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Ticare Vekilinin ga-
zele ize · bevanafı 

''Alman anlaşması tam 
olarak meriyete 

girmiş bulunmaktadır,, 
Ahp vereceğimiz maddelerin 
fiyatlarım tesbit için bugünlerde 
Ankarada müzakereler yapılacak 
.... _!llr mUcldettenberl ıehrimizde 
;uunan Ticaret Vekili Nazmi 
~u dlln aQanı Ankaraya 

daıun0etUr· Vekil hareketinden ev
"•l kenclialle görilşen bir muhar· 
~e muhtelif meseleler hak
~ .. ...,._tU 1'dl'lbmluttur; 

latanbul birlilıleri iyi 
çalqmıyor 

••- latanbulun birlik işleri tim· 
•'diye kadar icap ettiği gibi intizamlı 

Dahiliye Vekili 
Borsaya gitti 
tktısat Vekili 

-Ankaradan geldi 
b Bir mUddettenbcri şehrimizde 

Ulunan ve Floryada istirahat et
Ô:te olan Dahıliye Vekili Fallt 
ı.ı l'ak dUn saat 19 da vapurla 
lc~danyaya hareket ct.mi§Ur· Ve· 

U 
Mudan) adan Bursaya gidecek· 

r. 

l İkbsat V cklU geldi 
sa~tlsat Vekili HUsnil Çakır diln 

Aııkaradan şehrimize gel:t'Ur· Vekil bir milddet istirahat 
ı, ecet ve SUmcrbank fabrikıılarl
tet~~U Jnallar pazarlarında bazı 

(l' erde bulunacaktır
lttki~':-' Vt MaarıJ Vekillerinin 
ıayı ınt dair yazı dördüncü 
\ -!!"'lldadır.) 

faaliyet gösterememlflir· MUnha· 
sıran bJrlilder iflyle meşgul ol· 
mak üzere yeni tayin edilen bir
lilder umumi kltlbinin tetkikatını 
bitirdikten sonra mllamjr bir faa· 
liyetln ihtiyaç gCSııtereceği tedblr
Jel'l ••• _ ....... ,...,.. ... 
l'lbl• ıram gBHıten ufat t efek ak· 
ııalcldd,91'tn tekei'rtlr etmeme1ine 
çalıpnalrta oldufunıuz gibi itha· 
llt birUlderinln vulfe ve rollerlnl 

(Deuamı .. üncl1de) 

Cenubi Afrika 
mebusan meclisi 

Harbe devam 
kararını 

teyit etti 
Le Cap, 1 (A-A.) - Cenubi 

Afrika ittihadı mebusan meclW 
65 reye karşı 83 reyle hükQme. 
tin harp siyaseti aleyhine ve 
Almanya ile ltalya ile sulhun 
yeniden derhal tesisi hakkında 
B. Hertzcgın verdiği taltriri 
reddetmi§tir. 

Meclis 65 reye karşı 83 reyle 
27 kinunusanide kabul edilen 
B. Snus'un tadil teklifini teyit 
ederek 4 eylülde İngiltere impa. 
ratorluğile işbirliği yapmaya de. 
vam bitaraflıiı red ve halyaya · 
karş~ harp ilanını tasdik eden 
kararını teyit etmittir· 

Ave1ıar bayramı dün Saray
bumunda kullandı 

alalordan biri 011.5 tsnastnda (Yaııc:ı 3 üncüdt) 

-·--... -·····----·· .... ·--
Amerikahların 
yüzde 62 si 

Avrupaya yiyecek 
gönderilmesinin 

aleyhinde rey verdi 
Nevyork, 1 (A.A.) - Ame

rika efkinumumiye enstitUsU 
tarafından yapılan müracaat il . 
nrine rey veren tütün mille
tin yüzde 62 si bu kış açlık ol· 
d ufu takdirde Almanyanın ta. 
hakkümü altında •bulunan mil
letlere Amerika gemilerile yi· 

1 
yecek gönderilmesinin ~iddetle ı 
aleyhinde rey vermiılerdir. •.. -------------------

Londrada 
Alman tayyareletine 

itaret verenler 
yakalandı 

Londra, 1 ( A.A.) - Isviçre te
baasından 62 yaşında Emil Virth 
ve kansı 61 yaşında Alman Virth, 
uçuş halinde bulunan düşman tay. 
yareleri tarafından görülmek üzere 
18 Ağustosta elektrik meşalesi ile 
İ§aret vermek suçundan, Londra 
mıntakası polis mahkemesi huzu. 
runa çıkarılmışlardır. 

Polisin talebi üzerine muhakeme 
sekiz gün sonraya talik edilmiştir. 

izmir fuarı 
çok rağbet 

gördü 
lzm11, 1 ( A.A.) - lkinci hafta

s~nı tamamlamaya yaklaşan Izmir 
Enternasyonal Fuan dün gece en 
kalabalık zamanlanndan birini 
kaydetmiştir. Pavyonlar ve atrak. 
si~on. sahası hmcah~ç dolu idi. 
Hındıstandan gelerek lngiliz im
paratorluğu pavyonundaki yerle
rine yerleştirilen nadide eşya bil.: 
yük bir alaka ıle seyredilmektedir. 

Maniu 
Hitlerle Muıaoliniye 
birer telgraf çekti 

Viyana konferanS1 
kararlarının 

iptalini istedi 
~'T ranailvanyaldar bu 
kmarı hiç bir .zaman 

'kabul etmiyecelılerdir,, 

Bükreı, 1 (A.A.) - Maniu 
Hitler ve Musoliniye birer tel. 
graf çekerek Tranailvanyayı Ma 
cariıtana veren Viyana mukar. 
reratma Romen hwrumetjııin 
gösterdiği inkiyada muhalefetini 
bildirmittir. B. Maniu meaajm • 
da diyor ki: 

ı 918 de Albajuliada toplanan 
tarihi milli media tarafından it. 
tihaz edilen Tranailvanya komite 
sinin eski reisi ııfıtile, Tran. 
~ Jlacar .uind ile 
beraber Romen ekseriyetini-:. de 
Macaristana veren mihverin ha -
kemliiini Romen milleti namına 
bütün ruhumla protesto ederim. 
Bu Jcarar milliyet prensiplerini 
ve en iptidai adalet mefhumlan.. 
m reddetmekte ve daimt milflrii
lit kaynağı olacak kanııklıklar 
yuvası yaratmalctadır. 

~~ae!'namudan bu kararın ip
talmı diler ve bu ricamı bir muh. 
~a ile t eyit edccefimi ar.zcde-
run. 

Transilvanya eyaleti ve Romen 
milleti muvafalratimis olmadan 
hiçbir .zaman bu karan kabul et· 
miyeceklerdir. 

• • • 
Bükreş, 1 ( A.A.) - Hariciye 

nazın Manoilcsku, dün akpm rad· 
yoda bir nutuk söylemiş ve Viya· 
na hakem .kararları kaJ"§ısında Ro· 
men ll!İlletinin duyduğu teessüre 
t~rcüman olduktan sonra, demiştir 
kı: 

Yapılan fedakArlığa mukabil 
Romanyanın. is~&li ve mülki ta! 
mami)·eti mihverin garantisi altr 
D!l alınmıştır. Eğer Romanyaya 
bır tecavüz vukubulursa Alman oı
dusu müdahale edecektir. 

(Devamı 2 incidt) 

Bir sene zarfında 
Alman zayiatı 
39000 ölü, 

140000 yaralı 
Berlin, 1 (A.A.) - İlk harp 

senesinin bilançosunu cizen Al • 
man gazeteleri, Alman zayiatının 
ceman 39 bin ölü, 140 bin yara
lı, ve 20 bin kayıptan ibaret ol -
duğun ı kaydeylemcktedirler. 
l ngilt renın bir ıene zarfındaki 

ıemi kaybı 
Roma, 1 (A.A.) - Stcfani a. 

jansından: 
Gazeteler lngilterenin harbin 

ilk 12 ayı zarfında bir milyon 
158.762 ton hacminde ticaret 
gemisi kaybetmiş olduğunu te • 
barüz ettirmektedirler. 

Bu netice, Büyilk Britanyanın 
reami tebligatından istihraç e· 
dilmit olup. hakikaten kayboL 
muı olan miktarıı:ı yüzde alt .. 
mııını göstermektedır. 

lAridra ttrnfındolti balon barajlar• 

Hava 
muharebeleri 
şiddetlendi 
85 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

Jngilizler de 37 tayyare 
kaybettiler 

Berlinde askeri 
hedefler 

bombalandı 
f:~ra, 1 ( A.A.) - Röyter: 

ugun Pazar günü Londra mın
takası~a verilen ilkalarm işareti, 
gece. ). arısından sonra Greenvich 
saatı ıle ~at 2.55 de verilmiştir. 

Alarm uç ~at sünnü§tür. Bu 

al
alarm, son 24 saatte yedinci 

arrndır. 

Londra, 1 ( A.A.) - Höytcr: 

rakAkv~ı ~ayyareleri refakatinde ola
ullıyetli Alman bombardıman 

~n:areleri bu sabah Taymis halici 
uzerı~ uçmuşlardır. 

lngılı~ avcı tan arelcrinin hücu. 
muna u~rayan düşman filosu tay. 
Yare <lafı bataryalarımızın şiddetli 
~raş atesile dağılmı..tır. Bununla 

ra~r: bir kaç bombardıman tay
Y~e~ının barajı a~tıkları 'e hasar 
0 ı ugu zannedilmektedir. 

ngllterenın ~imali şarkislnc 
L yapılan ba!ikınlar 

va ondra, 1 ( A.A.) - İngiliz ha. 

rl. tvcbl a~avatan emni) et nczaretlc
e ığı: 

fi ~ünhg~e münferit vc)a küçük 
ar alınde hareket eden dliş· 

~n tan:ıreleri hücumlarını bil 
d~f1 lngil.terenin şimali ~hin: 
etm

. 1san~) ı mmtakalarma te\cih 
ış erdır 

Şimali ~rkide bir schire atılan 
sangın bombaları ile 

0

birçok \'an 
gınla k · · mü ~. çı ·mışsa da hep:ıi söndurul-
. ştur. Belediyenin damına yesa
ıbor baıı binalara Yüksek kudrette 

mbaJar d '· ... t. B k ler .. 1 .. u~uş ur. azı ımse. 

ğ 
0 muş ve yaralar.mıc: olma ... ma 

ra me h'" r·· • n ucumun genıı::.liğine naza. 
~.ayiat. azdır .. Şirn~li garbi 'e 

ı ı::arkıde dü~n bombalardan 
Yangınlar çıkarmış ve t'\ leri yık· 
~ştır. Hasar nisbeten mahdut, za. 
Yıat azdır. Londra dahil olmak il-
7.er'e memieketin başka noktalarına 

(Devamı 2 i11cidı) 

Cebelüttarık 
etrafına 

.Y.eni tayyare dafi 
topları lionuldu 

Madrit, 1 (A:A.) - Habeı.
alındığına göre, İngilizler Cebe· 
lüttanlan etrafına son model ye. 
ni tayyare dafi bataryaları koy. 
muılardır. Bu bataryalarla son 
zamanlarda kifayet etmedikler' 
tahakkuk eden hava bataryaları 
takviye edilmiı olmaktadır.. -

' Valut'm ollayaca • 
ıarıaa lllımetı 

t uruş u 
kitabı 50 

kur şa veriyoruz 
"VAKIT,, sazetrsl olrnyucuııırına 

bir hizmette bulunmak maksadılc 
§imdiye kadar yedi tcrtlbdo tema. 
IAUı bir çok romanlar, hikAyc kl
tabları \e ' dünya l;!ahescrlerind n 
olan ''Dlln ve Yann,, ltWllyatından 
Uç seri kltab vcrml§Ur. 

Okuyucularımızın hakiki dcğcrlcrl 
rağbet J<arşısındıı daha bUyUk bir 
fedakArlığı icabcttırccck şekilde )e 
nl bir terUb hazırlamış bulunuyoruz. 
Vereceğimiz kltablnrın isimi rint 
okuyanlar yaplığtmız !cdakulı ın 

ne kadar bUyük olduğunu ta lır 

edcceklcrdır: 

Tııbtlar Deviren Çocuk - \ ııuın 
bkıındrr ... abroddln, N'ı'Cllm - : 
l'r.nlclik l\lıuıwm rı,es - 11 ılid 
rııbrl, Demokrasi - Ha)dıır mrat 
Çandı&rlı Halli 1-.,a l"ıil1:lıı Oldıırul 
dıl? - J\leblDt't ()emil, Al.ıfr.ııı;;n 

Uaturka l twnt"k klt:ıbı - l ıshrl~ 1 

Nedim, ~nıo lılki3 ele r - \ uı,11 
!'ietrl)atıaclan dordüncü kltah. 

Okuyucularımız haki :1 d • rl r 
165 kuruş ol n u nl ı k • 1 cld 
ed bllmelt için 23 kupon bır u 
!eri ve elli kuruş t d y etmeleri ı 
zımdır. Taşra okuyucularım z r;o ı u 
ruştan m ada 15 kuruş da posta Le 
ret! gondermel ırl r. 

Dün neşre başladığım17 
kuponları toplayınız 

' - "' 
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Şehir Meseleleri: ·- - -' ~ 

!"eh iri inin sıhhatini 
ltorumak istıyorsak 

Belediye sıhhi tC§kiliih fonıfm· 
ılruı loknrıtalar, ~·ağcı dültdnlan, 
1 ırrnl:ır 'e bunlara benzer yerler 
ı'nimn tcftto;; edilerek nümıınelcr 
1 hJll\"Or• U; kontroller f'SDLl mda 
"ılıh;t cüzdan ız görülen mUstah· 
ı'cmlcr do cez:ı.lruıdırdıyor· nu 
l.ontrollerln faydn .,.·erdl~ri muhak· 
l;nk ! Ucn bu mUnasf'betle bir nok· 
tava temns cd~im: 
°Şehrin bir ~ok yerlerinde bilyük 

1.ıkilk börckı;I dUkkinlnn \'Br• Bu
nıl~ra girip tc börek istedlğinlı 
ı.anuın cn·elfı. parayı ,·erirsiniz ,.e 
bürekrl p:ıra bozul:ıc:ı.k der.erde ise 
liıılind<.".tl çekmecesini açar. Be~ 
ıınrmağı no ufak paralan aı..,r sa
kır kan tmr, sonra aldığı parola· 
rı nHıcunuza sayar· )lüterudbcn 
aynı eme yağlı böreği tutup kii.ğr
ıln arar, size \'erir· Bu temlilik 
ıne.fhumlle ııc tlercccye fuıdar ka
hili teliftir? 

Birinci !'lmıf lokantalar milstcs· 
na diğer blr ~ok lokantalarda, ~
çı larda, küftccllerdo ,·azıyet aşağı 
~ nkım bunun aynıdır· Salata is· 
tcrsinlz. I\nsada duran ad Jdr.. 
Ji ellerlnln suyunu akıta akıta gü
zel ( !) bir salata yapar, kliftecl 
bir dnki"ıaı en·cı mllBtcrinln ,·c.rdl
~ pa.rnlnrı s:ıydıktıın sonra f;llnl 
temWcmeden camekllndnld köfte· 
lerl avucuna alıp blrlblrindcn Bl'll'· 
dıktan sonra ısknraya dizer. Ayın 
elle bir de piyaz yapar. mU~ler 
de banlnn &ffyctle yer· 

Bir !;ok lokantalarda kasada o
turan adam yctlsmezso garsonlar 
yıırdmılarma kosar. hazan garso. 
nun p:ı.rmnk hle.rl kavoııun kenar
lıırmda besbclll durur. Uzan sözün 
kısası: Börek, bu~ gibi &eyler 
mutlaka hususi surette yapılmıB 
fcmlz el ma.saiarf1e tntnlup mtıste
riye ,·erllmelldlr. Lolwıfalanla 

'e cmsnll yerlerde kasada oturan.
lnr, gnrsonlar lıili. istisna hl9 blr 
~ lyeccğe el Urmcmdldlr- Yem<!k
lerin içine sa9 dUsmesln diye abçı
lnnn bnşma bcynz kW1h, garson
Jnrıı. beyaz ceket glydlrlJmeshıdeıı 
daha mühim olarak ben bu noktn
nrn hallini istiyorum· ~mm S&· 

ı:ı mulınklaı.k kl ytlzlerce ki.slnln 
surnsmı burasını eDMlktcıı f.IOlll'a 

tuttuldan, yere dU~i.lrllp aldıklan 
ıııırnlnrdnn ~k tcmlzdlr. Pamlarm 
no lmdnr tem1:& oldutunu görmek 
isterseniz bir bardak suya bir mik· 
tar ufnk para. koyup ~ymız! 
• uyun rengi tcmlzUk Jınldmıda 
ltir fikir \·erecektir· 

Ilu itibarla. sıhhat l lert tesklli
nıızın kontrol sırasmda bu nokta
~ ı dıı ehemmiyetle göz önUno aı. 
rnası sehirllnhı aüıhatl noll'tMmctan 
hiç te fayda.sız deifl, belki de ~ok 
lüıumludnr· l"ekta Ragıp Onesa 

Dobruca'yı 
işgal için 

Bulgar motörlü 
kıtaları harekete 

nazır 
Sojya, 1 ( A.A.) - "Stefani,,: 

Bulgar murahhas heyeti reisi Po
mcnof, Bulgar - Romen müzake. 
relerini intaç etmek üzere bugün 
Krajova'ya gidecektir. Sofyarun 
siyasi mahfillerinde öğrenildiğine 
göre iki taraf arasında bir itilafa 
varılm.'ısı için halledilecek bir tek 
mesele vardır: O da, cenubt Dob
ricarun Bulgarlar tarafından igali 
tarihinin tesbitinden ibarettir. 

Sofj'a, 1 ( A.A.) - D.N.B.: 
Craiovada cereyan eden görü~me
ler hakkında Vctcher gazetesinin 
yazdıklarına göre süratli ve müş
küHl.tsız bir tesellüm temin ve sü. 
kQnet ve intizamı muhafaza etmek 
için cenubi Dobricaya girilmek ü
zere icabeden askeri ve idari tek
nik hazırlıklar yapılmıstır. 

Bulgar heyetinin ba~hca askeri 
eksperleri olan General Popoffin 
kıtaatm girişine ait tedbirleri ittL 
haz etmek üzere yarın Va.maya 
hareket etmesi muhtemeldir. Bul
garların mümtaz motörlü fırkası 
!:İmdiden hazırdır. 

