Max,·ell yeroe upuzun Üçüncü Kısım 
yatıyordu. Ba~ında bir delik vardr. " 
Halıda kan lekeleri bulunuyordu~ CINA YET MASASI ŞEF1Nİ• 
Maxve11 ölmüştü. Bir fıeY yapma~ SORGU ZABITK'\l\lESl 
dım. Oldüğünti anlamıştım. Geri :- ,.. , , 
dönerken ayağım yere çarptı. Bu : i kinci G~ 
kAğıtlarmm üstüne uçmasın, dağıl- . 
mas1n diye koyduğu prespape gibi ·~ 
kullandığı taştı. Bunun bir ucu • 
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kan içinde idi. Bir kübus içinde gi- Clııayct l\lıuaar şen. ve Müpvlt 
bi idim. Fakat düşündüm.. Max· AHıkat MllJf'ırr 1Bronoby Far'11ıuı.rto# 
\•ell'i kurtarmak için artık hiç bir ' 
~ey yapa.mazdım. Çünkü artık o 
ölmü~tü. Benim için, Enid için, 
bütün diğer insanlar için odama 
dönmem lazımdı. Ve yalan söyle· 
mek, odadan on bir buçuktan son
ra bir daha dışarı çıkmadığımı id
dia etmek, hakikati gizlemek la
zımdr. 

"Ve işte odama döndüm. 
- Çabuk .. Tutunuz .. Dü~üyor. 
- 1Iis Lamort'un· sorgusuna 

- Mahkemeyi açıyorum. 
"Ba<;lamadan cwcl Mistt' 

J l' Branoby Farguharson'un bana yo 
ladlğı bir haberi bildinnek iste.riJXI' 
Mister Branoby Farguharson bıl' 
radamıdırlar? 

- Evet! 
- Oh ... Affedersiniz l\füter faf' 

guharson sizi gi)remedim, Lutfttl 
yakla51r mısınız?. 

(Dcuamı 1•ar) 

ı 
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--------------------------...... ..--------------~-epimize ait meseleler: ] 

En bOyQk ihtiyacımız istanbul lik maçlanna bu pazar · 
cuzluk. ·.ucuzluk.· merasimle başlamyor 

BEYKOZ KOYLERiNDE BiR 
GEZiNTINiN HiKAYESI 

ucuzluk.. ~ ~ · 
lllıeacı llarad'm Almed llltllat'a 

- p - - ....... werdlll llltap ...... , 3 
PBOllfti ., \ tabakaU allyeelnde, hain, lılrik, 

Gıda maddelerinde spekulasyona 
meydan vermemelidir 

Bir -edeınlıai denm eden 
~ harıb1, harid ft bitaraf 

mmıleketlel'de de iktJ. 
-.. tlıllılul gtlmrdL Plywla -
1'111 &ltOllt olmuı, bazı madde • 

dahilde, buılarmm da ha. 
fula talip bulmalan ve 

ayet birçok maddelerin ih. 
menolUDIDUI W bir 

ır:fl*nıam da it.hal ohmama)'llt, 
'cerette gayri 111""1 kuaııç a· 
Ja1l bir kımm ttıccarlara ge • 

Q1e bit lhtlklr sahası açtı. 
Her ti1rHl iktl8adi güçlüklere 
~ koymak i1Jrere mücehhez 
mwı memJeketimime de ma.. 

lttı•ilf birçok tüccarlar ihti · 
..,. )'Ohm& sapmaktan geri kal. 
l"llıilllllLI'.... Filhakika hWctimeti. 

mlcadele için lüzumlu ted· 
almıştır, fakat bugU.n gö. 

P1bMrt:~ ki bil mücadele meka. 
~ıuı hentlz mtımnir bir ııe· 
tiee 'M memlftir. 
Gıda maddeleriııln fiy&tlan. 

yWmelmeetnde lmil olan 
lebeıpıer acaba nelerdir? 

Evvel& yat. peynir, yumurta 
~t rat sanayilne giren madde. 
ler pliyor. 
Yağ, mutfak maarafmm ea· 

fetkiı eder. Halbuki bugUn 
ı..~a yağı 150 - 160 kuruşa 
-aar fırlamıştır. Trabzon yağı 
12.l lnaraltar. Vejetalin yağı 70 

aekeene, zıeytiııyağı 60 dan 
lee ç*mJfbr. Hattl -.sn 
pamuk yatı bile on kunıl 
görmfiltUr. 

Bu fiyat yU.kselmeaine eebep 
Nir! Koyunlarmıız, inekleri. 
~ini ıplmı~tır, yoksa sütleri 
~ k=U•iftk? Zeytlıı, pamuk, 
8'iılam MMJınmmla beldeaen 
ın.ı.'Uul mö elde eclllememfttJr? 
Hayır. Fiyatlarm yiilnıelmesi 

içta böyle btr !ebep mevcut de. 
tilcur. Sebep, yalnızca tüccarla· 
l'Jla bqvurduklan ince hileler. 
dlr. 
8ugtın memleketJmlsde iatill. 

11.lttıı wttıtmz pm t.Uccarlar 
ıı..nu kendilerine bir kir vası · 
~ }~apmağı düşilmntlflerdir. 
-vtlk sermayeli tllccarlarm u • 
-.ııni~etle tatbik ettikleri un1 
9'dur: 

?ııte.eı1 t11ccar tenekesi 14-15 
~~--{bir tenekeden 18 kilo 
~) olmak prtile 10.000 
~ Urfa yalı almıt ve bu· 
.. ~ dep.ma :yer!etttrmiftlr. Bun 
'""-il IOnra yine ayni tllcear, ı,. 
~ .. 18 liradan 100 teneke 
~ daha yat almakta ve bu 
"kilde fiyatı bir deftee yt1k. 
:rı.ette, bir mllddet aonra ay 

"im tenekeelne 20 • 22 u. 
ta Vererek piyasayı enelce ır 
~ l1mıe olduğu 10.000 tene. 

1lidaa b8y8k klrlar temin 
.__ dereceye çrkartm&kta; 
~ IOma maimi aabp anıet. 
~~- Talep çok olduiu için 
--. tuttulu mal derhal yük· 
:: ftJatla milfteri bulmıJrta 

'nearet dilinde spekWiayon 
~ ~ hal, hakikatte hile, ihtl 
-ccJan bqka birteY değildir. 
bl llzta ._ Traı.oa ya11arı si · 
«.ar ~Yallar için de -\'Uiyet iN. 

