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Urla J&ll perakende 150 llarap, Trallıoa 
J•tı 125 karaşa ıatııacak 

Fiyat miiraka.be komisyonu 
dün akşam üzeri toplanmış, son 
zamanlarda f iyatlan yükselen 
gıda maddelerile sade yağlara 
yeni satış fiyatlan tesbit etmiş 
tir. 

Belediye iktısat mildürlilğiln · 
aen komisyona verilen tetkik 
raporuna göre, yağ fiyatlarına 
zam yapılması zaruri görülmüş. 
tür. 

Komisyon rapor tl7.erinde mu· 
zakereler yapmış ve belediye 
iktısat mü<lürlüğünün tesbit et. 
miş olduğu fiyatlan aynen tas· 
dik etmiştir. 

Buna göre, Trabzon yağının 

Baş vekaletin 
1ebliQi 

> inşaat makine ve 
; aletleri sahipleri 

~ 
allfiQ'"9 Wret 

beyanname vermeye 
mecburdur 

Ankara, ıs (A·A.) - Bqvekl· 
letten tebliğ olunmuştur: 

ıo .. 9. 1940 tarih ve 2/ 14319 aa· 
yılı kararname ile meriyet mevkiL 
ne konulan koordinasyon heyeti· 
nin 54 sayılı karan mucibince: 

1 - İkinci maddede cins ve ne· 
vileri yazılı inıaat makine ve aleL 
!erinin sahibi bllkml ve hakiki her 
şahıs 28 eyl~l cumartesi akşamına 
kadar bu makine ve aletlerin bu· 
lunduğu villyet valiliğine bir be· 
yanname vermeğe mecburdur. 

toptan fiyatı 110 k~. yaı ı 
toptan fiyat 115 kuruş ve pera. 
kende fiyat 125 kuruş, Urfa. 
yağmm toptan fiyatı 135 Jru· 
ruş, yarı toptan fiyatı 140 ku. 
nış ve perakende fiyatı 150 ku· 
ruştur. 

Fiyatarm bu defa.ki tesbitin • 
de evvelce Trabzon yağlan için 
kabul edilen perakende kar nis· 
beti yüzde 15 ten yüzde yirmi. 
ye çıkarılmıştır. 

Komisyon zilccaciye fiyatla· 
rmm tesbiti il7.erinde de meşgul 
olmuştur. Bunun için Paşa.hah. 
çe cam ve şişe fabrikasından 

malfunat istenmiştir. 

J Mısırda istifa etmiı olan 
· nazırlann müıterek 
mektubu neıredildi 

l8fveldl cewalmlda 
dlJOl' ld: 

İtalyanın niyeti eri 
mUsbet bir şekilde 
bilininceye kadar 
Arkadqlannız sabırlı 
davranmanın hakimane 

olacağı fikrindedir 
KUılre, 23 (A·A·) - Röyter : 
Arapça çıkan gazeteler, göze 

çarpacaJt yerlerinde, hafta sonun. 
da istifa eden Mısır nazırlarmm 
müttereken imza ettikleri bir mek 
tubu ve başvekilin buna verdiği 
cevabı neıretmektedirler-

Mektupta müsWl nazırlar ez • 
cUmle diyorlar ki: 

• 

Tarihi şahsiyetlerin milliyet
lerini soymak hokkabazhaı ! 

Bulgarlar Koca Sinan Bulgardır 
f dıyorl ar; Mısırhlar daMehmedAli 

' /ngiliz Kralı Corç 

lngiliz krallnın 
radyodaki 

nutku: 

Paşayı Arnavut 
yapıp çıkmı~lar 1 

Bu iddia aleyhinde bul
duğu bir vesikayı neıre
derken, Bay Osman Er• 
gİn : "lnaaf, be mori!" 
diyor! Buna ait ymıyı 

be§İnci aaylamızda-.-..... 
okuyunuz. 

Bln'IJ&tla ıemlloll =================== 
ve llalell oluall rru11z mall••ıan 
arüta iaracü general dl Gol'e 

O . b. . ·ıı ....... teıllm 
aıma ır ıngı ere etmeJbace 
mevcut olacaktır ingiliz filosu 

Londra, !~ ( A.A.) - Röy • 
ter: 

İngiltere kralı altıncı Corc, 
bu ak§am radyo ile ne§redilen 
bir nutuk söylemiştir. Kral de. 
miştir ki : 

" Harbin baelancıcmd1N>eri 
bir seneden. biraz fazla olmuş· 
tur. Britanya. miletleri, bu har. 
be, karşılarındaki kuvvetlerin 
ne kadar muazzam olduğunu bi· 
lerek fakat davalarının doğru • 
!uğuna da emin olarak gözleri 
açık ginnişlerdir. 

Şimdi, bir sene harpten son· 
ra, vaziyeti birlikte müli.haza 
edelim: 

1939 eylillündenberi birçok 
şeyler oldu. Bazı bilyUk millet. 
ler ~öktü. O zaman ancak de· 
rinden uğultuıarmı işitebilece
ğimiz kadar uzak olan harp, 

(Devamı! inddı) 

Dakar'a 
ateş açtı 

Londra, 23 ( A.A.) - İngiliz is. 
tihbarat nezareti bu akşam aşağı. 
daki tebliği n~§tir: 

Son alman haberler, Alınanla. 
rın Dakarı kontrolleri altına Al· 
mak için devamlı gayretler sarfet
tiğini göstemıi§tir. Fransız harp 
gemilerinin, Almanların müsaade
si olmaksızın ayrılması her halde 
imUnsız bulunan Tulondan Da. 
kara hareketi, düşünülen te,ebbü. 
sün başka bir bürhanını vermekte
dir. 

Halkın büyük bir kısmı Vışi 
h_ükfun~tinin Berline boyun eğmek 
sıyasetıne~ muhalif bulunduiun· 
dan ve bur Fransa lehinde fikrini 
izhar .. eylemi§ olduğundan, Gene
ral do Gol, kendi davasına taraftar 

(Devamı 2 inddt) 

Kanadaga 
90 çocu·k 
götüren 
bir gemi 

Bir Alman tahtel
bahiri tarafından 

torpillendi 
Ancak yedi çocuk 

kurtardabildi 
Londra, 23 ( A.A.) - Kanada. 

ya 90 ~ götürmekte olan ge
minin Atlantikte büyük bir fırtına 
esnasında bir Alman denizaltısı ta
rafından torpillenmesi bir infial 
dalgasına sebep olmu§tur. 

90 çocuktan ancak yedisi kurta
nlabilmi§tir. Umwtı zayiat~ ki
şidir. 

5 çocuğunu kaybeden bir baba 
demiştir ki: 

Yalnız bir §eY istiyorum. Buka. 
dar bariz bir kasıtla irtildp edilen 

( Dtvamı 2 incitlt) 

D .. u:1 

''- Mmtra karşı hiç bir tecavüz 
niyeti beslemediği hakkında vakti.. 
le yaptığı beyanatmm aksine ola· 
i'ak İtalya ileri hareketi Mııuoli • 
nin Mısın istilA. kararmda şllphe 

( Dıuamı ! incide J 

2 - Beyanname ile bildlrilınçsi 
mecburi tutulan infaat makine ve 
&Jetleri ıunlardır: ~ 

( Dtvamı 2 incitıt J akşamki cinag~t 
Be~koz köyl~rin~e bi~ gezintı Sir seYYar satıcı kalbine·sustllll 

MızanCI Murad Bayın eserınden hır cümle: saplanarak ·ıdDrDldu·· . 
Ayağında potur, belinde kırmızı Rumeli kupğını U 
nazara çarpbran hane sahibi, töhreti etrafa ya· Balll 'llallçeıbdll belıçlıl de lledava 
yılmıt Edib ve Muhar rirden ziyade idi bir Vll'Jltl llJl'llllB Taa8'1 J&raladı Günlerin Peşinden: 

rençbere benziyordu. _ DUn ak• ..... • ... -'·tc H·•ırcıl".... A '"'- d 
........ ,. . ..,UUOJ .... - · ~e in arası bir yer meselesin. 

caddeainde bir cinayet işlenmiştir· den açıktır. DUn saat on sekizde 
Konyanm Altan köyünden seyyar Yemişte kal'§ılqmca yine kavgaya 

Emin Belli 
1atıcı Ramazan oğlu M.ebmetle tutuşmuşlardır. Kavga derhal kr· Birkaç giln sonra Emin Belli 
Karagümrltkte Uzunyolda Acıçeı· zışmış, bir aralık Ahmet sustalı jübilesi olacak. Kıymetli "l'Urk 
mede karakol aokağmda oturan çakısını çekerek Mehmcdin kalbi· sanatkan merasinı ile aktörlük 

ne saplamıştır. Mehmet kanlar i. ten doktorluğa g-k. 

iki çocuk 
Çinde Yere düşerek hemen ölmilı ---
Ahmet elinde &\L9talı çakı ile ya: Belki bu hidise karpsmda 
kala"- tı biraz hayret edenler olur: ''Hiç ...... rş r. Tahkikata adliye ve 
zabıta clkoymuştur. aktörden doktor çıkar mı?,. di. 

Dün feci tekilde öldüler 'yenler bulunur. Bize kalırsa 
Bir bahçe bekçiııl de bedan bunda hayret edecek birtey 

çengelköyilnde lıle2&1'lık soka· 
ğında oturan muallim Necdetin oğ. 
ıu beg yaşmda Altan diln akşam 
evlerine mektup getiren mllvezzie 
doğru kop.rken başmı duvara çarp 
mış, beyni patlıyarak ölmilıtur. 
/:undan başka Bebekte Cevdetpa· 
'"" caddesinde oturan ömer adm· 
: 8 yaeında bir çocuk ta, ~lln e. 
vinin içinde oynarken me~ıven • 
lerden aşağı dilfnlllş, beynı patla· 
yarak hemen ölmilştllr· 

Vakaya elkoyan zabıta kUçUğUn 
6ltmallnll fllphell görmüş cesedini 

,__,:..~--1r tahkikata baş. morga. -..ıQII'\IN-
Jamıltır· 

ııeyfrclyt yaraladı yok. 

Beyoğlunda Kumbaracı yoku· Hayvanlarda kurbağa. gibi 
şunda oturan Tanaş evvelki gece "zillma.aşeyn,. denilen, yani 
Tepebqı Halk bahçesinin arka U.: hem karada ve hem suda. yaşa_ 
:afnıdaki duvar üzerine çıkmış, yan bir kısım olduğu gı'bi in· 

ed_.ava tarafından varyete seyret- sanlar arasm.da da iki meslek 
mege başlamıştır. sahibi olanlar her vakit görUJ. 

Bu sırada bahçe bekçi.si ismet mUştilr. 
=nn~ ':e Ta.naşa aşağı inmesini 1 Doktordan şair ve muharrir 

Ylemıştır. Tanaı aksi bir ceva:p doktordan vali, doktordan me • 
vennı tam · mı. !J, et kızarak bıçafmı çek bus veya vekil olursa, dokfor. 

mi t
ve Tanqı göğsünden yarala· dan aktör çıkamaz mı? Hele 

ş ır. 
doktor aktar olduktan .ıma 

Yaraıı tedavi altına alınmıa ıs.. tekrar eski masleğine eneaıez 
ınet Y&kalamnqtır. • mi? 
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1 HAdisal~r arasında 1 1 

Bir Anadolu 
değırmencısinin 

görüşü 
Istar.Pulda çı!tan ekmek buh. 

ranı meselesi gazetelerde ka.· 
pandı. Fakat bu buhran ile alA. 
kalı olan mevzuun memleket i· 
çin hayaU bir jç mesele oldu. 
ğunu inkfı.r edemeyiz. Nitekim 
bu mesele hakkında. bir tes3dü.f 
eseri olarak kendi.sile tamstı · 
ğmı bir Anadolu un f&brikatö. 
rünUn sözleri dikkatle d!r.Icnir
sc bu hilkm!ını .. ::;ctc isabetimiz 
derhal tealim edilir. 
Şa.hsmdan ' J sözlerinden 

ba.hsctmok istediğim zat Mer 
zifonda. ve Samsunda lD1 değir. 
menleri olan bir f aJbrikatör 
dür. lstanbulun ekmek ve Ana.. 
dolunun umumiyetle un mese· 
lesi ha.kkmda.ki fikirlerini balı 
ederek dedi ki: 

- Toprak n.....:. .:~c. i ofisinin 
1 sta.Dhllida d ... 'glrmcncilere gün • 
de 300 ton buğday vermesi 
birkaç senedir devam eden bir 
usuldür. Şimdiye kadar tswı· 
bulda buhran olmadı. Hatta iL 
tanbul Karadeniz salıil1eriDe 
bundan lld ay evvele gelinceye 
kadar ehemmiyetli miktarda 
un sevkiyatı yapıyordu. Hafta· 
da bin çuvaldan eksik olmamak 
üzere Tra;bzon1 knc..... mal yük. 
1 ndiği oluyordu ki ayda. vasati 
~u0.000 kilo eder. Benim bildi· 
ı;im Istanbulda IK.aracfaniz sa. 
hillerine göndc-rilen bu unlar 
bile hep toprak ma!ısuu~ri ofi· 
sinin değirmencilere verdiği 
buğdaylardan, çıkıyordu. 

Sevklyatm son r.unuılarda 
kcei1miş olma.sI beDd başka ta. 
ı dla.ra satmakta d3lıa. fazla 
m<ınfaat bulunmasmdanJJr. m 
rimce !stanbultnı kendi ihtiyacı 
için günde 300 ton bujday bile 
fazladır. 

Toprak malısulleri ofisi mçin 
İstanbul değirmeacilerlne pfya.· 
sa.d.ı.n e~ buğday veri.. 
yor? Bu usul §U suretle ıeee
... üs etmiştir: Ilk 1.Bmsnlarda 
topra.k mahsulleri of .isinin elin.. 
deki buğQa.y stoklarmm bir 
kısmı ibarm btmılm..1sıMa.n 

korkuluyordu. O vakit atlratle 
bu stoklar elden Çikanlma.k t 
·n piyasadan otuz paraya, 

kırk paraya eksiğe arzolunu. 
= ordu. lsta.nbul değirmencileri 
buna alıştılar. Çünkü ucuza 
cldıklan buğdayı piyasadan L 

lmnuş buğday gibi un yapıyor. 
lardı. Bunda daha. fazla. kir 
buluyorlardı. Değirmeaciler b, 
işe alışmca toprak ~eri 
ofisinden buğday alamadıkları 
zaman ortada un buhranı var 
mı§ gibi göstererek fmncı:l&n 
tnlırik ettiler. 

Halt eJ:mek sıkmtmr çekme.. 
sin diye btı usul böylece Yf!!l'" 
le;ti. Artık lstanbulun bütiln 
ihtiyacı için ıazmı olan bağ. 
daylar bmıda.n sonra hep t.op· 
rak mahsulleri ofisinden alJn .. 
mağa bqlandı. 

Ofis, böylece her gün ihti· 
) açtan fazla. ve ba:ı~ piya. 
sa. fiyatmda.n daha ucuz buğ" 
day verdikçe lstanbu:a. Ana.do. 
Iudan §8.hst teıebbtlsleı- ne 
buğday sevkedilebllir mi? 

Bu ba.hiate §UDU dikkate aı
mak icap eder .. , b4r tUccarm 
sevk masrafı toprak mahsulle.. 
rı c6dnin sevk masrafından 
ddıa ağmiır. ~eb._ tren nakli.. 
ye ilcretinde iki bin vagonu 
doldurunca büyük teıızili.t ya· 
pılmurdır. Işte ofis bir taraf. 
tan böyle nakliye ucuzluğun· 
dan ya.puan istifadeyi değir. 
mencilere devrediyor. Diğer ta· 
raftan yirmi para piyasadan 
teıızf1at yapıyor. lstanıbul dal -
ma Samsun muhitinden unun 
kiloaunu 40 para, 50 para ucu· 
za mal ediyor. Fa.kat bu ucuz. 
luk ekmeği ucuzla.tarak halka 
gitmiyor. İstanbul değirmenci· 
terinin ve fırmcılar şirketinin 
cebinde kalıyor. 

