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I Hadiseler arasmd~ j 

Roman yada 
ve Macaris-
1'anda Alman 
ekalliyetler; 

İngiliz 
tayyareleri 

ı lJaş laraıı 1 ıncıde) 
re hiıcu,m edereı~ ·inıılaklara ve 
yangınlara sebeoı~et vermı~lerdir. 

Basar burük oıduğu tanmin e · 
dilmek tedi r. 
Ba~rn ıııolarımız da :Magde-

Romanyacla 
nümayışler 

oluyor 
Bükreş, 2 (A.A.) - D. N. B. : 

Başvekil ile Parti 
Genel Sekreteri 

Viyana konferansında Alman. 
ya Hariciye Nazın Yon Ribben
trop ile İlaly3n Hal'iciye Nazırı 
Kont Ciyano'nun vcrdik!cri ha. 
kem k3rarından ayrı olarak AL 
m..-ınya ile Macaristan ve Rom?.n
ya nı-a.sında aktedilen iki muka.. 
'<: 'cnnme var ki bilhassa beyneL 
ın lel siyaset alcıminin dikkat ve 
al ıkttsını · uyandu aeak mahiyet. 
tc-lir. 

burg, ~rburg petrol depolarına 
~rodend<.: ticaret g>'ınilerine, ham 
\'C Soert'dc emtia ganarma Guis· 
nez burnunda.J;ı top~u me,·zilerine 
Alnıany:ı \'e Holana<tda mütead -
elit dliş~an tayyare meydanları. 
na hücum etmı<:!erdir. 

Tayyarclerımı~den ıkisi yokla 
mada bulunmamış üçü sahilleri· 
mizde m~ouri inış yapmı~lardır. 

Londra, 2 ( .A.A.) - Höyter a. 
jaıısından: 

Enelki gece dü~manm havadan 
taanuzda bulunmaması hadisesi 
hıyiliz tayyarelerinin Fransız sa 
hilıerıne kar~c yapını~ oldukları 
şiddelii taarruzlarla izah edilebilir. 

Viyana hakem kararının Romen 
hükumeti tarafı:ıdan kabul edil. 
mcsini proteato için, Bükreşte 
dün öğleden sonra mühim bir te. 
zahür vulcua gelmi~tir. Polis, 
zırhlı otomobillerle ve itfaiye hor
tumları ile müdahale etmiş ve 
halkr dağıtmı!Ştır. Bazı tevkifat 
yapılmıştır. 

Kral saravr önünde büvilk 
meydana giden yollar saatlerden. 
beri tar.ıamiyle kapal!drr. Kuv. 
vetli jandarma kztaları kral sara.. 
ymx muhafaza etmekte ve hilliin 
şehirde jandarma devriyeleri bcz
mektedir. 

Viyana panay•rın
daki standımız 

~enrımız açuış torelliJl· 
de buıundu 

Viyana,~ (A.A.) - Anadolu 
ajans.nın hususı mı.uıabir! bilam. 
;Cr ~ 

.ı...ıd.ın Balkan de\'letleri dahil 
.>tmaK uıeıe ı·ı <ıevıetın i~tırak 
;::ru.:mı~ ouıunduğu \'ıyana ~ pana 
.fı: ı aun Alnıan iktı:>at nazırı 
•' wtk taratmcıan açııınıştır. 

Gençlik klüplerine muvaff a· 
kiyet temenni ettiler 
İsmet İnöntt, CUınhurrdsi 

Milli Şefinin etrafında yxkılmaz bir kale gı"bi, g~lerl i.st.ndıeJe 
tenccih olarak toplanan TUrk gen-;Uği bugün beden terbiyesi m 
lefiyetinin tatbiki yolunda ve neıo içinde ilk admımt atml§tlr· V 
yet. kaza, nahiye ve hattA bir çok köylerden geuçlik klUp ve gnıpl 
~çıtma töreni ve&tesllc toplanan ~ocuklarmız 7.afer!nWn yıldönU 
nü kutlarken mı1li §eflerine l!onau~ b-ığlılıklarmı ve içten gelen 
du:rgu ve aa.ygr ile ellerinizden öptüklerini an; ve va81'ta olmakla b 
Uyarını aziz §efint. 

Ziri\ bu mukaveleler mucibince 
Almanya Romanya ile Maeariı. 
tarııo r.ralarmdnki ihtilafı hellet. 
mey~ tın·assut etmek mııkabiJin. 
de bir nevi ivez olarak bu mem
lc'·ctlerdeki Ahn~~n ekalliyetlf:rL 
n rr:ümtnz bir vaziyet temin et. 
ın' ştir: Cerek Romanyad:lki, ge.. 
re\ Macaristandal<i Almanlu 
bt1ndan sonra tamamen husıui 
biı ckil':yetleı· hakkına malik ola. 
cnk, bilhassa bu eknlliyctlel'i.rı ır. 
iti \'tlS'fİf'.n muhafaza E'dilecektfr. 
llu hususta gösterilecek ınübataL 
:.ızlrlilnrtll:"n her iki hüinimet de 
Ilerline ı~nrşı mesul tutul.acakbr, 

Hatırlarda olduğu üzere Al. 
manya Sovyetler bil'liği ile aktet. 
tif;i anlaşmal<'r muci1>ince ;1\1os. 
kovanın idaresi altına geçen Bal. 
tık memleketleri ile Besarabyada. 
ki Almanların Almanya,;a rnuha
ce~·eti crınsınr kabul etmi§tİ. Bu 
aurctle .ı\lm.-ınya Sovyetler birliği 
memleketleri üzerinde arhk hiç 
bir aUıkası kalmadığını gödenniş 
oluyordu. Bundan başka yine fi. 
mali ftalyada bulunan Alman e. 
kalliyetlerinin de Musolini tara. 
folan ileri aürülen talep üzerine 
harp harekatına t'ağmen Alınan
yaya nakledildikleri unutulma.. 
mıştıl', 

i~te Almanya ile bir taraftan 
Sovyetler birliği, diğer taraftan 
j lal ya arasında Alman ekalliyeL 
leri adı verilen mesele bmİamiyle 
tasfiye cdilmi§ iken bu defa Ro. 
manya ile Macaristandaki Alman
ların burada bırakdnıasmcla ııra.r 
edilmesi, fazla olarak bu ekalli.. 
yet1cr için aynca mümtaz bazı 

hukuk alınması basit bir tesa. 
düf eseri olmasa •erektir. Deni. 
lebifir ki HitJer Almanyası Ro
manya ve Macaristan ile aktetti. 
ği Allru\n .ekalJiyellerl mukavele. 
JeriyJe bu memleketler üzerinde 
istikbalde huausi bir siyaset takip 
edeceğini de aöstermiştir. 

:V1Y ANA KONFERANSININ 
BALKANLARA TESIRJ 

:Viynna konf~rantr Transilvan. 
ya hakkındaki kanırmı verirken 
Yuna hükUnıeti de (11) eylülden 
itibaren 1924 ~ 1928 ••nıfları ih. 
fiyat aubaylanııı bir aylık askeri 
hizmete çağırdı. ltalya ve Yuna. 
nistan araamda Arnavutluk hu
duda meselelerinden. azma olarak 
çıkım hadiseler bir dereceye 
kadar yabpnı§ gibi görünmesine 
rağmen Atina hükU.metinin bu 
tarzda askeri bazı tedbirler aL 
maya lüzum görmesi ile R~ya 
ile Macaristan arasmdald ihtilaf 
arasmda bir yakınlık, Lir miiJıa.. 
sebet bulunduğunu göstermeye 
kafidir. 

Zira Almanya ile ltalyClmtl ni. 
yelleri müstacel surette TramiL 
vanya meselesini hallederek Bal. 
kanlann diğer kısımlan ile mq· 
gul olmakb. OnU1l için Y unanis. 
tan timal tıudutlannda beliren 
ate§ panltılarmm henüz tama.. 
miyle sönmüt olduğuna kani gö.. 
rümnüyor ve tabü olarak bu tan
C:Ja hareket etmekle kendi hesabı
na haldı bulunuyor. 

Bununla beraber Viyana kon.. 
f eransmın kararı üzerine lıir ta. 
raftan eski Romanya çiftçi parti
si şefi Maniu'nun Transilvanyada 
mukavemet tertibab alacak bİJ' 
tavır takınması, diğeıo taraftan 
Sovyetler birliği ile Romanya a.. 
rasında - adeta Viyana konl-e.. 
ı·ansmm karanm istihdaf eder fe .. 
kilde - hudut h3diae1eri çıkması 
,-e bu hadis.eterin notalar teatisi
ne kadal' gitmesi Tuna havzası 
vaziyetini tasfiye etmenin o ka.. 
dıır kolay olmadığını isbat et. 
mektedir. - A. 

10 bin Romenin yemini 

Infilak eden boml:ıalann çıkar -
makta olduğu ziyalar, lngiJtere 
~hillerinden görülebıliyordu. In · 
giliz tayyarclcnnin hücumu, saat 
~2 de l>a~lamış 'e iki saat devam 
t:lmi~tir. Taaı ruıa uğrayan mm · 
taka, Polon} adan Gri~ _ ~ez bur· 
mına kadar uzanmaktadır. 

. Bükreş• 2 (A.A.) - Rınyter 
a1ansmdan: 

Transilvanyanın terki aleyhin. 
deki ümayişier devam etmekte. 
dir. Brasov'da TransiJvanyah 10 
bin RQmen, umumi bir bahçed-e 
toplanmışlar ve diz çökerek J'yfa. 
caristana bir karı~ toprak verme
miye yemin etmişlerdir. Biraz 
sonra Alman iktısat heyeti reisi 

ll:1Vt l /\EZARI::Tll\'/N 
TEBLIGJ 

Lomlra, 2 ( A.A.) - m\\'a ne· 
zarctinin tebliği; 

Di.ın hava bombardıman kuvvet
leri dü;ınanm lsenbu:-g ve Schi
pol tayyare meydanlarına taarruz 
C'tmi~tır. Bütün gece bombardıman 
tayyarelerimiz Almanya, İtalya, 
lloJanda \e Fransa üzerinde geniş 
harekatta bulunmu~larchr. 

Almanyada bombardıman edi 
len hedefler arasında Münih Stut
gard tayyare fabrikalan. Hanov 
Ludvig lfafcn ve Nordenhan pet· 
ı ol tcsi .. atr, Lcipzig ve Bitterfemd 
mühimmat fabrikaları, Emdende 
seyrisefain, Ca:)sel elektrik fabri
ka:)ı, S<ht \ e l\Ianheim eşya istas 
yonlan ve diğer birçok tayyare is
tasyonları vardır. 

ltalyada, Torinoda Fiat tayyare 
fai:>rikaları ve Se:)tofangioYani'de • 
ki Marelli Manyeto fabrikası mu. 
vaffakıyetle bombardıman edilmi~ 
tir. 

Ayni gece, sahil muhafaza tay· 
yarelerimiz bir düşman denizaltısı 
na ve Fransanm garp sahilinde 
Loryanda bulunan torpito bollan 
üssüne taarruzlarda bula11muşlar:
dır. 

Bütün bu harekattan tayyarele
rimiz ıariatsız dönmü~lerdir. Yal· 
nız bir tanesi yere inerken parça
lanmı~tır. 

Berlin, 2 (A·A·) -- Stcfani a... 
j:ınsmdan: 

Evvelki gece Bertin üzerinde 
uçmak tcşcbblisünde bulunmuş O· 

lan düşman tayyareleri, tnyya.re 
dafi b:ı.tarya1nrı tarafından tarde
dilmiştir. Eerlln üzerine hiç bir 
bomba atılmamıştır. 

Berfin, 2 (A·A·) - Stcfııni a. 
jan.sından: 

İngil.i.zlerin 29 B.!,'1.ı.stosta Berlini 
bombardıman etmeleri esnasında 
Almanlann vermiş oldukları tele -
t:a.tnı miktan 12 ye baliğ olduğu 
ha.her verilmektedir· Bundan baş
ka Tiergarten parkına. bir çC>k bom 
balar dilşmUş ve saha.da muazzam 
delikler açmış olduğu öğrenilmiştir· 

Amsterdamdan bildlrildlğine gö 
re eV\'elk.i gece bu şehirde altı de-
fa hava tehlike işareti verilmiş ve 
tayyare dafl bataryalıın. mütead.. 
dit defalar !aaiiyeto geçmiştir. 

T aymis diyor ki 
(Baş tarafı 1 incide) 

ediyordu. Avrupaya hUcum et· 
mek için, bitaraflarla Hitlerin a. 
çık dü~manlan arasında hiç bit 
harp gözetilmiyecekti. Bununla 
beraber İngiltere zaptedilmemiş 
ve sarsılmaz lbir halde durmakta, 
Hitlerin futuhatmı Avrupada de. 
tnir çember ile ihata etmekte ve 
Avrupayı nazizmin pençesinden 
kurtaracak nihai zafer için kuv. 
vctler toplamaktadır. Avrupa ha
ritası bir kere daha Hitler tara. 
ftndan çizilmiyecektir. 

Zaferin beraber getireceği yar. 
dnn, imar ve akıl eseri, nazi terö. 
I'il;nde:n kurtulacak ve Avrupa 
rnılletlcrinin işbirliği ile İngiltere 
v_e dominyonları ve Okyanus öte
mnden gelecek diğer yardım.1ar!a 
yapılacaktır. 

Neubaçher ile diğer bir memur 
lıasmane edvar izhar eden bir 
halk kütlesi tarafından ihata e. 
dilmiştir. Binmiş olduktan oto. 
mobilin önünde bulunan gamalı 
haçlı flama yırtılmrştrr. Bunun ü. 
zerine polis. müdahalede buluna· 
rak otomobile yol açmtştır. 

Alman turizm bürosu da halkrn 
taarruzundan hasara uğramtştır. 
Halk, Alman konsol~hanesi, bi. 
na&ına da girmiştir. 

Bu nUmayişler. Bükreşin siyasi 
mahafilinde _büyük bir endişe u. 
yandırmaktaoır. Bu mahafilde At. 
manyanın bu hadiselerden istifa
de ederek Transilvanyayı ve hat. 
ta bizzat Romanyayı i§gale kı. 
yam etmesinden korkulmakta. 
dır. 

Romen ordusu Transilvanyadan 
çekiliyor 

Biikrcş, 2 (A.A.J - Röyter: 
Romanya ordusu, şimali Tran· 

silvanya'dan çekilmektedir. llem 
· ıeketin her tarafında bir endi~ 
ve gerginlik havnsr hüküm sür. 
mektedir. Halk kütreleri, Bük
re~'e gelen trenler, burc.ya, da· 
J1a bir kaç gün evvel Macarlara 
karşı ölüme kadar müdafaa ede· 
ccklerine yemin ettikleri ocak. 
Iarmdan kovulmuş, acınacak 
lıalJ~ bulunan n.uhacir kafile
leri getirmektedir. 

Viyana kararma karşr protes· 
to için te.zahUrler organize edil· 
mektedir. ~facnristan, Almanya 
ve ltalya elçilikleri bina.larr, bir 
hilcuma karşı kuvvetli muhafa. 
za. altrndadrr. Kuvvetli kxtalır, 
nizamr temin etmek üzere, so -
kaklarda devriye gezmektedir. 

Hitler ve Musoliniyc şiddetli 
birer protesto göndermiş olan 
köylü partisi lideri doktor Ma· 
niu, dün, Tra.ruıilvanyanın mer
kezi Cluj'a hareket etmiştir. Ba. 
zı kimselere göre, Maniu, orada 
mukavemeti organi.ze niyetinde 
bulu.nınal"tadır. 

Transilva.nya vali.si Somes, 
halka hitaben bir beyanname· 
neşrederek, halkı tehlikeli ihti· 
raslara yol a.ç:acak lhn.reketler
den tevak1dye davet eylemiştir. 