'leJetaıUı yaflanDa gellnoe; 
~ oldufu i1.lere vejetalin 
~ Koko denilen Hlndi8taD 
ı..-=: kabuklarmdan çıkanhr •.. 
~etlmtme vejetalin yalı 
ltıa birkaç firma vardır. 
~ rll'lnalar ve ~lbı•a en bU. 
b....:.. 'toka malik olan bir fiı'ma 
d:!1llı Plruayı elinde tuttutwı· 
~ ftJatlan bir hamlede on 
~ aıtbrmıttır· Buna eebep 
ı._ da hariçten artık Hindli 

~~~.= 
. 8u hal fiyatlarm arttınJ. 

~~bir..., olarak ... 
.,_edilemez... Evvelce 32 ım. 
•On 1laal ecU1mtt bir malı ba. 

leben kurup. pi,..a,.. 

stırmek ibtlklrdır. F.eaaen hü · 
Jdbnettmlzl.n kanunlan da f abri 
kanın 0.-t .sllrdtlfö eeıbebi ka.. 
bul edemez.- Koko itlıal oluna • 
mıyor di)'e elindeki maldan a • 
aml istifadeyi dtlşilnen fabrL 
kat6re hU:kQmetimiz l . ..nunu: e. 
linde i§llyecek malm kalmadığı 
aman bqka iş yaparsm .• ,. der. 

Fakat bu aarahate rağmen fi" 
yatlann yllkselmesini neye 
hamletmek llzım olduğunu siz 
takdir edin .. 

Bugün 1stihaa.l her zamanktn.. 
den fazla.cbr; ancak arz ve ta. 
lep atmış ve tüccarlar bunu bir 
fınat bilmişlerdir. Binaenaleyh, 
bu vaziyete karp çok uyamk 
ve bassaı davramn&k mecburi · 
yeti vardır. Gıda. maddeleri fi -
yatlarmm yi.tkselmesi halkı, hiç 
aebep YQ>kken beyeeana düşüre. 
bilir... Unutmamalıdır ki, TUr · 
kiyenin esas piyaaeı lstanbul. 
dur. Aıuıdoludan mal a1nıak 1. 
çin latanbuıa gelenler, v'Jlyet · 
lerde her maddenfıı daha ucuz 
oldufuna .aylUyorlar, çUnkU 
bUytlk ttlccarlar lstanbuldadır, 
blmıetice bUyilk speldllA.syon da 
latanbulda ya.pıima.ktadır-

Soranm, kilosu 8.5 kuruş o -
lan keten tohumunun 24 kuru. 
ea fırlamuma. pamuk tohum. 
lanDm birden fiyatlanma.ama. 
Buna pirincinin kiloda bet, ku.. 
ru fasulyenin 7 kurut artması. 
na sebep nedir? 

Blr tek sebep: Arz ,.e talebin 
artmuı... Fakat bu s008p sayı· 
lamaz. Piyasayı ınUraka.be e. 
denlerin \'azifesi, istihlaki, ta. 
lebin mik~ ~. mWiyeti 
~-tutarak fiyatlan tu· 
sim etmektir. Burada kudett1 • 
fi.mis maliyet, fatura Uzerinde • 
ki maliyet fiyatı detfl, hakiki 
maliyet fiyatıdır. 

Bugün gıda maddelerinin !i · 
yatıaııma.sı için hiçbir ciddi se. 
bep yoktUr. Her tilrlil mahaul 
bol olan memltketlnmde hayat 
pahal41ıfı mevzuubahsolamaz. 

Tllccarlarm fazla kir elde et. 
mek için yat"&tmağa. çalıştıkları 
bu aruı vaziyet. yaırmda hak· 
km ve hükflmetin yumruğu aL 
tında ezilecektir. 

32 

Mtızaf/er ACAR 

şoföre ceza 
varıldı 

Emniyet altıncı tube memur 
lan dtln de feblrdekl koatrolla.. 
rma devam etmltlen 32 toför 
ile iki otoblla biletçiaiDe mulr 
telif suçlardan dolayı ceza kee. 
miflerdir. 

Bundan bafka Gala.tadı, Ba· 
Jıkpazarmda 13 numaralı içkili 
lokanta aahlbi Foti. ayrıl sokak 
ta içkili lokanta sahibi Sava, 
lokantac:ı lsak ile lokantacı HU. 
aeyin taadildl tarif eyi bUyUte • 
rek mllfterinin görebileeeii blr 
yere umaı!ıklarmdan cıeaJan 
dınlmıılardır. 

Arap camlinde kaa&P Halit, 
TUnelde kasap Ahmet B9loı ile 
M. AJn1mq manda etbU etiket 
ati atmakWI, tırmcı Slnflm 
ve Mahmudiye caddealnde &Ut· 
çl1 ADIM.aa plellkt.eıı muhtelif 
cezalara çarpılmJllardır· 

AlbnFiyab 
Altın fiyatları hafif bir su· 

rette yükselmektedir. DUn piya. 
uda. 2100 kurut tızertnde mua · 
mele olmqtur. 

itizar 
Y&lllannmm çotlutund&D 

dolayı hiklyemb bugtbı kona. 
lll&DUltır. Ozur dileriz. 

?z() .... ,. .... ıl'A. 

laldir· Tl aşafıda ''Pene" sevahl· 
"Promete azab i inde llnde, 'Tampe" saııraamda, .maı-

• ... ~. ıet mUcahedeeinde bulunan çiftçi. 
yıne maanır ve mufte- ıerln, çobaıılarm indinde muhte_ 
birdir. Müdhit ızbrabını rem, muazzez, mabuttur. 

~ubnak için kendisine ztr~~~!~e:~·:e~~i~::. 
hımmete muhtaç olan Hllan·i hareketinden dolayı i.dil-i 

milyonlarca biçare hak- mutlak nazarında ken~isinin ~ 
landa etmiı olduiu hüa- :•:=s=et 01ı::~ b~ere 
nü hizmeti habrlamak zalim karakulu ok ile serecek ve 
k" fi r ! kavi bazuaile zinciri kıracak yed-1 a ge ıyor ,, madeletin yani "Hergül"' Un vu· 

ruduna sUkftn-i vicdan ile intizar 
eyliyor· 

Onibnüzdıii Pazarın m "'ülıinl lıarşılapnassm yaflOCDk olan Ftnl1· 
balırı • Btpklaş taltımlan geçen semlerdelti bir lrtırşılapnada 

merasim emasında 

Diyordum ki, geceyi hanemnde 
geçlreceğlmiz zat calib·i merak O· 

!arak tımlyatmu ta.brik ediyordu : 
Bu zat Promete ı dir. 

Evet, Promete adıyla, hatırını