Toprak malıaulleri cıtiainiıı 
lstanöul değirmencilerin& ucu • 
za mal vermesi ne zUnıLa, ne 
de halka .ist.if ade tem.in etmedi· 
ği gibi, btr.zat zUrradan toprak 
mahsulleri ofisinin aldığı fiyat 
tan mal teda.ri.Jc: eden Anadolu 

BaşvekAletin 
tebhğı 

(Baş tarafı l incidt) 
Sondaj makinesi, artezyen ma. 

kinesi, taşkırma makinesi, beton 
k&rJŞtırma makinesj, kompres.'.lör, 
elektrojen grupu, ekskavatör, vlb
ratl)r. 

3 - Beyannamelere aşağıdaki 
hususat dereohmur: 

a - Makine ve aletin adedi 
cins ve nev'i evsafı "makine ,.e lL 
Jetine göre 

1

tipl, muharrik kuvve· 
tin cimıl takati, sabit veya milte
harrik olduğu, kazan hacmi bir sa. 
afre gördüğil ~ miktarı, yedek par 
çalan, şönil veya tekerlekli oldu· 
ğu i.Wı ..... 

b - Makine ve lllotin yeni Vt'" 

ya kullanılmış olduğu· 
c - Makine ve aletin beyanna. 

menin verildiği tarihte nerede bu· 
lunduğu, oraya ne zaman ve niçin 
geUrildlği, çalıştmlıp çahştmlına· 
dığr, çahştrnlıyorsa hangi işte kul. 
!anılmakta olduğu, bu işin bir mu· 
kaveleye müstenit bulunup bulun
madığı, mukaveleye müstenit ise 
AkiUerin isim ve adresleri· 

4 - Beyannamelerin tetkikin.. 
den sonra 3780 sayılı milli korun· 
:na kanununun 17 ci maddesine 
mU.stcniden sahiplerin işlerini sek
teye uğratmamak şa.rtile cins ve 
nevileri yukarıda yazılı makine ve 
aletlerden kabili igtifade olanların 
değer paba.st mukabilinde mllb&.. 
yaa.sma milli müdafaa vekileti me
zundur. 

5 - MUbayaa.ama karar verilen 
makine vt> fi.letlcrin değer pahaaı 
bu makine ve Aletlerin blundufa 
vUAyet valisinin re.i8Uği altmda 
mahallin milli müdafaa ve nafla 
vekAIUeri mUme.ualilerile millf 
müdafaa veklleti fen ve sanat 
mQdOrlUğllntln mUteha.msmdan 
mil.rekkep bir konW!yonca takdir 
olunur. 

lihver devletleri ispanya
ya bir vazife mi veriyorlar 

( B~ tarafı 1 incideJ 
bh tanuut taEll.tbıbı İngllterecleD 
r.laeaiı C8ftP reelden bqka bir te1 
o~ tspan)'UID IJI nlywıt. 
lerle sallı için çalıpnası w lıatt& 
İrıgUtereJI harp De t.eladlt etmesi 
mihver devletlerlnJn mabatlanm 
t.emıne un deifldlr-

' 
ASIM US 

fabrikacl1anm da. i~ 
laı.rşrsm<h bır&kma.Jc suret.ile 
fa.brika.larmm. bağlamp mua.ttal 
kalmuma. sebep oluyor. Neti. 
cede bu yUmen devlet bir si1rU 
Jronmıa. ve muamele vergilerini 
k:a~yor. 

Toprak ofisi Amerikadan bir 
iliç getirtmiştir. Bu iliç bir 
tozdur. Bununla. malın çilrllıwr 
sinin önilne geçilebiliyor. Şu 
halde topra.k mahsulleri ofisi.. 
nin aldığı malları çürümek kor 
kusile mllstaoelen satmak, eı· 
den çıkarmak mecburiyeti bu • 
gtın artık varit değildir. Şayet 
bu med>uriyet olursa satın al· 
dığı fiyattan bulmıduğu muhit. 
lerde Anadolu f a.brika.törleri 
her zaman malmı almağa. talip· 
tirler. 

Çünkü Anadolu fabrikacüarı 
toprak mahsulleri ofisi ile be • 
nıber pfyuıvlan ayni fiyat il · 
7.erinden mal alırlar. Fiyatta bir 
fark olmaymca perakende al • 
maktausa toptan alıp nakliye · 
sinden ve zahmetinden korun • 
mağı tercih ederler. 

Dikkat edilecek bir nokta da 
şudur: Toprak mahsulleri oflei 
mal aldığı yerlerde mal aatmı· 
yor. Mut.laka kilometrelerce u. 
7.8.k mesafelere götUrllyor. Ve 
yerinde satabileceği fiyattan 
göttlrdilğil yerde satıyor. Na.k • 
liyeden bu suretle zarar ediyor. 
Meaeli Zileden, Srvastan, Amas 
yadan aldığı mallan Samsunda 
satıyor. Zile ile Samsun arasın. 
daJd mesafe 150 kilometredir. 
Samaunda sattığı fiyattan buğ" 
dayları neden Zilede satmıyor 
diye bir sual hatıra gelir: Çün. 
k~ ~ ma.hsulleri ofisinin 
Ziledeki teşkilatı yalnız satm 
almak sa.Wıiyetini haizdir. Sat" 
malt aalllıiyetini değil. Satacak 
tcşkillt sadece SamStllldadır. 

Halbuki Samsun değirmen~ 
terinin ihtiyacı toprak mahsul· 
teri ofisinin elindeki buğday 
stokunu tama.mile almağa mil • 
sa.it değildir. Bund:ın dolayı o· 
fis orada stoklannm. hepsini 
istese de satamaz. Bir kmnı 
açrkta kalır. Onu yeniden maa. 
raf yaparak başka yerlcs-e gö • 
tUrmek lazımgelir.,, 

A. 

İngiliz Kralının 1 
radyodaki nutku 

(Baş tarafı 1 incide) 
bugün bizim kendi kapılarmıız
dadır. İstila orduan, sahilleri. 
mizden yalnız yirmi mil ötede, 
Mantm k&l"f1 yakumda ta.hıtt 
edilmiş bulunuyor. DUşman ha· 
va filolan, gece gündüz şehir. 
le~mize hücum ediyorlar. Biz" 
lcr, mirasnnız olan bu hürriyet 
lcri ve an'aneleri müdafaa için 
cephe hatlarnıda bul\Uluyoru.z. 

BütUn kuvvetimizi muharebe 
merinde teksü ettiğimiz bu an. 
da, bize cesaret verecek birçok 
şeyler vardır. Müttefiklerimi" 
zin kuvvetlerinin cesur kıtalan 
bizimle beraberdir. Arkammia, 
bUtUn hürriyeti ırevenlerin hUa. 
Dıilniyeti bulunuyor. Amerikada 
ki dostlarmıız bmıu bir.e birçok 
tan.da göstermişlerdir. Bu harp 
teki ıztıra.plarm hafifletilmesi i 
çin Amerikanın verdiği ianeler, 
bu muhtelif ,ekil yardımların 
en hafifi değildir. Daha yakını. 
mızda, bizzat Britanya millet· 
ler Common velthinde, anava. 
tan için yapılan mücadele, bil · 
tün ailenin bir mncadelesi oL 
muştur. 

Common velth'in blltiln kr 
sımla.rmdan, insan ve malzeme 
gittikçe f azlal~k geliyor 
ve her ta.ra.fta., bize zaferi geti. 
recek feda.kirlıklara iştirak i· 
c;in şiddetli bir arm mevcut 
bulunuyor. 

Bu Büyük Brit.a.ny& muhare. 
besinin, imparatorluğun kudret 
ll pa.yıtalıtı Loııdra, çarpşn&. 
nm en şiddetli noktasındadır. 
Diğer şehirlerimiz de dll.şmanm 
barbar hUcumlarma. maruz bu. 
lunuyor. Fakat, şimdilik, dUş" 
manm hmcmın darbesini ta. 
hammlll eden Londradır. 

Şimdi, sizlere, şerefli yarala· 
n bulunan Bukingham 8B.r&. 

ymdan hitap ediyonan. Sözle • 
rim bittabi ayni tehHkelere ta. 
hammill eden bütün Britanya 
şehirlerine ve köylerine de ta· 
mil olmakla bra.ber, evvll Lan. 
drabla.ra hitap cJltyonım. Kral! • 
çe ve beli. burada. ~ ata' *. 
rette bombardmıa.n edilmiş bir 
çok yerler ve en çok ıztıra.p ~ 
miş '°" ıztırap çek:ı:ıekte olan 
birçok insmla.r gördWL Kalple· 
rimiz, bu akşam onlarla bera -
berdir. Onların cesareti, ve neee 
si, memleketlerinin da vuma ve 
nihai zaferine imanlan, bizler, 
hepimiz ~ devam edici bir 
ilhamdır. 

Londrada olduğu gibi, tngH· 
terede her yerde, gilııe1 ve tarL 
hl kıymette binala.ra bile bile 
hücum olunabilir. Daha az aiJıe· 
v! ve daha az aziz olmıya.n kil. 
çtlk evler tahrip edilebilir. Fa· 
kat, büt1ln dünya önUnde hilni 
yetin sembolü ve kalesi ve bi. 
zim kendimizin aziz ocağmm 
olarak ayakta duracak, (da.Jma 
bir İngiltere mevcut olacak· 
tJr.) 

Bura.da., Kördide ana. be.bala. 
ra, 

Burada kederdide ana babL · 
lara, AtJaııtiğin ortasında -haber 
verilmeksizin torpillenen vapur. 
dairi çocuklarmm kaybmdaıı 
dolayı duydukları kederi ne ka· 
dar deriııden paylqtığmım 8Ö)' 
!emek isterim. Muhakkak ki, 
dilnya, mücadele ettiğimiz ter • 
rin bu menfur hareket kadar 
açık delilini bui•ma z 

Fena günler yaşıyoruz. tel · 
ki de istikbal daha fena ola. 
caktır. Soğuk ve mağmum, kıl 
geliyor. Fakat cesur ola.lım. Kıt 
tan sonra ilkbahar gelir. Bu· 
günkü imtih8Dılanm.ır.daıı. sonra 
da muhakkak ki r.afer ve men. 
fur şeylerden kurtuluş gelecek· 
tir. :Benim yaptığmı gibi, Alla. 
ha. ve Britanya milletııerinln 
mağlQp edilmez iradesine fti· 
mat edelim.,, 

Fransanın eski hava 
nazın hapishanede 

Cene\Te, 23 (.ı\·A·) - D.N.B. a. 
jansr bildiriyor: 

Pötı Döflnuu gazetesi Fra.naa
mn eski hava nazrrr Guy'la Şam
brm cumarteai günU Riom hapila
neeine aevkedlldlğini yumaktadU"o 
Maliımdur ki aabrlt nam- P'ranaıs 
polisine teslim ohnak üzere Ame· 
rlkadaıı gelınlttir· 

Amerika Genel 
Kurmay ikinci 

başkanı diyor ki : 
1 Sulukuledeki çingeneler 

Almanlar lngilterede 
kendilerini hayrete 
düıürecek bir istikbal 

göreceklerdir 
Vaşington, 23 ( A.A.) - lngil

terede yaptığı bir turneden cuma 
günü Vaşingtona dönmüş olan A
merika genel kurmay ikinci ha,_ 
kan Geteral Strong, matbuat mü. 
messillerine yaptığı beyanatta, tn. 
gilterenin uzun bir harpten sonra 
kazanacağına inam olduğunu kay
dederek demiştir ki: 

Millet Çörçilin etrafında mütte
hiddir. Bu millet, Avrupayı nazı 
tehdidinden ebedi olarak kurtar. 
mak için sonuna kadar mücadele. 
ye azmetmiş bulunmaktadır. Ve 
öyle zannediyorum ki muvaffak da 
olacaktır. 

General Strona, mükemmel bir 
ekip olarak tavsif ettiği lngiliz ha. 
va kuvvetlerini medih ve seni et
miş ve şöyle devam eyl('miştir: 

Avcı tayyarelerinin pilotlan "' 
makineleri Alman pilot ve makin~ 
lerine aşikar surette faiktir. 

lngilterenin istil~sı imkanına 
gelince, böyle bir teşebbUsün ha. 
len müthi~ zayiat vermeden yapı. 
l~mıyacağı kanaatindeyim. Şim. 
eli veya pek yakında böyle bir te
şebbüs yapıldığı takdirde, kendi
lerini hayrete düşürecek bir istik. 
bal göreceklerdir. 

General Strong harbiye nazın 
Stimsona raporunu vemıi$tir. 

Mısırda ıstifa etmiş 
nazırların mektubu 

( BOi tarafı 1 incide) 
bırakmamaktadır· Tereddüt edil • 
memesi lAzmı olduğu fikrindeyiz 
ve dllşman JırlJm topraklarmda i. 
lerlediği takdirde MJIU'Dl mlldafa
asmr icap ettirecek bir siyaset tat 
bildnl iltizam ettik. FAS.len 10D iL 
manlarda her Dd meclla bu siya -
sete milzaheret etmlttlr· Kabine 
azalarının ekseriyeti bu görUg tar. 
zmı kabul etmediklerinden ve va· 
ziyethı bu meseleııln mecllae 1n. 
kini icap ettirdiline kani bulun • 
madrklanndan iatlfamm 'ftT'llleye 
meebar> blıldl•,, 

Ba.şveldl Hasarı Sabri Paşa ce. 
vabmda eıcUmle diyor ki: • · 
"- Kabineye, bariz hiç bir mak 

eada l)izmet etmiyecek ve mecbu· 
rl olmayan fakat memleketi der
hal harbin fecayil içine atacak bir 
teklifte bulundunuz. Kabine ltU _ 
fakla teltliflnfzl reddettJ. ttatyanm 
niyetleri mllılbet bir ıekilde bW • 
ntnceye kadar, Mımm mOstakbel 
mukedderatma ait •lmacak karar
lara, mesai arkadqlarmız, aabU'h 
ve makul davranmanın balrhDAne 
olacağı fikrindedirler.,, 

Mısır matbuatı saWılyet.tar rea
ml bir şaJıaiyeUn beyanatım da 
netJretmlşlerdir. Bu beyanatta de
nfllyor ki: 

M'ımr ordusu hazırdır. Saati ge_ 
llrae, bu ordu. memleketln mllda
fauı için İngillzJerln yanı bqm -
da harp edecektir· 

ingiliz fılosu 
Dakar' a ateş açb 

( BQJ tarafı 1 incide) 
olan unsurlara yardan için hür 
Fransa kuvvetleri ile Dakara git
meri kararlaştırmıştır. General dö 
Gol bu sabah Dakar açıklanna va. 
sıl olmuş ve taraftarlanm hür 
Fransa bayrağı altında toplanma. 
ya davet etmiştir. 

Bir mukavemetle karpiqıldrlı 
sanılmaktadır. Fakat vaziyet he. 
nüz tamamiyle aydınlanmamıetır 

Vlfl, ıs C.ı\·A·) - Hariclye ne
zaretinin tebliği: 

Sabık general da Gol, İngWa u. 
kerleri nakleden bir tqilb nıo.u 
ile Da.kar önlerine ıelmlt •• J'rau 
m makamlarma febri teeUm et
meleri içbı bir tıltlmatom vermte • 
tir· Bu uıt.Jmatom reddedllmiıftJ.ı'. 
Bunun üzerine İngiliz filon Da • 
kar il.zerine atet açmqtır. 

Vlll, U (A·.ı\·) - Havu: 
Da.kardan alman haberlere ~re 

şehre hücum eden İngiliz filosu, 
iki zırhlı, dört kruvaz6r, bir m1k. 
tar torpido ve altı muavin kruva
mrden mllrekkeptir. 

Vlll. n CA·A·> - Hana: 
Dalrardan ilk haberlere almır 

aimmu, derhal marep1 Petealn 
riyaaettnde bir nurrlar toplaııtm 
yapılımlbr· 

Tecavlbe mukabele brarlqtrrd. 
mıt ve bu htlStıSta emirler \'et'il
mlştlr. 

"Dalurr Frtm.111 Garbi Afrüaa 
müstemlekesinin hü~ ffU'Jrk• 
zidir. lngillnmin Hindül• yolu 
üzerindtdir." 