Biitlin Romanyada mektepler, 
bir ay daha geç f!Çilacaktır. 
Budapeıtte, 2 (A·A·) - Stefa. 

ni ajansından: 
Öğrenildiğine göre Romanyalı

lar şimdiden Karpatıan tahliye et.. 
meye başlamı§lardır. 

Hndot komisyonunun lal'al'lan 

Bndapeşte, 2 (A·A·) - D-N-B. 
bfüliriyor: 

Macar - Romen muhtelit ko
misyonu terkedilen arazinin Maca
ristan tarafından işgali meselesi 
etrafında, 10 saat süren bir mü. 
zakereden sonra bu ~abah aşağı. 
da.ki hususatı: kararla~trrm~lardır: 

Macar ordusu, hududu 5 cylUl
de geçecektir. Krtaatın girişi 13 ey. 
lfilde nihayete erecektir. Giriş, 
Gros\·a.rden bölgesi lıarlç olmak 
üzere. biitUn Macar - Romen mü~. 
terek hududunda. başlayacaktır. 

ı taira, Homanya, .buıgacistan, 
Macarıstan ve Slo\•akya ııctısal ve 
ticaret naıırlarile seiırlerinin hazJC 
bulundukları bu açuış törenini mü 
teakip. Türk heyeti \'e konsolosluk 
erkanı Bedin büyük elçimiz flüs 
rev Gerede t:ırafmdan iktı:;at na 
zırı Funka takdim edilmiş \'C Tür 
kiye standı geıilıniştir. 

Teknik ,-e tertip bakımından 
olduğu kadar, teşhir edilen nümu 
nelerin güzelliği ve nefaseti itibari 
le standımız ziyaretçiler üzerinde 
çok iyi bir intiba bırakmıştır. 

Funk'un nutku 
'Viyana, 2 ( A.A.). - D. N. B. 

3.jansı bildiriyor: 
Virana fuarının açılması müna 

sebetile Alman ticaret nazırı Funk 
bir nutuk söyliyerck İngilizlerin 
bu sefer tamamen yanlış bir hesap 
yapmış olduklarını tebarüz ettir 
mi~. ve sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 
Ablukanın şimdiden tesiri kal 

mamıştrr. Alrnanyaya matlar şi 
mal cenub ve şark hudutlarından 
e~ki.sinden fazla gelmeltte ve deniz 
:ışırt memleketlerden ithal olunan 
mallıırm büyük bir kramtnın do. 
yerlerini tutmaktadır· Dö\'iz mti(j 
killatnu ,.e bundan doğaco.k eıkm 
tıla.rı İllgiltere mUbt.l!~a etti. buna 
mukabil bizim yiyecek ve wtiçlaJ 
madde stoklarımız{ da mlkll'lrlarrn 
dan dfuı o~arak tahmin ı;tti- Ve jyi 
silılb1aı-Ia. milcehlıez; bulunan ve 
dünyanm en büyük h~va kuvvet.le 
rine malik bulunan ordumuz Manş 
ve Atla.ntik sahillerine gelm.i~ bu 
lunma.ktadzr. 
Alına.nyanın para \'aziyeti nedir? 

Mark en emin ve en sabit akça ol 
duğu gibi xaafa düşen sterlin lira 
~mm A vrupad:ı yerini tutmak ilze 
redir. 

Londraıun City'sinde imal e. 
clilme.kte olan sterJing vahidi kt. 
yasisi artık ye>k olmuştur. 21 a
ğustasta. İngiliz hükO.mcti, keyfi. 
yet derhal mevkü meriyete geç. 
mck üzere İngiltere bankasının 
banknotlarm:rn ithalini menetti. 
Elimizde bulunan İngiliz lirası 
miktarının azhğ~ dolayısiyle bu 
tedbirden stkaeak neticelerin Al. 
manya için hiç bir ehemmiyeti 
yoktur. İtalya da aynı vaziyette· 
dir. Mez-lcUr karann Norvec, Da.. 
nimarka ve Belçika ve bilhassa 
Fransa.nın ilıerine olan tesiri da.. 
ha mühimdir. Zira bu memlekeL 
lcrde daima mühim miktarda ster 
ling bulu11makta idi. Fakat bu 
kararın en vahim neticeleri bizzat 
İngilteredc kendini gösterecektir. 

Viyana kararı ve 
mihver devletleri 

(Baş tarafı 1 incide) 

Deden Terbiyesi Genel Dll'dd.örü 
Cemil Taner 

9Jr' 
Doldor Refik Saytlam Da "'eldi .,, 

' 
Yrllarea ihmal edilmiş olan TUrk gençliği. Cumhuriyetin ~tığı 

yizli yolda ve 30 ağustos gibi ulvi hlr gUntin ytldönUmUnde aradzğ'ı 
hayı bulclu- Yüksek dircktiflerinizlo bölgelerde gençlik klilp ve 
Jannın açtlma töreni bugiln bölga merkezlerinde, tua, nahiyo ve 
çok köylerimizde yapıldı. Gençlik llu yurt da.va.sına he~la işti 
etti- Gençliğin fizik ve moral yet!şmeslni l!:!ğlryacak olan bu f 
yetin, yükse~ Başvekilin hususi D" iizaheretine mazhar olnı.asz m 
ket için bü)iik bir istikbal vaadetnıektedir. 

Bu Vj!Bile ile tC§kil!tım.ızm ve getıçl~ somJuz saygıiamu a 
derim· / 

'Eoclen Terbiyeşl Genel Direktör· 
C<ıuıtı Taner 

Beden Terbiyesi Gentl Dlrektörlilğüne 

Z&fer bayra.mr ne§esine, gençiik grup ve kfüplerinin açılına. tö 
ninin inz!.rııamını bildiren telgrafmızı iftiharla aldım. 

.Mu vaff_akı~·cUer dileıim· 

Dokt.or Ffkri Tuzer 

Ba,vekll 
Refik Saydam 

Halk Partisi Genel Sctaeteri 

- Cumhuriyet hUklımetinin ana ya.sa:ıstna gi'ren bü~·Uk prensip1 
dt!n ilha.m alarak vUctıde getirilen gençlik klüp ve gruplarının vi 
yet, ku& ,.e nahiye ve bir çok l~öylerde nçrlma törenlerinin lıu,. 
y:ıprldzğ.m_r ,.~ bu h:ı re ketin partim izle Ulu Şefi etrafında yekpare • 
kUtle gıbı bJrle!lmi~ olan Türk ;ı"<'n~liğinin ooşkun tezahürlerine ,. 
sile l~kU ettiğini saygilartınla a.r,ederlm. 

Deden '.rcrbiye't flenel DircS.törü 
Cemn ,.ancr 

. . " "' 
SJym General Ce'11il '.l'ıuıcr 

Beden Terbly~i Genel Df~ktörii 
Ankara 

.Açuan gençlik klüpterinin mesai ve öncillüğünüzle me8ut neti 
- \'ereceğinden mutmain olarak l!tikbale emin nazarlarla bakma 
ta olduğumuzu bildirir ,sevgi ve ıaygılarmu sunarım.. 

Halk Partfsl Genel Sekrl"t<?li 
Emırmn Mehm!u Doktot" 

Fikri 'J'mer 

Hayvan koklaşa koklaş 
insan söyleşe söyleşe 

H a:-aı~ _değiş~csi çenelerinıizi yoracaktır. Sebebi, söz açma 
. ga 1}11. .bır Yesıle oluşundadır. Biribirinin ayni geçen gün!erd 
ınsanlann k~nuşma!a~ı pc:k Y~\'an gider. Konusnıağa doğru diiri!s 
başlryamadıgımıı gıbı, ikıdebır duraklanz. Asabiyetle pannakları 
ınızt Çltlatır, kra\'atımm yoklar, pencereden dışarı bakarız ... Men 
lıus fikir, bir türlil akla gelmez ki ... Konuşacak söz kalmamış gibi 
dir. H~?~~ ~i~. de havanın değişmesini, hele şiddetli bir tesir gös 
t~mesını. du~unun; tanıchğr~rz birisile daha ilk karşıla~manızda sör 
Iwecek bır lanruz olmasa bile; hayayı göstererek: 

- Ne kadar değişti; dersiniz .. 
Sohbetinizin yarısında, benzini 

bitmiş otomobil gibi duraktadı~t. 
nızt fan:edelirn: "Hava,, sağ ·01• mıza veı;ile olacak hava deği~ikl 
sun!... Verirsiniz kuvveti ha\a ğini memnuniyetle karşılarn:ıh:n 
bahsine: • • • 

- Yağmur da ne kadar siddet· 
1i yağıyor! 

Postahaned eki 
Kutu 

- Böyle olar.ağını hiç ümit et
menıiştik. Büyük po~tahaneye gircliği 

zaman bir duvara nııl 
lanmış ufacık bir kutu gördun 
Uzerir.de kırmızı boya ile "~i!iü 
~et kutusu,, yazılıydı. 

- .Bu sene kı~ erken geldi. 
- Sonbahar derneğe kiımenin 

dili varmaz .... 

Kutwıun ufak olma511 inti.za 
Ye doğruluğu seYer bir insanı 
ho~u~1a gidıyor: "Şikayet o kad< 
~-tz kı, bu kadarı kafi geliyor .. d 
yorsunuz. 

İsviçre topraklarına 
bombalar düştü . 

llern, 2 (A· A-) - Stefani ajan. 
sından: 

!sviçre ordusu erkfını:harbiyeai, 
İngiliz tayyare f'ıloları:nm dUn gece 
Saint - Gall kantonu üzerinde uç
muş olduklannt bildirmektedir. 
J{antonda tehlike işareti verilmiş.. 
tır. Tayyareler, Au kasabası ya.ki. 
nınde lsviçro arazi.<Jinc bombalar 
a fırıI!i1ardzr. 

Av:rupa nıilletleri ile •bu işbirli.. 
ğindcn öyle bir A'VtUpa çıkacalc.. 
tır ki. bu Avrupadaki müşterek 
ekooomik tesanüt politik !bira.. 
bengin temcllmni t~kil ede-
cektir. 

Grosvarden'e 6 eylfilde girile
cektir· 5 eylülde Macar kztalan 
Ma.rmaröziget \'e Sıatmar'a var • 
mış ol.a.caktır· Ertcai günU Gros -
varden'e girilecek ve Jnüteaddit 
merhalelerle, 11 eyl\ılde Klozen
burg'da bulnna.caklıı.rdır. 12 ve 13 
eylul günleri. işgal Szekler'in ee • 
nubu şa.rktshıdeki arazide tamam 
ola.ca.ktır· 

Transilvanya halkının kendi 
arzulan dairesinde bit' idareye 
mazhar olal>ilmeleri de ya pl&i. 
ait yoluna gitmek yahut ah.ali mü
badeleai uıulünü kabul ebtıekle 
rnümkün olabilirdi. Her halde 
sulhtan sonra guek Macaristan· 
da, prek Romanyada httbanıi 
lıir ekalliyet rejimi bahis mevzuu 
olmam•h idi. Viyana kuan Ro. 
men - Macar iJıtiWmr bıı tekilde 
kökünden haUetmekten ise Tran
silvanyadan kırk bet bin ·kilom.et. 
relik hir a1'aziyi üz:ıerindeki Ro. 
manyalı lıaUda birlikte Maearis
tana veı: ırıeyi tercih etti. Bu ıu. 
retle ı9d.acar • Romen ihtilafı hal
ledilecek Yerde sadece §eklini de. 
iittinfi. 

Bıt11dan daha mühim olarak 
hem Mac:al'İstanda, hem de Ro· 
manyada simdiye kadar mevcut 
olauya,n bir Alman ekNliyet me. 
aeleai icadıetti. Almanyanın ha. 
kemlik vazifesi mukabilinde hem 
Romanyaya, hem de Macariılane. 
imzalathğı 'bire.- mukavele ;ıe bu 
mcml«!ketlerde bulunan Almanlar 

Hava bahsini, doğrudan doğru· 
ya söz sennayesi etmek de milin· 
kündür. Zira bü~iimeğe elveri"li 
bahistir; mesela yağmur.un şidd~ • 
tinden, evinizin damınr aktarma -
ğa, oradan da kiremit fiyatlannm 
Yüksekliğine atlayabilirsiniz. Der· 
ken damda gezen kedilere, sonra 
tayyare bahsi.ne, derken en alt ka· 
ta inerek sığmak me,-zuuna geçer; 
saatlerce çene çalarsınız. ''Han·an 
koklaşa koklaşa, insan f-Oyleşe şöy 
leşe ... ,. derler. Bizim de biribiri· 
mizlc daha çok. sıöyleşip anl~cuna • 

Fakat o küçük kutunun. memu 
ve __ halk üzerinde oynadığı ıx:ik~ 
loJık rol herhalde büyük: 

• "l\lemur o kutuyu gördükçe, ''.. 
ka}"et edilmem daima mümkün 
dür,, diyerek gayret Ye intizamı 
bir kat daha arttırıyor. 

Halk da, kendine verilmiş oln 
~k tabii bir hakkı, ~n pratik ~ 
kılde kullanabilece-ğinde l ın~,11 
nun . Uçüncü.umumimüfet· 

tişlikte bir tayin 
~ 2 (J{uhmu&) - Udik 

kaymal;amı Şekip ma.aşile naklen 
üçtınctı mnumt müfettişlik hususi 
kalam ınüdürlUğUne tayin edildi. 

Bugiln saat H: te Bihatkcres ile 
Bi4arPöepöki arurnda.ki gilınrük 
karakolunda, cari askeri meııelele. 
rin müzakerC!!İM baııhnmtı:tır-

• ı 
hususi Lir ekalliyet rejimine tahi 
olacaklar ve Almanlara mahıuı 
ol;m ırki hususiyetlerin muhafa
za•mdan Romanya ve Macaristan 
hükurmtleri meıul tutula~ar. 
dır. ASIM US 

Bütün bu nikbina:1e düı:ünr •!!:' 
rimizden sonra. a:çı.nıl:u-; o kıı 
tu}'U aran kimscrıin. içı>ri~ir.ı bor 
bo~ bulaca~rrm da ümit ı:c'.~lin 
mi dersiniz? 

llil:mct .Hl'SIN 



............___~--------------
~ 11 ti k a : 1 
arp ve Turkiyenin Şehir Haberleri 
sanayileşmesi 
~ı ıuurlanclıftlllf olan 
~ • • ~ badiae,i kmdi da
~asin INr mesnet yapnw•rnr 
~ ı,b. CUJnhuriyet Türkiyesinin 
tiı.d. .. ~tan yaratmak iıtecli. 
latedi~~ ve tereddüt yoktur. 
tttı. .. ~ vazıh, sarih bir ıu
aaıa taYin edebiliyoruz. Davamı. 
~ ~ bütün uzuvlarile müa. 
Sihıe oı.. l.ir millet pratmakbr; 
lal.!.-~ lbÜıtakiJ, iktnatta müı
--.., .. tirde müıtlıkil! 
l'ibLL -... i".::!'ecı. endüıtri faaliyeti. 

- ...... ~. bu iıtiklilin ilk 
ttt~clen !>iridir. Cumhuri. 
~ tinin Türkiyede en
llıııl.ı - laırınak için aarfettiii e.. 
11~tı. •lnelerce güçlülılerle kar. 
~ • Çiin1rii Türkiyenin son a
~ ,ekonomi tarihi fU memL 
-·~ İfadesi olmuıtur: 

~~ lberhale Türkiyenin bu. 
ti~ .._Tiden mahrumiyeti dev
li -r .. B.u amanın karakteriıti. 
de ._tirlci1enin sadece bam mad. 
~.L~çık pazar olmaaıdn-. Bu 
l"h'""" benı Oımanh imparator
t.ı • "-' Garbi A vrupada inki. 
lerj' tatan sermaye ıabip. 
bir ~undur. lt:balitçıhk ar
ırı.._ ~pa ile ve medeniyetle te. 