---o---

T a yare kazasında 
Bir Amerikan ayan 

azası öldü 
Ncvyork, 1 ( A.A.) - Stefani: 
!çinde 25 ki~i bulunan bir Ame· 

rikan tayyaresi Vaşington • Balti· 
mor • Pittsburg yolu üzerinde Lo 
'ettsYillc'de yere düşerek parçalan 
mıı:tır. Birç.ok yolcular ve bu arada 
\merikanın mildahale siyasetine 
iddetle muh2lif olan uyandan 
Lund~n ölmli~tiır. 

1 
Maniu, Hitlerle 
Musolrnıye bırer 

telgraf çekti 
(Baş tarafı 1 incide) 

lJılkr~ş. 1 ( A.A.) - Nazırlar 
meclisi dün ak~m akdlltiğı içti 
ma esnasında memlekette husule 
gelen arazi deği~ikliklcri dolayısile 
mııhtelif ııezaretlerin tatbik ede· 
cclderi icı programını tesbit etmi~tlı 

Rukreş, 1 ( A..4.) - Alfıkadar 
Romanya rnakam!an, tiyatr-0, sine· 
ma \ e kon rlerden ba~ka. bütUn 
spor tezahürlerini, menetmiştir. Ez 
cümle kronistadt otomobil yarışı 
da yapılmryacaktır. 
ROMANY.ıl NEDEN BOYUN 

ECDl? 
Bükre.ş, 1 ( A.A.) Radar ajansı 

bildiriyor: 
29·30 ağustos geceJ toplanan 

saltanat meclisinin, Romen • Ma· 
car müzakerelerinde mihver devlet· 
!erinin hakemliğini kabulü hakkın· 
da aldığı karar, fevkalade güç şera· 
it altında ahrunıştır. Cenubu farki 
Avrupasında sulhun idamesi ile a· 
lflkadar olan Almanya ve ltalyanın 
teşebbüsü ile toplanan · Viyana 
konfcranı:ı, öyle şerait içinde cere· 
yan etmiştir ki, Romanya, Homan
yanm siyasi mevcudiyetinin kurta· 
nlması ile mahvolması ihtimali a· 
rasında biribirini seçmesi icap ey· 
lcmi~tir. Dü .. manlamruz tarafın· 
dan yapılan harp tehdidi ve Al· 
man ve İtalyan hariciye nazırları
nın Viyana konferansında iki gün· 
den fazla kalmalarının irnk~nsızlr 
ğr, lüzumlu en kısa bir mühlet için· 
de karar almasını icap ettirmiştir. 

Romen • Macar ihtilafının hal· 
!edilmesini tamamile mihvere bıra· 
kan hakemliğin kabulü karşılığı o· 
larak, Almanya ve ltalya, H.oman· 
yanın hudutlarını bugün komşula· 
nna karşı kati surette garanti ecfr 
yorlardı. 

Saltanat meclisi, bütün ihtimal· 
leri tetkik etmi~ ve Romanya bu 
dakikada dü~manlan arasında ta· 
mamile tecrit edilmiş bir vaziyette 
bulunduğu için, tek en müsait ne· 
ticeye, yani mih\'erin hakemliğini 
kabul neticesine ,·amu~tır. 

Demokrasi harici siyasetinin ü· 
ierine bina edilmiş olduğu bütün 
sistem, bütün Avrupada yıkılmış
tır. Bu ~eraitte, yegane makul hat· 
tı hareketi yeni vaziyetten. çıkan 
bütün neticeleri k'ab\ı1 ederek mih· 
ver siyasetine iltihak etmek te.;kil 
eylemiş ve bu neticelerden dahct 
müsait neticeler mevcut bulunma· 
mıştır. 

Kayıplarımız, derin ve çok ıstr 
rap vericidir. Fakat buna mukabil 
verilen garantilerin, bir çok devlet· 
lerin ortadan kalktığı bu anda Ro· 
men devletinin me\'cudiyeti için 
hayati bir manayı haiz bulunmak" 
tadır. Hudutlarımızı temin eden 
bu garanti sayesinde, Homanya . 
derhal terhislere ba~lıyarak dahilde 
yeniden normal hayata geçebile· 
cektir .• 

Hakem kararının neticesi bizim 
için ne kadar ıstırap verici olursa 
olswı, bu kati dakikada nazarı dile 
kate alırunası l&zımgelen şey, dev
letin mevcudiyetinin idamesi ve 
devleti temsil eden ve eğer bu 01· 
mazsa istikbal hakkında büyük ü· 
mitler beslenemiyecek olan taht et· 
rafında müttehit tesanüttür. 

MACAR/STANDA TER!l/S 
BAŞL!l'OR 

Budapeşle, 1 ( A.A.) - Macar 
ajansı bildiriyor: 

Transilvanyanın yeniden 11aca· 
ristana dönmesi milnase~tile, kral 
naibi amiral Horti, Kont Telekiye 
bir mektup göndererek, baS\·ekile 
sulh yolu ile tadil için ~2 sene sar 
!ettiği kıymetli faaliyetten dolayı 
teşekkilr etmiştir. Kral naibi, hari" 
ciye nazın Kont Çakiye de bir 
mektup göndererek kendisine 
milletin en hararetli miıınettarlığr 
nı bildirmiş ve hariciye nazırına 
Macar liyakat m~nının büyük ha· 
çını vermiştir. 

Nazırlar heyeti., dün sabah 
başvekil Kont Telekinin riyasetin
de toplanmıştır. Başvekil ve harici" 
ye nazın, heyete Viyana hakem ka 
rarlarmı ve hadisenin evveliyatını 
bildinni~lerdir. 

Oğrenildiğine göre. mebusan 
meclisinin hariciye encümeni çar· 
şaınba günü top!anacaktır. Parla· 
mento da çarşamba günü içtima e· 
decektir. 
Diğer tara~tan Macar genel kur· 
mayının bır tcbli~ine göre, fcvka· 
!fide talim için silah altına tağrıl· 
mı!'; olan kıtalar, 2 ey!Ulden itiba· 
ren terhis edilecektir. 

Uomcn propagıındn organlnrı
nm faaliyeti 

Blikrrş. l (.\·;\·) - Stcfani; 
Romen propaganda organları 

P.omcn mllletinc Viyannda ittihaz 
edilen kararın anlnşılmMı zarure
tini izah etmek üzere bUyUk bir 
fnnliyete seçmişlerdir. 

Bllkrc~ radyosu vaziyet hakkın-

J 

f Danimarka He 1Hava ınuharcbeleri 1
1 

1 Norveç 1 şıddetıencıı Adana'da bir 
mütecaviz hapse 
mahkiiın oldu 

Bir ticaret anlaşması 
yaptılar 

Kopenhang, 1 (A.A.) - (Stc 
fani) hııriciye nezareti, Dani· 
marka He Norveç arasında mu. 
teber olmak üzere bir ticaret an. 
laşmnsr imza edildiğini bildir· 
mektedir. 

Nezaret bundan maada Trab. 
lustaki resmi Danimcı:-ka mümcs 
sillinin buncan sor.ra doğrudan 
doğruya Danimarkanın Roma se. 
fareli tarafıdan deruhte cdilece· 
ğini haber vermektedir. 

--tı-- -

Tuna meselesi 
Pek yakında Viyanada 
yeni baştan görü§ülecek 

Rerlin, 1 ( A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Alman hükumetinin daveti ü. 
zerine, Tuna enter.nasyonal. me • 
seleleri hakkında Viyanada pek 
yakında alakadar hükGmetlerin 
eksperleri arasında müzakereler 
cereyan edecektir. 

Versayın kurmu§ olduğu Bel· 
grcıt Tuna enternasyonal komis. 
yonu, muhasematm başlamasın. 
elan sonra dahi, Fransız ve İn· 
giliz işbirliği altında faaliyete 
devam etmistir. 

Bilhassa • d:şman d=vletlcrin 
'tuna yolu ile Almanyanın ia§e • 
sine karşı malum sabotaj teşeb. 
ibüsleri nazarı dikkate alınırsa, 
bu vaziyet, artık daha fazla sü· 
remezdi. Viyana ekıperler kon • 
feransı, yeni muvakkat nizamat 
iizerinde karar alacaktır. 

Paraguay hariciye 
nazırı Arjantinde 

Buenaoı Aireı, 1 
D. N. B.: 

(A.A.) 

Hava..,a konferansında Para. 
guayı temsil eden hariciye nazı. 
n l!alpmini, Arjantin hiikumc • 
tinin misafiri olarak üç günden. 
beri Buenoas Aires'dedir. 

Halomini, karıılıklt ticari mü. 
nasebetlerin teşkiHitlandmlması 
ve teıırinievvetde hususi bir kon 
feransta konu§ulacak pUita mcm 
leketlerinin müşterek ikhsadi me 
seleleri hakkında Bueno:.s Aires 
makamlarile müzakerelerde bu· 
lunmuştur. 

Evinin demir 
parmakhklar ını 
Mektep intaatına 
teberru eden köylü 

( /Jaş ımaJı 1 ıırcidc) ~ 
da htkum edılım~tır. l:iaıı lıa~ı 
t..ı}ıat olınu:;tur. 

Uiin sah:ılıki akınlar 

l.011dıa, 1 u1 .. !. J - lngılız ha. 
\a \e dahıli cmn:yet nezaretten 
tcb.iğı: 

Bu sabah diışnıanm mühim bir 
tayyare kun·ctı Kent ~11ıiı.n~:kn 
a arak ~imalden Tavmisc du~ru 
te\·cih ctmic:tır. Tan..'.arc dafı oa. 

~ • ., • 1 

taryaları laalırcte geçmı;.cr 'e 
hücum eden avcı tayyarelerimiz 
dü~mam dağıtmışlardır. Şehirde 
\"C Kentin c:imali ~rki mınteıka~ıı: 
da muhtelif mah<°lllerc bümbalar 
atılmı~tır. 

Bir sehirde müteaddit ev \ 'C dük·
kii.nlara tahrip edilmiş, bir çamaşır. 
hane, bir gar \ 'C bir dere kenarında 
evler, hasara uğramıştır. Zayiat 
azdır. Şiındi~"e kadar aıman rapor
lara nazaraı bu ha\'a muhar ocle
riııde avcı tayyarelerimiz on bir 
clü,.man tayyare:,,İ <lü~ürmü~crdır. 
Tayyarelerimiztlen birini kaybet. 
tik. Oğleden az sonra ıkinci dü~
man tayyare dalga ı gelmi, ve 
Londra mıntaka mm cenubi şarki
.ine yaklaşmıştır. llaYa muhnre. 
bej olmuş; düşman pü$kürtülme
den e,.,,·el bombalar atmıştır. Mu
fassal raporlar henüz gelmemi~tir. 

Dii'>iirtilen Alman t:nyareltrl 
Lo;ıdra, 1 (A.A.) ~Salahiyet. 

tar mahfiller Alman başk.uman
danlığının tebliği hakkında aşağı
daki mütaleayı teyit ctmcktedırler: 

Günün hakiki zayiatı motörleri 
düşürülen 85 Alman tan-are:,,i \'C 

tahrip edilen 37 İngiliz tayyaresi. 
dir. 25 lngiliz pilotu sağ ve salim
dir. BL! yaziyet karfısında Alman
ya 212 a\'cı tayyare:;i pilotu \'e 
bombardıman tayyareleri mürette. 
batı kaybetmiş demektir. İngilizler 
Le 12 pilot kaybetmişlerdir. Al
manların talim tayyarecileri yeni
lemek için maruz kaldıkları müş. 
külata göre bu fark büyük bir e
hemmiyeti haizdir. 

Alman aanayi mel'kezleri 
bomba.landı 

Londra, 1 (A.A.) - İngiliz 
hava nezareti tebliği: 

Sahil muhafaza te§kilatına 
bağlı tayyareler dün ak§Clm Ro. 
tcrdam civarında Laardivlsen 
petrol depolarına muvaffakıyetli 
bir hUc:um yapmıtlar41ır. 

Evvelisi gece bombardıman 

tayyarelerimiz Almanyada ve Ho 
landada se~me askeri hedeflere 
hücumlarına devam etmişlerdir . 
Bunlar arasında Berlinde elek· 
trik tesisatı ve tayyare motörü 
fabrikası ve bir tayyar:: meyda 
nı, Kolonyada Margebust'de pet. 
rol depoları, ham, Sos.t, Esnab • 
ruc ve Mansverde emtia eleme 
mahalleri, Emdende gemiler ve 
muhtelif sınai l1edeflcrlc tayyare 
meydanları vardır. 

Sahil muhafaza teşkilatı tayya 
rclerile iş.birliği yapan donan. 
maya bağlı tayyareler ve Rot· 
kardanda petrol depoları bom.. 
bardıman edilmiştir. Tayyarek· 
rimizden ikisi üslerine dönme. 
mişlerdir. . 
Londr:ı, t (A·ı\.) - Alman bom

bardnnan tayyareleri dalga hnlln. 
de dUn öğleden sonra ve gece şi. 
mali garbt sahil mıntnkasına lıil· 
cum etml§lcrdir. Düşman tayyare· 
terinin faaliyeti 'bir kılı; saat silr· 

J\d'.!nıı, 31 - Dün saat 17 sı • 
ralarıncia Sultansokağı mahalle. 
sinde .Nakibzade Salihin bahçe· 
sinde icarla oturan Ali Tep~!i. 
nin karısı M ukacld:s evinin mut 
fağın1a yemek haurlamakla meş 
gut bulunduğu esnada tutmala. 
rından ve sabıkalı kimselerden 
Mehmet oğlu Şerifin tecavüzüne 
maruz kalmıstır. 
Mütecaviz~ Şerif. cınlçıplak 

bir halde olarak Mukaddes Te· 
pelerin ırzına :-gesmek istemiş i . 
k de Mukacjdes Tepelerin koca· 
sı v diğer iki tutma yetişerek 
gözü kararmış Serifi suç üstün -
de yakalamıslarclır. Şerif. hii<li · 
seyi haber alan mahalle bekçisi • 

· nin jandarmaya haber vermesile 
yetiıen jandarma erleri tarafın· 
dan yakalanmı~ ve adliyeye sev. 
kedilmiştir. 

Birinci asliye ceza mahkeme • 
sinde duruşması yapılan suçlu 8 
ay hanse ve 20 lira para cezası -
na ml\hkiim edilerek t:vkif edil· 
miştir. 

--0--

Ceyhanda esrar tekkesi 
meydana çıkarıldı 

Ceyhan, - Ceyhana bağlı 
Mercin kövünde bir esrar tekke. 

--·- pc-;www A o 

s.ncLın kn!:mtık için ı-:ı:--ilk bir gay· 
ret ~arfettiğini söylc-:rıiştir. Diifi· 
man tayyaresi Londra mıntakası. 
n:ı. altı bomba atmıştır. Bu bom
balar patlarken parlak sarı zi~·n· 
lar çıkarmışlar ve arknlnrmdruı 

bo~uk infilfı.klnr taklt> etmiştir. 
Alman tebliği 

Bertin, 1 (A.A.) - A1man ba§ 
kumandanlığı tebliği: 

Bir denizaltı İngilizlerin 15 
bin tonluk Dunvcgan Castle is· 
mindeki gemisini hanrm:§tır. Bu 
muvaffakıyet sayesinde Alman 
denizaltıları tarafından üç gün 
zarfında batırılan gemilerin hac. 
mi l 00 bin tonu bulmustur. 

31 a~ustosu 1 eylüle bağla· 
yan gece muharebe ve avcı tay. 
yare]erimiz İngiliz adalarına kar 
şı hücumlarına devam etmişler· 
dir. K"ntesse konduklarında tay. 
yare meydanları. Taymis man· 
sabında ve Liverpolda lin-ıan te • 
sisatı, merkezi ln~ilterede tayya 
re malzeme fab:ikalan bombar • 
dıman edilmiştir. 

Çıkan birçok yangınlar bu ha. 
rekatın ne kadar müessir oldu· 

si meydana çıkarılmıştır. 

Otomclımc Mercin körüne gi· 
elen zabıta Demir ve Mahmut To 
sun adınela iki kişiyi ele geçir
m:ş ve asçılık yaptığı kahve ta · 
harri edildiğinde, 278 gram ma -
mul ve 11 O gram da ,~ayri ma 
mul esrar ve bir <le hiııUıstan 

cevizinden yapılmış ve marpucıı 
ela ha3liljta11, küçük nargile bu • 
lunmuştur. 

Yunanistan uzum 
rekoltesi ~o 25 noksan 

Atinadan lımir ticaret müdtir· 
lüğünc gelen bir rapora göre bu <"(.' 

ne.Yunan üzüm rekoltesi, geçen yı 
rekoltesine nazaran yüzdı: 23 nvk 
:sandır. Bu ;noksanlık sultaniye Ü· 
züm bağ~annın rükc:ek yt:rierdt 
buluruna~ınd:ın Ye asmaların m<·. 
\'a tuttukları ~ırada ha\'a şartlarr
nın gayri mü.:>ait grçme~inden:. bin· 
netice pronosporo~ h:ı,talı~•mr 
fazla tahribat yapm:ıcında:ı iier• 
gelmiştir. 

Hapora nazaran geç~n sene Ci 
rid ~ultanire üzümleri reko,te;i 27 
bin tondu. Bu ~ne 21 bin tondur 
o ' 
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ğunun şahididirler. 
Bu harekat esnasında cereyan 

eden şiddetli hava muharebelerin 
de 116 düıman tayyaresi düşü. 
rülmüı::tür. İnailiz limanlarına 

:ı< <> • 
mayn dökülmesine devam edıl· 
mi;ıtir. . 

Diin gece İngiliz tayyarelerı 
Ruhr havzası ve Berlin lizerin • 
de uçarak muhtelif mahallere bom 
balar atmışlarsa da az hasar yap 
mı~lardır. 

Bu mahallerin hic birinde as· 
kc:ri hedeflere isabet vaki olma. 
mıştır. Tayyare daf_i bataryaları· 
mu: Berlinc hücum eden düşman 
tayyarelerinin 'chir içine b:>mba 
atmasına mani olmı.:şlardır. Bir. 
cok bombalar çıplak tarlalara 
düsmüstür. 

Dlin ~ glindüz düşmanın tayya · 
re-zayiatı 133 tür. Bunlardan 116 
sı hava muharebelerinde, Ül(Ü gc. 
ce tayyare el· ·i bataryalamnız 
tarafından, 14 ü de yerde imha 
edilmişlerdir. Bunlardan başka 
;4 balon da tahrip edilmiştir. 

Alman tayyarelerinden 32 ıi 
yoklamada bulunmamıştır. 