za blr re.im geldi değil mi! Zlrvei 
Kafda ceaim blr kayaya zincirler. 
le bendolmue blr adam! Melılb bir 
kara.tut, Yelken gibi kaııatlarmı a
çıp üzerine Jıconm.q, tırnalıclarmı 
etlerine batınrut olduğu halde kıv
nlıc gagaalle göpUnU delip ciğerlnl 
koparmakla mcRUI görllnüyor. 

Evet. Promele, bu akşam ocağı. 
na aığmacatn9ız Prometc dağ ba· 
şuıa merbut bıe de zinclrla değil
dir- Kendi ihtiyariledir· Dağt, ma. 
hal-i aafaaıdır, mücazat meklnı 

defiJdir. Semese-i mtıkUatJdır. Ni· 
met-1 nir'ı sirkat etmemiş, hodbin. 
leri imtiyazdan ma.hnım bırakma· 
iDii· Erbab-1 irfana kilşade oW:ı. 
hulne-1 medeni)' etten iktisab etti. 
ğl eııvar-i maarifi mmınıp olduiu 
cemiyet üzerine aerpmiftir· Rah· 
met, necat ve intibah makammda 
oW:ı. o himmetinden dolayı taba· 
kaU •Ufll'mn te§eklrllrUııe mazhar 
olduğu gibi tabakat-ı ulyi'nm ıid. 
detlne dahi pek o kadar uzun 
mllddet duçar o1ınamJştır. 

Bütün futbol meraldılarmın 
sabmıızlıkl\. bekledikleri lik 
maçları önifnıilzdeki pazar gU • 
nt1 Kadıköy ve Şeref etacilann· 
da yapılacak mllabe.k&larla 
ba.şlıyacalrtır. 

Bu seneki maçlar birkaç ekip 
müstesna bütü~takımlara yeni 
elemanlar girdiği için oldukça 
heyecanlı olacağa benziyor. 

Geçen senelerde olduğu gibi, 
bu sene de lik maçlarında ilk 
hafta Beşiktaşla • Fenerbahçe 
karşılaşıyor. 

Şilphesiz ki günlln en mUhim 
ve heyecanlı mUsabakası bu o· 
laca.ktır. 

Fenerbahçe ayni günde Tllr • 
kiye birinciliği için Ankara.da 
F.ekişehir Demirsporile müs&ba 
ka yapmak il.ııere blr tak.mı ~ön 
derdiği için bu paar naaıl bir 
kadro ile çıkacağı belli de~dir. 

Beşiktaşlılar da Mukespor 
karşısında birçok yeni eleman · 
1ar tecrübe ettiler. Fakat haki. 
kt kadrolan ne olacağı kesttri· 
lenıez. Bu müsabakanın galibi 
kim olabilir? Bu istiihamm 
~tir ceVl.btiıı 'ftırebUmek çok 
mltkUldttr. Fakat normal vazl. 
yette galibiyet Fenerin taratma 
g6ztlknıektedir. Maamafih Be · 
ıiktaflrlarm da fevkal!de ener. 
jilerini ve zaman zaman tuttur 
duldan güzel oyunlarını gözö. 
nünde tutmak liznndır. 

Galatasaray - /at. spor: 
Bu sene birkaç antrenman 

maçlarını gördU.ğtlmUz Galata • 
saray · latanbulspor maçında 
her ne kadar nefessiz de olsa • 
1ar galibiyet sarrkmnmlrlar ta 
rafmda gözUkmektedir. Maama.. 
fih bir iki golden sonraki gev· 
geldik sanJurmızılılan geçen 
seneki akibete .Urükleyebilir. 

Süleymaniye • Vefa: 
Her sene oldutu gibi bu sene 

de ayni semtin bu ild rakip klü. 
bll arumdaki maç heyecanlı o· 
lacalrtır. 

Galibiyet, yeşil.bevn•1ılarm • 
dır. Fakat topun yuvarlak oldu 
ğu da unutulmamalıdır. 

Beyoğlua'f>Of - Topkapı: 
İkinci kümeden bu sene birin. 

ci kümeye terfi eden Beyoğlu· 
spor, muntazam çalışan birinci 
sınıf taknnlanmuıdan biridir. 

Geçen senelerde za.man zaman 
birinci kUmenln batta giden 
takımları karşımıda bile muvaf 
f akıyetli maçlar çıkaran bir e. 
kibln Topkapı karşısında alaca 
tı netice galibiyettir. Bu maçın 

Mevlut 

DenbJoilan E~e ,·apqn blDal'& 
memura Ahmet Şehabeddblln ralta 
için )'U'lll Eylipte ZaU Mabmaı,.. 
ta Mm"nde saat 8fte bir medtt 
lmaet edDeeektlr. Merbaman ak. 
nlla ,.e doaUan bu dini menslme 
clavetlldJr. 

da çok heyecanlı ola.cağı tabii• 
dir. Maamaflh gen~ Topkapılı. 
larm da bir sUrpriz yapmalan 
be kleneıbilir. 

Beyloo:a • AlttttfVI: 
Bu eene Gdtatass.raY. Vela ve 

di ~er bir i.Jd takımla yaptlğı an. 
tr!nman maçlarını gördilğümUz 
Beykozlular oldukça formdadır 
lar. Genç Altmtuğ talammm 
hiçbir müsabakasını görmediği 
miz için neticenin ne olacağı 
kestlrilememe de galibiyet Bey 
kozlular tarafmda gözUkmekte • 
dir. 

Fenerbahçe sla-
dında yapdacak 

• 
merasım 

Proınete'nin 111 resmi bile deh· 
ıetengizdfr. Ya Jnyu_t nefa ile ız
tll'abmı tahmin clhetlne gidecek 
olursak! Yahut Promete'ııbı bu 
debptll uaba. yalım bit kere du
çar olmayıp, kıabnç ve bcjfbin 
(Yupiter) 1 in hUkmile her gUn. bu 
bellya marua olduğunu anJuanıs? 
T&bil dehtet.iniz artar ve .kabaha· 
tin ne kadar uiın olduğunu öğren
mek arzusuna d\llerslniz. 

Ben alze 16yleyeyim: 
Af.et semada perilerin imtiyazı 

cUmleaiDden iken atetf.n nuru ile 
hararetten kalmıı Jıuuant•rm hal-1 
perişanı callb..i mertwnetu. Peri
lerin reJal ve &lemin hü1mi Yupl-

Bu hafta Fener &tadında Be- ter'in imtiyaza dört elle aanlcııtı· 