" l'llİlrya11dn-. 
~lci.ıei ftMrbale iı tiklil harbi. 
ç~ ~ neticeıi olarak ortaya 
~ . llluıtaki) devlet mefhumu
~ İllbaadi meıelelere tatbiki 
"d.,.~Ullun kuvvetle hakim olma. 

~~ d8\'irde bir nevi endüıtri 
..;."~lİJ.ln.i bütün ruhları sar. 
ıı_Jlır, !lu hal milletin ruhuna o 
l'ıth •r •lllnıiıtir ki romantik bir 
~llrbleıi halinde memlekette 
~lr· • kitifler riyaziye ve fizik 
ll ••nıi bir tarafa tnrakarak or· 

1
' çılan.ya çalıımıılardır. 

de~ devrin nihayet bulduğuna 
)eti ~t eden, ve fUUl'UD hüimi
lıir 111 ifade eden ilk hareket filli 
ııi~'Urette memleket ithalatını 

rn altına almak kararıdır. 

di:" clvirde artık ithatitm tah
'ttrn1' •an.yün kurulman için ta.. 
'cl'J 01an .....ıdi ....ıarm hesap 

1 ITieıi zaruri teUıldd Milmiıtir. 
l11 de · d'' tri. _._ " 1~-11 •• -'-le· vrı en uı uw p.... onu 
~~ 1P etmiıtir. Plin onaya çık. 
tı zaman Türkiye artık yal
~ iç hamlelerle değil. dünya va. 
'!etinin, buhranlann, otarşilc 
~efelerin tesiri ile de hare. 
-.~t etınek mecburiyetini hi11et

lftir. 

>~93~ harbi bir yandan Türki. 
t\i ele, endüıb·:lenme hareketini 
~liiklere ıoktuğu ıibi bir yan. 
ti.... .- onu hızlandırmak zarure-

··ı OM-.... ya atmııhr. 
liar1..! • . 1 • t' "et uua zarurı netıce en ıca. 

~otlarını kapamııtır. Bu harp 
"'- ~bununla kabnamıı, malze. 
başt .. h.b ile karakterlenmeye 
kad~dıgı ımclan itibaren ıimdiye 
~t~ •anayiletmekte geciken 
~1- etleri bu davayı daha 
tlti.. tabakku{r ettirmeye icbar 
~tirle ~Onra vapur, demiryolu mal
~ •ı, • fabrikalann yedek ak. 
den milli müdafaaya hizmet e. 
~g\iefYanın ıüratle huırlanma11 
•u•ta \~bk bir zannoettir. Bu hu
d 'td ıç bir mazeret hareketi 

Uralllaz. 
lia..ı,· 

ti "'-ı'i Ilı ~taya atbiı bu zaru-
h ~kıy~ Türkiyede aanayileıme 
bet hi:tiraiıı bız~ıı ile • ı:a\iı. 
~itel..!~Ya mtikal edelnlir. 

tdecetc '1111 ticaı-et fila.una iltihak 
keneli ..._,erin hundan aanra 
"~ , ........ eketimizde yapılmaıı
Pı,_._ ""'11mit olmuı dünya 
~Ut billıtct._ npurua nadir hulu. 
detj r llıata halini almaımdan 
bal'elc re~ir. S.nayı1eıme 
hrıı-. etİlniz hızlanıyor, daha da 

calrtır. 
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üniversitede tedrisat M;;".;ı;.-;;;.-;-·-ı 

T~~~ed~ k~y~ te~!~.b~~~ 1 
na bu yıl liae olgunluk imtihanla- den itibaren yapılacak ve tetrini· J 
rmm EyUHUn 25 tinden ııonra ta- ııanlye kadar devam edecektir. 
mamlauma.ın dolaymile bir teırini- Bu hususta fakUltelerde hazırlık
evelden itibaren bqlanmMma ka. !ara bqlanmrştır· 

Yeni araba J 

tipleri i 
Hükumet memleket dahilin· f 

deki motöraüz nakil vasıtaları 
için iki tip kabul etti. Bunun 
her hususta birçok faydacı var. 
dır. En başta tamir gelir. Ye. 
dek k11rm kolay ve ucuz temin 
edileceği için arabanın hizmet 
müddeti .bir hayli uzatılabilir. 
Hiç ıüpheıiz kullanalı§ ve ıürat 

rar n~tir·' 

Odun fiyatları 
Kayıkta teslim ıçin yeni bir 

narh kabul olundu 
Fiyat rnürakabe komisyonu dün 

tekrar toplanmış, o d u n u n 
kayıkta teslim fiyatını tesbit et· 
miştir. Malum olduğu üzere ewel· 
ce yalnız eve teslim fiyatlan tes· 
bit olunmuştu. Fakat odun depo· 
lanna yakın yerlerde oturanların 
da uzak yerlerde oturanlar kadar 
fazla nakliye masrafı ödemeğe mec 
bur kalmalan doğru görülmemiş
tir. 

Dün tespit edilen kayıkta teslim 
fiyatlan şunlardır: 

Kuru Rumeli meşesi çekisi 330 
kuruş. yaş Rumeli meşesi ve Ana· 
dolu kuru meşesi çekisi 300 kuruş, 

Anadolu yaş meşesi ve kuru gür 
gen çekic:i 275 kuruş, yaş gürgen 
çekisi 250 kuruş. 

Komisyon b~dan başka nebati 
yağ fiyatları üıerirxleki karanm 
da \'ermiştir. iptidai maddelerin 
pahalılaşması yiızünden vejetalin 
yağı maliyet fiyatının 63·64 kuru· 
şa yükseldiği görülmüş ve toptan 
olarak vejetalin ya~mın 70 kuruş· 
tan satrlmac:ı kararlaşmıştır. Pera· 
kende satış fiyatı, evvelce gıda 
maddeleri için şehrin muhtelif 
semtl~rine göre ilan edilen k~r nis· 
betlerinin toptan fiyata ilavesile 
meydana çıkacaktır. 

Karne usulü vergi 
Hususi müesseselere teşmili 

mümkün olabilecek mi ? 
Hususi müesseselerden yıllık 

vergi alınma şekli bu yıl maliye ve· 
k~letinin verdiği bir kararla karne 
usulüne tebdil edilmi~ ve bu ~kil· 
de vergi alınmaya h~lanmıştır. Bu 
usule göre hususi müesseseler \'C i· 
ı;inde ı;alışan elemanlar yıllık \'er' 
gilerini vererek birer karne alacak· 
!ardır. Bu karneler yalnız varidatı 
gayri safiyeleri 2000 den aşağı olan 
müesseselere tatbik edilmektedir • 

Ecnebi ekalliyet okullarında \'a: 
zife gören öğretmen1er de a~·m şek· 

le tabi olmaktadırlar. Yalnız büyiık 
okullarda vazife gören öğretmenler 
eski şekilde \'ergi \'erecektir, Kar· 
ne u-ulü öğretmenlerin lehine bir 
vergı usulü olduğundan oğretmen
ler maarif müdürlüğüne müracaat 
ederek bu kararın umum ekalliyet 
\ e ccnetn oı.."u)larırut ti$inilitıi iste· 
mişlerdir. Maarif müdürlüğü vazi' 
yeti maarif vekillı~ine. maliyeye ve 
defterdarlığa yazmıştır. Gelecek 
ce\aba gore hareket edilecektır. 

ilk tedrisat müfettişleri toplandı 

ilkokullarda kayıt, ka
bul 16 eylülde başlıyor 

İlk tedrisat milfettişleri dün öğ- ' Müfettişler bir hafta r.arfında 
leden sonra .Maarif müdürlüi\inde ?ü~Un okullan dol.qarak yeni ):ıl 
bir toplantı yaparak tık okullarm ıhtıyaı;larını lMbıt t'deceklcrdır. 

lmıuımm yakmlqmaBı dolayıııi. İlk okullarda kayıt. hbul 16 ey -
~~1 alınacak tedbirleri görUımüı - lfıld.e. tedrisata da 3 Oeylül pazar. 
terdir· tesı başlanacaktır. 

1 bakımından da ayrı bir hususi. 
yeti olacaktır. Bu arabalar köy
lüye taksitle verileceği için yur. 
dun zirai kalkınma11nda da mü. 
him bir adım olacaktır. Biz bu. 
rada havadisi büyük bir mem· 
nuniyetle kar§ılayan ve köylü. 
nün clerdine tercüman olan bir 
köylünün bir iki temennisini ili. 
ve edeceğiz. Köylü diyor ki: 

1 - Elimizdeki arabaları hü. 
kumet satın alsın .. Yahut taksi
te mahsub etsin. 

2 - Ekserimiz arabaya öküz 
koıuyoruz. Araba tiplerinden 
ıbiri öküzün koıulmasına elve. 
riJli olsun .. 

Bu temenniyi üzerinde durul. 
mıya değer bir mesele telakki 
ediyoruz. 

Orta tdrisat 
öğretmenliği 

imtihanı 
Lisan imtihanına 62 kiti 

girdi 
Orta tedrisat mü~selerine tı. -

:macak ü~rı::tm:!n muavinlerinin 
imtihanlarına tini\'er-ite edebiyat 
fakülte;,inde ba5lanmı tır. 

Fran~ızcaya 32, İngilizceye 2G 
\'e almanca imtihanına da 4 ki~i 
i~tirak etmi~tir. 

Şıfahi ımlıhanlar~ yakın® bas· 
!anacaktır. Tabiıye, riyaziye ve 
fiıık ımtıhanlarr da beş eylülde 
yapılacaktır. 

Orta tedrisat 
umum müdürü 

Dün p~·cvantoryomla 
U aküdar okullannı 

gezdi 
Şehrimizde bulunan orta tl'd· 

risat umum müdürü Bay Hayri, 
dun de tetkiklerine de\ am etmiş 
ve Üsküdar ı, 2, ve 3 üncu orta 
okullarile yeni açılacak ol<ın 4 
iıncü orta okulu gezmiştir. 

Bılahare pre,·antoryoma gide
rek çalı~ma durumunu gözden 
gt"çirmiş V'! bina , azi) eti etrafın· 
da al~kadarlardan izahat almış· 

1 evkif an ege eroin 2·5 kuruşu nerede 
aramış · sokan bir kadın 

gaka landı 
Leman adında bir genç kız ge

çen gUn, tevkifhaneye gltm.iıt ve 
bir akrabuına beı paket sıgara 
brrakmııtır· Memurlar bu paketle. 
rl aradaıklan zaman içlerinden e. 
roin çılmıq ve Leman yakalan -
mı&tır. 

Leman bunlan Ahmet adında bL 
risinden aldığını söylemlt, Ahmet 
te yakalanm1tlır· 

D 
. 

---
1 ı· d . . . ... ~ ~yat aıreaı 

reiai 
Münakalat vekAleti deniz nak -

liyat dairesi reisi Ayet Aıtı.ığ 
Ankaradan şehrimize gelmiş~ir. 

15 gün kadar kalacak, ve~,fıle
te .bağlı daireler üzerinde tetkik· 
ler yapacaktır. 

Liman umum müdürü 
lzmire gitti 

Limanlar işletmesi umum mu -
dürü Raufi Manyas bazı tetkikat 
için Izmire gitmi~tir. Bir müddet 
orada kalacak, liman İ§leri üze -
rinde çalışacaktır. 

Dün her ikisinin muhakPmc.sine 
beşinri Mliye cezıtda bakılmış; ka. 
rar verilmek ür.ere muhakeme baı· 
ka bir güne bıralnlrnıştır. 

Bundan başka Baba Havdar a. 
dmda bir sabıkah eroinci d~ha ya. 
kalanmış, üzerinde eroin bulun -
muıtur. 

Baba Haydar bcışinci sorgu ha. 
kimliğine vP.rilmiştir-

Dünkü ihr:ıcatımız 
Hal~ ihracatımız son günlerck 

artmaga başlamıştır. Dün Maca · 
r~stana 80 parça hah gönderilmiş 
tır. 

Bund~n başka yine dün ı~,·iç · 
reye bagırsak, yaprak tütün iç 
fındık, kitre, l svcçe tuzlu k~yun 
bağırsağı gönderilmiştir. 

Altın fiyatı 

Altın fl~atı dıitmekte devam et
mektedir· Üç gün evvel 2120 ku. 
rııfken dlln 2060 kuruştan mua. 
mele yapılm1ttır. 

Sabıkalı hırsızlardan Sillc\'man. 
dün Mahmutpaşada Matyo.ham· 
nın kuhurundaki çinkoları söker • 
ken yakalanmış, üçüncü ~ulh ce· 
za mahkeme .. ine verilmiştir. 

Hır ıı mahkemroe bu pi5 i~i 
dü~ürdiı~ii 25 kuru~u bulabilm<'k 
1ı;ın vaptrğrnı iddia etmiş, fakat 
mahkeme kmdiı::ini 4 a}' 20 ~ün 
hapse mahkum ,.e hemen te\ kir 
etmi;tir. __ ..., __ _ 
Hava Kurumuna 
vatandaşların 

yardımı 1 
Ha:. Kurumuna ni~an yüT.ük. 

)erini vererek yardımda bulunan 
vatandaşlarımız gün geçtikçe art-
maktadır. . . 

Antalya anbarı sahıpl~nnd::n 
Mehmet Sipahi ile kardeıı Adem 
ve refikaları, y eşilköyde oturan 
Bavan Mefharet nisan yü~ükle~İ
ni Hava Kurumuna vermışlerdır. 

Kcreıte tüccarlerından Gevrek 
yan da Bakırköy Hava Kurumu. 
na 50 lira teberruda bulunmuı
tur. 

3-VAKITıs 3 EYLU~ 1940 

Yöziip düşiiHdü~: - ~ ---~ ,,,_, -
Ucuz evler 

Dür:kü gazeteler, bir şirl\et tarafından dört bin liraya eo.·ler 
yapılacagım \'e hunların yirmi senede taksitle ödenecefjni yazdılar. 

Dedelerimiz: "Dünvada mekan ahirette iman! derlerdi. Bu 
a~a ~zü. e\ in Türk an·anesindeki ehemmiyetini göst~rir. Böyle bir 
şırketı~ k.uruıu}u, geç bile kalmıştır. 

lçımı;de, yani aylıkla ıteçinen insanlar arasında arsa almak, 
C\' ya~~ak. i.çin para ı olan hemen hemen hiç kimse yoktur. 

Bırı~tırıp yaptırayım diyenler de, buna ancak ömürlerinin so
nunda, hın zahmetle kavuc:abiliyorlar. 
. . Kira evlerinde, ev saİıiplcrinin nazını, insafsızlığını çeke çeke 
ıhtıya~~d~ktan sonra, bir ku:ubere ka\';u~mak, asla imrenilecek bir 
şey degıldır. 

.. Eve .~e~ç.yaşta sahip olmak, yalnız maddi rahatın bir müjd~ 
gı~ı de du~~nulemez. E,·in ahlak, seciye ü5tünde de bir takım tesi, JJ 

len olur, kı bunun manevi kazancı her türlü maddi k~rdan dahıt 
yüksektir. ' 

Jlabe:. ~~ C\ !erin yalnız maaş .;ahibi memurlar arasında yapı
lacaRım b!ldırı.Y<?r· De,·let bütı;esi, elbette dalgalı fert bütçesinden 
da•ıa emnıyetlıdır. "Maaş .. ı, igortalı bir karnak gibi düşünmek 
hat~lı a):ııamaz. Fakat yine devlet bütçe~inden para alan, bu pa
ra ıle geçmen, hayatını bu gelire bağlayan bir ınıf daha vardrr; 
ucretle çalışanlar ~ımfı. Bunları maaşhlardan ayırmak neye? 

.. "Mu\'a1.enere dahil., fikri arkac:mda hiç şüphesiz bir takım dü
ş~nceler ~ralanmıştır. Böyle bir şirket kurulduğu vakit, devleti ke· 
f~~ tut~agı _umuyor. Borcun ödenilmesine, onu vasıta edecektir. 
f:'ger_b_öyle ıse. ~evletçe bunun kabulünde bir mahzur yoksa, ücret
lıler ıçın de aynı şey yapılabilir. 