GiCıNl~L~~ 
Emniyet müdürü hüsnü

niyetini göstermiştir ,. 
. H ABEl{ Hefikimiziıı. ba~ta me:;lektaşlarımız olmak üzere -en ~ok 

Adana (Jlııs~'i.1 - Karata5 na· 
hiyesiııe bağlı Yemi_şliköyünde tam 
devreli bir ilkmektep yapılmak· 
taydr. Piyasada demir bulunma· 
ması yüzünden bu mektebin in~· 
atı geri kalmıştı. Bu \'aziyeti gören 
ayru köyden Mehmet Urlu isminde 
bir köylü me>ktep .in~atımn gen 
kalmaması için yeni yaptırdığı evi
nin demir pannaklıklaıile pencere 
demirlerini 'SÖküp mektebe teberrü 
etmiştir. 

Ilu maarif pervcr köylünüa 
reketi takdirle karşılanmıştır. 

müştür. Büyük hasar olmuş, mU
ha· teaddit kimseler yaralanmış bazı. 

tiryaki peyda etmi~ yazılarından biri olan "Rastgele,, sütunun. 
d:ı, dün de, bir ince meseleye dokunuluyordu: Zabıta haberlerini hal
ka günü gününe bildirmek mescle•i!.. Bir gazete demiş ki: "Birçok za
bıta. haberlerini, ancak Adliyeye jı.tikal ettikten sonra öğrenebiliyoruz. 
Bunları zabıtanın saklam~unda ne gibi bir mahzur olabilir? Emniyet 
l\lüdürü bunun önüne geçmeli!., 

dıı tefsirlerde bulunurken bir çok 
devletler ortadnn kalktığı halde 
Ilomanyanın böyle bir felakete 
kurban gitmediğinl ve bugUn her 
zamandan ziyade Romen devleti -
nln mevcuiliyeUni ve tamamiyeti· 
ni resmen garanti et.nı15 olan .Al
manya ve İtalyanın yanrnda bir 
siyaset takip etmek zarureti ha
sıl olduğunu bilhassa tebarüz et· 
tirmektedlr. 

Ordinca gazetesi Romanya kuv
vetli ve muntaza~ bir devlet. ha
linde mevcut olduğu müddetçe 
ortada kaybolmuş hJç bir 5ey ol· 
madıi:'lllı ynmınktadır. 

Dlr ltnJ~·an ga:ı:ctesine ı.;ött• ... 
lfoııı:ı., l (A·A·) - '•Popolo di 

Roma" gnzctesi, Romanyanrn Vi
yanadaki hakem kararı yUzünden 
uğramış olduğu zay.i.stından pek 
fazla ı:sikayet ctmeğe hakkı olma
dığını yazmakta ve bunun iki se· 
bebi bulunduğunu iıtwe etmekte. 
dir. Evvelü Romanya, bundan böy-
1 c daha derli toplu, miltccanis ve 
mUhinı miktarda ekalUycUerln ve 
k:>mşularmm lıer zaman münaka· 
şa götUrmez bir takım hukuk ile
ri sürmekte oldukları arazini tcn
likeli yülcUnden kurtulmuştur. Sa· 
niycn, bugU niki mihver devletinin 
ııraziye ait garantisinden müste
fit t;:J!ıt.:ııraktadır. Bu iki devlet, 
Hom:ır::·;ıyı t-er tUrlil harici tehdi
de k:ırı:ıı iıimnve etmekte ''O tama· 
milo asude bir ha\ at ı;ed:-mE\sini 
mürnldln kılmaktadır. 

Iıırı da ölmüı;tUr. 
Bu mahal birinci defa gilııdüz 

bombardıman edildiğinden ilk bil. 
cum hcrkcııi hayrete düşUrmU§lür
Gccc yüksek lnfitak kudretinde bir 
bomba büyiik bir binaya dilşmli§
tiir- İtfaiyenin seri gayretlerine 
rağmen çıkan yangın ya}1lmış ve 
bir müddet çok şiddetli olmu§tur. 
Yiııe ilk hücum esnasında. bfr sı· 
ğmağa tanı isabet Yakl olarak za
yiata sebebiyet vermiştir· 

Daha sonra yeni bir tayyare 
dalgası gPlCrek aynı mahalle ~ilk. 
sek infilô.k kudretinde bombalar 
atml§ \'C bir bomba bir sanayi 
mUesscscslnc bir diğeri de petrol 
tevzi merkezine isabet etmiştir· Bir 
gaz kanalizasyonu pnUamış ve el. 
varda bulun:ınlnr mucize nevinden 
kurtulmu~lardır. 

Londre üzerine yapılım gece hü
cumu esnasında projektörler bir 
dUsman tayyaresini hUzmelcri a· 
ro.sma nlmış \•e t:ıyyare dafi ba
lnryaları da ate!;lerilc sarmışlar. 
dır· Tayyare kaçmıştır. Ilir Alman 
bombardrmnn tay,rıı.reıd ile tayya
re dafi b:ıtaryalnrı arasında. dn 
bir düello olmuştur· Projektör tay 
yareyi Jıilzmeleri araeın:ı almıştır. 
Tayyare arka topu ile ve mitral· 
yözlerile projektöre ateş açnıı§tır
Projcköll'lerden hiç biri sönmP
ml~tlr. Tnyy:ıro dıUi batnı')aları 
ntrşlerine de\':ım otrulşlcrıl!r. 
Dı.lşman bombatdını . .rn tayyur~ı;; 
[;Jrnklarnk uznkln~mı~tır. Eu d:L 
ı:ı:•oyn şnhlt oları h.r l:iı:'l!i" Alın.1n 

tn~y:ı:l~s·nıı. :" 1;<'':ti)r!crin ziy:ı-

Her şeyden evvel söyliyelim ki, Gazeteci, haberlerin \-erilmesini 
beklemez. bulur. Fakat haydi, bu huşusta pek ileri gitmiyerck halden 
anlamazlık etmiyclim. Lfikin muhakkak olan bir şey \'arsa, o da Em. 
niyet l\lüdürü Muzaffer Akalının, gazeteleri alakadar etmekte olan 
zabıta haberlerinin iamanında \'C usuliyle gazetelere ,·erilmesi için 

tam bir hüsnüniyet \'e arz.u besle
mekte o!İnasıclır. Hatt~ bir müna
sebetle, gazetecilerin bulunduğu 
bir hasl>ihalde: ''İçinizden biriqiz 
geliniz. Bu j,,in, kendi tedbirleri. 
mizle en müsait ~kilde telif olu
nabilecek tarzını organize edelim. 
Bu suretle her iki tarafın şikayeti 
ortadan kalkar. !\1aksat hasıl o
lur., demi~ti. 

.\ynca, Emniyet Direktörlüğü. 
nün gazetelerle irtibat bürosunda 
te:.riki mesaiye çağırdığı bu gaze
teci arkadaşı ikdar edebilmenin 
yollarını araştıracağını söylemişti; 
yani bir memur olarak alacaktı .... 
Fakat hiç birimiz gitmedik. Kaba
hat kimde olabilir? 

*** 
Radyo Gazetesine 
dair 

A NKARA Radyosunun yap. 
makta olduğu "Gazete hü

lasalan., hakkında bir işarete daha 
tesadüf ettik. Dünkü 1\kşam ga
zetesinin "Dikkatler,, sütununda 
C2Climle deniliyordu ki: 

"Bu başmakale hiil:isalarınm, 
dinleyenler üzerinde bırakacağı in. 
tiba şu olabilir: Yirmire yakın İs
tanbul gazetesi içinde baı:maknle 
ıı~reden, politika hakkında fikir 
''e mü talca ı olan meğ~r biı kaç g::ı. 

zete imiş. Geri kalan( laf.ti güzftf .. ,. 
Bu işaretten maksat, bittabi her 

akşam ele alınan gazetelerden bir
kaç taneden ibaret oluşudur; sabah 
ve akşam çıkan bütün gazetelerin 
ba~makalelerinin veya mühim ana 
fikirlerinin saati saatine Ankaraya 
yetiştirilememesidir sanırım. 

Bu böyle olunca, Radyo Gazete
si servisini, Ey!O.ldc açılacak olan 
İstanbul lstasyonwıa de\'retmek 
daha milnasip olmaz mı? 

Ulus'un başmakalelerini, mem. 
lek mikyasında §ilmullü bir mlna 
ifade ettiği zaman biz bile gilnü 
gününe gazetelerimizde nqredebi
liyoruz. Bu itibarla onu buradan 
iktibas, sayısı birden fazla lstan
bul, hatta lzmir gazetelerini orada 
iktibastan çok daha kolaydır. 

HiKMET MVNIR 
NOT: - Radyo G&ıt:efad Senlalnhı 

mUst&kbcl tatanbul htuyonuaa dev
re41lmeelnl btıemekle, bu sen1al timdi 
idare eden mümtaz zata lkUdan bak· 
kında her bangl bir 9UphcmJz: bulun
duğu zannedllmeeln. DllAkla kcndlsl
nln, kabJIM buradan da, -hem tama· 
men bu loe baflannu' olarak-, lW!· 
yonun bir gazeteci gözlylo idare eclll. 
nıcı;lnc daJıa !;ok yardımım dllcrl:r, 

n. l\r. 
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'------~~~~~~ ~ liti ka: 1 r,.··················:·········~~,..········· ... ·············· ........ ~, 
Romanya üzerinde . Şeh ır Haberleri 1 
Yapılan cerrahi .......................... .. 

~ötüp dii .. d ·· IJ.,,. • _ _ ŞUH u"+e. 
z:wa .-.- .-.- ,.--, .-. _.,-

ansiklopedisi is lam 
ameliyat Avcılar baY~~~-s~·~ .... ·9;ş·ç~·y~ 

td~lkan_l~da mihvere teveccüh b d k t 1 d k f d :~!11::.ı~:·:-::ı::.ı; • .:;!: ray u r n u n a u an ı ü re e n 

E ~rC'I Edip .. :\ki t \l ll'" . h • · ımc • • IJl ayatı. saııatı \C e .. rrJc-ri hal. 
kııulaki ~e-r<>ek1 1 .. ··ı b. h. -• . . ,. ~n m:o. 11 • ır ımm<'l sayılM cs<'rlnckn S-On· 

r:ı, l ıne A'.<ıflc F·ı· l . ıııul•ııJese .· . ı .re in _,atan 'c millete hnyır bakımmdıın-

1011"·'1·~1." sı_nı aıılatan bir bro~iir de nc~rcHi· Diin de "l'>lfını ansik 
"u ~ " ııın na .. ıl b" • -

ll
ll'"-·

1 
ı:ızıı 

1 
.•. ır c.>scr oldugunu 'e ne suretle 1er<'ümr Nlll-

' . n ı.e tlı~n· b'l 1' lıcdi••i ".. , ı 1 < ıreıı hir rlsakslnl ı;ördlim- Yıılnıı an"iklo· 
·' ,.,ornH•yenler ı ·· ı "'I 

ııan mi atkantarıa temasta buıu - Birinci ele 1 h di . tı·1l dan ~ver devletleri bakımın.. g n ere e yeler ver "' 
)arı ın~talea etmek hadiseleri 9-liıi!tiıl_.. 
tel\ b ~ ~ ve hatalı görmek 

llaı~§ bırşey değildir. 
a~et ~lann ıon zamanlarda 
~~l\y~ge .. ~!ladığı manzara 
Çult d a buyuit devletlerle kü· 
tııeael !Wletler aı-asrnda ebedi bir 
"ıı.ıerı e olarak mevcut olan "mu. 
l'~i be. ve nüfuz,, politikasının 

Dün 2 6 lira para 
cezasına 111ahküm 

oldu 

lıııkma'!rıu bil~iv ?" c C:t"J ; fakat. eserlrrc kaplayı<'ı bir ~üılc 
lrriıw ina . • <'r<'I• olm;ranlarm da hunduıı çok iı;ıtifaıfo cdecck
yaC'ını du·~"~.or ve l!;~rc.>l ı·;d\bln bu t;ii7.C'l cınc~lni alkı..,lamak ihti 
• •• 11) orum. ~ -

iUaarif \'cJ.lil 1. j 1• . rar 'on' rl e 1 .. e ı, "' aın ırn«ıkloı>t'di.,ini t Prdiınt' dtirmr:'ı <' ka-
• ' ' n lO'I le k d. · ı · nıiı,ti· ' • <'n l'ıln< <>n lır\;Jen<'n ilmi ~artlnrmı da bildir· 

Soıı "iinlcrtl<', bdki <IC' birar. nı tn11'kmli. · bu ıi'lal<'nin iııti~arı iizerinc rla-

:\lc~eleyi, hcı~.e... k • d. .. hiı>kriıni1 ·•e b . ' cıı 1 anl:ı~·l5ın:ı A"Ore inceJi~·or- Kalrnı c;~-
u n :ıııJarı: 

- Tercüme c rr k 

ır tezah "· .. d ba 
!ey dc~·ı •· urun en ,ka bir 

r1 g; Ciır. 
ı uvaz 

Ali bminde l>iri-i sarhoo; bir hal
de dün öğle üzeri &yazıtta ha-ş \"C 

pilav "atan Bahri i~minde\:i ~yyar 
e~nafın yanına gı;-lerek pilav bte-

1 ın·~lir. UaJıri pilan hazırlarken 
\lı hirdenhire "Yahu yüzüme dik 
dik ne bakıyorsun .. diyerek \;üfür 
ctmc~c başlamış \'e anılarında 
ka\'ıı;a çıkmı~tır. 

ll•r aynı " l ·r ı ı ır en eserdeki ~·antı,ıar d\ir.cltil in· RcdtU""~ 
· . · a 11 <'yo konul.,nn. .r--

Dıy~rl:ır. Bazıları da: 
- Ünce hiç ı ı. IC'r rn ..,

0 

1 0 uııulmndan f erciimc e<lil-.in rcvaplar , c rC'ddi· 
\le ..... ene esasına dayanan, 

... avaz l:«;rq ene yoksa onu ihdıısa 
tli leh( c?en, bu muvazeneyi ken. 
f>ıat :rıne temin etmekte men· 
l ~ gjgyor?n d~vletler, daima dün. 
.,.. nsı 11 •t ) • .. cl'c b" nrı asına gaye erme 
ha:z d ır elastikiyet ve1·mekle 

...,. ~Yrnu ... lardır 
~arı • :s • 

ınlittıı 1 
•• 11 bir hak 'kattir, inkarı 

- ·- -.. 

1 l' /un. değildir. Büyük devlet. 
• 1Yası ··r 1 tı h.. . nu uz arını kendi siya· 

•tıı§J;r~talarınm h;ıricinc tcışn·. 
fuı T>r t: 1939 harbi de bu nü. 
bu tı'?f1lıkasından, daha doğrusu 
"'· u uzu f·ı· • ı h . . ··«1gtnd n 1 ı ışga alını al· 

Avcılar bayramı dün Saray
ı burnunda kutlulanmışlıı·· 

Avcılar ve atıcılar ccmh·cti men
supları ile davetliler sabah saat 

bir öğle yemc~i yemişlerdir· 
Öğleden sonrR ıı.lı~ müsabakla. 

rı yapılmıştır- Güvercin atı<:lnrmda 
birinciliği Saracettin kıızanmı~. 
kendis'.nc bir kupa verilmiştir· L 
kinci ol'.rn TC'ohari'~·c 100 a\; fişrği 
üçüncü Avakime 200 grrım duman
sız barut, dörJiincli Ari[ Kızıltc
peye bir madalya. bcı:ıind Riyaset· 
tine de bir tr->rmos lırdiye edilmiş
tir· Bundan ~onra rnlıll nişan atışı 
yapılmış ve kazanıı.ıılara \'ine mub. 
telif hedi.vP-lr.r veril mi!')! ir· 

ta
11 1 

an doğdu. Harp ba§ladık. 
,. rınra du··n,:~n . . 
~eııid "" ın muvazenesmı 
oldu ~ kurmak zarureti hasıJ 

l3~g" tı~ık un bu muvazenenin en ka. 

10 da Sarayburnunda toplanmış
lardır. lstikİal Marcıilc ml'rasime 
başlanmııı, müteakiben bayrak 
çekme töreni yapılarak parktaki 
Atatürk fmılina çelenk konmuş
tur. Bundan sonra cemivf't reisi 
Atıf, a'•cılık hakkında bir nutuk 
vermiş ve davetliler gazinoda hep
si beraber av yemeklerilc güıcl 

'o!a
11

' en 7.İyade ihtilata müsait 
k11ııı,.;ep~1esi Balkanlardıı-. Bal· 
~n h ıçınde de Romanya bunun 
da A~~ı; noktasıdır. Romanya _ 
:ıra n"f nya, İtalya, Sovyet Rus. 
Ccl1t1~ 

1
ltz politikaları yüzyüze 

Komşular .ar asında i Dün?tü 
~ 

yagmur 
~ ış erdir. 

ll(if u:~~Y? üç büyük devletin 
t;:ıd 1 •stıkamctinde bulunmak· 
d0~ Ronnanyada garptan ıarka 
ltı~k . İtalyan nüfuzu kuvvetlen. 

ıstcr R l •osya(' • omanyaya yer eıen 
bir tehz~ ltnlya için her zaman 
bu b· l~ke a.ayılıı-. Bir taraftan 
b;ı.rı •r ~deoloji hareketidir. Ya. 
t~hl~k bı.r ideolojinin zafer& bir 
bu 1 .e ışaretidir. Diğer taraftan 
devl ıdcolojik hareket faal bir 
ldcoİ! .~areketi:nin ba~langıcıda. 
faa}j J•.k hareketi bir reel devlet 
i · Yetı tamamlayacaktır B Çın l · unun 
d talya Romanyada sosyalist 
d:"~et. değil, ona mütemayil bir 
de~·eti dahi istemez. Sosyalist 
Ç<ı gıl, sosyalizme fikren yol a. 
td tak bir rejime dahi taraftarlık 

"nez 
Sun~ . . 1 1 k d. . · !atic ıçın ta ya, en ısının 

~l hudutlarını Basaı-abyadan 
a
08

:Y
1
or .. farzeder. Macaristan 

~r· ~ bünyesi, ve dört seneden. 
ltaı~ evam eden politikası ile 
l:rı anın adeta "malmad

0 

ol· 
"H1.tr "B ı,, taşları • u mabadin,, hudut 

derse 
1 
ne kadar §arka doğrQ gi. 

taa,dct l'lll:'a için bil:' ferahhk ve 
nu h vesıleııidir. 

l'ctler .u~ut taşları icabmc!a Sov. 
llize 11

1Çın olduğu kadar Karade-
Al~an al~~lara inm~ isteyen 
f~sir.j Ya .. ıçın de bir mania vazL 
._. gor b't• ··•·hvc c 1 ır. Vakıa bugün 
l-ıiirler~ ı:~k yakın dostluk teza· 
dcsuuk g~::termektcdir. Fakat bu 
ltas1rıd nıhayct konjüktür politi. 

