
(- Bu kuponu keıib saklayınız -"'\ 

VAKiT KITAB KUPONU ---Tertib J deo 25 ıe kadar kupon t-0pta3 fi' 

8 lda.rcmlzc getiren ok ıyucul.anmız 165 
1- - - 1 lmruşlnk altı kltııbı GO kuruı mukabl· 

2 5 llndo alacaklardır. Tnşra olruyuculıırımııı 
ayrıca J 5 lrnro' post.-. tkretı ı:-önder 

L melidir. _J 

Merkez Bankası müdür muavinliği 

HER E DE 3 KU UŞ .., 
u 

Ankara, 24 (1lususi) - Türkiye Mer~uz 
Bankası umum müdür muavinliğine 600 lira 
ile İstanbul şubesi müdlirü Bay Nedim tayin 
edilmiştir. 
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Dış ticaretimizde inkişaf1'M;h;;dAii-Pa-;1 
k • J '4 •l Arnavut mu, 1 

e ı ayza aı ' ıyo 1ürkmü? 
lıra ege ·n ra a tık 

-
Dolambaçh 
Yoldan 
itiraflar 

Yazan: ASIM US 
Stampn. ismindeki İtalyan gaze

lcslnln J:erp muhabiri bir mektn
bund,ı Almanlıuın Britanya adası. 
ııa. :nıptıklıı.rı lıa\ a tarruılannm 

hedefini dikkııfo clcğer bir canlı
lıkla aydııılatan bir fıltra yaznu15-
t rr. Gazete muhabiri ~iiylc diyor: 

. ·~tngfücreyc ihr:t'; tıa.r~keti ~im
dı i':i.inci derecede bir oıcscle hnli. 
ne indi· İhtirr.al hi bir ild Jır.ftn. 
onra .\hruınlarm ihraç lıarel•cti 

artık askeri bir mesele olmalitaıı 
çıkacaktır. İhtimal ld Alman as
kerleri Ilritanya :ı.<lasın:ı. !,'ıktıklım 
zaınan isleri burada. kı!.ti bir ı u
harebe 'ermel< yerine tarihin lıiç 
~ir zaman ka'-·d~tmclH~i bir facia 
1 "' • 
~erblnde ı;.arpısan bir halka lar-
ın etme!• oi:ır:llitır .. , 

ı\ln1an l,;asnnlıl:ırından alın:ıral< 
~·azılırııs Jm harı• intıhrunın ~izıliğl 
ayali hn hanm bugtıno kadıı.r t a.. 

hakkuk etmediği ı:,>ibl bundl\D son· 
ta. da etmlyecc[.rinl ;) nlnr.ı: tn~lide
l'in l,;cndJ Uauelcrindeıı d •ğil, is
'1çl'o ,·c Amerika gibi blmraf mem 
lekctler ga.zetecilcriuin ı:;özlcrin. 
ılen anlıyoruz· Stampa muhabiri
nin ktvıaati hilifma ol:tmk diğer 
~zt ltaly:ın ga:ıe~lerinln artık ö· 
11dtn\17.deld ilkbahardan en·el Bri· 
tan~·aya. Ih~ hareketi yapmak 
bahis mm'Zuu olamıya<>ağmı yaz~ 
lllaJıta. olmnfan bwıo tent eden bir 
deUı sa3 ılabiJir. • 

b' ~ıınula beraber Stıwıpa muha-
ıı.-ınin ifadesi lıir bakımdan ehem

tn.iyetllilir; bu 1.'hemruiyet te Al· 
~ kaynnkln.rmdan alınarak nnk. 
ledllen bu özlerin Bliyük Britan
h"a.ya. _Ya.pıla.:ı ha\ a hücumlarının 
edefınl çok açL".ct olarak göster

lllesidir. 

.... ;\JnıanJar ha.rp faT"'l·areleıi ilo 
nı·ıtan "'"' Ü .

1 
. la. adasmllaki den.iz ve hava 

r:b~?ni, aske,i müessC!'clcri, sila!ı 
1 ·t.e ıkalnrıur, tm.lreyl tahrip ctmel< 
~i dlklcrindcn ha!&scdiyorlardt· 
ç-~ kn~ gün c\ ,·el 1n~1z Jia~vc'kili 
.,~zı:ıı Alnııı.n bombımlm1a.nlarmm 
Ö;~. ':-,keto mukabil 10,030 ı;l\ilin 
~~nılınc sebep olduğnnu, yani ln.. 
t :ı nu.ıkavemet siskmini kınnnk
~ :ı tiyadc 1111.llu t~thi;;ı etmek ı;a
Sta t a.kip olnnc1u6'1lllu söyledi· 
det~~ nıuh.a.blrlnln yulmrıya. l<Ry· 
~J lgımlı; sözleri Almanlara de. 
ceİc lnı.,'illz Raş,·eklline lmll , ·ere
d rtıahiyeUedir; Alman bombar
e llnnnlaı.-ı askeri hedefleri talırlJl 
Cil~Ckten ziyade sh il halkı tcthiş 
~ ereıt tngiliz billcfimeHnl diişürc. 
ı ·~ ~it kıırga.,~lıl< çılrnm1ak ına1t· 
na 1 ıle l npılmald.adır· Belki de 3 i 
bÜ lıu nıaksa.trıı gaz harbi ihiimali 

e '·ardır. 
li ~ÜPhesız Alman hınn lmn·efl<'· 

tanın ta:ırruzları Lonılra.cla , .o Uri. 
ny lnilhı a adasının ül;;cr yerlerinde 

J tıı tahribata. \ "O Ul;}iut.a m:ı.l o
~{or. lla,·a harbinin zararlarını 

ar ctıneğo imkiı.n yoktur· Fakat 

--- (Devamı 5 incide 1 .... 
! ....... ...._.... ..... ·-·-·················· i Yarmki gazetemizde ~ 
i : 

~ Kısa · 
ıcevap ar 
f Yazan: 
! F az!l A hmed Aykaç ............... ____ 

ithalatımız ise ancak 8 k. . . 

Mısırı Mısır yapan 
bu dahi adamın İşte 
kendisini kasd eden 
kendi sözü: 

49 milyon lirad1r e ızı ncı 
~enJD sekız ayında ıse l dil bayramı j 

itbalAtımız aleyhine ZO milyon ~ y b h 1 

- Ya sizin babanız 
bir fakir Türk değil 
mi idi? 

Buna ait yazryı 
be§inci sayfa· 
mızda okuyunuz 

liralık bir lark kaydedilmişti ~ a~ın ütün a kev- . 
Ankara, 24 (A·A·) - Sekiz ay· j 10.661-047 lira ile, B~lcşik ~eri- ler ınde kutlanacak .. MeJımed .\ Ji Pasıı 

lık dış ticaretimiz etrafında neşre- kanın, 8.635-399 llra. ile de !ngiltc- Sekizinci dil bayramı yann me.m , ..... Y• • ···~-.............. _: . .._.......,.,· ·,._~ ........ -----........ ---
dilen resmi r akamlara göre, bu renin ba.,ta geldiklerini göster~ lckctin her tarafındaki halkevle
dcvre içinde mcmleketimizd~n mektedir. rinde kutlanacaktır. Şehrimizdeki 
74.74] .222 lira değerinde ihracat Bunları takiben de 6 .977 .. 038 li· halkevleri kutlama programlarını 
yapılmış ve 49.107-867 lira değe. ra ile Romanya, 6-613-27 4 lira ile hazırlamışlardır· Beyoğlu halke_ 
rinde de ithalatta bulunulmuştur. Fransa, 6-375.519 lira ile Almanya, vinde saat 18 de İstiklal marşile 

lhracntımız lehindeki fark 25 3·300-292 lira ile Çekoslovakya, 2 merasime başlanacak, dil mevzuu 
nulvon 633.355 liradır· milyon 942.262 lira ile Yunanistan etrafında bir konferans verilecek 

l939 yılının aynı devresinde ise ve 2-436·326 lira. ile de Macaristan bunu ev triyosunun konseri takip 
73.534.447 lira değerinde ihracatta gelmektedir· edecektir· 
ve 99.432.263 liralık da ithalatta İthalatımızda ise, 8-021-710 lira Şişli halkevindc de saat 17 de 
bulunulmuş ve böylece ithalatımız ile İtalya, 7-060.968 lira ile Birle· konferansı müteakip danslr bir 
aleyhinde olmak ilzere 20.454.129 §ik Amerika, 6-615-997 lira ile Al- çay verilecektir· 
liralık bir fark kaydedilmişti· manya, fi .459.011 lira ile İngilter1>, 

Sekiz aylrk ilhalat ve ihracatı - 6.271.g49 lira ile Romanya b~ta 
mızın değer itibarile muhtelif gelmekte ve bunları 1.802.945 lira 
memleketler arasındaki inki.samına ile Fransa, 1.332.241 lira. ile Çekos. 
ait r akamlar ise ihracatı.mızda 17 10\·akya, 985-086 lira ile de Maca· 
milyon 41)7.650 lira ile İtalyanın, ristan takip eylemektedir· - ____ ................ - - -
Şimal memleketlerin
den alacağımız mal 
Yalnız Romanya ve Almanya 

yolile temin edilebilecek 
Diğer memleketlerle anlaşılamadı , 

Şimal memlcketlerilc Romanya 
ve Almanya yolundan muntazam 
nakliyat temin edilınlşse de Sov
yct Rus\'a yoluyla Finlandiya ve 
diğer m

0

emleketlerle ticari müna. 
sebet yapılamıyacağı anla.,ılmış-

tır. Çünlı:U Sovyetler kendi toprak
larından yapılacak nakliyatın pe
şin para olarak Moskovada öden. 
mesini istemişlerdir· Buna da im-
kan görülememiştir· · 

(Devamı 5 incide) 

Diin sabah vılayette bir toplantı yaplldı 

Nüf s sayımı hazırhk
ları gözde·n geçirildi 

Valinin riyasetinde yapılan 

TeşrinievYelin 20 inci Pazar gü 
nü memlekette umumi nüfus sayı. 
mı hazırlıklarım gözden geçirmek 
üzere dün sabah vilayette bütü~ 
kayma.kam \'e nahiye müdürlen. 
nin iştira.kile bir toplantı yapıl
mı<ıtır. 
Toplantıda \'ali Ltıtii Kırdar , 

muavinleri Ahmet \'e Hüdai de 
buluıunu_ş, mektupçu Osman Er . 

· :· ·· urcl'.e hareket 

içtimadan bir görümiş 

edileceği etrafında izahat vernıi "-
tir. • 

11 kaza ve 35 nahiyeye ayrılan 
İstanbul şehrinde 11026 memur. 
2882 kontrol memuru ve 542 yedek 
memur çalışacaktır. 

Her semte ait kiiçük birer san
dık hazırlanmış, fişler içine ma. 
halle sırasına göre dizilmi~tir. Btı 
şandıldarm kapağının bir tarafın.. 

( Devamı 2 ıncide) 

Başvekilimiz Yunan 
elçisini kabul etti 

Anbra, 24 (A·A·) - Başvekil 
dok~or Refik Saydam, bugün, Yu· 
nanıstanın Ankara büyük elçisi 
Ra.faeJi kabul etmiştir. 

r-------
Keşfedilmiş 
kitabın keş
fedilen tarihi 
Maarif müstesarımız bu 

' meçhulü halletti : 
Murad Beyle Ahmed 
Midhat Efendinin Bey 
koz köylerindeki ge
zintisi 48 yıl evvel, 

1892 baharında 
yapılmıştır 

O tarihte Murad Bey - ki 
Mizan gazetesi 1890 hazirarun 
da k~patılmıştır - Düyunu U. 
murnıye komiseri bullllluyor • 
du. 

Maarif vekilliği müsteşarı 
değerli üstad Ihsan Sungudan 
dün şu mcktwbu aldık: 

"Mtu·ad Beyin (Va.kıt) ta 
zevk ve alaka ile takip ettiğim 
seyahatnamesinin. 2 numaralı 
t~frikasında. tesadüf ettiğim 
bır kayd, seyahatin tarihini 
tanı olarak tcsbit etmeme im. 
kan temin etti. Murad Bey, 
seyahatnamesinin bir fıkrasm. 
da seyahat~ nisanın otuzuncu 
perşe:nbc günü başladıklarını 
yaı.ıyor. 

1311 den evvel, hangi sene 
nisan 30 unun perşembeye te. 
sadüf ettiğini aradım: 1308 
mali senesi nisanının 30 un cu 
(1892 mayLSı1'm 12 inci) gü. 
nü perşembeye tesadüf ctliyor. 
Demek seyahat o sene yapıl. 

mış . ., 
üstadın bu alakası tarihi ibir 

uezintinin tarihini tesbit ede. 
~ek eserin 1311 den evvele ait 
olduğu yolundaki talımini tas. 
dik etmiş olmakla. kalınıyor: 
bize bir meçhulü halle medar 
olacak dikkat ve meleke~ ter. 
biycyc hizmet cd~cek bır d~ 
n-üzel misdlc vcrmış oluyorlar. 
° Kendilcdnc teşekkür ~eriz. 
Tefrik:unızm deva.mı bugun de 
beşinci sayfamızdadır. 

Dakarda \ Harbin sıklet 
Şiddetli merkezi · 

muharebeler Akdenize mi 
oluyor geçecek[ 

Bir Fransız tahtel
bah iri batırıldı 

, 7 İngiliz harp 
gemisi Akllenlzd.en 

Dakara gltU 
Lon<lra, 21 ( A.A.) - Rö-·t<:r 

bildiriyor: " 
General dö Gol umumi karar 

gi.hı aşağıdaki tebliği neşretmi~ 
trr: s 

Yannb~:naa nıücadeleyc de. 
v~m etınegı hararetle istiycn 
bırçok Fransızlar taraf mdan 

•...J..Qevamı_ 2_Y:z.çkfe) 

Almanya İspanyanın 
harbe girmesini 

İstiyormu§ 
Londra, 2t (A. A.) _ Deyll M'.eyl 

şunları yazmak.tadır: 

Birçok membalardan beliren a· 
lametlere 15akıhrsa, mihver devlet· 
leri harbin siklet merkezini Man5 
denizinden Akdenize nakletıneğe 
karar vermişlerdir. Bu mülahaza· 
ya varmak için ortada üç hadise 
mevcuttur: İtalyanların Mısır 
sahili boyunca ileri hareketleri. 
Fon Ribentropun Musoliniyi ziya· 
reti ve general Franko murahhasla 
nnın Bitleri ve sonra da Musoli. 
niyi iki defa ziyaret etmiş olmaları 

(Devamı 2 incide) .. 

Dakarm mevkiin( göster en. lıaril.r.. 

Japon kıtaları 
Hindiçinide 

ilerliyor 
Evvelki günkü 
müsademeler 
uzun sürmedi 

1 
Hayfong, 2·1 (A·A.) - Japon_ 

arla Fransız kıtaatı arasında. cere
yan eden muharebeler sabahleyin 
saat birde elan dcvan1 etmekle bu· 
l~uyordu. İki Japon tayyaresi 
düşmüştür. Fransız kadın ve ço. 
cukları hudut mıntakasından geri 
çekilnıişlerdir. Hayfong'da. bulunan 
!rans~ m_emurlan, Japonların Çin-

en Hındiçiniye girmek suretile 

(Devamı 2 incide) 

Günlerin Peşinden: 

Şoförler için 
elbise 

Son zamanlarda şoförlerin bir 
örnek elbise giymeğe mecbur edi. 
lecekleri hakkında bir rivayet dö. 
nüror. Acaba salfilıiyettar ma
kamları bu tarzda bir tedbir al
mağa sevke sebep nedir? Resmi 
arabalar ile taksi arabalar ara. 
sında bu §ekilde bir fark ihdasın. 
da bir fayda mı mülahaza edili
yor? Yoksa şoförlerin elbıseleri ~ir 
örnek olursa şehre güzellik. verır, 
memlekette Turizm hareketı can
lanır diye mi düşünülüyor? Yok. 
sa seyrisefere ait inzibat iş~ri da. 
ha zivade yoluna girer de şehlrde 

• (Devamı g incidP.) 



" - \'AJD't 

f HAdiseler arasında l 
Romada verilen 

karar 
Roma konuşmalarında ne ka. 

rar \'erildi? lsviçre gazetelerim. 
Berlinden ve Romadan alöıkla 
haberlere göre en ehemmiyetli k" 
rar''Avrupa Avrupalılarındır,. kaı 
desine "Afrika Avrupalılarındır .. 
cümlesinin ilave edilmiş olmasıdır. 

Malılmdur ki, Almanya ile 
[talya "Avrupa Avrupablarındır,, 
diye bir Avwpa Mozesi i~a~ 
~ttiler; bu kaide ile Avrupayı ikı 
jcvlet arasında siyaseten ve iktı. 
:>aden taksim ediyorlar; Sovyetler 
Birliğini bir Asya devleti olarak 
telakki ettikleri gibi İngiltereyi de 
.\merikaya ballı ve Avrupa harici 
i>ir siyasi varlık halinde görüyor. 
ıar. Bu itibar ile Avrupa Avrupa. 
lılarındır kaidesine Afrika Avru. 
palılanndır, cümlesinin ilave e<iil• 
mesi ile Afnka kıtası Almanya ile 
İtalyanın müşterek müstemlekeleri 
olacak mAnasmı ifade etmek isti. 
yorlar. 

Fak~t. harp henüı bitmemigtir. 
Onun ıçın Afrikayı şimdiden iki 
devletin aralarında payla~malannı 
ç:ıyı görmeden paçaları sıvamağa 
benzetenler vardır ki hakları da 
yok değildir. 