Daha d?~':ll u. bu davayi, yalnız bir memur mesele i gibi mü
talea da ~kc:.ıktır. Bu k.apı, bütün yurttaşlann istifadesine aı;tk bı· 
rakılmalı. dıleyen bu şırkete girebilmelidir. Tabit giri' şartlan mü· 
teh~ssıs adamlar tarafından ince elenip sık dokunulur ortada ~üp-
helı; d~l~vereli hiç bir nokta bırakılmaz. , "' 

H~l!lc:a bu çok hayırlı bir iştir .• ·e kadar çabuk ba~arılma o 
kadar ıyı olur. Hait'kı Süha Gtzzi11 

Kıskançlık yüzünden 
cinavet işliyen polis 

Dün ağırcezada hadiseyi anlattı 
Bir kag ay evvel Tarlabaşmda. pJeı zorlandı· Bu otobüaçü Halilcli· 

Nebahat adm_daki m.etreainln evin. Kapıyı kırarak içeri girdi ve Ne. 
de karşılaııtıgı otobüsçU Halil a- bahatin üzerine atılarak Jcadmı 
dında birisini, kıskanı;lrk yüzUn. dövmeğe bqjadı. 

d
1
_en tabanca'Ailc vuHrup ~l~Uren poh • Ben bu ıırada yutığımm altına 
ıs memuru ıap ayrının mu a- , koymu• oldugumw taban 

k · d.. ·k· · ~ ,. camı çı • 
emeııııne . un ı ıncı agır ceza karml§, krlıfına yerleştiriyordum 

mahltemesınde ba,ıılanılmıştır. Kadını bırakmasını eövledim. Ku-
)le\'kUf bulunan }satil polis, ha. für etti, sonra maııa fu:erinde ta _ 

diseyi 1;öylc anlatmıştır: bancayı kapmak .istedi. Ben daJuı 
··- Vekadan iki ay kadar evvel evvel davrandnn. Altall& üatüslr

nokta beklerken bir hizmetçi gel- boğu3mağa ba§ladılc· 
di ve kcişede oturan Nebahat a. 
dındaki kadının benimle tanışmak 
istediğinJ söyledi· Gittim· Bana ra. 
kı içirdi ve kendi.sile doat olmamı 
sö) ledi, Evli ve iki çocuğum oldu
ğundan kabul etmek Uıtemedim. 
Fakat beni polislikten attrracağmı 
ileri sürerek tehdit etti; böylece 
,;orla benimle sevişti. 

Vakadan bir gece evvel bera. 
ber ııinemayn gitmiştık. Sabahle • 
yin giyinirken birdenbire oda ka-

Amerika da 
Silahlanma 

faaliyeti 
Tayyare fabrikaları 
durmadan çoğalıyor 
Amerika !!İlahlnnma faalivcti eıı· 

kiye hiç benzemez bir h1tl a"1mışllr· 
Bu. ~nca~ altın arayıcılığa benzeti. 
lebı lır. Bırleşik cumhuriyetler 10 
mayıstanberi hakikaten bir silah. 
lanma içinde Yll§amaktadır. Tay -
~·are fabrikaları adeta yerden man 
tar bitiriyormuş gibi tayyare imal 
l'lmf'ktedir. l~i ve fena zamanlar. 
d~ ~·a~ılan bütiln binalardan şim. 
dı ıstıfade cdılmektedir· Yapılan 
lıe~plara göre bir sene sonra Bır
lcşık Cumhuriyetlerdeki cephane 
fabı ikaları bütiln dUn~ ada mc\'cut 
fabrikalardan daha "ok olacaktır. 
Halt· ·r ı " 8 51 a 1 imalatı dolayısıle harp 
~a~ançlarmı lemin yüzünden mcc. 
lısı a.ranca teşkil edilen bir tahkL 
k~~ hcyetınin işlerine vaziyet et
tıgı .Du Poııts bile şimdi bir Ny • 
!on tp<>k çorapları \'e sentetik ham 
maddelerle beraber müthiı patin. 
yıcı maddeler de istihsal etmekte 
ayrıca bu zamana kadar mevcut 
barut fabrikalarının en büyüğü 
kurulmaktadır. 

Şüphesiz ki Amerika Holanda \ a 
k~rgı yıldırım harbinin b~lad;ğı 
gun harp ~nu uykusundan uyan
nı~ştır. Evvelce s~nelerle .süren e. 
mırnıune çıkarmak, hazırlamak ve 
mUsaadeler almak artık biribiri ar_ 
kasından Vaşingtondan gelmekte 
ve memleket harp içinde olmadı
ğı halde ö"le imi• gib' h.. · t• d ta " .,. ı urnye ın • 

e hdidata maruz kalmaktadır· 

Harbe hllZırl:k faaliyet \'e tP.. 
m1tyUlleri her tarafta hızlıı. ilerle
mektedir. 

Birdenbire nasıl oldu bilmil o. 
rum, karyola dem.irine çarpan ta
bancam ateş aldı ve Halil bir kaç 
yerinden yaralandr. Kalkb. dıpı ı 
çıktı; sokak kapısı önünde yıkıl
dı. kaldı. 

Eğer ben Halili kasten öldür. 
ıııeydim. asıl bunları bqıma HJ'M 
Nebahati öldürürdüm.,, 
Duruşma phitlerin celbi içbı 

başka bir güne bıralnlm11br· 

Yeni te~ıl&t mensubu bir çok 
gençler §imdi •ivill'rin ukerl ta. 
!im görmeleri için kuruiAn kampa 
~tmektedir. Bu kamp bahriye na_ 
zırı Knox'un teevikile tem edil
miştir ve 17-29 yaş ıarumdald 
gençlere askeri uHm \'fl terbiye 
vermektedir· 

185 rakamı 

Memleketin her tarafmdıı., silih. 
lanma ve harbe hazırlık hususun. 
da büyük bir dönüm hareketi hiı
ııcdildiği için cfkin umumlyenin 
nab7.mı tutan Mister Gallup'un 
verdiği rakamlan tetkike hacet 
yoktur. Mister Gallup'a göre bun. 
dan bir ııene evnl eli eili.h tuta. 
bilir erkeklerden yüzde altmış biri 
mecburi aııkerliğe aleytardı Şimdi 
iııc yüzde altmış dört buna 1auf
tardır! Bu rakamlar biT.~ bu bü. 
yUk memleketin gerek iktısadt ve 
gerek manevi bakımdan ne büyük 
bir değiniklik yaşadrğtnr gayet ba. 
riz surette göstermektedir· Eu
günlerde herkesin ağT.mdan çok 
sık olarak 1Jir rakam işitilmekte. 
dir· Bu rakam Amerikada fimdi)·e 
kadar olamadığı derecede popü -
ler almuştur. (165)· 

Bu (165) on üç Amerikan vila
yetinin lngiltere anavatamndan 
ayrılıeındanberi geçen senelerin 
miktannı gösterir: 

'•165 yıldanberi bizim memlPke. 
timis hiç bir zıunan bugünkil ıka. 
dar istiklali için milcadele mecbu
riyetinde kalmamıetır· .. 

"Biz 165 senedcnberi hürriyeti. 
mizden müstefit oluyoruz ve timdi 
hürriyetimiz için harp etmek mec. 
buriyetindeyiz, ,eldlndeld cilml"
leri artık Aınerikada pek çok kim. 
se-lerin ağzından fııitmelt mümkün. 
dür. 
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i le ev yaptır
"'14 __ an n şar lar 

a ı kooperatifi 4 bin liralık bir ev 
yapacak ve bedelini 20 senede alacak 

Vaund~lara tak&Uo ev inşa etmek nıtlt tııallyettnın ilk senc::lnl hissedar 
ı~ın (BllyUk Türk Yo.pı I<:oopcro.Ull) yumak, l~çl yctt:Urmek, marangoz· 
Jmıllc b1r tecekkUl kurutmu:tur. Bu haneler, kiremit ve tu"'ln lmalt.tbn.nc· 
tc:clddllUn başında pro!ea6r Salih lcrl kurmak hazırlığmd:L bulunacak
!- ırat. avukat renıuı öı:ner. mllteah· tır. Bir sene sonrn evler ın:asına baş· 

mak Uzcre 400 lira odencccl•Ur. Scrı~· 
lcr ;;ettikçe borc mıkt.arı auılacağın· 
dan t Lt de azhlncnktır. 20 aene ao· 
nund& 4000 liralık C\'t sahip oıaıı 

GOOO lira ödemiş olaeakur. 
:as 1J.ehmet All vardır • .Ayrıca. ınOcs· Jıınacaktır. ı<:ooperaU.t lklnc! ıene 500 ev yapa· 

bUecckUr. l~ sene aonra bu miktar 
J;"Ünde be' eve yUkı~lccckUr. l"oope· 
ratilın 40 bin hlsııesl olacaktır. Ser
maye& ilk ııcnc ı mllyo:ı 200 bln, ikin 
el sena lac 2 milyon lirayı bulacakur. 

s'.aı .. r aramnda 23 kf:l dnba bulunmak Mesela 4000 llrnlık bir ev yapmak 
tadır. tstlyen bir klmse modelini ve ar.ea!ı· 

Koopero.U! bugünlerde fdare mecll· • nı beJ!enccck \'C bu pııra:rı 20 senede 
alnl seçecek '\'O vnll '\'C belediye reisi· 6dlyeccktır. Blrtnct sene !?00 lira tak· 
nln de bazır bulunacağı blr toplantı ısıt ve 200 Ura d:ı. faiz ve sigorta ol· 

yapı1aca.ktır. Kooperatl!ln ~lmdilf'k -==============================-
oehrlmlzdo çalıııacak, flerldc fullye· 
Unl blltlln memlekete tcım11 edecek· 
Ur. 

Ev aahlbl olınnk lstlyen bir vatan· 
da.o eV\·cla. 60 b1"o alarak kooıı-ratı· 
!e "rtak otmıılt mceburlyettndedlr. 

Her hl.aı:ıo beş lira olduğ'una göre 
300 llrtı tutan bu parıı a.ydıı. fkt,er 
buguk lirtı. olmak Uzerc ıo ııencde ö
denecektir. Hlmıed&rlar, anıa.sı bulu· 
ııaıılar, blr miktar para mıhlbl olanl&r 
vo hJç hazır par&lan bulunmıyanlar 

gjbl m.ıtıara ayrılacaklardır. Koope• 

lngilizler 
Kızılhaç İ§areti tafıyan 

Al anların motörlu 
gemilerine 

hucum edecekler 
!in, 2 (A:A.) - D~ N,. B. 

diriyor: 
Bir müddet evvel :Alman lbük!i.. 

meti İsviçre hükitmeti ıv.mtasiyle 
bir miktar küçük buharlı ve mo .. 
törlil gemileri tngiHz hüktlmet:l 
nezdinde ya:ahlan topla1mya me. 
mur kmlha~ gemisi olara:k n,... 
dctti~r. 

Ekserisi husus!~ cemi.. 
yctleri tarafından harp bahriyesi 
emrine Vcrilmİ§ olan bu tahliıı.iye 
gemileri, sureti isti:maik:ri ve nıa. 
meti l&nblan noktalanndan, La~ 
h muahcdCf5inin hastahane ge .. 
mllerino mtitedair olan tasrihatr .. 
na ta.marmn uygun bulunmakta. 
dır. Buna rağmen İngiliz hükf1.. 
mcti. mczkf1r cmilcri kızılhaç 
himayesinde a.ddet:miycccğini ve 
30 ağustostan itibarm deniz ve 
hava kuvvetlerinin bunlara hü
cum cdec:cklerini, '.Alman hükQ.. 
metine bildirmi§tir. 

Berlinde hasıl olan. kanaat ln .. 
'gi1iz hiildlmetinin, tahlisiye tay. 
yarelcrinde olduğu gı"bi. ibeynel
milel hukukun himayesi altında 
bulunan lbu tahlisiye gcımilcrini 
ae mc:ıcdcrck bile bile insan ha. 
yatlanru Jrurtamıaya mani ol .. 
mak • cdiğidir. 

Eğer İngili%1cr, J\Iman kıztlhaç 
tahlisiye gemilerine karşr hücum 
tehditlerini mevkii tatbike :koya. 
cak olurlarsa, Alman kuvvetleri 
bu meydan okumaya mukabele 
etmekte ıgecikmiyecclrtir. 

- Anlayamryacak bir şey yok. 
Pek sade. Bana yemin etmek iste
yip istemediğimi sordunuz. Ben de 
size: "Bu bir emir midir?,. diye 
sordum. Siz de: .. Bayır,, cevabını 
verdiniz. Ben buna rağmen yemin 
edeceğim. 

- Rica ederim Mister Brunto
na Incili uzatınız. 

- Kadiri mutlak olan Allah na. 
nuna yemin ederim iki mahkeme 
humrunda hakikati, bütün haki
kati, yalnız hakikati söyliyeceğim. 

- Siz müteveffa Maxwe!l Brun
ton'un yegane oğlu mısınız? 

- Bunu sir.e kim söyledi? 
- Mister Brunt.on sizi mahke. 

me borçlu olduğunuz hürmete da
vet ediyorum. 

- Hürmetsizlikte bu1W1duğumU 
zannetmironım. 

- Salonda gürültü istemiyorum. 
Süküt .•• SükUt edilmesini talep e-
diyorum. Mister Bnmton pederi. 
nizi son defa olarak ııe zaman 
gördünUz?. 

Fıkra: 

Hazır 
---·----·1 

cevap hırsız 
1 

Dınuı.ın bin bir ~oce sııbaha lt~ı döniip dola,."ltılt.'tan sonra .. ;;_ 1 
züne k~tirdiği bir C\C ~roi. içerldddlorin derin uykutl olo~uo- j 
dan bili tllade yükte hnfif, pahath nğır ne \'ar ne yok"ıı bir lor. j 
baJ a. doldurdu, ırtma yUklcndi· 7am lmpıdao tıl\aca 1ı ır:ıd:ı. bir ! 
kn~ kl~nin konuşa konu)& gclılildcrlnl gördü· l'ııknlanınak korku-ı 
uyta. ırtındakl torbayı C\in içine ~tıp lrapınm rlta ındl\ eline ge. 

çirdlğl bir UpUrgcyi kınnıdı, h~tadı ml'rdhcnleri v~ knpmrn önü. 
nü sllplirmeyc-· 1 

i Sokaktan ı;c~enlcr ı;ecclcyin kapı önünü üpiircn hu adamın l 
J hallnl ı;örünoo: , 
J - ~-o \ıı.r, burasmr neden ~lipiirtiyorsun, diye 5<>nlulıı.r· f 

Hazır cc,·np hırsız atıldı: - 1 
- Bu evdo birisi öldü do onan iı:in süpürüyorum!·· 

-. Pcld içeride J1iç a~ıa.,anlar falan yok! Do nasıl ölü C\'İ diye 
eorulunca hırsıır, 5u cevabı ,·cr61: 

- Şimdi filhakika ses eıada. yok! Fakat ben nmkt.:ı~tıktnn ıı1on
nı. si!: i "tfn \'aveylô,yr f·-

Polonya da 
Çiftlik sahipleri 

rekoltelerine 
tasarruf 

edemiyec.ek_ 
Londııı. Z (A· ·) - Almanların 
~i altmda. bulunan Polonyanm 
umumi vnll!i Dr- Frnnk. neşret
miş olduğu bir kararnıımc ile Po
lonyalı çiftlik Mhlplcrinin bUtUn 
rekoltelerine ncrbcstço tasarruf 
etmelerini menetmiştir· Hububat. 
evvcltlcn tcsbit cdilmia fiynUarla. 
bilhassa ihdas edilmiş olan mücs
scısclero tevzi edilecektir· 
Polonyanm Almnnln~trnlnıa.tıt iı;ln 

bir pltın yapıldı 
Londm, 2 (A·A·) - Pat ajnn .. 

mndan: 
Polonyadaki Alınan jşgnl me

murları. mu.sammcm bir pllı.na sö
re hareket ctmektodirlcr. Bu plan, 
bflhMsa mmnlekeUn niynei, iktum
di kültUrel ba.kmılardıuı Almnnlnş
tmlmasmı i.&Uhdaf etmektedir· 

Nazi propagandası, Alman me
deniyetinin faikiyetini, Almnnyn
nın kaU zaferlnl ve Polonya mille
ti için bilyük Almnnyanm hayat 
Ga.hası filyucthıfn gayclcı'.ino tcv
fiki hareket etmenin zaruri oldu
ğunu isbata çalrı;maktadır· .Aynı 
zamanda. toprak mahsulatı ile sair 
emtiayı Almanyaya doğru n:kıtmak 
Jçin Poionyanm istlbsa.1 merkezle-

13 -
inmişti. 