Zabıta memurlarının elinden iki 
suçluyu kaçırmak istediler 

Evvelki giln Sulultulede garip 
bir hidise olm.113, bir çok çingene
ler iki poliain üzerine saldırarak 
tabancalarmı almak ve yanlarmda 
götürdükleri auçlu iki ~neyi ka 
çrrmak lat.emlşlerdlr· 
Kaçınlmak istenenler Pehlivan 

Hüseyin ile lzmlrli Nuri admda 
iki krptldlr· Bir mUddettenberi bir 
suçtan dolayı zabıtaca arandJkla • 
rmdan evvelki gUn iki polis me • 

Emin Belli 
( 8<1§ tarafı ı incide) 

Emin Belli 2ti Eene sah: • .:e mu 
vaff akıyetle aldığı rollerden bi. 
rini timdi haki'ki hayat saha· 
smda tatıbik edemez mi 7 Hilli.. 
sa aktörlük bir hilviyetten dl· 
ğer bir hüviyete girmek sanatı 
olduğum göre, li.wmetli sanat • 
ki.r esasen doktor olman bile 
kendisinin mahir bir aktör ol· 
ması dokto?' şekline girmesine 
klfi değil mi? 
Eğer Emin Bellinin elinde 

bir doktorluk sa.natr olmasaydı 
bundan sonra .l.4isine aktör. 
!ilkten mütekait deııilecekti: 
şimdi ise sadece doktor Emin 
Belli denilecek. Bir me:ılekteı:ı 
teb.üt edildikten sonra bir a· 
damm yeni bir meslek sahibi 
olabileceğini de bu suretle isbat 
etmi3 olacalc. 

Haaan Kumçayı 

Kanadaya 90 
çocuk götüren gemi 

( BOi tarafı 1 inddt J 
bu cinayetin intikamını almak için 
beni ilk hatta göndersinler. 

Dominyonlar nezareti müsteşan 
SeJcspir dün aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur. 

Gemi sahile 600 mil mesafede 
batrnlmı~tır. Hiç bir kurtarma im. 
kanı yoktu. Bu hadise bütQn dün
PYI fam.ri aleyMne ieya ettx.. 
cektlr. Bu hareket, r/lZi Almanya-
nm kuHandJtı bar~ metodll! 
rm yeni bir misalidir. Ç.ocukhrm 
çoğu infilAk anında ölmüşlerdir. 
Sağ kalanlarm ifadesine nazaran 
gemide hazin sahneler cereyan eL 
miştir. Bunlar, gemisiyle birlikte 
batan kaptanın kahramanca soğuk 
kanlıhğına ve verilen emirlere bü. 
yük bir itaat gösteren çocukların 
disiplinine işaret etmektedirler. 
Sağ kalanlar, başka bir geminin 

tahlisiye sandalları tarafından 
kurtanlıncaya kadar saatlerce bir 
sal üzerinde kalmışlardır. Bunlar
dan bazılan halsizlikten ölmüşler. 
dir. 

Nıvyork, S3 ( A.A.) - Kanada. 
ya çocuk ta§nnakta olan geminin 
torpil:enmesi haberi, gerek Va 
şingtonun parl~ento mahafilin. 
de, gerekse Nevyork eik!n umu. 
miyelinde büyük bir teessilr, nef
ret ve infial his..ı;i uyandırmıştır 
Birçok kongre azası bu hareketi 
çok şiddetli bir lisanla takbih et
mişlerdir. Facianın hikayesini ~ 
sUtiln wmne yapılan başlıklar al
tında nakleden Nevyork gazeteleri 
hücumun son derece ant olmasını 
işaret etmektedirler. 

Berlin, 23 ( A.A.) - Stefani a. 
jansı bildiriyor: 

Ç-ocukla dolu bir lngiliı gemi
sinin bir Alman denizaltısı tarafın· 
dan betınldığı tekzip edilmekte
dir. Bu haber propaganda mak.. 
sadiyle İngilizler tarafından çıka 
nlmı§tır. 

Seydi Barani'de ltalyan 
latalan havaya uçtu 
Kahire, ti (A·A·) - Myter a· 

j&Mı bildiriyor: 
Kım hududunda bareUtta ba

lmıan hagWa trtaatı, Almanlarm 
zayiata be1rmabmıt dalgalar ha -
Unde ilerlemek slstemJııi tatbik et
mek latlyen dUşmannı muharebe 
kabiliyetini gllçleftlnnettedl.rler. 
DUpıan bu suretle mgtlfz m1tnJ. 
ylSzleri için klltle halinde bir hedef 
tetldl etmekte ve bir çok askeri 
biGiJmekte olmaltııa ratmca bilytlk 
bir cearet ve 11rar ga.termette • 
dfr, Meaell Sldl Barranlye girdik· 
leri aman alır aJtat vermlfler • 
dlr- Dy fna:Wsler tarafmdan uç
ları elektrik teline batlı mayn -
terle doldurulmuıtu. D11tııW1 k8ye 
gfrlnce !ngf1111ere bir dtlfmeye bu 
malt auretile dfifmlllWL mQ&DUD 
a.yiat verdlrmJflercUr. Gözü llo gö 
ren bir mUgBılıidc göre, bUtUn la _ 
taat havaya uçmuetur· 

muru tarafmdan yatalanm11lll', 
fakat bunu g6ren ~ mı • 
•eyin, Mehmet ve Ane poliaJedıl 
tlzerine htıcum etm1flerdlro PoUL 
ler bunlaı1a mtleadele edftm 
İzmirli Nuri admdald auçlu ~ 
m11tır· Bunun berine BUle)rla, 
Ayşe ve Mehmet dUn adliyeye ve
rilmişlerdir· b:mlrU Nuri aranma.. 
ğa b81jl&DmI§trr· 

Japonya ile Fransa 
arasında bir 

anlaşma yapıldı 
Hindiçinide Japonyaya 
askeri üaler verilecek 
Şangbay, • (.ı\0.ı\•} - Blr Ha!. 

fong telgrafı, J aponlarm dUn ak· 
pm Raa.t 22 de yani pereem.be ıtı· 
nil verdikleri 72 ııaatlik tıltimatom 
mllhletlnhı hltammdan lld saat n
vel Fransa Hindiç1nlalne taamu 
ettiklerlnl blldinnekUıdlr· 

Bu telgrafa g6re Fransız kıt.alan 
iki aaat şiddetle mukavemet et
mltler ve SÖnra Franatzlar muha _ 
rebeye gece yamı nihayet veren 
blr anlqma imza eylemiflerdlr· 

Toyko, U (A·A·) - Japon umu· 
aıt gararglhı, nel)rettiği bir teb • 
Uğde. Fransız Hlndlçtnl Jatalan _ 
nm, bu ll8ha1ı aaat l ı do Donpq 
clvarmda kati aurette alWılarmı 
bıralrmış olduğunu, Japon ordun • 
nun da aym zamanda muhasama· 
ta nihayet vermif bulunduğunu 
bildirmektedir· 

FraMa harielye nesarMIDlıl 
u-.bllil 

Vlıl, %S CA·A·) - Hariciye ne. 
zaretintn tebliği : 

Asyada yeni nlzamm tealalne ve 
Çin meael~Jerinin balllne yardım 
etmek il.zere, Fransız Hirıdlçhıtalni 
aWtadar eden esas meseleler ll.ze· 
rinde mllzalı:erelere, geçen hafta 
:ı:arfmda, Japon hariciye nazın S. 
Batauka ile Fra.naa bilytlk elçisi 
Arsene Hemi ara.amda aamJm1 bir 
hava ic;iıı.de devam olunmU§tur· 

Japon bU:k{lmeU, m&k earkta 
P'raıısanm haklarma ve menfaat • 
lerine, ezcümle Hindiçininln mlllld 
tamamiyetine, Htndiçi:nl blrllğtntn 
bUtiln kmrmlan üzerinde Fraııaa _ 
nm hUklimranlık haklarma hürmet 
niyetinde bulunduğu hakkında 
Fransız hlikfı.metine teminat ver -
mittir· 

Fransız hUkOmeti de Japon hll· 
kümetine, Japon imparatorluk or. 
du ve bahriyeai için, hareketlerine 
devam etmeleri zunnmda, Hind.içi· 
nlde husus! kolaylıklar vermeye 
muvafakat eylemiştir. 

Askeri mahiyette kolaylıkların 
teferrilatmJ hnl için Hanoyda 
Fransız ve Japon askeri makam • 
lan arasmda cereyan eden görlli) _ 
meler 22 eylUlde pya.nı memnu • 
niyet b'r anlaşmaya varmr~rr· 
Aynı tarzda bir tebllğin buıpn 

Tokyoda da Japon hUldimeU tara· 
fmdan negredilmeal karar1qtm1 • 
ıruş bulunmaktadır· -----
Dün11Alman 

tayyaresi 
düşürüldü 

Londra, 23 ( A.A.) - Hava ve 
emniyet nezaretlerinin tebliii: 

Ekseriyetini aycı tayyareleri teş
kil eden büyük düpan tayyare 
gruptan, bu sabah Kent ve S~ 
sewx sahillerini aşmI§lar ve ava 
tayyarelerimizin hüonnlan ile kar. 
§Ilşıuşlardır. DQşnan erupları 
dağıtil1DJ§ ve Kent ve Essex kont. 
luklan üzerinde ve sahil açıklarm
da çarpışmalar ~· Bu hO.. 
aım esnasında hiç bir bomba atJl. 
manuştJr. 

Bu ak~ yine ekserisi ava tay. 
yaresi olmak üzere diler bOyOk bir 
dO,man filoel, Kent sahilini qmq. 
fakat dahilde fazla ilerlemeyemek 
avcılanmızm yaklapnası i1Jerine 
geri dönmil§tür. 

Bugün gündüz 11 düpnan tl1• 
yaresi düşürülmüştür. 

On bir ava tayyaremb ayıp. 
tır. Fakat bunlardan yedisinin pt. 
lotlan sal ve salimdir. 

ltalyan tayyareleri 
Kıbrua. bomba attılar 
NQmelu, (Eılınlfa) il (A.Ao) 

- na. irtifadan v.om c1ftpwn 
tayyareleri bu l&bü lforf•'a lıll
CtllD etmltlerdfr. Atılan bcaıı91ar 
denize dillmilftil.r. Zayiat ve mv:. 
yolttur. 



-.. 

lluıetf Btltöıı 909)'Ü kıymetle
.. birlikte bir ktil halbıde millet 

ll&lılp olmak daneJdho. 
1111mma ablp olmanm ea 

~ ~ ntlmanelerl ba 11111. 
~.!btlewıeeler, e.erler lıaUnl aJ. 
,.qe mllmktln oJur. 

..._~et f11111'1l1lUD kendine göre 
ı""""IUUIUJ bir u.nat girllttt, bir 
~ lllateml, bir lldmat btlnyeıd, 
' &h1ak manzmııeıd, bir dlli var-

-· bu 909yal kıymetler bir 
haUııI aldığı zaman ''MllU dtln· 
görtltll" denen mllU felsefe 

ı..... - ortaya çıkar· Milletln hL 
~ böylece bir nizam altına gir
~·- demektir· F11haldka m1net 
~tın standard tipleri naza-
' 1ı1ı- varlıktır- Btlttln millet fert-

bir kalıptan döktlhntlt gibi 
aynı '\'Uıflan göstermezler-

4ıaca1t realite halinde bir lmmn 
lı... ~ıar standardın tlsttlnde bir 
~ altmila kalırlar fakat cemL 
Mı..__~- tipik unsurlan onun ull htl· 
.. ·'etıııı temsil ederler· Bir cemi· 
~ ~nde mümessil olmak bnnQa 
,.. güçtür· Herkes bu harlkul&de 
1ı.._ -..teyl bulup onun mümesslli o;-z. Eğer herkes ideal nümune. 
' ... hnuş olsaydı cemiyette her. 
'a onun mümesslll olurdu· Halbu· 
... tleınlyetlnl t.emsll eden ne ka· 
ııa.. azdır· Bu azlık tarih boyunca 
-'tkir, kahraman, de,·let ada. 
~gibi sıfatlan alarak bir cemi
~ kalbinde yer tutmaya mu• 
--""ak olmu~tur. Bu ztlnıreyc biz 

"MllU müne\'\·erler" admı 
~biliriz. Mtlne\'l'er halkm ru· 
~dan süzülerek ldeta bir esans 
~de onun orijinal kudretlerini, 
\ 11na, armlarmı, lştlyakJannı Ha 
ı._ eder. Halkın arzularını, lştlyatl· 
~ realm, heykel, §Ur, hlklye 

u.~• bina. musiki, tiyatro, 
~ve hukuk ı;ekllnde ifade et
~ her ıteyden önce bir realite o
L llOsyal varlığı ve onun ideal 
~ ka\Tamak dem~ktlr· Sanal. 
1ııı...· \·e ll08yetede itibar kazanu 
~ buna yüzde yUı; makes ola-
~dlr. • 
..... temsil eden mttnevverha 
~ \'aafı da onun anuiamu. lra

ltrbtJ, 808yetenln dinamik lhtl. 
1&rnu, l!Jtlyakb.rmı reallzo ct-
ktfr. _ ~..,...an, yaratıcı, de\ir 

mu.ev.er ucü h kalitede 
olablU... 

L.. 'nıu münevvere sahip olmak 
~ her §eyden evvel milli bir gö
~ ınllll bir felsefenin yani hal· 
"' IDlzacı arkasmdan bir kilnatı 
~tmeğl ve dünyayı bir sistem 
JL'Uhıde görmeğl t.emln etmek 
~dır. 
~"'111 münevver ancak bundu 
'"" bizim mlkyunmzda bir var. 
,., blnnetlce beynelmllel bir 

\' et olacaktır· 
~eni bir cemiyet kurolmattnr· 
~ temelleri atılmıı,tır. Fakat 
• ~-nıım görtl!Jll tesblt eden mil
._ ~· ifade eden bir görtlı tar· 

""VeUilr etmlt değildir· 

~ .... tebeuure mani olacak ciddi 
liılt bir B011yal sebep ydktur· Yal· 
' ....... engelllk eden bazı hldL 

• \'ardır: 
1l - Cehalet. 
~ - Vuznhı02lnp siper yapa· 
ı..: &colzml ve yahut söylemek S:::flcllil da\'Ulllı tahakkuk et
'lıı.:"_lr lstlyenler buna bir misal 
~ göet.erlleblllr· Cehalet, 
tv:"_l~kette en sefil hizmeti gören 
~ bUe flklyet ettiği bir 
~· Banan mtlncvver sıfatını 
~ Jarına bir blınunan mantosu 
~•tan insanlar ar&11mda ideta 
~ baUnl .mu, olmaın,ve ec.balet 
~ klh IUm, glh mllll tuh diye 
~. •'1rrnelerl mllll minen erliğin 
~üne en bqb manilerden 

~hl hayat içinde insanlar re
)'t !ere ya llhn yoluyla yahut ha· 
~>'olayla nsıl olablllr- Sözde 
S.,~er ilim yolundan gittim 
~ hata eder· Hayat yolundan 
~ IDllnen erliği temsil ediyo
~'t derse yine hata eder· Müne,·. 
l'\ .~ mtlmesslll olduğuna gö-
' ~lı ıa" mUne,-verlnln halk· 
lla....~le ile onan rahlle aali mü· 
~yoktur-

"'-~ meseleler konatalarken 
~ \'1lnha tercih edenlerden 
~ ...._. tllphe t"tmeğe hakkım 

• 9tlnldl onlar sizden görtln· 
~ anda shden ohnadıklanm 
~ lsbat ederler· V11Z1Jhsazlu
~öl~lerl içinde kendi egolzm
lıt~~ kendi maksatlannı belle. 

ti IDeeı;uldUrler. 
~ lr C81n.lyettn sosyal doktrini 
lıı;. e.ıırh"alddtr. Ona tarihi \'l"1a· 
~ ,.,...,... Onu dltstar1aıJmıı, 
)b__U~ Uzerinde ilmin, felsefenin 
~ 187 banlann lzahmı yap-

Şehır Haberleri 
Türk-Romen müzakeıe

lerinin imzası için 

Bo••• bayatı soa 
·taumatı ballllyor 

Ha.her aldığımıza göre, bir 1 kaleti ile tekrar müzaker elere 
mUddettenberi şehrimizde de· başlayacaktır. 

vam e~ekte .?lan Türk. • ı_:o: İngilizler geçenlerde İzmir. 
men tırJtı-et müza.kerelerı m us d "bayaa ettikleri bir mik· 

. 1-:-k~'ld t' l '..+' en mu bet bır ee ı e ne ıce enmı9 .. ır. . . uzu" "mden sonra ye. 
1 rd hilkftm t. . . tar ıncır ve 

Müzakere e he t ' . . e ım~z~ niden mühim miktarda. ihracat 
temsil eden eye ımızın reısı j dd 1 · ·zaen satın alacak· 

" d"rU Se ma e enmı 
dış t icaret umum mu ~ . r : !ardır. Bu hususta beyanatta 
vet Ber kin varıl~n netıceyı ve bulunan ticaret vekilimiz yapı • 
kilete arzetmek üzere Ankara. 1 Uzakerelerin çok müsbet .tm . ..+' an m 
ya gı ıw .. ır. şekilde devam ettiğini ve lngi • 

Romen ticaret heyeti reisi de lizlerin memleketimizden mü. 
kendi hükQmetinden son tali - him mllbayaatta bulunarak bi -
matı beklemektedir. Romen ti. ze ithalat eşyası da temin ede. 
caret heyeti azasından biri bu eeklerini söylemiştir. 
hususta temaslarda bulunmak 
üttre Romanyaya hareket et • 
miştir. 