Mısırda 
kar§ılaşan kuvvetler 

Itiılyan kaynaklarının verdikle. 
ri malQmata göre Mısırda taarru
za geçen İtalyan ordusu 500,000 
kişiden ibarettir. Mareşal Graziya· 
n.i'nin kumandası altında hareket 
eden bu ordu üçe aynlmı§; 
1-Sahil yolu üıerinde ilerliye.. 

rek Sollum ile Sidi Baraniyi tunan 
kol. Bu kolun uğradıiı :zıorlıık ve 
denizden İngiliz harp gemilerinin 
bombardımanlarına uğramakta ol. 
masıdır. İngiliz ıemilerinin mer
mileri yalnız sahil yolwıu değil, 
daha uzakta olan çölün bir kısmı
nı bile döğmektedir. 

2 - Sahil yolunun oenubunda 
00 - 100 kilometre uzakta Mısır. 
Warm Narvik dedikleri kum çö. 
Hinden ilerliyen kol. Ru kolun uğ
ra.dığ! en büyük zorluk susu.ıluk 
,.e şiddetli Afrika günqidir. 

3 - Daha aNıda bir ince klr· 
an yolu vardıı ki, üçüncü ltalyan 

taarruz kolu da buradan ilerle. 
mektedir. İtalyan ordusu motörize 
olmakla beraber deve kollan da 
~ardır. Tayyare kuvvetleri lngi. 
liılere nisbeUe altı misli fazladJr. 

tneiliılere gelince, onlar Sidi • 
Darani'den 90 ve Libya hududun
dan 220 kilometre mesafede bulu.. 
nan Marsa Matruh ismindeki 
müstahkem mevkide vaziyet ala. 
rak İtalyan kollarını beklemekte
dir. Sadece şurada, burada mün
f crid çeteler ile ve havadan tayya.. 
rc1er ile çölden ilerliyen İtalyan. 
hm: vurmakla iktifa etmektedir. 

Y.ine İtalyan kaynaklarına g0re 
1 ngilizlerin Mısırdaki K\ıl.vvetleri 
230.000 ~ilik bir oröoour İngi
lizlerin kuvvetleri ltalyanlara nis
betlc yarı derecesiiıae ise 'de onla. 
nn denizlere ha.kim offiıası ltaI. 
~ anlara karşı faikiyetleri cihetini 
teşkil ediyor lngilizler bir taraf
tan kata kuvve\leri ile ltalyaruara 
h"at§ı ıgeldlk'leri gibi, aiğer taraf. 
tan sahil böyunca y\ırüyen ltaı.. 
,anian ateş altında tutuyorlar. İn· 
~ılızler &nizlere !hfil<ım ~ôuldarı 
·çin bir taraftan ôa yeni k\.ıvvetler 
1retirebilifler. 
0 

J:;sasen Suveyş kanalına yaklaş. 
tiR~ daralacak olan harp ~Sl 
için lüzwnundan faZla aSker bu. 
lundunnaktan ise mUhareberun de. 
vanu halinde arkasın~ kesmiyerek 
beSliyebilinek ldlfı gel~r. lt.alyarua. 
rm işga\ abaları ge~~l~ık~ 500 
bin kişilik ordunun mühım.bır kıs.. 
mını geri hizmetlerinde ve ışgal_ al
tına geçen yerlerde bırakmak ıca. 
bedecektir. .. 

Hül!sa İtalyanlar için S1;1veyş 
kanalını zaptetmek ve Akdenizden 
İngiliz donanmasını çıkarmak ko. 
lay bir iş değildir. . 
Şimdiye kadar İtalyanlar Af~

kada hep boş, yahut boş addedı. 
Jebilecek teşkilatsız arazi aldılar. 
Mısıra hücum etmekle ilk defa o. 
!arak modern Balılar ile mücehhez 
bir ordu ile karşılaşmış olurorl~,t 

lktuat Vekili seyahate 
çıktı 

~ 24 (A·A·) - İkbaa.t 
Velclli HUSnil Çalar refakatinde 
Maden Tetkik ve Arama enstitüaU 
umum mUdllrÜ Hfidi olduğu halde 
~imal ve prk1 Anadoluda tetki
ka.tta bulunınak Uzere bugün şeh.. 

__ ,_ .. ,.. ..... 

Dakarda şiddetli 
muharebeler 

(Baş tara/ı ı ıımat) 
DaJcara. davet edilen genel'll 
dö Gol, Fransız asker ve Ftan· 
sız bahriyelilerile Dakar kale 
sine gitmiştir. 

Dakar deniz makıi.rnları, Fran 
sız bayrağını ve müzakere be
yaz bayrağını çekmiş bir mo. 
törle silahsız olarak gelmekte 
olan general dö Gollliı mUmC! -
silleri üzerine ateş açılmasını 
emretmişlerdir. 

Bu murahhular, deniz yüz. 
baş:ısı Dargenlien, ytt~ı Cots 
cho, Mareşal Foehun torunu 
yüzbaşı de Court Foch ve yüz· 
başı Perrin idiler. 

Müteakiben general dö Gol, 
krta.a.tmr muharebe ebneden ih. 
taç etmeğo teşebbüs etı&işse oo 
Dakar maka.m.Lart Fransız ma • 
kam.lan general dö Gole emrin 
deki Savorgnan de Brnzzia, 
Coumandant Dubue ve Com. 
ma:ndent Damuie tlı;erine ateş 
açtınnıtıardır. Bif çok ölU ve 
yaralı vardır. FııuWzlar ara
sında kan dökülmesini isteme .. 
diği cihetle general dö Gol la · 
taa.tmm ve gemilerinin çekilme 
sini emretmift,ir. 

Londra, !4 ( A.A.) - Röyte. 
rin buglln londrada öğrendiği• 
ne göre, Dakarda. ha.rekat hlla 
devam etmektedir. 

Vişi, !.f ( A.A.) - Vişideın ge. 
len haberlere göre, Da.kar rad: 
yo istasyonu İngiliz öbüsleri ile 
tahrip edilmiştir. Halen ora.da 
cereyan eden hôd.iseler halckm. 
da ta!sillt almama.m.umm se -
bebi budur. 

Vi§i, !.f ( A.A.) - Havas bil. 
diriyorl 

Mareşal. Peten, Daka.rda. bu
lunan fevkalade komiaer Bois • 
sona. bu sabah aşağıdaki telgra 
fI çekmiştir: 

Fransa, taraftarlar ihanetine 
ve İngiliz teca.vtb:Une gösterdiği 
niz mukavemeti heyecan ve iti
matla takip etmektedir. Yük.sek 
idareniz altmda. Da.kar bir ce. 
sa.ret ve sadakat misali vermek 
tedir. 

Bütün ana.v~ tarzı harake
tinfaden ve kumanda ettiğiniz 
kuvvetlerin kararından ~Onır. 
dur. Sizi t.ehrHc eder \"e tam 1-
timıdrnıı izhtt ederim. 

DAKARA GİDEN lNGlLlZ 
GEMİLERİ 

Madrid, 24 ( A..A.) - D.N.B.: 
Algesirasdan alınan haberlere 

göre, bugün öğleden sonra bir ln. 
gili.ı kruvazörünün, dört torpido 
muhribinin ve iki ~niıaltı gemL 
sinin Atlantike doğru Cebelütta
nld.an geçtiği görülmüştür. Bunla. 
nn Fransız nıüsteril.lekelerine kar. 
şı hareket edeeekleri sanılmakta
dır. 
FRANSIZ AMlRALLIGININ 

TEBLİGl 
Vişi, ~ '( A.A.) - Fransız Ami. 

rallık 'dairesinin tebliği: 
23 EYlrude, iki zırhlı, bir çok 

kruvazör, torpido ve asker nakli}~ 
gemisinden mürekkep bfr lngiliz 
harp filosu, Dekar önüne gelnu~tir. 

abık Gci'ıeral dö Göl, Fran ız 
ma1<amlanna şehri ter:ketmelerini 
bildirmiştir. Fran. ız makamları 
bu illtimatwnu recldetfü~tir. Bu. 
nun ti.zerine, İngiliz filo u, ~bir ü
zerine ateŞ açmıştır. 

'Muharebe esnasında deniıaltı_ 
lanmızdan birisi, Persee, bir tngi. 
liz kruvarorune kahramanca hü
cum e<ierken oa mıştır. lngiliz kru 
vazörtlne muhakkak. surette torpil 
isa~t etmiş ir. Denizaltının mü. 
Fı'ett~batından büyuük bir kısmı 
kurarL. ıuştır. 

bö l'ün emri altında, Daka. 
rm cenubuna dört ve şarkına iki 
asker yıkanna teşebbüsü yapılmış
trr. Bu teşebbüslerin hepsi geri 
püskürtülmü~tür. 

Bu muvaffakiyetsizlik karşısın. 
da, İngiliz amiralı saat 1.30 da 
ikin_c~ bir ultimat~ göndermiş ve 
İngılız kuvvetleri ile Dakara biz
zat hücum etmek mecburiyetinde 
kalacağını, sabah saat 6 ya kadar 
şehir teslim olmazsa istihkamian 
tahrip edeceğini ve kıtalanrun şeb. 
ri işgal eyliyeceğini bildirmiştir. 
Umumi vali bu ultimatuma da red 
cevabı yermiştir. 

Muharebe devam ediyor. 
CEBELÜTTARIK 
BOMBALANDı 

Bem, 24 ( A.A.J - D.N.B. A· 
jansı bildiriyor; 

Dün geçe geç vakit Vişiden ha. 
her verilmiş olduğuna göre, Fasda 
bulunan 120 Fransız tayyattsi, ln
giUz deniz kuvvetlerinin Dakan 
bombardıman etmelerine mukabe. 
le bilmisil olmak üzere Cebelütta-
pyı,•. \.u...-\...,.._,.1_..,.,. otm;olorrii1'" 

'Bir ~:r;.,:t~~nerali .ı Amerikan !Parti nahiye kongreleri önümüz· 
Almanya ıngıltereyı donanması . . . 

muvaffakıyetle Singapurda n deki 8JIO birinde baŞllJOf 
iıgal ümıdinde ise ayrıldı 

Aa va ve Cleniz 
kuvvetlerini ortadan 

kaldırmalıdır 

Mosl.;.ova, 2.7 (A.A.) - ''Kras 
na.ya Svesda.., gazetesinde Sov. 
yet bava gen,erali tanof imza· 
sile çrkan bir makalede şöyle 
dcnilmektedi r: 

Almanya !ngiltere)ı muvaf'. 
f a.kıyetle işgal ümidinde ise her 
şeyöen evvel İngiliz hava ve 
Ckmir; kuvvetlerile hava. müda· 
faasmı orta.dan kaldırması L 
cap eder. Halbuki bu kuvvetfor 
asla izale edilmemiştir. 

llk ihraç edilecek krta.Jar üs
tün kuvvetlerin fevkalade şid. 
detli mukavemetile karşılaşa 
cak ve sadece hava kuvvetleri. 
nin yardnnma güvenebileeekler
dir. 

Alman hava kuvvetleri adet 
itibarile İngiliz hava kuvvetle. 
rınden oldukça önde olmakla 
beraber, !ngiliz hava kuvvetle· 
rinin şiddetli bir mukavemete 
muktedir dört bef bin tayyaresi 
vardır. 

Bun& mukabil Almanlar, yaL 
nız kendi başma bile ihraç ha· 
olan İngiliz donanmasının tesi. 
reketini durdurma.ğa muktedir 
rini bertaraf için muazzam mik 
tarda. tayyare a.yırma.ğa mecbur 
durlar. 

General lanof, şunlan ilave 
ediyor: 

Bundan başka pek ya.kında 
h&vadı. vukubulaca.k şiddetli de 
ği.şiklik, istila teşelbbUsilne me • 
mur olanlar tayyarelerin müza... 
heretinden mahrum kalacaklar 
ve kıtaat ihracı Alman bahriye· 
sinin müthiş bir gayret göster 
meaine va.~ kalaça.kt.ır .• , 

Japon k ltaları Hin
diçinide ilerhyor 

(Baş tarafı 1 incide) 

iınu edilmiş olan itillfnameyi ih· 
lll etmiş oldukJarmı beyan etmiş~ 
lerdir· Bu itilifnamo mucibince, 
Çinin cenubunda bulunan orduya 
mensup hiç bir Jaopn neferi, yeni 
bir itilA!na.me !.mu. edilmedikçe 
Hindiçln!ye girmiyeeeltti· 

Tokyo, 2-l (A.·A·) - D-N·B· 
bildiriyor: 

Bugiink'U kabine içtima.nıda, har 
biye nar:m general Tojo, Fransız 
Hindiçi.rüsinde mubasamata niluı
yet verildiğini ve programa tevfi
kan Japon krtaatının ilerlemekte 
bulunduğunu bildirmL5tir. 

Tokyo, 2t (A·A.) - D.N.J3. biL 
diriyor: 

Bugün Japon umum! kara.rgiihı 
ta.rafm.dan neşredilen blr tebllğde 
Hincliçini cephesinde her ı;eyin 
sakin olduğu bildirilmektedir. 

Domci aja.nsma göro, Eong • 
Dang arazisinde vuku bulan mü • 
sndemelerde Japonlardan ölen ve 
yaralanlarm adedi yilı:U bulmakta. 
dır· 

\1şl, 2( (A·A·) - Havas bildi
riyor: 

Japon hariciye ne.znreti sözcü -
sünün beyanatı hilafma olarak 
Kuangsidclri bazı J&pon unsurları' • şimal hududundan Tonltine 22 ey_ 
ıuı tarihli Franmz - Japon anlaş
ması ahkamma muhalif hareket 
etmek suretile girmişlerdir . .A.nlaş· 
ma mucibince, Japon hava kuvvet
lerinin istifade edec~kleri üç ta.y_ 
yare meyda.nmm muhafaza.ama 
me:ın.ur Japon krtalarnım Hayfong
da karaya çıkmaları 14.zmıdrr. A.n
la.,ma, bütün diğer as.keti ha.rek1· 
tm, ilti taraf ara.smda daha evveL 
den yapılacak bir anlaş.maya mev
zu teşkil etmesi icap eylediğini 
tasrih etmektedir· 

llahalll Japon brMndanma fQ 
prt bUdirllmJIJ olmalıla beraber 
Xuangsi kP1art, Tonkin hudQdu. 
nu teca.vUz etmişler ve ~ ile.. 
ri karakollarmm ateşi ile karvılaş
mışlardır. 

Bu hldieenin halli, TokYoda 
Fransız bUyUk elçlısl ile Japon ha
cfye na.zll"l arasında yapılmakta o
lan görüşmelerde mevzuu teşkil 
""" ....... ,.., ..... ,.,.,,ıı-

11'oU~·o, 2'4 (A·A·) - D-N·B· a
jansı bildiriyor: 

Yomiurl Şiı:ıbun gazet.ca) Va -
şingtonun iyi ma.Iüm&t alan maluı· 
filinden ha.bor aldığına görll, Uzak 
Şarkta esaslı bir değişi.klik oldu. 
ğu takdirde her tUrlil ihtimallere 
kareı haıır bulunmnk Uzere, Birle
§ilc Amerikanın jasifik donanma:ıı 
Singapurda.n aynlnuştır. 

Vaşnigton, 24 (AA.) - Hindi· 
çininin istilası üzerine, 1aponya}·a 
yeni tal1didat tatbik etmek üzere, 
bugün Amerikada :reni iktisadi 
tedbirlerin alınması imkanı dü~ü· 
nülmeğe başlanmıştır. Bu tabdida· 
tın petrol. hurda demir ve Japon 
yanın büyük miktarda mübayaa 
etmekte olduğu ~air malıc.melerı 
ilitinı eylemesi mulitemeldir. 

Japonlann, Ilindiçininin rnt:!kt 
tamamiyetine ve Fransanın haki 
miyet hukuklanna riayet edilece 
ğine dair \·erdikleri teminata rağ 
men, resmi makamatta mevcut o· 
lan kanaat istilanın uzak şarktaki 
birleşik Amerikanm menfaat ve 
siyaseti için ciddi bir tehlike teşkil 
etmekte olduğu yolundadır. 

Tokyo, 2·t (A·A·) - Kokomin 
Şimbun, Amerikanın Singapura 
yerleşme.sine J aponyanm her tUr
lU va.ıJıta.larla m.an1 olacağını yaz.. 
maktadır. 

Gazete diyor ki: 
İngiltere ve Amerika düşünmeli· 

dirler. Pas.lfik garbmnı den.iz hild· 
miyeti Japonya için hayatidir· 

Harbin sıklet 
merkezı 

( Ba1 tarafı 1 incide) 

Deyli Telgraf gazetesi de aynı 
mev-· • hakkında şu mütaleaları yü-
rü. •e(Jir: 

1 • .ım:ie bulunan bitaraf muşa 
hitlcnn mütalealanna göre, A1 
man}·a ve İtalyanın niyetleri kış 
zarfına gayretkrini Akdeniz \·e Mı 
sır üzerine teksif etmektir. General 
Frank.o mıime~llcrinin Hitler ve 
Musoliniyi ziyaretleri de buna 
atfolunmaktadır. Mihver devletle 
rinin ümidi Cebehittankl zaptede 
rek .~denizi !~apamaktır. 

Londra, 24 ( A.A.) - Ribentro
pun Roma ziyaretini mütalea eden 
Mançester Gardian diyor ki: 

İtalyan paytahtmda cereyan e. 
den bu müzakerelerle, Sunerle ya. 
pılacak yeni mülAkatın nasıl oldu. 
ğunu öğrenmek kabil de!:.ıil~e de 
her halde birbirine bağlıdır. 