- Şahitlerin söylooiği saatte mi? 
- Evet. 
- Bundan sonra onu tekrar 

gönnediniz, değil mi? 
- Şimdi size kendisini son de.fa 

olarak herkesle beraber salonda 
gordüğümü söylemedim mi? 

- Odanız, mesai odasına biti
şiktir değil mi? 

- Evet Yani, benim odam ko. 
ridorun üstündeki ron ociadır. l\lc· 
sat odası binaya sonradan eklen
miş bir parçadır. O odadan hiç bir 
gürültüyü duymaklığtma imkan 
yoktur. Her halde bunu anlamak 
istiyordunuz. 

- Ne anlamak i:ıtcdiğimi son. 
radan öğrenirsiniz. Şahitler bu 
t~zda konuşnıağa mezun değillcr
dır. Ancak kendilerine sorulan su
allere cevap verebilirler. 

- Sualleri beklemeden cevap 
verirlerse olmaz mı? 

- Odanıza gittiğiniz zaman sa. 
et kaçtı? 

Kanadaya çocuk 
götüren 

Bir lngiliz 
vapuru 

_forpillendi 
Londm. 2 (A·A·} - Röyter a. 

jansı bildiriyor: 
Kaıındaya. tahliye edilen c;ocuk

larr götUnnckte olan bir İngiliz 
vapuru bir Alman denizatısı tara. 
fmdan torpillnnmi~Lir· DüttıJı c;o
cuklnr kurtnrılmqıtrr. Londradn. a
lınan mallımaUı nazaran yalnız: 
g<:'minin komiıeri ölmüştür· Yet .. 
miştcn fnzlrı çocuk bn ııabiı.h 1n
gilLC'rcdc bir limana çıkanlmıştır. 
Gemide çocuklnrıdan başka sair 
yolcular da. bulunmnktiı. idi· Çocuk .. 
lar büyük soğukkanlılık göstc~ .. 
lcrdir. l\urt.ulmnğa muvaffak olınn 
nm sebebi. cvveleo çocuklara tah
lisiye snndallarmn intlzrunll\ bin

rnonln öğrelilm~ olmnsıdır. Çocuk
lar tahlisiye esnasında, domi'lyon 
askerlerinin mc1Jhur şnrkaı olan 
"Roll out tho barrcl" 63rkısm1 
söylemekte Jdiler. 

rine müteaddit Alman ticnrct mü
messilleri gönderilmektedir. Mem
leketin bütiln iktısadt hayntr, bil
hassa ziral istihsali'ıt.r ile ticareti. 
Alman memurlarının şiddetli kon
trolii albna. konulmuştur. 

Bütün şahitlt'r size - hem5ircm 
ve 1\lister Hargrea,·es müstesna ol
mak ~rtiyle - hipimizin birden 
saat on birde odalamnıza gittiği
mizi söylediler. 

- Odanıza çekildikten sonra ye-
niden çıktınız mı? 

- Evet. 
- Ne zaman ve niçfo? 
- On dakika sonra. Tuvalete 

giUim. 
- Sonra doğrudan doğruya o

danıza mr avdet ettiniz? 
- Pek tabii. 
- Ve hemen yataJ;:rınıza yattınız 

öyle c!eğil mi? 
- Siz beni dünyanın en büyük 

h:.ıdalası mr zannediyorsunuz?. Bi. 
raz en•el şu rezil Ilarrison'd:m. ba
bamın ... B:ıba.mın ölüsünü bulduk
tan sonra .... odama geldiği zaman 
beni ayakta bulduğunu i~tinizdi 
ya! Ayakta ve soyunmamış oldu. 
''umu söylemedi mi? Hayır yatma
mı~tım. Smokinimi çıkarmıs üze
rıme bir robcfö~ambr geçirmiştim. 
Uykum yoktu. 

- Demek tam üç saat böyle 
kendi kendinize odanızda oturdu. 
nuz ha? 

- Herkesle beraber sa1onda briç 
oynarken gördüm. Bir ara salona 

- Yarabbi! Mütemadiyen saç
ma ~ylere mi cevap vereceğiz? 

- Evet hesap ço~' basit. Odama 
geldiğim zaman saat on bir buçuk
tu. Harrison odama geldiği zaman 
da iki buçuktu! 

- Bu zamanı tek basmıza nasıl 
geçirdiğinizi sorabilir miyim 1'1is-

3.9.940 Salı 
7.30: Program n memleket aut 

ayan, 7.3l5: lIUz:lk: Ha.fi! mualkl (I'l.) 

S.OOı ~juıs hab rlerl, 8.10: Ev kadıru, 
8.20/8.30: Mti~ik: PJ&l~!a.rla hafit mu. 
ilik!, 12.30: Prog-rarn ve memleket ıa,. 
at ayarı, 12.3:1: :t.Hl.7.lk: Muhtelit §ar 

kıla.r lPl.) 12.50: Ajans haberleri. 
13.05: MUzlk: PIAklarla §&rkıtar, 

YAZAN: 
-46-

13.:!0/H.OO: MUzlk: Sen!onllc program - Bilmiyorum neden. fakat o. 
ırı.ı 18.00: Program ve memleket nun yanmda kendimi çok emniyet
uat ayarı, 18.0:S: MUzlk: ~!nema 11caı te h{.,scdiyordum· 
(Pi.) lS.30: Çocuk saati, 19.00: Ço. .M!'diha sordu: • 
cuklar için mtizilt, l9.J5: MUzlk: I<"a- - Onun yanında mı? 
s~ heyeti, 19.45: Memleket saat aya· Beria, gözlerini arkadaıımm yU· 
n, ve Ajan habc.rlerf, 20.00: Mlizik: züne dikti: 
ÇUtçlnJn nau. :?0.15: KODU§ma (Çift. - Galibin yanında demek fstiyo-
çlnin aaatiJ, 20.30: MUdk; Ankara nım. 

Radyosu küme saz ve 11cs heyeti, 21.ı:ı Mediha. yapma bir safleUc sor-
Serbcst ııaat. 21.30: Radyo Gazetesi, ' du: 
:n.tş: lltizık: Radyo salon orke3trası, - Sakın bu duyduğun hissi 8.!Jk 
22.30: Memleket saat ayan, Ajanı olmasın. 
baberlcrı, 22.4:>: Müzik; Radyo salon Beria yorgun elini. müphem bir 
orkestraın, 23.0uı MUzik: cazb&nd hareketle §altağma götürdü; ve 
(Pi.) 23.25/23.30: Yarınltl program vt e~kisi kadar kuvvetli olmıyan bir 
kapanıo. sesle: 

4.9.940 Çarşamba 

7.30: Pro~un vı mcmlekft ııaat 
ayarı, 7.3:'i: Muzik: Hafit mUzJk {Pl.l 
8.00: Ajans haberleri, 8.10: Ev kndını 

,8.20/S.30: MUı.ik: Pllklarla hafi! mQ. 
siki, ı2.:ıo: Proı;-ram \'e memleket M· 

at ayarı, l2.3S: !1Uz!k: Şarkılar, 12.~ 
Ajans haberleri. 13.05: Müzik, 13.20/ 
H.00: MUıik: Radyo aıılon orkeııtra&, 
18.00: Proı;ram ve memleket aaat 
1.yarı, 18.05: MUzik: Cazband trl.) 
18.tO: l!Uı.lk: Şarkılar, 10.lG Konuı. 
mır. (Dı~ politik!\ Mdıııelerl). 19.30: 
lfüzlk: Faıııı heyeti, lll.'65: Memleket 
11aat ayarı \'e njarus haberleri, 20.00: 
MUztk: Faınl hcycll, 20.1:5: Konuıımıı. 
20.30: MUzfk, 20.50: Mll%1k: Geçit 
konseri, 21.Hi: Müzik: ı-;~lcncell mil· 
ı:.ik (Pi.) 21.:ıo: Radyo gueı.eaı. 2Ui0 
MUzik: RiyaseUcumhur bandosu, 22.30 
Memleket aıuı.t ayan, AJana habcrlerf., ' 
22.4~: lltlzlk, Danı Mlltiğl {Pi.} 
23.:lS/23.30: Yarmld pro;ram ve ka· 
pan~. 

Meksika bitaraf 
kalacak 

1\foksiko, 2 {A.A. - Stefani a· 
jansındafi. 

Cardena1:, bugün ıhurada reS"> 
men Meksika kongre inin ~iişat 
resmini icra etmiş \'C bir nutuk 
soyleıni~tır. :0.1ü~arümlcyh, bu nut· 
kunda Avrupa harbinde Meksika· 
nın mutlak bir hitararlık muh:ı(a· 
za edeceğini teyit etmiştir. 

Küşat resmi esnasında Alman 
taraftarlan da gizli kongrelerinin 
küşat resmini yapmışlardır. Bir 
çok hfidlseler olmuşscı ela hiç birisi 
vahim değildir. 

Sovyetlcrlc Almanya a
rasında hudut muahede· 

si imzalandı 
Bel"lin, 2 (A.A.) - Stcfani a

jansından: 

Dün Berlindc AlmAnya ile 
Rusya arasında iki memleket 
beyninde 28 eylül l 939 tarihli 
muahede ile tayin edilmiş olan 
hudutta hukuki münasebetlerin 
tanzimine müteallik bir muahe. 
denamc imza cdilmi;,tir. 

ter Brunton? 
- Sorabilir§iniz. Düsünmckle 

vakit geçirdim. 
- Bu düşüncelerin ne oldu~u

nu söyliyebilır misiniz? 
- Bilmediğiniz bir şey değil ki .. 

Annem biraz evvel anlattı ya! 
- Bununla demek istedığiniz 

şer. pcdcrinizlc olan münakaşaruz 
mıdır? Bu münakaşayı, Ye buna 
sebep olan seyi mi düstindünüz? 

- Evet. Bu pek tabii değil mi? 
Bir genç adam cvlerunck ariusun
dadır, fakat bunun için vaziyeti 
müsait değildir. Gidip babasını 
görüyor Ye kendisinden muavenet 
istiyor. Babası bu yardımı redde
diyor ... Siz de teslim edersiniz ki. 
bu vaziyette olan bir adamın ko. 
lay kolay uykusu gel<'mez. 

- Bütün hu müddet zarfında 
hiç bir gürültü i~itmediniz mi? 

- Hiç bir şey i~ittiğimi hatırla
mıyorum. 

- Rica ederim bize pederinizle 
münakaşanızın nasıl nihayet bul
duğunu anlatınız. Buna tfi ba~tan 
başlamanız daha iyi. Şahitlere gö. 
re yüksek seSle atı~mış olacaksınız. 

- Ta)J~l yüksek sesle kavga et
tik ya ... Bunun jr:n n~ta'l? pıii'ıi""l 

- Sen delisin, dedi· 
Biraz düşlindü, sonra kınk bir 

sesle: 
- F-alcat. dedi, bu zn.lim hatı • 

raları §İmdi anmak neye yarar? 
Galibin izzeti nefsini çok ağır ya. 
raladnn. Bunu anlıyorum. ne o. 
ne ben biribirimiı:e söylediklerimi
zi urutamayız. Yalnız bütün bun. 
lara rağmen gitmeden evvel ken· 
disile bir defa görUşmek isterdim· 

Afediha: 
- O halde acele etmelisin. de

di. Zira ;ı;annederııcm Gnlibl lfısı· 
ra götürecek vapur yarm k:ıl'lu _ 
Y"r· 

Beria şahlanarak isyan etti: 
- Yok artık onun kapuıına ka. 

dar da &idcmem doğrusu. Zaten 
nerede oturduğunu bllmiyorum. 
sen biliyor mwıun? 

- Beraber y~amanız için ki -
rnladı~ nparhmanda· 
-Ya! ... 
El'rianm içerisinde bir çarpış -

ma var. Et.rafmda olnp bitenler 
in farkında değil. ancak Mediha _ 
nın telefona sitmcsi genç kadını 
dalgınlıktan uyıı.ndırdı: 

- Ne yapıyorsun? 
- Galibi çağırıyorum· Onunla 

ı:örü.§mek i~tcdiğini Bôyliyen ıım 
değil miydin? 

\'~\ı;ılr,,ıi.ııi. j~·orum, 
fnlı:at bu ne hir rkn eekl!nde ol. 
mııh, iTie de bir t31ep halinde .. 

- Merak etme· Bu işte ne ;;u
nırun kırılacak, no de izzeti nef· 

.s.in. yapacağımı ben bilirim· 
Beriıl, tekrar ateş b:ışma dön _ 

mek istedi, fakat .Medihanm tc _ 
lefonda "siz mi~iniz Galip Bey?., 
dediğini i~tir işit.m~ baomı çevir 
dl ve sanki ~ok uzaklardan gelen 
sesleri de dinliycbilirmiş gibi dik· 
knlll dikkatli dinledi. 

Mediha telefonda Bcrianm git· 
mcden evvel kendisilc 1;ÜrÜ§Tnck 
istediğini söylüyordu· 

Bu dnkikad:ı Beria asabi a.Mbl 
~lefona yakla~r, ve mikrofonu 
eliyle kapa.yarak: 

- Ona bu g5riişmcnin işlerin 
tanzimi için olduğunu dn söyle. 
dedi. 

Fakat birdenbire Medihanm 
lca.~lnn çatılmış ve eesi de,'işm~. 
ti, boğuk bir .ecsle sanki yanlı§ 
anlamış gibi: 

- Nasıl, efendim nasıl? .. Hıı. 
ber-· fakat ... ben ... 

Anlaşılan telefonun öbür ucun
da.ki adam McdDıanm slfaUnll kes· 
:mişti. Şimdi o. uzun uzun bi!'§ey. 

Kendisinden bunun rebcbini sor
dwn... O zaman bana nişanlımı 
heycnrncdiğini söylemek küstahlı. 
f.rında ... Evet i,te o kadını beğen
mediğini söyledi! 

- Acaba neden pederiniz bu ka
dmı reddedirnrdu? Her halde bu 
reddinin sebebini izah etmiştir. 
Bunun ne olduğunu sorabilir mi. 
yim? 

- Beni öldürünceye kadar bu
nu sormakta ısrar etseniz de, size 
bunu anlatnnracağım. Zannediyo
rum ki mahkemenin vazifesi katili 
meydana çıkarmaktır. Fakat in. 
sanların huı;u~i hayatlariyle uğra~
mak değildir. 

- Pekarn. Şimdilik bu mevzu. 
dan uzakla5<lhm. Fakat şunu söy. 
Jiyeyim ki bundan böyle harekat 
,.e lisanınızı tadil etmeniz Jfınm. 
dır. 

- O halde siz de suallerinizi ta
dil ediniz. O zaman belki benim li. 
sanım da değişebilir. 

