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Sekizinci tertiD Iruponlarımız· , 
itmiştir. Tevzi işini ve yeni tertib

1 

akkında verdiğimiz izahatı bu, 
ayfada okuyunuz. 
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Mehmed Ali Paşa Arna~ 
vut mu, Türk mü ? PERŞ&'IB; 26 Ell"OL 194Ö l} ı:n;: 28 * SATI: 8159 

ithalat ve ihracat 
müvazenesi üze
rinde bir düşünce 

Yazan: ASIM US 
DUnkU ga.zet.alerde memleketi

rnltjn sekiz aylı'k ithalat ,.e ihracat 
hareketini göst.crcn bir kaç rakam 
''artlı· Ru rnkamlıır harp i<:indc go
<:~n aylara ı:üt nrtıso.di faally~fo. 
rlıı bir bllii.nçosu demek olduğun
dan iizeıJndo birn.z dikkat ve ala
lta. ~ du~!' faydasız değildir· 
.... St'ki.z aylık Jhracatımrz 74 milyon 
141,222, itiıaliitmuz ise 49 milyon 
107,837 li."'3 tutayorr.ıuıt- Bu iki ııı.. 
?;ıuıı arasmdo.lil fa.rl' ihr.ıca.t faııl3-
&ıdır '.d bu ela 25,633,855 Ura.<la.n 
il>a.l'etfü. ttııalat , .e lhl'Bl:at ye
kunları ile bunla.nn n.rasmdaki 
farkı bu suretle kaydeden bazı ar. 
1tndnfilar bir de ınüta.Joa UAve edl
~·orlar: "İhracatnruz itlıa.lıitmuz
<lan 2:> milyon lira fazla{lJr." d.iyo 
111emnıınlyet gös~rlyorlar· 
f Ilaıdktı.ten ihracatın itlıa.Iattan 
llz?a. olnuı.sı milli iktısadly:ı.tmuz 

lctı· 
~· uto l<!lyd&Jilec,ck bir noktadır· 
... altıız lhl'U{'a.tm lthalilttan fazla 
0lın3smdnn dolayı sevinirken dik
:ta.td e~ıccek diğer b:ı.zı cihetle!' bu-
un ogunu da unutmamalıyız. 

Zira bir rncmleli~tte umumi re
faJuu ve lkbsı:ı.di ka.Jkm.n1.&11 m h l 
rincl n.Jfımetl motınlc suretto ihra
t'atm Uh3.l.9.ttan fazla olması do
&11, a.ynı zamanda llıra.eat ve itha
lat yelıfınunnn geçen senelere nis
bettc artması, yani uınwni müba
deJo hacminin genişlemiş bulun
~'rdll'· Vaziyet bn no"ut:ıdıın tet. 
!{u, edilirse mutlak surette sevin
mekte istical etmenin doğru olma· 
dığrnı görüriiz. Zira 1988 senesin· 
de rnemıcı<etimlzin ilıraeat ycku
ııu 115,000,000 lira idi ki bu sene
ki ~kb: aylık lhrncatunızın iki 
tnlsU demektir· Bondıın bu sene'ld 
Uıl"a(ıatnnız yekfuımnuı geçen se
nelerden her halde fa.zla olmaya. 
cağını taJunın edebiJlriz. 

(Devamı 2 incide) 

:::::::::::::::~~================ 
Uç Vekihmjz dün 
Ankaradan döndü 
f ' ı\.dHye vekili Fethi Okyar, na· 
~a Vekili Ali Fuat Cebesoy ve 
~Y~ticuırJıur umumi katibi 

El1nal Gedeleç dün sabahki eks 
Pr~ıe Ankaradan şehrimize ge~ 
tnışıercıir. 
d fJahiliye vekUi Fü.i.k öztrak r: 11.50 de Haydarpa.şaya va. 

g nl nıııhtelit trenle Ankaradan 
(: ttıiştir. 

tı .t\dliyc vekili Fethi Okyar, 
~tlarpa.~adan bir l!\Dtörle Bü· 

·.adad:ıki kuşküne geçnı'. ... 
nafıa Vekili Cebeooy da Kuzgun 
cuktaki evine gitmiştir. 
k. bo.ııu~e vekili de Floryada . 1 

C\rine gitmiştir. 
'l' ~iliye vek"ili bugünJerd~ 
'1:ki1~a.ğrna gidecektir. Na.füı 
~ lı de Trakya ya giderek yol 
~nu gözden geçirecektir. 

IOliiucUiif iıiiıra 
' 1...: ~kizinci tertip kupon neş. 

• ıl'attınız dün verdiğimiz ıru· 

l ı>onıa SOn.a. ermiştir. 
:a~ :tertibim.izin kitapları ~ 

~llieVVelden itibaren tevzıe 
~anacaktır. Yeni hazrrladr . 
"<llllı ve b .. yük. b. crilrnriz teşltiı U il' .... ~ r -
t-....::...~ • ~ecek olan dokuzuncu 
ıı-obınuz h.akkında okuyucu-
~ bir iki gün içinde et. 

~ In~funat v~~-1 

(Ya.mır 5 incide)' . !DARE EVl: /-!!karaca"- t STA.NilT7L *Telgraf: VAKIT~ Posta. kutusu: 46' TeJeton: 21413 (Yazı) - 24370 (İdare~ 

Evvelki gece 

Berlin 3 saat 
bombalandı 

Simens ve Halske 
elektrilk fabrikalarında 
büyük yangınlar çıkb 
Berlin, 25 (A.A.) - lngıliz 

tayyareleri, 24-25 eylill gecesi 
de Alma.nya üzeı-indo akınlar 
yapmışlardır. Berlinde gece ya. . 
rısı tehlike işareti verilmiş ve 

(Dcııamı D incide) 

Peynir tüccarları 
tröst kurmuşlar 
Belediye iktrsat müc'iürlüğU 

tarafmdan peynir ::iyatl[ln hak 
kında hazırlanan ibir rapor vali 
ve belediye reisine verilmiştir. 

Bu rapora göre, geçen seneye 
nazaran peynir tenekesinde 180 
kuruş bir fa.zlalrk vardrr. Rek~l 
tenin azlığı ve teneke pahalJlıgı 
iddialarmm bu kadar f a.zlalığa 
sebep olamıyacağı tes'bit olun -
muştur. 

Teneke başm<'.a 25 kuru,ş bir 
fazlalık norm.al telakki edilebL 
lir. Hakikatte ise fiyat yük.sek· 
liğine peynir tüccarları a.rasr..ı -
da kurulan br tröstün sebep oı· 

duğu anlaşılmaktadır· 
Bu tröst 40 bin teneke pey -

niri şimdiden stok et~ştir. 20 
bin çuval kaşar peymn de ay 
rrca stok yaprlm.L~tır. ., 
R:ıpor vali taraf mdan tetki < 

1 nduktan sonra mesele fiyat o u ril 
mürakabe komisyonuna ve e. 
cektir. 

1<-ısa süttudac: 

Diğer taraftan 20 para za.mmm 
ekmek fiyatlarma da tesir edece· 
ği ve bu yüzden narkm arttırılma .. 
sı zarureti hasıl olacağı anı~ıl
ma.ktadır· 

. Kısa cevaplar . 
Y azan : razıı Ahmed Aykaç 

nazı oktıyucnla.nla.n aldığmı { Dediğiniz doğrudur ; kadmlann 
mektuplarda bir takım sorguta.ra s.!.aldm_Plannd~. başpannıı.kJarmı 
ekili orutn· Bunların bepsbıe ay· ı goreceğlmiıe, guzel başlarmda ra
~ ar~ cevap vermek dllerdiın· brt:a.b e& biraz da ıelıiıya. rs..<ıtlaya
Anca.k hemen söyllyeyim; karşı· bilsek bclld daha iyi olurdu· F a.kat 

d , __ ... _ w Herin bir kısmı elden ne gelir Bayan? Ben bun· 
sm a. JULJ.uıgon sua 1 rd birin ~-ı- .. nJ ikin 1 . pek kimseyi al3k:ular eder ma- ıı. an Cuuıı gttrell , c sı-
hlye:mr. Sonra bunların tafsllA.t· nin de ol~nn~ zaten sı:k sik w gö
lı mUuakıışasma hiç uygun düşme- rebllmek ımkaıu bnlunınadıgma. 
yen yer gazete sütunlandır· Şu (oktan (nandım! İ~ime teselli ve
sebeple aziz okuyuculardan C>zür rttel< şey şudur: Akh yufka \'C ls
dilerlnı- ICen.dllerbıJn uzun ya.zrlıın. karplnfnin nıant.an Wı.lm kadmla .. 
na ancak lnsıı. cevaplar ,·ercbilc· rmuz, bırakalım, bu modaya da 
ceğlm: . (Devamı 2 incide) 

.ı - Ba :m R· !I· Eler'e): 

sevincin 
· yıldönümüdür 

• 
Yazısı üçüncü 
sayfamızda 
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Barbaros ihtifali 
Yarın sabsh Beşiktaş;ta bflyflk merasim yapılacak ev azma 3 ....... ) 



1 - V AJU'r H EYLOL 1940 

;-----..--. 1 Suriy~de . Dakarda muharebet 
1 HAdiseJer arasında 1 Jtalyan heyet~~e t~ci!t devam elti 

_ mektuplan gondenldi 

O k "'d · · . ( Btlf ttırcıfı Z inoWI) 
:l ar ha ıs t: Si Kahırc, 25 ( A.A.) - Röyta' Franm bombudlman ta)YU'elL 
U il ajansı bildiriyor: · d de İngiliz ftlonDa hücum •tmlt-

Birkııç giln cv-.-el hür Fr:uı. Suriyede İtalyan aleyhta.n terdir· Bir lniillz knavuör\lne l• 
sızlarm ~aşı o14fl gtıntral e :fedf tezalıürJer kayd~ '* ftkj ......... 
Gol yamM& blr tngill:: b11P dÜ', ICffflllrltMtı, MttttıeM Ml!L 
filoı.u olduğu hafde şarki Afrt• LJsri gazetesinde intişar 8 llllda, ''Barbam" Y8 ''Resolutlon" 
kaya giderek o'!":ı.da. FranSIZ den bir Benıt telgrafmda ~le :arhWan Ue 'Kent" tlpindm bir 
mUstemlekeet olan Dekar'm ta denilmektedir· kruvazöre müteaddit obila isabet 

~ı. • ettirmişlerdir. 
Ilın olmaamı iatemi_.., ...-.ar. - 8"JQJ .. - .. -.at ıo a ~---. 9

... Biltün Suriye ırJUi teşekkülle 1-<J ~~ muı ..., UU&.-u 
dakf Fransız idaresi galiba bu hllcwn yeniden bqlamıttıı'· Tor-
tekllli reddetti~ ve bir rivayete ri, ıııemleketjn nihai mukad. Pil ~Q.bft etuüt olu Dd !ııgWs 
göre genaral dlJ Gole karwı ateş ~;~~ ~~rill~ ıntaıı.ade.ıı Wrlıll, --~yana 
açmak eI1U'ial wrclfği için fıırt· ...,_. ..... _ _. J&tllut vPtyett.t, -~en u. 
liz harp gemileri tarafmdaa İtalyan heyetine k.ı.rşt açıkça zakJaemıştII\ 
bombardıman edilmiştir. Böyle. hQ8Umet gösterınektedirler. Vltl, !5 (A·A·) - Havas bildi 

~ .Vor: likle bqlıyan 1R eıtia Jıl· Heraıa bll' JLUWdeQ ~ l'rWll .,.,,..1..,_ tM1b et. 
il devam ~ğt uılaşılıyar. eden ~ pek llltf'n.tıı utDtt dre, M ıyllU 11)1ü ...... 

Son gelen haberlere gö~ De harekPt etmektedir. beri Da.kar'& kal"IJ Ylfllm&kt& o. 
karda.ki İng'iliz harp filosuna Komisyon Ull8ID& t"'~k telı lan hareW, yalnız lnrtlll kuvvet· 
yardım etmek f~ln yeııfden tngt. dit mektuplan *'lmlttfr. Ve leıi tarafından icra edilmektedir. 
liz gemileri gtt-ı .... ır. aza taa.mma uframaktan kork- Dö Gol, prl flldldtlJnt ve ban. 

woupı tukl i ln A-- ....__ Ut tetelıbtatbıl fJlllJll kumtltrl-
an C:: gece ......-• ,,_. • ae bıraktı.._· bfldJnnı..•-. Bu IU· 

General dlS Gol, ve oıtun emri maktadır. suu .. ~ 
altında olan tngilla pmllerl ile Kudo. ra4YOn tarafmdan retle, 24 eylUl t&ıihll tııtJmatom 
De,--..Jl .. ı...ı --- '---'_. İııgUJz am1rall taraflndaa tmatan· ~-1 4' nı.uag A~YTIIJWW-1 hll>er ftl'ilm Rayfs t~ llllfbJ'. 
arumda bu mu.deme ceNJaD manı !talyanlara bl'I! } ,.,.,.. vı,a, ıs CA·A·) _ Havas bildiri. 
ederken Futan ikinci bu- haN hmametfnf .. "t daha art. 10r: 
geldi: Buradan 120 l'ranm taJ brJ:ulbr. l'ranm tebllll: 
yaresiııin kalbrak Dekara la· Da.kaı"m 1ılr bglh ftlon tara -
gfliz pmtlerlDln )'l.lltıkJan ta. tından bombaıdnnanrua mukabele 
arnıza mubıbll Cebellttarda bllmJall olmat Osere mllhlın bir 
bombardıman ettiler. l'ranm han katveU 2' erltlde 

aat 13 ti• 111 arumda Cebelttta-
~ bu maıızarasma m.- Jloe7oooa, 15 ( A.A.) - Tus nt Hmanmı bombardmıan ebnJ§tJr. 

imca Fransa ne tngiıte~ ara. ajaıım bildiriyor: Tenıane w Jmmen cenup dolma 
smda esasen bozuk olan mlJm.· Pn!M Telegrapli ajamı, hari - nhtmıı tlzerlne 45 ton bomba a· 
aebetlerln bir kat daha bnp. cl1e vekili B. ~un de. bbmtbt· 
eafma hWanolmıabllir. iJIUriJm9ll için S0918tJer Bir1t AJawllM. U (A.-A.o) - D.Jıf.a. • 

flDID 1611- Tlbid19 ... inde Bir - l'nnm tanare moıa. 
İnsfllzler AJmanJarm DeDıı flWilne dair 1:1..a...~ rr, bqla 811edm IOma da IA&t 

kontrollan altma a1aeatJm1iıJ1D :"1" lllbw ~- 1'-41 t.e yalclen Cebtllttank'a 
.-.:ııı- etmekte4!r. ~,........ y&J'IDJllbr. htleam .... ..,... " ble w llıılllm 
~ vvw--- ..... _ .__ t.. .. _, telllatı -..1ı1r QOk llll,ak --
bir 1umn l'ranm bup pmll8' ··-&.re-. !MDI• ,.. _,,_ ta bom"8Jar atmlllanlır- Blrlblrtllf 
rlniD TuJondın kalbnk Deb. •Mmltl olaa - SorJetler Bir takip ec!Ml cfalp•ır llaJIDd• npr -
ra ıitmit oldulw ~ Dlbdn cllw memlebt1erln dev. la Jdleam, ...ı 11 da wa dnam 
fngJHrter ba l'nlllDI pm119r1· Jet S.-... .,. nWllttarik dlJıi• etmekte ldl-
Jdn jlmanJvm mlaacleml oL U iti ı lw laı • 1•mak li,..U İlllllls baft clatl batu7alan. bir 
makıman ,mertDdm 1mn*kJa ne teat hallncJe buldDID ba J'ramar ta1'Ulllnl dltlnntlfler • 
bilecek:Jertae bwımWJrlan tem hlllerl Wmlbe .ıAlıl,.t:tardr. dfr. Ba ta1'UlafD mtlrettebm PL 
bl1 bareketl iki taraf anmJa l'llltle •tJ&Juü kartaJınttar. 

ithalat ve ihracat 

Bir Sovyet saz3teıine 
göreı 

S ovgetler 
Balkanlardaki 
mucadelının 
dışındadır 

Moskova, il ( · .,ı. J -

B. bildiriyor· 
ıtnmaja $neda _...ı.utatl ··L 

kinci empervaUst har">i ve Bal 
kan d.,Jetlerl,, baflJğJ altı 
" Jrettllt bir mrkıe19de cere·· 
eden harbin ilk gü ·-~;:cd!nbe· 
ri lngiDs • Fn ·a empe!"' . 
'erillbl. s.ııma c!e-vktlditlıf lrmı
tro•-.ın aıtma atmak ve tptlı' 
madde ı.Jammdan zengin olan 
bu memleketlerl tn"Ojelertala ta. 
ha.kkUJm ftilt. yani .. l11WlJ'&JS 
ortadan k"'~-ma.1~ ve SMyetl:: 
re hllcma ebıek l"\n el!ert al 
tına almaiı ,Uttlllderini teba· 
rUz ettmn9ktedfr. 

Bu niyetleri. Balkan devletle. 
rintn demokrui hürriv<.t ve Is' 
tildlllerlnJn .we mlklafauı .ıt 
bi ~ bir ima.ya al'lllJl
lardır. 

Halbuld hakikatte ba 4evwc 
ter Lon.dra ve Parla umumi ka. 
rargAhlamım pllntarmda btl 
yi1k oymılarmm ırl;badele akça 
rofünil oyna.mJl1arclı;·. 

Kn.snaja Sveeda. prp dev 
Jetlerinin cenubu tu1d detYle 
rint ve hepeinden evvel Tllrld 
ye, Yunanhltan ve Romanya,, 
maruf ftklrteı1ntn teetrt altmdl 
bırakmak tçln yaptıktan ~ 
bOalerin teferrUatmı h•kiye et. 
mektedir. 

Ayni zamanda ene1l kredi 
vererek so"m da. sabotsj yapa· 
rak ve her ttlrlü valltalara mL 
racaat ederek Almanr.ı .. ""' Bat 
ka.nla.rdakl Jt•r • ıcvkiini her 
ne pabasrna oluna otınm or 
dan kaldırma1t leıtfvortan!t. 

Kısa cevaplar 
(Baf fcıN/• J a..aw.J ...... .. tlıllll ! 5" l n 1 

..,_ıar. Kent!IJerllll ....._ ı I'.._ _,. .ı.; .......,, ... .. 
c!aa teihecıelr teJ'. •• ...... ... ... - - ,.,, h ..... llr 
fflllf Ancak ~ lıl..... ... 'lıı ,... • ..., ... . 
.. llllrmeye ham 1ılr (~) ,.._ .... olülllrl ~ .... ..... ,.rlsbdn ........................ ; .... idi• ........ 
tut6r \'e matlab dolaeül O.. ,_., .... ._.. ._,. .. ı.ı 
........ ., teı&t etme,tn: ,._ ... 
.... edla .. o (pnn) .. ........ trllh"alltell Bay s. S.: , .. ....,._.._........... •. . ........... 
•a h«bl de anmanaamt ...._.; ,_. 4elmll ,_. .......,_ ..,. ..,..: .. ..... ...... ... ~ ............. ,... 
'1\lclrrı .,.,... blm drftl.... 11a ...., ....,.. oı.m _.... 
.,otaıı wı.tıt t1e1t111o G&tllmtbl O•+enm llıdert. ae•ıl ış it 
.............. , •• 1r .... •ıh ............. ..,....,. 
.......... 