Iton-:n ba~ka birfey değildir. 
talyn i .r:Yada AL"nan nüfuzu l 
~dilehjf_ı;ı ayni !ekilde miit~le= 
fı.ı ır. Bunu . • 1 .. ~ Z:.ı iİrnaJc? n ıçın A man nu· 
assa J\l en cenuba doğru biL 

1'-ıattvad ın_~n ekalliyetleri He Ro 
t'l · a u t" -d lllck va . s lı:1 bir mevki elde 
e:-ıb~ri zıyelındcdir. Buna öte. 

81h b' Alma ·kt d. ·ı • ır su n ı ısa ıyalı ı e 
"'.ıı.~Yn hU;etı~ alakalı olan Ro _ f •hı, kralJ _Ycsı de müsait olduğu 
l an~i sa ı.r rnücssesesi de her 
{~:-,, k ... :Yd~l inkilap haı-ekctine 
~ıst "" ı · S olına nı muhafaza için fa_ 
:v~·ct cl/1 tercih etmektedir. 

?1tıf U7.a k vleti:-in nüfuzu bu iki 
81..lr h<ıJirı~rşı. bir mücadeleci un· 
Şu hald cdır. 

ı:ı:rptarı ~ Romanya §arktan, 
kararın; 1~

1~lden nüfuz politi. 
'1Üfuz Pol~ika huhmmaktadır. Bu 
"etlerin rn h ları kar,rhklı kuv • 
niribirlerin~ asaala11 halindedir. 
hıernelde ı,; lall')amen °İfna cde
~·crine g t. raber, arzulannı da 

R e ırerneınektedirler. 
omanyanın B 

tatıc elclen 1 .... _aıarabyayı sü. 
l> ı· · çı"4rlllasına ·h o ltıltaıma he . mı ver 
<lalıverıne • be&apsız hır surette 

.. sı ıe P olm b Run d T . uşsa, u.. 
e mnıulvanyay M . 

tki kadın birbirini 
yaraladı 

Cibalide Zeyrek caddesinde 132 
numarada oturan Jlüc:eyin karısı 
Fethiye ile Osman kızı Fatma ay
ni sokakta ko~uları Raşit kızı 
Zekiyenin evine misafirliğe gitmiş. 
!er ve birdenbire kavgaya tutu~
muşlardrr. 

!ki kadın ellerine geçen bardak, 
tabak, tabla her ~eyi birbirlerine 
atmışlar ve muhtelif yerlerinden 
yaralanmrşlardır. ikisi hakkında 
da tahkikata ba~lanmıştır. --Bir kadın araba altında 

yaralandı 
Erenk?yünde Kadıa$ker camii 

mahalle3ınde Ya~ha .ı .,0kal!ında 
18 numarada oturan Selim oğlu 13 
yaşında Hakkı Dericioğlu 3G3 nu
maralı yük arabasını sürerken 
(-.-1erdiYenkö) ünde oturan BavriYe 
ye çarpmış, muhtelif yerlerinde~ 
yaralamı~tır. Küçük arabacı ,·aka
lanmıştır. Yarah tedavi altına alın 
mı~tır. 

Bu devlet Fı·ansa de&-ihlir. ln~ 
giltcre değildir. Bnll<anların kü • 
çük devletleri değildir. Bu dev -
let olsa olsa Sovyel r.usyadır. 
Tarihi m:.:;allcrile mütemadiyen 
teken-iir eden nüfuz politikası 
bu~.da da seyrini gösterm<;?ltte. 

dir. 
Romanva mevcudiyetini koru. 

yabilecek. bit· kudrette bulunsay
dı etrafındaki nüfuz politikalıtra 
bi~ an için olıun sükuna inkılap 
eder ve Romanya büyük devlet. 
!er ar1.1sında muvazcn-e unsuru o -
lurdu. Fakat buna muktedir ola
madıiı için parça, parça arazisi 
k~ndi beder:inden aynldı. R'l
manya üzerinde yapılan cerrahi 
ameliyatı.n sebebi budur. 
. Sadri ERTEM -

Dün saat l:J,:30 ::;ıralarında bir. 
denbire şiddetli bir yağmur başla. 
mış ye geç rnkte kadar fa.•ılah bir 
~ckilde de\'am etmi:-;lir. Trakyadan 
gelen haberlere C?:ôrc ya~mur bil
has~a o taraflarda çok ~iddetli geç
miştir. Trakyanın birçok yerlerin. 
ele seller vücuda gelmiştir. 

Bazı hasarat oldu~u tahmin e
dilmekte ise de henüz bir malumat 
alınamanuştır. Yalnız demir lel 
bulunamaması yüzünden aylardan 
b{':·i d~:n~t ~·apÜO.P.:'~·;,ır~t; ;ır:ıl<ta 
kalan ot mah~ulünün mahrnlma
!:ıından korkulmaktadır. 

ihtiyar bir adama 
tramvay çarptı 

70 yaşlarında l\lakridi ic:minde 
bir ~ah ıs Galala<:araycla t ngıliz c:e
farethane-.i önünde karşıdan karşı. 
ya geçerken 571 numaralı tramva
yın fademe,in<.> maruz kalmış Ye 
muhtelif yerlerinden yaralanarak 
Beyoğlu hastahane,ine kaldınlmı~-
tır. 

Bir sandç.l devrildi 
l\1ehmct, lbralıim, Ilalil. Faik, 

Mustafa i:;imlerlnde be~ arkadaş 
en·elld ak~zm Davulp<!şaclzn l\lu!:ı 
tafa oğlu Hl.ı-,eyinin sanda"ına bin
mi~ler \C denize açılmışlardır. 

Fakat birbirlerilc c:akalasrrlarken 
birdenbire sand::>l devrilwi~ \'e 
hepsi denize dö'rnlmü~Jcrdir. Et. 
raftan yeti;enler hep·ini kurtar
mışlardır. 

• ' r ~ • •. -'.• .,., #' •... ' 

Ziraat bankasi.le 
Sümerbank 

Çukurova'da pamuk 
mubayaatına başladılar 

tana te k d ı acaı-ıs-
} ad r .~ ~rek ltalya ve Alınını .. 
d an mulkı tamamiyeti hakkın 

a garanti alması b b" : 
•alidir. Bu .,.... t• uRnun ır mı· 
~ . .,-ran ı oımanyR Ü. 

Adana 31 (llususi) - Ziraat Banka~ı ,.e Sümcrhank im ,;('ncki 
pamuk n:'.ıh tılünün mü~a}'<l.~~~.rn.~ b~.~lam1~l;mlır. ~ümerb:mk pa· 
muklu mu~'_:"C$eleri ikiııcı mudunı l\~u~yyed ılc ınıntaka rnülxıyaat 
bürosu amırı :\°urettin Adanaya gclmı~tır. GCÇ<.'11 5CllC ı,aba balva h:ı· 
!inde Kle\'land ve yerli pamuk alınırken bu sene çiftçi Ye ki;,-Jüve 
daha fa) dalı olabilmek için peşin para ile Kütlü, koza \'C pamuk alı·n· 
maktadır. Bu sene alınacak miktar geçen seneye nazaran çok fazla o· 
laca~t~r.Alış mmtakası lçelden baş!ıyarak Hataya kadar u1.a)•an böl· 
gemızın muhtelir yerleıindc yapılacaktır. Bu seneki fiyatlar Kle\laııd 

erınde ltalya ve Alm~ 11 \'" . b ka an eıne e. 
ını_n 11! devletlere kRrşı müt· 

lchıt olarak müdafaa edile v. • 
hildinnektedir. cegrnı 

için 60. Kutlü için 20 22 kunıc;tur. 
Gerek kütlü ~cr~k pamuk c:atmak üzere Sümerbank müb.ıyaa bii· 

ro~un.a 'e ;1\lalt\l~ a şirketi nıcn<-ueat f ahrikac;1•12 mıiracaat e<len d ftçi· 
lerımıze bm·iik ~iihult·tler gi)--terılmekll'. mtıha) aa azami süıatle ya· 
pılarak bedelleri dcrha 1 tediye c<lılnıektediı. 

lş adliyeye ak~etmİ!l \'C 8 inci 
a~liyc ceza ınalıkeme"i Aliyi 26 li
ra para cezasına malıkCım etmiştir . 

Bir arzuhalci 
Sarhoşlukla bir 
terJıkçıyi yaraladı 
Ewelki gece saat 23 tc ,\kbıyık

la oturan ve S:.ıltanahmette arzu. 
balcılık yapan İbrahim oğiu Ali 
Haydar, sarhoş olduğu halde Ta
vu~p;.ızannda Yağlıkçı hanında o
turan terlikçi i\1ustafa oi{lu Kcri. 
mi elindeki demir parça"iylc ba
~mdan yaralarnı~lır. Suçlunun üze
rinde ana'ıtar seklinde bir demirle 
iki delikli sari demir parçası. bi~ 
maymuncuk \'e bir ke:-pcden çık. 
mış. hakl.ında tahkikata ba~lan-
mı;tır. 

Av tufengi ateş 
ahnca 

Bir sütçünün oğlu 
yaralandı 

Büyükderede 1\ lüheııdi• ·~oka. 
i{mda 7 numarada oturan ~iit<;ü 
Tahirin oğlu 16 yaşında Kemal 
Okuş dün sabah ~'lal 8 de c\·leri
nin arka tarafındaki kö<:kün bah
çeo;inde a\'lanırkrn elind~ki av tü. 
fcği birdenbire ateş alnm Ye kendi 
elinden yaralanmrc:tır. • 

Yeti~nler kem;li 1:3eyo~lu has
tahanesıne kaldırmışlardır. 

Parti Ocak 
kongreleri 

Dün sabahtan itibaren 

-~ n~~~~ bmtkılı;;ın. 
llukmwıh Ycriyorla . . ğini pek lH~sUrem . r:. ~ır ansıklopcdinin nııı;ıl meydana ~ehli-

n . e~ en kuçuk l>ir 7.Üınrc de: 
- ııııu tercüme et j r . . Ruyıınıyorlın· m 3 c ım· Kendımiz ya·r.alıın· \ 

"J ı· s am ansikloı>c<lisi'' l ki . mmdan na..,ıl telakki . nı e. !n;ıw.lar, bu eserin. !;;lam hıı.kı· 
l'.:ılip'' Jırnı sağlam bir :~lıl~ıet.ı Jazrm geldiğini gi>-.lcrir- "Eşr<'r 
kuııduğu bu nokta. elbe ıl~ı hem d~ ":~il bir iman he~·ecanilo do
Jakatlerinfüin meçhul" tdtc ~ 0 ~ser ustunde \'l\1.İfe kabul edece';{ li· 

s h 
1 

u eğildır· • 
"u n ele tercüme cdlr ı . kcn cevaplar ,·erilel' ı t• ır <en, c cr<lekı ~·anJıs hükümlere. ~r.rc-

ma7.· Y:ınlı-;m. iftira '": ~~t Bunlar.~ ~on:ı ıoaklaIDJ1.k, a..,13 doğru ol· 
ta yırtılm<ı.lı ve b. .·· .. anm yuzundcki ma.-.ke hemen ora.cık· 
1":\' ız.dan ne ki·rıı· unc· surulmck istenilen Jekmin na."lıl iğrenç hir 
.,.. · • U'iyoncr f "k ı • nulma.hdır. rn rı a armdan dogdukları ortaya 1io· 

Papaı. rulıu, misyoner k.'\f l'- . .. . . 
siklopt'di'!i :razılıımaz F k t b 8~ il'• luç şuplıcı;ıız tam bir Jslam an• 
layabill'cc~imizr nok. ı'na a izını de, çabucak böyle bir esere bM· 

· • ..~ anamı:vorum. -
Şimdılik tcrrümc edibin .. F .. • . 

bir manası da. tnslıih olmalrd a;t ı!oylNllgım ~ibi hu t<'rcümcnln 
rııflnrı da Arruıı: ı"lı"m rr· •U rliizeltmoler. l'ccldiyeler bir fa-

,. mermuolnrınd .. k ' mUrınk:ı~al:ıra "ilim "ÖniillU" ... 
1 

ıı muna a<ınl.ıı.ra. yol açar· Du 
:y k 

1 
•• 

1
., ., su o arak karısacak ,. k ~r ı 

. o ı l'r,-ı uir. Bana övlr. ıı;di:ro k. b .. ~ . .,e.n:.e a ım r.r 
hnne-;J balcm1mdan k . r, ı u f..<'rcıım<'nin m.,mlekct 1<litiip-
raı;ı aki'!lrrin frni b'~~::crİ szm,ısansa. bile, l'f'ddiyelerin brraka· 

· u~ 0 ur· \ e zahmete de~cr· . 
HAKKI St'H\ GJ<~ZGiN 

F avdah bilgiler, merakh şeyler 

Bugünkü harbin modern 
silahları nelerdir ? 

Bugünkü modern harpte kul • 
lanılan silahlar her gün biraz da. 
ha tekemmül etmektedir. Bunla· 
rın ara~mda bilhassa Stuka tay_ 
yarelerı fevka1adc müthis bir si 
!ahtır. J -

Stuka tayyareleri kafile halin· 
de seyreden gemilere saldırma! 
veya sehirleri bombardıma t t 

k 
.. k ne. 

ıne ıc;ın ullanılan müess· . 
1

.:. ... 
1 

d b. . ır sı. 
.u• ar an ırıdir. 

Denizlerde evvelce ge .1 . . ~ mı er ı· 

~·~ y~gane _tehlike denizaltı ge. 

lmılderı oldugu halde sem zaman -
ar a bu vasıtaların k · 

b
.ld'k . pe az ış 

y_apa ı ı ıe.rı ~örülmüş olmakla 
tıcaret gemılerıni talı . . . d 
tayyar~lere verilmişti::p Mı!~st: 
~eya şımal denizinde kafile ha· 

Bugünkü harbin di~er müthi~ 
ve yeni silahlarından biri de 
"sivrisinek gemi., tesmiye oht
nan küçük hücum hatlarıdır. 

Bunlar fevkalade süratlen ve 
müthiş manevra kabiliyetleri sa. 
yesinde düşmanın ateşinden ko · 
layca kurtulabilecek vaziyettedir 
ler. Elektrik motörleri ile mü. 
taharrik olan bu küçücük tekne. 
lerin faaliyet sabalan gayetle 
dardır. Almanların 1ngiltereye 
ta~rruz eder.ke!' bu sivrisinek ge 
mılerde.n ıstıfade edecekleri 
bildirilmekte ise de bunların ne 
dereceye kadar muvaffak olaca. 
ğr hakkında mütalea . yürütül· 
memektedir. 

lınde seyreden İh T . 
Parti ocak kongreleri dün sa- yapılan t gı ız gemılerine 

b hl 't'b ı aa.rruzlar bu ·· t !' nn ı ı aren baslamı~tır. Dün meb:tedir. nu gos er-

başladı Derhal muvaffak olabilecek 
bir harekette !bunlar belki mu
vaffak olabilirler. Fakat muvaf. 
fakıyet şansı biraz tehire uğra. 
dığı takdirde bu seri gemilerin 
hiçbir faydalan olmıyacağı mu 
hakkaktır. Bu gemiler azami 
1 O - 15 ton ağırlığındadırlar. 
Silahlan torpil kovanı ve mitral. 
yözdür. Bunlar büyi.ik gemilerin 
ve tayyarelerin mukabil taarruz. 
\arından korkmamaktadırlar. 

Kınalıada, Bakırköyde atış alanı, Stuka ta . Ç~talcada An~rşa, Boyalık. Kadı- • İspan a h y~arelen ilk olarak 
koyde Caferaga. Osman ag~ a. Ra- f d y arbınde Almanlar tara ın an kulla l ~ -
simpaşa, I-Iasanpaşa, Zühtüpasa, t B nı maga baslanmış· - ı. u tauy2 1 • 
Osmanbcy, Tuğlacı, Göztepe, )Ter- J ..,re er bombardıman 
divenkö~" Eyüpte lslambev Kü- v~'kavc.~ tayyareleri arasındaki bü. 
"kı .. p · • yu surat fa k v ~ r,u -,rny, cndiktc Kurtyalar, Do· b" . . r mın dogurdugu 

lıı,j·bn, Yalovada Elmalık Koı·u ır ıhtıyaç mahsur· d.. s·· tl. , avcı ta . u ur. ura 1 

Ta!'lköprü, Sarıyerdc Rumelikava: d' ~ yyarelerınin tesirinden ve 
ğr. Kire<;burnu, Tarabya, Kumköv ıger taraftan tayyare dafi top 

S
"l . !arının at . d , . -

VCT u cymaniyc ocak · kongreleri <lh'l eşın en kendını koru· 
yapılmışttr. ra l ece~ bir tip bombardıman 

----o-- yyaresı laznndı 

"En Son Dakika,, 1 Çif~ motörlü ~e cift pervaneli 
"ki 0 an u t.ayyareler J ihtiyaca ce. 
ı yasında vap vermıştir. 

Bugünk" h 
"En son dakikA" diiıı ikinci ya

c:ırna basmıştır· Rcfikimizi tebrik 
t'der. memlekete hayırlı ncc:ıri,·a tın. 
1:ı. mu,·affakıyetler tC"menni ede· 
rİZ· 

~ -> 
~ 
<( 
ı--

Pazartesi Salı 

2 Eylül :\ Eylül 

ı8 Hece 

2) h1111 

va ıla . u arp bu tayyarelerle 
kop m 11 pıke uçuşlarını meydana 
ra~ tuştur. Pike taarruzda bulu. 

1 
d a~.yare çok yüksek mesafe-

er e suratini sıfıra indirmekte 
sonra dar b' . • büt.. k ır zavıye altında ve 

~ın uvvetile düşmanın üzeri. 
ne ınmektedir 

Stuka tay · 1 . lard yare erı bu taarruz • 
a saatte yed· .. k' kilometr .. ı yuz, se ız yüz 

b. . e suratıe ve 70 derecelik 
ır zavıye ile d'. 

inebilmek . uşmanın üzerine 
kal· d tedırler. Stııkalar fev· 
sah~p eo~anevra kabiliyetine de 

·· uklanndan yere birkaç 
yuz metre k 

\ ıtkıtlt>r \ a...ıtı ıv.ıuıı \ a,.aıı l':nıııı yine bü "k J'.a l~ştıktan. .sonra 
Ouneşln S 28 ıo 46 5 29 ıo ıs mekte .Jeu bö bir suratle dıkılebil. 
duj~U:;ıU toplarmın yl.ece tayyare Cafi 
o;ı" 12 J3 5 32 12 13 I> 33 tadırlar. ateşme yakalanmamak. 

ikindi ı.; ;;ı 9 13 1.; ;,3 9 13 Stukalar • • ,\l,,anı 18 ıı 12 oo 18 :m 12 oo mani ba . ıçın en mükemmel 

ını~k 

20 18 1 a6 ~o 16 ı: oo 
5 ı ı 9 oo :ı 13 ıı oa 

bu ta ra1 ?alonlarıdır .. Sonra 
fcvkaf/cı~rel~r~? ~ift pervaneleri 
pilotlar 

1 
gurultu çıkardığı için 

dır. 1 c a fevkalade sarsmakta· 

Bugünün harp metodları kü· 
çük harp gemilerinin faydalt ol
du ğunu göstermekte ise de, bu 
kadar küçük, sivrisinek gemiler_ 
de:ı faydalanacağı kabul oluna · 
maz. Kücük hücum botlarının 
lüzum v~ faydası muhakkak ki 
daha çoktur. 

