
r- Bu kuponu kesib saklayınız -\ 

VAKiT KIT AB KUPONU 
'l:ertlb 1 den 2S ~o kadar l.ııpon toplayır 

e idaremize gotlren okuyucul.aruwz 16:.i 
•----ı kuruşluk altı kitabı 60 kuru:1 mııkııbl· 

4 llnde alacaklardır. Ta!Jr& oku~ııcularmıc: 
aynca 15 kunı, posta ticrl'tl gönder-

melidir. 

izmir belediye reisinrn ziyafeti 

HERYE Milli Piyango 
:ımııı piyangonun üçlincU tertip lldn('i kcı;IJt's:ı.1• 

nlt 1am biletler (2) ve yarım biletler (l) llra)n w 
tılmaktıı.dır. 

Bu piyango '7 eylülde lzmlr cnt.ernasyonal fuarın 
da çeklleceJrtir. 

(En büyWt füramlye olan '10.000 lirayı belki d r 

1 
birinci çckUl.şt.en itibaren takip cttiğlnlz biletin nu 

lzmir, 3 (A.A.) - Doktor Bchcct Uz, 
Ordu Müfettişi General Al:<lurrahma~ Nafiz 
Gürman şerefine Fuar gazinosunda bir ziyafet 
vermiştir. 

marMI kazanncaktır. Blletıednizl 5lnıclldcn değl~l 

\ rlnlr..) 
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Teşkilatll Türk 
gençliği 

Yazan: ASIM US 
Gençlik klüplcrinin açı]ması 

tnünasebetiyle be~~ ter':>iyesi ge
nel direktörü General Cemil Ta.. 1 
1lerin Milli Şef ismet tnönü'ne, 
S.ıvekil Refik Saydam'a çeiltiği 
~lgraflaria bu telgraflarrn cevap. 
~ memleketimizin mim ve içti. 
trıai hayatında yeni bir merhale. 
nin İşaretleridir. Bu İşaret:Crin 
~?aterdiği merhale Türle gençli. 
i•nin te~kilatlanmasıdır; heı· §ey. 
den evve) Türk vatanının masu. 
~Yetini, milli varlığın emniyeti. 
fil ve istiklalini kendisi için mu
kaddes bir gaye hi:en bir te~kiJa.. 
ta bağlamnasıdır. 
. Avrupa harbinin patladığı gün. 
denberi geçirdiğimiz tecrübeler 
•çıkça gösterdi ki Türkiye Cum.. 
h'trlyetinin yakın ve uzak bütün 
~etlere karşı tam bir dostluk 
•tYaaeti gütmesi Türle milletinin 
tnevcudiyet ve istiklalinin cınni. 
Yeti için kafi gelmiyor; en yakın 
dQıt ve hatta müttefik bilinen bir 
~eket günün birinde birden-

11') en kanlı bıçaklı bir can düş. 
rnatıı kıyafettne giriyor. Bu ba.. 
~an Avrupa harbine müttefik 
iki <!evlet olarak girmiş olan 
~~sa ile lngilterenin bugünkü 
-rtıhklı düşman vaziyetleri ib
l'et ıdmacak bir misaldir. Her bi.. 
ri ba1ka bir bahane ile bugün Al· 
~ istilası altma girmiş olan 
l'netnleketlerin halleri de yine o 
misali birer suretle teyit eden ha
diselerden başka bir ~ey değildir. 
Onun için Türk gençliği Türk va.. 
~ın Türk milli mevcudiyeti 
~~ iıtikli.linin her an bir taraftan 

1 
ır taarruz te.lılikesme marıız ka. 

aJ,ileceii hldcikati::ıi cfaim::ı gözö. 
hiİ8de tubnahdrr. Devletimizin 
harici siyaseti her vakit sulh ve 
roilletler arası dostluk temeline 
dayanmakla beraber bu acı haki. 
katin değişmediği de iyice bilin
lllelidir. Bir kere bu maksadı te. 
~ edebilme~ için Tüı-k gençli. 
ıctnın teıkilatl~"lmasma ihtiyaç 
Vardır. Sonra Aziz Şc[;,'.t?İz ve 
Muhterem Cumhuı-reisimizi.n de. 
~ii gibi gençlerimizh azim ve 
1~n Türk istikbalinin şüphe. h,: en kıymetli müjdesidir; fakat 
d ~zim ve im.anın kıymetli müj~ 
) e~ı füliyat sahasında güzel eser. 
erıni verebilmesi için de milli ga.. 