1 

1 - ..... il ti ._ ........ lı s'mı ' ., .. ı 
•Akla, madem ki T8csacleaaa. a.-. W. ae ..ıdJe ae ,.tre brp ta
~~ıarmnzla -.a111umm • ..,.. ~ .... ı• .,_ lllrmet et. 
1e """1ulmah •• ...., •71& ... 111r • .., rllr llaml' ..... ı 
•t elhetteM ...._ 'blrM ..... ....._ V' 'aM ..._ 
~1111nz blaeül llatt.i ..... .. ........ el1ıhill':I demlJ'l('e~· 
,...,_ WleJ" .... IJlelenlea ""' .. ...,.ı. ... ., ~- .. ~......,... 

Re• tNarl l!:roltma'a): ~ <Yı PJ• - Uıı.,.,lıılW 
9'1fa haMı-. -. bir _.. w ..... ,,.,: 

.... hlt ...... ,... .. ..,.. w ..... ııeh ·= - •••ı•r-. 
'c6ml W. l1aılr Wachlim MI- 'feteJI ftelW)ld ~M8t ft L 
...,.,. .. , ........ ....,...,.,,.. (ta- ~....._. fMılmınerem tonn »-
.,_., cıedlJderl w-.ıe 111r • ...,.._ •n 11 •• ıı ı· t "" at.temlt .._ 
.,. Ur' .s.Jaa w.lıette ele Jekl J:I.. •ekfhı. 
"e o'• teY ldlollr HcD _._. ..._... ........ , tloln c1rl0 
4ır n lliarlfet lıanlan (llltdhO!) •t 
-"-"• .. ıııttwı"'k ln•!UlJan d1t J'ud Alurıed AYKAC 

Berlin Uç saat 
bombalandı 

(BaJ tarafı t i,.,..) 

tlq saat devam etmıettr. 
Tayyare da.ti batarvalarm ile! 

detli a~ine rağmen lngiUa bom 
bardmıan tayyareleri, ,t.hrln be• 
11 mahalle1ertne bllhama llmalt 
prbt ve flmllli pr1d mmtab 
larma bombalar atarak JUllDI 
c:ıkarmt§lar ve bir ta.kim evleri 
huara ufratmıtlanltr. 

Askeri hedeflere isabet nld 
olmamıştır. ltlaiye kuwetlerl· 
Din eGratli mld&halelf •)'ilin. 
de yangmlar ıüratle aöndtlrtll 
mUttnr. 

Japonlar 
Haifong'a asker 

çıkardllar 
Siyam da Hindiçiniye 

hüC1111\ edecekmit 
2'o., IS ( A..t.) - Stefuıl 

ajanm bildiriJOf: 
Japon kuvvetleri Haifonp 

ihraç edllınlft.!r. 
Vfc1ıy, 15 (A.A.) - Havu: 

bir anJ'l"'a vubm h......,nılt 
terdir. General c16 Gollııa Dlb· 
ra. gltmell de bmnm Dlda 
dir. 

Musolini ile Ribentrop 
onlaıamadılar mı~ 

~-ı··· ile
rinde bir duşunca 

lıfu.aaam dnletlerin. Ba '1u..:ı 
devletlerine tahıkldkn etmek ı · 
çtn yap~ mUcadele)'e rll'!U ...... ~--~ı-- ...... haF~ ~ 

bai relılilfrıfn ~tef e çr. Iiz • Frane:1 cırp;t!SiMfıl\ ~r. 
kan bir .ir.ahı, bir müs:ınıcre tuıduğunu teHaruz eftirmMrte 

Lottdra. !5 ('A.A.) - Hava 
nearetl latllıbarat leT9ill blldl. 
ıbıor: 

İngiliz han kuvvetlerine 
memup bilyllk bombardıman 
tayyı.relerl salıyı ~-,. 
bafttayan dftn gece yeniden 1lar 
bl Alman htlkOmet merkezi tl • 
..&ne götllrmllflerdir. Bu lkinol 
aeee. Berlinln göbeifnde mtlt.9' 
ad4it dWI blleller ..:Dadı 
.. yapılan hficumlar, Od buçm 
aat l!IGrmü!ll:ör. 

Blııdiçtn!dekl vul)let haklmı 
ela alınan haberlere göre, 22 ey· 
1UI an!qmasmı mtızakere etmJ~ 
olan ıenerat Nfı!hara, Japon 
UD8Ul'larmm Hindlçhıl arulai • 
ne girmeğe muvaffak oldukları 
Dondpzıg bldiaeei.D.1 lıalletmej9 
muvaffak olmQltur. 

._ .. ıuı .... .,,,. ırn. 

mevkiiue girmesini mümldln ısı· 
laeü olan teraittn Tileut ~ -
call •nılmaktadır. 

:Alman huioiıe ııamn Blj. 

be{ıtrop ROllllda 111lbo ib W. 
dıktan ve MulGUn! it k:Cmtıd" 
tuktan ..... BediDe ...... 
tUr. Bu gibi mm&katlardan -
ra dtplomul teamuı mucibince 
dalma bir tebliğ Dell"01mmr4a. 
Henilz bayle bir tebUf nep-edtl. 
medifl lçln tUrltl ttlıiU tefllr 
lere yol 1Ç1lm•sı talX!cllr. 

Bu arada dlJrlı:ata çaıpuı bir 
nokta 4& blnUz •lma• luatd19 
nazumm Rom&c1an a)fllılılı lllr 
mada M1J90Untnln BmUne gL 
denk mtıer 1e ~ 
dair bur !svfçre guate1erlDı1e 
iayiaJa.r çılnml oJm11aJır, Jlleı' 
bu p.ylalar talıak1m1c eideoat 
Oluna Fm lWıbeDtropUll Ro· 
mada l8t.edJii netiaeyi alımtdı. 
ima Man<>JvneHllr. 
~ anlqmaya mani olan 

meHle nedir? JHga l(mrı ha· 
rekltm& ilUrlk .. Alnwaya. 
\lan ,udim mı t.tiJw'I Yolma 
Yım•twtan w R.cımul)'a meae • 
lelertnfa hallinde fkl tanı not. 
tai na.arlan~ mut 
~ ..... yaba... bOtGn banlar 
birer ihtimaldir. Fakat einM"ki 
lıakle herhangi biri ibeırJnde 

cıurmata bak ~ ide '* 
delil elde memat ....... 

l•panyanın 
clilekleri 

Roma konUFDalan etnfm4a 
dönllp dolaş&n luılJerJerdlD ÇI" 
kan bir hakikat pdur: 1.,.aı. 
yanm diktatöril maretal l'nn
ko harbe iftira.k etmek fikrin. 
de olmama.ki& beraber, Cebelcıt
tank m..ıesi ile beraber AfrL 
kada mbtemleke itini hallet
mek inlJw. 

MU'el&l l'raMo için Cebelllt. 
tank me1._. 18paııya ile ı.
pa.nyo1 ...... birlegmeei me. 
selesidir. HalDınır \Uyette 
Cebelüttank kayası bu memıe· 
keti mtlrtemi '"kesinden ayıran 
blr engeldeıı, lx..§ka b"t'llJ de. 
ğildir. Almanya ile lta11a fır 
panyanIJt ba emelini iyi bildik. 
teri l~ Akdeniz me'""'!ee:nin 
kendi arıu?an ve ıile hallinde 
bir koz olarak kul1-nm'.lk isti· 

(:: 1 . J/t 1 incfle) 

..................... 
........... 1 ........... 
bU h laarp 11a1kı1 o1mü1a ...... ........................ ....................... 
lılr ,... olu 19'8 1mMI 4enıca. 
.... en ..,. ._ pelı WılllBr; 

llnmt .... ...... ••• • ...... 
---- llebelııl ele bacJv. Diler .....,,_ §lifti ....... ...... w 
........... , balat hbnm "" bü
nalann Mr kamı btl Wr araret neac--. -..r .. ._..., ....._ 
nalann sararet netloeal olmuı 
baleli ç.,ırlal ....... _. tel. 
idi e.._ ASD1 US 

------
maıılar aaker vermek mllatesna 
olarak lspaııya)-a slliJı, top, 
mühimmat vermek vaadinde bu· 
Junuyorlar ve İspanyayı İngil. 
tere aleyhine hatı> tllmm. teş · 
vik ediyorlar; diler bjr riV&ye. 
te göre f spany&Dm Cebelütta· 
nkı alınası ve lspanyol Faaını 
, .. nişletmesi i~hı fiilen harbe 
ginr.eeine hacet 10kar. ya:mz 
Frul!a t '1 .. aklarmt!an Praıe 
d :ırı rm:ı k"c""::' imni1 olan Al. 
manlara lapanya ~ldarm· 
dan ge it vermesi kafi gelecek. 

veaileslle, matbuat umma bazı 
ıallıtnaı U.U-.C ft1a1ae hoea 
~ Wlta llllrloaatıar 
Gldufu !ıll9er wettıdflinden 
Wlledi)'GI" ft Tin: (llatbaat) 
m NIWm BMll1 Bbillt tmlli1 
ettJlkıe Te Bum Birllflnln ha· 
arda bir m6amere teeebbBsll 
ohnadılıu göre, ba ml1racut. 
tara 1rarp ilıtl)'attı bulunulma· 
81 taVllfye OIUJM11ordU. 

DUa (TUrk lü!.:r.ıa.t 'Nfnlwl. 
ymlerl BirQi) nUUttndea bir 
tabre aldık. Ba tavan e6l 
Milrettfpter Cemlyet:intn ,.tn • 
de çahla bir Ule1ddUe aittir. 

Tmbnc1en anıı,oru ki bil 
cembet her 11ene olduğu cib!. 
bu yıl da NmJ milllıdelinl a. 
larak 1ıi.r -... tertip etm1t 
ve bugibılerde de biletJertni 11ıea· 
dl memurları ellyle te'nie çı. 
lranllllbr· 
ŞM,ett mucip oıaeat mnra· 

eutlarm bu teeekJdlle ma.taf 
olacalım zamıetn:ıane'kle bera. 
ber, b&zl açıqwer1n ba fırlat: 
tan Jstifldeye kallattlklan ha. 
tıra gelebWr w eeml7etln i1n • 
vanmda m&tlJaat keUm..mm 
bulunmuı d& daba oQmlllltı bir 
iltı"bua yol &Çinli oı'ablliı' • 

V..a,.ıtl böylece ta'nih et. 
melde blnber. bu v.ue,19 mu· 
va.f:ftılaJ9tJer hıJdandıJd um. 
1arml tekrar .. lrendlalnl hat 
km itimat ft ~ .... 
tiğlmls bu canlJ9tln GnnnmAa· 
ki <•o-t> ....... nf (ılıllt. 
baa) J'& ~ cSolııa olar 
dU.UnOMlni de kaJdet;mek Wıe
riz. Bil oemi18Un ... ile mat. 
baa (JMI ,,..._.., mOrettl!> 
ve operatarlerl 111'1 telml1r S.
lerde ~. 

XeDdl tı ı ıHılılu bil ldlrlJe. 
den .oara tıll11ncle 4laalll,or 
ki: 

''MerJıul Nleut.eftllt ffWye • 
ti mucibi teeasür ve teeaafi./ gö. 
rüJmilflür. Ticaret müeueaelm· 
nin Matbırat Tek'ltm.ıenleıi Bir. 
'li9i na•una konser nr nstaame
re ~tı bflt9(:1.erille lcoydu.kları 
ta1ı.Nat bir1'ğf7td.ıoe MWCyet t~ 
aa'lahiyeıi mıl8addtılc bir 1ıeyet 
tar•ftıttlt1n eti.kem fMkfu.p .,., 
.,,.tzar içerBimle takdim edfıen 

dir. 
Romen· J4acar ihUllfı halle. 

dllmlftlı'. Almanya ve İtalya 
Romen topnlclannm tım,ml . 
,etini garanti etmil'lerdlr. Ayni 
mmında cemıbl DobnJc& ıneeıe • 
leel de bir hal au.ı::-tine ballan. 
ml1bı'. Bunlar, Batnntardak' 
Alman mukıı· il hGemrıunun gok 
ilk! bir wrette yapıldlfmt P 
termektedlrler. 

Balkan meeetelerinde Sovyet · 
terin vuiyeti ha.kkm.da aJDI ga· 
sete4e okundufana gere, har 
bin tam ortumda ~"'''""~.er mtl 
cadele ellld1Dd& Balkan 7anm 
adumda 8\Jlhc. n enm\yetm 
mubafuumda kuvvetli blr :ı. • 
mil olmuttur. 

Krunaja Sveada. So9Jetlerin 
battı hareketini kll&Ca tö:rle 
tarif etmektedir: 

H~lihazır L. binde sulhper. 
ver '"' bir taraf aivuetin~ l&dık 
olan So~. Balkan yanına· 
dam lçln yapıJan mileadelmin 
cbemd& bulunmaktadır. Sov,.t. 
Jer kendisine ait ihttWlan me· 
aell BeurabJa thWUmı hallet. 
miftir . 

Y unanistandaki dört 
otobüs ~elirtilecek 

Antal.Y& ambarı bele4iyeye aıı
racaat ederek Ymıaniltanda buhl
nan dlSrt otobU.U Selinlk yoluyla 
getirtmeyi ilttrine alabileceğin! 
blldinni!Jlir· 

Belediye bu tek,llfl tetkik eL 
mektedir- OtoM\ller ı•Uri11ıM ke
resteciler - Jblp hattma tahl9 
edilecek, oradaki otobUllcr bqlr.a 
yere verilecektir-

, -o 

Ankaradan blldlrildliine gOre. 
Maarif Vettlett hun1a4tfı reni blr 
talimatname ile, 11mdl>·e kadar iti 
1me nsttıate ıanıfta kain talebe. 
nln Maarlt metrtepleıioden çıta.
rıJmur mecbmyelinl defittJnntt, 
bu mllddetl tıç ıeneye çıkarmqtır· 

HOemn, taat 22,SO da blt!L 
lllJI Te ilk tayyareler, f'!ırlr 
flclcletli baraj at.efbıi ~. 
Alman onlusunda kullanılan • • 
lektrik malMM8lnUı eı-rlye. 
ti8i ıvenn bUytik Simw • Hala 
b fabrllralanm bombal&ıqlar. 
dır. 

Banda. lkl btiyQk yaııpı 
oıkmqıtır. 

Gece yanaıdan IOll1'&. saat 
birde, İngiliz bombardıman tay 
J&Nleri, Friedrichltelde de k 
llııJn blyU.lc elektrik 81lltrah 
tn.mformatöntne bileam etmı1-
Jerdir. 

Bu t.ramformatar, Berliıı mnt 
takasında.ki f&brilral4"11 etw 
risme elettrik oe!'e}'Ulmı temin 
eden ~aldır. Buradaki test. 
at '7Arine bUJUk capta bomba· 
Jar dilşmilştilr. 

Berlinin cenubu prkl mmta. 
kumda bir yWaıek fırma iA • 
bet vaki olmut ve bir yangm 
çıkmıştır. 

Tembelhof tayyare meydanı • 
na 90 kDometre mwtede bııa1 
62rindeki köprUye iki salo• 
boaı1- ıtd•tPır. 

--------------------Afrikadaki hankit 
....... Z5 CA-1.·) - Uyter: 
Resmi tebliğ: 
CaaW Afrib nva kuvvetleri 

tayyareleri 22 eytillde Rabeetatan 
da SdeH.i•maJJD• tanare 111eyda. 
DJD& 1S alin içlaM 11çGacQ 4ef& O• 
1ant mavattakı)'etle bllcum et • 
mı.,ıeftlir. 

Bllyilk Kalibrede bombalar tay. 
yare mıydaıı~ hedeflere Jaa
bet ebn!I ve blr !Wruı ~ 
tahrip eclihnittlro 

Cenubi Afrika Jıava kuvvetlerbae 
mensup 1&!r tanareler de normal 
te.ıı ueueıan yapmlflardır. 23 •Y· 
!Dide t~ tayyareleri X.nya
da biri Vajer dlleri Tana derul 

mckle w aarm• rnü~ftıe aah;ty mmtakalarmda iki hUcuma t•b. 
leri de blrli!f'm'*cs rok kıymet. bUa etmişlerdir· Bu ıraahaDerde ba· 
li o?an yardımlarını vapma~>.ta sar olduğu haber veritmemı,ur. 

~.......J-...._......MJuı:......:cı.ız:::..ıısı:tA.......a.::ı;z:a_..AJ......L..:c.ı.ı::..~~~--~--'IL-~...!!..J:lım~:l&....i~ .___ _ _ ,___.. _ __,..,.._.....u.u..oU>.Wı1 <.LM.1.ı...&&J,........woı..1·.-.. .. ---'-'~,...· ~hlr lrar. lri•id•n lh•r,.ttlr~ 

IJag'Atıy, 11 ( A.A.) - !'MI 
ajamı bildiriyor: 

Tavangpa.o guetealnln yaz:!ı 
ima güre,. cenup Jmmı Çln orclu 
IU pmllmrmay beptDI J3 .-y. 
llUdA genera1 a..waıcoue. ,. · 
ura1 Taitinc'bat ve diler h. 
mandanlarla göril~. 

Bu lqtlmada l'n.nm Htncti l 
mme bqtrca Japon kuvvctıert· 
ni!l sevk noktalan olan Koua.n: 
li ve Kouazııtor.1 eyaletleriade 
Japonlara kup pnJt bir taaı 
ruza ıeçilme1ine karar verilmlı11 
tir. Taarruza 10 Çin fırkMI 1t· 
tirak edecektir. 

N9"JWk, 11 <A·A·) - Tas: 
jllOekted Pnm, ~- alcllit 

baberlere atfen H1ndl(bıl ata*I • 
aba aya aınında Sl.1aı b'ntt • 
Itri tarafmdan da ı.t.ulsı lmU
mnı talulda etmektedir· BiYllD kı. 
taıarma ..,... Htndicbılll llm· 
clanda tabtit edilm!t olduklan bll· 
cllrlJmektedJ.r. 

