
n 

:ı.· 

e 
o 

e· 
e· 
ğl 

c· 

u· 

o· 
r 

e· 
d· 
rs 
ip 
k• 

a.· 

e• 

,._ lu lntpoıua btlh aald&JllUS 

VAKiT KITAB KUPONU URUŞ Bugün Tertlb l don I& ıo kadu kupoo toplayıp 
e laaıemJao retırczı ok ıyuoulannııs ı 80 

-""'--1 kul'Ufhık alb ldtaba ao kuruı mııkabl· 

2 3 llnde alaeakJUdu'. Taım okuyucııtarımı:t 
aynca 15 kunJı poıta UoreU ıöndt-r· 

meUcllr, 

ı-.-~~~~~--~~~~~·_J 6 
AY.FA Kemalpaşada buyuk bır , 

orman yangını oldu . _ 

inana 
İzmir belediye reisini 

tebrik etti 
lımir, 22 ( A.A.) - Milli Şefi

miz Reisicumhur Ismet Inönü be. 
lediye reisi Behcet üza a~ağıdaki 
telgrafı göndermek suretile iltifat. 
ta bulunmuşlardır: 

Doktor Behçet Uz 
Belediye Reisi 

!ZM!R 
Fuardaki muvaf fakiyctinizden 

dolayı sizi tebrik eder, sayın I z. 
nıirlilere refah ve saadetler dilerim. 

iSMET lNONV 

Türk - iran 
Dostluğunun 
Bir tezahürü 

Yazan: ASIM US 
Enternasyonal İzmir Fuarının 

soıı günü belediye reisi doktor 
~et Uz'an Kültarpaı".i gıızlno· 
ınmda İnil bUyük elçisi ekselans 
Klzlml şeıellne ,·erdlğj öğle ziya.. 
retı Tilrk - tran dostluğunun ye
nl nı S3Dlimi bir te:ıahürtine güzel 
bir Yeslle teşkil etti· Doktor Beh
~et Us'on söylediği nokta elc;i haz· 
~tıerl cenp verirken Atatürh;io 
ba)"1ltmda lran Şohlnşalu Aliha7-
retı :hU.mayun Pehle\i'nin memle· 
ltctlmhe yaptığı seyahati ha.br
la&tıktım solll't\ Od memleket .ıı.ra
snulakl yakmlıktan bahsederek 
3Öyle dedi: 

- hanla komşumu:ı; dostumuz 
"& kanle§lmiz Tür"a ttlkesl arasın. 
"- medeniyet, adat, ahlak, ideal 
\'o beşeriyete hizmet hususlann· 
da sapm: alaka ve bağlılıklar var· 
dır· Şlmdlld denedc ise en büyO k 
bcııı.zeyl1 her iki memlekette ş:ır
lac lld dihlsinJn bulunması keyfi. 
Yot.ldlr ..,, 

Tn:rı.Jer komşu, do..~ ,.o kardc5 
lra.nm büyük kurtancısmı yalnız 
ıı:uıınlekctlerinl mJsa.feretlcri ile 
ıJereficndlnllğl vakit tanımadılar; 
onan memleketi ve mJlletinl kur
tarmak ve ilerletmek için başo.r-
dığı blitun işleri ti ilk gününden 
ltlbaren bilirler; At:ıtürkün hay:ı.
bnda memleketimize geldiği zıı... 
IQan. Türk milleti tarafmdan gös· 
~en derin hürmet ter.ı.bürah 
'bQnCJandJr. iki millet o.rasmdakJ 
~OIDşu]uk ve dostluk bu suretle 
~ bir kardeşlik olduktan son
l'a hanm yüksek bükümdamıa 
~ ob.n hürmet hislerimiz bir 
kat dıılıa artmıştır. Türkler İra· 
hm !'Cfah ve saadet volnnda maı_ 
~ olduğu iyilikl~ri gördükc;:c 
doğruı:bn doğruya kendi mrmle
lreUcrinde oliın lyillldcr kadar se· 
~nılııtır ve iftilıar etmiştir· 

Türkiye ile İran arasmdald dost· 
hl~ ve brdoşllğin her iki mem. 
leilct ve mll1et için büyük bir ni
~et; olduğu barlz bir hali~'kattir: 
tınu izah için fazla söylemeğo 

rn.~haı yoktur· Bununla bcrabt'r 
~k - İran k:mleşllğinin pahıl 

1tibncz klymctl bugünkü <lilnya 
~~rtlarmm in?:işafları nrasında. bü· 
un cihan efki.n umumJlesinln 
~tclirinl cclbedcr rekllde tecelli 
eİlnl11flr. ~ 

l'ilı-k - 1ran dostluğu diinya
~'ll Slllh devirlcrinclcı iki rnemleke. 
t'll nııunnriyeti, iki mJıtctin sa.ade· 
bl. d.~ek ise Jıarp zamanlannda da 
litun Yakın Ş:ırk memlelrntforinin 

~·e lllillctlerinJn sildin ve em.niyet 
çlndo mabfuı.iyeti tl<'melitir· 
bn ~k '\'O İran milletleri üzerim1e 
y 1llllduklıı.n ka.rcleşlik yolunda 
:t Ilı.ırana ilerlerken l<cndilerine bu 
j~~~ rehberlik eden büyiiklerinin 

1 klerini minnetle hahrlıımama· 
ıı.rı llıümkün değilılir· 

r···· .. ! ····--·-·· .............. ·-·-···-· 
! 'Yarın ( Vakıt ) ta 
i ,, Q 

i ınsaf~ be 
1 a ' ı morı .,, 
1 Mehmed Ali Pa~a 
i Türk mü, 1 
! Arn'lvucl mu? 1 
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1 Pasifikte 
ingiliz 

ingiliz 
hava 

kuvvetleri 

Fenerbahçe Ankara ve lstanbul
daki maçlarında mağlOp oldu Amerika 

işbirliği 
Japonyada 

büyük endişe-

Ma~ş sahill~ri_n- istanbul küre!< muk~vemet şampiyonasını Galatasaraylılar 
dekı ~1.man '~stıla kazandı. ızmıt kağı:sporlular ıkinci oldular 
üslerını yenıden -,.-..,.r_~ .. ....,_ 

ler uyandırdı bonthaiadılar 
Londra, 22 (A·A·) - Hava \'e 

Singaı:ur Amerika dahili emniyet nezaretlerinin teb-

d d li~: 
onanması tara fm an Dün akşama kadar düşmanın 

Üs olarak kullanılacak hava faaliyeti ufak gruplar halin4 
Tolı.yo, 22 ( A.A.) _ Domci de uçan tayyareler tarafrndan ya

ajansına göre, pasifikdc İngiliz pıla.n milteaddit bir kaç harekete 
inhüıa.r etmiştir. Londranın şark 

ve Anıerikan işbirliği iınk3ııla. m:thallcsindc hir fabrikava isahet 
rına ait deveran eden şayialar vaki olmu~, bir kaç kişi Ölmüş ve 
Japon resmi makamlarında bü- yaralanmıştır. 
yü!< endiçeler uyandırmıştır. Düş:nan tayyareleri banlivöden 
Bu şayialar. B. Hull, İngiliz bü. Londraya yaklaşmak teşebbüsle • 
yük elçisi ve Avustralya sefirle. rinde muvaffak olamamışlardrr. 
ri arasında yapılan konuşmalar- Bir dü.şman bombardnnan tayyare. 

si düşürültnüştur. 
dan doğım~cıtur. 

Asahi Shimbun gazetesi "Sin- Londra, 22 <A·A·) - Röyter bil 
diriyor: 

gapur deniz fü:sünün Amerikaya Dün akııam 600 kadar dtişman 
devri yalnız Amerikanın Avru.. tayyaresi muhtelif irtifalardan on "" 
pa harbine bilfiil iştirakine dt:-· ikişer gruplar halinde Taymis neh
ğil, fakat aynı zamanda pasifik. ri boyunca ilerlemişlerse de avcı
de Japon hakimiyetine dı:ı bilyi.!k !arımız tarafından süratle geri püs 
bir tehdide de delalet e<ler" di. kürtülmfüılerdir-
yor. Garete, Japonyanlll. İngiliz Hiç bir bomba atılmamıştrr. Ak_ 
Amerikan tazyikir.ıe karşı koy- sam Londrada verilen birinci a- \ ~ Beşiktaş • Fenerbahçc maçında Cihadın bir T.."'ltrlar'-ot .•• 

• . •. lamı esnas~nda cenubu garbi ve J ._ 'Y - Yazısı 5 incide -
~ı~haınrl~~~ı~~~ld1gı- gup bınli~~M m~~hl ~u 1 ~~~~.~.~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= nı ılave etmektedır. 1 bombalar düşmüı:tür· j lngılız Başvekıl Musolini ile bir saat Romenlerle 

r DP11nm1 2 inci1" 1 (Devamı 2 incide> muavini diyor ki: görüştükten sonra 

Hitler Ribentrop Macarların 
tarifesinde Romadan ] arası yeniden 1 

gecikmiştir ayrıldı açıldı 
Roma., 22 (A·A·) - Stefani Macaristan, aldığı 

1 . 

Mısırdaki An~37:7ar, AraplarZa şakala~ıyo,·1ar 

Mısır kabfne-j 
sinden 4 nazır ı 

istifa etti ! 

iskenderiye 
ve Hayfa 
bombalandı 
Hayfada 32 ölü, 18 

yaralı var 

Almanya milletimizin 
· taşıdığı zihniyete karşı 

yaptığı taarruzda 

En ağır 
mağlubiyete 

uğradı 
Londra, 22 ( A.A.) - Radyo

da bir hitabede .bulunan Mührü
has Lordu ve Başvekil Muavini 
Atli demiştir ki: 

"- Bütün cihan gözlerini ln
giltcrc muharebesine tevcih et
miştir. Her yerde şu sual sorul. 
maktadır: "Muharebe ne vazi. 
ycttedir ?" 

Bundan sonra Alli milli gay. 
retin başında bulunan:ardan bi
ri olmak ve olan bitenleri hak
kiyle bilen bir adam sıfatiyle 

(Drvamz 2 incidı>I 

-, 
Beykoz köy-

lerinde 
bir gezinti Çekilenler ltalyaya 

derhal harp ılanını 
istiyorlardı 

Ifahlre, 22 (A·A·) - İngiliz res· •..nurad Beyı"n 
mi tebliği: 111 

Mısırda dün sabah, düşman tay-
yareleri İskcnderiyeyi boınbardı - neşrolunmamış 

Kalıire, .az ( A.A.) - Röyter: man etmişler ve ehemmiyetsiz ha-
ltalyanın Mısır arazisini istilası sara sebebiyt ve~lcrdir· Zayiat bı· r esorı· 

bahsinde muhtelif fikirler bulun- çok azdır. u 
ması sebebile, dün akşam, ansızın Filistin: Diin öğleden sonra düş 
Kahirede bir kabine buhranı ol. n:~n tayyareleri Hayfaya tekrar T efrikamızı beşinci 
muş ve Saadist partisinin mühi_m hucum etmişlerdir. Şehıin muhte- !!ayf ada takib ediniz. 
azasından dört nazır istifa etmış.. l1f mahallerine atılan bombalar 
tir. bazı ııasar yapmışlar ve bu me _ ft~entor, Hergtll 1 

Ali Mahir Pasamn riyasetinde· .randa bir cami ile islll.m mezarlı· b 
ki Saadist partisi, Mısırın derhal ğınn bombalar düşmUştür- 32 ölli Aee a 
harp ilan etmesi taraftandır. \'e 18 yaralmm hepsi Araptır. Tay· 1 bili ? 

lst\fa ~en nazırların yerine. yare rlafi bataryalarımız ateşilc en kim o a r 
Kral emirnamesi ile dört \•eni na. aşağı iki düı:.man tııvyarE'sinin ha· \ıı rtl 