Ya iizerincle tcşkilatl:ı;:mış olma.. 
&ı liztnıgelir. 
d 1939 harbi beynelmilel müca.. 
el~ sahasına yeni yeni silahlar 

~~~ı.rdi. Her millet kendi hayat ı 
·~ı ve istiklalini muhafaza 
edebilmek için bu silahlan temin 
~:,_tedarik ebneye mecburdur. 
-.ıt bu yeoi silahlan yalnn 

tanklardan, tayyal'Clerden ibaret 
~hdır. Gençlik tcşkilatla
~n da bu ıilalılardan biri ve 

!hcaaı olduğunu harbin bugü. ::le ~dar cereyan eden safha]an 
açık göstermiştir. 

tii Beden terbiyesi genel direktö· 
~ Ceıniı Taner'in ismet lnönü. 

~ektiği tazim ve bağlılık te). 
::S~!e Tü~k g~çliği teşkilatı
t\\ı YiikseJı: ıdaresıni ellerine al. 
~ ?lanlann bu hakikati çok iyi 
.,. dir etmekte olduğur..u anlıyo. 
le~ Y.e bunu böylece kaydetmek.. 
d erin memnuniyet ve iftihar 
l>~rularmuzı da ifade et:nİ§ olu. 

s·izmirde 
· •ddetli yağmurlardan 

Mariyu 

TRANSıLVANVA
DA BıNLERCE 

KöVLü 
Baltalar ve 

tırpanlarla harbe 
hazırlanıyor 

Maniu Cluj'da· 
mukavemet komitesi 

reisliğine seçildi 

Romen httklimetl 
bir beyanname 

neşretti 
Clu.f, S (A.A.) - Transilvan· 

ya • RöYter ajansmdan: 
Transilva.nya'nm üçte ikisi· 

nin Macaristan'a terki aleyhin
de nümayişler yapılmasının hü· 
kiımet tarafından men'edilmiş 
olmasına rağmen burada birçok 

( Dwanıı 2 incide) 

laval diyor ki : 
Fransa 

Zaferleriyle Avrupa 
idaresini eline alan 

Almanya ile 
anlaşmaya 
çalışıyor 

"iki millet arasında 
harp ihtimallerini 
kökünden söküp 

atacağız,, 

1tııa:hsul zarar gördü 
lıe ~. 3 (A·A·) - lki günden. 
~ Yağan yağmurların zeytin 
ııe ulüne faydalı olduğu kadar 
~de bulunan üzüm ve incirlere 
<lir r verdiği tahakkuk Nmekte. Lat•al 
la· Y_a~urun nisbeten daha faz-
l'a/B.gdıgı Mani.sacla oldukça za· Londra, 3 (A.A.) - Lef ajan. 
,b~.unduğu gibi Kcmalpaşada. sı bildiriyor: 
~tltt ~lun üçte biri ve Germen - Visideki Amerikan muhabirle. 
laıı l' ınclr mahsulünün üçte biri IS· rine °ilazaran, işgal altında bulu· 
lar ttı:şttr. Kuru meyva ihracatçı • mıyan Fransada mekteplerin açıl. 
:ı-aı: bı~liği bu vaziyet karşısında ih. ması büyiik merasimle icra edil. 
ltara !ıyaUarını biraz yükseltmeğe miştir. 
lıly l' Vermiştir. OzUm ve incir Tedrisata başlamadan evvel 
~ 1~al.arnıın da. açılma zamanla.· hocalar ve ilk mektep muallim. 

enuz taayyün etmemiştir. 1 1 (Devamı 2 incide) 

lstanbul 
Beyoğlu 

mebusları 
Halkevinde 

Ev mensuplart memleket müdafaasının icab ettir
diği fedakarlıklan ifaya hazır olduklarını bildirdiler 

Rıızvelt 

Dtlll ötleye kadar 

23 Alman 
Anlaşma yapıldı tayyaresi 
AMERiKA düşürüldü 

ingiltereye 50 Geçen h~fta ~~-3 
torpido muh- tayyaranın duşu

riöi veriyor rüldüğü anlaşıldı 
Lorıdra, 3 ( A.A.) - Röyter: 

Ruzvelt beynelmilel 
vaziyetin Amerika için 

tehditkar olduğunu 
söyledi 

Vaşington. 3 (A·A·) - Bugün 
Ruzvelt, Amerika Birleşik devleL 
leri ile İngiltere arasmda bir an
laşma yapıldığım ve bu anlaşma 

(Devamı 2 incide). 

Vekillerimizin 
tetkikleri 

Dahiliye ve iktisat 
Vekilleri 

Hasta yatan Bursa 
vilisini ziyaret ettiler 
Bursa, 8 (A·A.) - Şehrimizde 

bulunan Dahiliye ve lktısat Vekil.. 
leri bu sabah romatizmadan muz. 
tarip olarak hasta yatan valimizi 
Çekirgedeki evlerinde ayrı ayrı 
ziyaret etmişler kendisile uzun 
müddet görüşmüıılerdir· 

Müteakib<'n !ktr.sat Vekili Meri
nos fabirkasına giderek fabrika 
müdürleri tarafından karşılanmış
tır. Vekil, fabrikadaki bütün pav
yonları ayrı ayrı gezerek tetkL 
katta bulunmuş ve burada rapılan 
işler hakkında alakadarların ver. 
eliği izahatı dinlemiştir· 

Vekil. bugün öğleden sonra 
Gemliğe hareket etmiştir· 

Dahiliye Vekjlj de bu sabah vi
layet, belediye, halk partisini zi· 
yazet eylemiştir-

1\fallye Vekilinin fotkiklerl 

Bugün Londrada verilen birinci 
alamı işareti esnasında B. Çörçil, 
Halifaks, Eden, Greenvood, diğer 
kabine azaları harbin birinci yıl. 
dönümü münasebetiyle \'estmisn
tcr klisesinde yapılmakta olan hu
susi ruhani: ayinde bulunuyorlardı. 
Alarm i~etine rağmen, ayine de. 
vam olunmuştur. Ayinde Amerika 
Birleşik Devletleri büyük elçisi B. 
Kennedy de bulunmuştur. 

Bugün Londra, Alman hava hü
cumlarının merkez nokta mr teşkil 
etmiştir. Fakat Almanlar, İngiliz 
avcı tayyareleri ve hava dafi ba
taryaları tarafından geri püskür. 
ti.ilmüşlerdir. lngiliz avcı tayyare
leri Londra mıntakası üzerinde bü
tün gün devriye gezmişlerdir. 

(Devamı 2 incide)' 

:Almanya propaganda 
nazırı 

Göbelsin 
nutku 

Kat'i hesap· 
görmek 
zamanı 

yaklaşıyor ı 
"Almanya ablukanın 
tesiri altında değildir,, 

Parti ocak kongrelerinde 

Milli Şef etrafındaki çözülmez 
bağhhk teyit ediliyor 

"~~-

1 stanbul 111 ebıısları toplantuian sonra izaz ediliyorlar 

- Polonya başvekili 
Sikorskinin sözleri 

"Polonyahlar 
nihai zafer
den emindir,, 

Almanlar Polonya 
harbinde 100.000 ölü 

vermişler 

Londra, 3 (A.A.) - Pat ajan· 
smdan: . 

Times gazetesi, harbin yıldö· 
nümü münasebetile, başvekil ve 
~kumandan general Sikorski. 
nın bir mülakatım neşretmekte
dir. 

General, bu mülakatında Po· 
lonyalıların bir sene muharebe· 
den sonra hattı hareketlerini 
değiştirmemiş olduklarını söy. 
!emektedir. Arazilerinin düş
manlar tarafından muvakkaten 
işgal edilmiş olmasına rağmen 
Polonyalıların kalbleri bürriye· 
te ve istiklale sadık kalmakta· 
dır. Fransanm uğramış olduğu 
f~l~ketin Polonyalıların zihniye. 