Çtntlltt, Bokov flmaUDdekJ mm 
tüada Rounmtq..Hatphoııı denllr 
Jduıau tahrip etmete Japonlar 4a 
IMuıJ Ptllilerlal Toühı k~ 
toplaınata de\'ND etmektedtrt•ıt. 

lnönü ile Mekaika 
Cuınhurreiıi an.amda 

Ankara, !~ ( A.A.) - )lake'. 
kanm iaıtiklll yıld&ıUmll mtına· 
-ebetf!e reieicnmJaur 11112ct fa. 
&ı\1 ile Meblka Teiajcı:mJıuru 
aramıda kareıl:klı tebrik ve 
tefekldır telıraflan tee.tl o&ı· 
miftlr. 

Don 2 3 Alman tay· 
yarasi dllf DrD 

(~q tarafı 1 ~) 
Lo1UÜ'fl, u (LA-) - Ban 

neuretinia Gria-riç IUtDe ..at 
19.40 da neşretttil teblil: 
Şlmcti~ ....... -

stm I~ hava clafl bata,,.ıars 
tarafmdan Ohuk tllere, ti c1ll 
man ta1)'&nl9i ~· 

Enelee Jıaybotduju. ~ 
tanareteri.miıdeıı blrW cllJaa 
d&mıUştUr. Bu auretıe lr&P.. 
.._ yalnız 4 &VCI ta~• 
BUnlardan UçUnUn pilotıan nl 
ve .J.limdir. 
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••aretler: 

Meslek seçimi Şehir 
Gençlerin .-hadetnamelerbıe Jı:a... 
~bu aylarda her e\iıı, 
11

• alikalı :lıuıanm kafasmda hal 
letaneğe mecbur olduğu bir sual 
~:Hangi mesleği &eçmel.U 

Bize göre tahsil ~ merba
leJertnı geçirmekte olan gençlerin 
lbeaılekett.ekl hangi işe kallteU. 
bir kıymet olarak kanımalan fay
daaıx deilldlr· 

lngilizler 12 milyon Barbaros 
kiio tütün atıyor ihtifali 

ı.r.!eklme olduğu kadar, lıiklme, 
-.ume olduğu kadar bocaya, bo
can olduğa kadar memUJ'a me. 
:- olduğu kadar mlibencJ.h.e de 

tlncmuz ,-ar. rabli bu mubf6.. 
: llH!eleklerln günü güne konjtlk-

rtbıden bahsedecek ,·azfyctte de-

Uıilunı. Şöyle böyle gell~ güzel bir 
tbnaııe her it sahasının münev. 

Ver unsura ihtiyacı olduğunu tek
l'arlama mümkündür. 

Fakat memleketin son yirmi 11e

llede geçirdiği maddi ve fikri te
~lll onan yeniden ' kunıhqunda 
gozetııcn gayelere göre bizim için 
ıne,·cut mfll!lleklere memup olan. 
1arın mlkdanm artırmak kadar 
Yent mcslddertn doğması bir m
lııret hallnl almaktadır· Mcmlcke
tın içtimai bü:ıyesinde hasıl olan 
değişmeler son ~irml sene içinde 
daha önc~lert asla milli olmayan 
)"alnız yabancılara has sayılan 
rtıestekleri milli kadronun iı,;lne 
aldı. Meseli bankacılık .. lle...,.lllk 
gibi- ' " r:> 

~ llicaz hattı i'llrk fimendlfercllL 
~nln temelini atmııtı- Comburlyet 

C\'rfnde İsmet İnönli yalnız p
lnendlfer dci;;•fl bu muazzam lktı
~-t nıakinesinln teknik ve sosyal 

1 
Ü\iyetinJ bir moaz7.alll varlık o. 

arak ortaya attı. 
:r· Sana;}i snlınsı )irmi sene evvel 
b~rldcr l~ln yabancı sayılabilecek 
l<;le~hT~' lkdf. Fakat bugün sanayi 
ka.cı ur münevverini kademe 
n eıne kendisine cclbetmlştlr· Sa-
ayı ınü~sesclerl gibi bu müesse-

:ı~rin mühendisliği, ldarcclHğl, 
11::ı1 ll.Sebesı de bize yabancı sayı. 
~ · Fakat )1nni "-'ll l"lnde mesle-
&•b Ilı.İli°' .J "' k"- •·~meslnJ görmemek müın-

,... değildir. 

tid~ilrklyo loşa ,.o imar memleke. 
lck=t~ııtıkJ&ı llarblndenberi JMID· 

lınar kar&Icteri budur· İn~ ve 
1ianna ınemleketı olan Tllrklyecle ln-
U!lalı : lnıarm kendine göre lh. 
rnı Yıl~ ipleri bulunacaktır· l'il'
cc T.. ır bu ııaba. kendisine nice nl
hılın Utk gent1n1 çekmektedir. Türle 
t••- arı, Tllrk mtUa..u.ı utdi: .._ 
"'bal korbsnyla keadlnl lllldeoe 

bir dairenin ayhkb memura teJl.k
lci etmeırten uzak kalmaktadır· 
lfatta b:ızı zaruretler, bo cins mü
~hassıs memurlann fu.liyetinl 
tahdit eden bazı kaounlann yapıl. 
llıa•ıına ihtiyaç hlssetffııııiştlr· 

lnp \'e iDlllr memleketi olan 
l'urkfyede kabiliyetlere yeni yollan 
~ fikri \'e bedeni sahalar da a
~1lın15tır. 
ı, İllr ~andan dedet konsen·atu,,.,_ 

11~ lncmJeketln sanat hayatına ka.. 
~ mllne\"\'Cr sanat elcmanl&n 

1 
lamaya çalışırken maldnele-

tı.ıenı teknik J~lerde hanlarda, de
,: Crde, karalarda yeni hizmetler 
ltı c~de getlrmckt.edlr· Ve bo biz.. 
~~er günden güne memleketin 
et neıl'stnesi mikyasında lnklpf 
~ ıf.>t.etUr. 

'1ltı enı tn~lrJdcrin inldl&f tempo
~es~ Yenı Türkiyeoln sosyal bün-

G talin etmektedir· 

1111 ~nelerin " ıe olmahyun !" "na. 
lerhı lr mes)('k scçmcll~im ?" sual· 
lıttrn~ (!e\ ahı her şeyden önco 
lerf • ~etin yeni çehresi n fjehir
loJ~ kul feri birlbirino bıığlayan 

1\t r 'ermektedir· 
laJıac:'1~ekctln sosyal bünyesindeki 
lı 1 "ül artık gençlere sadece 
1 11~Ct memuriyetleri için hazır
at,1 aktan daha fazla I~ hayatına 
)'erı~a.k fırsatmı Yermektedir· Her 
ine• .. ı., istikbalini beraber getJr. 

.. lı?dlr. 

~=======S=a=dr=i =ER:=:TEM:=:= 

~ir kıza küfür eden 
z flPse mahkum oldu 

Çek Ya arlında birisi, dün Bah • 
?tı . apıda tramvay bekliyen 

8~hher adında bir genç kıza 
beı ıntılık etm· ş, kızdan muka. 
t:l' e olarak ba.qma bir çanta. ye· 
nıi~ sonra da kıza küf rct. 

n : 
8i çUncu suı:ı c za mahkeme • 
b.::: Verilen Ziya du~ası so. 
?l'ı da bir ay mü.d.detle hapse 
ltitalıkftnı cdılmiş ve hemen tev· 