Almanyanın İngiltereye karşı 
yapılacak istila teşebbüsünün mu
vaffakiyetle neticeleneceğinde şüp
hesi olduğu muhakkaktır, Seri bir 
harp isteme:>ine rağmen Almanya 
uzun bir harbe hazırlanmak mec. 
buriyetindedir. lspanyol nazmrun 
Berline yaptığı Alman nazmnm 
Italya:r·a yaptığı ziyaretlerin, Yu.. 
nanistam tehdidin, Suriyede entri
kalar çevrilmesinin sebebi bttdur. 

Almanya kıştan cwel zaferi is. 
tihsal edemezse Almanyamn Ro.. 
manya da dahil A\'rup:ınm temin 
edebileceği petrolden fazla petrol 
bulmak ve ablukayı yarmak mec
buriyetindedir. l\lısır ve Süveyş 
bu meselenin anahtandırlar. AL 
manya ve İtalya, lrarua Irakı kon. 
trol edebilselerdi kAf i derecede pet· 
role malik olurlardı ve yalnız na. 
kil meselesi ortada kalırdı. Bu da 
ancak lngiliı filosunun Akdenizde 
kuvvetten düşurülmesile mümkün. 
dür. f 

Yakin bir btikbalde çıkabilecek 
mühim hadiseler bizi hayrete dü
şüürmemelidirler. Çünkü mihver 
devletleri İskenderiyedeki lngiliz 
filosundan Filistin ve MısLrdaki 
hava kuvvetlerinden ve lngiliz 
mıntakaalnndan kurtulmak isti. 
yorlarsa İtalyanların Mısırda gi. 
riştikleri ileri hareketinden daha 
kuvvetli bazı şeylere intizar etmek 
gerektir. 

Almanya ispanyanın lngiltere 
aleyhine harbe girmesini hiç değil
se Alman kıtalarına yol vermesini 
bariz bir şekilde istemektedir. Fa. 
kat sulh taraftarı büyük bir ls. 
panyol efkan umumiyesi vardır. 
ispanyanın hattı hareketini değiş. 
tirmeSi için Almanyanm lspanyaya 
şima1t Fransız Afrikasmda daha 
geni§ bir imparat.orluk Vadetmit 
olması muhtemeldir. 

Akdenizdeki İngiliz mevkilerine 
karşı düşmanın umumi bir taarru. 
zunu beklemeliyiz. Çünkü Alman. 
lar da bizim kadar Akdenizdeki 
mücadelenin umumi mücadele üze. 
rinde katt bir Amil olacağını bili. 
un,..J~r 

Cw.ııhuriyet Halk Partisi o., ~'beyi, 14 pazartesi Eminönü 
<lak ko~leri bitmiştir. Na.hl· Merkez, Şehrem.i.ni nahiye kon· 
ye kongreleri birinciteşrinin grelcri toplanacaktır. 
birinci günü başlıy:ıca.k, on be. Bundan SGnra. yapıla.cak kaza 
şinci günü bitecektir. kongrelerinin günleri de teSbit 

Birindteşrin salı günü Fatih edilmiştir. 
merkez, Yalova Kılıç nahiyele - Çatalca kaza kongresi 4 ikin 
ri, 2 çarşamba. Beyazit, Yalo.. citey-in pazartesi günü sa.at 11 
vıı.nm Çınarcık nahiyeleri, 3 de, Beyoğlu kaza. ko11ooresi 9 
peraembe Şişli, 4 cuma Kara. kinciteşrin cumarte.si gilnü 15 
gUmrük, 5 cumartesi Anadolu· de, Üsküdar ve Kadıköy kongre 
hisar, Galn.ta, KUçUkpazar, Ka. leri 10 ikinciteşrin pazar günü 
dıköy merkez ve K.tzıltoprak, 11 ve 15 de, Eminönü kongresi 
Kartalın Samandıra, Sarıyerde 11 ikinciteşrin ~ LSa.at 
Kumköy, Şilede Akçakese ve 20 de, Yalova kon~ 2 ikin. 
Kısıklı nahiyeleri. citeşrin salı günü 18 ae, BeŞik 

6 pazar Yeşilköy, Arnavutköy, taş kongresi 16 mcı cumartesi 
Ömerli, Has'ı:0y, lstraL?ca, Ke- günü 15 de. 
merburgaz. Yeniköy nahiyeleri, Şile kongresi ayni gün ~3 de, 
7 pazartesi Kur. ' :apı, Samatya, Eyüp kongresi 17 inci azar 
Silivri merkez, 9 çarşamba Bey günü 14 de, Fatih kongresi 19 
oğlu İstiklal, Çatalcanın Boya. uncu salı günü 20 de, Sarıyer 
Irk nahiyeleri. ve Kartal kongreleri 23 cumar-

10 perşembe Alemdar, 11 cu- tcsi günü saat 15 de, Adalar 
ma Büyükçekmece, FeL.cr, 12 kongresi 24 üncü pa.x.:ır gU.nii 
cumartesi Beykoz merkez, l{a • 11 de, Bakırköy kongresi ayni 
srmpaşa, Rami, Büyük.dere, üs- ı giln 10,5 .da, Beykoz "? Si:~~ 
küdar merkez, ~ pazar Malı. kongrelen 30 cumart.e.:ıı gunu 
mutbey, Erenköy, Pendik, Bey saat 12 de aktedileccktir. 

Dun sabah vılayette bır ıo.~lantı yapıldı 
(Baş taıa/ı 1 ıncıde 

da semtin ismi, di~er tarafında 
statistik umum müdürltiğü yazısı 
vardır. Sayım bitirilince, kapakla 
ters çevrilecek ve sandık;ar doğru . 
ca Ankaraya gönderilecektir. 

Geçenlerde Bakırköyünde yapı. 
lan tecrübeden de elde edilen netL 
ceye göre, lstanbulda saytflllll öğ. 
leyin saat 12 ye kadar bitirilmes 
mümkün olacağı anlaşılmaktadır. 

Geçen sayımda İstanbul bütün 
vilayetler arasında en sonuncu 
gelmi~ti. Bu son le birinciliğı 
başka "ilAyete kc.ı,tı!ırmamak için 
azami gayretle çalı51lacaktır. 

Toplantıda bunlardan b~ka 
halkı irşat için hazırlanan afişle. 
rin. bröşürlerin nerelere ve ne su
retle asılaca~ı sayım günü çalışa. 

cak üniversite talebesinden nasıl 
ıstifade o!unabileceği de konuşul. 
mu~tur. 

Mektupçu Osman Ergin, bu se-. 
terki sayının çok muntaz?m ola. 
cağını, zira beş senedenberi bele. 
diyede çalışan merkez bürosunun 
şehrin mmtakalannı gösterir föy
leri hazıriamasmm çok fay dalı ol. 
duğunu söylemiştir. Bu seferki sa. 
yım günü çalışacak memurlara ka
lem dağıtılamıy::ıcak, memlekete 
yaptıkları bu fahri yardımda ken. 
di kalemlerini kullanmaları rica 
edilecektir. 

Say1m günü kimse sokağa çık. 
mıyacaktır. Halktan evlerine ge
lecek memurlara istedikleri izat..atı 
mümkün olduğu kadar süratle ver. 
meleri rica olunacaktır. 

Berlinde· Şoförler için. 
ki askeri elbise 

hedefler 
E vvelkı gece 4 
saal bombalandı 
Ne\·~ork, 24 (.\·A·) - Buraya 

gelen haberlere göre, Berlin dün 
gece harbin en şiddtli akınına uğ
ranu:şt.ır· Banliyödeki sanayi böl
geleri hücumun ba.şhca hedefini 
teşkil etmiştir· Ba..cıkm gece yarı -
sından biraz evvel başlam.rş ve dört 
ıınat sürmilştUr· 

Londra, :U (,' .,\.) - İngiliz 
hava nezareti '..stihbara.t servisi -
nin bildir<li~iM göre Bertin üze -
rlno son hucumu yapan İngiliz ta.y 
yarelerl filosu, Alman hilkümet 
merkezi üzerine şimdiye kadar 
gBnderilmiş olan filoln.rm en bü • 
yüğUnil teşkil et.miş ve Bertin e
lektrik sa.ntrallerile gaz fabrikala
rına hücumlar y:ı.pılarak geniş ha
sar vukua getirilmiştir· 

Hepsi Bertin mmtakasmda ol -
mak Uzerc, garp filosu elektrik 
s:uıtra.li ile Vilmersdorf, Şarloten.. 
burg, Klingcnberg ve Boabit elek
trik santrallerl teker teker devam
lı bombardananlara hedef teşkil 
eylemiştir- Bir çok yangm1arı:n 
çtktığı görUlmliştilr· Bir tayyare 
130 kilometre mesafeden mili}a • 
hede edilen beş bUyük yangın çx.. 
karmTŞtır· Diğer bir tayyare, bil • 
yük elektrik santralinde dört muh 
telif noktada yangın çrktnış oldu
ğunu haber verntiştir .. 

Londraya dli.n.ktt akınlar 

Lmıdra, 24 ( A.A.) - Ha\&ı ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb. 
!iği: 

Bugün öğleden evvel, büyük 
miktarda avcı tayyar~i refakatin
de seyreden bombardıman tayya. 
relerinden mürekkep iki düşman 
filosu. Kent kontluiu sahillerinden 
ve Taymis mansahl mmtakasm
dan hücumlar yapmıştır. Bu fılola. 
nn hiç birisi, Londraya kadar gi
d~emiştir. Taymis kzyısında baı, 
şehırlere \'e Kent kontluğunda 
şark kısmında bazı bölgelere bir. 
kaç bomba dü!jmüştür. Evlere ve 
bazı binalara hasarat vukua getir
miştir. Telefat miktarı azdır. 

l\.YlaAa"" 'h,;,..,ıı,,, "'""".,,. ~ ... ., ....... __ 

(Baş tar'1ft 1 imidl) 

otomobil kazalarının önüne gcçile
cejine mi hükmolunuyor? .. Hayır, 
hayır! 

Biz bu bahis üzerinde zihnimizi 
dört tarafa hayli çevirdik; durduk. 
Biz bugünkü ahval ve ~rait içinde 
şoförler için intihap edilecek bir 
nevi elbiselik ku..'1laşm piyasada 
satışını bir müddet için arttmnak, 
birkaç işsiz terziye yoklukta iş çı
karmaktan başka bir faydasını gö. 
remedik. Fakat her şoför için bir 
örnek elbise en a~ağr yirmi beş, 
otuz lira vermek demek olduğu i. 
çin bir iki kişiyi kazandırsa bile 
birçok kişiye mc\·~imsiz bir mas
raf kapısı açarak olan bu tedbiri 
doğrusu bir ~urctlc makul bula
madık. HASAN KUMÇA.YI 

Şehrimizde paı1if 
korunma denemesi 

yapılacak 

Teşrinievvel ayı içinde şehrimiz. 
de wnwni olarak bir pasif korun-
ma denemesi yapılacaktır. Bu de. 
f aki tecrübeye bütün tedbirler a. 
lındıbrından ehemmiyet verilmek
tedir. Şehrin muhtelif yerlerine 
yeniden 150 alarm düdüğil kon. 
muştur. Umumi tecrübeden birkaç 
gün evvel alarm düdükleri üzerin. 
de tecrübe yapılacaktır. 

Umumi tecrübede 17200 kişi 
pa5if korunma ekiplerinde vazife 
alacaklardır. Tecrübenin gün "e 
saati gizli tutulacak yalnız üç gün 
içinde olacağr haber verilecektir. 

ton mıntakasma bir düşman hücu
mu yapılmıştır. Bazı binalar ha. 
sara uğramıştır. Bir miktar yaralı 
ve ölü vardır. 

Öğleden sonra, düşmanm bava 
faaliyeti. geniş mikyasta vukua
gelmiştii. Fakat, münferid tayya. 
reler tarafından yapılan hflcum.. 
lar esnasında, Brighton da dahil 
olmak üzere bazı bölgelerde bazı 
bombalar düşmüştür. Bazı evlere 
ve ticarethanelere hasar yapmıştır. 
Bir miktar yaralı ve ölü vardır. 

Bugün sekiz düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. Dört avcr tayyare. -!- , _____ ... _ 
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Japonyaya karşı· 
İngiltere ve 

Amerika anlaşması 

Şehır Haberleri 

hıgiltero lle Amerika arMmda 
bıgapur il51erl haldmula da ~ 
~ya varılmak üzere olduğu• 
'- da.lr haberler gelmcktedlr.Sing'll tr Asyanm öylo bir noktasıdır kl 

nt Okyanusu ile Büyii.k Okyanus 
'1a.<ımda en mühim g~lt vazlfMI 
garur. Bilhassa Japonyanm garba 
~ha yapacağı deniz seferleri l~in 

noktanın chemmlyeU na.kllye b& 
~dan harikulade denebilecek 
vıt derecededir· 

Ilı Singaımr mildafaa..<ıı kolay, bu 
lidafaanm yapacağı t.eslr bllhaa· 
~Japonya için milesslrdfr· lngll
« iç.in Amerika lle yaptığı mil· 
~aa birliklerinin maıwu ne ka-

r mühim ise, müdafaa mak<ıa.dUe 
~rıılan bu anlaşmaların Amerika 
hin olan ehemmiyeti de o nbıbetul 
attıi ço1' hayati mahiyeti haizdir· 

ı\ıııorika Panamerlkan hari<'l:ve na· 
1 1 • 
r ıı.n toplantısı ile lllonroe kalde-
•ııı Aınrrllmnm müılnrnaııı husu· 
lltıda. pasifik müdafoa ~;Jiilıı hall

~11 ko~ clu. ('<•nuhi \ e \'n.,ııti Ame-
1•1\ lıiikiımeUerl bu ha.kundan A

~ erjf,ıı. Uirlr.şlk Cumhıırlyelll'rf ile 
~hı saftadır. lıunu Kan:ula lir ya
~ 'an mtidafaa. birliği takip <'tti· 'nu 
~'tı•fle \ııırıikanrn kınaıJan mil· 
l: a.rnaı;;ı fanınmlanmı oldu· Bunlan 
~ıamıarnn diğl'r hir hadise ıle 
J .. ~ıil,anın 50 dl'Siroyeri muharip 
1,~ ... ıltl'l't'Y<' frrkchnr"'i buna mu· 
"ili • ' 111 \meriknnın miidnfa.ası h\lsu. 
lilı~dn liizıımlu olan bazı aıla füıl&
lı: llııı ln~ilf<'re farnfınılan .Amcri-
al a lııml.ılınasıdır. nu su rolle 

ltı lllerik:ı. ile ingll~rc nrıı...,ında A· 
h "lika kıtnsınm müılafansı busu. 

1
11"ıla bir nnlnsına kıulf'me kıulemo 
~"1'emmiil etlirllmi hulunmakfa.
~t. J~nJ,nt ı\merili"'nnııı altlı~ bu 

3 
•ıııaraıı. 1eılhirlr.riııin adcce kıt&· 

ıı. llıiinlın. .. ır kalacağını ııanma
lııatı ı 

111 
~iı~ı, J\Tonroo kahl<'fll Amerika 

... lıılafa:ısı hususunda bu~nkil A. 
''if>rik ll lık an so~ynl f'konomlk ve po • 

lıUıı1 osl bakımından ancak bir 

1 Qıı hattır. Ruglinkll Amerl'ka. bir 

l arıırıan A tıantlğfn, bir taraftan 
IU) .,_ 

h ıı,. O ean'm ileri ıı.ahlllerlnden 
~"la~ aıı nü ruz tıahasına mallldfr., 

1 lCrfka artık bir '.\"andan Ren boy-
ar 1 • ıııı un, bir yaııdan da. aan ve 
~il\ 1 nrlılr \"ldllertndcn be§lamak• 
:t'1n-. llU menfaatler bugün AlTD

lll\cta <'Crr.:vnn etmekte olan harbin 
tııuı.aclılı>~tma göre Qe\'l'fJSlnl 
gl!nJ letm11k \'e nıhnt daraltmak 
~iyrtın,lc>ıllr· Amrril,a bir taraf• 

ıı nıuhıırip Almanya ı:aUp geldi· t talulirdr, kendini yalnız Alman 
lıtı ısadi rejimi llt.', ,.e Alına.n uh
•· eııı ile 'knrşı ka~ıya bulmamak· 
"'dır. 

lı bu t('hllke Almanyanm çeldrde-
1,"1 t.eşkll ettiği ttaTya - Japon
~ belki de lspanya tarafmdıuı 
ct kil edilNıek fa.şist birliğinin te-

'lb:lert ile daha bih1ik bir ha
~ iktls:ıp ede<'ek; bti suretle ye· 
._1r·~nl mefilpJeler Amerlkaya ma-

J at olaeakhr· 
lbt ~Ponya ile Amerika anuımdakl 
~l~r ti. Man~uko h&dlselerl bq
~ gı J;lindenberl büyümektedir· 
ttıı11 da,·ası Amerika için asi& ebem
i~ ~fiti kiiçük görülecek bir mese
~itldlr. 4;>0 milyon nüfuslu Çbl 
".ııı rı bilhassa burada yatı:nlmıt 
bı ertkan \'e 1nglliz sennayeıdnln 
tı~ ltıür.adelede mağlfip olması lh.. 
"-ıaıı ötedcnberl Amerikaıım dik· 
.ı, le tarasırut ettiği bir hidisedlr· 
~~Ya ile olan ihtilafı yalnu Çin 
~ıı. a.~ından ibaret dt'ğlldlr· .Japon
lı.. ''e Amerika Büyük Okyanusun 
tıl~ 8ahlllnde blrlblrine karşı dost 
ltıı ayan 'e olamıyarak olan iki 
bıı~'\'('tl temsil etmektedirler· Sa
haş;rde siyasi \'e 7.d1!Wli sebeplerle 
h.tı'l"an ihtilaf Okyanus boyunca 
1-ı-,.(J tnı aılal:ı.r elnfında da aynı 

J il devam etmektedir· 
ll!e 11.ııon) anın hedefi Hint }'ele. 
ıa;;.gını ele geçirerek Flllpln ada· 
11

011 
1 ı:ember iı;lne almak, daha 

ttı!t'kl"a A\'U tralyııya. <loğnı sark
llıih tır. Amerikanın mubtemtl 
laş \'er, Japonya u ispanya an
f.!91ln:a •ndan da r.Jddi bir surette 

Şe etm i mümkündür· 
,11 f Unkü tspan) a llıtllill mu\'affak 

iı Uktıuı onra kendisine tarihi 
ıi~ lakım hakl:ı.rı mesnet yaparak 
ı ne,1 f'a izm kurmaya çalıı}h· 
ı-ı~~l ol fa t ileri gashedlhniş ta. 
lıı~ haktan elde etm('k rn yeni fil· 

at l nıımak em<'lindedlrler· 
llaı>ıtıp olan "Biiyilk Armada" 

~•nın intikamını almak emeli "Co
t:ıu~tal'll<" ı istila ile başlayarak, 
1.