- Pederinizle olan münakaşa
nın neticesi ne idi? Bu sualirnle 
şunu demek istiyorum ld münaka
§allffi nihayetinde vaziyetiniz ne 
idi? sebepler vardr ... Birbirimize .birçok 

şeyler söyledik ... Babamdan hana 
''erdiği aylığı arttırma rnr istedim. 
Böyle yaparsa evlenebilcc.ektim. 
Fakat o bunu ~iddctlc reddetti. 

- Gayet basit: Istediğim ~yle-. 
ri reddetmi~i. 

- Bu son sözü mü idi? Fikrinin 
deği5fllCSine im.kan yok mu idi? 

ler söylüyor, Mediha ba!'rnı 
yarak, canı çok ıılktlıyonn~ 
suratmr nMrak, ara ıııra ~ 
yerek dinliyordu· Sonra hird 
re telefonu bıraJı:tı. Sonra . 
aya dönerek öfkeli bir e~le· 

- Hakkın '\'ar'Dl~· Beria, 
bu adam, kaya herifin biri! 

Beria ııinirlerl çok sergin 
halde sordu: 

- Neler söyledi? 
- Buraya gelmek .i11teı11; 

işte bu kadar· 
- Gelmek istemiyor mu! 
Bcrianm sesi titriyordu· 
.Mediha ba~mı salladt: 
- Evet. gelmek .istcıniyol' 

man çok değŞniş, bugünilP 
kekleri bir kadın da\"Ctinl 
de biliyorlar. • 

- Niçin gelmek iıstcmiyo~ 
- Bilir miyim. Seni görnı 

tcmivor herhalde· 
B~ria dudaklarını ısm:Jı. b 

Gan alnında bir ltaıarı:;a. tor 
yor: 

- Bunu sana açıkc;a sı))I 
dimi? 

- Hayır, pek a~ıkça değil 
Mediha söztlne devamda U 

düt ediyordu· 
Sinirli &nirli odayı tı.rı:sııı 

Btrla tekrar döndü ve nrkllı 
ııın yiizüno baktı· Gözleri y 
cak kad:ır sinirli bir halde: 

- Ric:ı. ederim söylP.. dcdI. 
clC'n hiç birşeyi s:ıklıımağa ın 
yok· 

- PclrfııtL söyliyeyim· 

Galibin bu kadar kaya bir 
olduğunu zannctmezdim d 
İngiliz Adil &y ailesinin de 
lcril<~ uğraşacak vakti olm:ıd 
ııöylcdi. 

Beria oldu~ yerde donmua 
bi mrnld:ındr: 

- lngiliıo; Adil Bey aile!!inl<ı 
liliklf'.'ri ha! 

- Bu mevzu& dair hiç b' 
işitmek istemediğin!. lskcndrtll 
ye gide<:ck' nomanyn vnp 
iki yatakh qir kamara tutt 
ilive etti· 

Genç kaılın ürperdi: 

- Jki yahıklr mı? Siu Ud 
taklr hir kamaradan bahsetti 
le mi? 

Korkak bakışında, bir eüpb6 
ğuyordu. 

- Demek :ralnız gitmiyor 
ml? 

Mediha, söylemek fııtemiyot' 
bl bir tavır ta.kınntı.ştı: 

- Zannedcrııem berabtt 
birisini götilrmeği dUşUııUror· 

- Birisini mi? 
M~diha. Bcri:ınm yUzUnd 

bütün ~zı;ilerin gerildiğini g-6~ 
Yc.~l ~özl,.rfndc bir şimşek ~ 
tr. Gene; kadm mütemadi bir 
içcrs.indc gürledi: 

- Bu i.şte bir kadın p 
olduğundan zaten şUpheknİ 
dum. 

}lcdihn sı•suyordu· 
-. - Sen bit'§eyler biliyorsun 

halde? 
Mediha likayt bir cevap \' 

fDcvamı 

- Katiyycn yoktu. Babanıı 
iyi tanırdım. Hayır dediği bir 
içjn sonradan evet diyecek 3 
değildi. Karan kati olduğuna 
he yoktu. Fakat böyle dü -
ğümU anneme söylemedim. 
ne derece meyus olduğumu 
yıp ilzülmesin diye. 

- Mis.ters Brunton fena bir 
man intihap ettiğinizi söyledi· 

- Annemin yanıldığına · 
Baska bir günde de babamla 
nuşmuş olsaydım yine tal ... JCı 
reddedecekti. Her halde ben l7" 

olacağına kanidim. 
- Şu halde bütün şahit! 

aynlryorswıuz. Çünkü herkes 
hanız o son giln çok hiddetli ,., 
sabi oldui;'tlilu söyledi .. 

- Affedersiniz! Ben o giln 
bamın bilhassa iyi ve neşeli bir 
nü idi demedim ya! Bilfilds 
derecede aksiliği üstünde idi. .

1 nim demek istediğim §ey: 1zch 
oma mani olmasının sebebi 
aksiliği ~dir. Yani ben b8f 
olduğunu zannediyarum. 

- Gelelim babanızın ogünkil 
sabiyetine. Acaba buna sebep .a 
denizle olan münaka~asx mıdrr? - ..... . 

- Bekliyoruz Mister Bruntoııl 
-- Ne bekliyorsunuz? 

,( Dovanıı 1)(Jf 
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Fırtına Yağmur -
Denizde ve karada bazı 

62 sene evvelki dünya 
Almanyada. papas düşm a.nhğı - italya. - Alman 
ittifakı - Sevgilisini Sen nehrine atan ihtiyar aşık 

- Ezeli bir a.şk hikayesi kazalar oldu 
lt-vv~lki gün öğleden sonra 

ba,1ıyan §iddetli yağmur dün ge
C:t Yansından sonraya kadar 
~denizde çok şiddetli olmamakla 
d' rabtr fırtına hüküm sürmekte. 
it, 

l{üçük vesait denlıe c.;ıkama
:aktadır. Hararet dün 15 derece. 
n~ aşağıya kadar düşmüştür. 
ıger taraftan Trakyadan gelen 

~bcrlerc göre, yağmurlar büttü? 
/a~ya havalisinde çok şid?et.lı. 

1
:· İstanbul • Edirne §osesı bır. 

~it Yerlerde bir ır.etre su altın.fa 
. lrl'lı~. münakalat tamamen ke. 

•ılnıi~'t· 
:ı: ır. 

d Milyonlarca kilo ot ve saman 
ernet yapılamrya.rak açıkta kal. 

tıı:§ olduğundan sularla sürüklen
ltıış Ve mahvolmuştur. 
Ayıardanueri demir tel tedarik 

Cdı!ernemesi yüzünden demet ya. 
j1l~nı:yan bu otların mahvolmasi. 
c haYvaı-ıatm kış mevsiminde gı

da &ıkıntısı çekeceğinden korkul. 
~aktadır. Ot sahipleri de büyük 
a.rarhra uğramışlardır. 
liınanımızda da deniz oldukça 

bttt olnı;.ış; şiddetli da!g<ılar Tol? 
<ıtıe tıhttm!rhl birçok yerlerim 
~tip etmiştir. Rıhtımın birçok 
Yerıerj rökmüş, buraları muhafa
<:a altına alınmıştır. 
b. ÜskUdaı ve bcsiktasta bağ~t 
k~}.1uı~n çöp mavı~al~rını~ . tehlı. 
tı' 1 .b~r vazıyet'.! gırdıklcn.lım<ma 
1 tldırıJmis ve derhal te<ll>ırlcr a-
0'nı·~tır • 

l hi~cr. taraftan Karadenizden 

1 lfr.anıtnı:-:a gelmekte olan .'iOO ton 
ııJ: kömür yiıklü bir motör Şile 
"~ılı.larm<la mazotu bittiğinden 
~ı.Jııra kajlı1arak ıah:Jc düşmüş, 
Uı:nılrlemistir. Motör kaptanı li. 
~tıı:11n:dan imdat h:temis ve ka-
~:cı..~n mazot gönderilmi~tir. M~. 
orun akıbeti hakkında henüz bir 

ll!alümat altmı.m~ıstır. Diğer ta. 
~~ftaıı ~laltcpe sahillerıne .. düşen 
r ır tllotor parçalanınış. murette-
<ttı bayrrm bir halde kurtnrılmış. 

trr. 'fahkikat y:apıl:nakt:ıdrr. 
~ l<arabi<ra postasını yapan U. 
ı:ur vapur'u yolda fırtınaya tutııl. 
---_:_'-~---------------------

Bir kin yüzünden 
Bir rençber arkadaşını 

çapa ile yaraladı 
. I\Jehmd adında bi_r ren~~.r bir 1 
kaç gün e\•ycl Zekerıya koyunde
kı tarlasında çalışırken, araları 
)tr meseleden dolayı açık bt~unan 
n1~i körden Halile ra~tlamış \'e 
e-.: ı kin tazelenerek iki kô} lü !Tav· 
l!.ay~ haşln.nu~tır. 

l\lehmet bir aralık el'ndeki ça
Fr Y~ . butun hızile kaldım11ş re 

alılın haı;ma indinni.;tir. 
8 • :ı; 

aşından ağır surette yarala· 
~~n Ham Etfal hastanesine kaldı· 
11~ş. Melunet ) akalanmı~tır. 
t:.y kirasını artb.ran 

Yugoslavyalı 
ı. I:ındıklıdaki evini. 16 liraya 
~~'.~adı§r müşterisini " içinde ben 
ıa \~cagım., dire çıkardıktan son-
1 ır bn.skasma 19 liraYa kira
J~~ Yugosıa\'yatı Brodino adın· 
,. a bır kadın dün aslİ"c Yedinci 
--~., J -

' "' mahke~inde muhakeme <>
ıunmuş. müddeiumumi milli !\o-
~? kanununa göre, tecziyesini 

tn" e.ını~tir. Duru~ma karar için kal 
ıı:.tır 

~ ========== 
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1 

mu~, BUyilkadaya eJJınarak dört 
buçuk saat kalmJ§tır. 

İstanbulun muhtelif yerlerini 
dün su basmış, bu yüzden t.ram. 
vaylar ve diğer na'kil vasrtalatt 
bit müddet işleyememi1tir. Bazı 
yerlerde ağaçlar devrilmiştir. 

TRAKY ADA NEHiRLER 
YOKSELDl 

Edirnet 2 (Huıuıi) - Kırk se· 
kit saattanberi Edime ve Trak. 
yanın her tarafına fasrlasrz suret. 
te yağpıur yağmaktadır. Bu yüz. 
den Meriç, Tunca, Ergene nehir· 
leri taşmıştrr. Meriç 4.5, Tunca 
4.20 metre boyunda yükselmi~. 

tir. Sular bir kısım araziyi bas. 
mıştır. İnsan ve hayvan zayiatı 
yoktur. Şehirde zabıtaca her tür. 

- Bizim opartımanın duvarları gayet ince ya/n.lmtş ... Ne komt
:ml.stı öte taraf tan işitiliyor ..• 
• - Sen ;ızülme şekerim! Dllt'arlara birer tuğla daha ördüriı-

lü tedbirler alrnıruştrr. Nehirlerde 
yükselme devam ediyor. 

.. 1 

rnz .. ._ l'oo lllmaz!.. Sonra btn J:iç bir~ey i~itmem! Srkmtıdan 
çallanm, kocactğwı. 

Postada tayinler 

1\ok:ırıı, 2 (Husu:ı.i) - Posta 
~leri rels muavini .Mehmet Rü~fü 
80 lira maaşla terfian I\'.ayseri mil
dilrlllgUnc, 1st:ınbu1 paket mua,-i. 
ni Cafer 70 lira maaşla terfian 
posta işleri reis muavi.nliğjne, le. 
vımm müdürlüğü sube müdür mu
avini İhya 35 lira maaşla naklen 
Krr§chir posla müdürlüğilnc tayin 
edi!mi~tfr. 

---ı:oı...-~ 

Seyyar esnafın men'i 
Belediye daima pazar kurulan 

yerlerde seyyar esnafın men'ini 
düşUnmelct.edir- Bıınlar yollan ka
padıkları gibi dükkan ımhiplcrinJn 
de ticaretine m3nJ olm:ıktadrrlar. ,...----...... , çocuk H~l{lrol 

Ahmet Akkoyunlu 

Lütfi Akaoyun köy 
tetkikleri 

Beledh·e rei, rnuavlni Lfıtfi Ak. 
soy pa.z~r günü refakatinde. m~
rif mü1iir muavini ve matmf mı_ 
mart olduğu halde Silivriııin bazı 
köylerini gezmiş, inşa edilmekte 
ola.11 mektep binalarmt tetkik et
mi11tir· 

.----0--

Istanbul mebuslarının 
tetkikleri 

İstanbul mebusları bugUn öğle 
Ü7:erl B~roğlu halkevini ziyaret 
ederek ev mensuplarlle görü~e. 
ceklerdir· 

Hamdullah Suphi valiyi 
ziyaret etti 

Biıkre~ elçimiz Hamdullah Sup. 
hi dün ,;ali "c belediye reiei dok. 
tor Lütfi Krrdaı ı ziyaret etmiştir. 

~ 

Maarif Vekili geldi 

Gecen hafta Ankaradan !zmire 
giden' Maarif Vekili Ha.san Ali Yü
cel di.ln gece Bandırmadan Sue va. 
purilc ~ehrimize gelm~tir· 

Otomobil çarpan 
kadın öldü 

Kemahlı değirmenci 

1 

Geçen yaz lmralryı ıiyarete giden g3zeteciler arasında berı 
de vardJın. Yemekten sonra, kendim.iıe göre hepimia ayn ayrı 
birer me\·zu bulabilmek lçln öteye beriye dağıldık· 

Başka bir hikayede de anlatttğmı gibi lmralt in"~-ılardan 
tecrit cdUm.iş küçl\.k. bir kam~ benzer. Adanın bir mil a..çığma 
kadar hatta balıkçıların bile girmesi ya.sak edilmiştir· Bununla 
beraber, s1cak blr öğle üzeri, yeı:ağı dinlemiyen aç martılar ada· 
nın kUçük kayalarına beyaz birer alev halinde konup kalkıyor; 
sonra. üçU dördü birden. tıpkı bir' duman gibi sUzillcrek ufka 
doğru uzaklaı;mağa çal1'tyorl:ır; fakat dönüp dolaşıp teltnır geri 
gelmekten ba§ka çare bulamıyorl:ırdt· 

Dlvrikli H.asiple o gün tanışltm· Az sonra balığa çıkmaya 
hazırlanıyordu· YUzUııU glino§ten siper etmek için ba.şma keçe 
bir kUlalı geçirmişti. Ayaklarmın ucunda 1t1Jak be.Irkçı nğl:ırı. 
ô.dct.a ruhunu avlayıp içerletme lıapsetm~ kadar darmadağınık 
dunıyordu; ,.c onları denize attığı z;:;.man yau kadın, yan balık 
şelilinde garip bir ma.hlulr.un ta.kılaeağ1nı dti~Unür gibi tuhaf bir 
hnli vardı· 

Diyriltli Sinoptan yeni getirilmiş mahkiımlatdan biriydi· De· 
· · anc.~k :ıdaya gcldlğindcmlıeri tanıyordu- nır katil mesele. 

nızı . , y, ilk 
sinden )inni dört sene yemekle beraber. Sinopta gcçırdiğı 
ile sene. bntlı'i. ktı$ olup uçma~ı bile diişlinmediği içlıı ceıaın y~
rr yartya indirilmi!}: ceriyc kalan dokuz seneyi hava. v_e dcn.ı..t 

t da tabi:ıtm muhafazasına terkediJcrek treçirmesı tercıh or a.c:ım · ~ . 
olunmuştu· _ 

Ada.da, bilh~l':l agustos ayları en fazla iskorpit. avlanıyor· 
Malıkflmlarm a.Şağı yukıı.n yüzde kırkı balikçı! Belki de deniı' ~r: 
tasında hürriyeti daJ1a rahat dUşUnüyorlar! Nitekim· Dh-riklı 
Hasip de memleketinde deniz yüzü görmemiş bir köy çocuğu ol,
du • halde. sahil ahalisinden biri kadar balıkçılığı öğrenmişti· 
BU:ı;ugün ceza.'!lt sona erdıı;ı zaman tarlada çalışamıyacağtnt söy~ 
ıuyor: ne yapıp yaparak Karadeniz köylerinden birinde balıkçı. 
tıkla geçineceğini ıı.nlatryordu· Şüphesiz, deniz kenarmda bir 
kulübesi olacaktı· Belki de deniz, bu ki.içlik kulUbenin ya.nıbaşma 
kadar sokulacak· eğer bir bahç~i >anı:t günden daha dyade de. 

niz kokaca'ktt· 
Bir aralık: 
_ Zaten, dedi; toprakla uğraşmak artık benim işim değlı ... 
Bir sigara verdim: yasak olduğunu söyllycrek almadı: _ 

_ Adaya geldiğlındenberl içmiyorum! 