Diğer taraftan dış ticaret 
Ciairesi reisinin bu sabah şehri. 
m.i7.e dönmefi beklt>nm.?ktedir. 
Anlaşmanın bugün veya yarın 
imzalanması ve misafir heyet in 
perşembe günü vapurla. memle
ketine dönmesi kuvvetle muh. 
temeldir. 

AI imi Diğer taraftan l ngiliz 11. 

Sir Denisson Rosun cenue me· 
rasiminde bulunmak üzere An · 
karadan şehrimize ge~iş .. olan 
İngiliz mü bayaat şirketı mumes 
sili Lord Glmkoner bu akşam 
:Ankara.ya. gidecek ve ticaret ve· 

maldır· Nasıl ki te&kllitı esasiye 
Jamanlan da bir lbtllil ve yahut 
tı17u1 emrk'aldln dikte ettiği ha. 
kDd hukuk salıMma naklederle r· 
Türk cemiyetinin yeni mlr.:arisl 
lsahmı bahnaştur· Fakat teşkila
tı esasiye kanununa blle giren, 
lzalımı inkılap tarihinde n onun 
icra kuvveti ollln ln~ılj.p ıf ıtka.sı· 
Dlll projramQıda blllap pJCıasi:ılerl 
.... ................ ye .... ~ 
W girtlaenler mllllyetçlllil, cumba· 
l'IJetçlllil tamamen kendi anaııu· 
na, yahut yabancı bir ideolojiye 
göre tarif ve tefsir etmek isteyen 
ler ifadesini bulmuı olan bir hayat 
t&rzmı yolundu ptırtmak iste
yenlerdir· 
MUnevverHibı de kE"ndlne göre 

bir namu t.ellkldsl \-ardır· Münev· 
ver fikrinin btltUn tekimül halka. 
lannı ıaurlu bir 11urette izaha muk 
tedlr olan insandır· Bu izahı ya
punıyan fikir hayatındaki merha
leleri mantıki bir seyr içinde hah 
edeınlyen mönen·erde kafa namu. 
sa \'&r deneblUr mi! 

Müne\'l·erln va.tJıflanndan biri 
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- Garanti Tröste gön erırsınız. 

Bir arabacı tekerlekler 
altında kaldı 

Mehmet adında bir arabacı dl.:. ı 
Kasrmpaşada, Bahriye caddesin
den geçerken, arabasının hayvan
iarı ürkmüş. gemi azıya alarak a
labildiğine koşmağa başlamışlar • 
dır· 

Mehmet bu esnada muvıı.zentlli
ni kaybederek arabanın tekerlek· 
leri ara.sına düşmüş, bir müddet 
sürüklenerek muhtelif yerlerinden 
ağır surete yaralanmıştır. 

N ihayet atlar gUçlilklc durdu
rulmuş ve Mehmet hastaneye kal· 
dırılmıştır· 

de " t.olerans" br· FlkJr ve sanat 
cereyanlan karşnımda müte madi
yen kendi egoizmini düşünen ki
lnah kc>ndiı.i için halkedllml!J far
zedf.'n bir adamın aksülimell ka
dar lğrf.'n~ ne ,·ardır! 

Kf.'ndl e~olzminl korumak tı:ln 
<'n mukadd~ mefhumlan birer 
halkan ıı;ibi dizen, ve t~s:ıdüfen n 
egoimıiai okia,)'an bir fikir ,.~ .a
nt' • areketl kart111111tda illi eH oa 
pannap, karalarla dola olarak 
meydana çdlan eli ve kalemi cemi
yetin içinde bir tahta kurusundan 
daha faydalı olmıyan egoizmi na. 
mma yalan !Wylemrk \'e yazmak 
illetine mahkfım olan insan mü
nen•erllifn ne müdafii olur, ne de 
onun gözleri aydmhğa tahammül 
edeblllr! 

Milli münen-erllğe ka\'11Şmak 
için her şeyden e,•,·eı her ,,eyi 
tıathından gören n her teYI Rade
ce kendi menfaati namma ı;cnn 
kozmopolltin millet namına konu. 
nurmu15 gibi mlllete hakaret oor. 
memesi lizondır· 

SADRİ ERTDI 

iki harita 
Mekteplerimizde 

kullanılması 

Menedildi 
Ecnebi bir memlekette 1940 

yılında basılmış olan Yeni bari· 
talann bazı sebepler dolayısile 
:memleket dahiline sokulması ve 
:mekteplerimizde kullanılması 
menolunmuştur. 

Mezarhktaki par
maklıkları 

söken ıki çocuk 
Dün hapse mahkiim 

oldular 
Ali ve Necip adında on beş on al

tı yaşlarında iki çocuk evvelki go. 
ce Topkapı mezarlığına gi~ler 
ve mezarhğm parmaklık dcm.ırle
rini sökmeğe başlamışlardır· 

Böylece bir kaç mezarın parmak· 
lığını söken ~!liclar bunları sırt
layıp götUrürleı ken bekçi tarafın. 
dan görü!Up yakalEnmış, diln de 
adliyeye verilmişlerdir· 

Asliye döl'(.'Uncil ce.ıa rr.a~ke
mesi tarafınd'.m mu'!ıalı:eme edilen 
çocuk hırsızların her ikl8i de 23 
er gün hapis cezasına mahküm e· 
dilmişlerdir· 

Matllaat namma 
clr'etkArue 
mlracaaOer 

Bum Birliği İstanbul mmtakaın 
reisliğinden: 

DUn birlik merkezine \UU bu. 
lan bir milracaatan anladığımıza 
göre bir kaç kişi yapılacak bir mU· 
eamereye yardım istemek maksa
dile "Matbuat Cemiyeti'' namma 
şehrimizdeki bazı ticaret müessese
lerine başvurmakta ve buna da 
yardım istemekten ziyade ba'.ta as_ 
mak ıiekil ve mahiyeti verilmekte
dir. 

1st:ınbulcla muhlak bir ifade ile 
(Matbuat Cemiyeti), Türk matbu
atmı temsile JCanunun sa1abiyelli 
kıldığı (Türk Basm Birliği) olabL 
lir. 
Basın Birliği hiç bir müsamere 

tertibi için işe başlamış değildir ve 
Basın namına herhangi bir milra. 
cnat da şahısları maruf ve salahi
yetleri musaddnk arkaclaşlnrca ya
pılmak mutnttır. 

Yapıldığı hikaye olunan müraca
atıann Basın Birliği ile alakası ol. 
madığmı bildirir ve bu kabil mU
racaatlar karşısında ihtiyatlı bu· 
lunup icabında vesika aramak ve 
?.::ı.bıtaya haber vermek bazı cliret
karlıklar varsa onun önüne geçe. 
ceği için buna dikkat tavsiye ede
riz. 

Hatmnı:Zda olsun Mösyö Merka~I. 
ye eğer bir gUn Amerikaya gelir
se~lz bende her tUr!U lmkinsızl!· 
ğt yenerek aize faydalı olacak bır Aşk ve macera romanı 
dost bulacaksmız·. .. 

_ Oh teşekkür ederim Mosyö 
Paterson~. Fakat siz biliyor mus~. 
nuı;, ne yazık ki biran olsun iş • 
mlzden aynlama:ylz .. 

Bu kibar gazeteciden mUsaade Is.. 
tedim .. Yazıhanenin kapısmda eli
mi sıktı, 80nra birdenbire: 

- Fakat bu Paterson bana hic: 
de yab!mcı değil .. dedi.· Öyle zan. 
nedlyorum ki memleketinizde meş. 
bur bir Paterson var: galiba bir 
milyarder olacak .. Sakm siz onun 
akrabalarından biri olmayasmu· 

GUldUm .. Kahkaha ile gUldUDl .. 
- Ne kadar arzu ederdim. diye 

cevap verdim. Eğer bir milyarde 
rin yiğenJ olsaydun .. 

- O zaman bin kelime 30 dolara 
makale yazmazdmız.. dedi.. Takılı· 
yorum dostum .. GUle güle gidin .. 
Şansınız açık olsun. 

• • • 
Saat sabahın bir buc;ufu .. Yürll. 

yerek Grönele döneceğim.. birçok 
fikir beynimin içinde dönUyor, du:-. 
madan dönüyor .• 

s Haziran 
- Benim namıma mektup yo'lr 

mu Mösyö Raul? 
- Var Mösyö Aleks .. BUyUcek 

bir zarf getirdiler.. Hizmetçi oda· 
nıza koydu. 

Aeele De merdivenleri c;ıtıyo. 
rum· Sabırsızlıfım çok bfty11k" 
BUtUn gUn merak içinde çırpm• 

Yazan: 

Moriı dö Kobra 
dJm.. Nerede ise çatlayacaktım .. 
Fakat nihayt hepsini öğrenece
ğim .. 

Bankadan gelen bilyUk zarf he
men guracıkta gece masası üzerin. 
de duruyor .. Açıyorum .. lşte evve
la re.ııim.. Sonra makaleler.. Gece 
llmbasmı yakıyor ve şu satırları 
okumağa başlıyorum: 
BER.JER CADDESt FACIASI· 
Madam Löblond'un ud ismi 

Madam Dolores Kabrera lmlıt-· 
1926 seneeinde Grönel'de Ber

jer caddesinde Etuval otelinde iş. 
lenmiş olan cinayet -eğer cina· 
yet ise- hala hatırlardadır .. Ha· 
disenin s~çlusu bulunamamış, za
brt.a hiç bır ip ucu elde edemedi • 
ğiden tahkikatı bırakmıştı. Smo
kinli adam ve bUyUk pırlantalı ka. 
dm Uzerindeki esrar perdesi bir 
tUrlU kaldınlamamıştı. 

Fakat tesadüf hafiyelerin imda
dına yetişmiş ve bu şekilde dosya
lar arasında uyumuş olan hadise 
yeniden canlanmqtır. lşte bu sa. 
tırlarda Madam Löblond'un hakiki 
hUviyetini meydana koyan garip 
vakslan b1,1lacak.smız .. 

Polis müfetti§i Lardi bir mUd· 
dettenberi bir zehir kaçakçılığı işi· 
ıı1 taklp ediyordu. Beyaz toz mUp. 
telllarmm her gece Abes cadde-

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
sinde "Altın sepet" isimli kilçUk 
bir barda toplanmakta oldukları 
öğrenilmişti. Geçen gece burada 
ani bir taharriyat yapılmasına ka
rar verildi· Hareketten çok müs • 
bet neticeler elde olundu .. On ka· 
dar kokain müptelası karakola 
celbolunarak isticvap edildiler .. Bu 
kadınlardan birinin çantasında 
Berjer caddesi cinayetini yazan 
blitlin gazete parçalarının bulun. 
ması zabıtanın hayretini mucip 
oldu .. Bunun Uzerinc, genç bir ka· 
dm olan Matmazel Andre ince
den inceye sorguya çekildi· He
nüz kullandığı zehirin tesiri altın. 
da bulunan genç kadm şöyle ce
\'ap veriyordu .. 

_ Nasıl! Siz Etuval oteli kah. 
ramnnı esmer güzelinin kim oldu· 
- u bilmivor musunuz? Oh bu gun . . . . B . 
hokkabaz sırrı gıbı bır şey.. enım 
çok eski bir dostumdur o .. Madam 

D 1 Kabrera.. O ıamanlar 
o ores d ş· eli . 

Klari otelinde oturur U· ım ı.se 
çb 1 g-a çalışırsanız nafıle onu uma . 

zah t tmia olursunuz· Merkezı 
me e " - K 1 b" Amerikaya gitti .. Eger o om ı) a 

ik .Amerika arasındaki 
ile Birleş ti müracaat 
memleketlere nezake e . 
ederseniz belki hakkmda bır haber 
elde edersiniz.. . 

Matmazel Andrenin bu ltırafatı 

Nazik bir mesele 
Şimal memleketlerinde uzun ve etraflı seyahatler yapmıi bir 

yurtda~. gazetemize bir mektup göndererek çok ehcmmiyetlı bir mü • 
şahedesıni bildiriyor. 

Bu mü~ahede, belki dar bir sahaya münhasır bir şeydir. Fa. 
kat ı.ne"~z.uun nezaketi, bunun dar bir sahada olsa da, me,·cudiyetini 
alabııdıgınc zararlı bir hale kor. 

Bu ) urtda~. mesela falan de\letin merkezindeki bir Türk sefa
rethanesine telefon etmiş ve orada kuçük hizmet'cre bakanlarla 
türkçe konu~n;~k imkanım bulamamıştır . 

Herkes bılır. ki sefarcthanelerin kadrosunu devlet yapar. Ta. 
yin!er onun elindedir. Fakat bır de bu müesseselerin küçiık hız. 
metleri. vard~~·. ki bu işleri görcceR olanların seçimini, de\let, ora
ya tayın ettıgı şahsiyetlere bırakır. Kapıcı, aşçı, telefon santralı 
memuru falan gibi. 

Sefarethanelcr, ba!';ka memleketlerde milli birer varlıktır. Ora
larda o milletin olmıy;n bir tek adamın yer almasına g6z yumu. 
lamaz. Ac:ırla~~anberi her devletin başka ülkelerdeki sefaretleri, bu 
noktaya en yuksck bir titizlikle dikkat etmektedirler. Dünyada ne 
radyo, ne telefon, ne telsiz, ne de beşinci kol ayannda istihbar va
sıtaları, şuursuz casuslar kurulmamışken bile gösterilen bu iti. 
manm, bugün bin kere daha artması rn.zımdır. ' 

Da,·anın en basit tarafr dün devlet kesesinin ancak Tilrke 
hasrı şeklinde görünürdü. Bugün' her yabancı da, bulutlu, sisli, 
perde ve maskeli, bir hal görmek, ona göre hazırlanmak bir vatan 
borcu sayılıyor. 

Şu halde acaba, bize verilen malamatta mı bir yanlışlık var
?ır? Çünk_ü zamı~_n itibariyle böyle bir müsamahaya cidden güç 
ınanılır. fakat eger hakikaten bu müşahade dol,rruysa hemen or
tadan ~aldml~ası için mümkün olan şeylerin hepsi yapılmalıdır. 

Dun'.. belkı bu gibi şeylerde fazla heyecanlı, aşırı itinalı dav
ranmak luzumsuz bir telf\şa, yersiz bir vesveseye verilebilirdi. A. 
~a. hel: şu S?n muharebenin patladığı günlerden sonra, artık hiç 
kım~ böyle bır hareketi lüzumsuz bir dikkat ve ta~kın bir heyecan 
esen sa)~~~z._ Yeryüzü müthiş misaller, korkunç örneklerle do
ludu~. Ku~~k .!hmaller, küçücük gafletlerle koskoca devletlerin yı. 
kıldıgını gorduk. İbret almak uyanık bulunmak için bu kadan 
çol•tur bile. ' 

HAKKI SUHA GEZGiN 

ikmal imtihanları neticesi 
Haziran devresinden iyi değil! 
lise ve 
leyli 

orta 
ücretleri 

okulların 
değişti 

Orta tedrisat müesseselerin -
de bir müddettenberi yapılmak. 

ta olan ikmal imtihanları sona 
ermiş ve olgunluk imtihanlarına 
da başlanmıştır. 