f Deıramı f. ıncide) 1 s::ı.ra uğradığı z:ınn~lunmaktadır. ___ _..., .... ----
1 

bildiriyor: yerlerdeki Romenlere 
Refakatinde Kont Ciano olarak 

gara. gelmiş olan Fon Ribbentrop işkence yapılmadığını 
Almanyaya kendisini götürecek bildirdi 
harp trenine binnıi§tir· B· Ribbcn· 
trop garda. Macaristan ve Slovak_ Roma al 1 
:ra s.efirlerile Alman büyük elçisi ny 1 genç er 
ve hır çok İtalyan şahsiyetleri ta- R b ' 
rafından selamlanmıştır. Tren l· 1 entrop a nro 
talya.z: ve Alman marşları ve y~şa 16 .. 

~~~ıe::~~~~da saat 16 da hare. testo telgratları 
Roma., 22 (A·A·) - D·N·B· 

bildiriyor: çektı. ler 
.Almanya hariciye nazırı B- Fon 

Rıbbentrop'un veda 'etmek üzere 
~~çeyi ziyareti bir saatten fazla 
surmüştür. Bu dostane mülakatta 
ttalyı:t haril'iye 'Da:ı:ırı Kont Ciano, 
Almanya sefiri B- Alficri lıRzır bu
lunmuşlardır. 

Alrnanyanın Moskova 
elçisi Berline geldi 

, 1\loskova, 22 (A·A·) - Alman_ 
tanın Moskova büyiik elçi.si Şulen
lı urg btı sabah ta.yyare ile Berlinc 
~re~:t etmiştir. Şulenburg on 

~un ızınle nazi şeflerile görüşmek 
uzcrc Alman 'lt'v. a· 
mektedir .. 

yaya gı ıgı zanne ıl . 

Biikrcş, 22 (A·A.) - ı-:.omen 
Bo.şvekılleti tebliğ ediyor: 

l;:,ıgal edih:?n arizide vukua gcL 
diği kaydolunan fccayi Ye intikam 
hareketleri, henUz kontrol cdilm"
mişlir· Efkart umumiye, buıılaı ııı 
tahkikini sükun içinde beklenıPli· 
dir. HükUnıet, bu vahim t1ava ile 
çok yakından meşguldür ve htı -
dutlar dışında kalmış olan Romrn_ 
lcrin hayat, sükun, mal, hürri:ı-et 
ve şer('finin muhafazası ic;in bU· 
tUn gayretleri sarfetmektedir. 

Iludape5tt-, 22 (A·A·) - Yarı 
resmi bir membadan bildirili\'or: 

Bir taraftan Romen Baş,·ekaleti 

(Devamt 2 inride) 

Günlerin peşinden: 
Kadıköyde asfalt yollar köşk 
sahipleri için mi yapılıyor? 
lstanbul belediyesi üç, beş se

nedenberi parça parça asfalt 
Yollar yaptırıyor; şehrin bütün 
Y~!larını birden asfalt yapmak 
~umkün olmadığına göre biriıı
cı derecede imara muhtaç olan 
Yerleri olmryanlardan ayrrarak 
b_aşa almayı ve tedrici bir imnr 
sıstcmi tutmayı tabii buluruz. 

Acaba hakikaten böyle mi o. 
luyor? Mesela kadıköv t:lrafm. 
d . 
~ asfalt yol yanılmasına Sela-

nııçe§me'den ba~laumış. Suadi
yeye doğru uz.atılnuştrr: mantı. 
~an birin<•i den~,..ede Kadıköy 
ıskelesindon b::ı.slam:tk lii.zımge4 

lirken istimlake sarfedilecek pa. 
ra ile fazla yol yapabilmek kin 
bundan vazgec::ilmişti. Halb~ki 
iş tatbikat sahasına geçtikten 
sonra anayolu teşkil eden Bağ. 
dat caddesinden başka asfalt 
masrafı ikinci değil, hatta üçün
cü ve beşinci derecede yollara 
kadar teşmil edildi. 

Kadıköyden Selamiçeşmeye 
kadar olan ana caddenin iptidai, 
harap, biçare vaziyette kalışı ile 
Çiftehavuzlar tarafında olduğu 
gibi bazı taraflarda boş tarlalar 
ve arsalar arasından geGen ger:. 

(fJeı-nmı 2 incide) 
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1 Hadiseler arasında 1 

Kış ıçin hazır
lanıyormuyuz ? 
Harp uzun si.irecek. Almanya

nın !ngiltereye ihraç hareketL 
nin önümüzdeki ilkbahara kadar 
yapılamıyacağmı artık ltalyan 
gazeteleri itiraf etmeye l:;a.Şlaclı. 
lar. Mu.solini ile Alınan Harici· 
ye Nazın Von Ribbentrop Ro. 
ma konuşmaları arasında bu va. 
ziyeti de gözönüne alarak ikinci 
harp kışını sarsmtısız geçirebil. 
mek çarelerini diişündüler. tn. 
giltere esasen ikinci değil, üçün. 
cü harp kışını da. geçirmeye ka· 
rar vermiş ve ona. göre hazırlan
maya ba..5lamı~ bir memlekettir. 
Yuklaşan yeni kış karşısında 

bizim de şimdiden düşüncem.izi 
ve dUnya.nm yeni tıartlan i~lde 
muhtaç olduğumuz yeni tedbir
leri vaktinde alm.anuzı icaıbeden 
vaziyetler vardır. Ma.ksadnnız 
kömUr ve odun fiyatlarmm kış 
günlerinde ylikselmesine mani 
olmnk ve bu maksatla. §ehirde 
ktı:fi miktarda ynkacak stoku 
bulundurmak me.selesind~n bah. 
setınek değildir; bundar. evvel 
ltrş içinde Trakya hudutlarımızı 
bekleyen kahraman askerleri so. 
ğuktan korumak için halka dU. 
sen bazı vazifeler varsa, bunun 
va;kit ve zama.n:ı ile organize e
dilmesini istemektir. 

Amerikada İntilaabat 
mücadelesi 

Amerikada intiha.bat mücade
lesi hararetli bir 4afhay& gir
m~tlr. Cumhuriyetçilerin nam
zedi alan Vilki söylediği bir nu. 
tukta Ruzvelte 6iddetıe hUc:um 
otti: 

- Ruzveltin UçUncU defa ola. 
mk intihabı Amerika.da demok
rasinin nihayet bulması, dilrta.
törlüğün kati suretle teessüs et. 
ıncsi olacaktır. Ruzveltin ta.. 
kip ettiği siyaset Avrupada Hit. 
!erin muvaifa!kıyetlerine yar. 
,lım etmiştir. Demokrasi Ameri
l:a haricinde olduğu kadar da
hilde de tehlikededir." 

Dedi. 
Ru.zveltin rakibi ta.rafından a

kylıine söylenen sözler, dikkat 
edilirse, onun idare başındaki 
kuvvetini itiraf maruısma. gelir. 
Hakikaten Ruzvelt ilk de!a cum... 
hurreisi intihap edildikten son. 
ra. büyük i'iler yapmıştır ve bu 
işleri yaparken de ideta 'bir dik. 
tatör salahiyeti ile hareket et
miştir. 

Fakat rakibinin dediği gibi 
Ru.zvelte diktatör demek çok 
y~ı§tır; yersiz ,bir isnattır. E
ğer Ruzvelt iş başında parla· 
mentodan kanunlar ile büyük 
icra salahiyetleri almış ise mU.. 
cadele ettiği fen alıkları ortadan 
kaldırmak için başka çare olma. 
drğmdan almıştır ve yine i.içün. 
cü defa intihap edilirse o yolda 
hareket edeceğine şüphe etme
mek 18.zmıdır. Zira cihanm sul
hunu ve hürriyetini tehdit eden 
diktatöt'ler tehlikesine karşı 

başka türlü lbir sililıla. mücadele 
etmek faydastzdir. 

Mısır kabinesinde 
buhran 

in~iliz Başvekil 
ınuav ını aı yor Kı 

iııg , t;z hava 
kuvvetleri 

Ronvanlerte Macar-! T k d 
ların arası açıldı r a y a a 

t Baş ta1ııtı 1 inddeı 
ı JJa~ t.110}1 J ındde1 

Loııdra, 22 ( .1.A.) - lngiliz ha. 
muvaffakıyete de derin bir iti. va ve dahili cına1 ,·et nt-zaretlerı 
mat hissi besleyerek söz söytiye. ~bah tcbli[;ı : · 

f Baş tarafı 1 incide) 

resmi bir tebliğile hadl~'!lerin he- Yol . ve ko-pru·· ı·nşaatı 
nüz tahkik edilmiş olmadığını bU-
lliriyor \'e tıalln sUkünu muhafaza. 

ceğini ilave ederek sözlcr;ne şu Ewek~ bıldirilm \'e dün akşam 
suretle devam ctını;tr: gtin batmadan az cn,.el başlıyan 

,, \·e lngiiterenin cenub sarkisi r..c ya. 

~·a da,·et ederken. d:ğer tara.ttaıı h IZl&Şllrlldl 
Romen basınt, Traruıtlvanya.nm 
lfacaristana ilhak ediJen arazisin· 
de sözde vukua gelmiş olan hAdi 
seler hakkında. Romen propagan· 
da bürolarında uydurulmuş olan 
ttiyler ürperticJ hikayelf'r neşrin 
de devam etınoktedlr· Bu ne~ri 
yalın sarih hedefi, Macaristana il 
hak edilmemiş TraneUvanya ara:ıi 
sinde k:ı.Ian Macarlan korkutmak 
intikam korkusu ile bunları Maca 
ristana muhacerete m-:.-cbur etmek 
ve yahut Macarlara ka~ı bilaha 
ra yapılacak tet.hişçi faaliyeti mu· 

- Taarruz Fransa.ya tevcih • · pılan hucum mühim o manu~tır 
edildiğindenberi endi'.:c içind•: Londra mmta:casınm cenub garbi 
h~talnr geçirdik. Enrli~ baki · ve civarile, Kent ve Sussex h..ont
dır. Fakat hiç zam:ın kaybetme. luldarmda ban mahallelere birkaç 
miş ve yerinde olan ;timadı- bomba atılmıştır. Hasar ehemmi.. 
mız gittikçe kuvvetlenmiştir. il retsizdir, Zayiat oldu~na dair de 
Niçin böyle olduğunu size söylL haber alınamamıştır. Dün öğleden 
yeceğim : ~nra avcı tayyarelerimizin ikinci 

T 
· · • 1 ·mh oir bombardıman tayyaresi daha 

ayyarelerımız, ja mz ı .ı d .. .. dük' 1 · · d' ·· ~ ·1 · t' ttild · d" ta arel · · uşur · en şım ı ogrem mış ır. 
e .er: ~an YY ermuı Dün avcı tayyaremiz zayiata uğra 
a~edı ıle. de~ıl, aynı .;aınıında. ma.mıştır. Geceki düşman faaliyeti 
duşman ü.slerıne, .f~'bmr;alarma, evvelki gecekine nisbetle daha ge. 
depolarına. ve teşkılatrna. yaptrk. niştir Ye yeniden Londra hücum. 
lan kuvvetli hücumlarla faiki- larm başlıca hedefi olmuştur. Pa
yetlerini göstermektedirler. yitahtın muhtelif kısımlarına 00rn 

DU§Dl.8.Ilm yaptığı hUcumlann balar atı~mıştır. Şark ve cenub 
neticelerini görebiliyoruz. Bun- mahaUenne yapda~ hücum bu de. 
ıar ciddidirler. Fakat onlara ta. fa nls}>eten kuvveth olmuş!ur. . 
ha.mmlli edebiliriz Gö k lngılterenln oimal garbl~nde btJ 
. . · rem.eme • şehre tekrar hUcum edilmı§tir. Bu 
hğimize rağmen. tayyarecileri mıntakada evler yıkılmıf veya ha 
mizin dil§ma.nm maddt mem.bA- sara u~ramışlardır. Yangınlar baş 
larma verdirdiklm muazzam lamı~ da ekserisi söratle söndü
haaarr biliyoruz. Uzun zamandır rülmilştür. 
memleketin beklenen istilbr yı. İtfaiyenin aldılı büyük tedbir. 
ne tehir edilmi~tlr. htilayn yine ler sayesinde eski hücumlara n~· 
de tctıebbUs edilebilir. Fakat zaran hasar faıla olmamıştır. Bıı 
Hitler tarif esinde gecikmiştir miktar ö!O \'C yaralı olduğu hnbe! 
Her geçen hafta i8till teşebbli~ veri~ktedi!'. • 
silnün mU kUl·t t lngılterenı.n centlb ~rktsınde. 

11 
a a mı art ırmakta. Londra mmtakası haricinde atılan 

drr. bombalarla bir miktar ev yıkılmış 
Oniunun ve sivil haya.tm her ve bir ki§i öhnU§tur. Bir miktar 

bir smıf mda maneviy&tm bozul. yarah vardır. 
mamış olduğunu teyit eden At. Di~er mmtakalarda ha&ar az 
li beyanatına ~ suretle devam zayiat yoktur. 
ebnl§tir: Londra, ıs ( A.A.) - Ingiliz 

"- Hepimiz bu harbin içinde,. hava :nezareti teblifi: 
yiı:. Hava hUcumlannda. ölenler İngiliz bava kU\'Vetleri diiş
bir kara muha.rebeeinde ölen u- ma.n.m Mane limanlanncl&ld isti. 
kerler gibi vatanarı için ölm~ 11 üslerine kar§I hUcumlarma 
!erdir. Çlinklt eimdlki h&V& hü. dUn ve dün gece de yine devam 
cumlan hassaten fabrikalar, u. etmltlordir. 
manlarııruuı. veya ınnumi hiz. GUndüz, bombardıman tayya. 
met teşkilatımıza tevcih edil- releri ~essingue ve müdafaa 
memekte, fakat milletimizin ta,. tertibatın, Rotterdam, Anvers, 
şıdığı zihniyete 1tarşı yapıJmak- Ostend, Holandada. Femenzen. 
tadrr. Saint Omer ve Calais kanalında 

Bitler en ağır mağliııbiyete bu 
sahada. uğramıştır.'' 

İngiliz işçilerinin Jrorkutul. 
muş olmak şaibesini reddettik. 
lerini söyliyen Atli şunlan ilave 
etmiştir: 

''- !ngiltere muharebesinin 
harbin nazik noktası olduğunu 
zannediyorum. Bu hücumda, 
mağlil.biyet cezri ehemmiyeti 
ha.iz bir değişikliğe işaret · ed~ 
cektir. 

Daha beter şeylere tahammül 
etmekliğimiz Iizmıgelebilir. Ko
layca nilcbin olmamalıdır. Fa
kat itimat etmek için lazmı olan 
sebeplerin hepsi mevcuttur. 

Beşeriyetin, atisini emniyet 
altına almak için lngilt.erede biz 
sağlam duruyoruz. Bitler mağ· 
lfı.p olunca, yeni bir dUnyayı ve 
yeni İngiltereyi geçen eski 8.le~ 
me nazaran daha iyi ve adil bir 
temel üzerine kurmak için gay. 
retlerimizi hüsnüniyet sahibi er. 
kek ve kadmlarmki ile birleşti
receğiz." 

toplu halde bulunan su kesimi az 
gemilerle mavnalara. hU.cınn et
mişlerdir. 

Sahil muhafaza teşkilatma 
mensup tayyareler seyir halinde 
bulunan düşman gemilerin&mu
vaffakıyetli hareketler ya.pmx~ 
!ardır. Boulogne civarında 12 
gemiden mürekkep bir kafileye 
bombardıman edilmiştir. 

Bir keşif tayyaresi Borkunı 
cenubunda büyük tonajda bir 
iaşe gemisine hücum etmiş ve 
bir yangın bombasının gemiye 
isalbet ettiği görülmilştilr. 

Holandanm Ameland adası 
civarında tayyarelerimizin hU. 
cum.una uğrayan daıhe. kliçlik i. 
ki gemiden birine tam isabet va
ki olmuş ve isabeti mUteakıp in
filak olduğu mlişalıede edilmiş. 
tir. 

hile göstermektir. 
Salahiyettar Macar ma.ka.mlan 

R.omanyada kalan Macarlara yenl 
den eu ciheti ihtar ctmcktcd;r ki 
Macar hlikilmeti ve Ata.car ordusu 
bu Macarlarm mukadderatını dik 
katle takip etmektedir· Binaen 
aleyh bu Macarların korkmalar 
için hiç bir sebep yoktur. 

En iyi niyetlerle hareket eden 
ve sabrın en son hududuna kadar 
~den Macar lıük\l.meti, maziyi 
hatta en ya.km maziyi da.hl unut 
mağıı çalışmıştır· Her halde bu 
şimdiden bir irredanti.st faaliyeti 
harekete geçiren Romı:ın hük\.ıme 
tinin hoşuna gitmemiştir. 

Macar hükumeti, Romen hfikil
meti tı\rafmdan resmen kendisini' 
bildirilen bütün h8.diseieri derhal 
tetkik etmiş ve bunların hepsinin 
valan ilzerine mUess~s olduğunu 
mil.şahede eylemiştir. Bu ml11jahe. 
de, diplomatik yoJI~ Roıpen hlikO
rnetine bildirilmiştir. 

Romen basınının bu gil.rllltUeil 
lıattr hareketi, Jıiç bir esasi\ isti 
nat etmemektedir. Eğer Romanya. 
~itil ve tebdit ile Ma.caristan
dan bir şeyler alabileceğini zanne_ 
diyorsa, acı surette aldanaca.ktır. 

RtBENTROPA ÇEKİLEN 
TELGRAFLAR 

Bilkreş. ZZ (A·A·) - Röyter a· 
;ıı.nm bildiriyor: 

Romen hasmının ''işgal edilen 
Transiivanya.da Macar meuliml,. 
olarak tavsif ettiği hadiseler hak· 
kmda Romanya.nm mihvere müra
caat etmesi m ubtomcldir. 

Romen haberlerine göre, halen 
Macar rejiml nltmdn. yaırıyan Ro~ 
menlere karşı asmak, kann c:).eg· 
mek, işkence yapmak, kasrl yan· 
gmlar çıkarmak hjdiselerine de • 
v:ım olunmaktadır. 

Curentul gatetesi diyor ki: 
Macarlar. diğer m.11letferl idare 

edecek kadar medent değillerdir. 
Dün na.zrrlar heyetinde, mez.allrl" 

haberlerinin henU.z teyit edilmiş ot 
madığı tebarüz ottirilmfş bulunma· 
sına rağmen, Romanya Universlte 
illeri, B· Fon Ribcntrop'a şimdiden 
nrotesto telgrafları göndermişler
dir. I 

Curentul ga:tetesi bu vukuattan 
Macar hüküm etinin' tarnimile me. 
sul bulunduğunu söylemektedir. 

Bu Macar aleyhtarı Aiddetli neş· 
riyatm mantıki neticesini, herhaJ. 
de, yeni hudutta tashfhJer yapıl
ması hakkmdald bir Romen talebi 
t.o..J>kil edecektir. 
Diğer taraftan. Bükreııte bazı 

mahfiller, ciddi bir kavga ~ıkarsa , 
mihver devletlerini nher iki me~ 
leketi de işgal için bunu blr baha· 
ne telakki e~&lerinden korkmak
tadır· 

Gece gu.rpptan az sonradan i. 
tibaren hemen şefak sökünceye 
kadar Ostend, Dünkerk, Boulog. 
ne ve Calis bombardıman tayya
relerimiz tarafından şiddetli 

bombardıman edilmişlerdir. Bir
çok bombala.mı gemilere, mav-
nalara ve doklar üzerine isabet.. A • k 1 1 

yazmak doğru değildir" kasaba.. le düştüğü ve hücumları yan. merı a 1 ar 
sı ile !İskenderiye istikametinde gmlar ve inıfila.klar takip ettiği Radyo ile Londra 
daha ilerde bulunanı Seydi • Ba. görillmil.ştUr. Bu harekata. işti. 
raniyi işgal etmişlerse de bu yer ruk eden tayyarelerimizln hep- üzerindeki muharebeyi 
lerin her ikisi de ne Mı.sırlılax, si üslerine dönmüşlerdir. dinlediler 

Edirne, (Hu.susi) - Bu sene 
l'rakyada yol ve köpril in~tı gö. 
rlilmedik bir hız ve hararetle do. 
vam etmektedir. 
Trakyayı bir ağ gibi ören ve ik· 

tısadi sahada oynayacaklan mü · 
h1nı rolle bölgenin kalkınma sava· 
cımı biraz daha kolaylaştıracak o. 
lan bu yollann kıştan evvel gelip 
~eçmeğe müsait bir hale konulma 
la.rı i<;ln son günlerde faaliyet bi 
raz da.ha hızlandrnlmrştrr· 

Bu ctimleden olmak Uzere Edir· 
oo - İstanbul yolunun Babaeski 
- F.dirne kısmrndaki şose inşaa. 
trnm ikınalile l{eşan - UzunltöprU 
'olla.rt seyrüsefere müsait bir hale 
~etlrilecektir· Lalaoaı:ıa - Edirne 

ve Süleoğlu roUarmda da fnpat 
stlratle ilertemektedJr. 

Bu arada Pm.arblsa.r - Lme • 
burgaz, Çerkezk6y - Kırtlarell ve 
Kırklareli - Edirne yollarm.m 
bozuk kısımlarmnı da tamirine b6Ş 
lanmıştır. 

Bu yollar tızerlnde gelip geo • 
rneyt güçleştiren kaprUler de ya 
vcniden inşa edilmekte veya esas
'r olarak ta.mir olunma.kta<lırla.r· 

Bu yaz Keşan - fpsala ve Me.. 
riç - Uzunköpril yollan Uzerinde 
de inşaata devam edilmiş ve bir 
ltısım köprülerde de menfez.ter in· 
'$a edilmiştir. 

Bütün bu inşa.at devletin son de· 
rece dikkatli ve sıkı kontrolU al
tmda devam eylemektedir. 

Günlerin Peşinden: 1 939 mali y l ı 
Kadıkö1deki asfalt • • 1 

yollar tahsılaf ı 
(B~ tarafı 1 incide) 

yolların asfalt oluşu mukayese 
edilince imar siyasetimizin nasıl 
bir prensipe intinat ettiğini an
lamak mümkün olmayor. Aca
ba bu tarzda asıl ana caddenin 
mfrhim krsmı harap ve biçare 
bekleyip dururken geri yollarm 
asfalt oluşu ve bunun için bele.. 
diye kasasmda.n birçok para1ar 
çık.ışı sadece birkaç arazi ve em. 
18.k sahibinin mallarını kıymet. 

lendirmek midir? Yoksa. birkaç 
hususi oLmobil sahıl.J:nin köşk
lerine ra.':ıatça gidip gelmelerini 
temin etmek midir ·t 

BABAN KUMÇAYI 

Pasıfikte ingı liz 
Amerıka işbırliğı 

(Baş tarafı 1 incide) 
İngiltere ile Amerika arasın. 

daki işhirliği mUsbet bir şekil 

almaktadır. Japonya askeri ve 
siyasi sahalarda ihtimallerin 
hepsni karşılamaya hazır bu· 
lı.mmalıd.Ir .. 

Shinbun gazetesi de İngiliz 
• Amerikan işbirliğinin Japonya.. 
ya karşı bir Amerikan tahriki 
telakki edilmesi icabettiğini yaz. 
makta ve Singapurun Amerikan 
donanması tar:ıfmdan kullanıl

m.asmda.n doğa.bilecek ihtimrule
re karşı Japonye.nın kal'i bir a
zimle mukavemet etme.si lazm1. 
geldiğini söyiemekdir. 

To'kya, 213 ( A.A.) - Stofani 
ajansı bildiriyor: 

Gazeteler, Siugapur me~lcsi. 
ni etrafiyle muWea etmekte ,.e 
İngiliz • Amerikan ittifakının 
sarih bir surette Japonyanm a
leyhine olduğuna işaret ederek 
pasifike sulhun nıuhafazasına 
halen im.kin bulnuyacağmı sor
ma ktadırla.r. 

400 milyon 
lir ayı buldu 

31 mayısta biten 1939 mali se· 
n~i tahsilatı 400 milyon lirayı buL 

muştur. Bunun 112 mllyon llrıun 

fevkalade varidattan 17 milyon 
llrast da nbnn varidattan temin 
edllm.iştir. 

Cumhuriyet maliyesinin ilk defa 

vasıl olduğu bu büyük rakamın, bir 
sene evvelld tahsilat rn.kamlyle 
mukayes~i. 1939 malt ytlmda tak· 
riben 60 milyon liraya yal:m bit' 
artış olduğunu göstermektedir· Fa· 
kat bu artışın 53 milyon lirası fev
kalade varidattan olduğu için doğ. 

nıdan doğruya vergilerden ve em· 
::ıall normal membalardan elde e. 
dilen tahsilat fazlasmı 7 milyon 
lira kabul etmek ltızımgelmekte-

dir· 

Ancak, dünya buhranı ytizUndeıı 
it.ha.lB.tm azalmış olması dolayısilo 

yalnız gümrük resmi ve ithalat 
muamelesi vergisinden bu müddet 

-ı:arfmda 19 milyon liralık noksan 
varidat elde edildiği gözönUnde 
tutulursa bu neticel·e varabilmek 
için cllğer vergi tahsilatı ve vari· 
datm 26 milyon lira k:ı.dnr artmı.ı, 
olL.ıası icap eder. Nitekim ı 939 
tahsil.itr üzerinden yamlan tah.JJll 
tctldklere göre bu sene içinde ka· 
zanç vergilerinde 6 mJlvon smai 
ve mali rn.licsseseler ve.rgil

0

er1nde 
3 milyon istihlak vergilerinde 7 
milyon Vf' diğer vergiler ,re vari-
datta. da 10 milyon lira gibi bU:rük 
lezayütler kaydedilm.i,~tir· 

Varidatta görülen 60 milyon li· 
ralık tczayUde mukabil bilt~e sar · 
fiyatı da 316 milyon Ura.dan 381 
milyon liraya çıkmak suretlle tak· 
riben 65 milyon liralrk bir temytit 
a t'ZC tmişfü. 

Sir Denison Ros : 
Ali Maıhir Paşa kabinesinde ne de !ngillııler için müstahkem Nevyork, 22 ( A.A.) _Amerika-

derhal harp tarafta..rı olan Ma.. mevki değildir. Daha doğrusu Mısır "abı·nesı·nden lılar, bu gece Londra üzerindeki Modern TDrksever 
Jiue, Münakalat, Ticaret ve Dev. Mısmn gayri meskfuı olan çöl 1) h b ,, hava mu are esini radro ile elin. 
Jet. nazrrlarmm istifasiyle Mısll'. kısmında.dır. İtalyanların istila 4 · ı·f ı · lem.işlerdir. Columbia Broadcar. 8 · k gUn ı h · 'zd 
da yeni ıbir hüktunet buhranı vu. yolu üzerinde ilk müst' -'-kem nazır 1$ 1 a et f · · · ·k ır aç. evvc şe rımı e ölen me._.~ur lngiliz filimi Sir cı.ı.ı tıng sıstemı spı erinin Londrada .. Deruson Ros,. yeni lbir Türksever örneğiydi. Türkiye ve 
kua gelmiştir. hat Masra-Matruh deni!~ mev- (B 1 f . bir binanın damından rapmakta Türklere. m. erak etm_ış, kUltürüyle meşgul olmnı:ı. bır· kısım Y"-

Hatırlarda Oıduguv üzere Ali kidt'r kı' Lurasy Seydi Barani'den ~ ClrQ \ J tndde) ld - ad .. +~· ~ ar 'U zır nasbedilmiştir. 0 ugu r yo roporı.cı.;ı esnasında bancı bilgınlerde, edıblerde görülen garip haller onda yoktu. 
l\Iahir Paşa. ka:binesi bundan ev. sonra en az 50 kilometre mesa.. Sözüne i~mat edilir bir menba. İngiliz hüktlmet merkezinin muaz: Bu makbul neticenin zuhuruna. bizim de yardım ettiğ.imiz 
vel de bir buhran geçirmişti.Yal- fede bulunmaktadır. Bundan dan öğrenildiğine göre, bugün.ltü zam hava dafi bataryalarının şid- ~üp~~iıxlir. Zira bugünkü ~kiyeyi hakikat.en tanrmak için~ 
mz bundan evvelki buhran kabi. başka daha mühim müstahkem vaziyetile kabine, müstacel karar- detli baraj ateşi sarih surette işi. ıçerım.ızde yaşamak zahmetıni ihtiyar edenler; _muhafazası 
nede ilim harp ta.raftan değil, .mevkiler vardır. lar almak için üzerinde tazyik icra ti1miştir. Jazrmgelen bazı milli mlimtaziyetıerimiz müstesna olmak fuıere -
1 

'stif ş ed'l · · · t ek Spiker ı;ehrin binalan üzen'nde 1arp aleyhtarı nazırların. ı a. u halde Italyanlarm taarru- ı mesım ıs emcm te ve nihai kendi yaşayı~ ve düşünüş miyar· 
k lm~...ı 1 d birçok bayraklar sallanmakta ol. 

siyle vukua. gelmişti. Bundan zu Mısır için tehlike şeklini ala.. aran a ı:ruan evve aha geniş larına aykırı hiç ibir eey lbulamr-
b

. 'nk' fI beklemek 1 d.uğunu bildirmiş \'e söyle demir:.. 
anlnşıhyor ki Mısır efkarrumu- ılmesi hiç olmaz.sa ilk müstah. ı ışa an arzusun< a tır: • ~ yacaklardır. Sir Denıison Ros 
miyesinde Italyanm teca·..:;...;;,..,e kem hattı t,_,,ı,1·ı eden Masra bulunmaktadır. .. ki .vu.u~ ... ~ 1 ·c d d .. t - Bir çok bayrak dalg31anmak- Böyle bir Tür yenin rnuhi~ıbiy. 
karşı harp taraftarı olanlar bu- Matruha vannasiyle mUmkl\n sh a e en or nazır, maliye tadır. Fakat bunların hiç bErisi, di. Aranuzda kendisi yabancı 
lunduğu gibi harp aleyhtarı o. olur. nazın Nokraşi Pa~. Münakala.t 1. . . 1 nazırı Mahmud Halis Paşa, Tica. tes ım ı~:ıretı o an beyaz bayrak görülmediği gibi, o dahi kendisi .. 
!anlar da vardır. Faıkat ekseri- Ali Mahir Paşa kabinesinin ret nazırı Abdülhadi &y ve de,·. değildir. ni ya;bancı hissetmez ve buma. 

cağı ve bu ikizin asla birleşemi. 
yeceği" iddiasının fiilen çürU. 
tüldüğü ŞU devirde, dilnya.nm 
bu parçalarında. ya.şayan bir 
mümtaz cemiyete başka. nasıl 
muhabbet gösterilebilir? 

yet hiç rıüphcsiz harp taraftan harp ilanı i~in hıldiselerin inkL !et nazırı Ali Ey}iip Beydir. nevi huzuru temin için bir kül-olanlardadır. şafma inliza.r etmek istemesinin Bundan evvel devlet nazın olan Bir tashih Sir Denison Ros, bizi bugün. 
I
r-

1 
F ık' d fete girmezdi ... Bu.günkü' · Türkı·- k" •tnı::--1 ·· kten '-·- d 

ua an ·un a Ali Mahir manası budur. B. Abdül' han1ı' t Süle'-·man maıı·,c u 
1 ıı.wu..ıa gorm.e ~ u-·b· h" di 

1 
" ., Arkadaşlaruru:ıdan biri Enver yenin dostu olmak veya görün- b . il' Paşa gı 1 a se erin inkişafına İtalyanlar Seydi Baraniyi iş. nazırlığına, bundan ewel yine adı kullanan bir Almana ait hava- yan ve u ıt anın böylece de. 

taraftar olduğu a!llaşılıyor. gal ettikten s~nra. karşılarında. de\·Jet nazırı olan B. İbrahim Me- disi yazarken bunun Vakıt muhar. mek i~in hiç şüphesiz ki Piyer. vammı dileyen biriydi d.iyeblli· 
1talvan1arm Mrs1ra tecavüzü hi c b ir cid<l i mukavemet olm::ı.d.I. cit Levazım nazırlığına, vaktile rirlerinden olduğunu kaydetmiştir. loti gibi sarık sarmak, sakal bI. rim. Bu bakımdan kendisini, es.. 

emriv~ki olnıakla beraber bu ·ıa. ğı halele ileri harcl:ctlcri.ni dur- levazım nazm olan ~. Salis Sami Gazetemizin on yıl evvel yalnız ra.kmak veya. tesbih taşımaya. ki tip Müsteşrikler, Edibler ve 
ziyeti harp ilfuıma. kafi görmi. durınalart 1.aarruzlannın ciddi. Ticaret \'C Endüstri Nazırlığına, Almanyadan getirilen makinesi yi- lüzum yoktur. O hal ve zihniyet samimi sosyal tetkikçilerden ta. 
yenlerin mUtaleaları ~udur: yeti hakkında şüphe uyandı. B. Hüseyin Sım Nafia nazırlığına ne Almanyadan gelen bir makinist bize uzak kaldığı gibi; muhil>- manıen ayrı, "modern bir Türk. 

1talyanlar Llbya hu<luduıJda getirilmiştir. B. Hliseyin Sırrı. ay. ta.rafından kttrulmuş, bundan bas. leri.m.ize de ağır intibak zaruret- se,·cr'' olarak teşhisde hata et-
~~~~~~~~~- _ _...___.._n_1~1~~t_ır_.~~~~~~~~~-1~n~i~z~a~m~a~n~d~a!........!.!M~u~·n~ak~·~~~a~t~n~e~ıa~r-~e~ti..l...!k~a!J!i~n1~d~i~·e~ka~rl~ailrJh~i~bw·rı:..1ıh~·-~~tt~eJ_~le~r~i jyu~ .. ~k~~~m~i~y~o~r.:......:''Ş~a~r~~~ın!!JŞ~a~r~k~~m~i~yo~r~um~,~sa~~n~ı~ınn~.~~~~~~~J_ 
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Ve~iHerin Şehir Habe!...~~.~~ .. J Bilenle bilmeye-
.. 