tinı değiştireceği zannedilmişti. 

Alınanlar, kendi iradelerine 
muti bir hükfunet ihdas etmeğe 

(Devamı 2 incide) 

(Yazısı 4 üncüde) 

Mısır 
kabinesinde 

tadilat 
Başvekil ·Dahiliye 
Nazırhğını da 
üzerine aldı 

Kahire, 8 (A·A·) - Kıbined<' 
ikinci derece ehemmiyette tadilfıt 

yapıldığı bildirilmektedir. Başve -
kil ve hariciye nazırı Sabri P&§a, 
dahiliyeyi de uhdesine almış ve da
hiliye nazırı Saadist lideri Nokra
ııi Paşa. maliye nazırlığına. getiril. 
miştir· 

Evvelce maliye, nazın olan Ha. 
mit Silleyman Bey devlet nazm 
olmuştur. 

Yugoslavyada 
Askeri hizmet müddeti 

uzatılıyor 
Be1grat. S (A·A·) - Stefani a

jansından: 
Yugoslavya ordu ve donanması. 

n.m teşkilatında yapılacak mühim 
tadilata mliteallik bir kararname 
neşredilmiştir. 

Yapılacak en mühim tadil, as. 
kertik hizmeti müddetinin uzatıl
masına müteallik olanıdır'. İzmir, 8 (A·A.) - Şehrimizde 

bulunan Maliye Vekili Fuat Ağra
lı dün şehirde bazı tetkikler yap • 
nıııı, ~araj santralı ve çocuk has. 
tanesini gezmiştir- Fuat Ağralı ak
şam üzeri de vilayeti, belediyeyi, 
partiyi ve defterdarlığı ziyaret ey· 
lem.iştir. 

l Günlerin peşinden: 

Minare ve kılıf Ziraat Vekili' nin Yozgat'taki 
tetkikleri 

Yozgat, 3 (A.A.) - Dün Kır. 
şehirden Boğazlıyana gelen Zi.. 
raat Vekili Muhlis Erkmen ken. 
disine mülaki olan valimizle pir. 
likte köylerde zelzcl mıntakası • 

ı olan Peyik nahiyesinde tetkikler· 
de bulunduktan sonra Yozgada 
gelmiştir. Ziraat Vekili bugün 
halkcvinde teşekküller mümessil. 
leri ve vilayet erkanı ile görüş. 
melerde bulunmuş ve şehir atel. 
yesini gezmiş ve bu atelyenin zi. 
raat makinelerini tamir edecek 
bir dereceye getirilmesi icin ica
beden yardımlarcfa bulunm'ayı va_ 
detmiştir. 

Muhlis Erkmc~. müteakıben, 
şehrimizden aynbnş, mebusları. 
mızla vilay<'t erkanı tarafından 
uğurlanmıştır. 

Göbcls 

f(atoviç, 3 ( A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Alman Propaganda nazırı . Dr. 
Göbels, dün Katoviçc gclmış ve 
şarki yukarı s.i.lez)~.anm ku~tuluşu. 
nun yıldönüımı mu.nase~tıyle ter
tip edilen büyük bır mıtmgdc nu
tuk söylemiştir. 

(Devamı 2 incide), 

' 
A 1\.Jeşhur Volter der ki: "lnsan haddi ıatinde pek biçare bir m:ıh

luktur. Hiç bir ''akit gurur denilen hal onun biçareliğine uyğun düş
mez. Bununla beraber mesela Çireron veya Sezar gibi yüz milyon. 
larca insanın kendisini alkışladığı büyük hükümdarlar mağrur olur. 
la~sa bu hal hoş görülebilir. Fakat bin türlü dalkavukluklar ile bir ce. 
m~yct içi_n bir yüksek memuriyet almış, yahut her han~i bi_: mevki te. 
mın etmış olan bir adam kendisini yazılar ile methettırmege blkar~: 
buna gülmekten başka ne yapılabilir?,, 

Şüphesiz ki bu mütaleada Fransız filozofunun hakkı Yar. I lem dı 
~~ak bakımından kötü addediler. bütün hallerde, hare~et!erde ayni 
mutalea tatbik edilebilir. Her türlü ahlaksızlıkların, hılekarlıkların 
sahtekarlıkların bir usturuplusu, bir uygunu, bir de beceriksizcesi, ah 
makçası olur. 

Birkaç gün evvel Ankarada boş şişelere rakı doldurup toptan fi 
yattan aşağıya satmak suretiyle bir bakkalı aldattığı için tevkif edileı 
ad~~ bu kabildendir. Bu adamın suçu suyu rakı diye satmasıdır. H i 
lesının pek açık olmasıdır. Eğer terkos suyunu rakı · diye değil d~ 
Alemdağı suyu, yahut diğer bir iyi menba suvu diye satını~ olsaydı 
senelerce bu sahte ticarete devam edebilirdi... Oyle değil mi? 

HASAN KUMÇAYI 

r. 
.,, 

t

a 



.ı\Jltak>'a, s (_.\.,&.) - Jlatny 
JdJylerinde yeniden mektep apaü 
ve yeni mektep binalan yapmak 
lçin, başlanın" olan çalışmalar bil· 
Ulll lıw lle devam etmektedir. Dttn 
ie EozilyUk köyllnde temel atma 
me."Ulmi yapllu aektep biDu1 
ile bu ay ikinci bir mektebin lnşa
vııa haşlanmış bulunul~tadJr. 
remeı atına mera.simine civar k&y 
terden binlere. halk if tlrak etınlt 
ve valiyi temellen vilayet mektup. 
,usu bulunmugtur. Bu mUnaae. 
betle nutuklar IByleamiş ve bu a· 
ra4a ldSyll btr gocuk 1imdiye ka· 
dar mektep yOsU strıniyen k6yU.n 
cumhuriyet hUkfllnetinin ve bUyUk 
'erimizin ıa.terdiii aWla 1ay.U.· 
de bugün bir nur ''e irfan ocağına 
kaV11şmumdan kö3 ıu halkınm du1 
<tuğu ıevlng ve minnettarlık duy. 
gulanna tttrctlmın olmuştur. 

Göbelsin nutku 

ara-
rıp 

#ıcib) (IJq taraJı l 
mucibince, Amerika Birleoı 
letJerinin atlatik ~-an 
fimaUnde .,. cemabmMla kl!n 

ik dav-
umum 

hap. 
eıı1s ve li.ı mU.temlekeledııdeld d 

bava U.Slerini klralamllJ 
mukabil lngtltereye ıw:me 
det.ini dolchnmı19 .w .,.., 
ribi vermekte bıı!ıınmut o 
kongreye bJdiraletir· 

ve buna 
t mtıd· 

tnab. 
ldı.ığunu 

göre. 
in cL 

a Ber • 

Runltbı vtrdJII tat-ili.ta 
Amerika Blrietıill lH\-letıorlıt 
de ettiği Uıler, Terniyuı'd 
mudi adaları."lda, Bahama 
mayk'ta, SenUilaide. Tıilüt 
tigya'cla ve !qi11z Go,amn 

da Ja· 
"t• An· 
dadır· 
acJala. 

k veril. 
ılan • 

Tenı:yua'da w Bemtuda 
nndaki UBler hecli)'e olara 
mit v~ meuuuUllyetlc karş 
llll§Ur· 

flddet.JDI Diğer Ualer, bllmet JD 

doldannut elli torpido mü 
nukabll elde edi1miştir. 
\'~ten, 1 (A·A·) -

ribla• 

Stef .. 
ui: 

North· Runelt. Tenneua ile 
Carollna arasında bir n.ut uJı l&y-

t , .... 
( Baı t.,-ojt 1 incide) J~. 

Göbels demiştir ki: Relakumhın·, be,ynelmlle 
"İn ıim bükilmeti )'elli dünyayı yetin Amerilta ~ telldttkl 

anlıyamaz '" ayni zamanda anla. ~ımu söylemlt ve vakit ge 