Lise ve orta okulların eylül 
devresi imtihanları da hauran 
devresi gibi muvaffakıyetli ve 
memnuniyet verici bir vaziyet -
te g~emiştir. 

Orta okulların eleme imtihan 
larmda haziran devresinde ta_ 
biiye imtihanmd:ı muvaffak oıa
mıyarak diğer riyaziye ve türk. 
çe imtihanında muvaffak olan 
talebeler eylül devresinde bu 
sefer riyaziye veya türkçeden 
muvaffak olamamışlardır. 

Bu suretle talebe muvaffakı· 
yeti tam man.a.sile tebeyyün e. 
dememiştir. Öğretmenlerin ve 
maarif mensuplarının düşünce -
lcrinc göre imtihan talimatna • 

teeyyüt etti. Evinde Madam Kab
rera tarafından Klariç otelinin an. 
tetli killğdma yazılmm 7 tcşriniev· 
\"el 1926 tarihli bir mektup bulun
c'u· Diğer taraftan Madam Kabre. 
ı anın 1926 senesinde haziran ve 
teşrinisani aylan nra.sında Klariç 
otelinde oturduğu dR. tcsbit olun·' 
clu .. Bu şekilde smokinli ada.mı öl· 
düren kadmm Uzerindeld esra·r 
perdesi kaldınlm13 oluyor. 

İkinci makalede şunlar yazılı 
idi: 
DOI,ORES K.\:ıRımA:-:I~ M'ÜT. 

Htş HAYATI 
Berjer <'addesl facinsmm esrar 

perdf'si nihayet kalkacak mı? 
''Hakikat ekseriya büvük bir 

dikkatle hazırlnn~ış. en ~ilkem· 
mel muhayyel maceralardan dahn 
çok sürprizlerle doludur .. Grönel· 
dt'ki Etuvaı oteli cinayeti ı;~·m 
~fadnm Dolores Kabrera namı eli. 
ger Madam Löblond'un hüviyeti 
h~kkında öğrendiklerimiz bunu 
bır kere daha isbat etmektedir· 
Yaptığımız talıi<i1<at sonunda Pl· 