0lunnıu.~ur. 

~~~ciler yakalandı 
ltij~tin ndmda birisi, dün 
lark azar civarında eroin sa. 
ra~ &rı ~özcUsü lbralıim ile be
~ curmu meşhut halinde 
ı~ . a.dliyeye teslim o • 

ll§tur. 

Fiyatlarda yükselme var 
Ankarada yapılan görüşme· 

!erde lngilizlcr bu yıl meınleke. 
timimen 12 milyon kilo t ütün 
mübayaa.sma karar vermişler
dir. 

Bunun yansı Teke mmtaka -
smdan, diğer yarısı da S&rMun 
ve diğer nıınıtaJ<alardan alına· 
caktır. Bütün mübayaatı geçen 
sene olduğu g ib i, Britiş Ame. 

rikan Tobako şirketi yapacak 
tır. 

Bu yolda şimdiden bUtün 
mmtakalarda faaliyete geçilmiş 
tir. Tüt ün fiyatları bu \'aziyet 
karşısında derhal yükselmeğe 
başlamıştır. 

Muhtelif yerlerde ylizde 20 L 
le yüme 50 arasında yükselme 
vardır. 

Maarif müdürü dün 
akşam Ankaraya gitti 

Orta tedrisata kaydedilenlerin 
yekOnu altı bini buldu 

Maarif Müdürü Tevfik Kut ve
kfilet in daveti üzerine dün alc 
pm .Ankaraya. gitmiştir. 

Bay Tevfik Kut beraberinde or. 
ta okul ve liselerin yeni ders yılı 
öğretmen kadrolarını, sınıf ve ta. 
lebe vaziyetini, ikmal imtihanları. 
nın neticelerini götürmüştür. 

İstanbul okullarında açılan ye
ni şubeler orta okul ve lise ihtiya
cı giderilmiş, müracaat eden bütün 
talebeler yerleştirilmiştir. 
Diğer taraftan öğretmen vaziye. 

t i de normaldir! Açık bulunan öğ. 
retrnenliklere tayinler yapılmaya 
başlanmıştır. 
Yardımcı öğretmen olmak üze-

Heybeliadada 
itlenen bir tecavüz 

~adiıeai 
aatiyey~ infilCil e ı 
Yinni gün kadar evvel Hey. 

öeliadada, çamların altında iş· 

lenen cüretklrane bir tecavüz 
h&disesi adliyeye intikal etmiş 
bulunmaktadır. 

lddia. olunduğuna göre, hadi. 
se şöyle cereyan etmiştir: 

Yusuf, Muammer ve Ali :..· 
dında üç arkadaş bir müddet 
evvel Beyoğlunda oturan Anua 
Marya adında. bir Alman kadı. 
nile tanışmışlar ve yirmi gün 
evvel de bir gezinti yapnıağı 
kararlaştırmışlardır. 

üç erkek ve Anna. sabahtan 
buluşmuşlar ve yiyecek içecek 
aldıktan sonra bir vapura atla· 
yarak Heybeliadaya gitmişler. 
d ir. Adada bir mUddet dolaştık· 
tan, denize girdikten sonra 
çamla.rm altına oturmuşlar ve 
içmeğe ~lamışlardır. 

Alam neşe içinde devam etmiş 
ve hepsi sarhoş olduktan son -
n. Yusuf ve diğer iki arkadaşı 
Annaya yaklaşmış kendisine el· 
le tecavür.de bulunmak istemiş. 
lerdir. 

re müracaat eden üniversite müda
vimleriyle lise mezunlarının dilek
çeleri Vekilliğe gönderilmiştir. 

lmtihan neticeleri hakkında ba. 
zı gazetelerin yazdıkları rakamlar 
kat'i değildir. İmtihan neticelerin. 
de muvaffakıyet yüzde 20 olduğu 
doğru değildir. 

Diğer taraftan orta okullarda 
yeni talebe kaydına bugün son ve. 
rilmiştir. llk okullardan mezun 
olan 6000 talebeden 4000 i orta 
tedrisat müesseselerine, 2000 i 
muhtelif sanat ve kültür müesse-
selerine almrnıştır. ilk okullarda 
kayıt işine devam edilmektedir. 

Demir sa1ışlan 
serbes·ı bırakıldı 
Her ay başı beyan
name verme mec-

buriyeti yok 
Anıkaradan s'!hrLıizdeki ala -

kadarlara. gelen malumata. gö. 
re, koordinasyon heyeti ellerin· 
de demir stokları ibulun[.l'l kim. 
selerin her ay başı vermeğe 
mecbur oldukları beyanname 
usulünü lağvetmiştir. Resmi 
makamlar kend ilerine l üzumlu 
olan cinsleri mübayaa etmiş ol· 
duklarından tüccarı bu külfet. 
ten kurtarma.ğa karar veıırLır 
lerdir. 

Burulan sonra demir satışı 

serbest olacaktır. 

Yalnız bu karar henüz res. 
men tebliğ olunmamıştir. Ay 
ba.-ıma kadar bildirileceği tah · 
min edilmektedir. 

Program 
hazırlandı 

Yarın sabah Beşiktaşta 
büyük merasim var 

BUyük Türk amirali Barbaros 
ihtifali yarın büyilk merasimle 
kutlanacaktır· Hazırlanan progra· 
ma göre; 

Merasime kara, deniz ve hava 
kuvvetlerile mektepler, müessese
ler ve halk teşckklillerinden ayrı. 
lacak cüziltamlar ~tirak edecek· 
tir. 

Merasinı gilndüz ve gece devam 
edecek, gündüz şehir donatılacak 
get'e aydınlatılacaktır· 

Kara merasimine atideki mUes· 
seseler iştirak edecektir· 

A) Yedek Subay Okulu. 
B) üniversite talebesi· 
C) Den.iz Harp Okulu. 
Ç) Yüksek Deniz Ticaret okulu. 
D) Den.iz ve kara askeri lisele-

ri· 
E) Kız erkek lise ve orta mek· 

tep izcileri· 
(fzci teşkilatı olan her mektep 

bunlardan en az yirmi kişi getire. 
cektir.) 

F) Deniz erbaş hazırlama orta 
okulu. 

H) Parti teşekkülleri· 
Tören tam saat 10 da merasim 

komutanı tarafından verilecek işa
ret i.izcri.ne deniz bandosunun İs· 
tiklal Marşile ba§layaca.ktır. lstik
lıil marşını teşekküller, halk hop 
beraber söyleyecekler ve bir tay. 
yare filosu türbenin Uzeri.nden u
çarak merasinıe ~tirak edeceği 
gibi aynı dakikada limanda bulu • 
nan biltiln vapurlar da düdUk c.:a
lacaklardır· Bu sırada Barbaros 
zamanındaki kryafetlerl ta§ıyan 
erler de direğe bayrağı çekecekler. 
dir· 

Marşı müteakip sırasile vilayet, 
İstanbul kumandanlığı, donanımı. 
kumandanlığı, belediye, parti, li· 
man ve isteyen aıter te§ekkUller 
Türbeye çelenk koyacaklardır. 

Çelenkler konulduktan sonra 
türbe bahçesinde bulunan iki man. 
ga deniz talebesi tarafından hava
ya üçer el fişek atılacak ve mUte. 
akiben Barbar06un ruhunu tazizen 
bir dakika silkut edilecektir· 

Evvela vali ve belediye reisi ta
rafından bir hitabe irad edilecek 
müteakiben en genç deniz subay
larından biri kısa bir nutuk söy • 
leyecektir. 

Nutukları müteakip mera.sime 
nihayet verilecektir· 

GECE 
Gece Barbarosun tilrbcsi bele ~ 

diye tarafından yapılacak tesisat· 
la ve projektörlerle tenvir edile· 
cektir. 

Şirketi Hayriye vapurları da 
Barbaros ihtifali şerefine elek
triklerle tenvir edilecek ve Beşik. 
ta§ öntinden geçişlerinde projck -
törlerini türbeye çevirmek sure • 
tile tazim ve ihtiramda buluna -
caklardır· 

HalkevJcri o gece salonlarmda 
Barbaros HnyrctUnin hayatı men. 
kıbeleri ve Türk denizciliğine yap· 
tığı büyiik hi.zmetlt>ri yadcdecek 
müsamere ve konferanslar tertip 
edece ki erdir. 

Kadm, bütün kuvvetil~ T?u· 
ma.naat etmiş, bunun tizerıilıi..' 
erkekler meramlarına eremiye · 
cekleri:ıi arJamış ve işi rorn 
bindirerek kadını dövmeğc baş 

Yaz tatili mtınaıelıetile memleketlerine 
giden itaıyan talebeleri dindi 

lnmışlardır. 

Neticede Annanm feryadını 
işitenler koŞtL5muş ve ~ad~ı 
baygın bir halde mütecavızlenn 
elinden kur'.armışlardır. 

Anna. muayeneye sevı.w: : 

muş, mütecaviz erkekler de ~d
liyeye teslim edilmiE=tir. Dun 
sorgu hakimliğinde isticvap e· 
dilen Yusuf tevkif olunmuş. 
Muammer ve Ali haklarında da 
adreslerinde buluna;nadığrndan 
araı;tınlması için müzekkere 
yazılmıştır. 

, 
Devlet kuşu 

Tekrikamız, yazrmızın çoklu
ğundan konam3mışhr. ÖzÜt' di
leriz. 

Yaz talilini geçirmek üzere mem 
leketimizdcn İtal~ aya gitmiş olan 
250 kadar lt:ılyan talebC!i. mek· 
teplrrinin açılması yakla.5t1ğından 
dilnkli ekspresle şehrimize dön
mUşlcrdlr· Bunlardan 100 katlan 
mekteplerine dC\·am için lzmire 

SİOl'C(' klerdi r· 
Talebe istasyonda şchrlmlzdeki 

1talyan İiseSi müdüril, konsolos. 
luk erkanı ve aileleri efradından 
mtirekkep büylik bir kala.balık ta
rafından karvılanmışlardır· 

3 - VAKiT 2G El'L'OL ıo.ıo 

Dil inkılabımıZdan Türkçemiz 
na faydalar gördü ? 

ibrahim Necmi Dılmen 
Mehmet Emin'le bir 

ve şaır 

kon uşma 

... 

Bı~ı;-un S<'kizlnci dil bal nımı .. 1 rin istlltun altında iken. bile ö: tUrkçc 
At:>.turkU:ı kun·ctll eline altlı~ı dil yazdığı şilrlerle kcndın! tanıtan, aev. 
mesele~i bu ııckb; ısrıw ı.aı fında \ diren, Ye yalnız Türkçe kelimelerle de 
bir ı;ok tek' . . . hislerin, heyecanların, mUkemmelen 

en aınüller gördı\. I>lllmb.· \e gayetle :ıengin olarak ifadesinin 
d uzun ağdalı lt-rklbl('r çıkarıl· mUmkUn oldu.f,'WlU l.sbat eden kıy· 
dı. Arabi, l•'arlıd kclimel('rln ~eri. mctll ııairlmiz Mehmcd Emini kUtUp· 
ne öı. Turkı:-e kt!llmt ler buh;ndıı. hanesine kapanmış, çok Uert ya§ın& 
Halk dillııde . rağmen, ideal yurd gençliğini teren. 

~er ıılnıış olan bırçok ııUın eder gllrler yazmaıda meşgul 
t:cnooi kelimeler mal olunarak dl· buldum. 
lınıiı. zenginleşti. Bugün du mUs· l>ilcillln ve bu ı:adlde gösterllml§ o· 
bet neticelerine ıınhlt oldıığumu:z lan faaliyet hakkında fikirlerini rica 
dil tasfiye hamı • . ettim. Bir an durdu. Sonra ~ençlt:rin 
.
11 

• • esi ıı7.erlndcn llt."1• 1:ı; gıpta edecekleri bir zeka parlaklığı 
;) J;'t>çmı:i bulunuyor. Dil cemlye- içinde konuşmağa başladı: 
tinin faaliyeti hakkında ı;allhlyet· "Dil faallye.tinin ne semere vcrml§ 
tar bir ağızdan izahat almak ,.6 oldugunu soruyorsunuz .. dedi. Benim 
ayni ı.anun<!a da bl.Uıas -· TU k- içtihadımca dil yalnız konuşmak lçlıı 

1
, . sa oz 1 değil, ayni zamanda dUnya nizamının 

ç :> l hepimizden evvel he;yccanları. tcslrlerı altında. mllleteri hak ve bUr-
nı ifade lı:ln kullanmış, Türk dili· rlyete ~erakki ve medeniyete kavuo
ııln bUtOnlOğllııO çoktan benlnıae· turmak içindir. 
mlş olan kıymetli pi Lınl M h Blllyorsunuz ki milletlerin hiç bir 
ml'd E r :z f' • hakka sahip olmadıkları en alçak ve 

minin bu dil fa.ııllyetı hak- zalim şartlar altında yB§adıklan za· 
kmdakl fikirlerine mllrae.aat et· mantarda dlller bu zaı:allılar için esir 
mek faydalı olacaktı. Bu mllnaae- ve ma:ılüm hayatlarında ıztırap ve 
bet le Dil Cemiyeti kAtlbl umumlal ll1netlerlnl yUkseltmekten bqka bir 
lbrablm Nec ftlYC yaramıyordu. Onlar e.n kUçUk 

mJ Dilmen De kıymetli bir haklarını dava için bir mahkeme 
ıtairlmh Mehmed Emin Yurdakolu huzurunda. bir hAkime kar§ı aealerlnl 
rahat.arz et tlm. yUkselte.medlkleri gibi, hattA kendi 

J brahim N · dilleriyle mabedlennln mihrabı önUn· 
ecmı de Allaha karşı da feryadlarmı ;)11k-

Di/men ne diyor? aeıtemlyorlardı. U.kln Volterden ba 
lbrahl • ' lıyarak yeti§mlıı olan bır çok Alim r 

m Necmi Dilmen Dil bayra· ve plrler mıllctleri kendi ana dıllcrı
mı hakkında bugün radyoda dinliye· ne doğru yaklaştırarak milli rubu ) a
cel';inl.z konferansı vermek Uzere An- rattılar Bu milli ruhlıı. onları ınilll 
karaya gidiyordu. Kendisini Haydar· harslar~na aahlp edenk haris ve 
paşa garında buldum .• Esasen dalma mütekebbir milletlerin ('Sir ve mah· 
zihnini meşgul etmekte olan Dil ce· kQmu olmamak hayatına kavuştur
mlyeti fa~llyetlnl bana bir nefeste dukları gibi yine kendilerine mukad· 
anlatıve~dı: der olan tali ve saadetlerini fethet· 

- Dilımlzln bir ilmi mesat raallye. tirdiler Bu bizde de böyle oldu 
ti var.. dedi.. biliyorsunuz Divanı B' : dıl "ı w 

JUgat-türk·U çıkardık B ' dl f ır msanm yara ış ve var ıgm-
liyetimize devam cd~ce:ı va K~c aat.i da bir baka kanunu vardır. Bu ka. 

t> z. ıyme b" , ı· 1 1 • haiz olan eski TUrk eserlerin! n~ret- nun ır ınsana •. ~ım o an şey en 
mek t§lyle meııgulUz .. ÇUnkU hiç bir aldırarak teşekkulune ve hayatına 
aanayl bu eseri basıı.mnz. masrafına himıet ettiği gibi muzır olan gey
tahammUl edemez. Halbuki bunlar leri de hazmettirmiyerek dışarıya 
bizim Blmez eserlerimlzdlr. Şimdi de ifrağ ettirir· Dil de böyledir· 
Kudatkublliği neşretmek için hazır- Dilde de aynı kanun kendi te
lıklar yapmaktayız. ıımt bir cemlye· §ekkül ve hayatına ıazun olan ı;ey
Un dil üzerinde ne mesai göstermeııi !eri alır et ve kemik mesabesinde 
~~se hepsini yapıyoruz \'e yapaca. kendi v~lığı içe~ine katar, la. 

Dil Cemiyetinin asıl rotu dil inkıll· Z~ olmıyan ve Dl:USll" bulunan eey
bmın anım rolllııU yapmış olmuıdır. len d~ hazmedemıyer~ ayniyle in
BugUne kadar yapılmııı olanlar gözle san vilcudunun yaptıgı gibi d11an
görUIUr, elle tutulur • hnkikaUerdir. ya atar ... 
Zannımızca biraz karışıklıklar oldu, Muhterem şairimize lisanımıza 
oldu ma işin ağır kısmı aUatıldı... yeni giren kelimeler hakkındaki fL 
Terkipler fila.n lisandan atıldı. Artık kirlerini sordum .. Bana şöyle cc
lisana terkipler, ~Uer gll'em" Bu vap verdiler: 
küçük değil, en bUyUk iştir.. Fakat - Bir gövdeyi semirbnek için 
bunu tamamen dil cemiyetinin yapm!f kasaptan et alarak bud'a yap11tır-
olduğ\lnu zannetmeyin. Bu it naııılııa. ki · ·· d · · 
oluyordu.. Dil cemiyeti bu !anllyetl m~. a . ~ g_ov esı semiremiyc· 
yalnızca tesri etmiştir. Halkın elli ııe· ccgı gi.bı, bır dile de dışarıdan ya. 
nede yapacağını cemiyetimiz be§ ae.. hancı kelimeleri katarak o dili ge
nede yaptırttı; seferberlik halinde Dişletmek milmkün olıımu·· Dili 
mUnevverleri bu !ikir aıtma toplaya· gcni§letmck böyle olduğu gibi taa
rak işi çabuklaştırdı. tiye etmek te böyledir. Nitekim in· 

- Bir de kelime meselesi var. Dile san gövdesini zayıflatmak jçin bu. 
giren muhtelit kelimeleri halk pek dundan kesmek hiç bir işe yaramı
kullanamıyor. Böylece bir ana~ hu g· "b" b' dili" •--#' k sule gelmez mı·ı • yaca ı gı ı. ır uıo:uıye etme 

lbrahlm Nec~l Dilmen bu suale de için de o dilin et ve kemik mesa· 
ııöyle cevap verdi: besinde bulunan unaurlannı at-

- Kelime hususunda fazla taasau.. mak caiz olamaz. ~te ben bizim 
ba sebep yoktur. Yeter ki bu kelime· ~a dilimizi böyle telakki ettiğim 
leri h~lk anlasın .. Ama e~kl, ama ye· ~çin bu düstura göre davranmak 
nı .. Bızlm gayemiz bu aynlı~ı mum. ıstedim·· Dilimizde yabancı bir hü. 
kon. oldugu kadar azaltmaktır. Ister kümet, Arap ve lran hUkfımeti 
zavıye densin,. ister açı! r'nkat her hüküm sürüyordu: Kaidelerle bu
:kı h~de de bır noklada blrlc3mlş o· nu yıkmak 18.znndı. Bunun yerine 
ş~lr:nıış 101~~~ •• arasmdakl açıklık anla· ana dilimizin kendi htikQmotini 

Geçen gün bir muharrir soruyordu kurmak yani Türk kaide ve ter
"Hangl konu§ma dilin! kabul ediyor: kiplerini getirtmek l~ &'eliyor· 
sunuz?., diye .. .Aman efendim konu§· du. Böyle yaptık·· Dilde yabancı 
tuldarı ı;.b1 yazsınlar, biz r~ıyız. htikfımeti yıktık. dilimizin hi.kimL 

Adi vuku:ı.tı tabli ki halkın diliyle yet beyannamelerini n~rcderck 
yazmak 1A7.ımdır. :fakat mest'lA ıımı ya.hancı hllkumetln yerine kendi 
tre,tclcri de halkın dlllııe indiremeyiz htikfımctim.W kurduk·· Dilimizde 
ya.:_ Teri Türk olmayan veya Tilrkleşmoyen 

mler hususundıı.ki faallyet yabancı kelimeler vardı bunları ne vaziyettedir., . . . • 
- Blliyorsu~uz birçok terimler da dılımızden. çı~ararak yerlerlno 

ncıırolunrlu. Şimdi elimizde ımdcC'e iç· atalarımızın n~~ı ve masallann
tlmaı filmler terimleri \'ardır. Bizim dan. şalrlerlmızın koşma ,.e des
gayemlz her şeyi anlaşılır bir hale tnnlarmdan. bir kelime ile Tilrk 
sokmaktır. Halbuki umumi içtimaiyat milletinin ağzından duyup bcllcdi