Hücum botları küçük ve fcv _ 
kaladc süratlidirler. Ayni zaman. 
da techizatları da fevkaladedir. 
10,5 Juk hatta 15 lik seri atesli 
toplara maliktirler. Torpil k'o 
vanları vardır. Fevkalade sürat. 
]eri ile düşmanın çok yakınına 
kadar sokulur ve ates ettikten 
sonra baıan torpilin önünden bi. 
le geçerek kaçmağa muvaffak 
olur. Ağır ateşli toplar arkastıı 
dan yetişemez. 

Süratlerinin temini için lıer 
türlü teferrüattan kacınılmış 0 • 

lan bu hücum botları sahilde kı_ 
zaklarda durur, esasen pek az 0 • 

lan (3 • 8 kişi arasında) müret • 
tebatı kışlalarda yaşar. Bu gemi 
Jer saatte yüz kilometre kadar 
süratle seyrederler .. 

Ufak hücum botları en zi~dc 
ltalyada vardır. İngiltere dalıa 
ziyade büyük zırhlı gemilere 
ehemmiyet vermektedir. 
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1 icaret Vekili gazetemize 
mühim beyanatta bulundu 

İ ngiltercnin yapacağı 
11ıübayaat 

ı ~- .t ı. ' ııuı •• ·-· • ..t..ıt 

iiii~ 
(Baş tarafı 1 mcide) 1 dukra. ch('mmiyeW döviz tedarik 

kolaylaştıracak f;arlları har.ırln.- edeceğimizi ümit etmekteyim.,. 
mnkla beraber tedbir1erimizl de a- Şimal memlekctlerilc 
lııcağız. Her giln dcği~('n siyasi vo • ... ··[; d l · 
fktısadi şartlar. alman tedbirlerin tıcarı mu a e e tevsı 

"- İngiltcro ithalat şirketi ta
rafından yapılacak mubaynat iizc· 
rinde Ankarada memleketimizde 
bulunan ~lrkct mümcssililc müza
kereler yapaca~ı:r.. 

ayarı, 7 . .ıo r.:1.1 .. ık tt.ı.11! ıııo;nım 

(Pi.) 8.00: Ajans, 8.10: Ev kadmr, 
8.20/8.80: MUzik: Pl3.l\larln h:ım mU· 
sik!, 12.30: Program ve memleket ııa
at ayarı, 12.S~: Mllzık: Şarkılar, 12 50 
Ajans hnbcrlctl, 13.05: MUzll:: Şarkı· 
tar, 13.20/14.00: Müzik: KRrı,ık pro· 
gram (Pi. ı lS.00: Pro;:rnm ve memle. 
ket saat ııyarı, 18.05: lIUzik: Oda 
mUzlği (Pi.) 18.40: Müzik: Radyo caz 
orkostrruıı, 10.10: MUzll<: Ş::ırKılar, 

19.45: Memleket saat ayarı, ve ajans 
haberleri, 20.00: MUzllc Fasıl heyeti, 
20.30; Konuşma, 20.45: Müzllt: Dinle· 
yıcı istekleri, 21.10: MUzll<: Saksafon 
ve Akordeon Sololan - Şükrü San· 
pınar, 21.SO: Radyo gazetesi, 21.45. 
MUzlk: Radyo ııalon orkestrası. 2:!.30· 
Memleket saat ayan. Ajans haberleri 
ziraat. :!2.4~: Müzik: Dans ruuzı:ı 

Pi.) 23 25/23.30: Yıırmkl program ve 

.Y AZAl~ : MUZ-Af'FER 
tatbiknlmdn yn vt'rL"Di nznlbna.kta edilecek 
veyahut tatbiki zorln5tı~aktad~r· ''- Şimal mcmlckctlorilc baş-
Bu kadar mUtcmevviç bır zcmın ta lsvc•ç ve Danimarka olmak tizc
Uzcrlndo sabit is şartlnrı yaralı- re Finlandiya ve Norvcçle ticari 
lamamo.runm ba.'}l~cn sebebi bu mUbadelernizi tevsi etrneğe ı;nlışı-

İngilizlerin bizden alncakları 

fevkalfldcliktcn dognı::ı.ktadr.r.,. yoruz. Bu mcmlPkctlcre ihraç e-
j hracattan temın deceğimiz mnllnrla oralardan ge-

malların bedelini ne 5ckildc öde
yecckl('rini kararlaatıracağıT.· Mu· 
kabil olorak para mı yahut mal mı 
alaC"h'1111IZ henfü: tcsbit edilme
miştir·" d ""'· "z döv "z[ tirrccğimiz ithalat cşyasmın nakil 

e ecegımı ı er ialeri ilzcrinde ehemmiyetle dur-
.,_ Iil<'ring V('yn takas anlaş- maklayız. Bunları hııllettikten r.on

malaril" b:ıi:h bulunduğumuz mcm ra ~erin hayli genişlcyec<'ğini ü-
1ekctler<> b .... ı ki) melli ipföai mit etmekte;> bn.,, 
mnddelrrim"zi nltm muadili deni- Alman anlaşması 
1C'c('k dövizle ihraç etmektc~iz. Bu 
ihrac11ttan temin cdccoğimiz dö· meriyette 
viztl"r ithalinde zorluk çektiğimiz ''- Almnnlnrla yaptığmıız an· 
m'ldde!erln mc>mlekctc ı;etirllmc- Jaşma muvakkaten değil tam ola
sini tcntin C'lmck üı:cre kullanıla- rak mt'riyetc girmiı;tJr. Alman hü
caktrı. Gi!nUn ı:artlarmda fcv- kfım('ti bir nota ile kendisi tarıı.fm
kııli.do tahııvvlil olmadığı takdirde dnn tasdikin gecikeceğini bildirmiş 
bu nc\ i ihracat emtlamızdan ol- ve anlaşmanın bizim tnafımızdan 

Ziraat ve Maarif 
Vekillerinin 
tetkikleri 

tasdik tarihi olan 7 nf;'Ustost.an iti
baren meriyete r;im1iş addedilme
sini tt'kllf etmMir· Bu teklif bizce 
de kabul cditdiğind!'n anlaşma me
riyete girmiştir- Yalnız henüz ala
cağımız ve vereceğimiz maddele
rin fiyatları tcsbit edılmediğinden 
mal mübadelesine baslanmamIEtır. 
Bugünlerde bu maddelerin fiyaUa
rmı tesb!t için Ankarada mUza.ke· 
reler yapılacaktır· Yalnız eskiden 
satışlıırındı:ı. mutabık kalınmış ba
zı tütiln partileri Y<'nl anlaşmaya 

Kı,nı .. hlr. ı (A·A·} _ Ziraat göre Almanyaya gönderilmektc-

Vcıkıli Muhlis Erloncn dün ~chrL di~lmanyayıı göndcrcct'ğiıniz ve 
mizo gelmiştir· Almanya.dan nlnca~ız maddelere 

Muhlis Erklnen Aehrirnlzin görU. kıvmet konduktan sonra birliklere 
kcck yerlerini sczdikten sonra diln ait olan ihraç maddeleri birlik a
l';C'CO Rercfl rinc h.:ılke\•inde veri- zaları arasında taksim edilece!:, 
len t€ms;tde huiunmuşlardır· 

Ziraat Vl"kili ehrlmizo gelirken diğer maddelerin bir kısmının ih. 
rncı scrb('t bırakılacak. lüzum gö

Knnııın nııhi~c merkezinde köylU- rlilcnler için ise icap edecek şc-
lcrlc temasta bulunmuş ve bu mm- kilde hareket edilecektir ... 
tnkanm durumu ve zirai i!}lerl ü. 
zerinde k('ndilerile görüşmüştfir. Romenlerle ticaret 

Mucur. ı (A·A·) - Bu sabah müzaheı·eleri 
Kırnf'hlrd"n ayrıfan Ziraat Vekili f ., A k d Ro le lo ya-
\Ju'ıliı; ı:r?·men yanında valimiz - .n ara a men ~ 

· t üdil ·· ld - h ld ı pılan mUzakcrclcr henüz netıcelC'n-
vc zıraa ~ nı 0 ~gu a e m('mir:ıtir· Romen heyeti üç günlük 
ı urayn l' lnuıı \'e h.al~ ılc \cm:ın- tatili 'lstruıbuldıı g<!çirecf'kti· Ya· 
'l. hulunmuııtur. \ ckıl şcrcfıne (b gU ) A k d tnkrnr mu"_ 

,. b' 1 kl"bU ta af d nn u n n ara n ~· 
, ır~ lrb ~\I cı ard b~ Ö-} r .ınnfan zakcrelcrQ devam cdilcecktlı'·., 

ucur ag arın a ır e zıy e· A ·ı "[ • · · 
ti ,~ıilml rr. merıua ı e tıcaretımız 

İzmir, 1 CA·A·) - Maarif Vekili ve Basra yolu 
Hasan A.Ji Yücel refakatinde vali ' '- Amerika. ile normal ticari 
Puat Tuksal ve mnarif erkanı ol- mUnnscbrtlcrde bulunabilmek f<"'in 
d_uipı .. b~ld" J{ız!l_çulludnki köy ens. çalışıyoruz. m 7jm jçin en mühim 
tıfü ~U. \'CI ('::-ıtmrnler kursunu olan, Amerika piyns'.ı.sını yenld('n 
~r~ış ı: c ~~~kaltn. bulunı~.uştur. kazanmaktır· Bu :, ol da :, ('t,f.n(' 
Vckıl cnstitude sınıfları. atolyele. 1 ka~tlaştığımız rni!~külat nnkll
rl. y:ıtakh~elcri ve talebe tara- yattır. 
~nda? ~eni inşa ~dilen_ ~~vr~nl?.n Yalnız, Amerikava ı;önder('ceği 
e7.mı3 ve talebe ılC'.' goruşmuştur. miz maddeler tütlin barsak Ü· 

Ha~ıı Ali Ylicel diin akşam Fu- züm ve incir gibi ha.;, karağı 0 lliı
nr gazıno"ı_ında p:ırti tarafından şc. tesindc yazılı olmıyan mnddrler ol· 
refinc verılcn ziyafette hazır bu. duğundan ihracatta mfiı.ıkülatn tc
Junrıu tur. sadlif edeceğimizi ?.annl"tnıiyorum. 

Baltık memleketlerinin 
askerleri Rus 

üniforması giyecek 
J(opm!ıog, 1 ( A.A.) Stcfani. 
"Berlingske Titend~, gazetesinin 

Stokholm muhabiri, üç Baltık 
memlfu\eli ordularının Sovyet ih· 
tiyat kuvvetlerine iltihak ettiğini 
Ye bunların Rus finifonnasım ta~r 
yacaklanm yazmaktadı.r 

Basrn yolu ithalat ve ilırncııtonı:r.ı 
tam manasllc tatmin edecek b:r 
yol değildir. ÇilnkU vapurlarla J:o
Inyca nakledilm binlerce ton C§· 
yayı trenle sevkclmek mUı;kül ve 
hatta bugün için 'imktiıısızdır· Bu 
kndar çok vagon buJ.n.ıak ta kabil 
değlidir. Uasra yolundan en muh
taç olduğumuz c yayı jthal <?de
Ct'k ve mecburen ithal vo ihracn
tımm bu yolla. yapacağız. İhtiya
cımız olan bazı mnddol('ri do orta 
Avrupadan tem.in edeceğiz ... 

Çevıren = Suat Dewvnş - 12 -
- Mis Lamort mlistesna olmak 

şartiylc, kocanızı takip ettirdiğini· 
ze göre, eğer Londra haricinde bu. 
Juştuğu kadından ba~a bir kadın
la da münasebeti var ısc, bu kadı
nın muhakkak evinizin içinde ol
ması icabediyor. Böyle değil mi? 

- E-vct. Ben ..•. 
- Niçin sustunuz Misters Brun 

ton sözünüzü ikmal ooiniz. 
- lkmal edilecek bir sözüm 

yok. Kocamı takip ettirdiğimi iti· 
raf ediyorum. 

- Böyle olduğuna göre, eğer 
zcvcinizin bac;ka bir münasebeti ol· 
saydı huruı da öğrenecektiniz. De
mek böyle bir kadın varsa, bu ka
dın muhakkak e\ in içindeki kadın
lardan biridir. 

-Her halde. 
- Beni affediniz Miste:s Brun· 

ton fakat devam etmek mecburiye. 
tindcyim. Böyle bir münasebeti 
kabul edecek olursak, bu kadının 
kim oldu&'Ullu araştınnak icabeder. 
Bu kadının kim olabileceğini zan
nedersiniz? 

- l\listers Brunton sualimi an. 
ladmız mı? 

- Pek iyi anladım. Fakat buna 
c.cvap vcremiycceğimdcn korkuyo
rum. 

- Hiç bir faraziyede buluna· 
maz mısınız? 

- Bu sualinize cevap veremem. 
- Pekfila. Bir iki sualden son-

ra şimdilik bu mücllim isticvabı 
bitireceğim. Şahitlerden biri, ko. 
canız ölmezden evvel oğiu ile ara
şında bir münakaşa oldl]b"Yunu SÖ)'" 
ledi. Bunu siz de işittiniz değil 
mi? 

- Evet. 
- Bu rnünakasanın sebebini 

biliror musunuz? " 
- Evet. 
- Bildiğiniz ~yleri anlatır mı-

sınız? 
- Sabah erkenden oğlwn oda. 

ma gel~ ~-~b~siyle bir şey' gö
rüşmek ıstedıgını, fakat red cevabı 
alacağından korktuğu için buna 
cesaret edemediğini söyledi. Çok 
sinirli idi. Kendisini teskin ctmeğe 
s;alıştım. Ve onun yerine bu husus· 

:········-· .. ··· .. ··········-···········-· ... 
ı Fıkra: 

! Yalancı şahitliğin 
l sonu . 

Şamda bir camiin avlusunda 
yüı:ü sözü sımsıkı Öl'lÜHİ !ıir ka. 
dın oturnıuş nfbyordu. Cemaat. 
ten birkaçı kadır.ın yanına gidip 
sordular: 

- Kndm! Derdin nedir? Ni
çin ~lıyorsun? 

Hıçlorrklannı güç tutan ka. 
dın, şöyle cevap verdi: 

- Ben genç bir kadınım. Ko. 
cam on sene en·el Afgan taraf
la'rma gitti. Bir dahn dönmedi.. 
Bu kadar bekledim. Nihayet ev. 
lenmcye karar vererek kaôya 
gittim. Kadı efendi ben evlen. 
mck İstiyorum dedim. Kadı ben
den kocamm öldüğüne dair ve • 
sika ve şehit İstedi. Ha!buki şa. 
hicliın yok! Bunun için nğlıyo· 
rum! 

Kadı~ın ynnı~a gclenlerde:-ı 
biri: 

- Ben sana !ahitlik ederim 
ama dört nltmını nlmm, eğer 
:ı-azı isen kalk kadıya gidtlim. 
Hem ben kadıya şöyle söylerim 
"bu lcaclın benim kanmdı. Şimdi 
boşadım.,. Kadı da ıcni bir ba,. 
kasına verir. 

Kadın bu söz üzerine elli ku. 
nış çı'<rrıp verdi: 

- Daha fazla pnram yok! Be· 
ni ~u dertten kurta:-mak büyük 
scvnp i~lernclitir. Allnl\ ne mu. 
tadrn Yarsa versin! .. 

Elli kı.:rU§U alan adam kadın. 
la birlikte kadmrn huz.unma çık
tılar; kndın kadıya şöyle dedi: 

- Efendim 1 Bu ndnm benim 
7.evc.imdir. On senedir b::ni bu. 
rndn bırakıp ı;ini. Ne harçlık 
gönderdi, ne baktı. Beni bo~asın 
artık! 
Kadı adama ıordu: 
- Bu kadınm dedikleri doğru 

mudul'? 
- Doğrudur efendim. Ben 

l<ocasıy1111. Fakat bakamıyorum, 
kendisini boşuyorum. 

- Talak vaki oldu öyle ise ..• 
Adam taı::n çıkıp gitmeye ha -

zırlnn:rkcn kadr.ı atıldı: • 
- Kadı efendi! Nereye gidi

yor soraanı7.al... Ben kendisin. 
d~ on senelik rnihrimüeccclimle 
on senelik nafakamı İsterim. 

Bu söz karşısında apıfıp kal • 
dr. Daha bir dakika evvel bu ka· 
c'ını.n kocaıt olduğunu ifrraf et. 
memiş miydi! 

- Peki ne istiyor dedi? 
Kadının tavassutu ile al a,ağı 

ta zevcim1c ben konuşa}ım dedim. 
Fakat buna razı olmadı. Biraz si
nirli ve ateşli olmasına rağmen 
Adrian ı;ocukluğundanberi dürüst. 
tür. Babasiyle ogünk:ü münakaşa
sının her zamankinden daha şid· 
detli olmuş olduğunu zannediyo
rum. Çiinkü oğlum çok sinirli idi. 
Ve istediği şeyin reddedilcccğin. 
den çok korkuyordu. 

- Bu münakaşanın sebebini 
mahkeme huzurunda anlatır mısı
nız? 

- Evet. Esasını söyliyebilirim. 
Sırası geldiği zaman ~adete ça· 
ğınlınca, meselenin tafsilatını oğ
lum kendi verebilir. Oğlum genç 
bir kadına çok a~ıktı. ~u kadınla 
nişanlanmak istiyor ve babasının 
buna razı oLmıyacağından korku. 
yordu. 

- Demek korktuğu şey vaki ol
mu~ken babasiyle arasında bildi· 
ğimiz şu münakaşa çıkmış. 

- fü·et. Adrian babasiyle gö
rüşmek için fena bir gün intihap 
etmişti. Beyhude yere bu meseleyi 
açmak için başka bir gün belde. 
mcsini keıxlisine söylemiştim. 

- Mistcrs Brunton siz kendi 
hesabınıza oğlunuzun intihabım 
ta5''ip ediyor mıydınız? 