§İktaş • Fenerbahçe maçından m ve nimet·i n1r ile beni Ademi ıaı· 

tacak olanm mUcazat-i ıedldeaine 
evvel bir merasim yapılacak, duc;ar olacağını pek iyi bilirken, 
müklfat alacak Fenerbabçe, Promete, Yupiterin gazab ve mü. 
Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğ • cazatmn beni ademin şUkrannu ter· 
luapor ~lJrı bir geçit "! . clh etinle ve ateei tabakat·i tema.
mi yapacaklardır. dan riy-1 semine indi ederek be. 

Geçit remnhıden 80ıDıl'& istik· lf!rlyet.l Hıya eylemlf. idi· 

ili marşı çalmacalrtır. Marttan G&ı önllne setirdilinia reeme 
sonra bölge aabatkanı Feridun dikkatli bU:mıa: Elleri ile ayat
Dirimtekln tarafmdan bir hita. larmı bendeden zinclrl Jıcmp kur
bede bulunulduktan eonra 939 tulmak, yahut koparacalt kaya De 
senesi mlllt küme pmpiyonu beraber 8f&iıy& doğru uçup git. 
Galatasaray, 937, 940 aeııelerl m.ell ben 8inirierini cermJt duru
milli küme eampiyonu Fener yor. lıılllthlt celllt, pençelerini ba-

caiile kalc;uma demirledikten IOD· 
bahçe, 939 • 940 seneleri lstan ra. deldilt göfUc kafeld.nbı i~lnden 
bul eamplyonu Befiktqa. !MO ciğerlerlnln nmtmı çıkannq, nmf.J 
senesi ikinci kUme şampiyonu diferini de koparıp vuife.i yev
BeyC?fluspora ku.andıklan mu· miyyea.bıl ikmal etmek bere uswı 
klfatiar verilecektir. boymınu ~yor. 

.Merasimden sonra Zeki Rıza 
nın bir '"..,,.,,, ile "D-ik••• • Fe Promete'nbı liddet ve Dt.Jraptan 

· - .._ ~ -. lifDılt damarlara. gftml.len gGzleri 
ner maçına bqlana.caktır. Din bebeklerine diJıckat ediDJz fahr 

ve .Unır menkfattur. 
F enerbahçe Ankarada Evet, hem fahr hem de mearu. 

riyet! ' ANkara, SO ( A.A.) - Mll1I D 
kUıne '8Jllpiyonu Fenerbahçe emek oluyor ki uab-i vücut 
takımı bu aqam eka,_•le An: sevk-ı Vicdanı aöndllrememlf. İ§: 

,,. - Jıcence ile intDwna kadir olan (Yu. 
karaya gelmiştir. piter), ıallbiyet-i hakikiye ,ere-
Takmı 17 oyuncudan mUte. tinden ma1uııın kalınq! Promete 

eekkildir. Yarm TUrkfye pm· azab içinde )ine maiııır ve mllfte
piyonaaı için ilk ~mı saat hlrdir. A11ın ve evcLı mUthlfeslni 
16 da 19 ma.yıs stadyomunda unutmak ~in lrendlllnln muhtac-i 
Eskifehirln Demirspor takmu himmet olan milyonlarca biçareler 
ile oynıyacak \"e erteei gtlnU bakJond& ifa et.mit oldufu hOaıı-1 
bunmı revu'•"'r yapacaktır. hlmıeti derhltır etmek Wi ıeU. 

- JOr! 
Neticede her iki m1çta en Proınete, )'UUekte, oıı--·n 

fazla puvan yapan talanı TOr. -..-.. 
kiye p.mpiyonu llln olunacak • 
tır. 

Fenerbahçe takımı Anka.rapa. 
tas oteline inmiştir. 

Edirnede bir bakkal 
sürgüne mahkUm oldu 

Fakir çocukar 
menfaatine müsamere 

öniiıniımeld pazar güntl ak. 
llLD'.11• Teı>ebaşı belediye bahçe • 
sının alaturka k181J1mda Emtn· 
&ıu halkevi 8oeyal yardım ko • 

Edirne, !O (Ruauai) - DWt. lu tarafından fakir çocuklar 
klnınd& kahve aaltladılı anla · menfaatine gayet zengin bir 
ıılan bakkal Mordo ceu. malı· mUsaınere tertip edilmiştir. 
kemesince iki sene sUrgtbı ve Bu mU.saınereye Safiye, Tak-
500 lira para cezasına mahkiUn sim bahçesinin artistleri ve hu. 

----------- olmuıtur. 81181 müsaade ile 'Mımiı meş 
---o..., hur film yıldm F.aına LeylA 

Stoyadinoviçin oturduğu 
yer değiıtirildi Romanyada ham madde 

buhranı var 

ve ~kadaşıan iftira.k edecek. 
terdir. Duhuliye yoktur. 

Br.lgmd, !O (A.A.) - Stefa. 
nl: 

Sabık ~a,vekiJ Stoyadinovi· 
çfn ikamete memur bulunduğu 
mahal, sıhhi eebepler dolayıai • 
Je değiştirilmiş ve kendiei Ka · 
randan Saray Bosnnya nakledll 
mlft.lr. 

cek Pbluk nım:ut oldufumı yuı-
B~ 20 ( A.A.) - Argus is- )'Ol'. 

mindeki 'ekonomi gazetesi, Ro. Keza deri, <Jmir, bakır ve kur-
man rada ciddi ham madde buhra- 1Ut1 da YGktur. 
nı ~vcut o!duiUnU kaydetmekte-
di .......... G~te. 'ahim bir §Ckil alabile-

r. ~-:a olan bu '\"Uİ~·ete karşı koymak 
Gazete ekwi dokuma müessese- ıçın hususi tedbirler almdlfmı yaz

lerinde ancak bir kaç hafta yete- maktadır. 

(Arkası nr) 

1 Kltabdald lmlAm Promet.e'dlr. Met· 
nlnde bulunmakla beraber medltllUne 
mutab&k&tl dalı& iyi takdir olwıabll· 
mek için mltolojlnln verdttı malQmatı 
blr htlllaa ile 1km&J. edelim: 

Promete - Yafea•m denl.z mnlikc· 
lertnde.n Kıliment ile evlenmesinden 
dofan tkl oğlundan Promete (basiret· 
U}, Eplmele <pftl) den blrlnclsl 

J!:ııa.Ure cısre Promete balçıktan bir 