ıstılahları ilmi terimler değildir. LI- ğimiz öz dilimizin. öz uruıurlarmı 
sa~dad her zaınnn kullandığımız keli· kullanmak istedik ve buna çalış. 
~~eher lr. Bu mUnaııcbetıe çok dikkat· tık·· Şimdi dil keneli yolunda bu 

1 in a~~kct ediyor ve dikkat.il olması söylediğim şartlar içerisinde teka
ç _ ~mızı ağır görUyoru:ı. millüne doğru gidiyor. Büyilk Ata· 

rıımer meselesi ne olacak?. tti k b b" . 
Mekteplerde Gramer okutulacak mı? r un9: ır hayat hamlcsı ver· 

- Grameri liııanımıza alt blr lllm me.k lstedı. şüphe etmiyorum ki bu 
yaparsak ders kitabı hazırlanır. He. btiyük Türkün dileği bizim başladı. 
nUz kaideler tayin olunmamıştır kl ''llllız işi büyük dehası ve inkılAp
gramer kitabı çıksın. Maarif Vektı.letl çı ruhu ile ileriye götürmekti·· Fa· 
~lr proje hazırladı. Bu sene mektep· kat maıılesef bu bilyilk dileğin tat-
1err: verillyor. Sene sonunda muallim· bik sahası hiç te böyle olmadı· Ni. 
:::fı rnUtalealarına nazaran proje tekim bunu kendisi de anlayarak, 
lcceke!~~ek .. LAzım olursa ancak ge. "Türk dilinin selameti her şeyin 
Caku 1llc gr~mer programlara kona· UstUndedir. de..,.ip dilimize eokul-

r. m Cihctınd ı u a· " "' merlni blz de telklkent sektsayinın gr muş olan anarşiyi ortadan kaldır-
s e me e z. :ık . edi 

- ekiz senelık faaliyetin muvat m ı.st · 
fakiyetl hakkında ne aöyllyeblllrsı: - Şimdi dilimiz ne vaziyettc-
nl:r.? dir! 

- Bidayette herkca bUyUk bir -Şimdi dilimiz bir cezir ve med 
f~Y~~tıe yeni kelimeleri kullanmak içinde bulunuyor· Şilpho etmiyo. 
Çu e 1 İı Halk arasında mesele yoktu. rwn ki ya.kmda tabii mecrasını bu
lann c halk esasen bu kellmeleri kul· Jarak doğru akJşmm tatlı ahenkle· 
zıy:?ııordu. Hem b!llyor musunuz, en rini duyuracak ,.e içinde bulundu
llaa e d rnuvatraıc olan kelimeler halk ğumuz bu harikalarla dolu yeni 

nın an aldıklarımız oldu .. son z.a. • • ink I"' • 
~anlarda bir duraklama. bir gerileme devrin ~ enı . ı 11.p §aır ve sanaL 
görUlmektedlr. Fakat bu bir irtica k~rlan bu ~ide büyük eserler ve 
değildir.. TekamUl yolu dUz bir hat yüksek bedialar yaratacaklardır· 
olmakta.n çıkm~. zıkzaklB§mıı, dl!· ÇilnkU yatağında yolınb değişti
nU§ler Yapmr..ğ11. b&§lamqtır. Fakat rerek deli 9.kmağa başlayan hl!r 
yinedllerlye işaret etmektedir. Sekiz ırmak kendine a"trgıw mecra ~inde 
~ee ~ ın· bale yapılan iş az değildir. Geriye akışını böyle göstennl§ ve see ı 

a~sak bunu takdir ederiz. böyle işttirmiştir." 
Şaır M ehmed Beyaz sa.kallı bu şafrhnldn l~r· 
E · · d bi heyecanılc lnıne ao'"re mı yaşın a r genç _....n d 

0 verdiği bu izahata tetıeıa.a .. r e e-
DIUnıtz daha arabt. fariıd kellmel.. rek a:rnldnn· Mazaffel' ACAR 



fatanbula gelirken l 
Lizbonda boşallılanı 

kan veler 
Tekrar getirilmesi için 

teşebbüsler yapıldı 
Dün ak.5ama kadar gümrük. 

teki kahvelerin 12 bin çuvalı 
çekilmiııtir. 

Yazan: lskender F. Sertelli 

Büyük sanatkirımız Yakup Kadrinin ''Yaban,. isimli ro· 
manr hakkında. ~ıkan gürültü mallım. Bu münasebetle 

birçok hakikatler de meydana ~ılrtı. Eser, klasiklerimiz arasına. 
glrebileoe-k lcıymette telakki ohınınakla beraber, mem~ketimiz.. 
de belki en az okunan eser olduğu; münekkitlerin sözlerinden an· 
llllklı: ''Eseri okumadım ama. .. ,, tarzında başlayan ifadelerile 
o itiraz aiJailesini, edebiyat münakaşalanmız külliyatma entere. 
sası bir fasıl olarak geçirebiliriz. Fakat şaşılacak tarafı da yok· 
tur hani. Hangi kıymetli, büyük eser herkes taraf mdan okun. 
muştur? Yakup Kadrinin ''Yaban,, ı da. öyle .. Bununla beraber, 
(Vi. • NQ) nm da dediği gibi, o. 

Diğerleri de peyderpey çekile· 
cektir. Bunlar piyasaya tevzi 
edilmektedir. 
Diğer taraftan kahve şirketi 

tarafından Brezilyadan getirtil. 
mekte iken Lizbona eoşaltılan 
15 bin çuval kahve mal sahip· 
Jeri taraf mdan orada başka bi. 
risine satılmıştır. 

Yusuf köşk sahibini selim• 
lıyarak dışarı çıktı ••• 

kuyan, okumayan "tenkitlerini 
lUtfetmekten,, geri kalmadılar. 

Bir eser okumadan tenkit olu· 
nabilir mi? Bir bakıma oluna. 
bilir. Müellifin kabiliyetsizliği 
mÜ!eCCel bir ha.le geliTSe, C11kar 
mak cesaretini gösterdiği her 
eseri hakkında UstUnköıil bir 
mUtalea.dan sonra veya kulak 
dolgunluğu ile birşeyler eöyle. 
mek kaıbildir. Lakin bu dahi 
hatalı bir yoldur. Kaıbiliyetsizll· 
ğine hükmettiğimiz sanat.kin 
günün birinde 1llıam Perileri, 
en feyizli bir Jc~inden yaka. 
laya.rak göıillmemiş bir yara.tJt 
i.lemme srka.rnuf bulunabilir. 
1ff:e o mman vüellda plen ese· 
ri, a,ni tegafül ile teşhire kal" 
Jnfacak olursak ihanet etm.ia 
bulunuruz. 

ya.kup Kadri üstadımız !çiı\ 
böyle lbiı;ııey mev:zuubllı8ala.· 
maz. O bizim, hele bizim nea. 
limizin inkişaf devrinde nmu. 
muzun hamuruna girmiş bire.. 
debt htiviyettir. Safhadan aaf" 
haya geçmiş bir hüviyet! IK&1e. 
minden her an yeni bir bedi& 
zahuru beklenen bir sima! Btı 
böyle olmıca, okumamak, ya 
meslek! ibir suç veya ~
lıktan doğma bir tegafül olur. 

spor 
-- 2-1 ' 

Bu hafta yapılacaş 
lik maçları 

btanbul Futbol AJulılmdaa: 
29/9/9'0 TARİHİNDE YAPILACAK 

KAÇLAR 
şeref &&adı: 

Stlleymaniye - Beyotluapor aaat 
ıa te. Hakem: Adnan Akm. 

Yan Hakem: Kuaafler - Şeldp. 
Beykoz - lıtubulapor. Saat 15 te. 

Hakem: HUsnU Savman. 
Yan Hakem: Fazıl - BWeııd. 

Beıtktaı - Altmtuğ. Saat 11 de. 
Hakem: Halit Galip, 

Yan hakem: Bahatttn - Necdet. 
l"ener Stadı: 
Topkapı - Vefa.' Saat 15 te. Jla. 

kem: Şasi Tezcan. 
Yan Hakem: Sadık - Tank. 
:l'enerlıahçe - Galatu&ray. Sut 

17 de. Hakem: Samih Duranaoy. 
Yan hakem: Ahmed Adem - l'ert· 

c!uD. 

Kongreye Davet 
Ff.nerydmaa Spor kltlMl Bafbab. 

fmdan: 
28/9/9(0 eumartest ıtınll aut 21 

de tevk&IA.de kongre aktedtıecelbldm 
bllamum Azanm tepitlerl rica olunur. 

orkeatruı, 

-

Buna sebep kahveleri limanr 
mıza kadar getirmesi icap eden 
vapurun Akdeniı.i tehlikeli bıı. 
larak bu mallan Lizbona bo· 
§alttığı halde Brezilyadan !ima. 
nmırza kadar olan nakliye mu 
raflarını istemesidir. 

Lizbonda kalan ve oradan ga" 
tirtilip getirtilmiyeceği belll ol. 
mayan bu mallar için de kahve 
ıirketi nakliye masrafı ödeme· 
ğe imkan görememi§tir. Sunun 
üzerine kahveler Lizbonda baş. 
kasma satılmıştır. 

Kahve şirketi Brezilyadan 
yeni aipariflerde buhmmak u· 
r.ere ~lere girişmiştir. 

Yağ fiyatları 
Mürakabe komisyonu 
yeni bir nark koyacalC 

Fiyat milrakahe komiayonu 
bogiln toplanacak; yağ fiyatla· 
nnı yeniden tetkik edecektir. 

Geçenld toplantıda teebit e.. 
dilen fiyatlar üzerinde bazı nok 
wılar göriilmüşt.ür. M.eee1A. 
Trabzon yağlan i~in konulan 
fiyatın aUJdUıiilmüt yağlar için 
mi, yoksa sU.zdürillmemit olan. 
Jar için mi olduğu tasrih edil. 
memiftir. Bundan bqka Kars 
Enunmı ve Van yağlarma: ayn 
fiyat komıadığı da giSriUm.UI" 
tür. 

Aynca fiyatlann da yl1laleJt 
tellbit ecliJdlll heJdnrida tlkl,..t 
Ier vardır. Bu sebeplerden yağ 
fiyatları üzerinde yeniden tet • 
ldkler yapılacaktır. 

Ticaret Vekaleti 
mU.tepn 

Ticaret veklleti müstepn 
Halit Nazminin bugünlerde Azr 
karadan eehrim• gelerek bul 
tetkiklerde bulunacağı haber ve. 
rilmektedir. 

ltalyadan aelen mallar 

- Ben Anadoluyu yeni dol&f' f -15-
~ - Sen Hergeleci Mehmet 

Pehlivanla güreşeceüiıı!. 
tım, beyim! Bul'!la. ve B.andırma. ~ 
köylerinde çok kuvvetıı ve ta.. . . . 
nınmış pehlivanlar var. nı gizlıyemedi: 

- Neden gelmiyorlar tstan· - Nede açıkça yendim de· 
bula? miyonun? 

_ Sebep olmaymca, her za. - Yendim demeyi ayıp saya. 
man lstanbula gidip gelmek ko· nm, Beyim' Ymilmek çok Afir 
lay değil, beyim! Yol parası lL biqeydir de. 
zım.. Otel parası lazım.. Yiye· - Eh ... Er :meydanı bu. He· 
cek, iQeCek lazım. sapta yenmek de var, yenilmek 

_ Hakkın var. Demek Ana. de var. Hakikati aöylemek ayıp 
doluda güvendiiin pehlivanlar olur mu hiç? Makarnacı bana; 
da var, öyle mi? bt1tün güreşlerinde kimleri ve 

- Çok var, beyim! DUJl yendiğini sıkılmadan Ula. 
Cafer Bey ılgarasmı yaktı:. triı. 
- Ben biraz rahatsıznn da, - Ben anlatamam, beyim! 

uzun oturuyonmı. Kuaura bak· SdalD'IDl. Beni, seyredenler an· 
ma ! latmn. r 
Haremağası ayakta duruyor. Cafer Bey, pehlivanlığı ka• 

du. aar imuhk ctu;,gulan da. kuv"' 
Yusuf: vetli olan YWIUfun göeterdiği 
_ Estağf uruliıh beyim, dedi. tevazu& hayran olmtı§tu. 

Keyfinize ba.km! Cafer Bey, Yusufu fazla -~ 
Cafer Bey pencereye 1Jab.• m&k istemedi. Yanındaki zile 

rak, haremağuma sordu: batr. l~ye giren mıcl bir 
- SUmıet. ne zaman bitecet? cartyeye: 
- Uç atımıetçi var, ~--

ffimiz! Öğleden evvel bit.eceilnl 
söylediler. 

- Pek&ll. Onlara &öyle de. 
ellerini biraz daha çabuk tut· 
emılar. öğleden evvel Yusuf peJi 
Uvanla Hergeleci Mehmet pe1ı • 
livanın gtıreelerini aeyret.mek m· 
ti yorum. 
Haremağuı odadan çıktı. 
Cafer Bey, Yusufla konUfU. 

yordu: 
- Makanıacıyı geçen yıl iki 

kere yenmipin ! Prsıa Halim 
Pqa bmıu bana Kahirede öyle 
MU~Pıla\ail kol~ 
hamlığı eenumda ~ 
ym seni aratıyordum. Çok ıil. 
kUr ayağınla geldin buraya. 

- Makarnacı da iyi pelıll • 
vandır, Beyim! Kendine göre o. 
mm da birkaç çalımlı oyunu 
:vardır. 

- Yusuf pehlivanı qağ1ya 
götür, istirahat etsin. Güret za:. 
manı gelince ben haber g&ıde· 
ririm, dedi. 

Yusuf, köşk aahibiııi eel1m • 
la.yarak odadan çıktı. 

YWIU.f geniı llOfadan merdi· 
vene dönerken öteki odalarm 
kapı aralrklarmdan Yusufu cö. 
r.etliyen kadmlarm şen aeelcri 
ı,ıtiliyordu: 

"-Ne yakıııklı erkek .. !,, "' 
''-·Ne güzel adam! . .,, 
:J.ıwNI. .b.uK ~ t~an 

gıcirda.ta~k. i.uı · mentlvmte~ 
aen iniyor<tu. 

Sünnetçiler illerini vaktin• 
den önce bitirmitlerdl. 

Bahçedeki lrıJ•bğı etrafa 
çebrek, ortada: peblivanJann 
gUreşeoeği kadar, gen.itÇe bir 
daire açtılar. Bu kUçük mey. 
Ciaııda, ilkönce, Hergelell Melı· 
met pehlivanla KUçUk alil Ge.. 
dikleri Beypuarlı Halil pehli 
van gtlreşecekti. 

Yusuf o dakikaya kadar kim 
lerin gilreteceflni .,._iyonlu. 
Yalnız ona: 

Demillerdi. 

Yusuf, Cafer Beyin yınırıdaII 
iner inmez arkad8'1 HUBeyini 
boldu. 

- Ev sahibi çok nazik. Ki ~ 
bar bir adameağız, dedi. Betıiaı 
methimi ta Mısırda duymUf. 
Şu Prms Halim Pata ne ya
man güreş merddım imiş ya. 
Kahi.rede bile benden bahset' 
mit. Cafer Bey bu 88hah abır· 
mzllkla beni bekliyormuş. 

- Neyse, artık muradma et" 
dbı demektir. Kiminle gUnıgece. 
flni anlıya.bildin mJ? 

- Evet. Beni Hergeleci 
Mehmetle güreştirecekler. 

Fakat, oyun olsun diye, belki 
bfr iki güreş daha ya.parmr. 

Bu sırada kötkUn pancurlarf 
anamdan genç, ihtiyar ~ 
blıbn başlan görünilyordu. Bah 
çedeki eğlenceleri ve silmıet e 
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dilen çocuklan uzaktan eeyre.. 
diyorlardı. 

Yusuf - Hüsey\nle bera" 
ber - haremağalarmm Qda.am • 
da oturuyordu. O dakikaya ka· 
dar hiç bir pehlivanın ~ 
görmem•i. Aca.ba b&fka kim" 
ler güreşecekti? 

Bir aralık haremağasma. f/t1( 
du: 

- Başka pehlivanlar da vd 
mr, ağa hazretleri? 

Arap, iri duda.klarmr ~ 
rek: 

- Evet, dedi, bir de "Sipl; 
ht,, dJyorlar, h1 iboyiu bir 
livan var. Bu adam keocline ç 
gllveniyormuş. önüne pice 
vUnüyor. Çok marüetli bir peb;.ı 
livaDm.13. 

Yusuf gülere1i cevap v.,U: 
- Bu itte kuvvet llzmr, .: 

ğam ! Marifetleri varsa, sUzmı8t 
~klarmm ka.rşrama çıkıp...-

hotkabazlarla birlikte - "°' 
~ eğlendirsin. 

- Doğru aöylilyonun, iyi il 
ha.tırlattm bana .. GörUnem ._ 
dJefııe söyliyeyim. 

C Det'amı w) 

Fakat kmkançlığı en hafif 
mana.sile de tarif ederek hir 
noktaya itaret etmek ammm.. 
daymı: Yakup Kadriye tos bil· 
durmak istemem. Kendisile ta. 
ruştmı, göriiştüm, bana sanat 
hakkmdaki en 80ı'D t.eJAJrldJerisJıi 
en samimi gümlliği ile anlat· 
mak ve ~ - bir gamte. 
ci sıfatile - Mirine mUsaade 
etmek suretile g(5sterdiği miJa· 
mahakir al&kayx unutmamak 
mesleki terbiyem icaplarmdan. 
dır. Fakat §Unu Cia kaydeıt;me
den geçemiyeceğim ki "Yaban., 
münakaşası dolaymile çıkan ya. 
zılara topyekiin cevap verirken, 
bu arada genç münekkit, dim: 
mik ve orijinal arkadapnız 
Rtlftil Şardağm fsmini oJamı 
zikretmeği neden csirpcli? Bu 
~ arkadaşm ''Ya!laıı,, iluı 
bahsetmek iktidarmr JaıntfaJe 
buluşu v• gazetemizde etıu,e.. 
tine bir makam verilişi, bQB· 
sini tezkiyeye kifi C:leğil mL 

Perpmb. Cuma 
26 Eyllil 27 Eylül 
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ltaıyadan trenle mal gelmek' 
te devam etmektedir. Son gUlı. 
lerde mUhim miktarda ki.ğıt ve 
kırtasiye levazımatı gelmift.iı". 

Bu auretle ltal)'ldan olan 3 
milyon liralık alacağmuz 2 
mMJmdm qaltya: dtı.m1Jltilı'. 
ltaıyanlar borçlanıu tufb':e i· 
çin mal göndermekte devam et. 
mektedirler. 

- Öyle diyorlar. Ben göre· 
medim. Bu sefer haber cön<Jer .. 
mittim. Rahatsızmış.. Geleıni • 
yec.efini söylemiş. Hergeleci 
Kehmet pehlivanı bulup getirdi 
leır. Fakat, o da Makarnaeıyı 
Jmdiği için, karş11ma çıkaeak 
ldmee bulamadık. Gerçi Çanak 
bleli Mehmet varsa da.. onu 
ltid1m tutmadı. 

~ ~:a~~ :ı!~~· be' ·-T AKSiM Sineması 
- Sen tanır muım onu? 

dir? ' 
HiKMET MtJNIE 

AlbnFiyatı 
Altm. dün 2100 kuruş ilmrfn. 

ae muamele gönnilftilr. 

Vakitler v...u Eaam v ... a lllalll == ıs ao 11 '1 a 11 ıı 10 

()tie UOI 80SU05 80& 
DllM1I u 21 • 11 u 11 • 11 
Alqun 18 Ol U 00 18 01 U 00 
Yata 11 il l il 11 IS 1 il 

t.....ıc ' 11 10 01 ' u 10 11 

Beyoilu Halk Sinemaı 
Baıtln H tll: Kan Kardetler: Lorel 

Hudl: TOrkçe. GarGnmlJe Dapıan· 
ıar: Hududda Bir Macera. 

- Geçen sene bir bayram ye. 
rinde tutuşmuştuk. 

- Kim kimi yendi? 
YU8Ufun bir huyu vardı. Mu· 

liatabma - kim oluna olsu:n -
f&lue&yı yendim, di~ 
Cafer Beye: 

- Şöyle bir cilveleftik. Ogün 
nqeeiz oynadığı için yenildi. 

Diyebildi. Cafer Bey hayreti. 

Yann Matinelerden Jtibaren Şarkın Tanın
mıt artistlerinden Fatma Rü,di'nin temıil 

ettiği büJ:ük facia filmi 

Saadet Yuvası 
Türkçe aözlii • ~rapça ıarkdı 

rica ederim. Bu vaziyette kabili ton'u kim öldürdü biliyorum. Bu muammayı halletmek için ellinde 
tatbik olan hüküm ve kararlarm kanaate nasıl muhakemeler ve se. bulunan vesaikin ve esaslann Wi 
neler olduğunu bildiğinizi zannec:li. beplerle geldiğimi size sırasiyle olduğuna başkasına ihtiyacım bu
yorum. Müzakere salonun çekil- anlatacalım. Fakat size bunu ~ lunmadığına hükmettim. Bir haf· 
mele ister misiniz? ' retmem hiç bir işinize yaranuya- · ta bu meseleyi enine, boyuna dil. 