do ctmis olduğumuz malfımat:ı 
n~znran. Madam Kabrera beyne! -
mılel Yilkselt muhitlerde p;-k iyi 
~~~ınan hir şahsiyettir. F:lkat e:ı 

1
• ar tnuhitlerin rnüda\imi, en 

~iikS:k otellerin müşterisi ki
bar alem· · ının her zaman aranan 
ka.~ını .. olan Madam Knbr.-ra'nın 
~ronel ~n ne olduğu belirsiz kUı;ük 
bır otc~ınde bir adam 31Jlirmüş oL 
m:ı kı~n aklnıa ~eletiliıöi'? 

. e~~ıkah dostıarmdan birinin 
bızc soyledlğine göre Madam Kab
rera Arjantinde "ok b" "k zi-ye s h' ... U\'1.1 ara 
Mö 8

" ıp olan meşhur ze~glnlerden 
syo Kordoba'dan boşanmıştı .. 

(Devamı 1·ar) 

mesinin bir maddesinde değiş· 
me yapılması istenmektedir. 

Diğer taraftan liselerin son 
sınıflarında muvaffak olan ta. 
lebc mikdarı pek azdır. 

YATILI ÜCRETLERi 
Maarif vekilliği muht~if ;vi· 

Jayetlerde bulunan yatılı okul • 
larm pansiyon Ucretlerini tes · 
bit ederek bir listesini okullara. 
bildirmiştir. 

Bu listeye göre: 
Adana lisesi: ı iO. Adana kız 

lisesi: 170, Afyon lisesi: 140, 
Antalya lisesi: 165, Balıkesir 
lisesi: 185, Bursa: 170, Çamlı •• 
ca kız: 210, Denizli: 140, Di
yarbakır: 170, Edirne: 160, E. 
renköy kız: 210, Erzurum: 175, 
Galatasaray: 260, Gaziantep: 
150, Haydarpaşa: 210, lzmir 
erkek ve kız: 210, Kabataş: 
210, I\:andilli kız: 210, Kars: 
160, Kastamonu: 150, Kayseri: 
170, Konya: 160, Kütahya: 
140, Sıvas: 160, Trabzon: 150, 
Yozgat: 150, Bursa kız öğret· 
men: 170, İstanbul kız öğret. 
men: 210, Aydın orta: 150, Bi· 
lecik orta: 140, Bolu orta: 150, 
İzmir Buca: 210, Çanakkal\?: 
160, Manisa: 160, Maraş: 150, 
Niğde: 140, Ankara Ismetpaşa 
enstitlisü: 210, Üsküdar kız cns 
titüsü: 210. 

BU YIL OKUNACAK 
KİTAPLAR 

1940 - 1941 ders yılında lise. 
lerde, öğretmen okullarilc orta 
okullarda, sanat ve ticart:t okul 
larında okutulacak kitapların 
listesi dün bütün okul idareleri. 
ne tebliğ edilmiştir. 

Talebeye bunlardan başka hiç 
bir kitap okutulmıyacak ve he· 
le talebeden münhasıran yeni 
tc:imle basılı kitap istenmiye. 
cektir. 

Bir yıl evvelki arkadaşların. 
dan devir suretile veyahut dı. 
sandan satın aldıkları ayni ta· 
rihli kitaplardan okumaluına 
ve istifade etme!erine imkan ve. 
rilecektir. 

Yalnız bu kitaplarda bazı ta· 
bı yanlışları bili.hare gönderile. 
cek klavuzlarla dil7.eltilcccktir. 

• 
Vali Y alovadan döndü 

Cumartesi gUnn Yalovaya git
miş olan vali ve belediye rcisiJn.12! 
doktor Lütfi Kırdar dün aJqam 
§ehrimizc dönmüştür· 
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,Taksim kışlasının boru Maarif m Ü d Ü rl Ü gv Ünde 
ve muşambalarını çalan • 

Bir hırsız şebe- D •il n or a tedrisat mü-
kesi yakalandı dürlerinin iş irakile 

Taksim kışlasınm Taksim bel~
diye bahçesine bakan k~~sindekı 
l(Panor:ıma) apartımam ismi ye· 
rilen kısmında belediyeye aıt yuz· 
!erce metre muşamba vesair eşya
nın yerlerinden söküelrek meçhfil 
şahıslar tarafında çalındığı haber 
verilmiş ve Taksim zabıtası derhal 
harekete geçmiştir. Kışlanın bu ta
raftaki kısmı peyderpey yıkıldığı 
için kurşun boruları ve diğer para 
eder malzemeyi muhafaza için za· 
bıta evvelce tertibat aldığından ha
disenin dışardan değıl içerden 
yapıldığı anlaşılmış Taksim başko
miscri Fikri \·e komiser Muhid
din bu noktadan hareketle kışla
nın henüz yıkılmıyan kısımların
da hala barınmakta olanları sor 
guya çekmiştir. 

Bir toplantı yapıldı 
Orta tedrisat mües~e ;elcrinde 

veni talebe kavdına devam edil· 
~ektedir. Ted;isata bir teşriniev
velden itibaren b:ışlanacaktır. o· 
kullarda öğretmen kadro1arını tes 
bit etn.ıe\: iizcre dün maarif mü 
dürli.iğünde orta okul direktö::leri 
bir topla:ıtı yap::nışlardır. Her o
kul ö3retmcn sayıSJnı. yeni açılan 
şube adedlerini ve öğretmenlerin 
ders'.ere göre vaziyetini bildiımiş
tir. 

Hazırlanan ctt\·ellcr maarif \·e
killiğine göndcrilmi~tir. Vekalet bu 

cetvellere göre öğretmen tayin ede· 
cektir. YJ!'dımcı öğretmenleri okul 
idareleri inha edeceklerdir. 
Diğer taraftan maarif vekilliği 

bir vilayetten di~er bir vilayete 
naklini jı;tiven 800 orta tedrisat 
öğretmeninin dilekçelerini incele· 
mi~tir. Bu dikkçe'.crin 300 den faz 
lası yerine getirilmi<;tir. Yeni öğret 
men o!m:ık üzere müraca:ıt eden 
üniversite mezunlarından birçok 
gençler ta<;rada v:ızife kabul ettik· 
!erinden tayinleri yapı!mıştı. 

Bu arada stadyum kapısı yanın· 
da gazinoculuk yapan l\1oiz adın· 
daki ~ahıs sorguya çekilmiştir ki 
Moiz son ~ün!erde işi bozuk git· 
mekte olmasına rağmen her gece 
saz çaldırıp kadınlara şarkı söylet· 
m0 ktc ve kevif etmekte\'dİ. 

Sanayi sargısı ıçın 

başladı 
Yapılan tahkikat MÖizin yazi 

retındeki şüphe!eri tak\·iye etmiş 
ve ani bir arama neticesinde sa· 
zendelerin saz çalıp şarkı :-öylediği 
sahne civarındaki anbarm içinde 
yüz küsur metre muşamba. demir 
ler ,.e kazanlar 'e;;aıre eşya bulun 
muştur. Kendisini gizliyen Moiz 
suçunu hemen itiral etmiş ve suç 
ortaklarını da söylemiştir. Moizle 
gece yancı damdan dama atlamak 
suretile bu hr!"Srzhkta kendisine 
ortaklrk t'den 1 ·pim, \'asil ve Niko 
da yakalanıp !'vToizle birlikte müd 
deiumumilij'te \ erilmiştir . 

Altın fiyatı 
Altın dün piyasa.da 2100 ku. 

ruş ürerinden muamele görmüş 
tür. 

24.9.940 Salı 
7.30 Program vo memleket aıı.a.t a_ 

yarı ... 35 Mllztk. 8 Ajans haberleri. 
i.1 O Ev kaılmı. 8.20 I<;v !tadını. 8.30 

..... ~rthnt 
12.30 Program vo memleket saat 

ayarı. 12.35 :Müzik. 12.50 .Aja.ns lıL 
oerlerl. 13.-05 • 13.20 MUzik. H Müz.lk. 

18 Program ve memleket saat aya_ 
rı. 18.05 MUzik. 78.30 _ 19 .Milzik. ıv. 
15 MUzll<. 19.45 Memleket saat ayarı 
ve af anıı haberleri. 20 Mıı:ı:ik. 20.15 
J{onuşma. 20.'30 Muzlk. :?l.15 Serbest, 
mı.at. 21.SO Rı:ıdyo gazete.si. 2Vi5 Ra.d_ 
yo salon orkestraıır. 22.30 Memleket 
sııat a:rıın, ajans he.berten. 22.45 Rad 
yo salon orkc.strnsr. 23 • 23.25 Muzik. 
23.36 Yarınki program, ve luıp:ınış. 

~ Salı Çarşamb. -> 24 Eylü\ 25 Eylül 
~ -
<( :ll 'Ahın ·~:! 'ahan 

hazırlıl<lar 
11 scnetlenberi her sene mun. 

tazaman açılmakta olan !stan · 
bul yerli mallar serg;sinin bu 
sene de açılması için alakadar. 
lar tarafından tct.ki!dcr yapil · 
maktadır. 

Sanayi Birliği l:::Lanbul sa. 
nayicilcrinin İzmir sergisine de 
iştirak cdemNliirini görmiiş, bu 
nun üzerine lstanbul sergisini 
kurmaktaki tasrı.vvurlarmı tat· 
bik i!:in te.şebbüslere giri~meğe 
başlamıştır. Yalnız serginin son 
bahar gibi Galatııs:ıray lisesi. 
nin açzldrğı bir zamana rastla· 
ması bu binadan istifadeye im_ 
kan bırakmamr!)trr. Bu ~cbeple 
belediyeden yeni bir saha veya 

Akdeniz limanla
rında bıriken 

mallar 
Biran evvel nakli 

temin olundu 

Deniz yolları umum müdüi-ü. 
İbrahim I\cmal &yı!::ora, Anka
radan §chrimizc dönmüştür. 

MünakaJa t ,·ckülctile temas .. 
lar yapan umum müdür bilhas-

b 

Ü 

sa Ege nı Akdeniz lim:ınlarrnda 
irikcn ihracat esyammn bir 

an evvel naklini temin etmek 
zere direktifler almıştır. 

a 
1 

e 

Bugi.inlcrde !zmir ile İstanbul 
rasm::ı. bir ilave postası konu. 
acak ve bu suretle bilhassa. lz

mir limanmrl::ı. biriken ihracat 
şyalarmm nakli temin edile. 

bina teminir.e cahşılacaktır. 
Serginin ku~ulmllS!n'l. bele· ı 

diyenin de yardımda bulunaea • 
ğt limit edilmckte1ir. •

1 
Es::ı.sen Yali Lütfi Kırdar !s

tanbul sergisinin şimdiye kadar 
ki vaziyetinden daha güzel bir 
şekikle ac:ılmasm1 temini vaa. 
detmiştir. 

Ticaret odasmm büt~esinde 
de sergi için bir tahsisat oldu· 
ğ1ından bcTcdi:venin yapacağı 
yardımla güzel bir eser vücuda 
getirmek kahil olacaktır. Bun. 
dan sonra İstanbul sanayi ser
gisi her sene sonbahar mevsL 
mbdc kurulacaktır. 

Nufus say11nı 
hazırhkları 

Bu sabah Vilayette bir 
toplantı yapılacak 

Nüfus sayımı hazırlıklnrınr göz
dr.m ı;e~b-mc:k lüet-b\ bu sabah vL 

J~yçtte vali Lıitfi Kırd:ırın reisli· 
ğinde kaymakamlarla nahiye mü
dürlerinin iştirakile bir toplantı 
rapılacaktır .• ~Ufus sayımrnda kul-

Ianılnc:ık A ve B cetvelleri bütün 

kaymakıı.mlRra gönderilmiştir· Ça_ 

Itşac,:ık memurlar birincitcşrinin 

baıımda tAm::ımrn sccilmi~ olacak· 
lar ve mıntakalarını rlolaı;;arak öğ
rcn"r.cklordir· 

cektir. Vekaletin cm ri üzerine 
Istaııbul - 1skendertm şilep sc. 
fcrlt:ırinc lekrar başlanmış ve 
dün Dumlupınar vapuru !sken • 
deruna. hareket etmiştir. 

....... ,.,, .•·, ,., ~-. ~ 

ı- h 7.11 142 1 tııi'.ıı ı~a 
p Bü~ ülc Caı.'m unutulınaı: yıldı:n 

1 1 A L 1 C E FA Y E'nin 
VaJt1tlt•r \u~•ı ~a.ı \ &Uh Eunı 

OUneştıı 
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CONST.\NGE BENN.ET n NANCY KELLY 
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do:-Uto 
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Mis Lamort yazıhaneye saat bi- bu suretle l\lary Elisabeth La· 
ri otuz geçe girrni~ti. l\ladem ki mort da evin dığer sakinleriyle ay
Ma."<Vell Brunton'un yarımda öl ni derC"cede ~uphe i~indcdir, daha 
müş olduğunu kabul ediyoruz, de-' fazla değil. . 
mck ki, Mis Lamqtt odaya girdL ".l:h ışı böylece mülahaza etmek 
ği vakit Ma.'\·vell Brunton bir sa- beni esasen· hareket noktam olma. 
attenberi ölmüş bulunuyordu. Mis sı icabeden yere götürüyor. Bu 
Lamort.'un bu cinayeti bir saat da maktulü katletmek için biq;ok 
evvel işleınis olôıı,brunu kabul ede. sebep erin bir arara toplanmış ol
lim o .zaman bula~ıkçı kızı Burra- masıdır. 
E;c'in onu gördüğü saatte tekrar .. ~undiye kadar bir başka cina. 
cinayet yerine gelip cina) et tablo. yet \akasında bu kadar çok şebc
sunu seyretmesinde hiç bir mana bin bir araya toplanma .. ına he. 
bulunanıaz. . n:en, ~ıemen hiç rastgclinmemiştir. 

Bu mesele elraf ır.da akla gelebı- Eksenya bı.itün ınü~ül bir sebep 
!erek her suali istediğiniz tarafa hulu 1amayışından doğar. Bir va
gevircrclc .surabilirsiniz efendiler. kada ortada ufak bir sebep buldu. 
Mis Lainort'l.Ul yazıhaneye girdiği ğurnuz vakıt iı;ın halli çok güç ol
dakikada onun cinayeti işlemiş ol. mıyacaktrr diye düşünüyoruz. Bu. 
duğunu isbat edcmiyecek olursak na mukabil de eğer bir cinayetin 
nncak yeniden !41~rninlere düşebi- sebebi gizli olursa mücrimin suçu. 
liriz. Fakat elımızde muhakkak nu isbat etmek \"l! onu cezalandır. 
kanaati uyandmıc.;ık hakiki bir . manrn pek mü~kül olacağı kanaa
delil ve isbat bulunamaması. Ve tine varırız. 

Hülasa olarak şunu söylemek is. 
terim ki bin vakanın dokuz yüz 
dol,san dokuzunda "bclki benim 
yüzde tahminim de pek zayıftır,, 
!'oebcp talıkikatc katile ulaştırır de
nilebilir. Bu tahkikatın ~yanı hay 
ret tarafı bir sebep ara~tıracağın:ız 
ye:-de scbep'.er içinde yüzmemizdir. 
Bu on günlük sorguyu ve işittik
lerimizi ~öyle bir hatırlayınız. O 
zaman göreceksiniz ki maktulün 
katibi Sidney Harri90n, km Elaire 
Bayford \'c hizmetçi Violet Bur. 
rage mü~tcsna olmak üzere evin 
içindeki bütün insanların hepsinin 
bu adanır öldürmek için bir se
bepleri hem de mühim birer sebep .. 
leri vardı. 

"Şimdi altı insan karf-Ismda bu
lunııyoruz. Bunlar da sıra ile şun. 
)ardır: Enid Brunton, maktulün 
kan:.ı. Adrien Brunton, maktulün 
oğlu, Pcter Hargreaves davetlisi, 
Jeannette Bocguet oda hizmetçisi 
ve hizmetkarların ruhu olan Yen
ningsler .. 

Bu altı kişiden hepsinin Mister 
Brunton'u öldürmek için birer se. 
bebi vardır. Bunları bir gözden ge
çirelim: 

1 ~ Enid Bnınton, koc:ı~ı olan 
bu adama preste5 ediyordu. Bütün 

- -

KO~tAYU/UF 
~ .. azan :ıi SKENÖER:F. SERTEL.[\' -.... - ..... 

Yusuf bir sene içinde bir 
çok seyalıatler qapıyor 

İşte, bu netameli güreşten 
sonra, İstanbulda pehlivan diye 
g~inen Arap Hakkı, Kara Sait, 
Tophaneli İibrahim gibi külhan. 
beyler, Yusufa düşman olmuş· 
lardı. 

Bir sünnet düğünü ... 
Aradan bir sene geçmişti. Yu 

suf bu bir sene i<;inde Bandır. 
maya, Bursayn., Edirneye git· 
miş ve birka~ güreş yapmıştı. 

Yusufu ı;:ok seven ve çolak 
kalan Bandırmalı Hüseyin, onu 
bir müddet !starı'JUldan uzak_ 
la,c}tırmak ve külhanbeylerinin 
tuzağına dü~me!den kurtarmak 
için ilk önce Yusufla beraber 
Bandırmaya gitmi!)ti. 

Yusuf Bandırma köylerinde 
birkaG ay kalmıştı. 
Bandırmadan Edirneye, Edir

neden Burı:aya giden Yusuf bir 
gün Bursada. İstanbullu bir dos
tuna rastladı: 

- Ne nr. ne yok tstanbuL 
da? .. 

- !stanbul bildiğin gibi.. Fa. 
kat, tanıdıkların arasında birçok 
değişiklikler var. Meselii, Arap 
Hakkı hapishaneye düştü. Kara 
Sait denilen pehlivan bozuntusu. 
nun da bir kolu kırıldı. 

- Ne dedin yahu? Bir sene 
içinde neler olmuş da ha.berimiz 
yok. !yi ki ben 1stan'!Julda yok
muşum. 

- Neden? Herkes seni ara
yor. Hala gelmiyccek misin? 
Buralarda mı dolaşn.caksın? 

- Gelmeye niyetim Yar. He
le bu iki na.merdin cı-ım.'ydanın. 
dan uzaklaşma.sma ç:ok memnun 
9.ldum.. . 

- Öyle ama.. sen ne kadar fa. 
taıibuldan uzak lralsa n dediko
dular yine devam ediyor. 

- Ne gibi dedikodular? 
- Ne gibi olacak! Herkes, 

Kara Saidin kolunu Yusuf peh. 
livan kırmış, diyor. Ya öt.eki 
yankesici kıllklı herife ne der
sin? 

- Allah derim .. Ne diyeyim? 
Tam layık olduğu yeri bulmu!?. 
Fakat ben onların yüzünü bir 
senedir görmüyorum. 

- &m ister gör, ister görme! 
Halk hükmünü vermiş: "Yusuf 
pehlivan, Arap Hakkının hilele
rini meydana çıkarmış. Nihayet· 
hapse kadar attırdı adamcağızı" 
diyorlar. 

Yusuf bu habere içerledi: 
- Vay canına be! Demek be

nim için böyle diyorlar ha?! O 
halde iyi olmuş kahpenin hapse 
girişi. Allah ayağına dolamış 
yaptıklarını. 

- Zaptiye nazırına haber ver
mişler. Bir pehlivana bıçak çek. 
tiği zaman yakalayıp kodese at
mışlar. 

hayatı müddctuıcc koca-:ıiyle cemi. 
yetin her sınıfına mensup kadınlar 
aragmda daima me\-cut bulunan 
samimireti bildiği için azab ve ız. 
tırap çekmişti. !lk ~bebi kıskanç· 
lık olabilirdi. 

(Bu his b.u kadar uzun za. 
mandanberi dizgine \'Unı!mu~ ot. 