se~ahati Bir ·aıc.caklı borçlusuna gece Poliste: nin ayrılması 
8ir ~cı gazet.e Vekillerin k 1 v d t b kt• l{arısını sopa ile ll:urif Ve!dU Hr~<tan Ali Yiiçcl, 

~~hattalar lçbtde memleket da.- aran ıgın a a anca çe 1 do··vdu·· geçenlerde yaptıj:,"l lıir t~tkik !>('~·a-
~de, ynptıklan ıııeyahatlerden haündc, yolu lstanhul:ı. clıı. uğra. 
"iQ~erken bu gezllertu manasını mış. ·rn g~etecHcrle lrnnı::5rr.u;;tu. 
~\iııertn can 'mkmtısı ile iza.fut, Anadolukava.;tınd:ı oturan Ay. Ilır vekilin, zilmindc yoğurt!c·•ıı 
~or· Bu•can sıkmtısınm. sebo. 2,5 lirayı verecek misin? .Yoksa.. şe koca.sı Mahmetle kavga. et- fatbaiini ltararlaştırdığı dii5.iin;c.' 
~de slya.."11 vaziyetteki istikrarım:- b rniş, Mehmet sopa ile Ayşeyi ba- l~rj hnlka bHdJrrne"ı, ~üze! bir şey-
lltnu,1 Zabıta alacaklıyı yakalayınca ta anca şmdan yaralamıştır. Yaralmrn dır· Bunda hcs:ıı) wrme ~ibi asil 
l"ahıbıcı gazet.enln bize nit blr , • müdavaatı yapılmış, suçlu yaka- lılr !.ıal .~ctlliyor, hl hele dünyanın 

bıeseıeyı böylece basite irca. etme- · t ht d 1 ı d \J •• •• ıd •• )anarak tahkikata başlanDlIŞ. bugunku ac:ıyip hhlisi karşrsmda 
'1ıı d k blr .. üm" ktnr nın a a an yapı mış o ugu goru u göze bir kat <hlıa ı~~vmctli görü~ b 6 eyece soz uz yo • tır. nüyor- Ga.zctel<'rl, kendile millet 

ıı ancak bir fikir seliyesinln Kamyona asıldı _ Beyoğlun- d b 
~liş'iresl tetikti edlleblllr· Anca.k, Evvelki gece Küçükpazarda l yapacağını şaşırmış ve titriye- ar:ısm a ir lrn:ıu-:;ma. Yasrtıı.sı yap. 
"il da Karabaş mahallesinde oturan mak, ka.ranhkta. kaln-.nk istenmrdi-
1 ... daarada yabancı gazel.enin dili al- garip bir hadise olmuştur. Kü.. rek: "Aman borcumu verece. Mchm~t Cumhuriyet caddesinde ğinin de bir aü.metidir. 

<Q gizleyerek ifşa. etmek iste_ çükpaza.rda Jrv>iler sokagwlll\da o. gı~·m. Yalnız şimdi yanımda pa- ıl 
diğt bir nokta vardır: Siyasi nzi· r~ 'k' bir kamyonun arkasına as mış, , .eltiller içinde ,memleketin ~l::ı-
~~ttekl lstikmrsızlıkl turan ve sepetçilik yapan Hnı;a- ra yok. Bana bir ı ı saat mü. fakat müvazenesini kaybederek arif makinesini işleten adam l•a

mettin Öztürkün aynı semtte Üç saade et" diye yalvarmaya baş- yere düşmüştür. Bacağından ya. dar, kah.balık mur:ıkabcl<:'re uğra. 
&remıeket lı.a.rbln ba,ladığı gün- mihraplı cami sokağında 5 nu. Jamıştır. raJanan Mehmet tedavi altına. yanma. rastlanmaz. 

~beri bütun ihtimalleri göz önü- d ot t · Esad · Esat nihayet yalvarmalanna l~er çocttk b:ıbaı.ıı, kendinde bu 
~~ ~, memleketin lstikJ.8.Unt, mk.abra uka ı·urabon sepe çı d Esa ıt. karcı yumuşamıs. ve iki saat almmı~tır. sa.lahiyetı. bulur. İleri, "erl· so .. ". le-
hltrriyetinl korumak için wım o. ı uç ıra rcu var ır. a ,, - Bir kız yaı·alandı - Beykoz- ,.. • 
lan t.edbirlerl harbe takaddüm e- müteaddit defalar alacağını is- sonra geleceğini söyliyerek çe- da oturan Hasan Kocataşm kı- nır·. Tenkıde yeltenir, nasihatler 
d t d" Y• h ld 1 kilİP gitmiştir. ,·enr. BıınJarm çoğu mn..-;umdur· 
en zamanlardan ttlbarı-n ciddi ,.e e ıgı a e a maya muvaffak zı 10 yaşında Melahat bahçıvan Kimi taze bir İ" ~·ıu·:ısmrn acı""-'l"' 

ı-.._ k , ı lk' k i k Husamcddin ise hemen arka. 1 t 1 " ..r "''..r '" ·cuıyonel bir şe}dJde tahakku · e..,.. o amamış ve evve ı a şa.n.1 e •. Mustafa ta"'afmdan atı an aş a dert diilunüş, ldmi bir inkisara uğ-
lltınıştlr • rar Husamef-tinin evine gitmiş. smdan polise koşmuş ve jşi an. ba$mda.n yaralanmıştır. rayarak zedelenmı5ttr. Tehlike 
lı 1 ı· K · ·· d b ı al ıatmıstır. lki saat sonra gelen k ld b ı d d -· ' \ .fl.&rbin herhangi t<"cellisi rnem e- ır. apı on;.ır. e orç u ve a- · Yaralı kız hastahaneye a ı- un ar a egıı, kendi!erinde ma.a-

d etinıızd() sürprizle karşılanmış caklı bir hayli münak~.a. etmiş. Esat yakalanmış ve karakola rılmış, suçlu bahçıvan yak:ı.l::ın. rif ldihyalığı \ 'Ohmeden ve bunu da 
eğildir· Şa..5kmlık, siyaııi adamla... ler ve bir ara biribirlerine ağır götürülmüştür. milli merıfn.aUor için değil herlıan .. 

- Eundıı. fevkalade ne n.r! 
Diyecekler- Fakat meseleli bi

ı·az · en·(•linden ele ahrsakJ i~in 
rcn.r,i lıera<:'n dcği~ir· 

Haziran den-esi imtihanları, a
cıldı bir netice wrince, kop:ın ~
riiltü, sanırım henüz unutulnıamı~. 
tır. Her sınıf, her sc\·iye ara.sındı\ 
bu imtihan boz~nu konuşuluyor
dıı· lliç kimse :ısıl ynr:ıya dokun
ma.Oı. G<'li~i güzel herlt<'S hiilıüm
lcr nrdi durdu· 

Değerli hn.ba, a.na, çocuğunun im_ 
tihan neHrı-slni, karncılcn değil, 
:ravrusunnn Jıayatmclan, ~ah';'ma. 
t:uzmclan. 7.am::ınmı lmllanışmdan, 
itiyn.tl::.rmdan, tcma~·üllcrindeıı an
lar-

ı~vdc kitap 11.çmıyan, va:ôfcleri
ni ~·ap~nıy::n, mckt<~ı1 tiönüşü Ya.'k· 
tile ym·a.sına gelmeyen, radyonun 
ba)mdan al·rı!may:m, misafirlerle 
b<'raber oturan, sinema., tiyatro 
lrn.pılarınch sık srk görülen bir ç.o_ 
t•ui;un, imtihan odasmdnn yüzün4 

de muzaffer bir p:ınltı i!.c çılnna'4l 
bc:'lilenir mi'? 

""' mıştır. • bi h ' tJJ. iç ıııkmsTsı ancak hiç umulma.- sözler söylemeye ıba~lamışlardır Karakolda üzeri arandığı za. Tramvay. elan düşen adam___ gı r 
1 

mç ateşini söndürmek için "imtihan" ı, bir ~okları da hiı: 
'ıı ve derhal taresi bulunmayan Bu sırada Esat bı"rdenbı're elini man tabanca bulunmuş, fakcı.t k - yaı1an ardadrr. talih mesele-si s:ı.nırlar· Tombala, h• Yedikulede tmamhasan so agm.. B 1 b 

h acJiseJer karşismda 7.uhur eden beline atmış ve büyük bir taban- bunun tahtadan yapılmış ve bo- da oturan 70 yaşında Aristidi, un ar, azan bir kin yü:1:ündcn rulet, piyungo ile imtilı!uu bir tu-
~lr~ haleti ruhlycden başkıı. bir !><'Y · yanmış bir tabanca olduğu gö- koca. bir memleket fayd~mt çiğ- tan bu z:ıvallılarn acnn:Urtan baı;-
l·eı;tldir. Cumhuriyet hükfun<'tl bu ca çıkararak Husameddınc: dün Taksimde Fransız hastalıa. nemekten çekinmezler. Bir çok in- ka ne ~-apılabilir? 
~ıt{) ıızami has.<>ns ,.e titizdir· nu "- lki ~uçuk lirayı vere~=k rillmüştür. nesi önünde tramvaydan düşe- sanlarda. hınç, \"ic<lan yolunu tıl<a-
·~'~lyct, titizlik, uyanıklık Ye misin, vermiyE;cek misin. >JÇn Dün müddeiumumilik işi tet- rck muhtelif yerlerinden ya:a- yan kirlJ bir paça\'radıi. Hakir ten_ Bugiinkü imtihan 5ekillcri, as. 
hitdlseleri <laha. önc<'den görmek onu söyle, yoksa karışmam. ar- kik ederek suç delili olmadığın.. lanmış, Fransız hastahancsme killer, ~ahsi hiç bir gaye ~ütme- la böyle bir ihtiın:ılo yer bırak· 
~llıı bir takım psikolojik no;ııflarm tık her şeyi gözüme aldım." de- dan ademi takip kararı vermiş. kaldırılmıştır. yen simi.eler tabii bunlarm dışında. maz· Hoc:ı, karsısına gelen ~ocu• 
11a.ırna. ayakt.2. dnrm:ı.sile mümkün miştir. 