makta istemi)·or Manş'm ötesinde mtldafaayı .baalrlaıuk içle 
ııactiselerin ba~ türlü !le)'redec.eii i>ir Amerlb.n eepbeai,. ku 

r oldu 
çmeden 

''Tek 
nı!mUL 

sanıldı. Halbuki bu mücadele- ıu tawi)'e etmlftlr· 
de timcliye kadar hiçbir amu a.neıu. me.Ji 
o!madlfl kadar müttehit ve \'qtqtoa, a (A-A·) -
tu~ı mUdrUr bulunan Al· ınecllal busla toptana h.ıin 
man milleti biliyor ki, hiçbir 111 luıunadrğı için. B· Ruıvelt 

Ayan 
de b1I. 

• lngilis 
kknMla ve hiçbir Jdmae onu llmamdar - Amerlbn ulapaa.v ba 

larmdan ayıra.mu. Almuya, ld •-Jmı, ınffbart ~ 
ablukanm ı.trt altında deiildlr· met lwıwau proje•in1 m 
Gld& halnmmdıe Almanya 0 ele- etmekte olıa mehuu m 

ım-
llsüen 
ecltllae 

ld: 

Vqlq-

NCe iyi pruU edilmlftir ki. ı&ıdermlftlr· 
lnglltere'DID açlık Uıertne bina Rtlllcuahv ~tir 
ettili Omitler bift kere daha Bu ınl•pnı. !qiltrenJn 

WuJl• mubıkbk Rntte bap cabcaJr tıoıa bD)'Uk eJçlai Lord Lot 
tır. Amerika hark:b'6 nurn & Cordel 

Kati belap a&me aa&tl yar san arumda, t eyt61de te 
lql)w. Bundan hçmdım&& len notalarla ~ 

ati d .. 
nret., 
~ 

Sem 1eall• IQIDlleld bldftelerln Bu ulqmaam bıblm IUlh 
tnııJı.re,. ~ Jlmmge" l1ılde buhmmam• De biç bir 
11...:ııı ı.ı ı:wa1..--'•- , ... -= le lata cetmel bit' tarafı 

lm' 
vutt 

unu ~ • - "' YVÜ tam za. H• haq1 bir millete bl'fl 
manmda hucum etmek ve hare· telldlt tetkll etmell katıyea 
ket eylemektir. Bul lngilialer oJ..... B11. 4&alba aOktuı 
bu 8.IUll IÜlrlll1ıkl& beklenmek. eden bir h&cllledlr w vahla 

ttPI 
teh. 

t.e o1duiu ııs..tai ~-· u· ilke karlılmda ldtua _...,... 

, ..... 

:• 

t 

ı 

4111t4tıı! ~ -tanplea ........ Alman Ol'du- ,,.. ......... ~ ,...._ 
IU bu sa.bıraız Baylara cevap 1ıemmJye-tİ b&bdlr· MUdafu 
vermektm MU ~tlr. birmda bahıamü, hüuk 

hasır-
Jall• 

ı.u. .. 
Veba. K:'d saati.}'~ tayin ~· =:.:!1-:.:: 

Y8J!l. FObN( ~ itlmad eyi!- J8ül llraltte 11a blltllmruJdı 
idi.. ~· = ~tte = hıtmm tcrur nlbaaa11a 

isal edecektir. BOtOn mifı!t to~ :':." ve ~ için 
.... 

kan harp yapan milttebid bir nıil. 
ltt Filu'll'in mbmde ytlrQyor ... 

Dr. GObela .r.lerlni IÖ>ie bitir
mietir: 

''Sabık Polonyada akıtılan kan 
heder o1rnamıp. FOhrtr IÖIÜDQ 
tutmuttıır. Bu toprak istikbalde 
AhDan topraiı kalaraktır ... 

Laval diyor ki : 
( Bq tarafı 1 intidı) 

Jeri talobeJi toplıyarak Fransa. 
mn haıthanr TUiyetinl lprct e
de .. bUtb Franaıslann memJQ 
IMıJ"'"Mı.n 11nmcelen ntanper. 
Yer w.ı,.t hakkında nutuklar 
15ylemitlerdlr. llarepl Petea'ln 
nd)'O ile mıtn .,. 10DÇ mek. 
tepWeri fedaklrbk hialerine da. 
vet edtn nutlnmdıla enel Wrçolr 
kimseler aöı ı5ylemlftir. 

Carnot li1taiain açıht mera 
mlnde bulunnnıı olaıı Nnyork 
Httald Trlbune ıuetetlnin mu
babhi, bir hoeanm blr 1n gelerek 
ı5f.1e haylrırdıltftr yazıyor: 

'l'rnlanın bltml' olduğuna, 
Pnnauun almlt oldujuna inam. 
)"Of maeanu ?" Setleri derin bir 
teeailrle dolu o1aD tllebe: "Ha. 
)V. ,, .,. baflnultlf. 

A1DJ p.ıete, iller Lanl'm 
Transocean Alman ıjanıı muha. 
birine yapmıı oldup ve Aan 
radyblunun MF•tıın. buluadulu 
beyanatı nriyor. Laval ıuntan 
taylemittir: 

Pranaa. taciltereni.n Yalıudih. 
rin ve Parmaaoalann tahakkUmU 
altmda )'&f&dıktan IOllr&, timdi 
saftrlcrlyle Avnı~ ldarnini 
eline a1au Almlınya u. aalapaaya 
çatıpyor. l1d millet araunda ye. 
n1 bir harp lhtlmaJleriN ktikUa.. 
den sökilp atmak isin Franaıs 
• Alman ~ plap1k )"CL 
ne pyem&. 

Amerikada aeyriaefer 
lcasaJanncla llenler 
•ıwtr. 1 (A·A.o)- IWui: 

·-AIDlriJWl ~. ... t.lt tdBllall .. " 1-r&---· ·~ ..... netle911ade 100 ktll almllftlr. 

..... Bu. 'LoaetıM'• Dtm 
sıaduherl, 91111 .... 
tablyeıli için ~ en 
htreketi tetld1 ed9I' Amerika 
llflk devı.tıcrL seçen ..... 
ıaa aatıa alma •'*-'lell 
j>Qlyoa. Vl+ılphifn prttm 

, ........ 
·~ Bir· 

) ..... 
De.Na. 
da 111· 

bil· ">'11l hallnükl """ ,.,._ 
)'ilk Franma bapu&tert.laa e1de 

bl p· etaıltti· O mnan oldufa si 
.eli de, CD eauJı cllelnMJt. 
&IQ'llladaa ...... bJp 

bl1I emniyet mlllbası'ı 

... ...... 
" te,kll 

edl)rordU· 

Uannm 89 emnlyetleri kanlro 
prp nmıf ~ IOll _.. 
laeba biçUm91- !la Jranbllara 
bip olmak •nn.a. blD 
~milli ... ıu .. 
etıaelr n olPDfle eylem 

etine 

--bnn 
~ 

• ftıL 
ttll De ..... tlolru,a aaw.. 

bert ttr olanlar ~ ptu 
tüuJ ~dilmiftJt· Bu Jca 
Puama kıuhnm, merktll 
ribnm .. ..... AmnOruam 
ıaal lnwmm, ADtm• 

rakollar. 

Am•-... ..... 
QJD JılthP=• .,. w..t ...... ~ ..• 
tlhfm•rlmllba .....,_ 

1*la 
••lln ..... 

e...ıldızl. • llbeplı ~ 
busQa bll tlllerl ...... ••• trbmdaa lltlflde ettim. ....,. ..... 

iT ... ...... .... ..... 
lbd~•nlar MaltQa 

yaldatamaclı 

aite-J.ttüta, s ( A.A.) - Dün 
,. ~ bllyUt bU' 
tayyare teeekklll Maıtaıa 
ru ,ald1 11Dll ve .abl1l ..., 
prl cl&lmele IWbur 

cllltmu 
dol" •n ..... ....... tir. Daba - b&r tananel ..,. JÜ ....... .. 

Mwllp 
tııılııl* ...... • ldlma 
............. prl 
ıtır. 

ıtaı,.cı. demirlere ..... 

' "~ • 

' 

. 

. . -- -- - - - - -



~lltlka: 1 

~vrupa harbi 
sanayii tahrip 

ediyor 
~ harbi denebilir ki hemen 
~ bir yıl hakiki hedefini ih. 
~ etti. Ve ancak aon zamanlar. 
te ~~in etrahnda faaliye
lıı.t ~~· Bir .enelik hartM talui. 
~ -.unmdan mütalea eclenla
~~~.YJ pek iyi aörebilirler. 
~ ~İn salhalarında nakli. 
i11.:;"'talannın, t.ıhrip oldundu. 
lj hit hatırlamak için çok kuvvet. 