1 
l..atın Amerlkadıı tspanvol üs-

' nl .. ~.. • 
111 . uguııe da~ nnan bir mlh\'er po. 

11 i'ka 1 yapma:ı a kadar giıleblllr· 
rı~ noktayı d:ı he aba katan Ame-

<anrıı Ynın yııpılahtle<'ek kombi· 
~C'ıonlan slmdiden göz önünde hu· 

1 1111 dıımtnsı \ ' P. hu kombinezonlara 
1101 ol3<':lk haldki sebeplen' kar_ 

Ceza rekoru 
şoförlerde 

Dün 45 şof Ör muhtelif 
suçlardan ceza yedi 

Emniyet altıncı şube memur., 
ları dlin de şehirdeki kantroııa
nna devam etmişler ve 4 şofö. 
ril fazla süratten, 5 şoförü nu
maralı kasket giymediklerinden, 
2 şoförü hariç belediyelere ait 
kamyonlarla yük taşnnaktan, 6 
şoförü plakaları mühürsüz oto. 
mobil kullıuıınaktan, bir şoföıii 
tecıi.ibe plakalı kamyonla çalış. 
maktan, 16 şoföıi.i sıhhi mua • 
yenelerini yaptırmamaktan, 2 
otobüs şoför ve biletçisini fazla 
yolcu almaktan, 4 şoförü kar -
nesiz çalışmaktan, bir şoförü 

ehliyetsiz şoförlük yapmaktan, 
5 şoföıii muhtelif suçlardan, iki 
otobüs biletçisini yolculardan 
para aldrklan halde bilet kes -
memekt.en, bir otobtis sahibini 
de otobüse istiap haddini yaz. 
ma.mak suçundan cczalandrrmış 
trr. 

Böylece bir günde 45 şoför, 
cezaya çarpılmış bulunmakta.· 

dır. 
Bundan başka tramvaya yü. 

rürken atlayıp binen 21 kişi de 
birer lira ocza görmüşlerdir. 

Çocuklar için istanbulda beş 
dispanser açılıyor 

llkokullarda okuyan fakir ve 
yoksul çocukları korumak maksa· 
dile tesekkül eden himaye heyetle· 
ri birliği bu yılki faaliyetini aı:ttır~ 
mak ve yeni bir çalışma şeklı ta_ 
kip etmek üzere hazırlıklara baş 
lamışlardır. 

Geçen ders yılı içinde !lk o~ullar 
oa 10 binden fazla çocuga yıyece~ 
5000 çocuğa elbise ~y~k~bı, kı· 
tap vesaire temin edılf!iıştır. Hal
buki ilkokullarda 15 bınden fazla 
fakir çocuk bulunduğuna g<?~e bu 
yıl teşkilatta !apı~acak yenı!ikler: 
le 20 bin çocuga yıyecek temın ~ı 
lecek, elbise, kitap vesaire okul ın
tiyaçlan temin olunacaktır. 

Orta tedrisat müesseselerinde de 
}ıimaye heyetleri teşkilatı yapılma 
sı hususunda tetkikler ilerlemek· 
tedir. Orta tedrisat himaye heyet· 
Jeri birliii~ yıldan itibaie~.Jaa· 
diyete geçecektir. Diler taraftan fa· 
kir çocukların okuma ihtiyacını gi-

JI şimdiden tedbirler alm&!lı ma.lnıl 
teliW edilebilir· Bu nokt.adan 
Amerlkanm kendini İngllterenln 
müdaf&Mmda lktıudi ve siyasi 
sebeplerle ne kadar yakın alikalı 
ise bugün ikinci plinda. daran fa
kat mJhver zaferi t.ahakkuk ettiği 
takdirde çok ehemmiyet.il bir su· 
rethl Amerikayı me)gul edecek 
me-selelerl de ılmdlden halletmek 
mecburiyeti ka1'ısmdadır· 

Bunun için Amerlkaıım Slnga
por hatti. A vustralyanm müdafa.. 
umda tngUtere ile işbirliği yap
ması pek ili miimkündlir· 

SADRİ ERTEM 
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dermek üzere onlara yardımcı o· 
kul kitapları sinema vesaire eğlen· 
celer de temin edilecektir. 

Diğer taraftan ilkokullarda oku· 
yan fakir çocuklara bakmak üzere 
önümüzdeki ders yılı başından 
itibaren muhtelif kazalarda yeni 
dispanserler tesis edilecektir. Bu 
dispamerlerin sayısı şimdilik beş· 
tir. Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer, 
Kartal, Çatalca ve Şile kazaların· 
da kurulması hususunda tetkikler 
yapılmaktadır. 

Dispanserler her okul talebesi
ni ayda bir defa kendi mıntakası 
dahilindeki umumi muayeneye ta· 
bi tutarak sıhhi vaziyette görülen 
değişmeleri, fişlerine kaydedecek· 
tir. 

Bir bıçaklama davası 
Melek adında birisi, bir miid

det evvel kansı Halim.eden ay • 
rılmı~, sonra bir gün içip sar 
hoş bir halde kansmm yolunu 
bekliyerek kendisini bıçaklamış.. 
tır. 

Melek ikinci ağır cezaya veril 
miş, fakat mahkemede delilik 
asarı gö,,terdiğinden tııbbı ad.H
ce müşahede altına almmıştır. 

Dün Meleğin muhakemesine 
devam olunmuş, fakat kendisi 
hala müşahedede bulunduğun_ 
dan ce1bi için mahkeme başka 
bir güne bırakılmıştır. 

,--._.... auw 

IMaseıeıer: 

f Çöp ve çöpçü 
1 Bir vatandaş, çöp ka.bmm 1 
ı ağzını açık bıraktığmdan ha.le ı 

1 kında zabıt tutulmuş. Şehrin ı 
ı temizliği için alman hayırlı 

1 
bir karar şüphesiz ki hayxrlı.. I 
dır. Elbette hiç kimsenin baş· 
kalarma pislik sa.çmaJc ıha.kkı 

1 

değildir. li,akat bu meselenin f 
başka cepheleri de var. Çöpçü, 1 
çöp kabını alıp içini araba.sın& 1 
boşalttıktan sonra kapağını bir 
tarafa, çöp kabmı bir tarafa 
fırlatıp giderse, ev sahibi ne 
yapsın?. ı 
. Bu bir. !kincisi: A~i ve 
ımzası bi:ıde maiıfuz şışli t.B-1 
rafnıda oturan bj r vatandaş, 
çöpçülerin ayni saatt.e gelme· 
diklerini, evleri çalıp haı~r ı 
vermediklerini, aokakta çop 
görmeyince kaçıp gittiklerini 
söylemektedir. 

sa çöp kabmm ağmıı açık br f 
rakanlarla. beraber vazifesini i 
yapmayan çöpçilleri de ceza -
landırmak Iazmı gelmez: mi ? f --. .......... __..... ... 

Kuçukçekmecedeki 
tren kazası 

Kazaya geçit bekçisinin 
sebep olduğu 
anlatılıyor 

Evvelki gece !Küçükçclınıeoe 
civarında. 67 numaralı rna.rşan. 
dizin, çarpmasile parçalanan ara 
ba. ha.kkmda müddeiumumilik 
tarafından yapılan tahkikat bi· 
tirilmiştir. 

Tahkikat neticesine göre, ka. 
zaya sebep olan geçit bekçisi 
Ah.mettir. Ahmet, tren geçer 
ken geçidin parmaklrklarmı in. 
dirmesi lizımgelirken bunu ya.p 
mamış ve Şaban araba.sile ge· 
çerken trenin önüne çtkmıştır. 

Ahmet hakkmda ta.kibata. 
girişilmiŞtir. 

Diğer taraftan Cerrahpaşa. 
hastanesinde yaralı olarak ya.. 
tan Şabanın srhht vaziyeti va. -
ha.metini muhafaza etmektedir. 

'.Aslen Meksikalı olan Madam Kab. 
:rera 1g17 de Karaza ve Oberjon 
A.tıi genCT&I Villa ile mücadele et
mekte iken memleketinden ayel -
mıştı . 

Madam Kabrera memleketinden 
ayrıldıktan sonra güzelliği ve se~ 
vlınliliği sayesinde en yük.sek sos· 
yetelere ginneğe muvaffak ol· 
muştu. Güzel Meksikalı kadın ev. 
velA Londrada sonra Bertin, Ka
hire ve nihay~t Biariç'te görüldü. 
Her g~tiği yerde a.şkma bir çok 
kurban veriyordu· Kan'da çok yük
sek oyun oynuvor, meşhur Alman 
banker Arno Vnys, milyonlarını 
emrine veriyordu· 

Aşk ve macera romanı 

Madam Kl\breranın Beatris vil
llsmda verdiği ziyafetlerin ihtişa. 
mı bUtUıı sahil §ehirlcrde çnlkanı· 
yordu. Küçük mahallt gazeteler bu 
ziyaftler bak.kında uzun ya7Jlar 
yazıyor yüzme havuzunun ortasın
daki platformda hazırlanan masa. 
!arda çıplak zencilerin servis yap
tıklarını, davetlilerin banyo elbiııe
sile yemeğe oturduklarını, ziya. 
fettcn evvel Madam Kabreranm 
biıtün elmaslarını havuza attığını 
ve hunların en çoğunu herkesten 
evvel getiren sporcuya o gece için 
kalbini verdiğini yazıyorlardı· 

Sonra 1926 ilkbaharında Madam 
Kabrera beynelmilel sosyeteden 
birdenbire kayboluyor .. Nereye gi· 
diyor? Hangi macera ile Paristen 
uzaklaşıyor? .. İşte bunu kimseler 
bileml}·or.. Sonra mevsimin ka
pandığı günlerde Klariç'e geliyor 
ve orada hiç kimse ile temM et
miyor.. Acaba burada te§rlnicvvel 

Yazan: 
Moris dö Kobra 

ayı faciası mı hazırlanıyor? .. Her 
ne olursa olsun Madam Kabrera
nın gaybuyeUeri gittikçe artıyor· 
Anlaşıldığma göre onu Lido'da ve. 
ya San Sebaııtiven'de zannettikle
ri günlerde Madam Kabrcra, Grö· 
neldeki küçük otele inmiştir· Teş
rinievvel iptidalannda Klariç'teki 
otele bir müddet için Venediğe gi· 
deceğini söylüyor .. Hakikatte ge
lip Etuval oteline yerleşiyor·· işte 
bundan sonra facia cerevan edL 
yor. Cinayet mi, intihar ro"ı?· 

Madam Dolores Ka.brera için bir 
tevkif müzekkeresi kesilmiştir· Fa
kat acaba bu şüpheler mücrimin 
iadesini talep için kafi gelecek mi· 
dir ve Meksika hükiımeti gUzel 
Madam Kabrerayı Fransız hükfı -
metine teslim edecek midir?,, 

Bu makalenin sonuna iğnelen
miş olan iki gazete parçasında da 
eunlar yazılıydı: 

ETU\.AL O'rt;J,1 1"AC1ASI 1 

''Meksikodan telgrafla bildiril
diğine göre, Fransız zimıundarları 
tarafmdaıı yapılan teşebbüs tize_ 
tine Berjer caddesi cinayeti faili 
olarak bildirilen Madam Kabrera 
:Meksika polisi tarafmdan tevkif o
lunmuştur. Madam Ka.brera, Ta· 
küba'da.ki dağ evinde yakalanmq
tır· Fakat maznun Fransa.ya gön. 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
derilıniyecek Meksiko mahkeme
leri tarafından muhakemeelne ba· 
kılacaktır.,. 

Nihayet 1927 senesi tarihli bir 
diğer telgrafta da şöyle denilmek
te idi: 

":Meksiko D· F. 5 Nisan - Ma. 
dam Kabrera dün katil au~undan 
dolayı Meksiko mahkemelerinde 
muhakeme edildi ve beş sene hnp
se ma.hkfım oldu.. Suçlu hareket 
edect'lk ilk mahküm kafilesine da· 
bil edilecek ve mahkumiyet müd
detini doldurmak iizere Santa Kruz 
adasındaki hapisaneye yollanacak_ 
tır.,, 

••• 
İşte hepsi bu .. Üç dakika içinde 

bu kadının feci romanını ilk cina
yetinin dekoru ~~inde okumu_ştum. 

0 gilndenberi dort ~'11 geç~ış. bu: 
lunuyor·· Bütün Pans bu hadiseyı 
tamamen unuttu .. Onun masasında 

.uzun müddet ycınek yiyenler, gü
zel kokteyllerini içmczd~~ evvel 
mücevheratmı toplamak ıçın bavu-

l lan parlak sportmenler, onu 
za. a 1 -.n:t a.nl 
sevenler, onun a~~e Y~ ar, 
hepsi Beatris villası gUzehnı hatı-
ralarından sildiler·· 

Burada da artık .kimse Madam 
Löblond'u dilf ünınilyor· 

y alnıı; bir genç Amerikalı bir 
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Kaza bolluğu 
B lLMEM, si:z de dikkat ettiniz mi, son hafta, hemen hemen 

bir kaza kumkuması halini aldı. "lzmit,, yakınlarında bir 
tren, ~ir makas yanlr~lığı yüzünden bir yük katarına çarptı. Lo
komatıf berbad oldu, vagonlar parçalandı ve hep ·inden fenası can. 
lar yandı. Yine ba.,ka bir tren kazası daha oldu. Bir otobüs de\'. 
rildi. Bir başkası d~ uçuruma yuvarlandı; şurada, burada daha bir 
çok acı~lr vakalarla kar~ılaştık. 

."Kaza., sözü, galiba kendi tedbirsizliklerimizi, kendi irade 
ve dıkkat zaaflarımızı örtmek için bizim tarafımızdan uvdurulmu~ 
bir laftır. - ~ 

. Vazifesine canla, başla bağlı insanlar, dalgınlıklarına iradele
rıyle. fren taktıkları için, i;:lerinde hiç aksaklık göstennezler. Za
ten ı.nsanda "dikkat,, hassası da diğer birı;ok hassalar gibi uzun 
temrınlerl~ elde edilen bir kazançtır. Bu, önceleri, irade ile yapı. 
lır; sonr~ ı~siyaka girer, tabiile.~ir. Butün mesele, dikkati, bir in L 
yak h~dısesı haline getiıtnektedir. Bir kere bu neticeye vanldr mı, 
artık ışler kendiliğinden tıkınnda gider. 

B~r ş:>f?r, içki i~ez. ~rar kullanmaz, kokain çekmez5e, \O· 

l~ndakı ellen de titremez. Gözleri şeşi beş görmez ve fener direklc
rıne, Y.aya ~aldırımlanna tos vurmaz. Adam çiğnemez. 

. Bı~ şofor, eğer uzun tecrübelerden, devamlı bir talimden, ciddi 
bır hekım muayenesinden, etraflı bir ahlak tahkikatından geçtik. 
ten sonra, araba. teslim alırsa, onun kaza yapması ihtimalleri yiız. 
de doksan~ nısbetinde azalır. 

. fa~~t ıptilaları, sinirleri, ruhi durumu, mahareti, ahlaki va
:ıretı, ıtıyadları ko~trol edilmeden direksiyona ge.çenler, ~oför
lükte yamak, adam ~ğnemekte, kaza yapmakta üsta olup çıkarlar. 

. ~caba şu son kazalar karşısında tahkiktı idre edenler hadise. 
lerı bır kere de böyle ince ve etraflı bir süzğeçten geçirdiler mi? 
Bence asıl. yapılmac;ı lazım gelen §CY, iste budur. 