- Ben bu genç kadını henüz ta
nımadım. Fakat oğlumu iyi tanı
dığım iı;in intihap etmi.s olduğu 
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3.9.940 Salı 
7.30: Program ve. n.emlekct ıaat 

ayarı, 7.35: Mllzlk: Ha.ıc mıısllcl (Pi.) 
8 00: Ajans haberleri, 8.10: Ev kadını 
8.20/8.30: MUzık: Pll'd\la.rla hafif mu 
ıılkl, 12.30: Program ve memleket Sil· 

at ayarı, 12.85: MUzik: Muhtelit ııar

kılar (Pi.) 12.50: A;aııs haberleri. 
ı3.05: Muzık: Pllıklarll ı,;arkılar. 

13.20/14.00: MUzlk: Senfonik program 
(Pi.) 18.00: Program ve memleket 
saat ayarı, 18.05: 1.lUzlk: Slııema ııeııı 

1\Pl.) 18.30; Çocuk sa:ıU, lD.00: Ço 
cukl:ır l~ln milzlk, 19.lCi: MUzlk: Fa
sıl heyeti. 19.45: Memleket saat aya· 
rı, ve Ajıı:ıs haberleri, 20.00: MUzik· 
Çittçlnln saati. 20.lü: Konuşma <C.ift. 
çının ııaatıı. 20.80: MUzlk: Anltars 
Radyosu ltUmc sıı.z ve ses heyeti, 21.Hi 
Serbest saat. 21.:ıo: P.adyo Gazctcııi 

21.45: .Mlızık: Radyo snlon orkcstraııı 
22.30: Memleket sııet ayan, Ajans 
haberleri, 22.45: Milz.ı!t: f'~dyo salon 
orkestrası, 23.00: l\nizllt: Cnzband 
< rı.ı ZJ.:?5/23.30: Y ~. ıu '•I pros"rnm v<> 
kııpanı§. 

Ar aba tiplerı 
Hükumetı:e iki tip 

seçildi 
Hükumet, ı:nl'mle1~ot dahil'ndcl:i 

motötı;ilz nakil \"asılalarını muay
yen tipler Uzerindc tcsbit ~tmczc 
karnr vermiştir. 

Hi.:kümct. mrmlckctin ıırnr.i va. 
ziyeti ve mevcut lhtiynçlıın uzun 
uzadıya trtl~ik ed('r<'k· tek ve çift 
dingilli olmak ÜZ"rc. iki arnba ti
pi tcsbit ~tmi§tir· Bu liplcr Dahi-

l 
lir!", Zirant ve MiJli 1..üdnfn!l Ve
kaletleri tarafından yapılnn tet
kiklerden ı:onrn muvafık göriil-
mliştUr- 1 

l\nrabük fabriknl:ırı yc."ni lip a
rabnlar için icap eden d('mir nks:ı· 
mı ııüraUe yctiııtirc('kt'r. Eu nraba. 
lar halka kredi ile \'erilece'ttlr· 

Bu suretle bir scfcrlıf'rlik halin
di} mrmlckctin nakli vtısılalannda 
bir yeknas:ıklık ve lcolaylık husu. 
le ~cılccektir. Yeni kararın tıı.lbi
kindcn ııonrn, Anndo!unun meŞhur 
kağnı aralıalarr da taıihe karrşa • 
caktrr. 

ver yukarı kadın on altın., sulh 
oldu, çıkarıp verdi. 

Kadının yanından çıkıyordu. 
Hademe kendisini önledi: Avcı • 
nı açtı. Buna da knt~ı.,rlnn Rldığı 
yarım lirayı toka ettikten sonra 
evinin yolunu tuttu. 

kadının iyi bir kadın o!<luğund:ın 
şüphl'm bile yoktur. 

- Anlryonım. Omit <'derim ki 
Misler Adrien Brunton hu hu usta 
bize daha mufassal iz..ıhat \'erebi
lecektir. Bir şey daha soracağım: 
Pederilc olan münakaşanın aka. 
binde oğlunuzu gördünüz mii? 

- Hayır kendi ini ancak iki 
saat sonra gördüm. 

- Halinde bir fcvkal<ldelik var 
mı idi? 

- Ç.Ok üzüntü ,.e heyecan için
de idi. Bu da pek tabiidir. Kendi· 
sini teselliye uğra~tım. Birkaç gün 
bu i~i bırakmasını tavsiye ettim. 
Babasının hiddeti geçtikten sonra 
kendim gidip hu iş için onunla ko
nuşacağmu oğluma vaadettim. 

- Bu sözleriniz onu teskin ede. 
bildi mi? 

-Evet. 
- Pederi hakkında olan hiddeti 

azalnu~ benziyor mu idi? 
- Bilmiyorum. Bu hususta ko

nusmadık. Başka şeylerden bah· 
set tik. 

Mcdih:ı göz ucuyla ~enç kadma 
bakıyor- ŞUphedz Berlanm eski gu
ruru hcntiz ölmcmi3tir· Berianın 
hatalannı açıkça itiraf edeceği 
gün daiıa ı::cbıc~' Fakat Mediha bu 
dört aylık hasretin ve gurbetin ar
kadaşmın ruhunda yaptığı l)i te. 
sirlrre kanidir· 

Mediha lakayt bir taVIl'la saçla· 
rile cynnyarak sözüne devam etti: 

- B~asen Galip te İlltanbulda 
uzun zaman kalmıyaeak· Yakında 
buradan ayrılıyor· 

Ecria mangalın kızıl nteşleri 

üzerinde toplanan bakışlarını ora. 
dan ayırarak birdenbire b:ışını çe· 
virdi· 

Fakat bir kelimr> bilP sö~·lemcdl· 
G::ılip gidiyor ... Ş'mdi sıra onun 

değil mj zaten? Kendisi dört ay 
l!\'\'el GaHpten vt vazifelerinden 
kaçmıştı, şimdi de Galip kE'ndisin. 
den kaçıyor· Dağılan yuvaları es· 
kiden bir hayaldi zaten· BugUn ise 
bir harabe. 

Büyükadada !On defa karşrla~
tı:.ıa;ı \'akit Galilıln yüzüne karşı 
söyledi;! ağır sözlerden sonra ne 
ümit edebilirdi ki! O günü:ı :rakıcı 
hatırası l!imdi bile kulaklarınn ka
dar çıkan bir kırmızılık halinde Be
ri"'"'" karı:ı .. ınrla dolaşıyo-. 

Berin odanın bir k1-Sşesind<' du
ran gül ağacından yazıhaneye bak. 
tı. D5rt ay C\'VCl bir glin bu yazı. 
han<"'nin başına oturmuş,ruıçı kadına 
emirler vererek ev kadınlığı yap. 
mı~tı. yalnız bir.gün? 
Aşrı kadına Galibin .sevdiği ve 

tarifini Güllü tevzeden öğrendiği 
b1r yeme1;i yapması için emir ver
diğini hatırlıvor· Niçin Beria bu 
emri verirken çok neşrll idi? Ve 
niçin ııimdi kalbi U:r.erinde şifa bul
maz bir matemin ns;ırlığını hissedi
yor· 

MPdiha liıkayt tanile sözUne dr. 
vam c'ti: 

- Z3nn('rll"r.ıt>m :\fi.sıra döne· 
rrk. rlr<ii· Orada eskiden çalıştığı 
hir fabrikada iyi bir !~ bulmuş g:ı. 
liba. 

Bctia bir ~z rövlemeden Mrsır
daki .fabrikayı hatırladı· Bu daki
kada Beria Galibi adeta kıskanı
yor. 

D"'ria Medihayı mUphcm bir ba. 
kış!ıı ~üzdüklen sonra ııordu: 

- mıtiln bunları nereden bili· 
yor.;un sen? 

- Kond'si söyledi, evvelki gUn 
kocnmla bana Allaha ısmarladık 
dcmcfc ~Plml§lİ· 

- lstanbula dönmek üzere oL 
duğumu biliyor muydu? 

- Hayır. haberi kendisine ben 
verdim· 

ncria haşka hir ııual sormadığı 
içlıi, :ıtcrfilıa tallı bir kahkaha ile 
ilave etti: 

- HntUi lııı yUzrfı-n lstanbuldan 
dl'1"11nl ayrılmak !Uzumunu hi!· 
setti. 

Derin tamnmUc bitkin bir halde 
dıişcr gibi koltuğa oturdu. !stlln
bula dönerken, ne Umlt -
ler heslem~ti. Halbuki üzerine 
öfke ile. su dökerek ııöndUrdUğU 
hıı <•('aklR nasıl olur da sıcak kül 
bulabilirdi· 

Mediha, genç kadının yanma o. 
turdu: 

ve gönül almak istrrdi. 
- Ya Mister Adriyen Brunton 

babasına karşı nast! da\1randr. 
- Oğlum çok gençtir... Vakıa 

baba~ınm sözlerine cevap vermedi 
ama bunda haklı idi. 

- Biraz C\'\•cl ~hitlcrden biri 
baba ile kızının ara ında bir mü
ııalrn~a olduğunu söyledi. Siz böyle 
bir kavga olduğunu bili)•or mu 
idiniz? , , ' 

- Hayır. 
- Kocanız yahut kızınız bu hu. 

susta size hiç bir şey söylemediler 
mi? ... 

- Katİ}'yen. 
- Babası öldükten sonra da 

.i\listcrs Bayford bir şey anlatmadı 
mı? 

- Hayır. Hiç bir şey. 
- Son bir sual daha: Misters 

Brunton, bütün bu münakaplar
dan ba~ka, hususi işlerinde acaba 
zcycinizin canını sıkacak bir ~Y 
olmuş mu idi? . 

- Böyle bir ~yden haberim yok 
- Son günü halinde hiç bir fev-

kaladelik yok mu idi? 

- Katiyyen yoktu. 
- Ogün değilse bile, şu son bir 

- Kocam fena yürekli bir adam 
değildi. Herkesle iyi geçinmesini 
severdi. Başkalarını kcdcrlendir
mekten nefret ederdi. Vakıa insan· 
]arın kalbini kıracak hareketlerde 
bulunduğu nadir şeylerden değildi 
ama, buna pek çabuk nadim olur 

ay zarf rnda hiç bir değişiklik sez
mediniz mi? 
-Hayır. · -~ 
- Çok 'tt:"~kkür ederim Misters 

Brunton. Şimdilik soracak ıbir sua· 

- Zannedersem, Galibill ~ 
buldan aynlıgı ıeni de :m.eJDllUll 
decektir· l!ler yavaş ya~_J 
girebilecek sanıyorum· ·~-.
hale geldikten sonra birci 
eski muntazam ketliııi al•mal, 
lip bir daha lstanbuJa 
cek ... Vakıa sen gelir gebDel 
lip gitti diye bir takım d 
lar olacak ama senin de al 
lstanbuldan aynllfb1 çok s3 
mişti. artık dedikoduya alqtık• 

Berfa artık arkadaşını 
yordu, birdenbire başmı elleri 
sına aldı ve hıçkıra hıçkıra 
mağa ba.§ladı-

Mcdiha gözlerinde yanan 
bir ışıkla arkad&şma baktı ve 
h bir sesle sordu: 

- Niçin ağlıyorsun? 
Beria bir hıçkırıktan sonra: 
- Ben de bilmiyorum· 
Dedi \'e omuzlarmı silkerek 

ve etti: 
- Yıp!'anan hayatıma a 

rum. 
- Galipten ayn yqıya 

için mi llzUlüyoraun? 
Beria öfke ile tm;radı: 
- Onu sevmediğimi. onu 

miycceğimi sen herkesten lyl 
sin. 

- Emin misin? 
Medihanm 11apsan kesilen 

rlanın yilzUne dikllruı balnlları 
derin manalıdır. 

Beria sanki etrafını aa.ran !O 
hayyel düşmanlara kartı ken 
müdafaa ediyormuı gibi çabala 
duruyor: 

- Galip iyi adam. çok tyl 
d:ımı .. Hakkında verdiğim ilk 11• 
kUml('rde çok yanıimışon, fakat 
yRpayım. hayatta beğendiğim, 
ııavvur ettiğim tip değil. 

Mediha arkadaımm ıözUnU 
ti: 

- Hayatta b('ğendiğin, t 
vur ettiğin tipe bir defa rutP 
miştin! Fakat onda da umdu 
bulnmadın· İnsan y~ken ~k 
danıyor, Beria! Hatta kalp bil• 
çok defalar yanılıyQr- noıun 
kere. Turgutla evlenmiş olsa 
halin ne olurdu· Seni paran için 
ven bu adam, müesaesenhı UJI 
11mdan sonra seni bırakıp 

ufuklara gitmez miydi! Dlln 
basit ve mütevazı bir yuvanm 
Adeti kadar sabit ve devamlı 
det yoktur sanının· Vi.kı& bu 
şayış, hayallerimizde 
saadot rUyıuıma hiç le bıen..ıdıll 
Fakat niıJanlı iken kurda 
hulyalar bize çok tatlı gelae 
evlendikten .sonra bu hulyalan 
olmazsa çocukça buluruz. 

Beria düşilnUyor. yaknı ha 
n anıvor. Karadeniz k.ıyıJarDl 
yaptıkları ııcyehatı. Gllllil Te 
nin evine giderk«!n Galibin ke 
sini kucakhyarak yokuııu c;ıta 
nı tekrar görür gibi oluyor· 
sahtlde dola~hlı::tan sonra eve 
n~ı-ken BÖnllk llmbn 1'ığmı D 
ör.lediğt şimdi bile hatmndadtr· 
ak"am ocak bqmda geçen taOı 
kikalar. konupıalar, 11eteU. 
içten gelen kahkahalar, bunlar 
kadsr tatlı ueylerdi· 

Barla istemlyerek mrnldandl: 
( Dtt7tJllll 

niz. 
Şimdi Adrian Brunton'u 

nız. 
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'ADRIAN BRUNTON 

- Ismini.z, soyadınıı? 
- Adrian Bnınton. 
- Doğruyu söyliycoeiinfze ~ 

min eder misiniz? 

- Bu bir emir midir? 
- Hayır Mister Brunton. 

buna mecbur edemeyiz. P'. 
böyle yapmanızı bilhassa ta 
ederim. ., -

-Niçin? 
'-Ne.dediniz? 
- Niçin? dedim. 

- Mister Bnınton hurlia 
keme huıu.nmdasnm, abi 
söylemek için çalınlmadmıi. 
di yemin etmek immedllfni• 
phadetiniıi yemin etmeden 
cağınıza mı hükmedelim? 
-Hayır. 

- Mister Bnınton ban!ldt-
dan maat~f bir ıteY. anlldl
rum. 



Himaye ve teşvik 
bekliyen bir sanat 

Eyup oyuncakçılarını iş verecek hale 
. getirmek için vakit kaybetn1en1eli 

b ;st~buI~n hemen ber semtinin bir iş.. r...akin kime .;ı.-ı.1;;.talr;n. 
VardıguzeHık ve bir 31Usueiyeti Tüccar sandık satıdık oyı1ncaklan 
Çoğu r. Fakat bu hususiyetlerin. gümrü.l(ten çıkardı mı, bir hafta 
oldu~:1?~ası geÇmiş ~ğlara ait sonra her yere. Anadolı.cıım en 
t.u&iyge ıçın artık şehirli bu hu - ücra yerlerine kadar dağrtır. Bun 
Unut tlerle alakadar olmuyor ve dan sonra gel de oyu.-ıcalıı yap ... 
l'tıcırs~Yor. Beykozun cevizleri. Eyüp oyuncakçdarmm coau bun 
kele! 

1~ başlangıcında vapur is. lan görüp ağlaya ağİa;a tez. 
da b~:knde ~e tren istasyonların· . gahlarını sö.ktüler. Şimdi Avrupa 
llu t .ac:. ~un satılır. O kadar. kazan gibi kaynıyor. Fabrikalar 
l11rırrıc~ız.. ı'iın Beykoza giden bu- silah yapmaktan ba§ kaldıra:nı. 
hur .~ ıgr gibi. bu ecmtin m~. yorlar. Oyuncağı unuttular. 
bile Paça .. tarını hatırlayanlar Harpten sonra ela bir müddet bu 

Y<>ktur. işe sanlamıyacaklar gdilıa .. Bi _ nu . . ... b' f ay semtlerin hususiyetlerini zım ıçın ıyı 11· ırsat. 
cıı.ırı ayrı ve uzun uzun anlata· - 1yi ya c!'clim. i,;tik!rF:ıi;; 

' cl•~T 1 k tı~d .. g: ız. Eyüp ve oyuncakla. par a ... 
hip ~n bahsetmek istiyoruz. "E. - Yok b:ıyım .. öyle değil.. Dü 
· ~ayın l 1 bah · · · h · · tınd d" a : ar,, sımızın an... şen. ym•arlanan bir adamı kolun· 

tı.\ :~ıı~. Çünki.i y~ kaymak!tıla - dan tutup kaldırmak lazım. Biz 
l:rj ". ·l nefasete rıayet etmeme. s•nelerdir yere serilmiş b:r hal
ll~til.h ah ut artık her adımda bir de idik. Şimdi kolumuzdan tuta. 
lıi~i ·~~eler, sütçü ve muhalle - cak lıirini b~kliyoruz. 
kizr. ll~kkanları varken oraya - Yani ne istiyorsunuz? 
. senın . b t t . .. 

Zundcıı r::ı ~g .. c e memes~. yu~ - Hi:r.aye ve teşvik... Biz 
de t<.r=h yubun kaymak sohretı k"ndimize güvenironız. Ne iste· 

' :: k~:-ıstr. ııirse yapanz. Yalnız lıliyük i§ 

,, Oyu'lcağa gelince: İ"te daima icin biivük sermaye Jazrm. Bunu 
Ji\Şaın .., k h"ı · d ·ı t,1 ~~ı 1~sı, daha do6rusu ya~atıl • an~a · .:ı·t,~;ıedt .. yar ımı ı e yap. 

,.z mgclcn bir zan3fı.t. . maK murr:r.un ur.,, 

1'c~ad .. f • -:- • 
d····ı ~ u eıı yolum diişmü;;,tü, 
"''ta· · hııı •1,arın <!cınacak halini, o· 

takla · · • • g0r.. rın ıptıoaı rnan~arasmr 
lince : 

- Ölme~ h1.A • . d. 
h~ t.. ge ma ... um ımı§.. ı-

~:ıyJendim. 

- &en ölli~ın ne y;ı.p;ırdın ': 
- A.m:ın ıtak.ı:n· lllıilerdt-n rok lt:Grl>.•ırno '. ·--------· - ---------

Oünkü yelken 
t'ç güncienberi dc\'am eden k 

l3.!1bttl yelken ~ampiromu dün 
neticelenmiştir. Beş deniz miii üze
rinden, :\loda koyunda yapılan bu 
raı rslara bu rene, geçen yıllara na
zaran daha fazla tekne i~tirfı.k el. 
·mi~tir. 