1 

tir. kalrr· JUzmet etmek lı.teyen her- ~n bir yıllıl< mesaisini tartmL5, 
~1tnuştur- Rina.ennleyh dünyanın Husameddin karanlık ve ten. Borçlu Husameddin bu vazi. Bi.,iklctteıı diiştü - Erenkö- kes, kendisini bu türlü murakabe- hatta bundan başka. ruhuruı. nüfuz 
~eı:irmckte olduğu hidisC'lere 1mr· ha sokakta koskocaman taban- yet karşısmda derhal 2,5 Ji!'a yünde oturan Yakonun kızt 11 lcrin tc~lri altında görmc-kten lıo~. ctmeğc de ~nhşnuı:ihr· Bö:.·Ie has-
~. ı·•·- .,., d ~llz F k t k d' mJk 'kl tl k laml' sas bir terazi ile t..ı.rtılanlann, ta.. l awı.~ı. e,,. ,. a ıı en 1 - cayr go··runce korkust:.ndan ırn bularak alacakl;sına vermiştir. yaşında Peni bisı e e ~ezme - · 
,,a.<;m1rzda her ihtimali daha. cn·el. te iken d~erek muhtelıf yerle. Çünkii muralmbe bir ta.raflı de- llh ı-e tesadüf elinde bir kukla. ol-
~- ·· im b J ak .. _ B P-ildir Ak"'n t f ı ' l duld:ırı si).ılencbilir mi'~ b "'' goze a. ış u urun wıYJZ· u b .. K h b 1 rinden yaralanmış, tc·.:.:'..vi altına ,... . .-yan ara a na..<>1 <ıo rn-
•• ıı;nsta. hükümetle millet bir saf- Dumlupınar ugun ısa a er er: alrnmrştır. nur, boznlduğ:ı. işaret edı-rsc, gü- Hayır, ortada acı bir gerçcli: ur: 
";1-QJr. Vo tarihimizin hiç bir ıl<'v- İskend.eruna gidiyor zel ve verimli işle;\·işleri <l<', ıı.ynı Çoruldar "alısmnrorlar. Onlardn. 
l'irıd T" ı · ı tt h k. ti ıı pnrnıaklarını m.alcincye kap. temi7: duygul"rl Jkr 1 .,.... .. ı .., - ·..r e tir ' mıl e ü ume e, t' · tsta •• · · "' a. a 5 n.ı·. .uoy e- bu feruı. iti'. ·adı besle,,·en do biz ol-~fi Münakalat Vekale ının n. ı1< !stanbulda. yeniden 90 bin sı~- t a La.ng d Nurinin odun !erinin he " b d w ı ı ·' " '- ile böyle tek kalp, tek fiklr, . b• ır ı - a a r "u e e ço.ı;a ma arıru nıu:;tnk· Se,·h·eJcrl düştükçe, biz, 
o.el· hl h l" ı alın t B" ı bul _ İskenderun şilep seferlerı- nak siper yapılacaktır. Bunların d d Iı an amele Musta isteriz " h· ' s a ın amış rr· oy e eposun a ça ş - · onları döndür~ek yerde, program 

1 
ır tn:ı.nzara karşısında. siyn"li bir ne muntazaman devam edilmesi yerlerini tayin için yakında. Ankara. fa odun keserken parmaklarını Son beyanatmda nkil, <:ok e- l:ırm se' iyeJcrinI düş\irclük. JUm-

1~ sılcmtıRı nasıl menuu bahsola· hakkındaki emri üzerine Dum- dan bir heyet gelccelctir. odun makinesine kaptırmış, ya- bemmiyetli şeyl<'r söylediği halde, den çcldniyor? Kimi :ıldabyor'? 
ılltr? lupınar vapuru bu akşam İsken. * Yaz saatine beş B!rlnclteşrin ge· ra.lanarak hastahaneye kaldınl- dYg:k:ıt ettim, kalem sahipl<>rimiz Niçin bii~·le yapıyorduk! Bilmiyo. 

1 
\'eldllerin seyahatine ~<'lince, deruna hareket edecektir. Sa. cesi nihayet verilecektir. bu noktalar üstiintle biç i-:;lemcdi- rum ! Fakni bu lıö~·Jo idi· 

mıştır. ı t · 1.n bizim cumlınri~·et derrinin ha... karya vapuru da cenup limanla. :;. Evvelki gece Emirgan Reşitpaşa er· şte şimdi, artık çıp1ak hakikn-
~·''.ulade dencbilece'!c ananelerinden l · mahallesinde bir yangın omuş, Uç ev Of()m,obil çarptı - Balatta 0- "l\faarif kahyaları'', ancalc kusur tc balunaktan Ç!'kiıımiyoruz- Artık 
,1 rmda vük. •• ledigwi ihracat ma lan- "1 h t k Saf" .,..,. ' o 1 a 
• 11'•dir. Veldller halk zümresinin tamamin yanmıştır. turan n e me ızı ıye .uc. görmek için lconuşurhır. n ar an arı ~erç(\ği. oltluğu ~i~i ~örüp gös· 
ı~ınden gelmlşlf'J"<llr· Fakat onlar le bugünlerde limanımıza gele- .y. üskUılarda Sol:lksinan mahalle- mirbaş Sı.ıltana.}ımet tramw.l,y müı;ıbet haılh<>lf'l' önünde mütalea. termcldrki derin 5ifay:ı. susamış 
l'tıernıeıwt rcaliteforinl yalnız b il- cektir. .>. sinde oturan evli dört çocuk anW!lı caddesinde bir kaldmmdan diğe. bl'klrnmez. Fal•ai (itekiler tlo su-"!- bulunuyoruz· 
rfllıı.nıım bn.şmd.a oturup ma.<ta u f - blr kadın evvelki gUn Hayrı ve Hllı· rine geçerken Davutpaşa.da otu- tnJar-. Daha. doğrusu, Hasan Ali BİIC'nle bilmeyen ayr1laea~r, de-
~IJ.l'ldan "\·e na.zari mülahazalarla. Romenlerle anlaşma nü ısmindf' lki kiışl tarafından zorla ran şoför Alinin idaresindeki Yücel, çok çetin bir zamanda. fL ınck, ~:ılull:ı. elmas nrrılacak de.. 
letltlk etme.zler· Zaman zaman se- belki bugün otomobile bindirilip Çengclköyünc 2395 numaralı otomobilin altın~ kirlerini söyledi· Beya.ııatm, sinir- mektir· Bir memleket için takıl ela., 
Yab .. tıere "ıkar'-r· Halkla, halkın lerin bomba. pıı.tlayışdan, yangın- <:'lrn"'"' t"' lazımdır· Fakat yerli T'. e-

... ,. ru. l k doğru kaçırılmışsa. da zabıta memur. da ka.lmı b d lanarak ..., .... ·' 
~~rtlerl il"!, aı-zu}arl ile ba5başıı. İmza anaca Ş, aşm an yara lar JıarebelerJe pek gerildi;::,.; gün· rincfo kullarulıruİ.Jc şa.rtile· 
J,~ "' b" ül ı ları yctl:;ip kadını kurtaı-mı,,ıardır. tedavi altına alınmıştır. Suçlu lerc ra.tlayt"ı bence maarif namT d Y• t· t • biri .... ınıar. Bu çığın bizde uy { n. >I, - Bunların yer egı5 ırmc en, -
~ılabnı bU:vük iki mlman Atatürk Şehrimizde bulunan Roman * Ankarada Kalaba köyünde yaprl· yakalanmıştır. na bir talizslzliktir· nin yerine öteldnin Jrullanılı5ı fe-
le tsnıet 'tnönü bir tdilt ha.lincle ticaret heyeti azalan dün m~ makta olan çocuk hapishanesi ill§aa. Ben, bu beyanat içinde gördü- 1i\ket olur. 
(cınit".ı:etc geHrmi<>lerclir· Se;o.·annt- törle Boğazda gezdirilmiştir. tt bir aya kadar bitecektir. Burası ğüm esaslı bir noktanın, üstünde Yaraya. a.çıklrk bizzat merhem-
{'rle mcmlcl•et politilusmm neler Bu'!Ün ticaret müzakerelerine 200 çocuk alacak, bir ıslahhane §ek· Sıhhat Vekili dunılrruıdan l{eçip gitmesine razı dir· Bu yüzdendir, ld ben, Maarif 
~'\zandıii;ını anlamak için ,·eldi tek~ar devam edilecektir. Anıa1• Hnde idare edilecektir. §ehrimizde olıunıyonım. Bu nokta, "'ekilin: Vekilinin bu sözünü yazıma, bo.şlık 
1 :tt:ı.ndıı.<sl:ınn intıbalılrını bi:.ı:zat manrn btıı:run" imzalanır.ası çok d - Bilenle bilmeyen aynlacali- yaparak üstünde udrdum- :Bn fikir 
~ ncJilet'Jnılen dinlemeli rn i!;lerin . . :t- Adliye VekAleti cezasmm altı a Sıhhiye Vekili Doktor HulQsi tır! ,.e imandan yurdum için ı;ok bü1 
~1İltil.yü-, !5<'kll1o o.ra.larmdald nis- muhtemeldir. birini çekenlerden iki seneııl kalan Alataş dün sabah Ankarada.n Cümlesinde <lüğümlcnlyol'• yük faydalar görüyorum· 
etıerı mul•:ı..-ese <:'fmeıtdir· Yeni anlaııma ile Roma.nıyaya kadınların çalıştırılmalan meselesinl İlk bakışta. bilenle b!lmeyenio. Hııkkr , Süha1GE~_tN 

" d h f 1 dl B ıar Adana şehrimize gel.....,'ş, Pa.rkotele iJJro ı '-'-ii gi lt 1 gecen seferkinden a a az a tetkik etmekte r. un . • • ..... .. • • ayn ışı ......, bi görünür· Mevzn· ı 
. irat etmeliyiz ki bütçes zen- mı·k' tarda. tiftik ve yapağı satı. Milli mensucat fabr~~aıımda çalıştın· mıştır. Bırka~ gun kalarak ıstı- ~ dışında., yüzünde kalanlar, beL 
!:~bir memleket değHlz· tlıttyaç~~- lacaktır. .rahat edecektır. ı ki de: • · ~· ~·-, -.,"'1,,•_. ş • k t' H • 
~~==~~d:~-~~~~ ıreı ayFıye-~~llzu herkes bilir· nunu biitün . ' . ""1Mfl""!f~'> .. _ 1 ..... ~,,,..,. 1"' .... r"" 

ti"1ıya fü;tündc a.c;ılq;:\ lmnu~abili- r ._ 12 - . itiraf ~t.ıneJC laznngclirse, l:iu ka. 1 5 8 1 
1 ~. F:ı.lmt memleket realiteleri Jle dmm ruht vaziyeti beni tam bir. nın numarıa 1 
ıı~ha~ yıı.5ryın dc\'let adamları. hafta dli§ündürmü.ştü. Eğer roman-, 11 

n nıenıkkctin bünyesinde husule _ Görüyorum ki talihim yaver cı olsaydnn bu izi asla lbırakmaz-1 
ı:~lcn tahanüllerdeld hisselerini gidiyor·· Bu hususta her halde be· dım. .. Sonra ı>izim meslekte her gün 
tıasıı lr.~•nr edebiliriz· ni tenvir edersiniz· • . yeniliklerle ka.rştlaşıliyor.. O ıra .. 
~1 llalkla. t.ema.'>, ballan ibtlyn~ları· _ Memnuniyetle-· Evvela sıze cer 5 rO m an 1 dar hayret verici vakalara. şahit o. 
h, Ve memleket realitelerini ma- 1926 kolleksiyonlarını veririm. Aşk ve ma luyoruz ki bunlar arasında. en mü-
l_:ı.ılinııc tetldk cumlrnriyet Tilrkl- _ Oh bunları en bilyük bir a- Yazan: Çeviren: himleri unutuluyor bile .. !şte Ma. 

vapUFU 
Evvelki gece Boğaz.da: ' 

bir kaza geÇirdi t 
1~illln sosyal bünyesini jmpara. laka ile ~kuyacağnn .. Fakat bana K b Muzaffer Acar ~am 1:-öblond işi de böyle oldu. E-

.0rhılctan bıçakta kesıımi, ~ibı ayı· dal ba Moris dö o ra ger ~ız de bunu gazeteniz için gü. 
'''n ne"retmemiş oldu~nuz ıa ... ş: l b <::!' k t• H · · 58 numar-1• t•n mühim ı-a"itfl:ırdan hiriclir- " sını", k fate Madam Löblond burada, o- ze ır mevzu sayarsanız, aziz mes. •.ıır e 1 aynyenın 4'-14 

k" malümat ta veremez mı "· rum .. Yalnız son olarak gelen ısa ~ ı kd ak t 22 d lrn 1 .... M d ··k· nu görmek için günlerdenberi ya_ e .aşım, takip etmenizi tavsiye e. vapuru evvelki şam saa e 
.ı \l Parntorluk bünyC'si halka Her halde bu esrarengiz. ~ a •. aı:1 bir telgraf haberi Fransız hu u- derını. Arna""tko··y açıklarında. bu··.,.ük· ibir 
1.1 ti t D ı t · d ı · l nan gözleriminin önünde idi· Ga. •... " ~r " t:ımarnen aymnr5 •· CY <' Löblond'u şahsan görmuş egı sı- ıneti tarafından Meksikadan ıs e- . k d d ·n b" s b tehlike g""irmiştir. 1,..i yolcularla. 
1( ~~ıılan ~ündüzleri yast:ınclıklnn nilen :Madam Dolores Kabrcra, rip bır ·a m r bu.. uzerlnde ır - uç se ep1erini meydana ko- ~,. " 
flltukı niz değil mi? gece elbisesi vardı .. Vücudu yumu- yamadnıız değil mi? Tabu suç var_ dolu olıJuğu halde Boğaza doğru 

~l:ı. :ırı ile ~ece ya.tttlaık1arı ,-~- - Şahsan görmek m~.? tHa~~~.- namı diğer Madam Löblond'un şak. ehenkli, gözleri ateşli idi·· Za- sa... gitmekte olan vapur Arnavut.köy 
"'"liı l'1 arasında. hayn rm1 mtmu- Fnkat s'ze fotoğrafmı gos ere ı ı- Meksika zabıtası tarafından tevkif rifli, inceydi, güzeldi·· İhtiyar hiz- - - Smokinli adamm intihar etti- önlerine geldiği zaman birdenbire 
ıı 'erı yalaynrn1c h:ı.rcarl:ırch. - rim .. Dosyalarnnızda bir Lane var- olunup beş sene hapis cezasına · · ·ı . . k 
l)ata.torl.ııl•un' tipile de"let 1·..-. ... r~". 1• d metçinin verdiği formule tamamen gmı ı eri sürenler oldu ... Bir kısım dümen zincırı opmuş, Yapur a-

6 • · "" '·' d mahkum edildiğini bildiriyor u. d k d k k ı ak ·· ilki ğc 
~'-~ faal de\"let ail:ıml:ırmın mcv· ı~ Ne di"orımnuz! Sahi var mı? Kim bilir, belki de şimdi Madam uyuyordu·· ~ a uun erkeği öldilrdl\ğiinü itl- mtıya apı ar sur enme 
:~~ıYctl iJn ha.rnkterinl hele son ·' 1• d k ·Mütebessim ağzında ne kudretli dıa -:_ttiler .. Ben bunun bir cinayet başlamıştır. Tam akıntının orla • 
"'•ı u Şu halde kim olduğuğu ma um e- Kabrera, Meksika hükfımetine a· bı'r cı'nsı·"et okunu•tordu ·, fakat ba- oldu:rıı ka t· d smda olaıı bu hadise ''olcuları tc-

l'ıJ:ı lıic dciHstirmiş drğiltlir· .. ..r J - ı:. naa ın eyim· " 
lr • ,... mck.. dınlar hapisancsi vazifesi goren kı~larında ağır göz kapaklarında ne - Bir aşk faciası IIll? !asa düşürmüş ve vapurda kadın 

tıı ayatt fannnıy:ı.n, rnı-nsup ol<lu. - Evet Madam Löblond'un hA.· ismini unuttuğum küçük bir adada bUyük bir ihtiyatkarlık vardı. Si. ..- Muhakkak .. Maktulün portfö_ ve cocuklar feryada ba§lamrşlar ~ 
tıı,,.:::tıe lıahkmda ns~ari fihri ol- J-iki ismi Dolores Kabrera'dır: Du mahkfuniyetirıi doldurmakla meş • yah saçları k~sik v_e b~~I~~·. ka~-· yunde tam Y1nni bin frank vardJ.. dır. Bereket büyük bir tesadüf bir 
11~ ve nihayet iclare ctflği un_ facinnm sonunu galiba bilinıyor· guldür. İşte size Berjer caddesi fa- Jarı ince ve yüksektı .. Gogsunün u- Kadın hiç bir şey çalmamış, sade. fncianm önünü almış ve Boğaz -

ıııı kl'nrlindl'n bamba~ka bir un- sunuz? ciasmın bir kaç kelime ile hika- zerinde sılulmış olan aletin adali, ce çamaşırlarındaki baş harfleri dnn Köprüye gelmekte olan Şir-
~,r~tl'lilkki <:'den imrıaratorhıl< na. - Ne gibi? yesi. sert oldu.itu görülüyordu· kesmiş ve kartvizitleri ile beraber ketin 6G numaralı vapuru 58 nu -
liktı l'J için Reyahnt bir harikulihlc- _ Bir sene sonra mesele yenL Mösyö Merkadive bana bir de Böyl!' bir kadmm bu ellerle si- ocnkta yakmıştı. maranın imda"drna yetişmiştir. BU.. 
~fln. ÖkU1Jerin uçması, 'kcdHerin drn t:ız~lcnmişti. Fakat o sıralarda katilin kaybolmuŞ bir ebeveynin- ıa·h kullanmış olduğuna pek aklım - Rakik· h" . . d k vük mü~'dilfıtla 66 numaranm ye-

ll~ınn.ı 0 bl t den bahsetti. Fakat bı:ın buna pek d k 1 uvıyetı mey ana on g ı l-' t gı ... büyük zclz~le olduğundan gaze e- yatmıyordu· u tan sonra da kadının hususi ha- r'lcğiııc ~lınan 5 numara ı ,·apur 
\r ak~t biz öyle dczlllz· ler bu iRten ehemmiyetin bahset- kulak vermedim. Benim istediğim Mösyö :Merkadiye beni bu tema.. yatı hakkında bir malfımat elde e Arnavutkihr iskesine yanaştrrıl-

lııntekıll<'rlmizin r.0~ alıati ~Undclik memi!']le;, bütün sahüelerini Uç başka idi .. Kısa bir tereddUt dev- şadan ayırdı: denı~diniz değil mi?.. mış ve yolcuların hepsi burada va-
tı. .. ~ faaJiyctl<'I' ı:.rasm:ı ~irml5_ bin ki5inin ölümüne sebebiyet ve- resi geçirdim, sonra sordum: Gilzel kııdm değil mi? Öyle l - Bilakis .. Çok şeyler öğrendik· purd'ln < ıkmışlardır. 
oıı~ ostiar mernk l'tmcsinlcr bil rf'ln zelzeleye tahsis etmişlerdi· - Bna Madam Löblond'un re.s- aıclf:de bir katil değiJ ... Hatırladı. ster tnisiniz size 0 zamanki maka_ Liman fen heyeti kaza tahkika-
~~aı~ eyahntlerindcn memJel,et Halbuki zabıta ortadan kaybolan mini gösterebilir misiniz? ğrma göre Grönelde tahkikat yaptı- lelerimi göndereyim?.. fın·ı el koymuştur. Son zamanlar-
il.tın ıt{'sl hcs:ıbmn her zaman mcm- Mfldam Löblond'un hüviyetini nL - Hay hay... • alarda - evet, o zamanlar ::- Beni minnettar ediyorsunuz.. da şirketin vapurlarında sık·9lk 

n~ ha~ et tesbit etmeğe muvaffak ol- Ve dosya memuruna telefon eL g.rrn s~ bu mahalde Eluval otelin- Eger bu nezaketinizi suiistimal et_ bu şekilde kazalar meydana gel· 
'--- SanRt ERTt~~I mu..,tu .. Madam Kabrera'nm Mek· ti· Genç bir muharrir elinde fo. cdm~yle miati - :mahalleli bu ka.- ıniyorsanı; fotoğrafın da bir kop- mesi tahkikata ehemmiyet vcrdir· 