. Tedbırler, kazalardan sonra alınırsa, o tedbirlere dü::cn \'azif c, 
nı9~yet mez~r kazıcılık olur. Kazanın kaynağı, hadise mahallinde 
deı.:ıl, çok genlerde, çok içerlerdedir. Asıl o kaynağı kurutmak lazım 
gelır. HAKKI SÜHA GEZGiN 

Bağdattan madeni 
eşya alabileceğiz 

Ticaret ataşemiz bu husus
ta tafsilat veriyor 

Bağdat ticaret ataşemiz a!iLka. 
dar}ara gönderdiği bir mektupta 
Bagdatta mühlın miktarda madeni 
eşya b1•' nduğunu bildirmiştir. A
ta§emlz .. IJOO İngiliz liralık bir ak
reditif temin edilirse bunlardan 
memleketimize 18.zmı olan ehem
miyetli maddelerin satın alına.bile. 
ceğiııi bildirmiştir. Ala.kadarlar bu 
yolda tetkiklere başlamışlardır. 
Madeni e§ya ilhalit birliği reisi 
diln mmtaka ticaret müdürü ve 
Merkez Banka.silo temaalar yap
mıştır. Diğer taraftan madeni e3-
yalar birliği rcisinin başkanlığında 
Uç kişilik bir heyet bugUnlerde Av· 
rupaya gidec.ek ve muhtelif mem. 
leketlerle temasa geçerek memle
ketimize lüzumlu madeni eşyala
rın ithalini temine çalışacaktır. 

Bir motör battı 
içindekiler kurtuldu 

lıaftadanberi onun akrbetile ala· 
kada; bulunuyor .. l5te dizlerlmln 
iizennde, hayatmrn kısa hlklyesi 
ve kar§nnda gece ""'nan• •• . • · ~mm uze· 
nnde. onun fotoğrafı .. Şu anda oda. 
~ gıren herhangi bir kimse bana 
şoyle der: 

- Evvelce çok &e\•diğiniz bir ka
~h~ f:lınğrafr ka.rırsmda tahay-

V ~ tşsınız. 
e eger ben de bu ziyaretçiye: 

tı~- HayYr .. Gti7.el omuzlarına at-
gı farp~ bir tarafmr çeken bu 

esmer gilzeUni hayatmıda biç gör. 
medlm .. Ellerimdeki b kı:.;;...ı • nun aşk u ~" ar o 

h 
• ınektupları değil hayatı· 

nm ulaaasıdır. 

.. ~~m I>ek mantıki olara.lc bana 
§oy e mukıı.~ıe eder: 

- Bu takdir .. reu·~· de gayenızın em-
dün ı~adYolda yürümüyorsunuz .. Bu 

} a tecessüsünü ·· t hrik decek .. . zu a e. 
B Yuz hınlerce intıan var ... 

en de bütU . • ı· 1 kendis' n .sa.mımıye ını e 
•ne §U cevabı veririm· -P . . 

Fakat r:_ensıp itibarile haklrsmız .. 
k. eger dünyaya mantık hi.
ıın o~a id. 500 . in.sa ı, mılyon medeni 

laya~: ~yuı:ıarına birer taş bağ-
n · eıtdılerini derıize atmala· 

ıcap ederdi ... 
Mös··· . 

d }'o Merkadivenin verdigı~· 
osyayı k · 

sabah 0 uyah ilci gün oluyor. Bu 
Raul :;at on bire doğru Madam 

arnın kapısına vurdu· 
- },f" ... • 

bir a 
08.~ 0 Aleks.. Bir dakika .. 

.,ey. ııoyleyeeeg~ im·· 
- Gırin .. 
Patronun k...... . . 'rd' 1 !erini k - ... ı ıçerıye gı ı, e -

mu . .alçaiarmm üzerine koy· 
§, önündeki pis önlüğü ısla.it 

mantosunun .. . 
ve . . . uzenne sarmıştı. Sir 

pr gibı yavaşça f18ıldadı: 
(Devamı oor) 

Halat sıkınbıından 
ıonra 

Demir tel buhranı 
başladı 

Halnlsızhk yüzünden vapurların 
halat eıkmtısı aon haddine gelmiR 
bulunmaktadır! Anadoluhi.sannda. 
ki yegane halat fabrikası da ha · 
riçten iptidai madde gelmediğin· 
den · faaliyetini tatil etmİ§tir· Yal
nız yerli kendirlerle ince halat 
imali kabil olmaktadır· Piyasada 
kalın halat kalmamıştır. Diğer ta. 
raftan şimdi diğer bir buhran da
ha bnşgöstenniş, gemilerin vinçle· 
rinde kullanılan demir teller plya· 
sada bulunmamağa b~lanmı§tır. 
Bir iki ay sonra bazı gemilerin 
bu iki sebepten işleyemez bir ha.. 
le gelecekleri söylenmektedir· 
Tıirk armatörler birliği alikadar 
vekaletler nezdinde bu hususta te· 
§ebbüslerde bulunmuştur . 

Amerikadan beklenen 
vapur geçikti 

Amerik:adan 1zntire hareket e. 
den Yunan vapurunun gelmesi İn
giliz kontrolü heyetinden müsaade 
almmadığı için gecikmektedir. Şeh
rimizde Amerikaya gönderilecek 
mühim miktarda tütün ve diğer 
mallar bulunduğundan bu husu.c;· 
taki müsaadenin bir an ewel te4 
mini beklenmektedir· 

Viyana sergisindeki 
pavyonumuz çok 

beğenildi 

Beynelmilel Viyana sergisindeki 
pavyonumuzun komiseri Ticaret 
Vekaleti huswıi kalem müdUrü 
doktor Fazıl Asal dün sa.'bah şeb· 
ri.mize dönmüştür. Fazıl Asal Türk 
pavyonunun 14 millet pavyonu a
rasında en çok beğenildiğini söy· 
!emiştir. 

---<>-
Türk - Romen ticaret 

anlatması 
Ticaret Veklleti dl§ ticaret daL 

resi reisi Servet Berkin bu sabah 
Ankara.dan şehrimlıe gelecek ve 
vekaletten aldığı talimata (Öre 
derhal Romen ticaret heyetile te· 
masa geçecektir· Ticaret anlaşma
sının bugün imzalanaacağı anla
ııtlmaktadır· 

Sonbahar tarifeleri 
Şirketi Hayriyenin aonba.har va

puru tarüeleri bir teşrinievveldcn 
itibaren tatbike başlanacaldn· Bo· 
ğaziçinin Anadolu l!lahilleriııe olan 
vapur seferleri azaltrlmlf, Boğaz
dan Köprüye son vapurlar daha 
erken saatlere almmlfbr· 
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Ayakkablların paha
lılanmasına dair 

D ost basa, düşman ayağa bakar derler. Bunun sebebini ara5tır· • 
maya kalkarsak. birçok indt tefsirler yapabiliriz. Fakat ben 

aya~a bir dostgözüyle bakacağım. Ve ~uracıkta cefake~ ayıık.lanmıım 
cici mahfazalannın neden pahalılaşmış olduğ'Jnu soracağun... Sora. 
cağım da ne olacak? Kat'i bir cevabını vermere muvaffak olarak mı-
run? Şüpheli... . . . . .. _ 

Meseleyi esas ıtibarıyle ben açmıyorum, bana düı:en hısse, bulun 
bu işle ~dan doğruya veya bilva~ıta alakadar bulunanlann iar. 
kettiği pahalılıktır: Ayakkabı pahalılığı! 

Dünkü gazetelerden biri yazıyordu: "Ayakkabı fiyatları neden 
artıyor?". Cevap olarak da şunları 
söylüyordu: "Malzeme pahalılan
mı!)?." Mesela Avrupa sicimleri 5 
kuruştan 30 kuruşa, çivi 20 kuruş. 
tan 125 kuruşa, vidala 55 kuruştan 
375 kuruşa yükselmiş. Eh; vaziyet 
böyle gösterilmekte olduğuna göre 
ayakkabılar neden pahalıla~a
sm? 

Fakat bu neye benzer? Bulanık 
bir su)'U, nihayet bulanık bir hal. 
de bUlunduğu için içmekten başka 
çare yoktur; gibi bir şey.. Suyu 
bulandıran unsurları araştırarak 
temizlemek mümkün değil mi? El· 
bette mümkün! ... 

Acı bir ölüm 

Vdatmı tocutirle haber verdiğimiz 
genç doktorlarımızdan Mustıı.!a Hu· 
lOıd Gürelb:I celU\7.Cbi bir ~ok dostla. 
rmm itUrlktıe HaydarpııDa NUrnune 
bMtah11nesinclen kaldınlarak namazı 

Beyazıd camltnde kıımnı11 vı Mer
kez.efendi munrltğ'ında e~ı roetıe

niJ:ı• tevdi edilm.lııUr. 189t le Deıı.t.zli-. 

de doğıın Mustafa HulQ.sl muhtelit 
JıastAha.nelerde çalı;rul§, uzun müddet 
de Kadıköy Emruı Sanye aert&ba
beUndo ~·e lııtanbul Vlllyeti bUkQmet 
t&babctinde bulunınu~tur. 

J.lealek ve hıauat b&yatmcS& bor
ke&e kendini ııc\·dtrml§, gtalde ve ba
lQk blr «mlyet adaınıydı. NUmwıe 

h&lıt.aıuı.nesindc, bUUln doktor arka
d&§larmm gayretine rafmen maaleaet 
kurtanlamamı~tır. 

Aynı gazete, a)'akkabılanmı.ıa 
manevi bir ağırlık ilive etmiş olan 
buvaziycti gidermek üzere "Fiyat 
Mürakabc Komisyonlannın hare. 
kete geçmiş olduğunu ve bu cihet
leri tetkike ba~ladığım" yazıyor. 
~ tü::.terih olabiliriz. Ayakkabı ih
tikftrmı tesbit ederken, ona ba~ı 
olarak asgari beş muhtelif sahada 
daha ihtikfir araştırmak teşebbü· Kendlalne rahmet diler kederli ai· 
süne geçilecek demektir. Allah mu. le&ne aabırJJ.r dileriz. 

vafCak etsin .. 
Ancak bu arada şayanı dikkat 

bir haber daha veriliyor: Ayakka
bılara narh koymak tasavvuru 
varmış... İşte kesemizin idaresine 
yeni bir bereket daha ilAve edebil. 
mclc için güzel bir fırsat!... Ayak
kabılan muayyen fiyatlar üzerin. 
den tesbit ederken, onları bugün 
için katiycn lüzumsuz "lüks ev. 

:Merhum Doktor Mu.stara Hulfıai 

GQr it kurtarmak lçtıı candan çallf&Jl 
Haydarpa{& Nümuııe haatahaneıiııiıı 

biltlln doktorlarına, cenaze mel'Ui. 
mine relen ve t.&zi:yede bulwwı btltuıı 
dostl&mn.ıu rıükranlanmı.mı anma 
tavusutwıuzu dUeriı. 

Anıuıel: Klmlle Gil.ttl, H~ 
lert: Ba7rtya •• Mediha GtDel, 
llardefh Rıza Olbel. 

Bir eroinci ve ü~ 
eroinman yakalandı 
Kürt Kc.mal admdP EU.bıkalı 

birisi diin Beyazıt cİ\'armda 
tenha arsalarda eroin ~eken ba· 
zt kimselere zehir ~atarken suç 
üstünde y:ı.kalanm~ttr. 

Bundan b.:ıı;ka sahı.l<ıı lı Feyzi 
de Küçüicpn.7.a.nla eroin satar. 
ken ele g~mı§. Mehmet. Nadi· 
de ve tc;ınet adıntla üç la.ne de 
eroinman yakı:.lanmıştır. 

Suçlular kaçakçılık üılerine 
ba'tan beşin<:i a~dlyc ceza. mah.. 
kemcsine verilmişlerdir. 

---· 

25.9.940 Çarşamba 
7.30: Program n memleket sa.at 

ayarı, 7.3:5: Müzik, 8.00: Aj nı ha· 
berter!, 8.10: Ev kııdını, 8.20/830: 
ı.t:Uzik, 12.30: Proı;ıam ve memleket 
sa.at ayarı. 12.36: Müzik, ı::.:so: Ajau 
lı&bôrleıi, 13.03: KUzil<. 13.20/14..00 
Radyo aalon orl<calAll, 18.00: Pro. 
ıranı. ve memle?tet a.at ayan, 18.00: 
Utl%1k! Cazbımd, 18.40: llUzlk, 19.13 
Konuııma. 19.30: Mil.zile, 19.45: Mem• 
leket uat a~·an, 20.00: Müzik, 20.15: 
Cev&d )ı[omdub Attar tara!ından o
peraya dair konuoma ve opera edebi. 
yatmcS&n ~meklcr, 20.rıo: Su eııerlerl 
ve milli oyun bll\'&l&rmdan örnekler, 
21.ı:ı: Müzik, 21.30: Radyo gucteat, 
21.&0: Rlya.seticumhur bnndo:ıu, 22.30 
Memleket sut ayan, Ajans habcrlo.rl 
22.•3: Dans UU:r:ltl (PJ.) 23.23/23.30: 
Yarmkt program ve kapanı~. 

- Çarşamb .llPcrşemb 
25 Eylül '>6 Eylül 

U Saban ı .:.i ~ıbaı:a 
hır.ıı 14R ""·" 144 

VakJUtr \ -~ t.uııı \ ıı.""tı ~ 

GDaaflo 1 60 11 '7 1 61 11 60 
dotafo 

Öfle 1% 08 6 03 12 O.'S 6 K 
tıd.ııdl 15 28 9 21 16 21 ' 1'1 
Akf&ID JŞ 0% l:S 00 18 Ol 1! OG 
Yat.at 1t M 1 31 lt 3S 1 31 

lımak • 11 10 01 ' 1% 10 10 afmdan" da teaid ederek iki üç 
mütevazı çeşit iııerinden standar
diıe etmeye muvaffa\< olacağız. Bu 
tedbir kadınlarımızı a.ı çok sinir-
1,..ndirse de, kulak asmamalı .. Her 
kadm siniri gibi o dahi ge.çff! 

Yeni mev.imin ilk harikaaı ---· 
HiKMET MÜNiR 

Çorap çalan çocuk 
Mehmet Olgu adında 13 ya.· 
ında bir çocuk dUn Kantarcı • 

lar caddesinden geçen bir ara.· 
badan bir ikutu çorap ça.Imıv, 
kaçarken, yakala.ımuşt.Ir. 

Mehmet Olgu, üçüncü sulh 
ceza. mahkemesine verilmif, 19 
gUn hapse mahktlın edilerek M.. 
men tevkif olunnıuıtur. 

KR_\ L AŞKI 1 
Fernand Gravey :ve Joan Blondel'in 

F ranaızca Şaheseri 

Yann Akşam L a 1 e Sinemaıı~da 
Mevslllllll Dk galası olacaktır. 

lterlerlnld n~lden aldımııı.: Tel.: '3:S91S .. ............................... .. 
• Çocukluğumuzdanberi müthit maceralarını okuduğumuz --•• 

ŞERLOK HOLMES 
BCl§tanba,a bir Heyecan Kaaırgcuı olan 

K'RALIN HAZiNESi 
şaheaerile ip EK Sineması YARIN GECE 

TURKÇE filmleri ıeriıine başlıyor ..................................................... 

Çeviren: S uat Derviş 34 -
Çünkü aksini bilemiyoruz. On

lar Mister Bruntonun karar ver. 
mediğini söylcmi§le.rdir. Eğer nıe. 
seleyi Yennings'in ağımdan işitti. 
~imiz şekilde kabul edecek oLursak 
o halde ortada Y enningsleri adam 
öldürmeye scvkedecek bir &ebep 
kalrnamaktadır. 

"Biz bu sebebi pratikman malı· 
vetmekteyiz. 

'Cinayet ıecesi Rajahgarde?'~ 
bulunan on kişiyi gözden geçırd~ 
fimiz vakit yalnız içlerinde üç ki· 
şinin bu cinayeti i"lemek için hiç 
bir sebep1eri olmad;ğı meydana çı. 
kıyor. Bunların ismini tekrar sayı.. 
yorum: Sidney Harrison, Claire 
Bayford ve Violet Bunage. 

Halbuki siıe demin Maxvell 
Bruntonu öldürmek için ita.fi ~
bep~ olduğu muhakkak gibi gö
rünen Enid Brunton, Adrian Brun 
ton, Peter Hargreaves, Jtannette 
Boc.quet, ve Arthur Yenningsle 

kansından bahsettim. 
Evet efendiler? .. Siz ne düiünü. 

yorsunuz? E~er konuşmama mü
saade edecek olursanız muhtıra
mın üçüncü kısmına ve sizin be. 
nim dikkatimi üzerine celbettiğini. 
ıi zannettiğim noktaya geleceğim. 
5?n defa altı ismi saydığım ıaman 
cınayet sırası evde ikamet ettiii 
h.~de isminden bahsetmediğim bi
nsı vardı. Mis Elisabeth Lamort ..• 
lşte şimdi ondan bahsetmek isti
yonun. 

Mis 1:-aznortu ben sebepsiz in. 
sanlar Iı t.csi üzerine koymadım. 
Ondan sebepli insanlarla birlikte 
de bahsetmedim. Bu tasnifin sebe. 
bi size belki paradoksal ıörünecek 
takat ben kendi hesabmıa bunu 
pek doğru addediyorum. Evet ben 
Mary Lamort'u iki listeye koy
madnn. Çünkü bence onun her iki 
listede de yeri var •.. 

Büyük tıb Alimlerinin \'erdik-' 

leri tahriri ve şifahi raporlarla 
kendisine yapılmış olan ittiham 
ve isnaddan rynlmış olmasına 
rağmen yine Mary Lamort evdeki 
diğer bütün insanlar gibi oüphe 
altındadır. 