adam yaptı. Atena_ irfan ıwıe.I, bu· 
nun CUzeuı,tııe vuurJdu, kemale erı'"· 
t1rllbı d.lye Protemeyl göte çıkardı. 

Promete orada her §eyin cıı.nlandı 

ğınx gördU. :Kendi eserinin de canlım 
mut heveS!ne dll§erek, gllne§c yal, 
lqtı. Bir kıvılcım qırarak, özU için 
lçtn yanan blr otı.ın sakmda uklaya· 
rak (Nar·ı Sem&\1) Y11V )'tlallne in 
dlrdl, onunla kendi heykcl1n1 canlan 
dırdı. Böylece ona t&vf&D UrkeklJllnl, 
Wk1 hlleklrlığım, t&vuakufu ıururu· 
nu, kaplan yırbcılı&mı, ara1aD JwvTe
t1D1 &fılaııuf oldu. 

Hilt&,eden Prometeıılıı Yunan mito· 
loji81Dde (inam yanılan) demek ol· 
dutu anıaıııır. 

JtlpJter, PrometeıWı cöktekl bu 
hını.zlığmdan kızdı. Hemen Hlfeatoa. 
da balçıktan bir kadm 8\ll'eU )'&pma· 
amı emret.ti. BiltllD 1Wılar bu l1rlD 
mablQku cörtınce, oııa hediyeler yq· 
dırmaya ~dılar. (Pandor) Jüpiter. 
bu kul, mrlı blr kutu ile Prometeye 
gönderdL Promete, ne kızı, ne kutuyu 
kabul etmedi. (Basiret} ; takat gaftl 
kardef Eplmete dayanamadı, lmı alıp 
alhlrll kutyu açmak 1httyatam1Jlmda 
bulundu. Jı:plmete kutudan tualıklar 

oıktıtau S6rQDce Mman olup kapadı, 

fakat iÇIDde t&ııllere en .Jn "bir U· 
mit,, den b&fka bir f8Y kılm•ml§lI. 

Llldıı Jtlplter, her halde Promete· 
ııln ceza görmealn1 laUyordu. Onu Kaf 

datm& yoJ.ladı. bir kayaya &iuclrle 
ballattı ve kendlllDe bir aktüa (ka· 
l'akuo> munllat ettl Akbaba, Prome· 
bm1n her gün cııerlorlzı.1 yer, fakat 
Jllpttertıı kudretiyle cece ciJerlerl ye· 
Diden )'erlııe gelir, )'ll'tıcı kUf ta el· 
teri yeniden parçalar, yerdi, böylece 
UtradJll ifkence tazelenir, devam e 
derdL Bu a.b BersW gelip c:uavarı 
Oldtlrt1ııceye kadar aUrdU. 

Promete remzlııln Ahmed llidb&ı 
merhuma alt Olduğu apaçık CörWtlr. 
Ahmed lılldhatm, gidilecek çlft1ltt de 
Beykozdan aonra gelen (Akbaba) )"& 

yakmdJr. Prometenln clleriDI >copa · 
ran yırtıcı kUJUD bir adı da akbaba 
oldlJtUD& göre tevcih bU itibar ile 
daha c:emlyeW olur. Belki ele bU remzı 
ilham eden {Akbaba) oJmQftur. 

2 {JUpJter) in ldtabclaki lmllaı. 
Jtlplter, Yw:ıaD eat1r1Dde Je!a de· 

nen ve )'WtD, sötOn mutlak h".klml 
ayılan ,.ıuatır. 

Kefe atacı bu lWıa niabet. ve vak 
t1ıılD Q1rid htlkQmdan oldutu zamıo· 
ıunur. Ş&rk edeblyatmdaıı "KU,tarl,,. 

3 Afalı demek, halk m&Uuddur. 
' Bergill -.- Eaat1rde kuvvet. U&bl 

ttk kahramanlıfı kendlnl betikte bO 
ğacak lkl yılam öldo.rmekUr ......... 

ye göre lkl daft blrblrlDden ayırm11· 
br. Şark edeblyatmm ru.tdlL 

6 Ate§ mAJıaama. olan keJIJDO. 
Oranm da tabaln ve .uutatma maı· 

har olaaUftur· 
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bt.anbul e\•kat iylerın~e kullandı- , 
gım tatbik mUlıUrUmU znyt ettim. Ye· ' 
nlsinl çık:ırncağmıclan eskls!Tıln hUk· 1 
ınU yoktur. 

-,ı 

1 

, •Leyi 
Erkek enı KoleJ 

lLK • ORTA • LtSE 

'Nehari ., 
Kız 

Taksimde Sıraserviler 86. Yeni açddı 
Son günlerde Çekoslovnkya: 

dan ziraat makineleri gelmek _ 
tcdir. Son sistem olan bu maki· 
neler vekalet tarafından derhal 
köylüye tevzi edilecektir. 

Kadıköy: F.:vkaf mlldlirlliğl\ flm('kU 

yazıcıııı Talflt AkcUı. (8351") 
1 

llUdUrU: E""l Şltll ftırakkJ Olrekt.örU &L A.1J ea,met Kırea 

tiuauıiyeUert: YABANCl DILLER OCRETIMINE genlf mlkyuU. 

'"' İzmir üzüm, incir satı§ koo 
peratifleri umum müdürü Mu -
cip Özyiğit şehrimize gelmi§; 
dün mmtaka ticaret müdürü 
Avni Sakman ile görüşmüştür. 
Bu görüşme bu seneki iizü.m ve 
bilhassa incir mahsulUnün mem 
leket dahilinde geniş mikyasta 
satışını temin üzerinde olmuş · 
tur. Bunun için diğer satış koo. 
peratifleri ile temaslar yapıla· 
CJ.ktır. 

tJıkUdar Hukuk M.klmllttndrn: 
9-101773 
İsmaıı Satanın Sultanahmet A l ~ı 

yıkta 20 numaralı hanede rıakln Na 
cilde aleyhine açtığ'ı bo§anma davası 
nın tahkikatında davv:;t mahkemeye 
icabet etmeyen Nadide hakkında gı 
yap kararı lttihaztl18. ve gıyap kara 
rmın mumaileyhanın 11<.ametg~ı meç 
bul olduğundan llAnen tebliğine kara 
verilerek 14/10/9·10 Pazartesl saat 
14 de daveti mütezammln gıyap kara 
rı mahkeme divanhanesine asılmış ol 
duğ'und;uı yevmU mezkurda müddei 
aleyha Nadidenin yine mahkemt>yt 
gelmediği surette gıyabında t:ıhkika 
ta. devam ve icabeden karar itUha; 

1 eb.emmlyet vermek, amıflannı az mevcutla teşkil ederek taıebealniD ça 1 
11 