- w ·ı togra· fla göründü. Mösyö Merkadi- e ış en " • 1~ b h d' vasnu · J siknya kac:mış olduğu da ögrenı • dınm güzelliğinden ha "' a se ı_ • ıstiyebilir miyim? 1 mrktedir-
\ltnal Doryan gazetesi miı:ı. mücrimin iadesi l<;in hariciye ye aldı, resmi bana uzattı .. Araş- yorlardı.. - Hay hay .. Bir kopyasını yap.. Dümen zincirinin eski oıuy 01d-

knn:ılile Meksika hükümetine mü. tmna yapan bir gazeteciden başka Düıaünün, yüksek le.bakaya m~:ı. t:rır, h~tısi.ni size yarın gönderi. madığı tetkik edilecektir. K~ & 

Q;._~~IU'tıal Doryan gazrl<'31 Vekiller raraat olunmuştu. bir hi.@. ve~ernek i;in kendime S'UP bir kadm aleJMe bir kena: ote- /!'.Ul\·: A<!reı;t!ıfd t1V.teı.1•s mi~im~. , t:ı»ıaı ~ sucJ'aS811 ~k~ 
-ı..o." luı.tllt1,;'., lb h&tt ... t!)UJ:J.ıt:t , -- ~T .. -tkeı ~M ;:,!~'~ bB.kim olarak soğukkanlılıkla resmi tinde bir oda kiralıyor .. Dogruyu (Devamı 'Var) takibat raprlacaktn"· 



Paraşütçüler 
Antepte 

Uzüm paviyonu çok 
rağbet gördü 

Antep, 22 ( A.A.) - Dün şeh
rimize gelen Hava Kunımu tay. 
yarccileri bu sabah on binlerce 
halkm huzurunda paraşlit atla. 
yışlarmı muvaffakıyetle yaptı. 
lar. Atlayışdan evvel Emin Ali 
Yasın sık sık alkışlarla kesilen 
heyecanlı bir hitabede buluna
rak bu hııva gezilerinin sebep 
ve manalarını izah etmiş ve dün. 
ya tayyareciliği önünde Türk 
ha vacılığınm inkişaf ve tekamü. 
Hine işaret ederek Cumhuriyet 
HükOmctinin, milli teşekkülle
rin, yetişmesinde takip ettiği 
koruyucu ve ilerletici buyruk ve 
a.Iiıka.smı §Ükranla ifade eyle. 
rni~tir. , 

Şehir namma söz söyliyen Ali 
Budak Gazianteplilerin kahra.. 
man havaCJlarmı bağrına bastır. 
makla duydukları sevinç, heye. 
can ve gruru kaydeylemiştir. 
Halk, havacılarımızı ve burada 
muvaffakıyetli iki atlayış yapan 
havacı iki kızımızı, Edibe ve 
Muzafferi, ve onların yiğit ar. 
kadaşlarını candan selfımlamııi
tır. 

Manisa. (Hus11si) - lstasyon 1 
c~.varmda im yıl açıl~ış ol~.n ~- ıııııı-saı~1C1ı•li~,pp-1ı11cilll~P9•+•, ....... ]. 
zum pavyonu çok ragb:?t gordu. 1 t e 
Buşta muallim Abdurrahim ve 1 • 
kızı Esma ile BctUl Manisa ü- llillııllııdlllflr..l._••••111111• 

Izmirdekj casuslar 
askeri mahkemeye 

zümünün nefasetini tanıttırmak 23.9.940 P'azhrtesi 

verildi 
lzmir, ff (A.A.) - Casusluk 

suçundan dolayı yakalanarak a. 
ğır ceza mahkemesine tevdi edil
miş bulunan Herman Engelman 
ile Osman Tokumbek ve Doğan 

için ellerinden geldiği kadar ça
lışmaktadırlar. 

Pavyonda kuru üzüm, ynş ü. 
züm ve şıra satılmı~tır. Günde 
tahminen 20.;}0 sepet kadar yafj 
üzüm ve 40 - !50 kutu kadıır ku
ru üzüm ile f>CO - 000 bardak 
şıra satılmıştır. 

Tuna cvraklariyle birlikte aske. --o--
ri mahkemeye verilmek üzere K 1 d 
müddeiumumiliğe yollanmışlar. ema paşa a 
~danadan alınan yulaf devlet ormanında 

ve arpalar 1 d 
ADANA. - Toprak Mahsul. yangın o u 

teri Ofisi'nin müstahsilin men. lzmir, 22 ( t1.A.) _ Evvelisi 
faatini vikaye etmek maksadiy. gün üçiı Sefcrihisarda ve biri Ke
le şehrimizde tesis ettiği ajanlı. malpaşada olmak üzere dört yan-

7.30: Program \'e memleket saat 
ayart, 7.35: MUzlk, 8.00: Ajans ha· 
berlerJ, 8.10: Ev kaclını, ~.20/8.30: 

Hafit musiki, 12.30: Program ve 
memleket saat ayarı, 12.3!'.ı: MUzlk, 

12.50: Ajans haberleri, 13.05: Mllzik, 
13.20/ H .OO: }ıftlzlk: Karışık program 
(Pi.) 18.00: Progranı ve memleket 

saat ayan, 18.05: MUi"Jk: 18.40: Rad· 
yo, 10.10: MUzlk: 19.45: Memleket 
saat aynrı , Ajans baberlerl, 20.00 
MUzlk, 20.30; n:onu, ma, 20.45: MUzik, 
21.10: MUzik, 21.30: Radyo ı:;-azetesl, 

21.45: MUzlk, 22.30: M!!mlcket eaat 
ayarı, Ajans, 22.45 Dans mUzlğl (Pl.) 
23.25/ 23.SO: Yarınki proggr:ım ve ka· 
panı;ı. 

--<>---
Beyoğlu H alh Sineması 

~~ !KO~tA\1Ulll.F 
i ' ~ai1aoT:ıriS.~EJ~i[eR!f!5ERTEL[f 

! Yusuf yere düşünce Hakkı 
! bir tilki gururu ile gükredi 
j Diye sordu. Yer sahibi bu fır Yusuf ohu ftleti yerden al 

satı kaçırmak istemiyor ve ça. - 12 - )'hasmının mrtmı yere getirdi .. 
dırı nam alsm diye, Yusufa: • halka doğru giir sesile ha 

- Pehlivanlarnnız hazırdır. luyordu. Hakkr, Yusufon bu o. dı: 
lşte geliyorlar... yununa o kadar aldanmıştı ki.. - İşte, bu adamlar ö:ı.U 

Diyerek, Arap Hakkıya.: şimdi, onu iyice ezmek \'C he· geleni bu küçük demir parç 
- Haydi oğlum.. seyircileri men sırtını yere getirmek için le zedeleyip yeniyorlardı. 

libekletmiyelim. bir taraftan fırsat kolluvor bir nakkaleli Mehmet pehlivanı 
Di~·c sesleniyordu. taraftan da sol omuzun~ ç~r.~. bununla yaralamışlardı. 
Znten Yusufun da maksadı sile eziyordu. Arap Hakkı yerden f.rlr.) 

Arai> Hakkı ile güreşmek ve on Yusuf şimdi herşeyi anlamış rak Yustüun üzerine akılIJ1 
dan öc almaktı. tr. Kendi kendine: istediyse, hileyi gören ::eyi 

Arap Hakkı meydana geldi. - Çanakkaleliyc yaptıkları lcrden güçlü kuvvetli b:r on 
Hakkının seyirciler arasında o· oyunları bana da yapr.1ağa kal· şinin müdahalesile Art.p H:J< 
turan dostları: kıştılar. , geriye çekilmiş ve gür~.c nilı 

- Ya.,a be-• fidan boylu ars. Diyordu. Yusuf, birdenbire o- yet verilmişti. 
\lan! muzundan g-öğsünc doğru kll"' Bu rezaletten sonra. g·: 
f Diye bağrışırken, Yusuf için· mızı bir şerit gibi uzanan. kan çadırında. daha fazla ka:amı) 
ı den gülüyordu. lekelerini görmUyordu. Arap cağını anlayan Yusuf, Band 

Yusuf, yer sahibine bir dah:ı. Hakkı. belliydi ki, lıasnunm i .. malı ile birlikte - çarçab 
sordu: yice canını yakıyordu. Ve bunu giyinerek - dıfjarıya çıkm~ 

- Çanakkaleli Mehınet peh. görenler: , Rezalet meydana çıltmakla 
livan halfı. gelmedi mi? - Hakkının çenesi demir gibi raber, Yusufu yeni seyrcclcn 

Yer sahibi, Yusufn şu ceva • kuvvetlidir. Değdiği yeri deli· de: 
bı verdi: yor. - l\laşallah .. işte, tam pl 

- Arslnrum ! Çanak kaleliyi Diye öviinüyorlardr. livan. Hem cesur, hem m 
neden ~onıyoreun? Şimdi, onu Seyirciler arasında oturan hem de kuvvetli. .. 
yenen Hakkı pehlivanla karşr Bandırmalı Hiiscyin hiddetin· Diye söylenerek, peşinden 
karşıya geldin! den dişlerini gıcırdatıyor ve diyorlardı. 

Seyircilerden biri: Yuı::ufun da tong:!ya düşUrüldü Yusuf un Cinci meycl 
- Hakkı pchlivanr gozune ğünü görerek: kahpece yenmek, ondan so 

kestiremedin mi be? Çanakkale - Bu kahpclcrlc güre.~ilir bütiin 1stanbulda: "Yusuf 
liyi sık sık neden soruyorsun? mi hiç? nildi !" diye yaymak istiyenl 

Diye bağırınca, Yusuf hid. Diye mrrıldamyordu. Arap bu rezaleti örtbas etmek i 
detlendi. Fal:at seyirciye ce· Hakkıyı alkışlayaıılar o kadar Yusufun arkasından §Öyle 
vap vermedi. Ayakta sağa sola. çoktu ki. .. Yusufun, bu hileli haber gönderdiler: 
ecrindi. oyun arasında gösterdiği sabır 

Yalancı pehlivanların iç sıkı. ve mctal'lıl?t hiç kimsenin gözü. 
cı el ve ense oyunlarınclan hoş· ne ~arpmıyordu. Fakat, Yusuf 
!anmayan Yusuf, kudurmuş bir hileli ve kahpece oyunların düş· 
arslan savletilc derhal haemı. maniydi. O, sadece para kazan 

''- Gece, Çanakkaleli M 
met pel11ivan gelecek. lste 
yalnız onunla gürcşmQk Ü 
yatsı ezanından sonra gel • ., 

n.m üzerine alılmıştr. mak, bayrırn1 yerlerinde kolları Yusuf, bu haberi getiren 
;ın kısa bir zaman içinde, yap. gın olmu)ur. Yan~mlardan biri Buı;üıı ıı de: ı - Kasırga: Türkçe 
lİ,!t Arpa ve Yulaf mübayaatı Seferihisarm Doğanbey mıntaka. ııözlU, 2 - Hudud kahrıımanıan, Çok c::ıbult kapıştıl~r. Ymı:ıf 
ı1 milyon kiloya baliğ olmuştur. smda kömUr yapmak için yapılan 3 - MJıd. birdenbire yere çöktü ... Hasnu· 

nı sal)ayarak dol~mak için gü. aaını kovmuştu. Onı:ian sonıf 
re.şmiyordu. Ne olurl'l& olsun, Cinci meydanında. fazla )calUl 
Arap Hakkının ve diğer kahpe~ dı. Bandırmalı Hilscyinle n>e f ldeki stokların kısmı §.zamı ocaktan çıkmış ve yarım saat de. na kiiçük bir oyun yapıp tek. 

'tersin yoluyla Çanakkale ve vam ettikten sonra söndürülmüş- rar fırladr. O, Hakkının ağzın· ce oyunlar yapan yalancı pehli iber uzaklaştılar. 

Geliboluya ihraç edilmi§tir. tür. İkinci yangın da gene Seerihi- :! Pazartesi Salı da (demir vurgu) olup olmadı. 
sarın Ayankiri mevkiinde çıkmı'l 23 E l l ğını anlamak istiyordu. 

vanların - bu, onun tabiriy. ~ 
di - hilelerini halka gösterme· ~ 

Mürefte bağları ve civardan gelen halk tarafında.., > Y Ü 24 Eylül Kenarda oturan Kara Sait, 

hastnlıktan zarar gördu·· söndürülmü~tür. Bu sahada lSO ~ Yusuf un bu hareketini Hakkı· 
ğe karar vermişti. ı . r(l) Merhum Ahmed llidho.t meıı 

Yusuf ıbu vaziyet k"arşısmda: o devirde B:ıyli:oz çayırında yap 
~ palamut ağacı yanmıştır. :Cçüncü ~ ıo ŞAbaa 21 ~aban 

Mürcffe, f2 ( A.A.) - Müref. yangın da Ulamış köyü civa:-mda ...._ hızır 141 hııır 142 dan kaçtığına hükmederek: 
le bağlarına bu yıl üzüm mahsu- çıkmış ve yetişen halkın gayreti!c - Hakkı yaman pehlivandır, 

bJr gOrc§tcn bahsederken, diyor 
güreşe devam etmenin manasız.. -·Ba.3 pchllvaniarm gilrt§lerlni ,e. 
lığmı da hiliyordu. Derhal sn· :retmek bir hayli hcyccnnlı oluyor. 
kindi.. Hakloyı birdenbire ycro gUrc§lerdc, ınsnn kuv·\'cUnin neler} 
devirerek gırtlağına snrıldr ve pabllcceğini dil§UndUren dersler atıf 

lü hastalıktan büyük zararlar bastırılmıştır. Burada hasar azdır. \'aı.ıtt•·r , llNl.tJ 11.: 7.anı \ aıuıtt Ezııııl diyordu, hele biraz açılsın da, 
göst.ermiştir. Bu va?:yeti gözö. oun~ı:ıto görürsünüz onun oyunlarım. 
nünde .bulunduran inhisarlar i . Kemalpaşa kazasındaki )·angın d •"'u'u :; 48 ı ı 42 ı; 41> ıı ,15 Yusuf. Hakkının oyunlarını 

ise domuzdcrc mevkiinrle devlet " da.resi bugun·· üzüm piyasasını ve d k t .,.. k. <.>. ı:.10 12 06 6 00 1., 06 6 01 sabah güreşinde s~yrettiği için, 

elini affezma götürdii: ' ;ruz. Fakat, dosttanmızdan &Ureıı 
- Bire nıcl 'un! Çıkar şu ağ. raklılarının iddia.sına nazaran, i§1 

ormanın a çı mVi ır. ~e ·ıı saat "' "' 
kara üzüm piyasalarını 4.5 ku- süren bu yangın da köylülerin yar lklndı 13 81 0 25 15 29 9 26 vücudunun hiç bir yerini Hakkı 
ruş üzerinden açmı!}trr. dımile söndüriilmüştür. Ç.am, pr. Akşam 18 06 12 oo 18 oı ıs 00 mn ç:enesi altına kaptırmama. 

zmd:ı.ki burguyu... (l) carete döken bazı yaltmcı pcbllv 
Seyirciler şaşaladılar. Herkes bu nı1lli idmanımı:za hile ltan§lırıı1 

birden.bire tclişa dil§tti. Güreş· tan geri durmaml§l&r. Bazusu bl 
çiler, güreş\ !bırakıp kavgayal a~klnce ve göstcrtııı ycrlndo birt.a 
mı tutuşmuşlardı? pehlivan taslP.kları; kiminin •'bur 

U nar, meşe gibi agaçlar bulunan bu ı·aıaı 10 SD ı sı rn 37 ı sı ğa ç.:ıh~ıyordu. J\ Iuanıafih bir 
züm Fiyatları sahadaki zarar miktarı kati suret- lmsak 4 09 ıo oı ' ıo ıo o:s deneme yapma i: l."ızımdı. &ı.ka· 

lzmir, 22 (A.A.) - Dün bor. te henüz tesbit edilmiş değildir. lnn Hakkr sabahki numaraların 
sa.da. incir ve üzUpm mahsulleri dan her hangi birini Yusuf il~ 

ldmllılnln de ""·urgu,, dediği ltU 
takat can yakıcı bir CılcU uvurU:ı 
da. glzllycrck, hasımlarwı bu sure 
yenmcğo çalı~ıyorlarmI!f. Ben b 
- ku,..,•etine dayanarak er mcyd 
na çıkan blr pehlivanın mcrWğinO ' 
§anma yakt~lıramndJğtm' lçln - .. 
;>ircllcr veya birtakım gUl'C§ ba 
g~arı tarafından uydunılmUJ 

mual gibi <llnledim. Uikl:ı, no oıu 
olsun, hile, P"hllrnnlıkla tcUt ]t:ib 
ctmlyen kölU, l:rcnç bir ıılla.htır. 

si!Cıh:ı d:ıyana~:ık yc:ımclt, ycnııınc 
ten daha ıcrefslz 1.ıir galibiyettir ... 

:f.*:f. 

üzerine iyi muamele olmuştur. ••••••••••••••••-•-••--• zerinde de tatbike ka.lkı~acnk 
lngiltcrenin alacağı beş bin ton 

1 
mıydı ? 

Hayır. Giircş devam ediyor .. 
du ama. bu arada işin dram 
sahnesi de birlikte yürüyordu. üzlim muhtelif numaralarına gö. B ,· r B a 1 o Gece s ,· Yusuf birdt-nbirC' tekrar yer~ 

re, 20.5 dan 35 kuntrJS. sablnı!§. dü.,tü. Hakkr, kurn.ı.z bir tilki Yusuf, hileyi meydana çıkar
makta gecikmedi: Hakkının a .. 
vurdunu öyle bir sıkış sıktı.ki, 
ağzının içine yerle~tirdiği iki 
uçlu garip bir alet - yani kül• 
lıanbeylerin o devirde (zafer 
burgusu) dedikleri demir parça. 
sı yere fırlayıvermişti. 

tır. gururiie gükredi: 
İncir fiyatlarında in.'ltişaf var. 'VILLIAM PO'VELL- LOUJSE RAiNER - Ho ho ho hoy ... 

dır. 1 Yusufun yere diişü~inü de 
Diğer taraftan İnhisarlar !da. M E L E K' t Hakkının kuvvetine hamleden -

resi de şaraplık üzUm satın al- 88 Ç&rf&mbl lllfaml e ler olmu.3tu. Yusuf sırtmr Hak. 
mak Uzere memurlarını üzUm kmm çenesi altına vermişti; 
mıntaka.lnrına göndermiştir. Hakkının altında inler gibi so • 

Çevir-an: Suat Deırvnş 32 -
- Doktor Erosby'yi dinlediği

miz: zaman hazır mıydınız? 
- Evet. 
- Size Ma.'<vell Bruntonun kaç. 

ta katledilmiş olduğunu tahmin et
ti~k için rnzım gelen her ~yi 
ve bntün teferruat en ince nokta
sına kadar anlatıldı mı? 