Ve işte benim fikrime göre o 
iki listeye ithal edilmelidir. Ke:n.. 
di itiraziyle Maxvtll Brunntonun 
metresi olduğu sabit olmuştur. Ge
ce onun Bruntonuun yanına gidişi 
ıu iki §ek.ilde tefsir edilebilir. O 
zevkini ararnağa giden bir maşuka 
olabilir. Yahut intikam almaia gi 
den hakaret ve ~dakatsizlik gör· 
müş bir kadın.. Bizim elimizde 
ruhlara nüüfuı etmek ve vicdan .. 
tarda giıli otan sırları dıprı çıkar· 
mak için hiç bir kuvvet yoktur. 
Yakın bir dostunun kocasiyle aşk 
münasebetine girişmiş olan ~inirle. 
ri çok bozuk bir kadının bu ada
mı öldürmek için bin sebebi otabi· 
lir ... Yahut da tamamiyle aksine 
olarak bir tek sebebi bile otarna.ı. 
Bilemeyiz ~fendiler ... Ve i,te bu.. 
nun için Mary Lamort'u her iki 
liste üstüne de >·azmamız ltıımdır. 

~İlk listemi değiştirmele hiçbir 
!lebebim yok. Ma.xvell Brunton'u 
öldürmek için hiç bir &ebebi olma. 
yanların listesi şimdiki haliyle 

Yazan: lskender F. Sertelli 

Yusuf Mehmet pehlivania .. "" . . . 
gureşecegı ıçın 

çocuk gibi seviniyordu 
takılrrken, Hüseyinin kulağın& 

, yavaşça fısıldadı: 
- ~eni ço:·Uı.L • .:ri gürdüğeın 

yoktu. G<i.züme eskisinden <;ok 
daha iri yarı göründün. Bu, çok 
hoşuma gitti. 

- Eh, köylerde dolal?tmı. On 
okka kadar almışım. Fakat ben 
bu kadar a~'lrlaı;ma'ktan mcm. 
nun değilim. Ger<;i dizlc.rim ve 
bileklerim daha !am kuvvet· 
lendi. Fa!rnt. ensemi sağa sola. 
Japırda.tamaz bir lıale geldim. 
Kendime göre güreşecek pehli. 
van bulamıyaca ğuna yanıyo· 

rum. Buraada yaptı;ım güreş. 
!erde, benimle bir kere tutuşan 
bir daha yanıma sokulmaz oı· 
du. 

- Merak etme. Yusuf! Tam 
şimdi bir bac;pcJılivan kılİğmt 
aldm. Sen gittin gideli bura.da 
yaman bir pehlivan tUredi. Her 
kese meydan okuyor. Ezineden 
mi gelmiş, Maliçten mi? biL 
mem .. Fakat iri gövdesi, direk 
gibi uzun vo kalın bacakları 
va.r. 

- Kimmiş bu ııdam? 
- Hergeleci Mehmet pehli• 

va.n diyorlar. F~sesi de tıpla 
ıııenin gibi. El atmağa gelmiyor, 
İnsanı derhal yere vurup a.ltI.. 
na alıyor vo czrneğe b331Jyor. 
Vay onun aJtma dii§Cnlerc ... 

Şimdi gülmek sırası Yusufa. 
gelmişti. 

- Ey, anlat bakalım, dedi, 
lbu haber cidden hoşunın gitti. 
Demek ki bir seno içinde, be· 
nimle lboy ölçüşecek pehlivanlar 
t üremi11. Oh, oh ... İşte bu ha.be. 
re ıııovindim doğnı•u. 

Yusuf yavaş ye.vQ4' yürüdü~ 
- Haydi, §uradaki kahveye 

otura.lnn da enine boyuna. ko· 
nuşa.lım seninle. 

Tophanedeki pehlivanlar kah. 
vesine girdiler. 

Yusuf sa.brr8ızlıkla. ::oruyor' 
du: 

- Bu Hcrgolcci Mehmet 
pehlivan nerelerde ve kimlerle 
güreşiyor?. 

- Gec;enlerde Sa.raçha.ooba.. 
§IJlda Makarnacı ile güreştiler .. 
Berabere kaldılar. ikinci gUreş· 
te liengeleci, Ma.kanuı.cıyı yir· 
mi dakika.da. yendi. O günden· 
beri karşısına. kimse ç:kmıyor. 

- Çanak.kaleliler, Sarıyerli.. 
ler nerede? 

- Onlar k* bucak ka.çr 
yorlar, Yusufçı~.m ! Bu H~· 
geleci yaman bir adam \"et!SC
lhn. 

- Şöyle bir boy tutu§S&k; o· 
nunl.ı, ilasıl olur dersin? 

- Zaten tutuşacaksın! 
- Nerede tutu~on? 
- Çamlıcada... Sünnet dilğü • 

nünde . 

-14-
---~ Demek o da. on.da güre. 

şecek ha? 

- Öyle ya. Cafer Bey onu 
da davet etmiş. Seni görilr gör
mez giilüşümün sebe.llcrinden 
biri de buy::u. 'İçimden (Yusu ... 
fun talihi varnı~. DUğUM.e 
kendini göstermelc fırsatını bu· 
lacak!) diyordum. 

Yusuf kahvesini içerken yU.. 
zü gülüyordu: 

- O halde perşembe aa.ba.liı 
erkenden burada. buluşalım. 

- Ne o? Çamlıcaya bati de 
mi götüreceksin? 

- Öyle ya. Kan~rsiz düğül'\ 
ohir mu hey kardaş? ! ı ıl 

Pe~mbe sabahı Tophanede 
buluştular. 

Yusuf. Hergeleci Mehmet 
pehlivanla. gtircşeceği için, adtf 
ta çocuk gibi seviniyordu. 

İstanbul halkı arasından Çam 
hcaya. a.km edenlerin sayım 
bİlllcri qryordu. Bunla.nn hep. 
sl d~ davetlisi değildi, !a.ka.t 
düğün münasebclile Çtrnlıca.da. • 
ki kahve ve gazinolarda birçok 
eğlenceler tertip edilmiş, v~ 
düğün evinin etrafmda.ki mey. 
dan ve caddeler 8.deta bayram 
yerine dönmiŞ.ü. 

Yusuf Çamhcaya geldiği za." 
m.an, aa.b&.h alatur ka saat ilı:lyl 

çalıyordu . 

KÖf!kün kapı.smda. gör.e çar. 
pa.n bir kala.balık vardı. Ben· 
dırmalı HUseyin kapıya. ilerledi 
ve davetlileri kll'§llaya.n. bir Ü.:. 
remağa.sma yavaşça aordu: 

- Pehliva.nlar geldiler mi f. 
- Geldiler ya. Yaln.rz bir 

pehlivan kaldı .. Ben de burada 
onu bekliyoram. 

- Pehlivanın adını bili)'Ol" 
musunuz, ağa hazretleri? 

- Evet .. evet .. Yuauf pehll: 
vanı .beltliyorunı. , 

Yusuf ilerledi: '. "':' , ~ 

- Biraz geç ka.ldık ga.liba:.~'a 
Yolumuz U%1.JllC& idi de. Kusurai 
bakmayın, ağa.ın! 

Haremağasmm deli.letile köt 
kün bahçesine giren Yusuf ve 
arkadaşı, bahçede müthi§ bir. 
kala.balık}& kar§ı.la.şnuştı. 

Harem.ağası, Yusuf& döndü: 
- Beyefendim.iz sizi bir kere 

görmek istiyor. Beni takip edi. 
niz. ' \ 

- Peki ağam. 1 ı 
Yusuf, haremağasmm ~ 

- Sen burada beni bekle, Hu· 
seyin ! Sakın bir yere kayboı 
ma! 
Köşkün camlı kapısından içe' 

riye girdiler. 

Bu k08koca insan azmanı o 
gün ömründe ilk defa garip bit 
heyeeana tutulmuştu. 

Köşkün ikinci katmn çıkıyor• 
lardı. 

Yusuf merdivenin ortasın~ 
h"arema.ğaama sordu: 

- Beyefendi lbeni nedon. gof 
mek :istiyor? 

Ha.rem.ağası gül üm.sedi : 

- Galiba Paşa efendimiz :M< 
sırda kendisine sizden bahset' 
mişler ... 

- Halim Paşa.dan mı ba.hSC 
C:liyo1"8UUUZ, ağam? 

- Evet. Cafer Beyefendi 
Paşa efendimizin akra.basındal1· 
Ölr. 

Yusuf bu iltifalın neredcII 
geldiğini anlayınca müsterih ol 
du. 

Bu sırada bahçede sünnet o· 
lan çocukların foryadı ayuk• 
çıkıyor ve hokkabazların gürill 
tU.sü kulakları şişiriyordu. 

Haremağası. köŞkün birine' 
katındaki büyük sofa. Ustündl 
bir odaya. girdi ve bir daY.11< 
sonra kapnım. kanadını nçaral• 
Yusuf u içeriye aldı. 

Geni§, l<>o bir odanın bah<:C• 
ye bakan penceresi önündo ıı' 
zun oturmuş otan Cafer Bey: 

- Hoş geldin, Yusuf pelıli· 
:ı:an ! Dedi · ben de eeni bekli ' 
yordum. 

;yusuf, 1\tısrrlı r.engini selfı.01• 

la.dr. 
- Geç mi kaldıli, beyim? 
Ca!er Bey, yanıbaşında1'i 

lioltuğu göstererek: 
- Otur ba.ka.lmı, dodi, gc 

~a.lm&dmız ama, benim içill' 
bira.z tezdir de. Ya gelmez.c;e dl 
ye merak ediyordum. 

.Yusuf bu iltifata. teşekkürltı 
mukaıbele ettikten l!IODI'a: 

- Gelmemezlik etmer.diıtl-
Deyim! dedi. Fakat, insan tısl 
bu. Hastalanıp gelemeseydiJtlı 
bahçenizde gUreşooek pehlh•atl 
mı yoktu? 

Ca!r Bey, Yusufa. uzun zrvıı-
nalı bir Mısır cigarası uzattı: 

- İçer mi.sin? 
- Kullanmam, beyim. . 
- Dem.in ne dedin, Yusuf 

pehlivan? Güreşecek pehliv&P 
var ırıı ısan.ryorsun? ı 

· (Devcımı wr} 

muhafaza edilect"ktir. . sebeti vardı. Ve cinayet gecesi onu halde işimize yaramıyor. Bir ~>" 
. Fakat ikinci listeyi, yani "sebep- görmeğe gizli olarak gitmiştir ... Va ler bulmadık efendiler... Hiç blf 

liler,, listesini ele aldığım zaman böyle olduğu halde biz hiç bil' §eY. ~y bilmiyoruz. 
onu da iki partiye ayıracağım. Bu bilmiyoruz. Onu daima hatırlaya.. · "Simdi artık müsbet kaziyycJerc 
taksimi yapmadan ev\'el onları y~ cağız ve onu her listtnin üstüne gelelim. . 
ne birlikte tetlr.ik edelim. yazmağa mecburuz. ı 

"Şimdi elimizde Enid Brunton, lşte aşağıdaki cet\'eli hazırladım 'Elimizrle bir tane bile YOK. E ı· 
Ad · B p 11 • Sebepsı·z olanlar.· mizde müsbet olarak mevrod oJıV' 

nan rant.on, e~ argreaves 1 ~Y müsbet olarak bildiğimiz ~f 
J~tte Boc.quet, karı, koca Yen Sydney Harri.;on, Elaire Bay. Maxvell Bruntonun ölümü ve t>ı! 
nıngsler ve l\1ary Lamort var. ford, Violet Burrage ve Mary La • .' . :ıı: 
Şimdi iyice d""ününGı ve bunları rt ölümün bır intihar olarnıyacağı lı . 
iki "9 mo · ........ · kında tabiplerin yeminle verınıŞ 

. ·~e ayırmakta mü~külat çdcecek. Hafif stbtbi olanlar: oldukları ifadede vardır. OlüınO!l 
sınız. Çünkü buradaki insanların hm' {lfl 
sebebi hep ayni kuvvette delildir. . Pete

5
r Hargreave·! Arthur Yen-, ta ıni saatini biliyoruz. ôlllin . 

Fakat Enid Brunton Adrian Brun nınıs. arah Yennıngs ve Mary._ sebebini ve ölümü tevlid eden 5,leU 
ton ve Jeannette ~quet ve Mary; Lamço~t. .. . . .... , biliyoruz. Ve bu cinayetin muhalV 
Larnort üh' be 1 r t ine Olf. mulıım stbebı olanlar. kak evdekilerden birisi tarahndatl 
alıyon: ~arl~ ~be~lT~r 15 ;!ter · Enid Brunton, Adrian Brunton,' islenmiş olduğuna dair muUak b!' 
Hargreaves, Artlıur Ycnnings, Sa· ~eannette Booquet ve Mary La.. kanaatimiz var. Onilmüzde bıl' 

h mort. · resmi geçit yapmış olan ve mntc• 
ra Ycnnings ve Mary Lamorttur. Bu tasnif çok doğrudur. Faka( madiyen sorguya çekmiş bulund~· 

Ümit ederim ki Mösyö çok ka· heyhat ki .... bizi hiç bir neticeye ğumuz e\·in içindeki on kisiden bl• 
nşık konuşmıyorum ve siz de be. götürmemektedir. :. ri tarafından i~eruniş olduğunda? 
nim muhakeme ediş tarzımı takip Zannederim ki bu cet,·eı yukar. ~üphe etmiyoruz. Şahitlerden bif!• 
edebiliyorsunuz. lstisnai bir suret. da anlatmağa uğraJtığım şeylerin, si o meşum gecede ~itlerden bıt 
te çok müşkül olan bir i,i başar· hepsini materyalize etmektedir. Ve . direğini cinayet işlenmiş olan oda· 
mağa çabalayorum. Şimdi dikkat bu on günlük 50rgu Ye tahkika- ya girerken görmüştür ... Ve bunıl 
edeceksiniz ki bir kere daha ayni tm neticesinde aldığımız intibalan bilmek de bizim işimize yaraını· 
isim yeniden iki liste üzerinde bU· . arih bir surette hüla.sa et.mtkte; yor. Eğer elimizde başka esasla~ 
lunuyor. Bu isim Mary Lamort'un dir. Fakat tekrarhyonun maalesef olsa ve onlara istinad ederek beU-ı 
ismidir. Bu isim her yerde ~örüne. bizi hiç bir ntticeye ulaştıramr. de başka §ekilde bir tahlil ile i;i 
cektir. Efendiler çünkü Mary La. yor..... Elimiule umumt sebepler· halledebilirdik. 
mort'un maktul ile gizli bir müna-' var. Fakat bu sebep:eri bildlğimiz " (Devamı tırır J 



ehmed Ali a Ar-1 

ıe,1' w dG MIAJMd. Aıi,.in Ar 
navutZaığlıtla bir delil ol<ımaz. 

r:) fifM '*""*"' Hrll tar. 

[MEft~~o;~-KET_T~ 
rakyada ayvancıhk IHI fil 
büyük ilk taıtiya veçinyor 

Zi ""'4/etWrde geafirmek, Jwıt
M Mr 1M ~ ,..,_k e1b4.. 
aui giydirmek 1'6 öylece /otoğ" 
tuf çektinnek ,.,,. 8111Mn görü.. 
1er feY~ ~için Jleh· 
11ıecı Mi'mn en 1CUçiı1c "'*"""'" 
Jlnsa1* ... t111»"-~ 
ia ~ Aı'9ldlı .... nıı ' 
iddi<ıya bir ae'bep te,ktl ede. 
mer. 

OllnaA Ergkı•m tN mütalea: 
lan kuwmnda bu iddialann na. 
aı1 htıkUmclan ~ mey 
da.ndadrr. Ba.basmm milliyetine 
klç1lt cıCI•• .Arnavut laya. 
fetml deU1 tutmak çocukça bir 
banketttr: halbuki iN kllcü 
toCUtma tantal olank Am&vut 
kıyafetine ginnel.ine bqk& 118" 

Tra1cyadtı yetiftire!~ Boe tr7dat1 bir rirA 

bep ele dUIUnWıebllit: ı.- ba
bnmm Arna:tut uterıen Jnr 
manda ebDell Pbl im' batıra 
mmmttur Ye ..... bu remni 
bil.. JaptlnDlll& b6yle bir 
l\a.a,& ~ bndl hayatmm 
puolumı dıa ktlQl1t olkma ver· ........... ~. 

'rUrJd)e lılurlf Tatlhl bu .... 
JıltelertDcle Jfebmıed .All'nin Ar 
navutıatmıu llnad ettirdtkleri 
bu ayıt delllleri böyleCG çllrüt· 
tikten eonra IUl Mehmecl Ali. 
nin TUrkoflu TUrk oldupna 
dair olan en kuvvetli delfi\erle 
karşılaştırıyor. 

Bu dtllllerclen biri bbr.at 
l&bmed Alinin kendi aöBüctUr 
ve bu eöz büyük Uaba.4 ibnWe • 
ılı'1 .... !fMal hıaıdan 
Wrıo\nt.ma\:tlııiııi. 

Opma.u Ergin pbi ilim lle. 
minin ittitakma terebmaıı o· 
1arak demek lbmıdlr ki: 

'Vebmed Ali'nin TUrk veya 
.Anıawt milletlerinden h&ngiai. 
ne memup oldıığunu saWıiyet· 
le ve katiyetle eöyllyecek biri • 
dk lliJn ve tarihçimiz tıbııwe· 

-mia Mahmud Kaml faaldır. 

Trakyamn belli bqlı gelir 
Jraynaklarmdan btrl olan hay • 
vaıwılık bu sene daha büyük 
bir taafiye geçiriyor. 

Bilindiği gibi Boz ırk yahut 
(Plevne ırkı) <!iye ~ 
tanmmıe ylHmek bir ırk vardır. 
İri, tıUtUl ve çevik olduğu kadar 
cer Jrudretini de gasterme1rte· 
dir. 