hafızaya da ihtiyaç yokhır. 

~in böyle t,ir seyir 
~'1.tı ~el'ek medeniyetin hakiki 
ı. tr'i olan endüstri sahalannın 
~- ~ '~lerden masun kalımı ol-
lty lftıanlara bu harbin ciddi bir 
ıliy oJına.dığı hiuini bile telkin e. 

ordu. 

~~.llrhin ıimdiye kadar olan te. 
~il) 11rleri Avrupa maliyesinin bo. 
ıt~•ına, ticaret faaliyetinin 
'~e uğramaıma aebep oldu. 

. Şittıdi bu .. kü' __ .J • t' ''"•t ıun ıneuenıye an 
ıc.ı_ rıoktaıı olan .anayi mmta· 
l'a,.~ tahribatı batladı. Bu talı. 
cı_ 1>.'rı bugünkü miktan hakkın,,. 
iit ile hakiki mal\ımat aahibi de. 
it.~ ~ir de bunun ne raddeye 
d~ r inkitaf edeceiini de timdi. 
tııı F tay~n mütküldür. Tahriba.. 
te. ~hrikaJara, iıtihaal sanayiine 
l\ifc et etmesi Avrupanm tek. 
ilı terakkisi balonundan oldu. 
it ti "•dar bu teknik Yasıtalan el· 
bıı "ele bulunduran f8hıslarm, 
aal1-rm, ve devletlerin de iktı. 
~11~ kudretlerinin zayıflaması, 
.... : etten dü .. meıi sosyal baki.. 
.. "Yer · ,.. '. İf ad 1nı kaybetmesı manasau da 

e eder. 