- Evet. 
- DoJ...1or Erosby"nin sözlerini 

tasdik ediyor musunuz. O katlin 
en geç yanmda işlenmi~ olduğunu 
söylüyor. 

- Ben de tamamivlc onun fik. 
rindeyim. Başka tüilü olmasınij 
imkAn yoktur. Bu karara \<ırdıran 
sebepler basittir. Fakat tababetle 
alakadar olmayan inı.:anlara izahı 
pek müşküldür. Ben Mister For
guharson'un talebi üzerine kendi. 
sfne bir hülasa yazdım. Eğer is
terse o size ve muhterem jüri he
yeti azasına bunu izah edebilir. 

- Çok teşekkür ederim. Sizi 

daha uzun müddet tutmağa ihti· 
yacımız yoktur. Çekilebilirsiniz:. 
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CİNAYET MASASI ŞEFl 
VE JORt I IEYETl /\ZAS C 

- Efendiler, son şahidin ifade
sinin ehemmiyetini hepinizin anla . 
mı~ olduğunuzu ümit ederim.,. 

Bütün şahitlerin rorgusunu bi
tirdik. Onların içinde bazıları H.i 
kere dinlenildi. ŞimJi sizden Sid
nex llarrison·u dinlcm~~izi istiye. 
ceg~. Geriye donmck icabediyor. 
Sıdney llarrison'u çağırınız. 
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SlR EGBERT LUEOS'TAN 
KA x':MAKAM GETHRYN'E 

YAZILMIŞ NOT 
Size ikir;i istintakın zabıtna

mesini göndenniyorum. Cinayet 

masası f.Cfi çok zeki bir adamdır. 
I~ak~t biraz kılı krrk yarıyor ..• l. 
kıncı sorgu notlarında enteresan o
lan h_iç amma hiç bir sc>· yok. Ben 
de Pike de Yordan da Clıarters 
de bu zabıtları teker, teker ve dik. 
katle okuduk, hiç bir lıC)' bulama
dık. 

Sizi bir kağıt yığını ile korkut. 
rnamak için lüzumsuz olan scyle
rin hep:.>ini ortadan kaldırdu~. Ci. 
nayet masası şefinin mevzu üze
rinde yapmış olduğu hülfisayı 
yolla yorum. 

manda ncf sindc cemeden bir cina- zekamm sarfcı:ttik. l\lm·affak ola. kısmın Mis Lamort ile bu cin~> 
yet masası ~fi arasındaki tecrübe madık. ı\raştınnalarımız kısır kal- arasında mevcut olabilecek müfl 
farkını mukayese eder misiniz? dr. Bir şey bulamadık. En ufa1: scbcte hasredilıni ;.tir. 

Bu on altı sene içinde fiza efen. bir ip ucwnuz, en küçüle bir şüp. · 
ö.iler, bir çok tahkikatı bizzat ida· hemiz yok. "Bulaşıkçı kızı Burragc'iıı 1 

re ettim. Eğer bunların tam sayı. desini dinledikten rnnra cmirı 
sım size verecek olsam belki inan- "Bir işin hül:1sasmı topladığım ben de hepiniz gibi niha} et ele 

B · · k ve onu izah ettiğim zaman bu nevi mazsmız. unların ıçındc ço · na. ip ucu geçirdi~irniz kanaatinz ' 
zik olanlar, çok karı~ık olanlar, basit izahlara ve bi"'1e fıdi sözlere mı~tım. Mis Larnort yalan w}I 
çok çetin olanlar bulundu. Fakat müracaat ettiğim hfç vaki olmaz, mişti. Mis Lamort, mesai oda ıf1 
bu .. tu··n bunların ı·ç·ıııde lıı· rb'ır za bu benim itiyadım devildir. Fakat b 1 1 ::. - e. sa a un saat bir buçuğunda s; 
man bugün kar.;ısmda bulundU- bu defa böyle konuşmaktan ken- mişti. Maxyell Bruntonun oMllr 
ğum muam:na kadar çüziilmcsi dimi menedemiyorum. On günlük 
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ClNAYET 1\IASASI ŞEF! 

müşkül olanına, b~ni l'acıırtamna mesaiden sonra Maxvcll Brunto. müş olduğu odaya bir in :ınııı ı.tı 
rastgelmedim. .. • . nun katledildiği gece, Rajoh Gar.. miş olduğu isbatını birincı de 

.. Ba,ıaııgıçta J\Iaxrcll Brunton ı dens sokagrmdaki e\·de bulunan on ele geçiriyorduk. (Ve maktul ~ 
· 11 buçukta bu odaya çekilmiş o 

cı~ayeti b~tün tcfcrr~atı içinde ki~inin ifadelerini dinledikten son. duğuna göre Mis Lam::ırt'un Ô(l 

-;- 1-~uhterem jüri fiza,ı .. Gayet 
garıp bır tesadüf e:eri olarak ben 
bugün cinayet masası şefi ve tah. 
kikat amirliği vazifesini üstüme 
aldığım günün on altıncı yıldönü
münü kutlayonım. 

"On altı sene efendiler. Tasav. 
vur ediniz ki. taşranın en sakin 
mmtakaları hakimleri bile on altı 
sene içinde birçok hadisenin tah
kikatını yapmıştır. Böyle bir ha. 
kiml.ı Londra polis tahkikat mah
kemesi hfıkimliğini de ayni za. 

alı~ı~lat~bılmc~ ga~e3ıyl_c ta~ ~n ra ta~kikata ~aş!adığım dakika.. ya girdiği saatte orada hulun011 

g : ~ ~us~e ceLc. ).ap.tı!.. Butun dan bır adım ıleriye gitmemis bu. ğuna emindik.) Fakat bütün tııl' 
ş_ahıt:erın ıfadelerıııı bı_r kere dah.a ıunrnaktayım. . rninlcrimiz polis hekimi do~t 
'e . hır kere daha tetkık ve tahlıl ~ E b · ı 0- ük ·· eh Si 
ettık. (Şahitler içinde bazıları beş, "Emini~ ki, benim gibi hepiniz Ph~ y I; ur ~ut . ~sısuyl' 
altr kere dinlenildiler. Tahkikatı- de bu garıp vakanm bütün tef er. bir~~b·r e~ore 11~. ı_: ıa J.1' 
mızın ne kadar etraflı \"e derin ol. ruatmı hatırlayorsunuz. Burada' ....,1 .t d 

1 
e. Y. 1 ·{° ~l!~:ı;ıs 

duğunu kimse inkar edemez. Gün. müştereken en ince teferruatına ~ı'ı ~\i emı71
1 ~ 1 'roe , oı'D

lercc bu kamık i~in bütün tef er- kadar tetkik etmiş olduğumuz me. • z .. .. ..ı cı:-ve run n un~ 
ruatını \'e m "küçük emare delille. selelerin ve suallerin bir hülasasım :run saa .~ı;,md~!:_~~-.~ 
rini tahlil ve tetkik ettik. arzetmek istiyonun. Ben ortadan ledu .m1 asıBna ı antl •0M~~~uıgı:.uu 

ba l • k 'h d ğ - k ı er. u sure e 1s amo . 
ş a} ara nı ayete o ru orune · b"·t ·· d·~ aki. ı-=-=-.ı~ ı;lıt "Simdi bana ~izinle birlikte san

ki bir !Jbirent içimle dola~mışım 
gibi geliyor. Bir çıkar yol bulmak 
için beyhude :·ere bütün enerji Ye 

· t· evın u un ıger s n 'C.lu~ 
ıs ıyorum. d ·· h · · ı~.:;~-..:.· ya e şup ellllZ.l ce ut:uuÇ)ın 

"Bu muhtıranın birinci kısmı kalmadı. • .; ,, 
mecburi fakat lüzumsuzdur. Bu '(Deoomı "1)8.tı 
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~ BEYKOZ KÖYLERiNDE BiR 
,....._~··+••••+•e••••••••••o•e••••••••••+e••+Hl 

İstanbul lik maçlarına mercisimle başlandı 
Kadıköy stadında Beşiktaş Fenerbahçeyi 2-1, Galatısarav 

is.anbulsporu 9- O, Vefa Süleymaniyeyi 2-O yendiler 
't.~·-~~i~:~~~ ~~~~.~f.!:t~J 

JU.KTDI IU TAVUS KiSVESiNE \ vücudum için daha rahat olacağı 
GİRl\liŞ BlR K.ARGAJ müsellem olan beygire iıilımediği· 

v me pişman olmadım; bilikis bir 
~P.~r ~ey~o~a yanaştı. nevi gurura mağluben, kaldırnnm 

Biltun fikl"lm.i karsıma çıkacak müsaade verdiği mertc-bede kuru· 
ata hasre~erck, ilerledim. !yi bir larak etrafa meydan okudum. 

Şeref stadında da Begoğluspor-Topkapı 4-4 bera şey o.lacagınr memfıl etmediğim· Bu' bir cinnet değil midir? 
den. bır ~aç ~aniye kazanmak mak- Evet, bir nev'idir Çünkü iltifa. 
saı:lil~ ~ozlermıi yere dikmekten tma intizar ettiğim bir göz yoktu. 
kendimı alamadım. İnsanın tabiati L·'"' .. " · d mıs· klnlig-imi hedef beıe kaldılar, Allınluğ Begkozu 3-0 gendi b.. ı dir H a.,ar uz~rın e 
. oy e : _ e>şa gitnıiyecek bir şey ittihaz edecek bir ha.ı:m'a rastge-

latanbul llk ma1:Iarma dUn Kadı· [ Sallhadclin uznktan bir ştitle Galata., 
köy ve Şeref stadl.armda mera.simle sarayın dördUllcU ı;olUnU de- attı. B~ 
~landı. GUnUn"' en mühim mils!ı.ba· nu biraz so:ıra Budurinin bir, CillJdU· 
kalan Kadıköy stadında olduğu için zUn Jkl, ;yine Budurinln bir, B~rba.. 
ta.hayı sekiz binden fazla bir seyirci rosun ayağından da bir gol kazana· 
dOl.durmugtu: nan Galata=mylıla.r müsabakayı 0-0 
l!tUL"fCI MOSABA.KA.: galip bitirdiler. 

Vefa - Süleymaniye I\1eraaim 
Rc!ik Osman Tafun idaresinde oy· 

llanıuı bu müsabakaya takımlar n~a
tltlaki kadrolarla çıkmışlardı: 

VEFA: Azat - Vıth.ld, Seter -
AteJuned, LfttfJ, Abdu' - Nrcib, 
ll"Uı;eytn, Wlmt, Haydar, Melum.•d. 

Stn:E11\IAN1YE: Uadl - .Ruhi 
l>clnJ, - Mehmed, Jbnılılm, IIlk 
~t - Fethi, Re~ad, Seyfi, Aziz, SU· 
~l"l'l:ı3n .• 

Vefal.ılarm blr akını lle başlıman 
ntUsubaka derhal mUteva.zin bir şekil 
arzetıneğe ba§ladı. İki taraf ıla ı;alı 

Evvelki günl>.U !ayımızda ya::'lı~ı 

mız gibi dün Fenerbalıçe • Deşlkt!L!; 

ınnçına başlanma.dan evvel 3i--40 se 
neleri mili! kUme r;amplyonluğunu 

kazanan Fenerbahçeyc, yino 39-4.0 
mım kUme {nmpiyonlugıu:u lmzanll.!l 
Beşikta!;la ve 39-40 seneleri ll<incl 
küme şampiyonlu~unu kazanan Bey· 
oğ·Iuspora kazandıkları ınUk:lfatlar 

merasim1e verildi, 
Merasime 1stikltı.1 marşı ile başlan

d!, marştan sonrn. İscoabul B::cc:; 
tcri.ıiyesl btilge dll"ektörU ~·el'idun Di 

,,_........, 

[J(:rlen Terbiyesi !sta~ıb!'l l>ft'el: 
Fenerba.h~c Kaptanı Fikrct'e 

şağıdak.l kadrolarla çıkmışlardı: 
I'ENEI'~AIIÇE: Cihad - J\Juza.f 

f<'r, L<'~ib - Ömer, Esad, Fikret -
lUiçllk l<'l!tret, Bıısrl, Yaşar, Naci. 
.r~bil. 

REŞII\:TAŞ: l\leluned All - Ya· 

töı•ii Feridun merasimden sonra 
Şln:;;iyonlzıl: kupasını verirken .• 
vuz, Jbrablm - Hüse;yln, llaUl, R l· 
tat _ Şakir, Haltkı, Memduh, Şeref, 

Tarık. 

oyuna Zekl Rıza.nm vuruşu ile JJa.ş
lıyan Fenerlilerin ilk akını Bc§iktaş 

( /Jeıramı 6 mcırfa) 

ıse, 01.~~ugım mümkiin mertebe lcceğ·;m mutasavver değildi· 
:!"'/ı::l ogrE.'tımek istemez de bir kaç Bunwıla beraber ar3.baya ku
d.ı!t.kalık haLi tereddüdü fayda rulduğumdan dolayı derunumda 
sayar. memnuniyet durardnn-

- Hayvana biner nıizisiniz? 
Sesi gözlerimi kalclm~aya beni 

mecbur etu. 

L'\'S,\N IlÜl'LED1R! 
İnsan böyledir. Tepeden tırnağa 

kadar kusursuz giyinmiş bir ada· 
mm kalabalr.k içinden geçmesi baş-

Sü.slUcc eğere donanmış bir lft- kadrr: Vücutlu doğrulur; yürilyü-
:-_;'.n· gördüm.. şü mehabetkarane ağırlık peyda 

T.:ı.\-us kisvesine girmiş bir kar· 
frı misali hatırnna geldi; arslan 
llJı;tuna bürünmüıı, fakat kulakla
nnı setre tnııktedir olamamış eşek 
do hatıra gelebilirdi· belki de d:ıha 
müııı.ı.si olurdu. ' 

BtR FA l"TON A ATLA l'IP 
"ÇEK!" DEDİM. 

w Üç dört gün iizerinde sallanaca_ 
gmı hatırasını §imdi<lik bertaraf 
ederek, o dakikada, şu lagar'ın ü· 
zerinde Beykoz içinden nasıl ge
çeccğiml düşilndtlm. Pek ağır geldi. 

eder. 
Son modaya göre mükemmel gi

yinmiş bir kadınla, o boyda, ondan 
daha taze, daha güzel, fakat mo· 
dası geçm~ bir cbas içine girmiş 
diğer kadını y::ı.nran:ı. giderken 
görseniz, ikincisini vakti geçm.i§ bir 
acuze 7..nnnedersiniz; çün}cü ayak_ 
ları dola.~arak, yürüyti~iinü §&Şll'Ir· 
YürüyüşU en metin olan birlnin 

ayağına, dizi yrrtılı::ıış bir pa.nta.. 
lon, yahut parmakları dt:;arı çık
mış bir potin, o da değil, havı dö
külmüş, rengi solmuş, yahut ya
kası yağlanmış bir setri, bi.r cübbe 

Yol kenarına yanaşmı.'7 bir fay- giydiriniz de bakınız: Aya.klarmt 
t-On duruyordu. Düşünmeksizin he. · sürii!demeye zahmet çektiğini gö_ 

rilrs linilz. 

Ankaradaki Türkiye şampiyonası 
maçinda Eskişehir Deınirsµoru 
Fenerbahçeyi 3 -1 mağlup ettı 

rnen üzerine atlayıp: ''Çek!" de
dim; hatta hayvanla bekleyen a· 
dama talimat-i lılzime vermek u_ 
zere tevakkuf etmekten kaçındnn; 
yalnız arkamdan gelmesine ham· 
!olunabilecek bir işaret ile iktifa 
ettim. 

Süratli giden araba, gayet bo
zuk olan kaldırnn üzerinde, kulak 
zarl:ırmt yırtacak bir gürültü ile 
sıçrayarak icinıi saö!tığı sırada, 

lns:ın insnn oldak<'n bu hal ba
kidir- İnsand::ı. "ben". lilt baki kal• 
dıkç.'.l. bunu imh::ı. cde~al~ fazilet ta· 
savvur oluna.muz. E3asen buna ma
lik olmayan insan ise tam bir in~ 
san de~ildir; bir cihet1e mahrum·i 
hilkat·ii tabiattir· 

:CEYROZ ÇAl'ffi:U\'DA 

Diyor, ara aıra da birbirlerine l ehli· 
lteu oluyorlardı. Birinci devre bu şe. 
lt11de lki tarafın karşılıklı hUcumları· 
le 1%0l!!llz geçerek O • O beraberlikle 
hıtu. 

lJuNot DEVRE: 

rimt~!dn tara!ınd:ın blr b.lt:ı.bede bu· 
ıunuldu.. Ve her k.IUbUn J(azandığt ku 
pa takım kaptanlarına. ver!Jdl. Mera.· 
rasim.1 müteakip oyuna Zeki Rtzıı.tım 
bir vuruşu ile 00.şlandr. 

Fener bahçe • Beşiktaş 

Ankara, 22 (A·A.) - Türkiye 
futbol şampiyonluğu için Fencr
bahçe ile Eskişehir Demirspor ta. 
knnı arasında. bugün 19 May1s 
stadın~ yapıla n.ikinci karşılaşma 
3-1 Eskişehir Demirspor takımı
nnı lehine neticelenmiştir· 

Altı binde n!azla bir meraldr 
kütlesi önünde yapılan bir maı:ta. 
Fener, asıl B kadrosu ile sahaya 
çıktı· Eskişehirliler, dlinkil kadro
lanru muhafaza etmişlerdir· 

Bu devreye başlar ba.§la.maz \'efa.
lıla.nn daha dllzgtln blr tempo tuttur· Hakem Şazi Tczcanm idaresinde 
<1Ukıar1 göze çaıptı. Muhal<kak bir oynanan bu mOsabakaya takımlar a· 

Takmılar vaziyet aldıkları za • 
man, şu sureUe tertip edilmişler_ 
di: 

leyler yapmak Uıtiyorlar. Ncteklm 
bu gayretleri semeresini vermekte ge· 
l:ilnnedt ve b1ri penaltıdan olmak u. 
ıe~ Ust Uste 1k1 gol yaparak 2 • O 
taııp vaziyete geçtiler. suıeyınaniye· 
1Uerı bu lkl gol hiç bozmadı, onlar da 

ilanla ba§la mukabele için uğraştılar- • 
8' da gol yapamadılar ve mil.snbaka 
2 • O Vefanın galibiyeti ile neticelendi. 