mmı beklemeğe ihtiyaam olmadf. 
Haydi §imdi mevzuumuzu eli 

alalım: 

• Violet BW'r3ie'dir. Buna biG 
§iiphe yoktur. Şimdi size izah_. - Evet.. · cak ve katili yakalamak zıevkini §ündüm. Altıncı günün akşamın. 

- Buyurunuz .. Ben burada bek' tadamıyacaksmu. Muhakemem da, mesele benim için h!IA ilk gü- celim. Çeviren: Suat Derviş - 3S - liyecıeiim. dt:İ pyet mantıkt ve hükmüm gayet nü olduğu kadar karışıktı. Fakat 
- 7 - dolnıdur. Bunu isbat ettim. Fa·. ertesi sabah muammayı halletmi, 

~ Bilirsiniı ki çalılblmı i§leıd' 
en evvel prabetleıi topl~_j! 
bu garabetlerle cinayet U3SJJI"""" 
bir milnasebet dahi aramam. ()lf' 
lar mevcut oldu mu, mevcudiyet. 
leri benim için Widir. 

Fakat maalesef bunlara dama.. reti de çözemedi. 
Iik değiliz. Ve bu kadar Y°'1Ull. Sözümü bitirmek için siJe &UflU .TORI 
luktan ve gayrette!'\ sonra hA!A sı. söylemek isterim ki, polis araıtır. - Müzakere bitti mi ve hük· 
fır üstünde olduğumuza kanaatim malanna devam etmektedir. Amir. münüıü teblil edecek misiniz? 
var ve eğer mahkemeye bir sene ler iıin terkedilmemiı olduğunu - Evel 

kat bu klfi delildir. Benim çabf. bulunuyordum. Size bu dramın 
ma metodum bir Britanya jüri aktörlerinin resmini yollamanız i· 
heyetinden suçludur hükmünü alL çin te~graf çektiğim zaman burada 
bilecek kadar kuvvetli delildir. bulacairnız izahat çoktan yazıl. 

ımşu. (Allahım nasıl oldu da o 
kadar çabuk resimlerin hepsini bu. 
lup bana yollayabildiniz) sizıe re
simleri almadan evvel her l'yi keş
fetmiş olduğumu söyliyerek bu in. 
sanlann fizik görünO~erinin bt .. 
nim hükmüm üzerinde müessir oı. 
madığını anlatmak içindir. n~n 
onların yüzünü kendi kendimi te
yid etmek için bir kere görmek is. 
tedim. 

daha devam etsek hep ayni sıfır bana söyleyip teminat verdiler. - Ne bildirecıeksinis? Sisin mektubunuzu okudu-
üstünde kalacağımızı da düşünü- Polisler tahkikatın kendilerinin - Bu vakanm bir veya birkaç luın zaman evvell pek hiddet. 
Yorum. dil muvaffakiyetsizliklerine ratmen kişi tarafından ika edilnüı olan lendim. Çünkü ben tatilimden tam 

"Benim kati fıkrim efen er, partiyi terketmek istemiyorlar. Bu bir cinayet olduiuna hükmettik. mlnasiyle istifade etmek, onun 
elimi1.e daha ba,ka esaslar geçe. ıee busbütün sanlmış!ardrr. Fakat - Benim kanaatime göre de bu tadını çıkarmak istiyordum. Fakat 
cekııe bu cınayeti bu on kişiden hiç ben §ahsen bir neticeye varabile- vuiyete en uygun olan bir hü. daima old.ulu gibi yine benim n. 
birine i nad edemeyiz. Fakat ben cekl~rini zannetmiyorum. kümdü. • zaını beklemeden zabıtnameleri 
şahsen birtakım yeni esaslar bu. Sıze bu işteki iktidarsızhimıı i. oORDONCU KISIM ıöndenniı oldQlunuzu göriinee 
lunduğuna inanmıyorum ... Buna tiraf ederek söri:rnü bitiriyorum. 6 Atustos 1930 da kaymakam hiddetim bir tecessüse inkıllp etti. 
inanamıyorum. Burada yalnız eli- Yalnız ümit ederim benim mesa. Gethryn tarafından Sir Egbert Siıin bu i§e dOl(iJlüşünüz beni güL 
mizden t •'eni yapmakla kalmadık, imi takip edenler ~ gibi milfkü- Lucas Costa del Chica'ya yanltnl§ dürdü. Büyük kQlt tomarları te-
Aynca poliste bize l ardım etti. latla karşıla1tılun1 takdir etmit- mektup: c:essüsümü bu esrarengiz işin ma· 
Polisin bütün ~a rtalan, büyük Icrdir. Bence bu müşküllt qılmaz Azizim Lucas, hiyetini öğre:ımek için hiwttilim 
tecrübesi harikulade faaliyet kud- mü~üla~tı ve qılınaz mü§küller Bana yollamış olduğunuz kağıt- kuvvetli bir arzuya çevirdi. Veni. 
reti ayni işi meydana çıkannak işin hallıyle beniın arama gelip lan baştan 90na kadar okudum. hayet kiğıtlan okurken birçok ki. 
hizmetinde kullanıldı. durdular. Muadeleniıi hallettim ve katili tinin bulmakta aciz gösterdili bir 

Rayehgardens esrarını bizim Simdi Bay Reis sbden jüri ha. buldum. Fakat bu havadisi büyOk işi bulmak ve meydana çıkarmak 
tahJdkatımızla mü' :!zi g"den \e o. siyle birlikte müzakere ~ili ye bir sevinçle okumayınız. Çünkü hevesine düştüm. 

----~------~·~-=--=--...._--~·~·..._....u.. __ ,..._--ı...._.-1.:i&Cl.cmIZL.ı:ıwımıı:ıanid......aı:ıkuitıı...baıW.ı...J.Jıttaı:sınIL.-BDllll:._ __ lıoıı~arı okuduktansonrabu 

Baıan hiç bir eey bulmadan 11-
zun, uzun aramala mecbur ol1Jıo 
rum. Bazan hiç muvaffak oJmlll2" 
Fakat bu defa öyle delil. Bu vd#" 
da her §eY acaip w garip ... 9'1-
lancıçtan sonuna kadar. Siz bir fll
bep arayOl'SUllUI, size bir ~ 
tabak dolusu sebepler uzatılJYoCI 

EvvelA §Öyle başl.ıyahoı: ~; 
tülden gayri cinayet evinde on~'° 

Burada bir tırnak açıp siJe şu.. daha var. Bu on kişiden big.....:~· 
nu söylemek isterim ki kendi ken- mazsa bir tanesi katildir. Ve~ 
dimden gayet memnunum. Sanki, yonız ki bu insanların yedi,..-
iyi bir cinai roman okumuş ve i· bu cinayeti ika etmek için ıne~ 
çimeki polis hafiyesinden evvel na çıkmış sebepleri var. Bt1 
mU<llll113nm anahtannı bulmqş South Kensingtanda işlemnil o• 
libi !eViniyorum. Tecessüsümü tat nayet için çok gariptir. ·' 
min etmek i in romanın son kıs. ~ ( L>evamı t)(Jr' 
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Mehmet Ali paşa IMEMlEK~TTE.I 
Arnavut mu, Türk mü? Lüleburgazda yeni bir 

,~····································+&+4' 

BEYKOZ KOYLERi DE em 
Mehmed All Papnm Türk· 

ltıfibın tes'bit eden tar.iht eser. 
oWıa.lr., Osman Ergiu'in me. 
haz aldığı ~el kitap da. 1272 
de Berutt.a bamlm11 e.n.pça. ha.. 
+ıratt.Ir. Bu hatn'a.ttıı 8dı Mur 
blhmsüi ve Nnzhetillkari, sa.. 
hiıbi Lübnanlı doktor :lbralrlm 
Etendidlr. 

Bu eeer 78 sahlfelik bir mu • 
kaddimede Mehmed Ali Paşa. 
nın Mısırda. kurmuş olduğu ye· 
l'li idareden bahsetmekte, Meh. 
:m.ed Ali Paşa ve oğullan ile 
kı2lan, to:nm1a.n hakkında iza • 
ha.t ~ektedir. 

İstanbul Universitesi Tr:p ta. 
rihi enstitusüıı.de bir nttsha.3J 
nıevcut olan bu eserin 28 inci 
Sahifesinde doktor İbrahim E" 
fendi, Mehmed Ali Paşanın Ru. 
tneli l:-eldelerinden olan Arnavut 
beldelerine mensup olduğunu 
sÖyHyerek Rımıeli ile .A.rruı·.rııt· 
hığu birbiri içinde görmek gaf. 
Jetini göst:ennekle beraber, aka· 
hinde .Mehmed Ali Pa.şan.m şat· 
rancı se·ı,.diğini ve e?cseriya. cin. 
hi - ya.n.i ırkıy - meşı:ebine 
tıygu.n düşen bu TilTk oyununu 
oynadığlru haber verir. 

Hem ~tranca T"ılrk oyunu 
dernek, hem bu Türk oyununa 
temayülün - ya.ni ırkıy - uy. 
f;'Jnluktan ileri geld.iğinj ~öyle· 
lllek Mchıncj Ali Ps..511 (Tiirk) 
t'lr dcaıekten baı;ka oo mana. 
Yı gele-bilir? 

n ı;'Jndi meh:ı1... Melımod A · 
li ile oğlu lerahim Pa:anm 
tıa.iye~erir • .:e uzun mUddet çalış 
tt11ş, oıJrn <;ok yıtkmdan gör
to.ü~. t&ı:ıınuş, kaclın tarafmd.a.n 
0 aileye n:ıeraup Halil Efendire 
da.mat <>lınu.ş ve Mısı.rd:ı. birç{}k 
····1 · u. tsek mP.muriyetJer•ie bulun -
rı1urı b'r zatın eıaer:idir. 
lberiU~r fiikarnis • Sali. 

~~er admda ve matbu. fakat 
tabı ta.ınanı.Janmamış olan bu e. 
s~rhı bir nilshası da Ut.tad 1b · 
t Üleın in Mahmud Kemal İnalda 
buıun.ma1rtadn-. 'Eserin ınuhar _ 
r iri ?.iehnıed Arif Paşadır ve 
ür.ivcr.:ilede tarih doçenti Bay 
Cavitteki nüshaınn üstünde de 
muharririn k:ılcmile şöyle bir 
i~1re yazılıdır: 

"Cc.na ll?bak de\·let-i aliyyeyi mürte· 
1-iblc=den kurtara, a m i.D! 

Kaııtamonuda Abdlllna!l ElE1nd1 bu 
fakire f.alebc ed'p cahll.i tenn·I trtl· 
k~b bulunduğumuzdıın Ç'ankın ınut.R· 
ıı:ı'°ntııı":"ındu H A''U.st.O.'I 9·i de iufl · 

S.: ettik,, 

Melınıed Ali'ı:iln resmi, husu· 
si bütün hayatmı, Ol.ittin oğul, 
1'~ ve torunlarını. ya.km a.kra. 
b3.Üı.rr-..r, bilhassa J{avaladan ge· 
lip Mtsırda birer işte yede.:?en. 
1 ri, sonralan şuradan, buradan 
gelip Melımed Alinin hizmctirıe 
cirenleri çok iyi tanrroış ve ta: 
ll.tdrğı gibi ya.zmı;J olan Clbeı1ll. 
h~ct) nlUharririnin verece-,ği i· 
C:lhatı ~man Ergin şöyle nak. 
lr1diyor: 

''l\fohınoo Ali Kavalada d' ğ· 
l':tınsıtur. Yole.ğası iken orada 
l:e.tıdini g&termiç ve Drama.nm 
i.!a.airetu köyUnden evlenmiştir. 
ılciunoo Alinin karısı Amine 
lianrını, 6 yaşında iken1 kenJi 
"~lisi olan zat Ali Bey adında 
~ o zamanlarda görlildüğü 
fı:ıbı nikAhl:ı.ımş iae de ~ifafla.rı 
0kl~adan ev•·~l Ali Bey bir ra -
ibı taraf ır.dan öldürülmüş •·e 
~~'l sonra evlerunek!'lizin dul 
'alan Amine Hanım Mehmed 
Ali Ağa i'e evlendirilmi§ ve bu 
e,,ıennıe de Drama nazırı Meh· 
~ecı Ham Ağanm biraderi Re 
ait Bey - ki Hariciye Na.m'I 
~lan Re~it Pa.<:.a.nın dOOe<;idir -
~ıaıcw~ olm~r ... 
. ~ine nyni kitap Mehmed Ali. 

~ll Rav:ı.ladan ?vtısrra gelişini 
e GöyJe anlatmaktadır: 
~ (Ago) - ki sabık Hariciye 

! azın Halil Pa.şa.nı.n ceddi· 
<lir. - Kavalada müınta.z. ve 
~e'hınoo Aliden serbaz bulunup, 
a.lcin (Ago) nun kıı.rdeşi Oe. 

l'lla.ıı Ağa. b!r hamec a1ımait, 
~.at~n adam o!d:Jğundan m~· 
~':1 muaşerete takrip ol unmı\" 
ltuıa. infial ederek. o~man A" 

ka, (Ago) vu şekilt ve şefik e. 
cletneyjp ka"'u ile J\avela ,orba.. 
~;~ı \'~ Mehmecl Alinin dayı~ı 

'll~eyın 14ğanın l:or:ağıırn. ihtı. 

GEZir~TiNiN HiKAYESi 
mek) ve bu mloera Meb.med A. 
li ile hanıpalarmm meta.'ı sa.b' 
rmı yağma edip metnleket zabiti 
nin ha.nesidir demiyerek, bilhii. 
cUnı, Hüseyin AğanID; suri 
men'ine karşı 7.<>rla. almışlar ve 
Kava.lada. Kanlrçmara asmrşlar. 
drr. 

artezyen kuyusu Mizancı Marad'ın Allmed Mltbat'a 
verdl§I ~itap ...... , 8 __,,,, 

tşte bu ve beyan olunan es· 
baptan dolayı Hiliıeym Ağa iki 
gailellm birisi gitti derken, Ago 
dan sonra. Mebmed Ali, Vahid 
!KeeI! (Bine bedel bir) görünüp 
ve Hüseyin Ağa Mehmed Aliyi 
def'e çare aradığı emıeda Mısır 
seferi açılıp, bu gaileden halk 
perişan·efk&.r, HWieyin Ağa ise 
(yolu bulundu) cfjyerek mesLi 

mey·i mesar olmakla, Rumeli 
valisine (devl.et tıe miızcte ile
ride kendisindıcn pek çok hizmet 
me'mtn oıunur) diye, valinin 
görmediği adamın methinde ıt" 
ra ve a s k e r b a. ş r J r k He 
kadrini i'la etmişmiş. 

Mehmed Ali ise ol vakit na • 
zarında mevlidi olan Kavala 
meydani evvel kadar \'3.si ve 
vatanından çıkarılmak i~ öy. 
le de!iseli emrin ktı.bulü fikrin· 
ce mümteni o!du~lmdan medis..i 
tevcihten çılı:mış iken, mutekad:i 
Ha.san Efendinin işareti üz.ere, 
terit·i vatan ve b a y r a k • 
t a r 1 ı k l a ihtiyar.i milıan 
etti.,, 

Bay Cavitt<?ki n\Wıanm kena: 
rmda muharriri hattiyle sonrı:ı.. 
dan ilave edildiği an.I~ıJan 
"Mehmed Ali Kava.lada Hasan 
Efendiyi, '.Mtsrrda Şerkaviyi 
takdir ederdi.,, ibar~i de ~.fob· 
mcd Aliyi to:cıifi kabule dav2t 
ederek Mısıra gitmeye razı e. 
den bu Hasan Efendinin naza · 
rmdaki mevkimi bir muka~·cse 
ile izah etmektedir. 

Ayni muharrir Mehmed Ali • 
o.in baba ve dedeai ha.kkında da 
şu maltlmatı Yermektedir: 

''Mehn:ıed Afü.in ~avlinoo ba· 
hasmın ceddi Konya.dan Kava. 
laya gelnıi~. Ukitı N e f T 1 • 
b i t t i h nam karyede İbra.. 
hinı Paşa merhum ile bemsuh · 
bet olduğumda : - Biz valde 
cihet.inden Kavalaya. Nusra.tlı. 
dı:n geldiğimizden RumeUde bir 
kaç yüz senedcnberi bulunuyo· 
nız demektir; lakin pederce 
bilmem nereden? Arapkirden? 
Ve blr müddet sonra ecdadnnız 
İbrahim ile Osma..'l I<r-nyadan 
Rumelfye geçip, ve ~Ilı. Lafa E. 
dirnede kalmış. lbra.him Kava· 
laya giderek ror~acı l familya.. 
smdan teebhill ettiği mukabele· 
de, peder de, miras tarikile, 
yolağası olmuş imiş, dedi. 

l{üçük oğlun.un Arnavut kı. 
b''!nda bir resmi göriilmesine 
Mkarak babn.sJ ~tehmed Ali 
Paı;ııınm Arıınvutluğuna hükme· 
denlcr. yine !bniilemb :Mahmud 

LitLemtrgazda bir 

Edirne, (Ht"81!.si) - Trakya. 
şehir, kasaba ve köylerinin au 
ifıtiyacnu en kısa yoldan ve en 
iyi bir tarzda. karşılayan arte. 
ziyen açma faaliyeti durmadan 
devam ediyor. 

Bu arada yeni ve modern çeh 
re.sile Ankaranm küçük bir mo· 
deli olan Lüleburgaz da artezi. 
yene sa.rılmı3 ve evvelce açtığı 
Uç arteziyeno son günlerde bi · 
rlni daha ilave etmiştir. 

Bu arteziyen 120 metreden 
frşkınnıştır. Böylelikle Lülebur 
gazın iyi su ihtiyacı tamamen 

Kem:ıl İnal üstadımrıın ika.zile 
anlıyoruz ki gö7Jerini ı~:!:~· 

tan, kıy·afctten ayırıp asıl be. 
der.c intikal ederacmişlcr ve 
Arnavut elbisesinde görünen bu 
küçiik oğulun bir kere yüzü.ne 
gözline, müşek:tel ve müheykel 
v'..icudun.a. ha.kıp bu kıyafette 
bir adama Arnavut denemiyece· 
ğini anlıys.mıımışlardrr. 

Mehmed Ali Pa,anm Ti.irk. 
lüğü üçüncü vali Abbas Paşa 

gelip atıncaya ka.dar hükfunet 
' aiiirelerinde türkçenin ve Türk 
memurlarmm müe~ kn.imn; 
olmasından bile anla.şrlabilir. 

Şimdi bu izahlardan sonra 
(Tiirkiy~ l\faarif Tarihi) şu sa· 
tırla rıru da okuyahrn : 

"Mehmed Ali ile ailesinin Ka. 
valalı olduğu ikbnl mevkiine 
çıktıktan sc .ıra şükrnnc olarak 
yaptırmr~ olduğu cami, medre. 
sc, mektep, tekke ve Şabar.e 
denilen imaretle de sabittir. 
Mehmro Ali ailesi Savaladan 
b~ka bir yerli ,.tı mesela Arna. 
vutlukta herhangi bir köylil oı· 
muş ols:ıydı bu türlü imare~i o. 
rada da yapmaı mryd1? H'!tta 
bu bakımdan bnb:ısı da.hi Der· 
ben.din yerli ahalisinden bulun. 
saydı M~hmed Ali ayni tarzda 
bir imarM.i orada. yahut Demir· 
llisnrda da. vücuda getirmez 
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.AZAT OBALARI BU YIL DA 

AÇILDI 
Cılız ve h~talıklı köy çocuk. 

larmm sıhhatlerini korumak ve 
hastalığa müstait olanüırmı ko· 
ııımak maksadile her sene ol. 
duğu g~bi, tu sene ?e Trakya· 
nın muhtelif yerlcnnde Azat o 
baları açılmış ve iki aylık ~ir 
faaliyetten sonra sona emıış. 

Ur. 
Obalar çocultlarmııza bu se. 

ne de hayat ve neşe kaynağı ol 
muştur. 

miydi? Binaenaleyh bundan ba. 
!basının da aslen Ka.valalr olup 
Derbentle muvakkaten gitmiş 
olduğu neticesini çıkar.ı.biliriz.., 

Hal bu merkezde iken - siz 
do muhterem Osman Ergin.in 
bir köiesinde yazdıldarmı tek
rar ederek - Mehmed Aliyi 
ve ha.n&danmı Arnavut yapmak 
istiyen bir kısmı Mmrlı mu. 
harrirlerin zahmetlerine acımaz 
ve bu türfüforo karşı; bmıa 
Arnavutların bile şaşacağını 
anlatmak için - Arnavut leh· 
çesile "Insa.f, be mori ! " diyip 
geçmez misiniz? 

ihtikar yapanlar 
Tahtakalede mukavvacılrk ya 

pan Ali Kemal, fiyatlarda ihti
kar yaptığından asliye altıncı 
ceza mahkemesine verilmiş, 
dünkü dnru.9masmda fiyatları. 
nın normal olduğunu ileri sU
rer~k suçtu1u inkar etmiştir. 
Duruşma şahitler için kal. 

nuştır. 

Bundan ba.şk:. Büyükderede 
iskele ciYarmda sebzecilik ya· 
pan Kc~o da Sarıyerde bahçIVan 