• ~•r~in böyle bir tahrip saEM. 
) il) gırınesi, harp sonraımın ıos. 
dar ın~leler bakımından ne ka· 
ğ1 1'1 ~!itli davalarla karplataCL 
t dı "«ha timdiden hahrlatmak.. 

ır. 

ıJ .. ~z~ya ile lngiltere anaanda 
her n.ın. eden harbin 11nai saf'haıı 
'"r"'•kı camianın ne kadar tezacL 
l:ıt ıkllu olduklarını bu tezadla. 
l'İb ın tncdeniyetin eserlerini tab
lc-d~ kndar gittiğini göstermek. 

tr. 

1 ~lldüıtrinin imha11 AYTUpanm 
~hi tekamülü ile de taban ta. 
d " zıd levhalar hazırlamakta. 
rt. 

irı lhıı:ünkü Avrupıt, bir kısım 
ı '-\\~lar için refah dcninin, harp 
~ tıb'.ltın<bn masun kalmış ol. 
ı\v nuı eseri idi. Son hnbe kadar 
~0::1~" diinyanın herhangi bir 
~4ll'ı.~ı nde ba~lıyan harplerden a· 
tt-;ı 1 refah unsuru bulup çıkar. 

s'1 rı ı bili ... di. 
illık~rınaycsini böylece arttırmak 
l'i\'l "~•nı bulmut tu. Dünyadaki 
l"ll'ıi t1 ~rı bu §ıır tlara göre genit. 

ş ı. nu .. 
rıı ... a Fun ise bir uırdıumeri Av. 
ha°rp c n olo.nl ~rın akıi yaprhyor ve 
~·l'İy A, rııpanın bclkemiğini ke. 
)'ctı~ ~r • . Sanayi karşılıklı faali-

/\ " c tınha ediliyor. 
·o~~~0ı>anın geçirdiği bu hal 
~l\tic· altıbetlcri bertaraf, kıtımm 
h"'ll'ı~~clc yapacağı nkisler çok e. 

\ 'Yelli oll\cnktrr 
' Ilı • • 

• -ı:ıy·ıl'rıka ve diğer kıtalarda 
ı,,k~tl~r"'· ınc haııı-eti çeken mem. 
li\Jcdircı .. hil.rpten masun kaldıklan 
l•l'İrı j t h ~arp ııonraamda kendi. 
t' it f:ı a rıp edilrniı Avnıpadan 
~.,z /\ rlclr görmiyeceklerdir. Bu 
1 1trı~ 'hUP:\nın haricinde ıanayi. 
ltr. nreketini kolaylaıtıracak-

J• l<ıta h . 
.'Yeti llrıci!tin aanayilepne faa. 
1~ıtt Yıtlnız hi'r fikri imlıindan 
d'J et dc" 'ld' . ı l'lliş /\ gı ır. Bililciı tahrip e. 
1•tihal\)• vrupanın yetiıtiremediii 
~'rl~ atı bıu memleketlerin ha. 
lır. sı tabii bir hadiae olacak. 

. A.~ .. L--~ tidd· .. a lll4ll"Dinin bu bakımdan 
tir. 

1 llfhaları batlamıt demek· 
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Şehi1: Haberleri 
Fırtınanın tahrjbatı 
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'Pendik vapuru büyük 
bir tehli·ke atlattı . 

E vvelki günkü tiddetli fırtınıı.. 
nm zarıuJarı hakkında bazı haber. 
ler gelmiştir. 
Ereğliden 500 ton kömürle li

manımıza gelmekte olan Balkaya 
motörti Şile civarında aahile dü· 
aerek batm11tır· M:otör mazotu bi· 
t P.rek limannnızdan imdat istemif
ti· Şehrimizdeki u.hibi yanma ma. 
zot alarak karadan yola çıkmış. 

vaka yerine gittiği ?.aman motö. 
rUn fena :vaı.iyette olduğunu gör· 
müştUr. 

Bunun ilzerine gemi kurtanna 
§irketinln Alemdar tahliııiyeei va· 
ka yerine gönderilmifti fa.kat tah· 
lisiye fazla. dalgnJarda.n ve motö
rUn de yarı batınıı nziyelinden 
kurtarma işir.i yapamıyarak tekrar 
geriye döomü&tiir· Motor mürette. 
batı kurtar:lm1'ttr. 

Eevvelki gece limannnl7.dan Ya. 
!ovaya kalkan Pendik Ya.puru da 
çok büyük tehlikeler geçirmif ve 

Yalovaya ıidememiftir· 
Vapur Saraybumunu geçt ikten 

aonra şiddetli dalgalarla aallanma
ğa bqlam.IJ, Adalara yakJıtığı za· 
man te~ etrafmda ve burun ta· 
rafmdaki demir c;emterlt-rle tahta. 
lar parçalanmıgtır· 

Sular vapurun geçit yerlerinden 
a!Jmağa başla.mı§, yolcular büyük 
teli§a dil§erek cankurtaran simit. 
Jerine .earılmı~lardrr. P,_ruk güçllik. 
iP. butmlm13 ve kaptan vapuru 
Heybeliadaya kadar götürettk o
rada demirlemiotir· Vapur ıta.bahA. 
kadar burada kaJmıe. yolcular ge· 
ceyi vapurda geçimıitlerdir. Bir 
çok kimseler huta.lanm11tır. Va· 
pur dün eabah limanımıza gelerek 
Tophane rıhtımında tamire bq. 
lanmıştır. 

Fırtına yüzünden dün Bartmdan 
gelecek olan MerBin vapuru gelme. 
miıtır. Bir gün rötarla bugUn ge
lecektir. Fırtına hafiflemiıttlr. 