ömek köylerde eaeme ame. 
!iyesi yilrUrken buğ& bOytltme 
çiftliği ile 1'nanlı •'YP" depoeU" 
nun yetiştirdiği boğa.lada ser • 
gilerde prim kıpna.n boğalar 
artık bütün Trakyayı Ml'JDJf 
bulunuyor. Bu sayede boa ırk 
botalardan bqka bola kalma· 
ıqt.Jr. 

Yalnız burulmUI ökUzlerie i. 
nelderde sarı kara veya kaıışlk 
cinaler g&rtl!me~ ki '°8 
bet yıı 1ç1nı1e katıiller bun1an 
da elden çıkarmakta ve cırdu 
m,Uteahhitlerile çarşı pazar ve 
piyualarma ~r. 

mecburi,-etinde deilldlr 
DGkkln '" ... == n CllerlDi koyllllk 

olduklan tahta tabelalarm blcb. 
nlarak yerlerine kristal levha Jmf· 
mamn ınecbw1 oldulu eekliDde 
bazı esnafın tazyik edildili pyia. 
lan hakkında vali ve belediye nili 
Doktor Ldtfi Kırdar dün bir mu. 
harririmiıe töyle demiıtir: 

.. - Şehrin lilRllili noktasın
dan Eminönü ve Beyollu kuala. 
rmın ana caddelerinde kırmm 
levhalann ka1dm1masuu df1oün. 
dük. Birçok heqerilerimiı de mil· 
racaat ederek kırmm ve tahta 
levhalann kendileri tarafından 
yaptınlan büyük kristal levhala. 
nn yanında çirkin durduiunu göy. 
liyerek bunlan kaldırmalarına 
müsaade etmemiıi istediler. Bu 
teklifi kabul ettik. Fakat hiç btr 
zaman kırmızı tahta levhaların ye
rine kristal levha koydurmak mec. 
btıriyetini ihdas etmeyi düşünme. 
dik. Bu mıntaka!ardaki ticaretha· 
ne sahipleri kırmızı levhaları kal. 
dmnak hususunda serbesttirltr. 
Yerine krisal levha koymak mec:. 
buriyetinde değildirler.,. 

Şeker fabrikalannda ÜÇ 
aaat fazla çalışabileçek 

Ankara, 24 ( HtUUSI) - MilU 
korunma kanununun on dokuzUn. 
cu mad=es· e göre ~er fabrikala-
nnda .. iJC sM\ ~-~ 1'ill 
mesat ai, 6ül\ih tÇ1ı t~)4 
bami munzam ücret verilmesine 
dair koordinasyon heyetinin 10.9. 
940 tarihinde Vekiller Heyetince 
kabul olunmuştur. 

den dönmediler; fakat Mehmed 
Ali, ıon &öz olarak: 

- Sizin babanız da Kavalalı 
bir fakir Türk idi. Diyerek ye 
evlad ve ekaribinin muvafakat 
ve muhalefeth.-e ebemmiy,ret 
vennlyerek evlAdı anamda fıt" 
mıU f8'lral&de ... Jııenarl .. 
ile W.ıl4 ... lclDel ... 
... ..,., Rammı Dmtl ... 
p.ya tezvlç eyledi •• , 
Uatadnı ~ ba .e· 

111 bu batıl davayl b8ft> atacak 
en lnınetli 8el'8t oknüla ben. 
bel'. bls ,..,. ela '-" t.Jtııll 

Bu wıtiye ~ (Bos 
ırk) mı en iyi dereceye $ıkar • 
makta ve timdi Trakya tayın. 
sU bu hayvanlann plaNna da 
yer ve kıymet vermektedir. 

ÖğreDdİfİme g&'e, hemen her 
kaza köylerinde birçok kimH . 
1er Yanca (ftk) ve Burtak aibi 
b.lorlei çat hayvaıt pdaları ek. 
mekte ve bu hareket ~ 
~·Bir nrildlletta" 
bari köylWeıiınis prancar ve 
bmta bemlel' nebati yağlarm 
ktlpelerln.l de bir mabet dahi. 
llDde pialanD& katarak ver
mekte ve böylelikle llayvuılan. 
m dlh& iyi ve daha wrimli bir 
Jıalde ~ler. 

Edimenln Yolapldi ve Kfll& 
- Enes köylerinde Ka.raeabey 
JıarMma gid.en ineklerle lnanb 
inek alıWiiilrl& 12 - 15 kilo 
ai1t ~ \;tı clna ilıelderimls 
ve gıdutıı iyi veren meraklı 
inekçi ve köyliller vardır. 
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BEYKOZ KOYU RiNDE BiR 
GEZ1f,T1KiN 1HKAYES1 

...,,. •• Muad'm AlnHd llltllat'a 
~ ................. _ warllll ~tap ....... 7 ~ 
sftABAT A'BılADAŞLABINDA 1 nin daha cuip olduğunu temyiz 

AllENKfdZJ.IK etmek elbDden aelmedl-
TOKAT KORUSU - ADABA 

. Su hlnxıınuzda ıttırad·l ahengi Tokat korusunun. hndudu br
ihllle mUatait but tellerin vtlcu· 11nnıma]ri bayırın tepelllne 'kadar 
~unu ilk adımda hlMettim: blL çıkıyordu· Henüz fidan halinde bu· 

uaa blrWniıı en blm1anı1dan lunan bayırm UstUndekl, ihtiyar 
o!maaı aynca di.ı-i ehemmlyyet o- ataçkr atlmrüdden cesim bir taç 
I~; fakat aqamdan beni bil· llatUne dikilmiş tuğlan aııdmyor. 
Yük dertten kurtarmıf oldup için du. 
bozuk aadaamı hot dinlemeğe ilk Derenin qağı.smda uzakta ye-
evvel beıı kaUandJm. !lillit lıclnden çıkan duman Akba· 

Evet, aktamaan • bllyük der. bum mevktbıi irae eder gibi kil· 
dimi defetnüttJm: gelir relmez te· Ortalıkta atıkiinet bllkUmferma 
darik olunan beyslrden dolayı du· olup yalnız yeltdlğerile ahenk ya. 
çar oldufmn Jatıraba cllmleyi mllf· fllJD& ~ btllbtlllerle karata· 
terek lulmalrtan çeldmnedim· Kah- wklann. hot Adalan, tl blıigl
raman Hergllt, gür seaile derdime ha kadar, icray-1 tesir eyllyoıdu· 
iieva buJaeatmı beyan ede.reJı: ca· Çiftliğin tlat batmda olan tarla. 
'lib-l '6IUanmı oldu; filhaklE& mu· larm içinde beyu bir nokta &örll· 
·bdclema ça)'lrda .görmtt ft be. hllyordu. Y81illik deryaamdüi o 
lfeıun1t olduğum atı ihsan edeeeii- beyaz llOltta, fırtma yıkmtm Aa
nl eöyledl. Artlk gailem bertaraf rmdan olarak birDmüt, ve tealrsiz 
iOlmuotu. Memnuniyetime had lllrbahar ıtınetinin tahribatmdaıı 
Yoktu· kurtulmq, bı' parçam& beml· 

Abengi lhW eden OOerin en ta· 
lllll dedltfm itte mhmetdan bulun
duğum HerkWdll. Ctlmhmfz ekin· 
ter tc:lnden keetl.rme yoldu. ,...,_ 
olara'k gltmete b.ra:r verndfken 
Berkti ata binsek Yabmca yolu 
'Ciolqacalmı beyan ile arar göe
terdi. Daha birinci adııtM!a zahir 
'Olan bu 1htllll lle'rlal ım.ue mu
clb.i merak olabillrdi; 1'klll. htlllll.ı 
1evi11 de bulun81>Uinli: ç\lnttl Bel'
ldlJQn hllrmetll vücudu ekinler 
iç!Ddea yokuf yakan giden arp 
Yola hQI gelmüyecekti. 

DAGIN U!JIND 

Şimal memleketle
rinden alacağımız 

mal 
( Baı ıoroft l iftcift) 

a.Iıariatan. Yqoslavya ve Ma· 
ean.taada aynı suretle natıly&t 
~ kendi merkezlerinde pe
... para olarak l.stedllderinden 
~ezl Avrupa ve '1ma1 memle. 
etıertıe )'abus Romaaya Yoluyla 

lenHlar Y&ı-tt.bOecefi aal&flbml· 
:;1~ yoluyla aevkedllecek 
dar ' lOfn but'lc!an 'ftyabaya h· 

bilet abbat tablldlr· VJ,yana· 
dan itibaren diler nakliyat parala.. 

=~uıda ınallan alan m~Jblelı:etler 
lelı: etnıe.Jrtedirler. Şimal mtm· 

etlet1ne gidecek mallar Viya.na
dan lşletine kadar trenle natlecll
lecek oradan karpya geçlrllecet. 
tır. Fin1-ndiya ve tav~ sonra 
:!:ırveçıe de ticari tallbdele bq-

ak tlzeredlr. Finlandlyaya 8oD 
=.•atda rönderilea tltlbı p&İ"' 
ra bo aıflteaklp ancak ıM bin li· 

l'etunuz kalnuttır. 

Norveçliler ilk olarak ttıtlln aL 
: lalemişterdlr. YaJım hllkiUne-

ı Norveçten memleketlmi&e 
: ecf!k mallar yol11. çıkmadan sev· 
dl~ lllilaaade edemiyeceğinl bil· 
N --.Ur. AWwlarlar vulyeti 
ı:~ec;e bilc:lJ.rmitter ve tlltUn mu. 
incıe ~de klfıt. selltlloz, qlenmif 
tla '1Dl demi ve rtur At;laA
.,..,.,. "••• Ronıata ...., 
t--a:: ..... _ ....... .. 
~ .... ...,... .. .... 
..:: 1ba1 mlbadeleıdne bq!anı· 

)'Ordu; Wdıı o beyu nokta ..oit 
C>lmayıp mtıtelıarrikti. 

"OÖK GVBI.EM.E NEV1NDEN 
Baa'SADA" 

Tamam o taraftan, gök cUrleme 
nev'inden, selen bir ada ne oldu. 
funu haber verdi: Ses HerkUIUn 
leei Jdl. 

- Bot çay kutusunu aldınız 
im! 

Diyerek dağlan, dereleri ötttl· 
rllyordu. Bu HerkW gerçekten 
unwar. Seliniiı kuvvetini fim.. 
at tecrabe ettllfmlz gibi tuvvet-i 
bedeniyeat dahi kendilerine gtlve
tür bir çok pelıllvanlan yıldır
Bllltır· 

Yunan HerkWfl aevk.ı malıab
betle dertıut ettilf mahbabeainl 
bıraktığı vUit cam ceeet ballne 
tetirdiğini görmllftll· 

Blalm. Jleıidll dalll el p]raamda 
baltm.aü olaraa mubar .i lltitatı 
Olan bedbaht, 1alnm ltetentohumu 
ıar--m wya mum Yatı w hava· 
clva mupmbeeınm ktimall ile 
dOnya millafirlfğini mubafua ede
bDirae kendini bahtiyar bllm.elidlr. 

Yazla ça.yınnda otnu%ia'l1ml ok-
1811lııttı- Haftam ceÇmlften hll& 
tlaerimden mumyalı kokusu pç-
bıedi. , 

Kmuyu pDiç ve koyunu tavuk 
yerine •)"arak ~etir. Bir ko
)un ancak kanımı ve &Uz daiıı 
lfldnll doyunr. Manc!ayı &&be 
kfl8tirlr. Her tlkAr taharrilile llMl
gul olan oburluğu bunlarla da ik· 
Wa etmeyip arkadqlardan b1rinJn 
ftktDe memleket.inde yemft oldu· 
la at J>UtmDaama imrenerek .,,. 
lllnll tlserindea ayıramas. G6ya at 
1Utmnaımım lezzetini tatmak lebı 
o biçarenin Jmlai1m Jrapmafa. •· 
ftlll'· BJSlm. Heddllllm.tlz itte böy
le bir HreldU-i ~ldllr. 

lılicl911i. ilAmaıeaUAJıı, )ftiıaaile 
mlltaıaıdptir. Mllkemmel bir fll>o 
itra halinde olup, turak·ı idltaMM\ 
llaracatı yekdiğerine Jlyık ft *-1ıı. 
vafıt oldufu için. muttuıl lfler 
durur. 
Yaı..ı..~ 

tamirat ıcr.- meebmyet :nr· 
... lıiafb mfllı.im flklyetlere 
mahal bırakmaz. 

Kuvvetinin fazlaaJ dizlerinde 
peyda ettiği müteaddit mafaallar
dan. daima hwııc edegeldijinden 
ihtiyaten iltbnıline mecbw\Yet 
basıl olan ''uid fenik" tokuau, n
ıerinde peyda olan revayllu mil· 
tenevvfayı bir dereceye kadar ta· 
dile aeür olur. 

Fazla·! nvveün, vücuchman 
bm-1 bl"8nıa dahi sirayetle bul 
muvazen•ldikJer hasıl ett!ll mL 
tevaterdir; l&ldn ben gUnahma sh'
mek ı.tfaem. 

Eldlde Berkil olduğu gibi fllrl>
de dahi "danayad" fıcmndan far
la yoktur. ~ Ue n verine. 
biz leblleb olmadıktan ... ka· 
bul etmez; bellı:J lı:anıı do,..t bD· 
medllinden. ı6sQnllD do:;mumı 
tlr 1aydıimdandır 
Şu tarlflınclen HerlEWtln yutu

lur habbe oJmadıjma. h"P'ederae_ 
nis bakikateıı aldull'llD1I· Xoca
man vtlcuıdu llff-1 culH ye leta· 
feU nevcllvlnf.lıeden h&U değU
dlJ'. Bahuua bir 1lı8Yi sohbette pa 
mahir oWuladu klmle. bftdlll 
ile yar11& ~ıbmaz ; M11ıaı• Pro
mete lfu 'babda kentislndea pek 
ısllmdir· 

lllltatwdlr, .......... ... 
...... ll>aıtıllllc•H,, ..... 
IBlı!MtnlD ata olank pek ..... 
dlr· Er.cllmle lar .,_.,..,.,. ...... 
mu ~gpSE4 

•vdlrmek unlUntl lılJlr. - 1 1 
111: Ata lblaı l1e ı.i t fi ,...1ıt e 
benc1etmelldlr; ~-.14· • 
Ma ... n.&u1lltlir .,... 
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Kısa haberler: 
• Ankaradan blldlrlldiğine göre, 

Dnh!Uyc VckAleU merkez tqkllAtuıa 
ynplığ"ı bir tamimde ücret ve maaşla 
ı;:ıl?§nıı bütün kadın mcmurlarm bun. 
dan sonra vazUclcrl ba§ma beyaz ve 
l:ap:ılı yakalı, kollan blle~e ka.d:ır u· 
zun önlllklo gelmelerini bildirmiştir. 

ııı Adliye Vekaleti bulundukları 

maaşlarda iki sene çal!§anlardan t.cr 
fllerino bir mani ulınıyanlarm UateslDI 

baz.ırlamnktadır. Ustc önUmlizrek! 
o.y neşredilecek, bir ny sonra da ayır. 

m:ı. meclLslerl tcr!lo hak kıızannnlan 
e.),racaktır. 

• D:ıbJJlye VekıUeU maiyet memur
Jannm nerelerde ve nasıl staj yapa· 
cakl.ırı hakkında bir proje hazırla.. 
maktadır. 

:.~ Ahl1k zabıtası memurıan Ci· 
tın.uglrdc Ha vyur sokağında 3 ııuma· 
rııiı evde s-ızıı fuhU§ yapan bazı kadın 
ve erkeldcrl yakalam~tır. Fatihte 
Kı::tıışmda 80 nuınaraıı Cemilenin evi 
de basıımııı kn<lın ve crltekJcr ya· 
ımıanmıştır. 

.Mulınbbet tellAllarından Mustafa 
ısnılnde blrf de Taksimde otomobil 
iı,;indc iki kadını 50 liraya kiralarken 
yaltnlnnmış tır. 

• Vail mua\1nllklcri arasından ba· 
zı tnyln ve naklller yapılmqtır: 

Ankara eski idare meclisi azasın· 
dnn Ce\•at Akın, İzmir idare heyeti 
11.zal~ına, Samsun vnll muavini Or. 
ha., GUvcnç Diyarbakır vali muavin· 
1181ne, Konya vali muavini AH Rıza, 
Seyhan vall muavinliğine, Erzincan 
vali mua vlnl JslA.m Ferid Konya vall 
muavinliğine, Dııhfllyo vckAleu ma· 
hallt idareler milstnkil §Ube müdUrü 
HAml Ankan Erzl.ncan vali muavin· 

j Bir otobüsle bir 
kömür kamyonu 

Mtiddeiumumilige davet 1 
lsta.nbul l'tlüddelumumtllğlnden: ~------· 
lstanbuldo. bulunan Adliye VekAletl 

Nlşanta~ında Karakol Karşısında ----· 
çarpıştı 

Otobüs yolcularından 
üç ki§İ yaralandı 

Zatışleri MUdürlil@ memurlarından 

HUSnlye Çnğatnym dcrh:ıl memuri· 
yetimize müracaatı. 

Beyoğlu Halk Sine )1 

BugUn 14 de: ı - l\:nn Kardeşler: 
Lorel Hardi: Ttlrlq;o, 2 - GörUnrul· 
yen dll§manlar, 3 - lJududda bir 
macerıı. 