Dedi. 
M:ıhkümlara niçin yattıklarını hiç bir va.'k!t sormanızı tavr.L 

\'e etmem. Yüzde doksan hakaretie ko•"Ulursunuz. Nitekim fı:ı. 
İ1iı.elerden umumhaneye nasıl dUştükJerini, &.'.;tklardan gecele
ri~i sonnaym12• Sizin tarafınızdan yapılacak bir ruh sondajım 
lıcr Uçli de fena karşılamakla beraber, bizzat kendileri. barıla. 

1 mdan geçen macerayı söylemek için mukavemet edilmez bir arzu 

duyarlar. 
Divrikli: 
_ inıınnlar fena mııhliıkl:ır beyim? .. dh e ilave etti· fümi 

bazt dere kenP.Tları. yn.hııt sulak ~erlPrde büvü.k, koc;..-ı koca t:u:. 

Yazan: Kenan Hulusi 
}ar vardır· çok kereler ne de gilzel dururlar; hele etrafı çlm.. 
lenmiş, y~ut yosun bağlamış otursa ... Fakat bir de tqı kaldır. 
mtyagörilnUz!·· lemine kitaplarda bile rl\!5tgelmediğiniz yiWer_ 
ce hayvo.nro öteye beriye doğru koştuğunu farkeder; kendikcn· 
dinlze ta~ı kaldırdığmtt3 bin pi§m:uı olursunuz. 

Bir çok insa.nlan ben de böyle ta.~lara benzetirim. Dışan. 
dan ne iyi ı;örünUr, ne lıoş 80hbettirler, ama dillerine kanarak 
beraberce iıt ~·apmaya kalkınız;; onların da tıpkt rutubetli top. 
rağa brra.ktlmış birer taş olduğunu hemen ıınlayıverlrsiniz. Ba
kınız niçin }irmi dört sene yediğimi size anlatayım: 

Dört sene evvel Kemalı'm su değirmeninde nereden geldi. 
ğini ara§tınp bulamadığım bir değirmenci tanım~tım. 

Bütün kasabanın öğütUleeek buğdayları değirmende öğü.. 
lürdü. Cç gün!Uk. beş gilnlük yoldan, ltimi nrnba ile, kimi sırtta, 
çuval çuval getirilen buğdaylar değirmenine bo~altıltrdr. Civar 
köy!U!cr kendilerine sıra gelinceye kadar orada beklerler, de
ğirmenciye kul köle olurlarclı· 

O vakitler Divrlkte kUçük bir tarlam vardı· Harman sonu 
öğtitülccek buğdayları aldrm. Ken:ıaha dUzUldüm. Değirmenciyi 
ilk defa görecektim· 

Size bir şey sorayım bey.im.: \§ yaptığınız adamların daha 
zi:;ade sözleriııe mi in:ınınımrz; yoksa gözlerinin içine mi? 

- Dikkat etmedim Divrikli! 
- Nasıl olur? .. Gözler in!anların lı;ı a.yna.ın değil midir? .. 

Bilmem ama böyle söylerler ... doğrudur ... lş ya.pttğnuz adamın 
sözlerinden çok gözlerine dikkat edersiniz. Kelimeleri ne kadar 
güzel olursa olsun. eğer di.l:;UndUğU bir şeytanlık var.ea, homen 
gözlerinden apaydın çıkıverir· Mesele, Yalıuz gözlerdeki bu ay. 
dınhğr gönnek, onun ItJtğında karşnm:dakinln d~Unce ve sinir 
bıı.reketlerin1 anlamaktır. Fakat, iş yaptığınız ada.mm gözleri 
\'& sakat olursa; tıpkı srrçnsı iyi ııllrUlınemiş bir ayna gibi içini 
~~et.tirmczee; üstelik hareketlerinden sizi aldntacağma şUphe
Jenirslniz ! ... 

I\emah1t değttınenci bu ~eşit adamlardandı. Daha ilk da.ki. 
ka., buğday çuyallarmı değirmenin kapısına yığıp taş basamakta 
onu birdenbire gördliğfun zaman garip bir ku~a tesadüf etmiş 
kadar irkilmiştim· Adeta, bir ağaç kakandan dalıa fark.3ız olmı
,·an bir yilzli "·ardı; buğday çuvallarnu açmalr.sIZirı, ötesinden 
berisind n vur vura. içindekileri d~an çıkarmak istiyor; \•e bü .. 
tün hareketleıini. sağ gözünde, §u kadarcık olsun kıpırdamryan 

bit ve ınor bir leke tatı7..iın ediyordu. 
sa ~ 1 -ı-• Bilmem, Kemalım deglrmen e.UlJ bitir nıisiı.in beyim?. Bun.. 
lar ~ok tuhaf ı:eylerdir ~oğnısu .. Bahar gelir gelmez etrafları 
bir panııı.yır halini alır- Yüzlerce kadın, çoluk çocuk; katır yahut 
arabalarla; <;ok defalar yalna.y~k, d~~irınem çepçevre sararlar; 
bele mehtaplı gecelerden biri ~. çmgenelerin değirmen baem
da sab:ılıa kadar ahenk ettikleri dUYtılur; delikanlılarm d6vi1ş. 
tl'k' . ı~:tı'lfr· b.iribirlerini yaraladıktan olur. ı ıer1 ~ • ~ 

Bununl:ı beraber Kenınlılı de~enci kendi değirmt?ni dv:.ı.. 
- D~vamı a.lhnctda _ 

Prusya gemilerinin başgösterme. 
si ve bir aralık PrusyaWann o 
taraflara silah ve mühimmat gön. 
derdiklerinin şuyu bulması Fran· 
sanın hayliden hayli tel~rnı mu. 
cip olmuştw-." . 

Peyi adlı Fransu gazetesin. 
den: 

"Prens Bismark hazretleri be
hemehal Afrikaya bir Alman muw 
hacrr kafilesi göndermek arzu. 
sundadır. Şu hale göre demek o
luyor, ki "Prusya ve Afrika" me. 
scle&i peık ziyade ehenmıiyct alı
yor." 

O vakitki bir İtalyan guete. 
sinden: 
"Bundan evvel Avusturya devleti 
İtalya ile PJusyayı nasıl tehdit et
mekte idiyse §imdiki halde de 
Franaa cumhuriyeti bu iki devleti 
o suretle tehdit etmektedir. Bu. 
nun için İtalya ile Prusya vakti. 
le Avusturyaya karşı akdine mec
bur bulundukları ittifakı bu de. 
fa Fransa aleyhine· aktetrr.ek mec. 
buriyetindedirler." 

Bunlar da tarihin tckcrrürlc-
n ... 

Almanyada papas düınw.nlığt 

Almanyada şimdiki Yahudi 
düşmanlığına mukabil 62 sene 
evvel de Cizvit düşmanlığı vardı. 
Bütün Cizvit papaslan Almanya. 
dan tardediliyordu. Tabii :timdi 
Yahudiler için yapılan neşriyat 
o vakit bu papaslar için yapılı. 
yordu. 

O vakit Alman gazetelerinde 
çıkan fıkralardan biri şu: 

"Kansını gözünden kıskanan 
bir adam, kadmı hiç bir yere gön
dermezmiş. Nihayet kadın günah 
çıkartmak için bir papasın odası
na devama mecbur olur. Kocası 
buna da razı olmayınca rohanile. 
rin müthiş bir tekdirine maruz 
kalır. Adam kızar: 

- Efendiler, der, karım bütün 
bütUn yalruz gitse yine razıyım. 
Fakat yalnız gitmiyor. Yanında 
bir ba§kası daha var. 

f.dameağu:, bu iddiası ile pa
pas1ann kendisini haksız yere 
lurpaladıklamu anlatmak iater4 
Fakat nerede, papa&: 

- Sen lbu işlere karışamazsın, 
der, elbet yalnız gelmiyccek. 
ÇünkU yanında gelenle günahta 
müşterektirler. İkisi birde11 gü. 
nahlanm çıkartıyorlar .. " 

Kor ye 
hülisa: 

Kadın ve aık 

Doryan gazetesinden 

Meşhur artistlerden (B) deniz 
hamamına giderken önüne yaşlı 
bir adam Çıkını§ ve kendisi için 
yanıp tutuştuğunu aöyliyerek il~ 
nt aşka başlanuş. Kadın bir türlü 
kendisini kurtaramayınca: 

- Madem ki beni o kadar se· 
viyorsun. Bunu isbat et .. demi;i. 

ihtiyar cevap vermiş: 
- Daima bazının.. 
- öyleyse işte Sen nehri kr. 

narına geldik. Kendini at nehre .. 
Adam biran dü§Ünmüş ve: 
- Hayhay .• 
Demiş. Fakat şimşek gibi ka. 

dmın üzerine fırlamış. Belinden 
kucaklıyarak nehre doğru çek
miş, sonra ikisi birden Cumbaa ... 

Amerika hiç şüphesiz o vakit 
de bugünkü gibi garabetler dün~ 
yasıydı. İ§tc Brezilyada 62 sene 
evvel ortaya çrkan ve günlerce 
Amerika matbuatını meşgul ede.ı 
mühim mesele: 

Roza adında bir genç kadm, 
ölümü gazetelerle ilan edilen bir 
zenginni bütün servetine tevarüs 
ediyor. Çünkü Roza, onun kızı_ 
dır. Fakat tam o iki senedir ka
yıptı. Bunun hikayesi de §u : 

Rozanın babası bir kırmızı de
riliyi hizmetçi almıştı. Senelerce 
büyük bir sadakat]a hizm~t .gör~:1 
Tomas adlı zenci, efendisının gu. 
zel kızı Rozaya &şık olur. Sevgisı 
o kadar artar ki bir gün buna da
ha fazla tahammül edemiyeceğini 
anlar ve bir fırsatım bulup kızı 
gezmek bahanesiyle uzak ~i~ or. 
mana götürür. Arabadan ınıp a. 
ğaçlann arasına giri~ce y belinde
ki hançerini çıkarıp bır agaca sap. 
ıar. Sonra kıza: . 

- Bunu gördün mü, der, bu 
hançer, bugün benim en büyük 
milkafatımt verecek .. 

Roza korku içinde: 
- Anlamıyorum, der. neler 

söylüyorsun Tomas .• 
- Artık gizleyecek değilim .. 

Çünkü i~lmde saklamaya tahanı.. 
mülüm kalmadr. Bu bıçağı alrp 

.(Lülfcrı smıfnm rcııi.rlr,i:) 
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Kemahlı değirmenci 
- Uaş tarafı 5 lncidt' -

rmdaki bfitün eğlenceleri yasak etmişti. Daha sonrıı , eğlence 

nerede; bu;:;day çuYallannı sırtl:ıyanlaı Kcmahm değirmeni ya
:nmda geceyi k urt, çakııl te:ıllkcsindcn tit rlyerek gı-çirirler; ba. 

zı kereler de. değirmencinin omuzunda bir tUfckle, dcğinnenın 

civarını şöyle bir dola~malt için çıktısı görulilrclli· Btnim en ç->k 
hayret ettiğim ~ey bu gnrip gözle tüfek kullanmaktaki mahare. 

tiydf. Halbu1d. Kenınbta . azın kuıı uçurmadığmı. k~m da bir 
ay:r yavrusunun bl!e dc~irmcne kilometrelerce yaklaşnıaclrğınr 

ısöylerlerdi-

Değiımenc gcldiğ"m bu ilk gece bakın ne oldu: Saat doku:ı:: 

on sularmn doJru. değirmenin birdenbire s~i kesihli· r.ilhassa 
değirmen civarında uyuyanlar için bu garip pir eksiklikfr. De
t;irmcnin r esi, çok kereler, ağaç dallarında bir yapraktan öteki. 

ne ntlıyarnk eğlenen kug ııeslcrine k&n11r; ,.c im.kant yok, bu 
s ;:sin hudutları içine glrerginnez, kula.klarmrzı ayırch&'mız tak. 
d lrde bir uzvunuzun ekslldfğinl duyaraı:ruz. Kaldı ki. değirnıtnde 
kUçilk bir bozukluk beni gUnlcrce Kemahta kalmaya mecbur 
edebilirdi· 

Bcıı altr arkad:ı!J, değirmenin arkasında yatıyorduk· Daha 
qağıda Divrikten aynı yolu alarak gelen bir kaç yolcu vardı; 
\'e laf aramızda. değirmencinin dışarı çıkarak dolaştığı eaatler 
belli olduğu için yayladan dUşen iki çingene kadmı ile hafiften 
bir eğlence de tertip etml~tik· 

Bir aralık· değirmen sesinin neden keaildiğini kendikendi
mizc aramak için kulak kabarttığımız bir lltl'& "dr.ğirmenci ge. 
liyor!" dediler. Değirmencinin gözlerinden ba§ka hiç bir ~ey 

tanımadrğmı halde birdenbire bir kenara sekilip büzülmek lüzu. 
nıunu hisset~tim· B~anı buğday çuvallarmm arasma aoktum; 
ve hemen aynı dakikalar. omuzunda )ino bir tüfekle değirmen
cinin gözUktUğilnU söylediler. 

Açrk bir meptap vardf, Değirmen az ileride yapra.1damıdan 

noyunmut bir ağaç gibi gözUktiyor; daha beri tarafta bir l"na· 
ra çekilmif arahalar. bi nlci hayvan. yanrmda ~ingene kadmla.. 
rı yatıyordu· Ki§ olmadığı için kurt, çakal tehlikesi yoktu. Et
tafta yaprak knnildamıyor; değirmencinin şerrinden kq uçmu. 
yordu· Onun için, hiç kimse, bir tU!ekle değirmencinin dqıarı 

çıkmaktaki hareketini izah edem~ti. Yalnız. değirmenin ke· 
silen sesinden bile daha ağır bir ıüküt ortalığı kaplam)fll· Bu 
aralık bqka bir §ey oldu; herkes değirmencinln omU%Wlda bir 
tUCekle geldiğini aöyledlfi halde böyle bir ıey görUlmtiyordu. Sa. 

dece elinde meein bir kırbaç vardı· öteye beriye koşarak a~ 
kalmış bir kurt gibi soluyor; değirmen kenann.a yığılan buğ. 

day çuvallan ara.ııma bumunu ııolrup dotaıırrken aeıi valuıt bir 
mırıltı halinde iltlliyordu· 

Hıidise;}i anla.DU§tık. Değirmenin kayıflarmdan bin kopmuı
tu; bizden şüpheleniyordu· 

Beş dakika içinde değirmenin kenarmr biribirine geçirdi 
adarrı ... Elindeki kır1>acı rutgele kuJlanr:rordu: her vurduğu 
yerde 1.!lık gibi ıealer ~·ordu. Bir uniye değir 

menclyl hemen yanıbqtmda buld~ Cuvallann anama •klaa. 
mış başka blrlal olup olmadıfmı arıyordu· Mehtap .p kttdar faz

h idi ki onu karennda bulduğum ıaman. yattlğnn yerden röz. 
!erinin ta. içini görüyordum. Yanımda iki çingene kananım ikL 
sini de bileklerinden tutarak içeriye. değirmendeki odasına doğ
ru fırlattı. Ayağa kalkmıftmı. Sai gözünde kmııldamtyll:l, §. 

bil ve mor leke üzerime eara.rla iğlliyordu. Başmıı çe,-frdlın. Fa. 
1mt. birdenbire, bir kedi gibi ensemden tutup kaldtrdığlnt duy
dum· 1ş bununla kalBa ;>ine iyi olacalrtr 'beyim· Değirmencinin 
kun·cti omuzlanma bir ayı ta.bam gı'bi çökmüştü. Elinden ka.. 
çrp kurtulmak, bqmu ald.ığmı. gibi dağ başlarındaki kurtların 

arasına bile ~mak bUdim· Ama nerede; meıf.n kırbaç her \'U

:ruşta ayak bileklerime dolaşıyor; «-lbi.selerlml çekip koparıyor. 
du. Bir aralık çırçıplak kald.tğmıı himettim. Yalnız, derimde bir 
bı~ dokunup çekilir gı'bi kamçı vu:ruşlarmı ifitiyordum. Vlicu. 
dumdan Adeta bir kan deresinin bo§andrğm.r duyduğum ııa.niye 
krçmıa doğııı tekmeyle töyle bir vurdu; •VIJ4ta gitU. 