ıı,ma ve lnklşa!ı . aıhhat ve inzibatı ile yakmdan alakadar olmakbr 
Mektebin denlze nAzır kalorlterıı tenefCUsbane ve jlmııa.atlkhaneai vardır 

~!'r gUn saat ı 9 ile lR ı ara!nnda talebf> kayıt ve kabuI olunur. Tel: 41159 

• Şehirdeki dilencilerle sıkı 
bir mücadeleye girişen altıncı 
şube memurları, dlin de muhte. 
lif semtlerde dilenf'n 3 dilenciyi 
yakala.rmşlardrr. 

Bunlarla son bir hafta içinde 
yakalanan dilencilerin yekfuıu 
63 e baliğ olmaktadır. 

* Sabıkalı eroin satıcıların· 
dan Koço, dün Tophanede biri. 
ne eroin satarken suç üstü ya· 
kalanmış, adliyeye teslim olun. 
mu.~ur. 

Kıskan~lık yüzünden 
çıkan cinayet 

~enlerde kıskançlık yüzün· 
oen çıkardığı bir kavga sonun. 
da kaynanası Asiyeyi öldüren 
ve karısı Nadire ile kansının 
teyU>za.desi Fahriyi ağır suret· 
tc yaralayan Alinin yedinci sor 
gu hakimliği tarafından yapılan 
tahkikatı bitirilmiştir. 

Alinin cin.ıyeti tehevvüren 
işlediği anlaşıldığında.n 449 un. 
cu ma.Qdeye göre ceza!:ındrrıJ· 

ması isteğile birinci ağır ~za 
mahkemesine gönderiimiştir. -....---

Bir tevlcif 
Çocuk Esirgeme kurumunun 

Ana.dolu şubelerinden blrisi!ıde 

memurlu'~ yaptığı sırada 500 li. 
ra. çalarak kaçan İhsan, dün 
buradCl yakalanmı!'tır. 

İhsan birinci sulh cez.a mah · 
kemesinde sorguya çckilmi~. mı 
~ı.:nu itiraf ederek tc,·icif olun. 
mu§ tur. 

---o---
Saç stokları 

Demir saç stoklarını bildir. 
mek iizcre beyanname verme 
müddeti bitmiştir. 

Mmtaka ticaret müdürlüğü ı 
verilen beyannameleri tasnif et 
mektcdir. 

-----<>----
Şubeye Davet 

Fatih askerlik şubesinden: 
336 doğumlularla bunlarla mu. 
ameleye tabi diğer doğumlu e· 
rnt Ye okurların son yoklama.. 
larınm bitmesine 4 gün kalmış· 
trr. 

Bu müddet zarfında yoklama 
!arını yaptırmayan erat yokla • 
ma kaçağı addedilecektir. 

olunacağı UAn olunur. (331H2) 

htıuıbul Aallye 4 Uncu Hukuk bA· 
kimliğinden: 

938/122-l 
Müddei Ali Rıza. tarafından Sotlr 

yos Anastas Conl ve mumalleyhln ve 
fatile veresesi Neganl, Tirltonl ,.e 
Margerlta aleyhlerine açılan 938/1224 
No.ya kayıtlı 2650 Ura alacıık dava 
sının gıyaben yapılan muhakemesı 1 
neticesinde: 26~ llranm terekeyi mu 
tcveftaya izafeten mUddelaleyhlerdcn 

KE 
tahsiline 12/7 /040 tarihinde karar ve 

1 ------------ııııııııiıa -
rılmlş ve mUddelaleyhlerin Beyoğlun ı T • 
da. Ağahamamında 72 No.dakl adres 1 ş Banka s 1 
lerine gönderilen 1111.m suretl bllA tebllb : 1 
iade edilmiş ve lltLmın Utınen tebliği 1' 

karıırgir olmu, olmakla müddeialeyh 
!er bir ay :zarfında mahkemeye mu 
racaat etmedlltleri ta.l:dirde hakların 
dakl gıyabi bUkmUn kesbi kntlyet et· 

ı uOl!I :.mou flra • ııo00 . flr• 

8 • IflfJO • 'lflllO.- • 

" ~()(ı - !llHHI.- • 
•? <!~il 10110.-

1940 Küçük Cari 4•1110.--:!7~0.-

40 100 
1~ . 50 

mlş addolunacağl ıııuı olunur. ( 33::il:5) Kt'şideler : 1 Şubııt. 1 M" 

">~~o - . no .,. 
Hesaplar 

i ikramiye Planı yıa, 1 ı\ğu,to• . 1 tkineit<'ırir 

B "'l H lk s· tıırihlcrindP vl'lnılır 
eyog u a ınerr.as. :..--------ms-..ııam:us.:mı l - Kuırgıı: Türkçe sözlU, 2 - ............ mı._ _____ ısm ___ __ 

1 
Hudut kahrıı.manla.n, 3 - l't!n:t 

r'_IWWW ___ , ___ ~ 

VAK 17 
uazt'teılı c;ıkılD Olitl\n Vl\Zl fi 

re"tmlerln nukuku marıluzduı 
ıuso~ıı: rAıUnr.~·ı 

6hmleket Memlekııt 

"' ıçlncıe lt1'ıncD 
A,'l' ltJı V.) iM Kı 

~ ı.~·ıı-. ıoo 423 • 
il aylık 4 7~ 14.%0 • 
l yillık ~ 1600 
l'arUeden Balk&ıJ Btrııgt ıı;ıo ay 

1ıt otuz kuru, dllauttır. l'oatA blrll 
ğlne gtrmJ ven yerlere ayr1a yetmıt 
beşer kuruış zammedilir. 

Al<>ne kayd.uL bildiren mektu~ 
ve telgraf Ucrettnl abone parasuıırc 
posta veya banka ile yollama ı.c 
~tlnJ idare kendJ llzertne alır. 
rtlrldyf'nla her poıııa mnıu•7.lnd• 

VA.KIT'a aboole yuılır. 
A.drea degtıtırme llcreu 4!~ Krt 

o.AN UtıKETLEKI 

rıcaret UA.nlaruını ııantim • 1& 
tın sonda.o itibaren ııan ıayfala 
rmda •O, iç ıaytaıarda M kuruı 
dördünctı sayfada l; lktnQI ve u. 
çünCUde 2; btrtııclde •: başlık yanı 
kesmece ., liradır. 

BtıyUk; çok devamlı. kll~ell 
renkli UA.ı verenlere ayn ayn ın. 
dlrmeler yapıltT. Reaml l!A.ıılarm 

ııaııtlm satın :SO kunıııtur. 
J'h'4-t Mahlyettr c.lmryw.D 

Klı(Uk Dlnlar 
8lr defa 30; iki detuı :SO. il( de 

ta.aı 65. dört defaaı 73 ve on detuı 
ıoo kuruttur. Uç aylık ua.n veren· 
'ertn bir -tefuı bedavadıt. Dört aL 