duğundan dolayı bir kere kapıp 
koyuluverir~ çok müthiş olur)ı 
bunun ikincisi de dahn az muhte. 
mel ve varid gördüğüm bir se. 
beptir. Fakat bir sebeptir. O da 
çoculdannm ve kendi istikbali için 
duyduğu korkudur. 

2 - Adrian Drunton. Bunun 
babasını öldürmesi sebebi üçtür~ 
Aşıktır ve babası sevdiği kadınla 
evlenmesini kolaylaştıracak yardı
mı etmekten kaçındığı için babası. 
na karşı çılgın bir hiddete tutul
muştur. Sonra da ayni zamanda 
evlenebilmek için parıı sahibi ol. 
mağa müthiş bir arzusu vardır. 
Babası öldüğü vakit i9C büyük bir 
servete konacaktır. 

3 - Peter Hargrcaves, davetli. 
Genç Bocguct'un ifadesine kadar 
onun bu cinayeti i~lemek için bir 
sebebi yok mbi ~örÜnüyordu. Hal
buki genç kız kom1ştukt<1n sonra 
mesele değişti. VaJ;ıa genç adam 
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- Oh, oh, oh ... Ne iyi olmuş. 
Fakat, ben onu - !stanbulda ol
saydım - hapisten kurtlı.rırdnn. 

- Neden? O herif, sana da 
hile yapmış, omuzunu güreşte 

(burgu) ile yaralamı~ diyorlar. 
- Yalan değil. Fakat. halkın 

bir kısmı bunu bilmez. Kalaba
lık hir yerele onun burgusuz ola.. 
rak giireşmcsini isterdim. Yenil
mek nasıl olur, o zaman görme. 
liydiler. 

Yusuf o gün Bursada bu ma. 
Ifunatı aldıktan sonra, köylerde 
daha faza do~amamış, kapağı 
tstanbula atmıştı. 
Çamlıcada Mısırlı Cafer beyin 

köşkiiLde o sırada büyük· bir 
sünnet düğünü hazırlığı vardr. 

Yusuf İstanbula gelir gelmez, 
Halim paşanın daire müdürü Ab
dullah beyi aradı. Köşkten ken
disine, Abdııllah beyin Prens 
Halim Paşa ile birlikte Mısıra 
gittiğini, bu yaz gelip gelmiye_ 
ceği belli olmadığım söylediler. 

Yusuf oradan Çamlıcaya ine
rek, Hoca İhsanın kahvesine gir. 
di. 

Yusufun cam sıkılmıştı. 
- Bursadan boşuna gelmişim 

diyordu, Abdullah beyin burada. 
olmadığını bilseydim, Bursadan 
gelmezdim. 

Yusuf kahvehanede otururken 
etraftak m~terilere şöyle bir 
kulak verdi. Herkes yakında ya. 
pılacak büyük sUnrJ~t düğünün
den bahsediyordu: 

u_ Çocuğunu götürüp yaz
dırdın mı?" 

- .. _:_: Rayrt ·kapanmış dediler, 
almadılar. Yüz çocuktan fazla. 
çocuk sünnet ctmiyeceklermlş. 
Hazırlıklar ona göre yapılmı~." 

"- Cafer beyin ağasını gör. 
seydin, kolayını buur da sana ... " 

öteden başka bir ses aksetti: 
"- En meşhur pehlivanlar 

güreşecekmiş. Cafer beyin ağa· 
sı başpehlivanlarn ıbirer birer 
haber göndermi~ \'e hepeini gü. 
reşe davet etmi~. Birinciye yir. 
mi be~, ikinciye on b<>.-? altın mü-
kafat verilccekmi~ ... " . 

Yusuf işin p1.ra cihetine ehem 
miyet vermiyor. baş gtireı;ıçi1er
le kapışmak istiyordu. 

Son bir Sl'ne içinde kendine 
öyle iyi bakmı~. öyle güzel ye. 
yip içmiş, öyle idman yapmıştı 
ki .. 

Yusuf u lstanbulda görenler 
birdenbire tanıyamadılar. Yu
sufun bazularr, bacakları çok 
sertleşmişti. Tuttuğu yeri kopa.. 
rıyor, bastığı yeri titretiyordu. 
Onu bu halde görenler: 

- Sen Avruı1aya gitsen, mil. 
yon kazanırsın. Yusuf! 

bize yeminle ~öyledi ki o Ma.~ell 
Brunton'un vaktiyle anıwsini ta. 
mdığmı Ye fümesinin intiharının 
suçiyle bu ada.mm ittiham cdilebi· 
leceğini bilmiyormuc;. Fakat bu 
sözleriu sıhhatini isbat edecek de. 
lillerimiz yok. 

4 - Jeannette Bocguet'a gelince 
o l\faxvell Brunton'un bac;mdan 
savmış olduğu bir metresidir. O 
Latin ırkmdandır YC ateşli bir ka· 
dmdır. Sonra o aşk cinayetlerinin 
pek mebzul olduğu bir memleke. 
tin çocuğudur. Ve zannederim siz .. 
ler de bu kızın vaziyetinde bir ci .. 
nayet işlemesine kfıft derecede se
bep olduğunu kabul edebilirsiniz. 

5 - Karı koca Yenni ngslere ge. 
lince .. Sebep aradığım ıaman iki· 
sini bir insan gibi hesaplamağa 
mecburuz. Burada sebep de gayet 
makuldür (bununla Yenningsl'erin 
sebebini diğerlerinkinden daha kuv 
vetli bulduğumu söylemek istemL 
yorum). Yennings bir hapishane 
kaçkınıdır. Mazisinin kötülüğüne 
rağmen efendisine sadık bir u~ 
gibi görünmektedir. Halbuki bu 
cinayetten birkaç gün evvel Yen
nings'in içindeki şeytan tekrar u. 
yanmıştır ve Yennings hırsızlık 
etmistir. Maxvell Bruntn u~ağı· 

Derler ve keııdisinı Avrupa.)'$ 
. gitmeye teşvik ederlerdi. zatt.!l 
ona bu tavsiye}i Halim paşaıııı: 
ağası da yapmamış mıydı? 

Yusuf, o gün Çamhcada HocJ 
İhsanm kahvesinde bir hayli fil~ 
ltlnıat topladıktan sonra, eııne5 
ni kırdı, göğsünü şişirerek ,ka~ 
velıaneden çıktı ve Cafer be}'1 

köşküne gitti, güreşecek pe~ 
1ivanlar arasına kendi :ı.dmı d 
yazdırdı. 

Yusuf artık müşterihti. 
ğün günü sabahleyin. crkcııd 
köşkün bahçesinde bulu:iulacS'' 
ttr ... 

Yusuf bu dilğünü bir yııdıırt 
beri bekliyordu. Pre.ıs Hal~ 
Pa,c}amn kö!'!rün~ devam ctt 
sıralarda. Çmılıeada haıırlsft 
mağa b~"·a··an bu büyük si111 
net düğünü nihayet bir yıl SO 
ra düzeltilebilmişti. 

Galiba bu t:ıahhura na y 
Halim Paşanın l'vlısır seyaJ1ll 
sebep olmu~tu. Zira, Cafer J3t 
de güre§ meraklısıydı. Siinfl 
düğünü vesilesile güreşe cheıı: 
miyet verdit1i i~indir ki. PaŞJ 
nm yakında k vdet etmesi ihl 
malini düı;üncrek, düğünü 

yıla tehir et.mi~ti. 

Halim Paşanın bu yıl da 
sırdan dönmemesi liz::-rinc, 1' 
sırlı Cafer Bey Slinnet düğilıl 
nün bir yıl d:ı..ha tehirini muıı' 
sip gürmiyer k, çocukları t 
Jatmağa \"e düğünün tenlll1 
on be.,,inde yapılmasına. 

vermişti. 

Yusuf, düğün giliı.tinü 
sızlıkla bekliyordu. 

Bandrrmalr çolak 
bir gün Tophanede 
Yusuf: 

- Çamlıcada yapılacak 

reşlere yazıldım. Sünnet düğıl 
nü gelecek pe~entlJeyc baş!~ 
Düğün eğlenceleri cuma 
akşamına kadu, y:ıni üç 
sürecekmiş, dedi. 

Bayındırlının yüzü 
du: 

Yusuf bun·nrı söylerken fl~ 
scyinin nic;u .'lıJj~Ur.ü nnJI> 
mamı;;tı: 

- Ne gülersin l:c göz~ 
dedi - ben sana süu.ıet d~ 
nünde ya.pılaoal: güreşlerde 
bahsediyorum. 

Hüseyin {;evo.p verdi: 
- lyi va. bu haıb<!r de~ 

lıo~uma iitti. Gtılüyorum . .Ağl 
yacak değilim ya? 

- Yok ... yok. . .senin diJiJıl' 
altmdo. birş~yıer Yar. Hele ~ 
kar §U baklayı llc.,CYun ln.n baJI' 
ymı! 

Hüseyi:;. ri.ldi bir tavırla 1 
zün~ dev:ım etti: 

nın mazisini bilmektedir. Ve 11~1 
sulığım da raknlamıştır. 111tc ti 
rada da m~:.ele Ş1t noktndndır. .d 

"Farzede.li.ın ki Brunton hlr"':ı 
lık meselesi hakkında met~n 
ile konuştuktan birkaç gün soıı"' 
l(bu mevzu hakkında konuşulı111' 
olduğunu Ycrmi~slcr bize bol, 
anlattılar.) E\'·et far..cd"'lim l\( , 
ter Brunton uşağına r.e kar.ır '~ 
d.iğini söylemiş1ir. (Bunun aı-s 
yalnız Yennings iddia etmel:~ 
<lir.) Bu karar da kendisinın \-:,, 
vini~ ~iy.eti için bu hırsızlık :rı~. 
sclcsını pobse ihbar etmek ve 
şağıru cle vermekti. 

"O vaziyette Yennings, hapislı~ 
ne kaçkını Ycnnings kaçan l'Jl~ 
puslara yaprlan ceza ,.e mu~ 
lerin ne olduğunu bilen y~ı~ 
pekfila Mbter Bruntonun a?;, 
e~yen kapamak ist.eğine • dil,!· 
bilır. Fakat bu da bir f arazı~;ı<t1., 
Muhakkak olarak elimi~ biç bl 
delil yoktur. e 

"Bizim bildiğimiz şey ıeannett 
Bopuet'nin ve Yannigı:'lerin arı; 
lattıb şeylerdir. Ve bir detecef 
kadar onların söyledikleri şeyle!C 
sörlediklcri ~kliylc inanmak ınec• 
buriyctindeyiz. } 

(Devamı var 

Tı 



HtP'Dlzln JC&valalı bir Tilrk 
......... Mebmet Ali Papyı 
.Aıu\'Utıqtınna gayretinin Mı. 
..... Nimi Wıiatma kadar 
'lfUS ettJliııdeJı b!.J:e haber Ye. 
"1 e.cr, YlilıJet mektupçumuz 
liman Eflbl'ln vUcud& getir 
~ hırka. .. kere takdir ile blL 
~ .... ('ftrkiye Maarit ıra· 
ıtai) • ,mi ~ lkinei clL 
Qtir. 

O.an Ergin, bu cildin 4:3 
9*tı eahffeeincle Tilrkiyede 
Mbek tabail fulma geldiği ıa· 
-.an. M1llrda Mehmet Ali Pata ._,le açılan devre intikal edL 
1'r '8 Mmrm Dk mekteplertn· 
411 ~ URre MJ8lr Ma.-u 
~ lir h.,.t.e )'Ildır. 
4liJı w 198S te BuJak matbaa· 
llMa butmlığı (lllmutaWIL 
~) Jdtamun beti"' dt 
~-- ... •bf'tlerla tereL --ı 

lnırtanq lir *1am teklini ka· 
bal 'N tuvlr GimmU)'OI" ki. Bu. 
mmla mun 'J.'lllk olmadJğr, ay 
m w;rnand& .ıtJlemnif ola. 
e&IQU sa.im ll:aP'mayan mtı
eJlif, '1'1111* TUrk aleyh. 
tarıJir, aMrm ~ hij• 

~ =••nm keebıceye 
ve ı.tlldAL kuanmcaya 
kadir belki bina haklı olabi· 
Jeoell,, mllta.1Mmı kaydettik. 
tlll ve buna brp pek haldı o· 
larak da: 'Takat 191' teftberi 
Mısır buna nail olmuş bulun. 
dutu için ilk mekteplerden ıtı· 
haren Mısır gençlerini bundan 
aonra da TUrk aleyhta.n olarak 
yetiştirmek herhalde dofnı bir 
hareket dejildlr amma.. de. 
diktea llOllr& TUrk MA!iınaet Ali 
l'llla11 Anıavdl g&tenneniıı 
himl ael>ebhıi eöyle ortaya ko" 
yuyor: 

"Bir Jıuım Jf taırlı •""41rri
rin llanedanın Ama1'utı,,,.,_ 
iddtaya aovlc w ichr etin d6 
~e bu ıarıa ~r. 6""4i" 
ye bldar Mutrltlan H1e gt&i 
kullmıonlar Tllrkler olvflOCI '*"
dml ba,ıtmMJald Nrlı ....... 
M da bir hakaret 1ıJaHli pa 
nlmak lUmgeir; .,.. Aanr 
tlmn bunlfan tebriye P.t•k ~ 
cir ki .. ~ ........... 
Aım'Vef veril_,,fr, .....,...,. 

Osman Ergbı'in bU t&bmtntn· 
deki ...,. 86z göttlrmeS: JMrin 
bu d& M.mırm veya hanedazımm 
tarihiDi yaz.arken llısırlılvı 
TOrlr aleyhtarı ve yWmet TUrt 
fuilettnln \'8 ~.ca. 
hlli ola.r&k ~ için 
haklı 1* ..., tAılkfJ etmez. 

Mehmet Ali f quım Arnavut· 
Jufu Jıakkmdakl fd~ lamı e. 
....ıtfmı gösterip TllrklGitl• 
Dil tat eden veeikalan Jnıyda 
fJqlamadau lmlel. ba not
ta.ya dokunmakta ft Mmm1a 
)(emlWderin de, zulmeden u -
terlerin de, hattl. baf1armdaki 
valilerinde Ttlrkln S•Y" 
r i UJllAll'laıodaa oldafmıa ,,. 
asıl TtlrkUn de l'eL 
ı a h ı a r g1b1 bu ya.baDcdar 

dan aaırlafta zu11lm ve hakaret 
sönHWerinl ve Vak'al Bayrtye 
ile Tanzlmatı Hayri)'e deai1en 
lnkdlplan bun1arduı kurtul. 
mak için :vaptıldumr - hlll 
anJamam'Jllana - anlamak t· 
çin MlaırlJ muharrirleri badi 
tarilWaba blrillci dldindeld 
Enderun w Acemi 
Oflanlar Mektep. 
1 e r 1 bahl8lerinı okumaya 

Nllll ki (TUı1d79 Kurit Ta. davet etmektedlır. 
rllıf) Din ~ muharriri de B&bal o vadiye eevketmtk 

KQçOk HikAye: ., 
·~--- ... edlnee'9 b" llnWl Tllrk ldaNIL Yatorlt'te TUrlt - Bulgar hudut mmtakuuu ıesenler btl-

aDU'Iİ içinde olduğunu tnıı borozlarm iblklerlııl teellJnio bulurdu· Yalım Ttlrk köyle-

. 1D++ . ...,.,.1111t ,~r:~ ......... Wdblr1 ic;bıe slrmit ~ ' "" ... .. ....... ,....... Oftıo 
~ . ..._-. .... ..._.-uma lf.-.U

Ollliıiirlıt 'l'alımlt'te lnMl11t mwfwblr ettSll wmen1er cin. 
rl,yelere ftıdlll mdder4ea bld de itte bad1Jr. Neferler. lb atı· 
n, koltuJdarma klltlnbml bir horozla mub&fm kaJellDe pllr
lerdl; ve baD1ar çok c1ef& B1llpr JıuclwiunclaD 1511• bir dolat
mak 1çln bl1'lk w ba lmmm bir lncl sllıl tlfldddan 1ılr tik.. 
le seyahate çlbul horosJudı. J'abt, d&ıDtlerl, hJQ te ba bdar 
parlak olmu; alellcete bir hareketle bq1armda1l ha
dmı edilmll boroslar, llllan Ye aendellyerek huchıdu aeçmele 
galıflliardJ. Omer. el•r blrialne Jahat ftftll* Jblm plfl"le: 

- caeatrmn! derdi; ne )'apt.JDll· BaDJar merdane cıa
vllpıllyorlar JEi. .. Blrlblr1erlnia lhlklerlnl tutup pes ecll1orlar! 

Bulpr muh&fıılan Tark budadunclatl ba prlp talılatJı 
tomouyu tamrlar ve çok kereler de Jbllmls bir :bolala tıabaf bal
duklan içla olacak; ara ma, TUı1t mu1lafm JnalellDe dolru on. 
lan teııdilerl u~ıar: 11.h11t, hudut Jmm•""ınmm deltllP 
değlflDedltml ntrenmet lstedene beyle yaparlardı-

• • • 
Henllz Tllrk - Ba1pr Jaarhln1ıı bltlınw'Jllı sQDJercli· lld 

tarafm acayip blr doltlak bnuı S;bıde blrlWılnl ~ •• 
mantar- Sene 1010. Nenetop ha.dut boyu ~ dlJı sesle
rQe tonUfUYOrd11· Gl1nlbı heıtıanaf bir dp.1rlkaımM ADaayetlll 
boüırlarm bir tarafmdD kllçlk 1ılr maner ateP blltlbı 1ıAr bL 
dada )'lla7IP &tele nrecek bdar tebllkeU oJduiu sQDJer!

BunUDla beraber bu M&blyet ara 11ra uJ•p1mu bir wsu• 
ha cl&ler; meNll bir hafta deVJVe1er. teadtlf etmeıl«D 
clolqlr; ve llWı atııdliı llltilmeadl Baıtmlerd• Jıadut Jmmaa· 
danJan )'aft bir do9tlak !laftlll '4;lncle lıldblrlerlM llpfet ve
rirler; ve IODf8, muhafm lnılelaine oeldldlk1erl dılrlJra. atedn 
berld8'l tek llJAblv lftlllr: haw., IOlatta ın.ram.. Jreta bir 
bel sfbl prlllrdl· 

B6ynt ,n.ıercsea bir ~ BuJaar mahafalan Omed bir 

"11fete~: 
llepll ele taze bir mJ1li1'l kftm De .. 1'110 .,. tlreDdal 

llbltler- Babana ki lhil1ar 1ılr lmpuıatorlulmı )'Ull blfmb 
balaaQOl'lar: onan bol me)'ftlarla alır bir Ulde atalı larkU 
claDarma fttlt vült tat abnlrta lqJnaa JaramU bir pak 
gibi hareket ediyorlardı· 

Ziyafet Mf111 ~U· Y...U. Bir bUm ~ altında 
Nevrekop mtıarmm lıaflf rlbr&ln cha7alaror; Ba1pr lahltle
rbdn ikram •ttlll Jaülkl bir BaJpr IU'abmm kobla, lm)rbı 
yok, 1ppnm bfumı -~ Y.ıuat, tıGt1D. ..m&r, dL 
... ftlifelerlal untarak, ,.- Jroft almak * ~ 
Jar slbl1dl: WE bir pmme hllll h1lktm Blrtlyordu. 

Blnlalıln tudaPı bir tanımda, ---. t&'flddana Jro. 
lmm plen bir lmlll .-

Bir Tl1rk bdmr JayatetlDde peçell ~ QUlatlı 1ılr .... 

gUnlilk bir guete ~ 
de ~ Jçln ... ele o 
tafallltı bir tarafa bnbıclim 
ve pnıt Omım ErJrln'ID, lfl 
ret t1119C1 !lmllemfn V .. ımud 
Kemal !nal'm "fWtalarm& da. 
yumalc JIMmet Ali PmllDlll 
~U TUrk olduPaU tart 
himbt telblt .. alllltleri 
yarın obyucularmm& nakle. 
deceii& 

Nakledecejtmls bu ftllhh• 
Mlllr ilk mekteplerine llOku1lll 
ba hatah alılfeterl ~lhe •· 
it oJura hem ilme Jıimıet e. 
ctib.,t .. bem TUrk • Kmr kar 
deelltlnJn istiMıaJlne lrMtecl'er 
gl>i gtlrtlllm ba lllall JWanler 
klnlmıt otur. 

o bJemlerle lllr tanttu da 
,me IDw1i lm1zllllde almtU1m 
ve Kellmet Ali Patanlll 'l'Ork 
oJdulmm IGyı.nett.en oM""
J'lll kltaplaı1a dald t..ı halkı. 
c1edirler. 

BEYKOZ KOYLERiNDE. BiR 
GEZir. TIN iN HiKAYESi 

Bir hudut oyunu 
KENAN HULOSI 

Hikayeci Omer Seyfetti nin hayatına 
.. ~ halcDô Wr Taka: 

BuJpr lp'8t mecllBlade bir Tlık bdml ~ ı..D. .., 
tellk on11 bir de GlnPD• ~ a.,.s& bGtDn lı1111ac11& a. 
,.,. b1clın.eak bc1ar ,mı.et 1ılr .... pll;Jw; BaJpr sabit· 
lednla Jra»ahaJan dnlt1t1erln bllkJaıma bdar ~ 

itte, Yabrlt .....,._ Mlll'IDl UClllU 0mere bir 01=! 