Zehir kaçakçılığı ya
pan bir polis yakalandı 

Gümrük muhafaza teşkilltr Jı:a· r evine gitmlı§ ve biraz eon.ra elinde 
çakçıhkJa. mücadeleye devam et· bir çanta ile lll'~lsıiftir· M~murJar 
m&ktedir· bu ı:antayı mü~teriye nrlrken A· 

Tepillta mensup memurlar u.. linin üzerine atılarak cürmü mef. 
zun müddettcnb!ri zehirli madde. hut Y!LJlmıtlar \•e a~klım zamAn 
ter kaçakçılığı y&pan bir poJisi de çantada iki kilo eilrAr bulmuılar. 
heyecanlı bir takipten 1JOnra ya• dır. 
kalamıılardır· Ali emniyet mUdlirlüğUne te•lim 

üaklldar me rkezi memurların· edilmiıtir· Silivrideld kaYlnpederi
dan olan bu polilin ilmi Ali Otlu· nJn evinde de bir miktar esrar bu· 
~~ ~~-u~ 

Alinin eskiden Silivride memur. Gümrük muhaf'ua memurlan 
luk yaparken kaçakçılığa bqladığı me~lrnr kaçakçılardım HRydar Ba· 
ve Üsküdara geldikten ııonra. da bu bayl da 20 gram eroin l'atarkf'n 
~e devam ettiği anlaıJlmııtır. Ali Galatada Yaninin k ahve5indc ya. 
litanb ulda bulduğu müıterileri o. klllamrşlardır· Hıl.)'dAr eroinleı.iıı 
tobble Siijv[\)',e ".t..\lm\t1rı~ 'V~ Q7. ~ kahve<;ly~ vererek. .ultlaL 
rada kendilerine kilolarca esrar mak istemltş, fakat arama yapıla
teelim etmektedir. rak paraJar kahvenin bodrumun• 

Muhafaza memurları Aliyi uzun 
müddet ta.kip et.mitler; nihayet bir 
müşteri i le Sirkeciden otobüse 
bindiğini görerek derhaJ bir oto· 
mobille takibe başlamıılardır. Ali 
ve yanındaki ıahı.s SillY.rlde oto· 
büsten inerek bir kahveye gir. 
miıler; memurlar da sivil kıyafeL 
li olarak kahvenin mtihtelif yerle-· 
rine ayn ayn oturm111lardır· 

Ali bir ara kah~en çıkarak Si· 
livride oturan kaympederi Azizin 

Fiyat mürakabe 
komiayonu aık aık 

toplanacak 
Fiyat murakabe komisyonu ruz

namesinde fazla it biriktiğinden 
haftada yapmakta olduğu iki top. 
Jantryı arthrmağa karar vermiş. 
Ur. Bu yoldan olarak dün fevka· 
llde bir toplantı yapılmıı, manifa· 
tura tUccarlarmdan ellerindeki 
stoklar haltkmda alınan beyanna· 
meler tetkik edilmiltir· 

Bu beyannamelerde komisyonun 
şimdiye kadar nuan itibara alma
mı~ olduğu blr çok yeni çqftJer 
görlildUğUnden, bunlar için de .sa. 
tı§ fiyatı tesbiti karar}afmI§trr. 
Koml.ııyon bu husustaki tetkikleri. 
n1 acele olar,..ıt bitirecektir· 

Şehrimize gelen 
dahiliye müfettitleri 
DahiJiye Vekaleti teftiı heyeti 

rciıi ile bir müfettiı tehrimize 
gelerek mahalJe mümeaailleri faa. 
liyetleri ve teıkilitı etrafında tet. 
kiklere batlamıtlardır. 

~üfettiılerin belediye sular i. 
dareainde meuuı olmıyacaktarı 
bildirilmektedir. 
Takıim Gazinoıunun 

fiyatları 
Takaimbeledi ye gazinosu hak. 

kında artık tikiyet edecek nokta 
kalmadığı biJdiriJmektedir. Tabl· 
dot yemek 100 Jcuru1, gazoz, ti. 
monata ve kahve 40 kuruttur. Bu 
fiyatlar iıe emsali lüks yerlerden 
ucuzdur. 
Romanyaya ihracatımız 

Romanyaya lhrRç ettiğim~ ti!· 
tik \'e yapafılar dolayısile aramrz
dak.i klirlng heaaplarmda değişik· 
lik olmuş, Romanyaya evvelce o. 
lan borcumuz tamıunf!n ödenml~. 
lir· Hatti bir miktar Ronıanya bi. 
ze borçlu \'azlyete ginnlttlr· 

dan çıkanlml§tır. Haydar Baha ad· 
liyeye vcrilmi§, tevkif edilmi§tir. 

E\·velki gün Haydarpaşa.da da 
bir kl1Dl&9 kaçakçuıı yakalanmış_ 
tır. Toro8 eluıpre.9inden çıkan İbra. 
him isminde bir adamm vaziyetin
ten şUphelenen mf'murlar derhal 
bavulunda ar&§tırma yapmışlar ye 
40 kilo muhtelif cins ipekli kum~· 
Jar, kadm çamaşırları bulmu!!lar
dır· İbrahim adliyeye verilmi§tir. 

lngiliz mübayaat tirketi 
mümeaaili Ankaraya 

gitti 
lzmirden şehrimize gelmil olan 

İngiliz mubayaat §irketi mümcssi· 
li Lord Glinkoner dün aqam An
karaya git~tir· Mtimcsl!il mcm. 
leketimizden yapılacak mubayaat 
lç\n Ticaret Vekaletile görüşme. 

!erde bulunacaktır. Bu arada §eh· 
rlmizdeki transit depolannda bu
lunan \'e Hindistandan gelmiş o· 
lan 6 bin ton çuval ve kanaviçenin 
memleketimize ithali üzerindo de 
göril§illeeelrtlr. 

Ni§anlııını yaralıyanın 
muhakemeıi batladı 
Akaarayda oturan P~rihan a. 

dında bir genç kız, bir müddet 
evvel Sadık adında bir mücellitle 
acvitmiş ve niıanlanmıştrr. 

Fakat Sadık nikahtan bir gün 
evvel genç kızı evde yalnız bul. 
muş. bıçağını çekerek kendisine 
teslim olmasını ıöylcmiştir. 

Perihan mümanaat etmiş w 
Sadık bunun üzerine bıçafı ile 
genç kızı birçok yerlerinden V\lr. 
muş, yaralamıştı . 