M:ustafacfan 7,5 kuruş aldığı do. 
mates ile blberi 15 kuruşa sattı 
ğından a:vni mahkemede muha· 
kame olu~muştur. 

Ko;;o dn irx1•ar et:niş. muha • 
kem,c karnr i~in kalmıştır. 

GÖZLERİM DÖ!ll"Dt!, F1KRtN ı rer yürümeye mecburduk- Ka.mQI 
KARIŞTI... makaınmda kocaman fil kuyruğu· 

Beygirlerin ve Herküllin··" (Es. nu ellemiş 2 bulunan Herkill &ıde 
tağfurullah Herktlliln ve beygirle- idi· Kuvvet ve cesarete malikiye
rln diyecektim!) yetişmesine inti· tinden başka gideceğimiz mabal
zarcn, yavaşça hareket ederek, yL lerin ahvaline vukuf cihetile dahi 
ne yükselmeye devam ettik· Niha- Horkül birincimiz idi· Altı anca· 
yet caddeyi bulduk. da~, tiç hizmetkar, bir nıekklrecl, 

Yol üzerinde bulunan tepeciğe iki de eşya yüklü beygirden ibaret 
çıkıp etrafa bakmmaya. başla- olan kafilemiz muttasıl ilerliyor· 
dım: dU· 

Dereler, dağlar, yekdiğerine ka.. 
rışarak, coşmuş deniz şekline gir· 
mi§ti· Şu önümüzdeki ~a.'şaa·pll.ş o. 
lan saltanat-i il!hiy:re içinde ne 
kadar ıniskin mevki tuttuğunı{ kL 
ya.sen tayin için, sanat·i beşcriy· 
yeden mütehassı:l bir eser görmek 
i.s~im; çünkü artık çiftliği dere 
içinde kaybetm1't:ik· 
Şurada burada. ha.vaya doğrulan 

vapur dumanlarmda.n boğazın va.. 
ziyeti belli oluyordu. 

A.sar.i beşeriyyeyi ta.hani eder
ken bir tepenin Uzerinde bfr tavr.i 
tecavlizkarane alarak etrafa. mey
dan okuyan bir bina gördilm- Göz· 
lerim <löndü, fikrim. ka.nştı. Hay&l 
.zannettim- Cözlerbnı ovarak tek. 
rar baktım : Bina yalnızca. olarak 
yine duruyordu. 
Şüpheye mahal kalmadr, yine o 

idi- Gece gündüz karşımda duran, 
gece gündüz bir çok hissiyatımı 
altilst eden, Bebek ile Hisar arasın· 
da.ki dağnı ilzerine kökleşmiş bu
lunan bir ecnebi mektebi! ı 

Hayal addetmeye bir kaç cihet:.. 
le hakir idi.in; çünkü gece yatakta. 
bile gördüğüm olur; !ilkin Alla.hm 
o kırlarında, yalnız olarak göze 
çarpacağını tahmin edemezdim. 
Mevkii intihap eden mlınar pek 
mahirm!.ş; zira. ha.tırat·i ta.rihlyye 
Ietafet-i mevktiyye, nezareti va: 
srta itibarile bundan güzel mevki 
güç bulunur. 

Hazrct-i Fatihin eseri ôulunan 
İstanbul mift.ahmm burclarmx da.. 
ha yüksekten görebildik; çünkü 
mekteb ona da hfilrim oluyor, ora
dan şeytan akıntrsı ile Balta lima
nı diilii !berrak bir göl gibi mü.§a· 
hede olunuyordu· 

* * '* ÇAY KUTUSU NEBEDET 
Herkül do geldi, ha.yva.n.lar da ... 

Biz de binip hareket ettik- On bL 
ri çeyrek geçiyordu- Herkill, t ek· 
ra.r çay kutusunu sordu. Meğer 
a.sid fiıtiğe batmp süründU;;ll pa
çavralar içinde imiş! Çiftlikte kal· 
dığt tebeyyün edince volkan nefe· 
sine benzer bir göğüs geçirdikten 
sonra: 

- Ne yııpaymı! Dün akşam ye
dik, içtik. Hane Balıibinin hakkı 
kalm.:ıam. Yemek bedeline mnhsup 
cdilsın. 

Diyerak bizi glildürdü. LJl.kjn 
ezclinıle bizsiz kalınrcı H k"'l cil . . . .., er u ıe-
tilc hır ıbrik alın~'- _.. · 1. 

• U4 ..... unasıp o.w.· 
caı,:zıdan mahsfısen bir adam gön
~erıp unu~Jan şeyleri getirtmeye 
karar verdik. Süratlice yol alma· 
ya bMJ~adık. Yol geni.ççe bir pati· 
katlan ıbarct olduğundan birer bi-

ÇALILIGIN tÇlNDE-.. 
Genişçe nefes taharrisinde bulu

nan bazı çalt fidanlarile yüksek 
yeşillik, yola doğru tecavüz eyic· 
mişlerdi· Sık çalıdan başlarmr km·· 
tarme.k üzere biraz acele tt:rr.ı~ 
bulunan mce otlar, güneşi bu1 .t; ·
tan sonra. kuvvet alarak, muv· -a
nelerini kaybeylemişlerdi. Ha• rr :ı 
en hafif ihtizazı üzerlııe ı5arlıo~ -~
bi etrafa yatıp kalkmoJrt,'ln ı. "'.a i · 
lerlni muhafaza. edcrnip.>rlardı · 
Yabani m~mula, çiçe.klcrc dona. 
narak, çalılar arasından arz·ı ce
mal ediyordu. San bebek!i g 3ıl e· 
re benzeyen şükii.feler bizi l:a1"3ı
lryorlardx. Gelin gibi tepcd~n t.rr· 
nnğa kadar giyin.ip kuşanmrş olan 
ycmişgenler S daha hoş görünü· 
yordu. 

HEP MEŞE VE KESTA.'iE 
OLAYDI ... 

Çalılıkta pek hoş koca.yemiş sü· 
pilrge mevcut ise de kestane ve 
me§e dahi çoktur. Mat!f.ıp olunca 
yalnrz meşeden ibaret ornuı.na tah
vil etmek mümkün iken sahipleri, 
bu halde olan jstüadeyi eYla 
buluyorlar. 

Sebebini sordum: Meşe geç ye· 
tiııir ve, nisbeten, para etmezmiş; 
halbuki kestane beş senede sepeL 
çilerin işlerine yarayaca..'lc çubuk 
lınlinc gelebilir. Çuhukçulukta kar. 
nisbet kabul etmiyecek dc:reccd P- , 
çokmuş. 

Teruısüf ettim; zira şu bnyırbr 
yetişmiş m~e ,.e kestane ile <lo
:ruı.nmış olaaydı elbet.le halleri ıin 
ha başka. olurdu. 

(Arkası m r ) 

1 Murad Beyin ''Turtam Ttır~ la 
mı?,, adlı mr romaı:ı vardrr k i bu sc 
yahatln yapıldığı zamandan bir iki sc. 
na evvel basılmrşbl". Bu rom::ının kah· 
ramanı Mansur Bey adında 20, 21 
yn,şlarmdıı. bir gençtir \•e Varnadan 
İstanbuln gelen Volkan vapurlyle Uk 
Boğaza girişi romanm başlangrcmı 
te: kil eder; §U satırları o romandan 
alıyoruz: 

" ... Sağa döndü: Tekrar Rumelllıl· 
sarma gv:ılerJnJ lıasreylcdl. Hamiy<'t
hıınednn·l Os.manl lcln zlyıırı tgAlı·l 
muteber olması ınumı;eıcn b:ı <ıeliJ.ü 

kadime <'Ser-l hfiltlm bir tepede nııfıl-1 

cedide üzere In,a olunmmj bliyücelc 
blr bina gözüne lll;,tt. 

llıızret.l Fatihin namı alisini t.3.kdi
lK'n bı,a olunmaş bir mııhsuH fllk· 
rnn·l milll old:ığun:ı hüküm için te
reddüd göstermedi. 

Bankası 21 / 9 / 1940 
P A S t E 

vaziyeti 

Hemen bu EU'D.J'.l idi ki clU!ı-1 dll<
kıa.t Bs.lrı tarif OO"n bir fesli ile onu 
dinllyen bir İngiliz M!yyahı Mansur 
Beyin yıınr h:!5mo gelip: 

- Şu lnık nin fü:erlııde horunen 
yW.;:st•Jc bina Ameı'llmlı miA~nerlerln 

tosı.s ve tıbre ettikleri (Robcrt l{oloo) 
mektebldir, de\!I. Serma ve 

tbtlyat ııllçı•ıılc 
ı\.ı:ll ve revknl:'tde • 
<iUBUSI • • 

• • 
• • • 
• • • 

l'f'd8'1-1lldt>l•t CllDknl'tl:ır f 

ı >ı?r.ltıte edilen evra't • ıı:ı kdlve 
Kanunun 6 . !! inci rnadı:teıer~e 
tevflka.tı Hazine ta.rafından vakJ 
rpf!\yııt 

neruh~e ~dlıeıı erıakı rıa!cdiye 
nııktye&'I • 

Karşılı~ı t.aıı:ıamen aıtm rııarak 
ıı:vetl'n •ecta vU:e vıız~dllen , 

-tei>l'll<ont mukıı tılll Ulvetf!n teda 
.. ... tl . • 

:U,t;\.'OUATı 

ı ttrk r J""'' 

• • 

~.tın· ş;g,JI Kll~rr:ım ıı; 915 srn 
'J'IW No. ktuıuna göre hazi.ıı~ye 

, <;tlan ıt~R .'lio a-ul<ftbilf tevdi olu· 
nııo altınlar: 

.:;ılfl kllogra.m 

n6vt:.ı TwıbJıüdıttJ ı 

Alttnıı tahvili kot hfl dnvirl"T 

r l\~('r rlo\·ı:r.ıeı 

rınl( h~ kiyelt:ı I , 

.,~ aıa.cal<lı Kıl· 

lubtdU • • - -- - .. . .• 

G·l88·66G,15 
6-000.000-

~-----......!-,.. 

138·748.563 -, 

l 9·310. 196,-

1S9·438-36i' ,-

17-00o.ooo -· , . 
209·5GO.ooo _ 

' 

• 

72-157-039,42 
26·60e.c;,ıo ,07 ... ___ _ 

51.0!P..2"8 ')•• """' .. o ......... 

!!&733-401 74 • 

Yı ·lıOn 

l lıooto hıı~ i i re 4 ı\l'tt• ll7eılne av:ır.:. ,,.,, 8 

Lira 
ıs.000.000,-

12·188·GG6,J 5 

so.; .93s.ssı ,-

98.')'63-638,40 

51·6!8·228,22 

2g.73~.;Gı,aı 

113-039·936,o1 

fiil;) ~ 1 0·607 ,4 i" 
n°srram 

İngiliz - Misyoner mcktrbl mi de
diniz': 

İngiliz tnacclib!inll sctredcm!'di. 
Mruısur Bey lptldA kuJaj;rmA inana.. 

m:ıtlt: soıırıı. . hayrfit-1 t;llkrıınlJJ"C-J 

milJlye-den olduğuna hülımcttl&'i bina· 
ya doğnı tnglllzlt>rin Pflı:m3~mı uz:ı-

1ılıruş görlince, gözlPrl garlb bir ııu· 

rette parladı, reng i tag:.ıyyUr etH ... 
2 (Ele a lmL' ) ycrintlc kullanuyor . 
3 Belki yavpn veya yemı,,en otu. 

Çocuk düşürmekten 
maznun ofanların 

muhakemesi 
Rasime a.C.:.."1da bir kadrn ço· 

Cuk eüş"r:mektcn, l:.JCa.5I AJbdi 
kendisini çocuğunu düşürrecı 
için teşvik etmcMeıı, ebe Des. 
pln.a. da R:ısimeyo il.Aç içinnek 
suçunda.'l ikinci ağır ~zaya 
verilmiş, dün de muhakemcle · 
rine barlaıınuştır. 

Rasime mahkemeye gelme· 
mi~. Abdi ile Despina da suçla
rını in.kar etmiştir. Halbuki talı 
kikat evraknıd:ı Rasımenin ço • 
cuk düşüriirken az kalsın öle • 
ceği ve Haseki hastanesinde 
aylarca tedavi edildiği yazıl· 
maktaydr. _ 

Neticede Rasimcnin ça.ğrrıl • 
ması için muhakeme b'c:ı.Şka bir 

iine brrakıldl. 
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l"ürk matbuat teknisyenleri birliği nizamnnmeai\ 
:Macide: 1 - CemiyeUer kanunu mucibince hUk<lmeUn 84 numaralı ve 17 

KA.nunusa.ni 1325 tnrlhll tasdikiyle (lt:Urettlb!ni Oıımanlye Cemiyeti) namı a.l
tmda te§ekkül edip 28 KAnunuevvcl 1338 tarihinde toplanan kongre karariyle 
(TUrk MUrettlbln Cemiyeti) namını alan cemlyeUn ll!Illi ~n 115/15/938 tarihinde 
toplanan kongre karnrı ile (Matbaa İ§çilerl .airllği) nammı almı§, ve H/!5/9S9 
tarihli kongro karan ile \le (Türk Matbuat TeknWyenlt!ri Blrllt'ti) ismini kabul 
etmiştir. Merkeıı Iatanbul Ankara Caddesi Adalet hanında 21 No.lı dalreulr. 
MUess!slerl, mUrettlp '.l'ahir, mUrettlp Hayrullah Hayri, mUrettlp Abbaa, mU· 
rettıp Ba.srldlr. •(MUcs!llslerin isim ve soyadı ve adresleri bulunamamıştır, zira 
hepsi uzun zamand:ınberl terki hayat etmlalerdlr,) 

Ma<!dc: 2 - TUrk Matbuat Teknlslyenlert Birliğinin maksat ve gayesi 
doğrudan doğruya içtlmal yardımdır. 

Madde: 8 - Blrllk siya.setle uğraşrruyacaktır. 
Madde: 4 - Yalnız matbaa işlerinde fillen çalı;ıı.n aanatk.1r (mUrett!p, mıı 

klneel, matbaa oparWrU, mucelllt, çinkograf, ve aaire) den kanuni earUnn 
tıalz olanlar birliğe ı\za olablllrler. 

Madde: :s - Birliğe giren her Azanm nluımname hUktimlerinl kabul ve ta· 
ahhUt ııcnedlnl lmuı etmesi &ııırttır. 

Madde: 6 - Her ı~c;:l dilediği zaman birlikten istifa ederek çıknblllr. An· 
cak ~ıkarken her ha.ııgl bir tazminat ve bir hak lııtcmege hnkkı yoktur. 

Mndde: 7 - A~dan birisi matbaa i~lerfyle ala.kası olmıyan dtger bll" ıan·· 
ata intisap etUgi günden itibaren birlikle &!Akıuu l:esllmt, addolunur. 

Madde: 8 - Birliğe kar:ı maddl, ın:ınev1 bir ııulhallerf görlllenler veya bir. 
ligin parasmı, malını sull.cıt!mal veya nlza.mno.me madd~lerlnl llılAl edenler hak· 
kmda Uı;U heyeti !<iare 1>.Zasmdan, Uçü heyeti umumiye A.zruımdan olmak Uzere 
tC§ekkfil edecek hakem beyeU marifetiyle keyfiyet tetkik edlldlkten sonra bunu 
!rtlkAp edenler hakkında he.reket;n derecesine r;öre ihtar. muvakkat ihraç gibi 
ınuamele yapılır ve yine cUrmUn derecesine ğitlre aynca mahkemeye de mU· 
racaat edHlr. 

Madde: D - Hakem heyeti Azası aşağıda göstertıen kararlan ittihaz etme
ğe sa!A.hiyetlldlrler: 

(A) :thtar ki hareketin birlik menafllne uygun· olmadığını hatırlatmaktan 
ibarettir. 

(B) :Muvakkat ihraç ki Uç ay mUddetıe birliğin a.zuma balı~ettlği madd1 
yardımlardan mahrumiyettir. · 

(C) İhraç kl kaydı terl:ln olunup bir daha cemiyete 11.Za kabul edllmemektir. 
(D) Aleyhinde Uç de!a ihtar karıın verilen Azanın birlikten a!Akası kc,sUlr. 
Madde: 10 - Elrllk aleyhinde bulunan ve tercvvuhattıı bulunan ve birli· 

ğin k:ırnrl:ırma rinyct etmcmeğf itiyat edinenler idare hııyotl ltararı ile b!ı
likten ihraç olunurlar. 

Mııddc: ll - .ı\7..'.ınrn birliğe vereceği ııluat ayda kırk kur~tur. Bunu biz. 
zat vey:ı mutemedi \•ıır;ıtasiyle cemiyete vereb!leceğl gibi bunu taksitle haftada 
on ~-Uru§ ola.ro.k da verebilir. 

AiDAT TOPIAMA 
Madde: 12 - Birlik ılza.'lındım toplanacak oıa.n aldat: Birliğin resmi mU· 

JıUrü ile mutemedin lmzaslylo ve üzerinde cilt ve yaprak numaııısı yazılı dip 
l;oçanlı ufak maltbuzlar muknbllinde toplanır. Bu makbuza dznnın inni, numa· 
.rast vıı mesleği, çalıııttğı yeri ve hangi ay veya hatl:arun aidatı olduğu 
yazılacıı.ktır. 

Madde: 13 - Bu tahsilAtı ynpaıı mutemed topladığı parayı iki gün r.ar
f~do. birlik muhasebesine tevdi ederek yine Uzerlndc cilt ve yaprak numarası 
yazılı ve dip koçanlı ve birliğin resmi mUhUrU ile temhir edllrulı ve kAtibln 
imzasını tıı.,şıyın kasa makbuzu mukabilinde kasaya yatıracaktır. 

M:ıdde: H - Birlik kAtlp ve kıı.sa.darından borç para almak velev ki ıahst 
dahi olsa kat'iyen yauktır. · 

Mndde: 115 - Hariçten ne sureUe olurM olsun blriiğe yardımda bulunmak 
istıyenler ııerbcattlrler. Ancak bu para teberru diye kaydolunııcaktJr. Bu da dip 
koçanlı mUsellıel numaralı makbuzlarla almır. 

TEFTlŞ VE MURAKABE 
'Madde: 18 - Birlik, hesap ve muamclAtmı her z:aman htlkQmelln te!U, 

ve murakab(>slne açık bulunduracağı gibi A:ı:aJardan seçilecek Uç kl§lllk bir he· 
sap murakabo heyeti de her zaman ve her dııklka hesap vermeğe mecburdur. 
.A:zu eden Qzıı. iste:llği zam11J1 birlik hosap ve muamelAtını her zaman tetkik 
ve ltontrol edebilir. 

Madde: 17 - Birlik varidatını tczyid mıı.1<sadlyle hUkOmetln resmt mlltıı.a. 
desiyle m03amere, konser, balo ve \'apur tenezz:übU gibi eğlenceler yapablllr. 

Madde: 19 - Birlik varldatJnm yüzde kırkı içtimaı muavenet taslmA, yUz
de )1rmlsl birlik ldareırlnde zarur1 ma.ıra!lara (İcar, kırtasiye ve aaıre gibi), 
ytlzde yirmisi kUıtOr Jıahasmdllki masraflara tekAb!ll etmek üzere ayrtl1r. MU· 
teb3kl ytlzde )1nnl.31 de birlfk kasa.smda hrfzedillr. Heyeti idare lüzum gördUg11 
takdlrt!e bUtı;ede ve fnıııllardn. mUnııkale yapar. 

Madde: 20 - Ka.oadar idare beycıti!lln karar verdiği mllitıır parayı yanmda 
ıılıkoyar, mUtebaklsl milli blr banka.ya reis ve kasıı.darm im..ıwyle ye.tırılı:-. 

Ml\ddc: 21 - İdare heyeUnin karıın munzr.m olmadan hiç bir klmııe bir 
yere bir santim ııarfcdemez. Birlik parasmıu .z:ayllnde idııre he)·etı tamamen 
mesuldUr. 

lÇTL'\IAl YAJU>Drt.ı\Ru 
.Mc.ddc: 22 - Hastalık dolayı!llyle çalı§Amıyaca.k baya mUe31Cae tı.:uıta ol· 

duğu mua.:etçe tam r;Undeliğinı verdiği takdi"r~ .tıirll.k l:asasın<!an mua,·cnct 
edilemez. Yalnız birlik <lol<toru temlıı edlllr. HMtalığı mUddctfnce mensup oı. 
cıuğu mUessesece .hiç bir yardımda. bulunulmazsa Blrllk kasasından hııftada 
(50U) kuruı verilir. 

Madı!e: 23 - Müeııseseden yardım gllren ha!ltalara birlik kasasından yalnız 
{800) kuruı1 yardım yapılır. 

Madde: 24 - Haatruıı.ra ynptlncak maddl muavenet Birliğe mUracaa.t tart· 
hinden itibaren ba§lar. Muavenet görmc'.t lstıyen t..:anm doktor raporu ibraz et· 
mcsJ ııarttır. ldare heyet!. rapordan ııüphe ettiğl takdirde hastayı Birllk dok. 
tonınn muayene etUrccektir. 

Mı:ıddc: 2:1 - Hastaların muavtnet görebllmelen !~in ntdaUarmı munta· 
zam ödemiş bulunmalıın şarttır. Dllrt aidattan fazla borcu olanlar Birlikten 
her ne sureUe olursa olsun kat"l~oen yordun g6recıczlcr. 

!!adde: !:6 - Birli\; ha.stn Azasıoı tedavi için doktor temin edecektir. Yari· 
rlnt mU:ınııdo ettiği tııkdlrde usuiUno tcVfikan bir dlepanser, bir revir ve kedrn 
l~lcrin~ mıı.!ısus doğume\-1 ,.e i~çı çocuklıırmıı ma.br;us bakım evleri açmağa 
çalqı!lce.ktır. • 