Kongreye davet l 
Fener Yılmaz spor klübiı bas

kanhğmdan: 
Mühim bazı hususa.tın müza -

keresi için 4 eylül Ç31"§affiba gil
nü Haliç feneri cumhuriyet halk 
partisi salonwlda f evkalA.de :Con· 
gre aktedileccğinden bilumum a -
zanm teşrifleri rica olunur. 

simdi §U göğsUme saplıyacakaı
nız. 

- Aman Tomaı .. Neler tıöylü. 
yorsun? .• 

- Hayır, bunu yapalaksıruz .. 
Çilnkü sizi ~ılgınca ve tahammül 
edilmez bir aşkla seviyorum. Bu 
kadar beyaz ve yakışıklı delik.an. 
Iılar varken beni sevmiyeceğiniı: 
muhakkak .. Sizi öldürmek v~şe
tini aklımdan bile geçirmem. Fa. 
kat baJkasiyle evlenmenize ta. 
hammül cdcmiyeccğimi aniıro
rum. Sevgili kocanız olacak kım. 
seyi öldürmeden yapamam.. . Bu 
suretle saadetinizi mahvetmış O

lacağım. Beni öldürürseniz her 
şey halledilmiş olacak.. _ 

Roza sevinçle Tomasın bogazı· 
na sanlmış: 

- Tomas, ben de seni çılgınca 
seviyorum. 

Roza ile Tomas bir hafta son
ra §imali Afrikaya kaçmışla• .. On 
iki sene ba§ba.şa yaşa.:nıslar .. 

Ne olurdu bütün sevdalılar Ro. 
za ile Tomas gibi yapgalar.. Ne 
korkunç cinayetler olurdu, ne ta
hammül edilmez g~imıizlikler .. 
Ve en nihayet devletler de bu iki 
sevdalrdan ibret alabilirler .. 

Fakat hayır .• Dünyanın hamu_ 
r u ~~·le ... 

NIYAZf AHMET 

(Deftnu yana) 
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lcurnece .. ıtradtr. 

BDyflk: (Ok devamlı. k.ll~lt 
Nrıklt UA.ı •erenlere ayn ayn in 
dSnneJer yaplJrr. Rı,ırml lllnlanıı 
eaoum aatın 40 kunıttur 

.fil'4"1 tlatılyf!'ttf' f .llllfl'8 
R~k blntıu 

Blr Otta llO: lkt detaın 60, Oc: cıe 
ruı 83. dön aeruı 76 ..., oo dduı 
100 kuruştur. Uç aylık tıln veren 
•erin l?ir ""'.., bedavadn Dört aa. 
un ge<;en Ulıılarm tuJe sııtırıar 
tıeş kuruştan beap edilir 

VAklt bem :!OtrıJdaıı dO~Y" 
keııdl ld&re Y•rtııde. tıem Ankıtra 
caddeırtodt' Orhantıcy barunda Kit. 
lıfALEDOlN lKl!:N llA:.ı 80r°'11 
f'Jıyle llllD kıı bul f'df!r c RUro11111> 
WPfnau: !öSS5). 

1 inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

ı. - Şartn:ıme ve nUmuneai mucibince 15 Cl. ııvcıcr için ı ıwoı 2:, 
CL için (2000) 50 CI. lçln (1000) ve 100 CL ltis USOO) ki cem'an IOOOOJ 
adet rakı ıt,,,.sl kuuı kapaJı zart U3:.ıllle ekatllmeye konmuştur. 

II. - Muhammen bedr.11 UOJiOOı lira, muvakkat tcmlnatı Ci87,50) 
liradır. 

ili. - Eksiltme 11/IX/9'0 Çarpmba gUnU saat 15 de lstanbulda Kaba· 
ta,ta !Avuını \"e M:Ubayaat ıubuiMekl Alım Komisyonunda yapılacaktır, 

IV. - Şartname Levuım fUbuinden ve Ankara, lzmlr ba,mUdUrlUklt· 
rinden paruı.z almab'leceği gıbl, numune de mezkftr §Ubedc görUlcbllir. 

v. - MUnakuaya gl.recckler mlilıUrlU teklif mektuplarını kanunt vcsn. 
ı:tıe yüzde i,5 güvenme para.•11 makbuzu veya banka temlnııt mektuplarını 

lhUva edecek kapalı .zartıarmı ekallt:ne günü lıı.Lie saatinden bir saat cvve 
llne kadar mezk<ır komi11yon baoka.ıılıfuta makbuz mukabilinde vermeleri 
IA.zımdır. (76251 

••• 
J . - Şartname \"e numunuı mucibınce 15 cı. §i~eler lçln (1500) 2:> cı. 

için (2000) :lQ CI lçln (10001 \·e 100 CI. için (GOO> kt cem'an (5000) o.det rn l 
kı ~şmkuası kapalı zart usullle ekailtmeye konmuştur. 

lI. - :Mubamınen bedeli (11.700) lira muvakkat teminatı C8ii,:>Oı lira 
dır. 

nı. - Eksiltme ll-IX-94.0 çarpmba günü aaat ıs de tııtanbulda Kab:ı 

tqt.a levazım Te mUbayaat şubesindeki aJım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv. - Şartname 1evuım ıubealnden ve Ankara, lzmlr başmUdUrlükle 
rll!den parasız almabileceğl. gibi, nlhnune de mezkQr ıubede gorUJeblllr. 

\'. - MUnakuaya. rırecekler tnUbürtu tekli! mektuplarını kanuni ve. 
saikle yUzd~ 7,5 rüvenme parası makbuzu veya banka teminat mektupla. 
rmı lhUv& edecek kapalı zartıarmı eksiltme gtınU ihale aaaundcn bir ııaat 
e\-veltoe kadar meık1}.r komlıyon batkanlığına makbuz mukabilinde ver. 
melen lbımdır. li625) 

tıtanbul Belediyesinden: 

2.9.9CO giinUnden itibaren trancalarını kilosu on beı buçuk kuruş oldu. 
fu U&n olunur. 

Dc!u Nafia Müdürlü ğfü1den: 

'teuiçap • De'loTtk yolunun O+OOG--35+9SO kllometrelerl aruındn. 
23250 metre wrunluğunda şoııc in,aa~ı 27-8 -9-CO tarthlnden tubaren bir ay 
ir;lnde tatekllııtııe ihalui yapılmak üzere panrlT:a konulmuıttur. 

Keıtt bedeli 481it lira 4:i kuruıtur. Bu ı,,e alt eksiltme ıart.ruı.mcat mu. 
kavele genel n tennt, huausl ıartname metraj ve keşif bUIAM cetvelleri Bo. 
ıu Nalla MUdUrlQğ(lnden 1ki lira kırk kuruı bedelle almabltlr lateklilerln 
Uca.ret odsaı ve ehliyet vesikalarını ibraz etmeleri llzınıdır. Muvakkat temL 
nat MH Jlradrr. (80fi5) 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları .. 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Bırtncl ekatltmealne talip zuhur etmlyen ve muhammen bedelleri ile isim 
leri ap.fld& yazılı 3 cu.rup ab.§ap tnrA.hı ıs.ı0.940 cumll ~nu saat 
15.30 da k&palı zarf uwme Aııkara.da idare blnumda aatın alınacaktır. 

Bu ite cfrmek latlyenlerJn her tezgt.hm bh:aııında yazılı muvakkat te. 
mtnaUarUe kanun.wı tayin ettl&i ve11!kalan ve tekllne.rlnl ayni glln Mat U.30 
a kadar komlayon rel8Uttne vermeleri llzımdır. Şartnameler paruız olarak 
~ lhl8e'IM 4lalnl&Ddd. Ha7~ •-110111 ... MYlr tef1lflllden 
daftb!aeaktn". (9114 ı 

~ wnı muhammen bedel mu\'akkat lemlnat 

Elektrik mot.&rlll ahpp için tepli 
tNtereH kesme ve delme teıı&Ju 
Elektrik mot.örlU abfap Jçüı bir bıçaklı 
pl&ny& w.pJıı 
Elektrik moUSrlll a.hfap için kanal n 
oluk açmata maUwı freze teqllıı 

Toptan YGf meyva "e 
aebzc liyatlCJTı 

orta 
eıuall kuruı 

Saltıüabatı 

Patates 
Sofan 
FUulye çalı 

,. aypkadm 

•• ::r.,U 
.. b&rbun.Y• 

Jarmm 
Biber dolmalık 

,, alvrt 
Sanmaak 
PaUıean bq 

" 
orta 

,. ufak 
,. bostan 

Amıa kabağı 

Hıyar 

M:ıaır 

Ye~ aalata 100 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Havuç 
Psncar 
ÜzUm Ç&\'UŞ 

" balblll 

" .. 
razakı 

çeklrdekı!Y 

ı11yah 

ElmA Amuya 
(Ettğti) 

Armut yabani 
Fmdık ye,U kabuklu 

,. kabuklu 
Şett.&11 

A)"\'ll 

Muz yeril 
Kızılcık 

kilo 

" 
" .. .. 
•• 
ı• 

" .. .. 
.. 
" .. 
adet .. .. .. 
" .. .. 
" demet 
.. .. 
,. 

kilo 
.. .. 
it 

,, 

.. 
it 

•• 

" .. 
" .. 

Umo:ı ecnebi .andık 

Karpuz yenldllnya baş adet 
ortn ,, 

" 
ut alt .. 

it alaca. b3f ,. .. ,. orta " 
" Ufak .. 

Kavun .Kırkağaç baa 

8 
2 
4. 
7 
6 
3.l'lO 

13 
9 
8 

10 

5 
6 

25 
3 
1.50 

-.i5 
7 
6 
1 
1 

ıo:s 

-.50 
2 

-.!50 
3 
4 

15 
9 

12 
10 
10 

15 
8 
8 50 

11" 

15 
8 

70 
10 

i.30 
8 
~ 

1.50 
jl, 

6 .. ... 
10 

Lira Lira 

2700- 206.:ı.:5 . 
187.00 

2000.- 150.-

c ' Meclis-i Meb'usan 
1293=1877 
Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin müza. 
/ıereleri: 

too ~ eaJılfahk bir kltab. 

Her kitabcıda bulunur 

Fransızca ders 
Orta mektep •e ıısrlerde ıkııııtı 

tııl11nl11ra Te Fransızcasını llerleı 
melr fstt~·rnlere mibaı1 tentiU • 
fnnsızca derı •erilir • 
Arıu edenler Vıkıt m11tbaıııınd1t 

'"Fransızca Otrelment• ismine ti 
faben •eye tahriren mQrecaaı 
edebfllrler. 

Sinema ve tiyatrolar 
E. Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu g-ece Talalm Altmtepe 
bahçeııll!de: (,Bir hd.tvao Kol'Dl'dlal) 

Rafit Rıza Tiyatrosu 
3 EylUl aalı akşamı Bakırköy Kil. 

Uyadi bahçesinde (Çamurda Zam. 
bak) Vodvil -3- perde 

Beyoğlu Halk Sineması 
S l"llm Rlnkn: ı - Zafer Ordu.su 

2 - Şeyh Ahmet. 3 - Yeraltı Eararı 

.. 
" .. 

.. orta 
ufak 

lıasa.o bey b3f 
.. 
" 

orta 
ufak 

Kestane 
Nar 

" 
" 
" 

k!lo 

G 
1.50 

10 
G 
2 

l!! 
5 

5 porsiyonluk bir komprime ile (Su ve ate~tcn gayri hariçt~n. hi~ 
bir madde ilave etmeyi düşünmeltsizin) \5 kuruş mukabıhnde 

15 rlRkikıt gibi kısa htc- zamanda zengin ve iştihalı bir ıofr• 
hazırlıynbilirsiniı.. 

Marul ve meshur lokantalarımızda dahi bu deıece nefis Lm 
'çorbayı her zaman bulamazsınız. 

Bi.ivülc yardım ve faydası aşıkfir olan çorbalık sebze komprimele· 
rimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine 

şahit olacaksrnız. 

ÇAPA MARKA 
MERCiMEK, BEZEL Y J\, NOHUT veaair hububat ıebze ve ~~r· 
balık komprimelerini kilerinizde bulundunnayı ihmal ehneyınız. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çolt takdir edilir 
Aileler için olduğu ka.daı yolculaı \' C sporcular için de heı zaman 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kalıildir. Bakkallannızdarı 

1 
50 gramlık bir komprime 9/100 gıamhk bir komprimeyi 

ı 5 kuruı1tan alabilirsiniz. 
BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA Tnrihi tesisi: 1915 

.. ___ mmı __ !lli!'ı::Elll!-• - ~---r.ıı ,.-----------!Sm lmlTF--" 
Türkiye Cumhuriyeti 

Zirual Bankası 
Kurulu~ Tarihi: 1888 

Serma vesi: l oo """0.0()0 Türk 1 .. irası 
~ube ve A ;p.n~ "-1,..di • 265 

Zirai ve ticari her ne-;rİ bnn!m muameleleri 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lıra 
ikramiye Veriyor 

tıraat llaollasınııa kumı-aralı "" ltıbıuııız. tasarruı bcsaplarmd• en az 
60 ııruı tıulunanlara senede 4 defa ~ekilecek kur'a Ue aşagıdakJ 

plAna gore ikramiye dag-ıtııacaktır. 

t AdeL 1.000 l.JrıWI& 4.009 Lira 
• • 600 • ı.ooo • 
4 • Z.iU ., 1.000 • 

tO • 100 • 4.000 • 
100 • :.o • 6.000 • 
120 •n • 4JlOO • 
ıso " ıo ı.ıoo • 

Dll<KAT: Heaaplarmdakl paralar bir sene tc:tndt 5'1 liradan qagı 

dU!Jmlyenıere ikramiye çıktığ"ı takdirde <Ya ıo tı..zıutyle vcrUecektır. 
Kur'alar ııene~e t detn: ı EylOI, ı Blrtnclkl\nun, 1 ?.fart ve ı Haziran 
tart:ııerlnde çekilecektir. 

............... ı.. ...... cım ............. 

VAK 11~ matbaası r Kitap kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştıı tanzim 

Kitap, me~mua, gazete basar . 
Tabiler namın"\ dizQ-i isleri alır. 

ilm.amııı-81• ...... , ..... ,~ ,_ .... ,.,, ... ~ ...... ·. -..: .... :.;' ,..., . ·. -
Sahıbı: ASIM US 

Basııdığı yer: VAKiT Matbaası 

Umum neşnyatı ıdare eden: 

Re/ık Ahmtt Sevengıl 