tın geçen Ulnlarm fazla aatırtarı 

bef kur\lftan beaap edilir. 

WII N 

Kiralık epolar 1 
Ankara caddesinde Orhan bey Han zemin katında ve makınt 11 

yerleri istiyenlerin Valat Matbaaı;ı idare memurluğuna müracJat 
etmeleri. 

im ................................ ~ ....... . 

UniveJ"sitc Rektörlüğünden: 
.lhn !akUltesinc!e ''Galenik,, doçenUlği nçıktrr. Namzetlerin yabancı dil 

tmtlhanlan 2 Bil'inc.lkAnı:•ı 1940 Pazartesi gilnU yapılacaktır. tsteklllerin 
sıhhat raporu, beş !oıoğrn!, nllius tczkerC3l öroeği ve hUvtyeUni gösteren 
!1.§lerile "Fişler tedris lşlcrl kaleminden istenecektir . ., lu lklnclteşr.n n~ 
roma kadar relttörlUğe ınUracaatları. (8954) 

lstanbul Üçüncü icra Memurluğundan: 
940/418 
İpotek cihetinden paraya çevrllmeslne karar verllen ve tamamma 5ir.ı 

Şııbemize mensup era.t ve o· 
kurlarm C:ewı kalmama.lan i. 
çin bu müddet zarfında şubeye 
müracaatla yoklamalarını yap· 
trrmalan, aksi taktirde hakla. 
rmda ceza ınua.ınelesi tatbik o· 
lunacağı tekrar ilan olunur. 

BOR l 'Meclis-i Meb'usa~ 
SA 1293=1877 

llra kıymet takdir olunan llollafen:ıri mahallesinin Çilingirler ıokaC'Indaı.. 
171 ada, 37 parsel, eski 111, yeni 17 kapı numarası tle murnkkam ve UstUnd, 
odası olan kAğlr dllkkô.nm tamamı açık arttırmaya konmuş olup 14/ 10/ 9·1L, 
tarihine müsadlt Pazartesi günü saat 14. ten 16 ya kadar dalrcmlzdQ birine. 
açık arttırması icra vo arttırma bedeli mukadder kıym~tln % 75 ini bulduğu 
takdirde en çok arttıran üzerine ihalesi icra kılınacağı, aksi halde son arttı· 
ranm taahhüdU baki kalmak §Al"tlyle arttırma on gUn mllddelle temdit \"e 
24/10/94-0 tarihine tesadUt eden Per§embe gUnll ayni saatte dairemizde ya· 
pılacak ikinci açık arttırmaamda mezkOr gayrimenkul en !azla arttıran Us 
tünde brrakılacaktır. Satı§ pe§ln parayladır. Arttırmaya girmek LsUyenler 
takdir edilen kıymetin yüzde 7.6 nlsb;.ıUnde pey akçesi veya milli bir ban 
.ka.nm teminat mektubunu vermeleri tazımdrr. Haklan tapu stcuı~ri ile &a 

bit olaııyan ipotekli alacakltlarla diğer alAkadarlann ve irtifak hakkı sahip 
lerinfn bu baklarmm ve hususiyle faiz ve m~arl!e dair vukubulacak idd .. 1 ı 
ıarmı l1An tarihinden itibaren l:S gün zarfında evrakı mllablteleri Ue birlikte 
dairemize blldlrmelerl iktiza eder. Akal surette haklan tapu slcillerlyle sabit 
olouyanlar aatı~ bedelinden payl&§ı:nasmdan har~ç bırakılırlar. Mezkı'.lr gayrı 
menkulün nefsinden doğan bllcll.mle vergi mükelle:lyetl ile vakıC lcaresf ve 
dellaliye resmi borçluya alt olmak üzere satıf bedelinden tenzil olunur. 20 
senelik vakıf taviz bedell ve tapu harçları alıcıya altUr. 

EVSAFI tmlUMtYESl : 
Mez~r dUkkAn kAğtrd.lr. Zftnln kat: önil cameka.n ve istor kepenkli 

zemlnl çimento dö~ell ve tavanı potrel volt.odur. Cephede pencere ve silme 
kenarlI tuğladır. Blrlnr.1 kat: Seyyar merdivenle çıkılır. Tavanı ahşap bir 
oda vardır. lılezkt"lr gayri menkul içinde elektrik teslsab mevcut olup umum 
mesahıısı 11.60 metre. murabbaıdır. :Mezkur saha Uzerlne tn§a ed11mlşUr. Hu 
dudu ise dosyasında me\•cut kadaıtro pl!Uu gibidir. Gayri menkul kendisine 
ihale edilen kimse derhal veya verilen mUhlet iç:nde satıc: bedcllnl vermezse ı 
ihale karan fesholunıırak ltendislndcn evvel en yüksek teklifte bulunan klm 
seye arzetmlt olduğu bedelle almağa razı olı;rsa ona, olmnz.",a veya bulun ı 
nı.azaa mczkOr gayrlmenkul 7 gUn müddetle tekrar arttırmağa çıkarılarak 

Cll çok arttıran Uzerlnde bırakılır. Ve 11<1 ihale arasmd~kl tark ve ı;e~en &fln· ı 

!er için yüzde l5 ten hesap olunacak faiz ve diğer masarıt aynca hükme ha· 
cet ko.lmaksızın meınurlyeUml.zco e.ııki ınUştcıiden tahsil olunur. Daha fazla 1 

roal1lm:ı.t ıı.lmak latlyenlcr 27/9/ 910 tarihinden itibaren daJreın1z<le açık ,.e 1 

- Ankara20-9- 940 -' 
•--ÇEKLER-_., 

1 St.erllD 

100 Dolar 

100 Frc. 
100 Uret 
100 bvtçre Fre. 
100 Flortn 
100 Rayl2mark 
100 Belga 
ıoo DralımJ 

100 Lava 
100 (,,'i!k Kronu 
100 l'eçt'ta 
IOC! 1.lotı 

100 l'enı:a 
IOO •~y 

100 Ulnar 
JOO \ 'en 
JOO ln~ Krona 

5.24 
130.Ma 

29.805 

0.99"1'5 
ı.622:S 

)3.90 

26.öS2:S 
o.G2l 
S.175 

Sl.tS7~ 

Sl.003 

Hakkı Tarık Us 
ilk Devrenin mÜza· 

kereleri: 
COO bGytlk ublfalık bll kttatı 

Her kibıbcıda bulunur 