Bu rarı~lar her sene olduğu gibi 
yine Burhan - Feyyaz çeki~mesi ile 
ba~lamı~.. ilk günkü yanşlar<la 
Ferraı birinci, Burhan ikinci, 
Mahmut üçüncü olmu~tu. 

!kinci günü Feyyazın çarmıhla
rr kırılmış ve yarı~r terketmek 
mecburiyetinde kalmt~tı. 

Dünkü yanş, sert ve denizt bir 
ha\'ada y:ıpılmış sekiz tekne i5ti-

müsabakaları 
rfık ctmi;tir. !ki tekne yarışı ter. 

· ket:niş \ 'C altı tck:ıe mi.i::abakayı 
bitirmi~tir. Neticede: 

ı _.).Iahmut (G.S.) 1.5 
'..! - Burhan (G.S.) 
3 - Fcyyaı (Denıir:>por) . . 
Umumi ta<-nifte Burhan bır bı. 

riı:cilik iki ikincilikle htanbul bi
rincisi, 'l\Iahmut bir ibrincilik, bir 
ikincilik bir üçüncülükle İstanbul 
ikincisi.' ~edim (G.S.) bir ikinci. 
lik, iki dördüncülük, Feyyaz bir bi. 
rincilik, bir üçüncülük kaza~ştır. 

Bu suretle kürek ve yuzmede 
kayl>eden Galatasa:aylıia: relken
dc lstanbul ~ampıyonlugunu ka. 
zanmı~lardır. 

G ala tasar av -Beyko:z 
Arasında dün Beykozda yapılan maç 
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~iz söyleyin: 

.Banglslae 
slalrleaeylm 7 

~inirleııiyorunı .. Yaz geçmemiş 
ols:ıydı. havalardandır 1 derdim. 
Fakat hayır bıı mevsim isi de. 
ğil.. İstanbullunun tabii~ hali 
bu... Bu şehirde yasayıp ela si -
nirlenmemek ne müxiıkün ... 

Hem nasıl sinirlenıniyeyim; 
gilı1lük lıayatımızda rastladığı .. 
mız türlü saçmalıklara göz yu
mamam ya!.. Göz yumamayınca 
da sinirlenirim iste .. 

Hangisine sinirlcnmiyeyim ki: 
Kazıklayamadığı müşterisini: 
-·~ Hanını sen bu malt yiye -

mezsın. . Bunu senin dişin kes
mez ..• , 

Diye tahkir eden esnafa mı? 
Yoksa polis noktasmm önünde 

yere tüküren pis vatandaşı gcy _ 
reden memura mı? · 

bağlayan fare hikayesine dörıen 
belediyeye mi? 

Odunun çekisi dört yüz kuru· 
şa satıldığı devirde 435 kuruş 
narh koyanlara mı? 

Yollarr tıkayan ve küçük ta. 
bancalarından tanıdıkları zabıtai 
belediye memurlarının önünde 
muttasıl hicret edip başka bir 
sokağa kcımp kuran seyyar satı • 
cılarm hilelerine bir çare bulu • 
namayışına mı? 

Binbir külfete katlanarak, bü • 
yük masraflar ihtiyar olunarak 
yapılan Gazi köprüsünden hala 
Galata köprilsUnün kalabalığını 
azaltacak şekilde istifade oluna • 
mayışma mı? 

Kırtasiyecilikle mücadele olun
duğu bir zamanda, şehrin pisti. 

- Herhalde küsurat hesapla· ğini ibir . tarafa bırakıp çöpün 
rını bilmedikleri için olacak - tarifini istiyenlere mi? Yoksa 
on paraları iade etmemeği adet bunlara: ''Çevir de ba§mt şehre 
edinmiş olan tramvay biletçileri _ bak . .,, diyecekleri yerde, "Çık. 
ne mi? mıyacak işi komisyona havale 

Bir Hintli fakir sabır ve ta- et,, sözünü unutup, çöpün tarifi
hammülü ile birka~ kere yıkıla ni hukuk işlerine ha~ale edenle. 
yapıla nihayet inşaatı sona crmis re mi? 
olan beton Eminönü meydanının Ders yıh geldiği halde, tah. 
hen: "1' yanıbaşmda Gül bahçeııin· silleri.n.i yanın brraktp Avrupa· 
de deve dikeni gibi kalacak olan dan dönen talebelerimizin vaı:i
muvakkat tahta köprünün kaldı. yetlcrinin ne olacağsnr tayin et_ 
rılmaması: hakkındaki Prostun xniyenlere mi? 
dahiyane plaruna mı? 

ta~'"ne tesadüf baııa bir oyıın. 
sa•ıcının cler~lerini dinlemek fır· 

Ev üp oyuncakrısımn fikirleri 
re derece doğrudur ve ne dere. 
ce kabili tatbiktir. Bunun rniina· 
ka~asını yapacak değiliz. ller 
ha!d~ üzerinde cluruJa.;ak bir me. 
s~ledir ve memleketimiz sanayi. 
i:ıcie bir bcşluk'.ur. 

İstanbuluJmar ve güıelltftir · 
Yoksa, içinde 3000 kişinin ça. me iştne dört elle .arılanların 

lıştığı bir müessesenin karımn • birçok meydanlar açıp, gazinolar 
daki çayıra üç kişi alacak büyük. yaptınrkcn, Avrupa.dan kara yo _ 

Oün Beykoz çayırında, ~2 Er- Her iki takım da ellerindcld en Iükte - stizüm ona - bir sığ•- liyle gelenlerin ilk pllnda: "İşte 
tülde ba~layacak lik maçlarına ha- ku\'vetli elemanlarla sahada yer nak yapılıp, fuerine de iftiharla: İstanbul dedikleri benim .. ,, • diye 
zırhk olmak üz<'re Galata--arnyla almr" bulunuvorlardı. llirinci deY · "N ümune sığınak!,. diye yazıl· yüzlerine smtan Ahırkapıdaki 
Bevkoz takımları arasında futbol re ın~ütevazin · cereyan etmişse de masına mı? teneke mahallesini gö~yi§lerinc 

• 'nı verd" fY"·k .. d ld et:-r. ı. .ı ·mıım e yanı l-

~a/ a 1l::ıdığım için bu satırları 
~cr::ı bir vicdan borcu sayı. 

o .. u.. 1 
)l'ı " •Cat\cı ma.ııalı manalı "'ii • 

l'llt·d· ı . "' 
S;._; , " •1• çı tlolgunmuş. söyledi. 
~i~ledı ve ::;öyledi. Not edebil:ii
<lır v_c aklımda kalanlar ~unlar. 

' dıyor ki; 
y .. - Bizim çocukluğumuzun o· 

.. ncakıa . d" k . . öyı.. n §ırr. ı zev sız gelıyor. 
tek .. ?lsun, Hos çocuğa vcrilc
z hır oyun~ağın zevklisi ile 

1 cvl-sizini o değil, biz büyük· 
r~r 4yırt ediycruz. "Aman diyo -
..,uz: ~}U tahta oyuncak da çocuğa 
1 crıhr mi imiş J,. Verilse ne o. 
tır Bi . ki d . ·ı· :\)i : zım ovunca ar a cıcı ı 
tıli R k·ı· . . C tı.ı1tı •·• en ı, çcşıt çeslt.. _o. 

len· ar pekala onlarla aynlar, eğ· 
" ırler .. hrna biz ayak diremi
JOtuz: 

dei°;;i D.o~ru .. Bu oyuncaklar de. 
~od ~ızın oynadıkları seyler ... 
bi~>' a an geçti artık, diyoruz. 
Clirnc·ruz aına bizim a !tın bilezik 

lZd ' cilk 
1 

e... Sanatımı!' oyun. 
rız çj ık.. Ne cins istenirse yapa. 
n1~ aponyadan bilmem Avrupa_ 
}"ap neresinden gelen oyuncakları 
::--... inak bizim icin oyuncaktan 
~ -
~---------

11 AK J T' 
.;; 
r ıızetcdl' çıluın bUtllıı yllz:ı ve 
estınıertn bukuku mahfuzdur 

l\Uo~E rAHlFESJ 
Memleket Memlelcet 

l\y1ık lc;lııde dı-şmda 
a e, ... 1 u:ı ar.:; Kr. 
8 ,·· lk 260 -t2.'l • 
1 31ıtı '~~ 11~0 • 
r:'lllık uoo J600 • 

da tıt~eden Balkııo Birliği lç!.D ay. 
tine t:~ lıuru~ dUşUlUr. Posta blrll 
~er {lll.I ven yerlere ayda yetmı~ 

t\\ Uru1' zammedlllr, 
ve te~e kaydın. blldlren mektup 
"-ta lrrat ücretin! abone parasmm 
''tlıu ~eya banka ile yollama ı.c
l'Urıtı Clare kendi llzerlne alır, 

tenın her poııta metl<t'7Jnde 
ldr l\K.Tf'a ubo"le ynzılı.r. 

'• de!l1şUrme llcreU 2~ ~ 
rı tu ~ OC'Ut:TLERl 

tın =l't!t U~n'erm·n •anUm • !8.
ttrıda ~garı ltibareü Ud.D eaytala 
dllrdUncıi lç aaytalarda r;o kuruş, 
~lncucı 8aytada ı: iki.Del ve U· 
ke~ırıec~ ~ ~lrirıclde t: ba~lık yanı 

BllYük· lradır. 
l"Cııkıı ui. tok devamlı, llll~t 
<11trnel ' verenlere ayn ayn t.D. 
lla.nUzner yapıırr. Resm! uo.ruann 

J'I 18tın co lruru§tur. 
f'a"1 Mnbıyette t.lmıyıa.n 
K~k ll.llnlıu 

Bir defa 30. 
faaı 6:ı dö t • tk.I defam 50. ile: d~ 
ıoo k~~t detası 75 vo on de!a.11 
'ertn bl rı~ utr. U1: aylık llllo veren· 

r e nsı beda v d Dll t tın geçen lla.nıann a ır. r B&. 
be• ku • ~- b tazıa aıı tırla.ıı .. ruş......, csap edJllr. 

Valut hem ::!oğrudan doğru a 
keudı idare yerlnde, hen:ı Ankıa 
~dde!llode Orhanbey hanındn KE. 
., ~DIN 1.R.EN U~ BUrosu 
lıyle rnı.n knbuı eder. ( llüronun 

l.Plfforııı: :!033.~). 

' Harekete gccilirsc, muvaffak 
. olmamak isin hiç bir sebep yok
tur. Faıla olarak imkanlar mev-
cuttur. 

Bı.ı arada tarihe kan!fmak üze_ 
re olan ve sadece himayesiılik 
yüzünden mütehassıs ustaları da 
tarihe karışacağı şüphesiz bulu -
nan daha birçok küçük el ve tez 
gah sanatları vardır. Zaman za . 
man himaye görecekleri mevzuu 
bahsolan bu gibi sanatkarlaı;r da 
himaye etmek bir meınle'cet bor
cudur, 

·mnçlan yapılmıştır. 2 - O Galatasaray lehine neticelen- Bilet kesmemek veya ütülen. mi? 
1lk müsabaka takımların ~ene; ıni~tir. • miş biletleri tekrar tekrar kul- Umum müdürltrt, ~müdür _ 

ekipleri ara~ıoda cereyan ctmi~. ikinci devrede Galatasaray bir !anmak suretile vergi kaçalcçılığr Iere, şu, veya bu müdürlere m::ı:· 
neticde Galatasaray k'içüklNi gol daha yaparak vaziyeti 3 • O yapmağt itiyat edinmi!J otan Kc- ken verilirken, kazançtan lark Ji. 
2 . 1 galip ge'mi~lerdir. yapmı~tır. F:ıkat oyunun neticesi- resteciler • Eyüp hattı otobüs - rayı geçmiyen vatandaşlara el;· 

lkinci müsabaka B t<'lkım!arı a- ne 15 dakika kala birdenbire açı- cülcrile, her gün iki sivil memur bedeli taksitle ödenmek şartifc
rasmda cereyan etnıi~tir. Bu mü· lan Beykozlular fü:tfü:.te yaptıkları yollanıp mücadele edileceğine, evler yapılacağı hakkmda herse. 
rnbaka da Galatasaraylıların 2 . O 3 golle maçı 3 . 3 berabere bitirme- geni§likleri üç, nihayet dört ne yapılan ve tazelenen havadis 
galebe~iyle neticclenmi~tir. ğe muyaffak olmu5lardır. metreyi geçmiyen bu daracık lerin "yem 'borusundan,, ileri g:t. 

Günün son ve ehemmiyetli maçı. Galatasaray t3kımmda lıeniiz yollarda, Taksim Be!iktaş meyi§i.ne mi? 
"aharı çe\·ircn üç bine yakm seyir- hmirden dönmemiş olan bek Ad- hattın~aki büyük otobü~leri i!- Bunalbcr temmuz sıcaklarında 
ci önünde birinci takımlar arac:m. nanla c:antrahaf EnYer yoktu. letm.:~e kalkmakla, kendı geçe. çoluğiyle, çocuğiyle, anasile, ab. 

N. A. da yapılmıştır. mcdıgı yerde arkasına kabak la •1 ı, __ : __ .._ı,e ..!ad .1 ,_ 
..................................... ı.:-...................................................... ıiııı.ı. .................. 1 sıe, ıUUIU'luı...:;u, u ısıe, KOn' 
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şusile, ahbabile, akrabasile birlik 

Küçük Hikaye: -..a soğUş, yaparak ellerinde sepet. Bı• r gar,· p 8 d ~ m ;~r]~:. bi~e~:!~ :;:,d~~l:~ 
•·---------------.. ler, çantalar, sürahiler, mangal · 

1 

(Dünkü hikayeden de\"am) 
- Sen paradan konuşma, dedi· Muhtar Akbabanın taı:ın· 

dan bile çıkarır parayı ... Hadi Allahaısınarladtk· 
Serin bir rüzgar esti. Katip yuvarlanan bir taş gibi pati

kadan uzaklaştı. 

Yusuf. onu gözlerile takip ediyordu. bir gece kullu hemen 
arkasından uçmuşl1*- Sert kanatlartle katibin neredeyse omuz. 

larınr delip geçecekti· 
Bir gecekuşu!·· 
Yusuf birdenbire etrafına baktı- Korunun ara sıra parlak 

ve daima esıner loşluğu ötede beride yer yer lekelenmişti. Yap. 
raklar arasına saklanmış binlerce aes kulaklarına bir şey frsıl· 
dar gibi oldu: "Yusuf senin öhlmUn bir ağa.ç~an olacak; Yusuf ... 
Senin ölümün .. .,. Yusuf. masanm üzerinde duran siliblarr bırn
karak, kulübenin açık kapısma elini dokundurmaksızın katibin 
arkasından gitınek istedi. Koştu ve bağırdı· Trpkı bir keçi gibi 
baG'Inyordu. Bir kuş yeniden öttU. Fakat kıl.tip sesini duymadı· 

Yusuf: 
- Vehim·· dedi, hiç bir §ey yok-· 
Ve. katibin yorganda hafif ılıklığı hissettiği zaman söyle

diklerini hatırladı. Gilnün parlı.ık güne§i aklına geldi· Gni dön. 
dil· Silahlar oradaydı· Masa üzerinde .. birisi kUflen.miş, fakat bL 
risi yepyeni! Havı.ya doğru k:ıldırtlı. Madeni bir ses ağaç yap
raklarını yırtarak geçti· Bir ili dal çatırdayarak düı:ıtü- I•'ısıltr· 

Iar yapraklar arasında Mlfı devam ediyordu : "Yusuf, senin ö
lümün ... " 

Yusuf sabn.lıleylıı uyandığı zaman gün ormanda yeni sökmek 
üzereydi. Kapının önüne çıktr. Gôz.lerine çarpan ıı,ıklar onları al
dı, ağaç yaprakları ara.smdakl ku§lara doğru götürdü· 
Kuşlar ... Akbabayı sabahleyin onlar uyandırır .. Ama. kTşm da ... 

Kendino bir kahve pi.sird.i· Korunun arasmdan kulübeyi yalıya. 
rnk g<'!çip giden suda yfu:linil ve rı.ya.klarmı yıkadı. Fakat sular 
akmıyor, Meta konuşuyordu: "Yusuf. senin ölümün; Yusuf ... 
Bir ağaçtan ... " 

Yusuf koruyu bıraktı; ve köye doğru koştu. 

Akbabada Yu!lufu muhtar karşıladt· Öklizlerini ahırdan da_ 

lın yeni çıkarıyordu: 
- Yusuf, dedi: sakın yabancılarla mı ~au-ıtın ! .. 
Yu~uf birdenbire coştu: 
- Muhtar, dedj; bir daba koruya dönecek olursanı be11i 

ölmlis bulacaksınız oradn ... Bütün ağa~lar benimle konuşuyor: 
Yu!rıf, diyorlar. !lenin öllimUn ... 

Yazan: Kenan H uluıi 
leye geçen jandarma da yarnn saat sonra burada ... Deli!. Kendi 
kendine kuruyorsun orada! .. Halbuki ... 

Yusuf, uyuz köpeklerin yaralarını dii.silndü; ve tekrar geri· 
ye dönmeği yine tercih etti· 

Ertesi günü koru civarından geçenler, !limalde bekçi kulü· 
besinin bulunduğu bir taraftan gelen bir lakmı ağaç ııeslerini 

muhtara haber vcrdıler: 
- Hani. dediler; koruya bck~i koynıuııtunuz ... Ağaçlnrr kök. 

lerinden söküp gi.itilrüyorlar da haberi yok ... 

Muhtar ilkin ~>a~ını sallııdı: 
-- Sana öyle gelmiştir, dedi; Yusuf kimseyi bırakmaz iqe. 

ı İYC··· 

Fakat daha erte!!i glinü, başka 
ağacı c':.ev:rirken gördi.lğünü söyledi· 

Muhtar: 

hin, bu eefer Yusufu hir 

- Şiie köj !erinden bir kaçaktır; dedi. Yusuf o işi yapmaz. 
Haberi getiren köylti: 

- - Tuhafsın muht:ır, dedi: tanımaz m.ıynn Yusufu ben··· 
Hem de konu§lum: - ''Yusuf, dedim; Akbnbalılar seni bekçi 
diye gönderciiler buraya ... Halbuki sen ... " 

Elinde bir bnlta ,·ardı· S:ıpmdan tutarak üzerime doğru 
hiddetle yiirlidü: 

- Sus. dedi; nıçin kestiğimi biliyor musun ki?. 
- Hayır, dedim. Ama nic:in olursa olsun; orman kanun· 

Je.rı ağaç kesmeği yasak otm.i~tir· 
- !~ öyle değil. dedi! 
Balta~mt el;nden b:rrnktr· Ayaklarını yere yıkılmış koca bir 

mc§e kUtliğüııc <lııya.nuşh: 
- Bu me§e ağacını görüyor mu.sun, <lcdi. Diln aksam ken· 

dimi ıısılın.ı~ gördilm bu mc§O ağacında... ~ 
_ RÜ~'a bu, dedim, insan asıldtğmı c1a görür; kesildiğini de .. 
_Ben asıldığımı görmek istemem; dedi; hem de bir me

şe ıığacmda ... Bir· çing0ne karısı "ölümün bir ağaçtan olacak!'' 
demişti b:-ı Kimbilir. belki de bu ağaç... , 

Sonra geri geri ~e.'ltlldi· Bütün ağaçlan birer birer göstc. 