G.S .• Istanbulspor 
Bu etadda. gUnUn ikinci mUsabaka· 

11 
Csuatasaray • 1stanbulspur arasm· 

cta Yapıldı. Hakem Ahmed Adem ida· 
teatnde oynanan bu mUsabakaya ta· 
kınııar aşağıdaki kadrolarla ç:!muş. 
ltrı1ı: 

G.\.f.ATASARAY: Osman - Fa
~. Sıuım - Mum, Em·er, E,fnk -
~lı&r,... SolAhadclln GUndilz, Budu-
tl, ~ , 

~ tsrAllmULSPOR: Saim - Hayri, 
'e': ~ - Bekir, Enver, Aytekin -
ıtlt~ llıchao, Mükerrem, Cihad, Ka. 

0 Yu.ua Galata.sııra.ym bir ak.mı ile 
~llllıd.ı, RUzgAn da arkalarına alıın 
'-rı lcl?mızılılar lsta.nbulspor kalesini 
&fkıat~-l .,.,....ııağa baQlO.dılar. 1st.ı:.nbul3por-

lllla.t- da çolc canlı bir oyun oynuyor
ar, bakJka 7. Gllndüz topu basım o. 

~cunun ayağuıda:ı kaparak bUttlıı. 
•t<ı.nbUlapor mUda!Uerinl atlattıktan 

aolll'a Calata.6a.rn.y1n blrincl golllnti 
attı, lllr dakika sonra da SalG.lıaddin 
da CllrıdUzden aldıll'ı b!r pasla ikinci 
:11n11 attı. Gala~ayın ha.!if bas-

ı devanı cdlyor. nu arac!a. bt:-.nbul· 
aı>orıuıar da. Galata.sara.y k:ıleslne a
~ ıırra te!ılikell oluyorlar. Fak.at Os· 

11tıı Yerinde mUdahalelerl gol ol· 
:aıııııa :r-.ıanı oluyor. 22 inci dakika .. 

1 CllndUz Budurlden ald;ğ'ı bir pas
a. U1:üncu Galatasaray goltinU de atlı. 

l:n().Yun Yine Galata.saray ba..skP!lı al· 
::la dc\'am ediyor. Biraz sonra ca.

~· ktrnuzılılar b!r penaltı l;r.ı.zandı-
ııa da ı:oıe tahYll ed~mcdiler ve bl. 

~12"1 devre netice <lcğiııroeden 3 • O 
,:~::ı. lasara.y ı tılne netıcelenrll. 
<.l\.l~C1 DE,·ı•ıı:-, ll q;, 

u devre rUzga.rı da. n.rkal:ın!la a-
latı latanbulsporıuıarm bir netice al· 1llak l lt lil.n ug-raştı!t!arı göze çarpıyor. 

Hikaye: 1 ·---------Küçük 
(Ba5 tarafı dünlcü sııymuzda) 

krrmızı klüp baFağını çekecek ve marş söyliyecektik ! Bunu 
şimdiJcn düşünüyordum: Yedi ince vo dört kalın ses var~ı ! 
Hepsi de biı· s1raya dizileceklerdi! Sııba.htı; daha kotralar bıle 
uyanm!lmLS olacaktı! Her §eyi, kotraları; küçük Mod~ gazln~~ 
sunu, İngiliz kllibilnUn raftmı, beton iskeleleri; denizı, Bclvu 
otelini, ağaç va bayrakları marşlarımızla biz u;:ındırac~~· 
Sonra birdenbire toprıık merdivenlerden beyaz bir tavşan surü-
s!i gibi koşacaklardı. Deniz!... . 

Akşam Uslü diğerleıi ayrıldıktan sonra. Kaya geldi· Ha~'ll", 
böyle olmadı i ikimiz de evlerimize döndliğünıüz sıra, yavaş ya. 

vaş yanıma sokuldu: . . 
_He r §ey iyi ama. ağabey; dedi; şu raftt yapamadık gıtti· 
Bir saniye durdu; ve kafasında belki de ilk defa. fakirlik 

ve zenginlik muadeklerinin bir çırpıda halli için kes.kin bir mU-

r.adeb geçiyordu: 
_ Ziytını yok, dedim; yaparız elbet ... İskeleyi trunamhya. 

lım blr defa! .... 
_ Ağabey ; Alm:uılar rafta bizi bırakmazlar mı rıcaba ?·· . 
_ Hayırj onlar keneli kendilerine geziyorlar orada... Bız 

~·abııncıyız ! 
_Ya, !nı,-i.Jiz klübüniln raftı? 
_ Oraya da giremeyiz ... füübe aza olmak lazım! 

!i ~' _ Demek ki Vitoller aza .... 
__ Tabii; dedim; bir kişi için ser.ede yüz lira veriyorlnr· -

_ Şu hnlde yedi ya~ındaki VitoI için de yilz lira mı veriyor!ıır? 

Tekrar durdu; elleri arkasında yürüyordu. Bu akşam yeni 
yıkanmış beyaz fanilasiyle büyilk bir ada. mtesiri bırakıyord~ : 
ııadece şu boyasız [otinlert.. Onları bir türlü ıslah edemiyor; eli
ne yilz pıırn. geı;irdisi bir dakika, koşa l;oşa b:r boyn.cı ararken, 
birdenbire bir simitçi, yahut b:ışka bir satıcıya rastgeliyor; ve 

hemen ifla:> ediyordu· 
Ertesi güıı, sabah saat altı buçuktu. Ytizümü ylicacllm; ''e 

hafif bir kahvaltı için emrettim! Gece saıı.t ona doğru çrkı:ın fır~ 
tma iki saattenberi dlıımişti· Yalnız sa:ıt bir ve i!ri sularrnda ftr
tma ile kar:~tk bit" ya;ınurun henüz Irnrumayan u:lıklığı vnrdı· 
nutUn bahçelerde ilk güneşle beraber belli belirsiz bir tebahhur 

had'.scsi vukua geliyordu· 
Bütün dü§UndilğUm şuydu: Dizim plıij1n geceki mevtıim~iz 

frrltnaya day:ı.mp dayanmadığı! .... Çünltü kom;iu bahçelerde bir 

l"cnerbııh!.:C: 

Nuri - Şe\'lıet, Orhan - Ha
yati, Aytan, Faruk - ND.zon, 
Kadri, Mehmet Reşat, Şaban, 
~luammer· 

Esldşclıir Demlrspor: 
Abdülkadir - Nuri. :\fennan -

Ct>liU, Fahri, 1hrahim - Murat, 
Zeynel, Ahmet, Jc;mall, İskendcr. 

Eskişehirliler, ilk sayılarını bi
rinci haftaymın 30 uncu dakika. -
snıda, ikinci ve üçüncü sayılarıru 
da ikinci devrenin onuncu ve on al
t mcı dakik.alarmda. yaptılar· 

Roma büyük elçimiz 
geldi 

Roma büyük elçimiz Hüseyin 
Ragıp dün sabahki Avrupa. eks
presiyle ltalyadan şeohrimize geL 
miştir. Elçi Ankaraya giderek 
ıbir müddet kalacak ve sonra 
tekrar vazifesi ba~ma dönecek
tir. 

Güneş· balıkları 
rım saat kadar fasılasız istilii eden bir sel bütün yollan bozmuş
tu. Birkaç telefon dire~ yıkılmıştı. 

Yola saat yedi buçukta çıktnn! Hava açıktı; ve gecenin a. 
normal serinliği kalmamıştı. Rutubet yokb; güntin sıcaklığı ia
de olunmuştu. Deniz her şeyucn habersizdi. 

Sed Uzcrine geldiğim zaman bizlınkilcri orada hazır bul. 
dum! Ellerinde küçük yiyecek paketleri vardı. Beni ve belli lti 
daha b-;ı.şka birisini bekliyorlardı· 

- Demek lti, dedim; geceki fırtınadan hepinizin haberi 
var? !{aya gelmedi mi daha? ... 

- Hayrr, diye söylediler; biz de onu bekliyoruz! 

Halbuki en evvel Kaya gelir; ve sed üzerinde d"nlcnect'''ı-._, 
rn.iz yerleri t emizlerdi· 

- Gelir; dedim; küçük bir işi çıkmış olacak! 

- Hayır; diye içlerinden hiri atıldı; evde yok. Dün gece de 
gelmemiş! ... 

- Nasıl? ... Hiç mi gelmer::ıiş? ... 

- Yemekten sonra gclmcmiıı·· Annesi diyor ki, babaı:;mdan 
iki benzin varcli kalmıştı; gece ikisini de yuvarlayıp götüruÜ·· 
J{adın, ne yapacağını sormuş; fu:erine tahta çivileyıp dl"'nize gi. 
receğiz; demiş! ... 

Toprak merdivenlerdM yavaş Yavaş aşağı doğru indim; ve 
dün geceki fırtınayı düşUndüm. BUtün diğerleri bir sıra halinde 
beni takip cdiyoı lardı· Hiç bir tarafta ses yoktu. Çakıl \•e top
rn.k döşeli zemin yahut blzim plaj beton bir kalıb gibi her şeye 
mukavcmeL etmişti. İlerde dört varil üzer·ne basit bir inşa ile 
ynpılmış Alman kampının raftı henüz boştu: 

_ Ziyanı ~·ok; dedim; bir tam.ftan giredurunuz hele siz; ya. 
but yukarıda marş için topl:ın:ıhm ! 

Tekrar toprak merdivenlerden yukarı do~ru. ya\·aş ve is
teks!z yüri.iöüler ! 

Ertesi günü Kadılı.öy kc.ymaknnol·ğı odasında otunn·ordum; 
polis raporları nramndn, Fcnc>r aç·ktnrma düşen bir ;at il bu_ 
lunduf,unu haber vcrdil('r. İki tahta, sularla Fener isl;elc>sinc 
atılmt!,iir; Ada ba.lıltç!larınd::ın biri de h:ışka bir varil daha bu
lundıığıınu röylüyordu. 

Ertesi günü tc;ı!lis cdilcmiycn bir Çocuk cesedi i<:in bir tez. 
kere :ıHmı· Falmt kliçük arkadaşların hiç birine lıı:nd<ın bah
setmedim! 

lH:X,\X JI LüSt t it da.kıkaJarda ç'lk gUzel bir kaç 
't"ft;;at kaçırcıılnr. Birkaç dRklka son· 
a 0 Yun Yine Gnla.tasrr:.ı.yın M.klm1· 

l'eU altına. E;irdi. Yedinci dnkll<ada 
Lım::i;ki~· ~n~ğ:a~ç..;~~'l:!c~ıl;nı~ı:_ş•;.:b:it~~·k;a;ç.;d;;u;.v~ar-c:mb•.k•m-ü0ııt.f111ı .• A .. şa.;ğı.;..m:ımaahE:ı .. 11•"ııılC'•r•ilİ;.•·3 •• _ .. __ m ..._, uaw :ızaa••• a - ·-- -

Araba üstünde bir cinnet lle zil:ı~ 
nimi işgal ederek çayırı buldum. 
Düz, yumu.~ak yolda nrabıı.nm kıy
meti arttı. !Jı:i keçeli olarak sela· 
ma durmuş, yeşil formalı dcv'le· 
rin sayesinde inşirah..ı azametkt
ranem coştu. Elvan·i muhtelife ile 
minelcruniş, fakat pembeliğin ga· 
!ebesi cihctilc şemsin son şu:ı.ma 
kadar arz-t veda' eden zümriid 
deryasına. dönmüş olan yüksek ça
yır, aheng·i zevkı tezyid etmekle 
beraber silsile-i tefekküra.tmıın 
müvazencsini ihlil etti· Efkar ve 
hissiyatıma artık kumanda. edemi· 
yordum; can-feza isyanlarına ken
dimi terketmeltten evlasnıı bula· 
madım. 

Bu hakiki rüya, nıahall-i müla· 
katta intizar eden arkadaşlardan 
birine kavu~uncaya kadar devam 
etti. 

YA AR.KA.DA.ŞLAR? 

Bulduğum arkadaşı yalnız bula
cak değildim. Mentor 1 un dahi 
bernber bulunması rnukarrerdi; 
batta (Hergül) ün huzuru bile mu~ 
fasavverdi· 

Bibim Mentor, Telcmak'm Men· 
torı:ndan A'kal 2 bir mentordur; 
vaktin mü.saadcs!zliğini görm.ü~; 
seyr-i mutadını boz:ma1{ istememiş; 
mohr.ll-i maksuda zaman·i matlfıb
d:ı. varabilmek üzere yoluna devam 
etmiş. 

Hergül'ün de gittiğini söyledi· 
Ü!ıun müsnrcati rastgele olsa ge
rektir; çli!1kü bizim Hergiil, bu gi· 
bi lıesabla kendini yormr.k iste. 
mcz. 
Akşam ezanı vakti yaklaşmıştı· 

Yolumuz (Akbaba) 3 dan dflha ö, 
leye idi. Acele etmek lazımdı. A
r::ı.banm oraya kadar gidcl.ilcccğini 
haber aldım. Arkadıı.şmu araba.ya 
d!!.v.::tle atmr, bizim lfıga:"a kendi· 
sini sürükleten, hizmetkara verdik· 

(Arkası \'!lr) 

1 Mcntor - Yunnn e.satlri:ıde, 

( Olis) in dostu. Ülis Turua muho.s:ı .. 
rasına glderkcıı, o~lu Trlemat"in ter· 
biveslnl ve ailesinin muha!a~sını bu· 
n~ bırakmı~-tı. Gı)ya akıl ve hiltmet 
il.:ihesi Ascrna (lflaerv:ı) bir ihtiyar 
kıyafetine glrmi~. ve .Mcntor ndmr al· 
mıııtır. 

llu gezintide Murad Beyle Ahmed 
lliulıat ECcndiye nrk::dnşlı~' eden bu 
Meııtor kl:nclir? bu Hcrgül kimdir? 
Bunlarr tcsadU:c:ı bilenlerin \•e mer
hum :Midhat Efendinin oğl:ı. Doktor 
Kimli Beyin bildiklerini söylemesi 
nrzu olunur. 

2 Daha çok akıllı demek olan keli· 
me. 

3 Akbaba, Beykoı:a bir saat kadar 
uzakta 75 • ıoo evli bir k1SydUr. !tın. 
de bir camı, bir ınescid, bir turbe, 
be§ çeıımc, bir hamnm bArıı.besi var. 
II:ılkı her türlü !!eb::e ve ı:ııcyya ye
U-Unrlcr. Sularr .sılıh1 ıse lııt\•usı ı;U. 
zrı, fakat blrn7. rutubetlidir. 
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Galatasaraylılar islanbul 
mukavemet yarışım kazandılar 
Mevsimin son deniz yarışı 
bu suretle nihayet buldu 

Galatasaray'!n !::mitle Türkiye ~ampiyonlufjırnıı ve aihı de 
§ehrimizc!e Istanbul mu1:avcmct biriııciliğini kazancm dört 
tek elı:ipi. Rfk.omimiz l::mıt yarışmclan sonra Donanma Iiu. 
mandanı Amiral Şitl;rü Olron madalyalarını takarkcıı ... 

Yukn.rdan a§a{jı: Tevfil•, Kesim, Turgut ve Satı 

.Mevsimin son deniz müsaba
kası dUn Beykozla Moda arasın. 
daki (17) deniz millik sahada 
yapıldı. 

Bu yanşa, Galatasaray, Gü. 
neş, Kağıtspor, Beykoz, Fener, 
:Anadolu dört tekleri iştirak et. 
ti. 

Saat 12 de Beykoz iskelesi ö
nlinden depar verildi. Müsaba
kanm heyecanlı geçeceği anla
şılryor. İstanbul ş:ımp~yo:ıu olan 
Güneşle tzmitte Türkiye kilrek 
birinciliğini kazanan Galata.sa. 
rayı geçerek 1zrnitin intikamını 

almak, Galatasaray da geçi!mi. 
yerck kazandığ' Türhiye bitin. 
ciliğine bir de İstanbul muka
vemet §ampiyonluğunu ilave et
mek azmindedirler. 

Hareket işareti ile ileri ntt
lan Sarı • Kırmızılılar başa ~eç. 
tiler. Kendilerini ! zmitin g<.nr 
ve müstaid Kağıt.spor takımı 
takip ediyor. Beykoz, Fener. Gü. 
ncş ve Anadolu sıra ile geliyor
lar ... 

Yeni Neşriyat 

11.ALlDE EDtn - Çığır ımal::evtnın 

nl'şrfyııtındandır. Hnzırlayao: Baha 
DUrder. BUyUk romancının bayatı. 

sanaU bakkmdıı geni§ bir t et k ik fle 
kitablarınm mevzulnrını anla tan ve 

bunlardan metinler veren bir klta b 
Fiyab 25 kuruııtur. 

• • • 
OS){ASLI TARlHt - Orta okullar. 
la Usclerln birinci smı!lar(nda okunan 
tarlhln bir hUllUıasmı (Tarihte ilk 7.n. 
manlar) adiyle neşretm!ş olan öğret· 

men SarnUı Na.fiz Tansu, mektepliler 

ve rrençler için de (Osm:ınlı Ta r ihi• 
adiyle bir hillll.sa tertib etmiş ve 
•' ı ~r kiltUphnnc,. el tarafınd:ın Dt:'" 

Yarış böylece devanı ederken 
Güneşin küreği kırılıyor. İhti
yat kürekle yanşa devam edi~ 

yorlar. Kanlıca önlerinde Bey~ 
kozun oturağı krrılıyor ve yarı. 
şı terkcdiyor, yarış ilerledikçe 
Fenerin §işliği, bu suretle Gii. 
neş üçüncü vaziyete geçtiği gö. 
riilüyor. 

Galatasaraylılar başta, ken
dilerini kollıyarak kürek çeki
yorlar. Kürek atışları, aofilleri 
yerinde... İyi çalıştıkları bel
li. İzmitliler de kendilerini· bı
rakmıyorlar. Güneş ümidi kes. 
miş vaziye tte. Üsküdar önlerin. 
de Anadolunun da oturağı kırı· 

lıyor. O d::ı. yarıştan çıkıyor. Ka
lan dört t<ıkne yarı§a devam e
diyor. 

Yarış neticesinde Galatasara. 
yın Reşat, Tevfik, J{csim, Tur. 
gut, Satı ekipi 1 saat 22 dakL 
ka. 1 saniye ile kazanıyor. Ka
ğıt.spor l .!?5.2 ile ikinci; Güneş 
1.31.2 ile üçüncü; Fener eki pi 
de 1.36 ile dördüncü pldu. Bu su
retle mevsimin son <leniz yarış
lan Türkiye küJ'(>k birinciliğini 
kazanan Galatasarnym İstanbul 
mukavemet birinc iliğini de ka. 
zanmasiyle nihayetlendi. Sarı 

- Krrmızıh kürekC'ileıi ve kıy. 
metli kaptanları Nevin Has~:ım 

kazandıldarı iki muvaffakıvct-
ten dolayı tebrik ederiz. • 

Bu seneki yarışlarda geçen 
senenin rekoru do. kmlmıştır. 
Geçen sene rekoru ı r:ı.a.t 36 da
kika idi. Bir de, bu defaki yarış
larda ekipler arasınonki derece. 

lcrin farkları da n~rı dikkati 
celbcder ki, bu dn bütün kür~k. 
çilerin bu yarı~1ar için fazla ça. 
lı ı:ztıklarmı göstermektedir. 

r ---.,, 
VAK.17 l Oniversıfe Re~förlüğünden: . -

..;azetecıe çıkun oOtUn y1UJ eı 
rcslmlertn bukuku aıatı!uzduı 

/\BONE fAJllJo"tı;M 

Memleket Memleket 
içinde dışında 

Aylık Ull lrı.3 IJ.r. 
ıs u~lık <Wo t2.) 
6 4Jlık tiO tl:!O • 
ı yıllık vııo ı tıou • 
l'arıtecıeo Baıka.ıı Blrllğt ıc:to al' . 