asılı b;.ılundunılacak ıı.rttırma ~artname ine ,.e 9-10/418 N'o.lı dosyasına mu 1 

r•••••••••~---,. raca.atla lcabedı.;n malumat ve 1.zahıı.tı almış •;e öğ'renmlı oıac:ıl<ları ıı.ın 
W olunur. (3:J::11G) 

Çocuk Hl'kUUI 1 
Ahmet Akkoyunlu 

raıuıım, Tallmhace l'alaa No. • P g 

.... ;:~m::'~.~:.::~~ 1 VAK 1 T matbaası 
·1 ,,.·: • : • • ""· ·~·- ...... .. ~-. ~ .. ' 

ıoo fCU tılP 1 o crnan Hekim 1 
L ı 

1 
Kitap kı mını · 9en.iden 

19.50 

_:ınE·•ham ve Tahvil;.~_ (Dr. Hahz Cemal) tanzim edip açmışlıı 
..., Dahlllyc Mlltcbusıın 1 K itap, me~mua, gnzete basar. 

Divanyoıu 104· T: 222S! Tabiler namına dizei isleri alır. 
--------------- ......... '!mi .......... ........ ~ .................... mR .. 

{ 

iT AL YAN LiSESi-

1 
ve lTALYAN TİCARET l\IEKTEBl 

Tom·Tom sokak, Beyoğlu Tel.: 41301 

Pazardan maada hergU' saat 10-12 arasında kayıt muameleel yapıhT. 

•ll•FFST &L& !,_ ''++ 

Bal~kesir Ortaohulları Satınalma komisyonu 
baskanlıP,ından: 

Muhammrn Muvakkat 
Enakm cln!iı Azı Çoğu bedeli teminatı lhale gUn 

kilo kilo Lira il. Lira K. ve saati 

Ekmek 62000 i5000 ~250 00 618 7:5 30/ 9/940 Pazar- Kapalı 
test s113:t: 11 de zart 

Sade ya~ 4000 500-0 700-0 00 525 00 ,. .. ,, 
Orta ol;ulların M:ıyıs 941 sonuna kndar ihtiyaçları bulunan yukarda 

miktarları ya~ılt cltmek ve saııı:ı yağı kapalı zıırt usullle 15/9/1940 tarllıln
den itibaren 10 hun mUd:letle okslltmeye çıkanlmıııtır. Şartna.ıneler her gUn 
dğre!men okulunda görüleblllr. Tnllplerln kanunun tarifatı dahilinde hazır
lanmış olan zarflo.ru yukarda yazılı saatten bir saat evveline kadar Balı
kesir maarif mUdürıu:;undeld komisyon başkanlığına teslim etmele.rt ve bu 
ıa.attcn sonra verlleco!t zarnnrın kabııl edllmlyeceği ilô.n olunur. (8845) 

Onıver sıte R =klörlüğünden: 
Orta ög-retlm mllesscselerine l o.bancı dil öğretmeni yetiştirmek maksa· 

d:te geçen yıl lstanlml Üni\•ersile"lnclc ıı~ılmış olan Fransızca, lngillzce ve 
Alm:ınca l;u:-slarma bu yıl da n~nğıda yazılı şartlar dahilinde yeniden 60 

tal<!be alm:ıcsktır. 
Bu talebe bir yll lstnnbul Uuiverslteslndekl yabancı dil kurslarına de

vam edecek bu müddet znr!ında her blrlne ayda 30 ar Ura harçlık verile· 
cektlr. Bu bir yıllı!\ tedrlı:atta muvnffnk olanlar siyasi vaziyet normalleıUğl 
takdirde tahs!ller:.nı takviye etmek Uzerc, bir yılda dilini öğrendikleri mem· 
lekete göndeıileceklerdir. nu talebenin seçme smavlan 5 • 7 Te:rin g\Uıle· 
rinde İstanbul üniversitesinde yapılacaJ,tır. 

Sın:ıva 1.ştlrtik edebilmek için: 
ı - TUrk olmak 
:ı - Yerli veya yab:ıncıblr kolej veya liseden veyahut bfr öğretmen oıuı· 

!undan mezun olr..ııık "olgunlulı ş:ırt de0'i~ lir.,. 
3 - ünh·ersltcde 3 Il!rlnclteşrln 19!0 d:ı teşkil ecHlecek sağlık komtayo· 

nunca muayene edilerek t.ıhsilc mani bir hnll olmadığını bildiren bir rapor 
almış bulunmak ~arttır. 

Sınavda muvnffnk olanlardan tahsil mUddctıerlnln iki misli Maarji Vc
kfıletl emrinde ı:.atı~acakl:ı.rmı tesblt eden bir taahhütname alınacaktır. Ted· 
rl.8nt her ı;Un Üniversitede sabahtan alcş~ma kadar devam edecektir. Kurs 
ta.ıebe.lnln ba.rlırte blr işle m~gul olmaması ıarttır. Smava glrmeğe talip 
ol.anları.:ı e..-ı geç 1 Tc~rln 10411 akşamına kadar lstanbul Univers!tesl rek· 
törlll~e tahsil veslluılo.rı \'8 6 Fotoğratıa birllkto müracaat etmeleri JA· 
znndır. {8955) ,------------, 

Cumhuriyeti 
an kası 

Kurulu" Tarihi: 1888 
~erm,,"e"';: 1 oo,,. ""0-0"" Tür~ Lirası 

Sube ve AJ~"r. adedi· 265 
Zirai ve tict\ri her nevi b ... nl{a muameleleri 

Para biriktıranlere 2 8 ,8 O O Lira 
·kramiye Veriyor 

~ıra.il Bankaııml.lıı kum• :ırntı "" tbtıarsız tasa.mu besaplannda eo az 
60 llraeı butunnnJBra senede 4 defo ı;-ckllecek 1<ur·a Ue aşag-ıdakJ 

plAna göre ikramiye ı.lağıtııacaktır. 

• • • 
tO 

100 

Adt't ı .ooo t.ınııaıı 4.000 
• 600 • ı.ooo 
• ı:ıo • ı.ooo 
• ) Ol) • 4.000 
• 110 • 6.000 

• 
• 
" • 

120 • 40 • 4.800 • 
lfiO .. !O • S.200 • 

Dll<KA T: tlt!saplarmt1Jld paralar bir sene tçınde 5"11lradan &§ağı 

dllşc:ılyenlere ikramiye çıktığı lıtkdlrde o/o 20 tazlaslyle verilecektir. 
Kur·aıar senede 4 defa: l EylQI, ı Blrlnclktlnun, l Mart " ı Haziran 
tarl~!erınde çekiler.ektir. 

Sahib1: ASIM US 

Umum nesrivatı idare eden: 

Basıldığı yer: VAKiT Matbaan. 

Refik Ahmet Seoengil 

r 