ı·erek: 
_Belki de bu. dedi· Yahut öteki ... Yoksa ... 

Kestiği kütüğe oturdu· Ellerini Yilzllno kapndr; ağladI· hı_ 
tc gördUklcrim muhtar ... 

Muhtar: 
- Sakın . dedi: sen de bir ağaç altnıda uyumuş olmryasm ... 
Köylil a.rab:ı.sma atladı; öküzler ~:ürüdü. 
t~in lı::ıldkati §U ki, Yusufun orada ağladığı doğruydu. llk 

clokik-:ılnr kendisinde ağaçtan kaçabilmek kuvvetini bufan Yu
- Devamı altıncıda _ 

- Bir sihirbaz scııi ~:ırpmı..~ g:bi komı~uyorsun Yusuf ... Hal
buki biitiin köy seni akıllı tamr ... Ama SQll' bilirsin·. Ö!nerlinin 
uyuz köoeklcrini getirecek knmnm o::inıdi nerl'Ol'\·sp <• 01 ir ... Şi-

.......................... _. .................... ._;;.~---------------------------------------
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lar hatti çocuk ~ukalılarr ile F1or 
yaya gidip akşama kadar sözüm 
ona safa ettikten, aardalya kutu. 
sunu andıran trenle yorgun ar. 
gm §chre dönüp: "Bugtin eğlen· 
dik .. ,, diye övünenlere mi? 

Yoksa pazar günü birayı bi. 
raz fazla kaçmp geceleyin eT( 

dönerken köıe baılarmdan birer 
küçUk ırmak salanlara mı? 

Şehrin şurasına buraauıa ağ 
germi§ olan veresiyeci müeueac· 
lerin her zaman için yontacak 
yeni safdiller bulu§larına mt? 

Kıymetli bir lbelcdiyecimiz, ilk 
defa sahneye çıkan Türk kadını· 
nm himayesi için candan bir ala. 
ka gösterirken, ji.Wbile mütehassr. 
sr sanat dtodamanlanmızm salaş 
sahne üzerinde eui vaveylaya 
devam edişlerine mi?. 

Siz söyleyin bunların hangisi· 
ne sinirleneyim?. 

•'°1uza.ffer ACAR 

Sinema ve tiyatrolar 
E. Sadi Tek Tiyatrosu 

'Bu s-cce Taksim Altmt~pe 
bah~esinde: (Bir tzdh'nç Komt'dlııılJ 

---.o---
Raşit Rıza Tiyatrosu 

2 ElylOI Pazartesi a~:ımı Be:lkta~ 
Ha.5lrnbey nlle bahçesinde: '"Afıwan .. 

Beyoğlu Halk Sineması 
S Film Birden: 1 - Zafer Ordu<;u, 

2 _ Şeyh Ahmet, 3 - Yeralb Esrarı 

:= ransızca ders 
Orta aıek.tcıı \'e ıı-.eıcrue il.matı: 

k:ılanlara ve Fransıı.casım flıerrct· 
ruek io;ttoyl"nlere mü~ııi ~tra::ıe 
rranSlZCH der! verilir. 

Arzu edenler Vskıt matb:ı:ıaı.ı nıla, 
.. FranMzcıı Oı;:r~tmeni" b;mlrıe ıtl· 
rahen \"er• tahriren miiracaal 
ı·debıJırler. 
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Bir garip adam 
- B:ı~ lıınıfı 5 luclde -

&uf, garip bir şekilde §imdi koruya bağlı oldu&unu duyuyordu· 
Daha doğrusu rüyasında kend·sıni ağaçlara nsılır.ı~. dili bir ka· 
nş dışarıda, mosmor gôrü)or; birdenbire uyanıp, silahı cllndC', 
kulüb~nin pcncert'sindc camı açarak, parmakları tetikte saat- • 
lercc biri. ini bckli~ordu· Kim gclC'cekti? Ve gıin doğar doğmaz 
d~an çıkan Yusuf, ağaçları birer bir r dolaşıyor; kendisini dal· 
Jannn m;ılmı: gördiiğU nğacı arıyordu. 

Günler vnrdı ki ökuz ar1balarllc korunun yamndan gcçı?n 
köylUJer u1.aktan uza.,:ı b:ılta sesleri i-,itf~ orlnr. l•oı kuroı lardı . 
Belki de nğnçlnrda bile ku!'lar uçamaz; ynprnklnr nrneında ıüz. 
gar es mez olmuştu. Al:babalılan, sabahları hiç bir şey uyandır. 
mıyor; koyliılcr kahvcnb önünde yalnız Yusufu konuşuyorlar
dı. Yusufun bir h::ıftadanbcri Akbabn.}n ind'ği )•oktu. Fakat bir 
gün birdenbire elinde bir balta yahut arkasmdn sürüklediği ko· 
en bir mC'şe ağacıyla, kan vo ter içinde, yol başından gözilkc

ccğini bekliyor} dı. Belki do Akbabanın bUtiln ağaçlarını b'.rrr 
birer dolas:ırak, rüyasında asılmış old(lğu ağacı anyacak, son·· 
ra. hiç birini bulamadığı zrunan, ne bir bıçak. n::ı de bir tUfck 

sesine nldınıı ctmiyerck bütUn ağaçlan birer hlrcr kcs:r devi. 
rccekti. daha tuhafı, no muhtar ne kiı.tlp . ne d~ köylillcr Yusu
fo el uzatamıyacaklardı· Onun için olacak kl muhtar yanma al· 
dıf;'l bir jandarmayla bir sabah Yusufu bulmak mecburiyetini 
hlsscttl. 

ltk d..:.kikatnrdıı tıpkı Yusufun bir zamanlar hissettiği ~lbi 
muhtnrnı gözlerine esmer bir loşluktan başka koruda. hiç bir 
şey takılmamıştı. Sonra birdenbire rüzgarın ostiğini duydu: ve 
sankl yüz binlorce böcek, ağaç yapraklarım clialerinin arasında 
lrrra kıra yiyorlardı· Kulübenin kapısı açıktı; iki silah, ikisi de 
masanm ilzcıindo duruyordu. 

Muhtar: 

- Yusuf! diye seslendi; Yusuf bey! .• 

. Bir kU§ uçtu; ve kutnbenin tek kanatlı :z:ıcnceresi rüzgarla. 
gidip geldi· Jandarma DlMa. üzerine bırakılmı3 iki sll&hla oy· 
nuyordu. Göz göze. geldiler. Kulübenin önünde Uı;: dört ağaç 
Yerde yatıyordu. Kökleri topraktan iyice çıkarılmış; dallan ke
ırlimi§ti. Muhtar bir kere daha seslendi. Jandarma: 

- Muhtar, ocdi; kimmiş o çingene kansı ... 

Muhtar bqmı salladı; ve aynı dakikalarda jandarma bir. 
l cnbire slllhma el al:mı§tr. Yusuf, elinde bir bıllta, meşe ağaç. 
!arma baka. baka geliyordu· Ara sıra dalları yokluyor; lkendi 
kendine dii§UnUyordu: ••- Yusuf, senin ölilmUn .. .'' lluhtarı 
görfinco birdenbire kaçmak istedi; 11onra geriye clöndü; kU!. 
retti; ycro yıkıldı; ve ağladı. 

Jandarma: 

- Sarh03, deaı; ıı~ yapbğmı bilmiyor muhtar .. 

:Akuama doğru Yusufa b!r 6kUz araba.ama ba~lryarak Ak· 

b.ıbaya getirdiler. Köyün biltün kaptlan kapanmıştı. Katibin 
samanlığında sarho3 Yusufu bir köeeyo attılar. Yalnız. ~ bu
nunla lkalmaclı. llk gilnler samanlıkta. yatıp kalkan Yusuf Uç 
gUn sonra birdenbire yok oldu. Bir hafta sonra koruya. giden. 
lcr bir ağaı; dalında ölil buldular. 

,. .......................................... ~, 

KENDiN BiRiKTiR 
________________________ ........ 

W.JO 1 r<RAMT\'l·:LEl:I -

T. iş Bankası 
1940 f(üçük Cari 

H esaplar 

ikramiye Plnm 

ı lielı·ı ıııou ıırıı - ıı no.- ıırıı 
8 • 1'100 • • 80110. -
il Mo -8110tl.-. ... ~) :SUOtL-.. -4o 1110 .. -41ll)O - ,/ 

7!) . ~ . -ı!7MJ-
210 7• . - Cl'./~0.-

Ke~ıdeler: 1 Şuh.tt, 1 M" 
yıa, 1 Ağuıtoı. 1 l lci"rİff!srı" 
tarih rind~ ''ııımlır 

............................ ~----------------

lr 'r--------·------------.... Meclis-i Meb'usan Bayanlarımızı aylık üzüntülerinden· 
1293=1877 
Hakkı Tarık Us 

Kurtaran gayet sıhhi ufak, yumuşak ve en ince elbiseler altında 
belli olmıyan 

ilk Deurenın müza. 
kereleri : 

400 bü) Uk ıwıhlfalık bir Klt..h 
Fenıil ve Bağı 

, Her ltitabcada bulunur -
:)ahıbı. ASIM U~ 

Yeni ambalaj ve daha mütekamil bir şekilde 8 lik ve 12 lik 
tularda yeniden piyasaya çıkmıtbr. Bütün ecz~nelerde, Tuhafiye 
Parfümeri mağazalarında ve kadın berberleriride hizmetlerine ha 

Ba·uı 1ı ·'I ,·rı . \1AK11 /\Jaıhaası 
Umum ne<jrıratı ıdare eden: 

Nrrtk Alnnrt C\rı•Mrıl 

olduğunu arzederiz. 

----- ---··--- -----·------------, 
' ,I Türkiye Cumhuriyet• 

Ziruat Bankası 
1 

KıNiN FIYATLARI 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden : Kurulu" Tarihi: 1888 
Sermavesi: 100.000.000 Türk lirası 

~ube ve A ;an~ A~edi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banlca muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

~ıraat Bankaımcıa 1'umbaraıı •• lhbarSlZ taaarrul beaaplanncıa en u 
00 Uruı bulunanıar3 senede • defa çe!dlecek kur'a Ue •ğıdakJ 

pl&ııa 'lire ikramiye dağıtılacaktır. 

' 4 

• 
40 

100 
lto 
180 

Ade\ 

• 
• 
• 
• 
• 
" 

1.000 Llralık 4.000 Ura 
600 • :z.ooo • z:.o • ı .ooo • 
100 • 4..000 • 
60 • G.000 • 
40 • 4.800 • 
20 • a.ıoo • 

OlKKAT: Heııaplarmdakl paralar bir ııene lçlnc;le f>'I liradan aptı 

dOımlyenıere ikramiye çıktığı takdirde CJo 20 fazlulyıe verll~ktır 

Kur'alar aenede c defa: ı Eyıoı, ı Blrlnclklnun, 1 ltal't n ı Haziran 
tarlltlerlnde çekilecektir. 

. .. ./ ..... ~-·--.:.,,. . . . --- . r-- • 
Dev1et Oenizyolları iştetme 
umum müdürlüğü_ ilanları 

2 Eylülden 9 Eylüle kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış ~ün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
Karadenh hattma - Sıılı 12 de (Akıu), Per§cmbc 12 de (Ege) ve Pazar 

16 da (Ankara). Galata Rıhtımından. 
Bartın hattma - Sah 18 de (Anatarta), Cumartesi 18 de (Ülgen). Sfr. 

kecl rıhtımından. 
(NOT: (Anafarta \'apuru Jncboluya kadar gldeookUr.) 

1znılt hattına - Salı, Perııembc \'C Pazar 9.30 da (Uğuı·ı . Tophane 
nlıtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi ı:ı, Snlı 0.5(), Çarpmba, Pcrocmbc ve Cu· 
ma 16 da ve Pazar 8.15 de (Marakaz). Aynca Cumarteal 
14 de \'e Pııznr 19 da (Susı. G:ılata rıhtımından. 

Handırnın Jınt1ınıı - Pazartesi, Salı, Çarot:mba. ve Cuma 8.15 de (Sus). 

G:ı.lata nhtımından. Aynca Çn11amba 20 de ve Cumartesi 
20 de cı:onya). Tophane nhtr.nından. • 

ı;:ırab:ga hattına - S:ılı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhlımınd:ın. 
lnuoz r;:ıttına - Pazar O da (Bartın). Tophane rıhtımmdnn. 
Ap.-nhl• h:ıttuu - Çarı;amba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de (Merain). 

Slrkccl rıhtımından. 
(!'\UT: Cum:ırte."I p05ta.'U lımlre kadar clclecl"ıldlr.) 

lzm'r ıılırnt hattın:ı - S:ılı 11 de (Kade~) ve Pazsr 11 öe (lzmlr). Galata 
rıblımınd3n. 

17.mlr U!ın~ po~ası - Pc!'fcmbc 13 de (Tırhnn). Galata. nlıtımından. 
(8036) 

NOT : \'apur 'ı;ıcferlerl hnl•kmda. hC'r türtıl mulfımat ıı:J:ığıda telefon nu. 
ınnr.aL'ln 31u.ılı Acc:ntderlnılz.dcn öğrenUcblllr. 

Galata Uıı~ Acente) ğl ~ Calnttı. nıhtımı, I.Jmıuılar Umum 
MUdllr'UğU blnuı altında. · 42362 

G:ıı~ta ŞJbe Accnlcıt:;rt - G 1 t.ı. rıNınu, .Mıntaka Liman 
Hdı 1ı 1 binası altmcla. 40133 

Sırlcc~·I Şube Acentcl·ğl S.rl•ccl, Yoku Sal;:ınu. 2:?740 

•ıR•llllKmtmt .. lallll .. Dsrlllı:lll ..... ıı.m.............. ... ...... ~ 
Gerede Belediye Riyasetinden : 

f,'~hl'f ~il= llrı:. ~c.c~ll beleülye elcktrn • . mtralı lokomobil maklniatlltl ve 
elektrik fen ncmurlu~ mıı.,~9.ldlr. Tıı.llp'erilJ vc~lkalarllc Gerede belediye 
ine nıUrcc.a~lıırı. (80~21 

Harp vaziyeti dolayıalyle kinin maliyet rtyaUannda buıl olan d 
.iltllktcn kinin ve mUJtekkatınm ı EylQI 9•0 tarihinden itibaren fiyat» 
rının arttınlmaın zarureti huıı olmuıtur. 

Bu hususta fazla mıılt\mat cLlmak lstlyen allkadarlann lstanınaıd' 
1UZıtay Deposu DircktörlUğtlnc \'O ADkarada Umumi Merkezimize mıırr 
caatı:ın rica olunur. 

Dev1et Demiryollan ve Liman1art 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli c 1164 ı llr:ı olan 1100 K~. Briket Manğancz 400 
Briket SU!Jıyum. 200 Kğ. Briket Foafor ve :?80 Kğ. Briket Krom, teahhü 
l!a etmeyen mUleahhlt nam ve ve hesabına olarak (6 9.1940) Cuma 
aaat (11) on birde Haydarpaçada Gar bln:ı.:ıı dahlllncle!d komL&yon tar 
dan açık eksiltme ulullle satın alınacaktır. 

Bu ~c girmek l.ltıyenlerln (871 lira ısoı kuru,ıuk muvakkat temlnal 
kanunun tayin ettlfl veaal~le birlikte ekatıtme gUnU saatine kadar ko 
yona mCracaatıa:s ıazımdır. 

Bu işe alt §&rtnameler komlı.:onda.ıı parasız olarak dağılılına.kt&dlfo 
{1571) 

ıstanbul Belediyesi 
JIAnıarı 

l~otörlll \'e nıotdr311<: mffıl ıhll'.ıl vasıtaları için yaptınlacak nu 
pl~k:ılnn açık eltılltmcye konulmu,tur. Tahmin lıedell 1472 Iha ve ilk 
natı ı ıo llrn 40 kuruıtur. Şartnamo zabıt ve muamellt mlldUrlUğU kalca> 
de gurUlecekUr. 

llıalc 9/ 0/ 040 Pazartcııl günU ııaııt 14 de Dalını Encümende )llpılacak 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup:nn n 940 yılına alt Tic 
Odası vcsikalarfle ihale gUnU muayyen saatte Daimi EncUmende 
malan. (i7S9) 

' 

• 
~m~~~1R·7f=e 

OSMANLI BANKASI 
TCRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Sı11üftro w Tirltirr Cıimhunrttı ilt mün.7f<iı muk.ıvtlrn.ımtsr 
~191 /Vum.ır•lr IOl6f 1931 l.ırilıfı lı.1nunf4 t.nıJılt rdılmıstır 

( 14.6 11933 t.ırrlılı 243$ Num.ır.ılr Rt':.ml 0.ıuı~ J 

SermaJffl: 

ıhtlrat akçesi: • 
10.000.000 inclllz Lirası 

1.250.000 lncınz Lirası 

Tlrkiyenin batlıca Sehirlttinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONORA ff MANÇESTER·~ 

MISIR. KIDRIS. YUNANISTAl'f. IRAN. IRAK. FILISTI~• 
.,. MAVERAVI EROO~'do 

Mmez " ş.beleri 
YUGOSLAVYA. RUMANVA. YUNANiSTAN. SURiYE. LOBNAN 

!ti filyaHeri H bltiln -Dllnyada Acenta ve Muhablrlttl 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesıbt ar. ve m~uaı hesaplan lıG~.ıdı 
T ıcıri kredıltt \•e Yf'\.1İlılı lıredıltt b~dı ,; 
T urkry~ ve Ecll<'b• memldcttler lzcmne k"id! ~dar ıskonıosa.; 

Borsa """'""' ' 
Ewm v~ ıahvıl.il, alıu. we cm~ı iıcrın~ ava•, 
~edat r.lısı!Jıa ~~ yıre. 

z:::: ........ ı:=:==========-t~ 
ta vlibck t'111nı\"t"I ~rıtmm '•iz kira~ 

l<as.ııı.r ~rvısi vanlar. 

Piyuaının en mllult tartlarire ( lnnnbaraı; ••ıa 
kumbaraaıı) taurnıf hn-.ıan açıltr. 

, .VAKiT matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, me;:mua, gnzete baıar. 
Tabiler n1tm•na clizV.i İAleri ahr. 