8- ele nud 1ılr o,.ı ... 
Omer, l:ılrdea!ıılre .nt1nmt. dawanacak lllııl ollaaltu· Blrden

hlre, lgerlalndekl bllttbı &üJerl•, .... bramı bir tarafa 
iterek. tam ortada. etnfm& malamml BaJpr alılt1erbala ... 
rlae dotra, bir ,..,... ... sti atatmatı .. 

8oualan ba hatlra1I alataa O-: 
- C.nalm-: cleı6 DlllDdla ki 718l1Unbt oı.aJE. 

S- ele blDl mat •mlfltl6 Bamettlml 
••• 

IJrtlll !lafta, 1111afet --Omer4eJdi. Yedi sl1n "'11Gk bir 
ltlkQnet lQlde beQmfltL ller Dd tanıta da ll9 bir alWı, M ki. 
;ilk ,.. ._.. bir lprlıt.- Battl, o 1lafta 14ıbıde, Omer, lblW Jlo. 
l'0&1ara bile ~ 

Bulpr wJ:ıltltdnla Pdde ... Jm4aclaa bir taraflndaı Pil 
.. ~ ı.teaadl ~ DıllderJni ....... 
geltf. 

ômll'Jn W*fetl bir '.l'Drk laldll De bqJım11tJ. •Drylırm 
demlendldlmlt m91hm' ramı .. lcıtn bol bir m• ile .a wı. 
Bava D:ak ve :ıaJam ldL 

Bu1pr alıftlat dnıa ot1lrdülan ..... o... --: 
- Dlmlko, Jae1, Dlmlko!-
I>1milro Bulpr m11JaıMdpln olhı idi. Baa. - altı ,.. 

tmda: ama ı.o,ıu. 1ar1 wçb: iri '" )'1111 IGs1I bir de~ 
Omer: 
- Gel helrahm, J;)lmlto deci!· Balb hllmet eclewbba 

W.l 
Dlmiko hafif pemM..U; '" lhlJcar lalıltleıt DIJdrCllUlll 

yblbıde, Varna babceledldn ..ıat renalne nbL haOf Jembe.. 
Jlltn• brp tuhaf bir hU11'1111bak tçlKe lreld:Jar. 

DlmJko, o ıtın, pce J8rll1D& bdar 8ak111k ettf, Garip bir 
ukJ1ikt1 bu! lluelerl deilftlı'Jp tuellyer; ,.. ara mra Balpr 
wllitlerlnln eUadm aWJI! bir laıdlla1 )'114\Ull ncıam iclJwda· 

ômq, rakı De cloha blrteltl bdar bfüann .,.. balu
landılı bir sıra birdenbire ayala blktı: 

- GolıpocUnler! decll· 

Awçlarmda tattala kadehi, bir klbcı bldınr libl bavaya 
ımwmmttı= -

- GolpodlDlel': pnllnllal 
_ l)lmlkonan llNftae. 
Seller 1ıld1ılrbll tam .. ledı: 
- DJml!rmtga ! 
- J)bDlkoaUll llNflne. 
_ uep1n111n ıereftne· 
Bir 11a119darda: 
_ GolP04'b'1er: dl1• tetrarllda; leQen hafta ı..na ftrdl· 
~ slylfetln ıerefiD•· Yabua P9en httatı dnlfte fcll. Bu 
Jla1la Balpr. sem de erkektir ..... 
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Kadıköy Halkevi İnşaatı ı 
geri kaldı 

T r~n bir arabayı 
parcaladı 

Evvelki gece !'aat 10 sıralarında 
Eclirncdcn 1st:ı.nbul:ı. doğru geL 
mekte olan 67 numaralı mar§and.iz 
treni Küçükçckmece civarında bir 
geçitten geçerken, Çatalcalı Şaba
nm idaresindek iarabaya çarpmış· 
tlr· 

Kadrköy halke>vi binasr in.'.iaatı 
~eri kalmıştır. Şimdiye kadar 200 
bin lira harcanmıştı. Daha 300 bin 
liraya ihtiyaç vardı· 

Belediyede dünkü 
toplantı 

Dün belediyede mu'1asebo mü
cfüril Muhtarın reis1"6inC:e t.::.s~::t~e 
müdürlerinin ic;tirakile bir toplan
tı yapılmıştır· İ;:oordinasyon ~e}_'c· 
tinin kararından sonra hangı m· 
!'aatın yapılabileceği tetkik olun· 
muştur. 

Uskiidardakiyangın 
şüpheli görüldü 

Evvelki gece Üsküdarda Tabak
lar mahallesinde Mihriban admda 
bir kadına ait bulunan evden yan
~n ç:kmt~. ev kısmen yandrkta.n 
t-:Mra itfa;yc tarafından söndürül· 
miiştlir· 

Tahkikata clkoyr"'I zabıta yan
:rmm kaplama tahtaları ara.cıma 
koaa.n ateş yüziinden qıktrğını an
lamı!) tahkikata başlamıştır. 

Trabzondan kacan bir 
hırsız burada yakalandı 

1\ li Haydar ::ıdmda bir şoför ge
renlerde Trabzondan zengin birL 
sinin evine girmiş, üzeri kıymetli 
taşlıırla işlemeli bir kama vo bir 
siirü mücevherat çalmış, kaçmış
tır. 

Ali Haydar dün burada vapur -
dan çıkarken polisler tarafından 
yakalanmış, adliyeye verilerek tev
kif olunmuştur. 
~ 

'Bir kamyon iki kişiyi 
ağır yaraladı 

Süreyya. adında bir şoför dün 
irl::ırcsi:ıdeki kamyonla Osmanbey
dcn ;:cçcr!tcn, Hasan ve Abdullah 
:ı'iıntla iki kitiye çarpmış. her iki. 
sini de ağrr surette yaralamıştır. 

Şoför bundan soma kamyonun 
id:!resini büsbii-tün şaı?rrarak Tü • 
nclden gelen 131 numaralı tram -
""':ı da bindirmiş, onu da ha.sara 
,,._.,tımqtır. 
y,.,.~ıı1w ~·şli Çocuk hasta:ıesi

ııe 1:"'1'l•rrlmışlardır. Şoför yakala. 
·ıa"'k hakkında takibata girişi!-

----<>--
H ~ll:evlcrinde Dil 
.... • Bayı·amı 

E. ıhbn li H:ı llll!vlnden: 
(.,;ll Bııyranıı) jıldönUmU 26 • 9 

~~.o per~~mbe akşnmı saat (21) de 
P.\•'mlzl;ı Qığal ı~lundaki salonunda 

.,~ı:'-·a c;:ıkanlan program veçhile 
k11tlanacaktrr. Gelmek arzu eden yurt 
deı,ıların davetiyelerini büromuzdan 
almaları rica olunur. 

PHOGRAM: 
1 - İstlklA.l marşı, 
2 - Konferans (Dil inkılO.bmm e. 

lıcrnmlyetl): Dil ve Edebiyat §Ubemiz 
azalarıııd:ın Nusret Sefa. Coşkun ta_ 
rafından, 

:ı - Eliti ve yeni dil örnekleri: Dil 
ve Edebiyat şubemiz azaları tarafm.. 
c!an, 

4 - Temsil (Has bahçe): Evimiz 
TemFll 'ulıesi azaları tarafından. 

~yoğlu Jlalkcvlnden: 
26 Eylül 940 Dll bayramı mUnase_ 

betiyle Evimizde toplantı yapılacak. 
lır: 

l - lstıkUU marşı, 
2 - Dil mcvzuun;la konferans, 
:J - l{onııer <Ev trlyosu taratın. 

dan.ı 

Herkes gelebilir. 

Kısa haberler: 
ııı lst:ınbul arşiv dairesinde 90 mil 

yona yakm vesika bulunduğu tahmin 
edilmektedir. Sekiz senede ancak bir 
buçuk milyonun tasnifi yapılmıştır. 

ııı lıILlhendls mektebine bu sene 
rağbet çol\ fazladır. Bu yüzden mu. 
sabakıı imtihanı a.çılaeaktrr. Mekte. 
bin yanında yenlden Uç pavyon yapı:.. 
lacalctır. 

'1GUmrilk teşlcilAtı bulunmıyıuı yer. 
!erden tnyin Hen subayların har. 
cerahlannm GUmrlik ve tnhl.oarlar 
Vek!letl muhasebe müdiirlUğU narn 
ve hesabına malsandıklarmca veril_ 
nıesl kararlaşmıştrr. 

* Koordinasyon heyeti yeni bir ka. 
rarname Ue, ı:nlı.yet merkezindeki 
gayri menkul klralarma alt kararını 
kaza. merkezi olan şehir ve kasabala. 
ra da te,şmll etmiştir. 

* şehir tiyatrosu ı>anatk!l.rları ev. 
\'clkt gtın Heybel!ad:ıdaki sa.nator. 
~·omda balltalara ''Bir muhasip aranı:.. 
yor" komedisini temsil etmişlerdir. 

Mlisademo trenin bUtün hızıyb 
vuku bulduğıından şiddetli 0:nu~. 
araba par~:ılaıunış, atlar<' ·m bir 
tanesi '.ı•·,.:::lı:ı:; olarak öL .. li;., a
rabacı Şaban ise b;r kaç metre 
kenara fırlamıştır. 

İyi bir tesadüf eseri olarak Şa. 
b:ın ölmemiş, kabur~ kemikleri 
kırılmıı;tır. 

Tren bir müddet sonra durmuş 
ve Şaban Ccrrahpa.58 hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Vaka hakkında tahkikata başlan 
mr§tır. 

BOR~Aı 
Ankara23· 9· 940 -

ı--t_:EKLER--
l "WrllD 

, 
5.22 

100 Dolaı i32.20 
100 Frc.. 

100 Liret 
100 lıwlç re Fte. 29.(0 
IC(l Florin 
IOC R.aylşmorıt 

JOO Belgu 
100 Ur:ıbml 0.9950 
100 Lava 1.615 
100 Çt>k Kronu 
100 Peçe ta l3.S13 
tOC ~lott 

100 Pengö 2M3 
100 Ley 1 0.6225 
ıoo Dinar 3.162.'5 
100 Yen 31.0175 
100 hv~ Krona 30.8875 
100 Ruble ,) 

Altın 2100 

- Esham ve Tahvilat -
Ergani 19.50 

1 1938 % 5 Hazine tahvili 50.50 

Beyoğlu Halk Sincr: .. -:sı 
BugUıı mm sonu 

l - Kasırga: Türkçe sözlü, 
Z - Hudut kahramanları, 
3 -Mlkl... 

ZAYi 
1846 No. maaş cUzdanımı zayi et. 

tim. Yenisini çıkaracağlmda..n htikmii 

yoktur. - Finıze Togal. (33533) 

----., 
Uazetedt' c;ıKl.l.D DUtUn yazı '" 
res!mleı1n hukuku mahtuzduı 

l\P.O:Vl:C J'A ltl .... E~J 
Memleket Memlekı>ı 

içinde d.ışınr111 
ı\yhJı 1.1,j 1 M K.ı 
:$ aylık ~+10 -l23 • 
8 ııyhk t10 K20 
ı flllık yno ıuuu 

l'arlteden Burkan Blrllğl lc;i.D ay 
dil otu7 kunıı; dllşUlllr. Poata btrll 
ğlne girm111eo yerlere ayda yetmı~ 
beşer kuruş zammedilir. 

Atı<me kaydın.. bildiren mektuı. 
9e teıgral UcreUnJ abone parasmm 
posta veya banka Ue yollama ı..c· 
reUnl idare kendt il.zerine alır. 
TUrkly1>nln her pnı.l:ı mnk!"Zlndt 

VAKIT'a aho•ıe ynzılrr. 
Adres değ1~tlrme tlcreu 20 K~ 

U..AN oc.mmı.ıı.:uı 
ncarel llA.nlarmm s:ıntloı • sa. 

tırı sondn.:ı itibaren llAn eaytaıa 
nnda 40, le; sıı.ytalarda !'10 kuruş. 
dörr1ünrtl aııytada l; ikinci ve n. 
çtıncUde 2; blrtnclde t~ başlık ya.ru 
keMınf'Ce ., 11rnr1tr. 

Bllyllk; c;ok devamlı. ıtıı,..ıı 
renkti ııa.., 111>rı-ntere ayn ayn in. 
dlrmeler yapılır. Reaml llAntarın 

santim satın 50 kuruştvr. 
ı ı .. :.ı. ı i\lııtıh•en" c.knryll.D 

Klll:Uk Danlar 
liır det" :m. tkl defaS'I Mı. ile; de 

fası 6!S, dort derası 70 ve on r:ı .. fıı.<ıı 
100 kuruştur flc; aylık ıııın veren 
'er1n h1r 1erası ~ıl'l1111dır . Dört sa.. 
tırı gı-c;en ıın nlıtrın fR:rlı satır!ar 
t,..~ kımıştRn h!'ıını.ı edlllt 

I' - "\ 
Meclis-ı Meb 'usan 

1293=1877 
Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenın 
kere/eri . 

muza 

~00 tıll)'tlk "llhlllilık otı Kl1'8tı 

Her kitabcıda bulunur 
-~------·! 

Oi 
HJ.10 fRRAl\IJVEJ.ERI ·-

T. iş Bankası 
1940 Küçüh Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

istanbul Belediyesi 
Jlanıarı 

lt.eşlf Bed. 

1476,33 

1200,00 

İli< temJ. 
110, 72 İş Bankasiyle Osma.nlr Bankasr o.rasrndakl yolun mev -

cut bordUrlerinin yt\kscltilmesi ve tretuarların asfalt_ 
lanmaıu ~i. 

90,00 Cerra.hpa,a baetnhancstno yaptırılacak çama.,xr kurut. 
ma cihazr . 

160,62 Beyoğlu Belediye §Ubesi binasının tamiri. 

Keşif bedelleri !le Uk teminat miktarları yukarıda yazılı ~ler ayrı ayrı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Zabıt ve Muamel~t 

Müdürlüğü kaleminde görUiccektir. İhale 9 _ 10 • 940 çarşamba günü saat 
14 de Dalınl Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ihale tarihinden sekiz gil;l evvel Fen İşleri .MUdUr!Uğüne mUra. , 
caaUa alacakları fenni ehliyet ve 940 yılma ait Ticaret OJası vesika1:ı.riyl ~ 
ihale gUnU muayyen saatte Dainıl EııcUmende bulunmaları. (0052) 1 

• • • 1 

Halltalı • Nalbantçeşme _ Hadımköy iltisak yolu in~e.atr lmpalı azrt 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ke~if bedeli 109,407 lira ı:o ilk teminatı 

6720 lira 35 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık ıı;ııorl genci, husuRI 
ve fenpı şartnameleri, proje, lceşif bUlAsas!yle buna mUteferrl dll\'cr cVTak 
5 lira 47 kuruş mukabilinde Nafıa Müdü:-IUğUnd.:?n verilecektir. lbalt 
9 • 10 • 940 çarşamba gUnU saat 15 de Daimi Encllinende yapılacaktır. Ta. 
liplerin ille teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 8 gün evv~ı 

Nafıa MUdür!Uğüne müracaatla alaca.klan !ennt ehliyet ve !HO Yllına alt Tl. 
caret Odası veslkalariyle 2490 numaralı kanunun tarl!:ıtı çenesinde hazır_ 
lryacaklan teklif mektuplı.rmı lhale günü sa.at H de kadar Daimi Encümene 
vermeleri lAzımdır. 18934) 

E lTALY Si mı 

1 
ve lTALYAN TlCA.RET MEKTEBl 1 
Tom-Tom 110ka!<, Beyoğlu Tel.: 41301 1 

PazııNjan ~d:ı herglln ııant I0-12 ansmd.a ıca~ıt muıımeıesı y:ıpırır. 

awwwzsıı L4Wi'tii•!kWWWWWW&tm~~ 

Devlet Demiryoltan ve Liman1an 
iştetm~ Umum idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli ( ~2()0 ı ııra. olan 4000 kılo tra.Mtormatör yağı 
(11 • 10 • 1940) cu:na günU saa.t (10,45l onu lnrk br<te Haydarpa§ada. ga.r 
binası dahilindeki komisyon tara!mdan açık eksiltme usullyle satın alma. 
caktır. 

Bu l§e girmek isteyenlerin (163) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği ves:ıikle blrlit: te elrnlltme gUnU saatine kadar komisyona mUra. 
caatıarr ıa.zımdrr. 

Bu l~e ait şartnameler komisyondan parasrz olarak dağıtılmaktadır. 

(9057) 
• .!j: • 

:3irlteel Emtlıı. anb:ı:rmJ9. t'l.m '1;'8.gon mua.Meleslna ta.bl çimentoların 
t.-ı.hmll ve tah11yelerinin 1 _ 10 _ 19·10 tarihinden itibaren 6 ny mUddetla mal 
sahiplerine bırakıldığı llı\n olunur. (8961) 

fi 44&4 WWM --
Kira~ık deoolar 

Ankara cadde~inde Orhanbe) Han zemin katında ve makine 
yerleri istiyenlerin Vak1t Matbaası !dare memurluğuna müraca=ıt 
etmeleri. •111••- &Mw+ ;ew 

!i 

1 

En neifo salebi, en halis ve sıhhi baharatı yalnız ,,. 
MUST AHZARA TIN DA BULACAKSIN 

Beşiktaş: Ç.1- PAMAR KA Tarihi tesisi: 1915 , ___ z:m;sil _______ I ___ , 

Cumhuriyeti 
a a 

Kurulu~ Tarihi: 1888 
Sermavesi: loo.r"o.ooo Türk Lirası 

Su be ve A ians ,,. ..ledi · 265 
Zirai ve ticari her nevi b~nka muameleleri 
• 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramıve Veriyor 

t..ıra.ıt Baokasuıda kum'"ıralı v~ lbbarsı2 tasarrut besaplarmda ea a.ı 
~O lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdald 

plA.na göre ikramiye dağıtılacaktrr. 

• "-deı ı.ooo LlraJılı t .900 Ura 
• • 600 • 2.000 • 
4 • 2;;0 • 1.000 • 
~o · • ı oo • ol..ooo • 

ıoo • M • 6.ooo • 
120 " tO • 4.1100 • 
ınO • 20 • S.200 • 

DiKKAT: Heseplnrmr1akl paralar bir sena lçtnde 5'l llradan aoağı 

dll}mlyeolere ikramiye c;ıktığı takdirde % 20 fı:ı.zlaslyle ver!lecektır. 

Kur'alar senede t defa: l ı<::yıoı. ı Blr1nclkn.ııun, l Mart ve l Hazlraıı 

ta rtbtertnde c;ekllecektır. 

•;.ıııw;lll'.!n~~!ll!*ı::~ı:ııa!Eemsıı::*aMM:ammınım1•ı::ı••••1&.11111+smı1·•cAFmm+••••-:•••ll 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
ı - Mühendis kısmı glrlş lrntlbanları 1 Tc~rlnlevvel 940 Salı gUnü ya· 

prlacaktır. Kayıt oıunanlarm karneleriyle o gUn saat sekiz buçukta mektep. 
te hazır bulunmaları. 

2 - Fen memuru kısmr imtihanları günU ayrıca Ull.n olunacağı, 
3 - Tedrisata 21 Teşrinievvel 940 Pazartesi günü başlanacağı, UA.n 

olunur. (8997) 

Ankara Dil ve Tarih ~ Coğrafya Fakültesine 
talebe kayıt, şartları 

Ankara Dil ve Tarih • Coğrafya fakUltesine talebe kaydına. EylWlin 
25 inci gUnü başlanacak ve Blri.Dciteşrln sonunda nihayet verilecektir. Fa. 
kUltede tedris olunan Ztimrcler şunlardır: 

TUrk Dil ve Edebiyatı 
Fransız Dil ve Edebiyatı 
!ngiıtz Dil ve Edebiyatt 
Alman Dil ve Edebiyatı 
Arap Dil ve Edebiyatı 
Fars Dtı vo Edebiyatı 
Rus Dil ve Edebiyatı 
KI~ik filoloji 
Tarih 

Felsefe ', 
Arkeoloji 
SU.tneroloji 
Sinoloji 
Hindoloji 
Hungarolojl 
Antropoloji ve Etnoloji 
Coğrafya. 

Hititoloji 

• 

Talip olanlar bir lstidııya. lise ve olgunluk dlplomalarmı, qr ınliiıat 
raporlarım bağlzynrak sair ve cuma günleri saat 9.30 dan 17 ye kadar 
FakUtte DirektörlUğüne }nuracaat etmeleri lAzımdır. (5978) (9033) 

Sahibt: ASIM US 
Umum neşriyatı idare eden: 

/ 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Refik ATımtt Stomgı1 