118 otuz kuru~ du,uıur. Poııtıı hlrll 
€:ine glrmJ ven yerlere aycıa yetmlt 
beşer kuruı zammedilir. 

Al>0ne kaydın. bildiren mcktuf 
ve telgraf UcreUnJ abone parasının 
POSLQ veya banKa Ue yollama ı.c 

reunı lctare kendi llzerlne alır. 
1 urkl) ı•nııı lll'r pıı!lta' nwrko•:ı.JnıJ• 

VAIHl•a ahn•le yal.ılır. 

._d~e. cıeğl§tlrme llcretl :lö Krt 
il.AN Ot ' IU~'IU!:JU 

ttcaret Ulnlarının ı1anuı:a - aa.. 
tırı ııonda:ı !Ubareo tıAn eaytaıa 
rrnda 40, iç sayfalurdıt 60 kuru~ 
rlördtlncll sayfada l; lklncl ve 11 
.;UncUde 2; birincide 4; hıı,ı·k ;·ıın • 

krRmrce .. llradır. 
ôUyUk; çok devamlı . kll~eıı 

renkli tlA..ı verP.nlere ayrı ayrı ın 

j 
:ı ı rmeıer yapılır ttesmı tırınıanıı 

santim satırı 50 kunış!ur. 
J 'lıa-ı :\Juhh·eıtt• ı ımıJ&D 

Kil~Uk O.'\nl:ır 

Bir dete 30. iki defası rıo. ne: •!~ 
1 rıuıı 6:), dört dı-tn.sı 75 ve on elet .uı 

ıoo kuruştur. Oc aylık llft.n ~·eren t erin bir "terası tıedı:ı v11drr DOrt sa 

l 
urı geceu ııo.rııarın fl\Zla salırtıır 

tırş kurıışuın hf'lmp e<il llr ____________ .._.,..... ..... --: , 
it1eclis-ı Meb 'usan 

1293=1877 
· Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenın müza 
kereleri: 

•OO hUyük eahlfalık hlt kitah 

Her kitabcıda bulunur 
.. ~· 

Sahib1: ASIM US 
Basıldığ ı vrr: VA/\/'/ Matbaası 

Umum neşriyatı idare E'<'len: 
Refik Ahmet <)pıırneil 

Dinamik bir güzelliğ'

malil::iyetinizin 

t - 10 r,ızib renk, hep<;! ıfo son 
Paris nıorl ıı <;ı, lıunlnrı kutunun or 
tn<;rııılııki ddıklcn ~örehilirsiııi7.. 

2 - En-eke nıünı:;fin oltlıı~u 
ııınneılilıniyt:'n ıl.ıh:ı i.nce \'C dnha 
lı:ıfif .• ııu putlru ''lln\'Dl:ınılırılınış ' 
lır. 

3 - Yrnl ncfı'i bir kokıı, nrll'lii 
Fr:ı n<;:ının :\P<l i hn\•ali&;in clPki çi 
çrklcrin kolmı:unu hissı•lnıiş ofu. 
cak<ıınız. 

4 - Bütün gCln ~ııblt knlır. Zira 
lcrkihinıle "l\rrınn kiipli~ii" ,•ıırılır 

5 - Clızr.l "f'i n iın:ıt" çünkiı ııe 
rü zstır ve )ağıııur<lnıı, ne ı!c fazla 
terlcnıeden k:ıl'iyycıı ruütccs~ir ol• 
ruıız. 

IS - Gnyct kıymetli l'Cnl \·e ı:ırlf 
"Büyük :'ıfoılel" J.:utıılnr. 

lşta11bul lik maçları 
(Baş tarafı S incide) Mutat mera.stm<!en ao;ıra, Şı:reı 

ınııda!aasında kırıldı. Herkes Beglk· atadmdaki ilk !ile nıaçına saat luıı• 
tnşın bu genç elemanlarla ne netice 15,l~ tc b~landı. İlk daklk:ılarda o. 
alacağını merakla bekliyordu. Oyun yun ortalarda devam ederken Ueyuğ 
süratU ve zevkli oluyor. tık dakika lular ani bir akınla Topkapı kalesi. 
ıarda bir Fener akmıoda Deşik~ sağ Di çevirdiler. Karga§•lıktan ısUtaı!c 
müdafii Yavuz sakatlanarak blr kaç elmesi.nJ bUen Mar1JllS takımına l:ı\ı 
dakika oyunu terketmek mecburiye. gol kıızıı.ndırdı. (Dakika 11). Gold:ı.n 
Unde kaldı. sonra oyun bUsbUtUn cnnıaı,ıuı. Top 

Oyun uzerlnde Fenerlllerln bariz kapılılar enerji ıle oynıyorlar. Oyunun 
hl'lkimlyeti görlllüyor. Fakat blrçok 21 iocı dal•ıle&suıda SaJ.Ahatllnin uya 
gol !ırsatıannı heba ederek sayı çıkıı ğile beraberliği t.cınln ettiler. Bera 
ramıyorlar. Buna Mebmed Alinin !e· ı.ıcrU!itcn sonra BcyoJlusparlular açı l 
d:ıkl'lr oyunu da mani oluyor. Nihayet dı!ar ve 39 uncu dakikada da Kondı 
27 inci dakikada soldan toklşaf eden dis vasıtaslyle hir gol a .nrak ha.t~a .. 
bir Be~lktaş akınında Hakkı Şereflen ını 2 - 1 galip bitirdiler. 
aldığı bir aası güzel kullanarak sık. lklncl halt.ayın tıa, .. )'alı 6 daltlk. 
bir vuru~la !<'ener ağlanna takarak oıınuştu. Topkapı beki 18 in lçlno 
takımının birinci golUnü yaptı. Bu gol topu eli ile tutarak p:nıaltma sı:beı 
Fenerlilerin l:uvvel ma.neviyesinl kır. oldu. 
aıadı. Mütemadiyen hücumdalar. Fa· ! Pena.!tıyı Kondidl gole tahvil etti 
kat Be;;lktaşlılann sıkı müdafaa oyu Topkapı bekleri, aruk çok sertle oyn~ 
nu kar;ıısındıı. bir netice alamadılar mağa başladılar. Ve bu yUzden dör. 
ve birinci devre bu §ekilde 1 _ o Be cıuııcü goıu de yediler (dakll:a ııı 
şlkt:ış lchlne netıcelendL uundllD sonra Eeyoğluırpor gevşeme 
IKtXCl DEVRE: ğe, 'l'op!<:ı.pı <!n can.l ::mm.ığa tı_ •• ..ı~ 

Bu d!!vrede rUzı;A.rı dıı lehlerine a 
lan Fenerlllcr!.n her halde bir netice 
almağa uğrıışıyorlnr. Derhal Beşik 
taş kıılcsini sıkı bir çenbcr içine aldı. 
!ar. Bcalncl dakikada b.ir frikik ka 
zandılarsa da istifade edemediler. NI· 
ha.yet 8 inci dııklkad:ı kale öoUndck. 
bir knrışıklıktan istifade eden Naci 
ba!lf bir pld.se ile Fencrbahçenln be. 

rabeıllk go!UnU attı . Oyun bu golden 
sonra mütevazin bir şekle gl:-dl. Her 
iki taraf da birbirleri için tehlikeli o· 
ıuyorlar. Fa.kat netice alamıyorlar 

Bu arada Mehmed Ali ve Cihadın 

güzel lrnrtarışlan göze çarpıyor. Da· 
klkn 40. Bc:lktn~lılar soldan akın e. 
derlerken topu sağa geçirdiler. Sa~ 

açık da mUsait bir vaziye~te yakala 
cl ığı topu sıkı bir şUtle Fener ağları 
n:ı takarak Be~lkt.R§ın ikinci galibi 
yet golünü de haydettl. Bundan sonrzı 
Fenerliler beraberliği temin lç!.n her 
ne kad:ır gayret ettlll'rse de b;r ne 
tıce alnmadılnr ve mUsabaka 2 • ı Be. 
flkta.~ııı galllılycU lle bitli. Hakem 
Şazi Tezcan mevsimin bu lk mUhlm 
mac;mı güzel idare etti. 

Şeref Stadındahi 
maçlar 

Beyoğluspor • T opknpı 
nEı·or.Lusı•oıt: >:C!!ta.ıllıJ - stav

ro, 1 Irlı;tJ - Gaet:ınlılls, r.l:ınıllıı, Ila 
roluı - ~l:ırll o, Culafl, Tıılea, Kon dl 
dJ, Nnrll. 

TOP:~Al'J: llallt - P.cslın, llı:m 

dJ - lI:ıkla, Sabalı:ıHln, II:ımdl -
Snl!lh:ıttlıı, Vecihi, J>ctM. AJI, Fımt. 

Ve 22 inci daklkalia Vecihiniıı, 30 un. 
cu ve 32 lııCJ da.J:lkad:ı Saltılıattln l\J 
attığı Uç goı ile Topkapılılar beraber 
Uğl temin ettiler. Maç luır~ılıklı hlı 

cum!arla 4 - 4 beraberliltle bıtti. 

Top:mpıdan Sallhatlln :?2 ayuncu 
nun en l~~I idi. 

Hakem F'cridun Ktlıç maçı çok ~ 
zel idare etml:ltlr. 

Beykoz • Altıntuğ 
BEYKOZ: llayrl - Bahadır, Ha 

Ut - S:ı:ıdettlıı, Kt:'nı:ıl, 81.'kl:ı l'tlc:ı . 

met - Mehmet, E::rem, Şııluıp, li.l· 
mımn, IiAzım. 

Uyuna l7,0:> te Bcykozun akı:nı llc 
~landı. (tık dakikalar) oyun orta 
laı da. cereyan ediyor. DugUn lleykoz 
b!r ttırıu htıltlm bir oyun tulturıımı. 

yor. Kıaımpnplıler yavn~ ynv~ açıl· 
maya b:ı.şladılnr. Fakat kale önünde 
bir tUrlU netice alamıyorl:ır. 

Elr!nci devre (O-Oı a berabcrliklt' 
uct!cclendı. ll:lncl hıUtııyma Kasım 

pa~Iılar bU:ıo1ik bir enerji ile b~ladı. 
lıır vo dokuzu:ıcu dakikada da Saldiıı 
ayağlle tık golU attılar. Akablnd~ 

J •ylrnz rakip l:aleye ındl lso de uiı 

eey yapamadı. Artık Beykoz bUsbU· 
tU;ı bOzuldu. İlk J;Oldcn ikl dnkilt .. 
soııra Kl\mropa!'ada.n Hnyıi iltlnci go 
ıu de attı. Oyunun 18 inci dııklkasın
dn. Hayri Uç:.tncU golll de atınca Ilcy· 
kozlu!ıır bUyUk bir buhrnn geı,:lrmeğc 
başladılar. Artık topu ayaktan ziyade 
elle oynuyorarılı. 

Son d:ıltlk:ılarda Beykoz yedi kl§I 
ile oyunuyordu. Diğer dört oyuncu j 
mıı.~lQblyetı hazm.cdemlycrck oyunu 

\'AUİT A.RGUN: 

Orta öğretim müesseselerine yabancı dil öğretmeni yeUotırmek maka&· 
dile ge~~n yıl lstanbuJ Onlveraltcslnde açılıriış olan Fra031zca, lngillzce ve 
Almanca kurslarına bu yıl da agağıda yazılı oaruar dıı.hillnde yeniden 60 
talebe almacaktır. 

Bu talebe bir yıl lstanbul Unlveraiteslndekl yabancı dil kuralarma de
vam edecek bu müddet znrfmda her birine ayda 30 ar Ura harçlık verile· 
cekUr. Bu bir yıllık tedrisatta muvaffak olanlar siyası vaziyet normalleşUğt 
takdirde tahsillerini takviye etmek üzere, bir yılda dlllnl öğrendikleri mem· 
lckete gönderllecek!crdlr. Bu talebenin seçme smavlan :S • 7 Tqrln günle-
rinde İstanbul üniversitesinde yapılacalttır. • • ---~ 

Sınava lştırAk edebilmek için: 

1 - Türk olmak - ~ • --------
2 - Yerli veya yabancıblr kolej veya liseden veyahut bir ~ğretmen oku· 

tundan mezun olmak "olgunluk §art değildir ... 
8 - üniversitede 3 lllrlnclteşrin 1940 da teşkil edilecek sağlık komlayo

nunca muayene edilerek tahsile mani bir hali olmadı.ğuıı bildiren bir rapor 
atmış bulunmak ş:ırttır. 

Sınavda muvn.flıık olanl:ırctan tahsfl müddetlerinin fld misli Maarif Ve
kAletl emrinde ~alışacaklarını tesblt edeo bir taahhUtoame alınacaktır. Tcd· 
rlsat her gUn üniversitede sabahtan akşama kadar devam edecektir. Kura 
talebesln!n hariçte bir işle meşgul olrnaması §arttır. Sınava gtrmeğe talip 
olanların en geç l Teşrin ı9t0 akşıımnıa kadar lstanbul Universltesl rek· 
tör!UğUne tahBU vesika.lan ve 6 &'otoğra!la birlikte müracaat etmclc.rl lA· 
zımdır. (89531 

Fethiye ltlalmüdürlüğünden: 

llrızineye ait ve Domuz alanı mekvlindeki 36,46 dereceli 2300 ton 
krom cevherleri ve her tonu 250 kurus hesııbile 575<1 lir.ı muh:ınımer: 
bedelle 15 glin müddetle açık arttırmaya konulduğundan taliplerin 
muvakkat teminat tutarı olan 430 lira 25 kuru§un teslimi vezne .edil· 
diğinc dair makbuz veya sair vesaiklc birlikte ihale günü olan 30-9 
-lH O pazartesi glinü saat 14 de Fethiye hük'ıMel Y.<'r.,,fında milte 
şekki! korr.lsyon n ezdindP hazır bulunmaları \'e bedelsiz olnn bu hu· 
sustaki §ar tnamcyi görmek isteycnler:n Fethiye mal mUdürlUğüne 
müracaatları iliın olunur. <SiiCi:i) 

Bal&!~e::;ir Ort20,'zu!l 1rı Satır.alma h:;mi::vcnu 
ba!;kanlLilından: 

l'ltub:ımmPn 1\1•1\'tlkll!lt 

F.rzalun clmıı Azı Ç O~'lJ ~rı!cll lcmiııatı ll::ıl" l:'fin llınll' , .. ı.ıı 
ldlo lcllo Llrn K. IJro K. ,.e !!!!ati 

Ekmek !l2000 i5000 !l2fl0 00 tilR 75 30/ 9 , !HO Pazar· Knpalı 

tcsl s:ı:ıt: ll de zart 
Sa.de yağı 4000 5000 7000 00 5:.?5 oo 

o r ta olrnJJ:ırıo Mayıs 9ll sonu.ıa kad:ır ihtlyaçl:ırı bulunaıı yukarda 
mlktnrl.ırı yazılı ekmek ve sade yağı kapalı zar! u.sulllc 15 9 / 1040 tarihin. 
den IUbarrn l~ cUn mUddet!e eksiltmeye çıkarılmt.ıtır. Şart:ıam.-ılc.r her gün 
öğretmen okulundıı görUleblllr. Taliplerin lmnunun t.ıı.rlf:ıt• dahilinde hazır
lanmış olnn zıırnarır )"Ultarda yazılı eaatten bir s::.al evveline kadar Balı 
kesir maarif ınU~ürlilğtlndclıl kom is;) on b:ışl<:ınlı[iına tc.sı:m etmeleri ve hu 
s:ıatlen sonrn verilecek nrflann kabul edll:nlyeca~I lllln olunur. lSS!:i) 

Ünivcr:;itc Re!z~öı·lüifiindcn: 
Fen Cal•ültealnde "Caleol~ .. doçentliği nı;ıktır. Namzetıerln yabancı dil 

ımt!haoları 2 Blıinclkf.nun 1940 l'azartesı gUnU yapıl::.c:ı:ıtır. lsteltlllcrin 
sıhhat rııporu, b~ fotoğraf, nU:us tezkeresi llrnctı ,.e hüvlyeUnl g6.stercn 
{lşlerile "Fl.§ler t:dı Is l§lcrl kaleminden lstencce!ttlr.,, 15 lkinclle;}rln akşA.· 
miiis kadti.r rekrrırl~c mUracaalları. (8954 l 

f eko.ik O~{ulu l'AH~Hidü~ünden : 
ı - A!U!ıeııılls kı:ımı giriş lmtihıınlan 1 Teşrinievvel 940 S::.lı gUnll ya· 

pılacaktır. Kayıt oıunanlnno karneleriyle o gUn &.'lal sekiz buçukta mektep. 
te hazır bulunmalan. 

2 - l•'en m.-::muru kısmı lmtlhanları gUnU ayrıca lltın olunacağı. 
S - Tedrisata 21 Tc.şrlnlcvvel 940 Pazartesi günO başlanacağı, Ula 

olunur. (8997) 

- - - - - -- - -- ----, ~: •• 5 "if5*8'15**''*W'ff' 
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·rür:<iye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kt'?"ulucı. Tarihi: 1 S88 

~erm~'ııo-;i: loo """' ·ono Tiirh 1 .. irası 
~ube ve A ; "' r. ""'''!di · 265 

Zirai ve tİ"ari her nc•:i b-~1ı::a muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye ~eriyor 
tıraat Bankasında kumMralı v1:1 tbbarsız tMarruJ tıesaplannda ea az 

60 lirası bulunanlara senede t defa <;ekilecek kur'a Ue &§ll#Idakl 
plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

• Adet 1.000 Umlık t.000 
• r100 • ı.ooo 

• \ ~250 • 1.000 

• 1 100 l •• l'-000 
• 1 

1 60 J &.000 
• 

1 

40 • uoo 
lOO 

120 

• 
it 

• • 
• 

IRO • 20 • 8.200 • 

DlKKAT: Resaplarmdakl paralar bir sene içinde VI liradan qaıı 
dU,mıyenıere ikramiye çıktığı takdJrde o/o 20 fazlaalyle verUecekUr. 
Kur'alar senede 4 defa: J Eyllll. 1 BlrinclkA.nwı, ı Mart Ye 1 Baz1raıı 
tari?ılertnde çekilecektir. 