Eski 
Feyziye 

Yatılı 
Yatısız 

ANA • İLK ~ ORTA • LiSE ( Kız • Erkek ) 
rürldyenin en csltl hususi lisesidir. Kayıt ve tecdidi lmyıt için ber gUo müracaat olunnblllr. Tarifname 

.stcyiniz. Telefon: 80879 
#2ffW&*ffl*' '9* -

1 
Dün, az kalsın büyük bir fe 

laketlc neticc1enebilccek bir ka 
za olmuş ve' hafif atıatilmıştu· 
Şoför Abdülfaninin idaresin ~:::::: 

deki :3018 plikn nuınarah oto - :::::::::: s i 1 ::::::_f ,---------

.::::::~, Türkiye Cumhuriyeti ' ı..ıı_ d •••• vü.:> Taksim ile Yıldız ara.•.mı a :::: 
Hasanın idaresindeki 3G63 nu HH Kız 
maralı kömür kam)ronu ile çar. :::: 
pışmıştir. :::: 

ve Levll ve Nehari ınf an 
:::: 

Erkek 
.... 

~lüsaderne şiddetli olmuş, her :;:; Talebe kaydına devam olunmaktadır • ..... 
!•• 

iki araba da hasara uğramış 

tır. 

Sarsıntı yüzünden otobüs 
içindeki yolcular biribirine gir 
miş, Şakir kızı Ayşe, Atiye ve 
oğlu 4 yaşlarında Erdoğan muh 
telif yerlerinden y:ıralannuşla.r· 
dır. 

Yaralılar tedavl altına aJm 
mış, her iki şoför d~ yakalana· 
rak haklarında takibata girişil 
~tir. 

,.---E·W--·----, Çocuk He k lmı 

Ahmet Akkoyunlu 
rak.stm. 'fallmbllDe Palu No. • 
ı•azardıuı muda bcrgUn ııaat ı:ı 

ten ııonnı.. Telefon 40127 .................... 

• ••••••••••• ;:::::::::: ~ehzadeba,ı polliı karakoln arkasında, Telefon: 4•••········ 
.............. 

%2."';.0A ••••••••••• ..,..,.... •••ePea•a•ı •··········· 
Balıkesir Ortaokulları Satınalma komisyonv 

b~kanlığından: 
Muhanuneıı !lfuvn.klia t 

Erıııl.ııı clnsı Aı.ı Çoğu bt..'<lell teminatı lh:ılıı gün ihale şekil 
ldlo kilo Llrn K. Lira. I\. ve sunu 

Ekmek !l:.!000 7WOO 825U 00 618 75 30/D/ 9110 Pazar- !Uıpah 

lesi saat: l l de zarf 
Sade yağı 4000 5000 7000 00 5:!5 oo 

Orta olrnllarm M yıs 9tı sonuna kad:ır ihtiyaçları bulunan yukardıs ) 
miktarları yazılı ekmek ve sade yağı kapalı zarf u~llle 15/9/1940 tarihin 1 
den iU~ren 15 glln müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. Şartnameler her gUn 
öl;'l'ctmen okulunda görllleblllr. Tnllplerln kanunun tari!atı dahlllnde hazır 
lanmış olan znrflarır yukarda yazılı saatten bir saat cvvellnc knd:ır Balı 
ltcsir mııarlf mUdUrlUğUr.deltl komiay9n başkanlığına teslim etmeleri ve bu 
saatten aonm verilecek z:ırnann kabul edilmJyeceğl ilAn olunur. 18545) / 

Kurulu~ Tarihi: 1888 
Sermavesi: 100.,..,,,0.000 Türk Lirası 

~ube ve A 1,.ns ,. ..fedi • 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

KAYIP!..AR 
Jlğine, Bursa vali muavini Edip, Sam· c 
sun vali muavinliğine, Erzurum vali 

muavini Hilmi Balcı Bursa vall mua· --------------- / 

Yıllnrdanbcrl tevliyet vazifesine niAka göstcrmlyen Ye adresi idaremizce 
billnemiycn (Sııtli Ali Et. ve hemşiresi Hanife HayrUnn.l!ıa ~Ianım) vakfınm 
mütevellisi 1-lehmet A.llnln idaremize mUrııcaatla vakfına alt muııınelcyl tn· 
kip ve bayır ş:ntkı.rını ifa etmesi için na.nen vaki tebliğata icabet etmedi 
ğlnden kendisine tarihi iltlnllıın itibaren on beş gUn daha rnUblet verlmlştir. 
Bu nıUddct zarfında da gelmediği takdirde hakkında kanuni muamele ya. 
pılacağı ihtar makamına lı:alm olmak üzere iltlnen tebliğ olunur. -(9123) 

vlnliğ'ine, Bergama kaymakamı şev. 
ket, Erzurum vali muıı.vinllğlno tayin 
cdilmlşlerdir. 

Orta okullarda kaydı 
kabul bugün bitiyor 

!lk okullarda. kayrt kabul işi· 
ne devam edilmektedir. 933 do. 
ğumlulardan şimdiye kadar 4 
i.>ir '.len fazla talebe kaydedil· 
miştir. 

D'H doğwnlul:ırdan gösterişli 
o'an1arı:ı yn.zılnıası için de o.. 
lmllann smtf ve talebe vaziyeti 
tesJit edilmektedir. 

• 
Vaziyet normal olduğu taktir 

cc kayıt muamelesi yaprlacak · 
tır. 

Orta okullarda kayıt kabul 
bugiin sona erecektir. 

~------------------~~-VAK l T 
Oo.zetede c;;ıkan bUtUn yazı vt 
reaimlerin bukuku ınahluzdw 

ABONE rARlFICSl 
Memleket Memleket 

içinde dıfIDd• 
Aylık IJ~ iM &.r. 
IS D) lık 260 t!6 • 
e aylık nıı 820 • 
1 yıllıJI 900 1600 • 
Tarifeden Balkan Birliği için ay. 

da otuz kuruş d~UIUr. Poat.a btrll. 
ğlne gtrmJ ven yerlere ayda yetm1' 
~er ırunıo zammedlllr. 

Atıone kaycıuı. bUdlreD mektup 
ve telgraf Ucretını abone paraamm 
posta veya banka Ue yollama ı.<:· 
retını idare kendi !\zenne alır. 

31/5180 numaralı ikamet tezkere 
mi 15 Eylıll 94.0 tnribJndo Sultansuyu 
BUyUkdere arasında zayi ettim. Du 
lan ~ğıdaki adrese geUrdlği tak
dirde memnun edilecektir. 

Ağalı3.mam, Altıpatlar aokak 7 
numa.ııılı Çanakkale apartmıa.n 
12 numaralı adrealnde Apostolo& 
rortokalldls. (S854ı) 

• •• 
7.3.933 tarihinde Hayıiye lisesi son 

sınıfından aldığ'ım tasdiknameyi zayi 
et.Um. Yenisini çıkaracağımdan csltl 
slnin hükmU yoktur. 6tS llustafa 

(33515 

••• 
KadıJ<öy 11 inci ilk okulundan bu 

sene aldığım şnhadetruımcml zay 
ettim. YcnlBlnl çıkaracağımdan eski 
slnln hükmU yoktur. All Tünner 

(3:l343) 

VskUdar Hukuk JIA.kJmllğlnden: 

940/10152 
lakohl veklll avukat Fazıl tarnfm 

dan Fllipoa ve Parik aleyhlerine nçı 
1ıı..n feahl akit davası Uzerlne müd 
delaleyblerden Parlgin lkametgıUu 
nın meçbullyetl hıuıebilo dava. arzu 
hall sureli ile davetiyenin kendi.sine 
HA.nen tebliğine karar verilerek tah 
kikat 81/10/940 ı•cr!iembe saııt 9,30 
talik edllmto olmakla muallak olan 
g(ln ve aıı.a.tte mahkemeye gelmesi ve 
dava arzuhaline karşı da tarihi ll!n 
dan illbaren 25 gtın znrfmda cevap 
vermea! hususunda yazılan l!An vara 
kası ve arzuhal sureti ve dayetlye 
mahkeme divanhanesine asıldıgı glb 
keyfiyet aynca gazete ile de ilan 
olunur. (335421 

--------------------------~ 

,. Leyli 
Erkek 

Nehari •-. 
Kız 

ILK • ORTA • LISE 

Taksimde Sıraserviler 86 - Yeni açıldı 
MUdUrll: Eııkl şı,ıı Terakki Direktörü bl. AJJ lh~met Krroa 

Hususlyetıert: 'f ADA.'llCl 011...LEH ôCl{ETUUNE cenlş mlkyastı ı 

ehemmiyet vermek, sını!larmı az ruevcutla teııkll ederek talebeslniıı c;;a 1 
lışma ve inkişafı, ubbat vo lnzlbatı ile yakından ala.kadar olmaktır 
Mektebin denize oA2U ka.lorlferll teneffUsb,,.nı ve ll.mD&aUkbaneal Vllrdıı ı 

Her gün ıaat (9 ile ısı arasında talobe ka.yıt ve kabul olunur. Tel: 4llf> 

......... !lim .................... -=ıım111ae11Wı® 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikram ve Veriyo 

~lraat Banltasmda ırnmh..'lralı vı: ihbarsız tasarrut besaplannda ıo u 
50 llrası bUluoaı:ııara senede ' defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki 

plAııa göre ikramiye dağıtılacaktır. 

1 Ade& LOOO l.lmlık 4.000 Ura 
• • 600 .. :!.000 • 
4 • %l>O • t.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 " liO • 6.000 • 
120 .. 40 • 4.800 • 
1 &0 • to ll.200 • 

DIKKA T: HcsaplanndakJ paralar bir sene lı;lııde 5'l liradan a~ağı 
dü:::mılyenıere lkraınlye çıktığı ttlkdlrde % 20 fazJaalyle verllccektır • 
Kur'alar senede t deta: 1 EylQI, 1 Blr1nclk!!.nun. 1 lılart ve 1 Haztraıı 
tarihlerinde çekilecektir. 

.... llm ... llll:l!!llm .................... ı .... . 

mtihan;a memur ahnacaktır 
İnhlsarDar Umum mldlrllğflnden: 

A. - Teşldltltımızm t.n~rndakl mUn!uıl rne.muıiyetleri için lstanbulda 
H ·lO :ı.ıo pazartesi gUoU bir mUs:ıbııkıı imtihanı ynpılacakbr. 

ll - 1ıntlhanıı girmek istiyenlcrin aşnğ"ıda yazılı ,.aaıı ve §artları halZ 
olmaları lAzıındır. 

ı - En az orto. tahsilini bitirmiş olmak, 
2 - Askerliğini yapmış olmalt \'cyıı müeccel bulunmalt, bllh:ıss:ı her ild 

halde de son yoklamalarını nUfus rUzdanındrı kaydettirmiş olmak, 
3 - 21 yngmdan n~:ığı \•e 30 yaşından yuknn olmamak, 
4 - Her füUmde vazife görebllccek d~recede sıhbntll olmak. 
5 - Akrabasmdıın olmıynn iki zatı referıuıs olarak göstermek, 
13 - Tlırk olm:ık ve ccnebt kadınlarla evll bulunmamak, 
i - Mektebe devam eder talebeden dlmamak. 
C - Talip ola:ılar bir dllcltçe ve evrakı mUsblte ve Uç totoğra!Iıı blrtlktc 

'•Galalad:ı Rıhtım c:ıddcslndc Veli Alemdar hanınd:ı Umum MlldilrlUğUnıUZ 
memurin şubesine,. 10·10·940 tariblne kndnr müracaat etmelidirler, 

İmtihan mevzuu şunlardır: 

Tllrldyenln her poııta merknlad~ 
V AKIT'a abotle J1Wbr. 

Adl'ea değiştirme ncreu ~ Krf. 
DAN UCRETLEKJ 

Ttca.ret Ul'ınlamun ııantım • u... 
trn sonda:> itibaren Uln eayfala 
rında 40, ıc; sayfalarda M kul'Uf. 
dl:lrdUnctl ıaytada ı: lklnct ve O· 
c;;UncUde 2: birincide t; bqhk yanı 
kesmece rı llnıdrr. 

IBORSA 

ı - Hc~p ve Hendese 
2-Yazı. 

3 - Umumi ma.IQmat "Hayat bilgim, Coğrafya., 
4 - "Konu~ına vo yazına .. UıUyundlr. 
J<;cnebi lisanına vııJuf bulunanlar lı:ıngi llsıını blldlklerlnl dilckı;elerlno 

yaznı:ılıdırlar. 

BUyUk; c;;ok devamlı, klleeıı 
renkli U!Lı verenlere ayn ayn ı.n. 
dlrmeıer yapıırr. Hesm.J Ul\nlarm 
snnUm satırı 50 kuruştur. 

J'lra-ı Mohlyerı~ c . ımıyan 
KUcUk llAnlAr 

sır defa 80: tkl defası M. ile;; de 
rası ~. dört detruıı 76 ve on defıuı 
ıoo kunıştur. Uç aylık ll!n veren 
ıertn bir '1eta.ııı beda vsdır. Dört a&. 
tın geçen ıuınıarm ruıa ııat.ırlar 
beş kuruştan hcanp edilir 

'M ı· M b' .. ' ec ıs-ı e usan 
1293=18.77 
Hakkı Tarık Us 

· ilk Devrenın müza 
kereleri: 

teO bU)1llı ubllalık blı ldtab 

Her kitabcıda bulunur 

- Ankara24-9-940-
ı--Ç EKLER~ 

l SterllQ G.Zl 1 
ı oo 0oı:ıı 132.:w 
100 Frc. -
100 Llrct -
JOO lııvttre Fra, 
ıoe F1ortn 
100 Kaylşmark 

ıoo Bfolga 
100 Drahmi 

100 Lava 
100 Çek Krooa 
100 PN;et& 
HMl l'.lot1 

100 renıö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Y«ııı 

100 in~ Krono 
100 Ruble 

29.60:1 

0.9975 
1.6225 

lS.90 

~G.iiS2:> 

O.G'?.i 
3.115 

:n.ıs1s 

Si.OM 

- Esham ve Tahvilat -
Ergani 
ı, Bankıun nama 
Merkez Bankaaı J>efin 

19.51 
8.66 

108.50 

Sahıbı. ASIM U~ 
Basıldığı ver: VAKiT Matbaası 

Umum neşrivatr idart' Nicn: 
Refık Alımet C)cvcngi' 

KENDi -=6i i iR 
------------- ltHO THHA!\IJYl~l.EHI·-. 

T. iş Bankası 
1940 K üçüh Cari 

Hesaplar 

ikramiye Plnnı 

l adet 2000 lira • 2000. - llra 

• • ıııoo .. - 8000.- • 
ıı • r.oo .. - sooo.- • 

40 4 

1~ • 

210 • 

.. -. -. -
2!'1 • -

sıteııı.- • 
4000.- • 
d7{ı0.-. 

!'ı:l50.-. 

Keşideler: 1 Şub~t. 1 M11. 
y11, 1 Ağustos. 1 tlcindte~rin 
tarihlcrindf' vnnılır 1 

:--...... _. .. _.._._mıılllam9mlmlllmo1~ ..... ._ .. maaıııiılı...-

'W!R&* Mi §+p• -
Anl:ara caddesinde Orhanbey Han zemin katmda ve makin 

yerleri istiyenlerin Vakıt Matbaası ldare memurluğuna müracaat 
etmeleri. illa•-• -MMe••m1'»e1•1 

.... •Mit> 

NOT: 
ı - !mtlhnn neticesinde aynı derecede muvaffak olanlar arnsmda ya· 

bancı llsann vAkıf bulunanl:ır tercih edilir. 
2 - İmtihanda ltazananlarm muvıı.ffaklyet ve tahsil vaziyetlerine göre 

b:ı.remdekl dereceler llzerindrn Ucrctlcri tC!lplt C<lllerck tayinleri yapılır. 
3 - Ta)in edildiği mahal ve vazifeyi tebliğ tarihinden itibaren on beş 

gün zarfında kabul lle vnz.lfesl bnşuıa gilınlyenlerln ln)1n haldıın iptal 
edilir. (8Gll) 

istanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Söbze ve Meyvıı. Htııı dnhlllndc yaplınlacak Blokaj Deton şap ve Tuğla 
dtr::ır ın.saııtı açık ekşiltmeye konulmuştur. Kc~lf bedell li32 lira 4!l kuruş 
ve ilk teminatı 129 llra 93 kuru~tur. Kc~lf ve 11arlnanıe zabıt ve munmclAt 
mUdUrlUğU l<alem nde goruıecektlr. lhnlc 10/10/940 Perşembe gUnU saat 
14 de dnlml cncUmende yapılacaktır. Taliplerin Uk teminat makbuz veya 
mektupları, ihale Uırihlnden 8 gün evvel Fen Lsleri mUdürlUğUoc ınüracaaUa 
alacaklr.rı fennt ehliyet ve 940 yılma alt Ticaret Odaııı vealknlarile ihale 
gtınU muayyen saatte Daimi Encllmendo bulunmalan. (9129) 

.y. • • 

Villi Konağ"ı l:arşıımıdakl Çocuk Balıçc!lnde yaptırılacak Mermer Mer
diven vesaire inşaatı ac;ık eksiltmeye konulmustur. K~if bedeli 7698 lira 6:S 
kuruş ve llk teminatı 577 lirıı 10 kunıştur. Keşif ve şartname zabıt ve mua· 
melit mUdUrlUğü kıılemtnde görlilccektlr. İhale 2/10/940 Çargall\ba gUnU 
saet l4 de Dnlm1 Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları, ihale tıırlhindcn 8 gUn evvel Fen lşleıi mUdUr!U· 
ğllne mllr:ıcaalla nlac:ı.kları fennt ehllyet ve 040 .}1lma ait Ticaret Odası 
vcsikalarllc ihale gllnU mu:ıyyen saatte Dalmt Enc:.ımende bulunmaları. 

(87!>2) 