M:ıdde: 27 - Birlik t't:uısmd:ın her h<Ulgl biri me.sleld !aaUyet yUzUndcn 
i~e devam eJcmlyecek d"reccde haotn ve !11Uyar olduğu ublt olur! ıı Birliğe 
hlzrnetı naz:ın dlkltate a1mncn.ı-. dcrecesinıı göre ve bUtçcnln nUıbcU dıılılllnde 
bu gttı r.ıalQllorc ayda (MO) kur.!§ \'Crilocektlr. Bu miktar yine bUtçe nlsbc
tlr.e göre (2500) kuru.")n. klldnr tezylrt cdileblllr. 

Madde: 2S - Blrilk av.ı.sınd:ı.n ölen arltada~lann ailelerine tekfin ve ted· 
vln mıuıra!ı ole.ralc detııten (1~00) kuru~ verilir. Ce:ıazo parası A.zanm :ı.ruı, ba· 
bci, eş ve tocul•lıı:mın tlrinln vefalı ''ukuundn vcrlUr. Ancak bu yardım ~a 
Bil"ll.';ıı te\ dl edllcce:c e..,-rakı mUab!to ile kaimdir. Evrakı nıüsblteyl ibraz ede
mlyr-:lcre yıırdım yapılamaz. 

Mnd1e: 29 - Birliğe ııldııtmr muntazam ödemiş bulunruı Azııdan biri kendi 
sun•u tak!!lrl olmııdıı.n i§l;ıdcn çıkanlına ve yahut lş:ılzlik dolayıs!yle q bula· 
m~n. .13lr.ik ı:ıuavcnctı tılma:< üzere alleı.-:.erradı na.zarı dikka(e alınarak kendi· 
aıi.n.! yard:mda bulunulur. MU:tarmı idare heyeU kararl!Llltmr. 

1'-ladde: :ıo - Blrl!k esas gayesi lç~!mal yardım olma!tl:l. Ô"..rabcr A.zg,larmın 
fikri evl.,"t!e:inl y:.! .ıı ltmek i~ln bir l:1ltUpho.ne tesla edebilir. 

Hn \c!r: 31 - AZ3lıı.rmm b"ı:1c:ı kablUyctıertnl j.;{lkııeltmek lı;ln lllz-Jm ~llr. 
düğ\ taltdirdo bir sı:ıor k U'>ü de tesis edc~illr. 

Madde: s:.: - Ifüll~e :, cnldan intısıı.p edenler altı ay mU:ldetıe ma.ddl yar
dım 1,llrcmczler. ııncak birliğin manevı mU:r.<ıhereUne ms=h3r olao1ll:ler. 

H-dıie: ::a - Askere giden ft.zanm nskerll!: hizmeti mütıuetınce rJdl\tı mu· 
aftır. : a'.tcrak mUddc.uıce ne ke:ndıst ve ue o.Uesl efradı blı:-lıkten n~add1 yıır. 
<.tını guremezler, ancak Aza aııke:-clen {;'eldJgi zaman o.ldatıw ödemcğı.: ~aşlar. 

M:ıdle: 34 - Hastalıkları devam eden Aza haııta. oldultlı:m mUddetçe aid:ıt 
vere:nı.;ker. Ancak bu ııeklı birlik kC.tlblne ihtar ede:ek lıl:-Iı!; mUhıısebc:;.nd~.t! 
aldat d"fterlno kaydettirmeleri earttır. A~..el takdirde a!datıa.rı b~ bmı.kılmı§ 
olur 't"e binneUce lzanm hıı.klıın kaybolur. 

UMUMt HEYET iÇTİMAI 
lla<ldo: 35 - Blrllt;"in en yUksck mııkamı umunıl heyettir. 
Mııdde: 86 - Unıuml heyet içt1maı senede bir de!a yapılır. Bu kongrede 

birlik idare heyetinin blr cencl!k faaliyet raporu ve hesap blllüıı;osunu tetkik 
eder. ldaro heyetlnl ibra eder ve gelecek seneye alt bUtç;oyl t&sdllt eder, yeni 
idare hcyctlnl ecçer, ve !Uzum gördUğU takdirde nizamnamede tadilat yapar. 

:Madde: 37 - ldaro heyeti, heyeti umumlyenin kararlarını ve birlik nizam· 
namcslni tatbik c:ılemekle mUkellruUr, • 

lı!ıı.ddc: 38 - '4haddlliı eden meseleleri mil.zakere etmek lçi:ı idare heyet! 
lll%Um gördUğU takdfrde ve yahut ıı.zaıannm beşte biri talep etUği takdirde yine 
heyetl umumlyenin içtlmaa davet edllmeal mecburidir. 

Madde: 39 - ldnre heyeti tıdl veya fevkalade umumi heyet toplııntuur.ı 
Jaa.kal bir batta evvel ne gibi meselelerin görllşUleceğlnJ, nerede topla.nacağını, 
gUnUnU. aaatinl gazetelerle lltuı vo ll:z.a.ya tebllğ ve hükQmcto ihbar eder. 

!r1addc: 40 - Umumi heyet içtima.mı idare heyeti reisi açar ve o günkU 
müzakereyi idare etmek Uzere hoyeU ~umlycden bir relıı, iki kAtlp lnUhap 
edilir. Bunlar idare heyeti A.zalarmdo.n olaına:z.ıar. 

Madde: 41 - Umumi toplantıda Azanın nıstmdan fauaınnm bulunması 
garttır, aksi halde bir hattıı veya oıı be;, gün sonraya tehir e.:l.lllr. =.Jncl lop· 
ııuıtıdıı dahi ekseriyet lı.8.Sıl pıma.zsa bu dcta mevcutla iktifa edilerek 1çtimaa 
devam edilir. 

Madde: 42 - Umumi toplanbdn. mevcut meseleler ekseriyetin reyi ne ka. 
rıı.ra bağlarur. Fa.kıı.t birliğin kapatılması, nlZ/\ıunamenin tadili blr\!ğ"e ıı.lt 
emval ve emlllkin :ıttlması nya aımmas' veya terhin edilmesi gibi mUhJm mc· 
selelcrdo mevcut Azanm Ucte ikl.slni.n ı·eyt 10.Zımdır. Toplantıdıı her llUl bir rey 
sahibidir. 

İDARE HEYET1NIN l'AZlFELERt 
Madde: •s - İdare heyoU bir reis, bir ikinci reis, bir ktLUp, bir ka.aadar 

olmak uzere on beş kl§lden mUrokkcptir. Bunlara sekiz tane de yedek a.uı. ı:e· 
tlllr. Yedek Azalar id:ır heyeU Az!\lnrmdnn münhnl bulundukça yerlc:ine gc. 
çcrler. UUddeU bir senedir. Tckrıır lnUhııp caı.zJir. r-::on6J"O :r.abıt.;ıırı muha.tnM 
edlllr, kongre mukarreratı tı.uıye. birlik btnt\Smda UA.n edilmek aureUyle teb!lğ 
edllm~ oıu.r. 

Madde: 4' - Umumt heyet, ldnre heyeti zıılarım kaprılı reyJe intihap e·ıcr. 
Madde: -'~ - İdare heyeti ru:nıarı ylno ke:ıdl arıılıınnda bir ıcttma alttedc· 

rek kapalı reyle bir reis, bir ikinci rel3, bir kAUp ve bir de kaı:aGıır intihap · 
ederler. Bu intihap csnıunndn bUtlln idare heyeti Azalannm bulunmll.Jlı şarttır. 

(Davamı l"nnn ı 

ı /I..., _,,dlft*i*Wtmi!J, 1 eJefon; 80547 ._ 

ı-~z ! Şişli 1' erak i Lisesi~ ERKEK 

ANA - iLK · LiSE yabancı dillere bilhassa itina edilir. 

I\ 
Tedrl.I ve terblyesuıdeki cldıJlyet [)evlet lmt!hanııırı nı:tıceıerlle sabittir. 

l - Talebe 'caydı her ~ün saat 9-18 e lad&r Halli Rifııt P~a konağında yaprlrr-
2 - Tcdrisa.ta ilk kısmında SO ~ylfıldc, orta ,.e Jisede 1 t~..: tc~rlndc haslıınacaktrr. 

3 - Kayıt l~ln ''"''h~rb hizznt mektebe gelmeleri ~er<iitir· 

- ~~· ,_ 21,bf;"ye;;ı; Ş~lie;n~;İıtar _, GUNDUZLU 

En fı.IA cins t:nattir. Wknntlslonme 
ııuretlle katiyen durma.z, çUnkü bütfuı 
TlSSOT ııaa tıeri mllaıatısten mUte. 
ell3ir olma::lar. 

( KAYIP' Ak 11 
,~~~~~~., .. ~~v;~;::~,,.,:~~·;, 1Sirketi Hayriyeden: Umumt ııcentesl: D. GALlM!Dl ve 

ORT rı Bahçekapr, KuUu han, No. 
1-4, l!!tanbul, 
T~ra lı;in acente aı..wyor. 

htanbul Asliye 9 mıru llııkuk HA· 
kimliğinden: 

dlk.nameml za)i ett11!1· Yenlsinl ala ' Bo~aziçi \Bparlanna m:ıhsu.'I Sonbahar tarifesi 30. EYL(JL 
cağımdan eskisinin hUkmU yoktur. 940 Pazartesi sabatuadan itibaren tatbik olunnc:ıktır. Tarifeler 

GUWı Eroğlu t33~) gi~clcrde wı.hlmaktadır· 

40/1122 
Sultan :reri tara!mdan Pangaltı 

Deresolmk 10/l No. ~a r•ıuklm kocuı 
Aram Taroyan aleyhine &ÇDU§ oldu.. 
tu fiddetH geçlınalzll~ muatenlt bo
ıınnma dıwasıncla dava olunana gön
derilen nrzuhaJIDıln tebliğ Umühabe. 
rlne mUbaşlr t&J.'B!mdan verilen mor 
ruhatta bu namda bir kimse olmadı
ğından tebl!ğalz lado edildiğinden da.. 
va arzuhallno karşı yirmi glJn zar
!ında cevap vermesi ve muhakeme 
için tayin edilen 18/10/940 Cuma gU· 
nU saat 115 de mahkemeye gelme.si 
veya bir veltll göndermesi va tayin 
edilen günde gelmediği takdirde mu. 
hakemenln gıyaben devam edileceği 
dave!.lye makamına kaim olmak Uze· 
re iltn olunur. (381558) 

* * * 
Elbl.etazı kazasmdan almakta oldu 

ğum maqıma alt zati mUhUrUmU 1 

zayi eltim. Yenisini nlacağtmdan es 
kblnin hUkmll yoktur. j 

Adre8: Elbls&ılnm Kürtül köytln· 1 

den teka.Ut nefer Mehmctotıu Alt Ay : 

• • • 
(335~2) 1 

K&d.ıköy Sen Yofea Liaesinden 
937 • 938 senrsinde aldığım tasdlkna· 
memi zayi ettim. Yeniırtnl alacağım· 
dan ~kWnln hUkmU yoktur. 

(33057) ·ı 
==================I ! 

Jlrayr Söylemezottu 

Sahibt: ASIM US 
Basıldığı yer: VAKiT MatbaaS1 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmrl ~Pnnıeil 

ıstanbul eeted iyesi 
ııanıarı 

Yıllık 11k 
kirası tem.inat 
96 00 7 20 Kerestecilerde Meyva ve Sebze hlll arahğmda yenl-' . den inşa edilen 43 No. lu dükkln· 
96,00 7,20 Kerestecilerde Meyva ve Sebze bili aralığında yeni-

den inşa edilen 35 No- lu dükkln· ' 
96,00 7,20 Kerestecilerde Meyva. ve Sebze hAll aralığında yeni

den inşa edilen 47 No- lu dükkln· 
00,00 7,20 Kerestecilerde Meyva ve Sebze bA.ll aralığında yeni

den inşa edilen 26 No- lu dükkln· 
96,00 7,20 Kerestecilerde Meyva ve Sebze hlll aralığında yeni

den inşa edilen 60 No· lu dilkkln· 
96,00 7,20 Kerestecilerde Meyva ve Sebze h!ll ara.lığında yeni

den inp edilen •9 No- lu dWtkA.n· 
96,00 7,20 Kerestecilerde Meyva ve Sebze h!ll aralığında yeni

den in§& ewlen 45 No. lu dükkan. 
96,00 7,20 Kerestecilerde Meyva ve Sebze MU aralığında yeni

den inşa edilen 59 No- lu dUkkAn-
96,00 7,20 Kerestecilerde Meyva ve Sebze lı!ll aralığmd;ı yenJ

den inşa edilen 5 No· lu dükkan· 
96,00 7,20 Kerestecilerde Meyve. ve Sebz'1 hAll aralığında yeni

den inş:ı. edilen 42 No. lu dilkkft.n· 
96,00 7,20 Kerestecilerde Meyva ve Sebze haU ar.ı.lrğmda yeni

den ~a edilen 8 No. lu <lilkkan· 
96,00 7,20 Kerestecilerde Me~'Ta ve Sebze hali aralığında yeni· 

den, inşa edilen 44 No. lu dükkfın. 
96,00 7 20 Kerestecilerde Meyva ve Sebza b3.ll aralığında yeni

den inşa edilen 53 No· lu dükk§.n. 
96,00 7,20 Kerestecilerde Mey\'a ve Sebze hali arıılığmda yeni· 

den inşa edilen 1 No. lu dUkkô.n. 
96,00 7,20 Kerestecilerde Meyve. ve Sebze hali aralığında yeni 

den inşa edilen 40 No· lu dükkan· 
96,00 7,ZO I~erestecilerde :Mevva ve Sebze hlli aralıb'lllda yeni 

den hışa edilen 10 No. lu dükkt\n. 
96,00 7,20 Kerestecilerde Meyva ve Sebze hali aralığında yeni 

den inş:ı edilen 33 No· lu dilkkft.n· 
96,00 7,20 Kerestecilerde Meyva ve Sebze htıll aralı~ında yeni

den in"a edilen 31 No- lu dükkan· 
96,00 7,20 Kerestecilerde Meyva ve Sebze h8ll arnlığmdA. yeni

den ln§a edilen 20 No. lu dükkô.n· 
96,00 7,20 Kerestecilerde Meyva ve Sebze hali aralığında yeni

den inşa edilen 28 No. lu dükkAn. 
8-t,OO 6,30 fı'loryada ç:ım sokaf,mda k5.b 15 numaMh dllkkan· 

100 ,00 7 ,50 Io'loryada çargı aokağmda ktı.in 20 numaralı dilkkfi.n· 
54,00 4,05 Süleymaniyede Elmnruf mahallesinin Dökmeciler so

k:ığmda 1 numaralı dükkan· 
4 8,00 3,60 Unkapanmda 1te.raççı Kara Mehmet Mahnllellinin Ka. 

smıpaşa kayık iskclool ı:ıokağmdaki baraka yeri· 
85,00 6,38 Fatihte Kirmasti mahallesinin Hafızpaşa sokağmdn 

4 No. lu dilkknn. 
Yıllık kira muhammenleri ile ilk teminat miktarları yukanda ya· 

::ılı gayrimenkuller ayn ayrı kiraya ı.-erilmek ilzere açık arttırmaya 
konulmu&tur. Şartnameleri 7.abıt ve Muamel~t mlidilrlUğü kaleminde 
görülecektir. İlıalo 11-10-!>40 Cuma gtlnU saat 14 de daimi encii
mendo yap:lncalttır. Taliplerin ilk tcmin:ıt maltbuz veya moktuplad· 
le ihale g;IDU ınuayycn saatte dal:""i encUmcnde bulunnıalan. (9151>) . . ""' 

Ha.seki, Ccrral1paşn, Beyoğlu ve zühre,•l ha..<Jtalıklo.r hastaneleri· 
le Zeyneb?<Amll doğum evinin yıllık ihtlycct kin alınnca.k 13,200 ki
lo !ade ve 1970 kilo tereyağı kanalı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. Mecmuunun Uıhrnln brocli 19,918 li:ıı ve ilk teminat miktarı 
1493 lira 85 kuruşt11r. Şar~name Zabıt vo :M'.uaırelat Miidürlüğü kale· 
minde görlllecektır. İhale 11-10-940 cmnı. gUnli saa.t 15 de Daimi 
enci.iıncndc yıı.pılac:ıktır. Tnliplerin ilk teminat makbuz veya r.ıek
tuplart ve 940 yılma alt tknrct od!U!! ,·es.Lk:.larile 2490 nu>nnralı ka· 
nunıın tarlfatı çevresinde hazırlosnca.klan teklif mektunlarmt Hınle 
gUnü saat 14 de kado.r dal'!lt enrUmcne v<'mıe!eri lazımdır. (9009) 

Tekn;k Okulu l\rti•,1:;,.Jii;;.Hnden: 
1 - Mühendis krsmı glrl' lmtlhnnlıın 1 Tcşrtnicvveı 940 Sah gOnO ya 

pılacakbr. Kayıt olunnnlarm kıırnelerlyle o cUn saat sekiz buçukta mektep 
te bııztr bulunmaları. 

2 - F'.ın memuru kısmı lmtihanlan gtınO aynca ııtn olunacağı, 
3 - Tedrisata 21 Teşrinievvel 940 Pauırtesl gtlnll tı;ışlan:ı.caı:tı nan 

olunur. CRD97) 

1 slanbul Belediyesin den : 
27 Eyllll 940 cuma gUnU bilyilk Tilrk Amirali Barbarosun ihtifal 

gUndilr· Trşrlfnta dahil zevatın 9,30 da Be~ikta.5ta Barbaros türbesini 
teşrif buyurm&lan rica olunur. 

l{tyafet - Koyu renk kostüm. (9162) 

181 .............. --

Yüksek Deniz r·carRt Mekte
binden bir memur aranıyor 

"p. 12" Seksen beş lira iicretli dahiliye memurluğu münhaldir· 
Mektepte kalındrğı müddetçe yeme5i ve yatması mektepçe temin 

olunur· 
Lükal orta mektep mezunu bulunması, sabahlan talebeye beden 

hareketleri yaptıracak ve a.k§amları siporitü oyunları idare edecek 
kadar spora vukufu bulunması, yaş ve sıhhatinin bu işlerde faaliyet 
göstermesine müsait olınası lazımdır· 

Bu şartlan haiz olup da evvelce mekteplerde talebe işlerile işti
gal etm13 bulunanlar tercih olunur. 

İstekliler vesika.larile birlikte Orta.köyde mektep MildürlUğilne 
mUracaat edebillrler· (8982) 

inhisarlar umum 
müdOrlOğOnden: 

ı. - şartnameaı mucibince ı adet Dizel motörU açık eksiltme uııullle 
satın almacakU:r. 

n. - Muhammen bedell 1900 lira, muvakkat teminatı 142,50 Ura.dır. 
m. - Eksiltme 3/X/940 Perı:eınbc gUnU saat 16 da Kabat&fta Leva· 

zmı ve MUbayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktrr. 
rv. - Şartname sözU geçen şubeden parıısız nlınabillr. 
v. - Iateklllerin eksiltme için tayin olunan glln ve saatte ııartnamenln 

10 uncu tıkrasmda yazılı vesaik ve % 7,5 gUvenme paralarlle birlikte mez. 
kOr komisyona mUracaaUarı. (8830) 

~ . . 
l - Şartname ve nümunesi mu'cibincc 10,000 metre yeşil, ıo.ooo 

metre beyaz yağlI kanaviçe kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli 62 500 lira, muvakkat teminatı 468'.',50 

liradır-
m - Ekailtmo 11· X· 940 cuma günü saat l5 tc !atanbulda Ka.. 

ba~ta LevaZ'IDl ve MUhayaat gubeslndeld alım konılsyonunda yapı· 
lacaldrr. 

IV - Şartname levazmı şubesi veznesinden ve İzmir Ye Ankara 
b!l§müdilrlüklerindcn "312" kuruşa alınabilir· 

V - Münakasaya girecekler mübürlU teklif mektuplarını kanu
ni veı1aikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya teminat mektubunu 
ibUva edecek kapalı zarflarını ihale glinü eksiltme saatinden bir saat 
cweline kadar mezkl'ır komisyon başkıı.nlrğma mı:ı.kbuz mukabllinde 
vermeleri lazımdır. <SDSP) f mDllllllll _____________ I, 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
. Kurulu" Tarihi: 1888 
Sermrrvet;i: 1 oo.r"o.ono Türk tirası 

~ube ve A 1Ans ~...ledi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

/,truı Bankasmd8 kumı.arab •e ihbarsız tasarrut heıı:aplarmda en aı 
~ llrası tıuıunıuıJara senede f deta çckllecek kur'a Ue ~ağıdald 

pın.na rore ikramiye dağıtılacaktır. 

C Adeı 1.000 Liralık C.000 Ura 
' • 600 • ı.ooo • 
4 • 2~0 • 1.000 • 

tO • 100 { • &.000 • 
100 • 60 • 6.000 • 
120 • CO • C.800 • 
HlO • !O • S.200 ,. 

DiKKAT: Hesapl'1rmdakı paralar bir sene !cinde 6'l liradan ~ağı 
ıııı,r..ıyenlere lkranııy~ c:ıktığı takdlrdo % 20 razlıı.siyıe ve~ıecckttr. 

ı<ur'aıar aenecıe 4 defR: J EylCl, 1 BlrtnclklUıun, 1 t.ıo.rt ve 1 Hazlran 
tarihlerinde çekilecektir. 