Tevkif olunan Sadığın dün u
liye sekizinci cezada muhakeme. 
sine başlanmıştır. 

Suçlu inkar etmi§. kızı kıskan. 
dığı için vurduğunu ıövlemiştir. 

Neticede mahkeme. ·sadığı ıo 
ay 26 gürı hapis cezasft~a mah. 
kum etmiştir. 

Romanyadan 170 
Polonyalı geldi 

Besarabya vapuriyle dün Kös. 
tenceden limanımıza 170 Polon. 
yalı mülteci ı:elmiıtir. MUiteciler 
bir Yunan vapuruna aktarma e -
dilmiıılerdir. Akdenize doğru yol. 
larına devam edecekler dir. 

IMaseıaıer: 
1 Sabıkalılar 

! 
~ . 
: : 
ı 

derdi 1 
Polis vukuatına dikkat ede. 

decek olursak hırsızlık , yanke· 
sicilik, eroin ve esrar kaçakçılı. 
it gibi hidiselerin hemen hepsi 
"aabrkah" lar tarafından yapı. 
hyor. Emniyet direktörlüğünün 
parmak izi kısmında bunlardan! 
yüzlercesinin izleri ve fotoğraf i 
doayalannda sayısız simalar i 
vardır. "Sabıkalı" Jık bir nevi f 

1 meslek olmu~tur. Bu mesleğe ! 

1 
sahip olanlar yakalandrklan va- i 
kit hakettılcleri en çok üç, dört : 
ay hapsi bir nevi nimet telakki ! 
ediyorlar: ve çıkar çıkmaı der· • 
hal ticaretlerine ba~lıyorlar. 

Emniyet teşkilatı bunlara a. 
man vermiyor. Fakat ne yazık 

• ki bu mücadele "sabıkalı" yı 
yıldırmıyor. Böyle olsaydı yine 
emniyet dosyalarında "sabıkai 
mükerrere eshabı" olmazdı. 

Bu miikerrerlC'1'i kaldırmak , 
hiç fÜphesiz bir memleket dava. 
aıdır. Kanunun bu:ıu temin et. 
meıini temenni etmek de bir 
memleket me-selcsi ve bir mem
lckt davasıdır. 

Maarif Vekili 
Dün Maarif müdürlü
ğünde bir toplantıya 

riyaıet etti 
Maarif Vf'lrili Hu11n All l'ifoel. 

dün aktıun Randınnadan ehrlml. 
ze J:elmlttir· \ ·ekil, bugün maarif 
müdilrlililine gelerek ~hrin kül. 
tür Jıleri etrafında tetkiklerde bu· 
Junmuıtur· 

Maarif müdürü bu yılki öj'rr.t· 
men , .e okul n1irttinl Juı:ndi~lnc 
izah etmı, n~ hu top\nnhda orta 
t.Mriut umum miidiiıii ilo bR7:t u· 
mumi mlifettt,ı .. r hH1r bulnnmu~· 
lardrr, 

Ba yıl ~hrimb~df! yeniden orfa 
okull11r a('tlaeaktrr· nu okullarm 
tal.-he kadrolan n ilrr.tm('n \"&7.I. 

ff'Heri t.f'!lhlt edllml~tlr· Okullar 
blrka(' güne kadar fullyrff! ;:Ptc. 
cekttr· 

Yeldi öiledf!n sonrA rla ~ehir 

dahlllnde1'i erta tedmat mUP.Ss~ı.e· 
lerinl geınek yf'nl talebe kaydını 
, ., ikmal tmtthanlarmı gözden gc· 
tlnn~tir· 

25000 çuval hahve 
çıkmadığı için 

Piyasada kahve 
buhranı var 

I' iya.sada kahve buhranı ba§la· 
~tır. Glimrükte bulunan 25 bin 
çuval kahvenin ,aylardanberi çıka
nJamamaııı .buna aebep olmu~tur· 

Malüm olduğu Uzere dolar fiyRtı 
Ciltse edilemediğinden bu kah\'elc. 
re maliyet fiyatı komılamamı11 ve 
bu .)ilzden mallar gümrilklerde 
k11lmışlır. Mıntaka ticaret müdUr. 
lü~li vaziyeti vekilcto bildirmiş 

ve acele olarak gümrükteki mal· 
Jarm çıkanlma.amm teminini iste· 
miştir· Dolar, bugünkü kıymetin· 
den bir parça fazlaııile hesaplnna • 
rak kahvelere maliye t fiyatı kn. 
nulması muhtemeldir. Bu suretle 
kah\•elerin dolar üzerine aylarca 
'°nra ödenecek bedelleri garanti 
altma almmış olacaktır. Doların 

fazla hesaplanmasına rağmen hu 
kahvelerden yeni kan un mucibince 
muamele verg.i..'ll alınmıyacağmdRn 

maliyet \'e satış fiyatları evvelce 
gelmiş kahvelerden daha ucuz oln· 
caktır· 

Nüfu~ yazımı 
hazırlıkları 

Sehrimizdc nüfus sayımı ha ıı ı r
hkİarr hayli ilerlemiştir. o~ yedi 
bine yakın memurlara verılecck 
vazife cetvelleri har.ırlanmakta. 
dır. Sayım işinde çalıtacak me. 
murlar da kavmakamlar tara fın. 
dan ııeçileceklerdir. 

Bunclan başka denizde. trenler. 
de nüfus yazımı işi de talimatna· 
mesinc göre tanzim edilecektir. 
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19~ diişündiiltçe: -- ~ - ,-.,.._.,,,_,, --
Tufanlar içinde 

Gcçt•n güıı!eıi, 11C bir rasıd, ne de bir ınuneccim ı;ibi mu~ede 
alt~n?a tutmadığımız için, iki ) ılın ayni zamandaki tabiat hadisc-
lerını mukayesede daima yanılınz. '"' 

Her hangi bir coşkun yağmur, a~ırı sıcak, bczdirıci, bwıal tıcı 
durgunlukla kar~ılaştık mı, hemen: 

-: Bu yıl ammada berbat havalar içindeyiz! 
Dıye sızlanmağa bac:lıvoruz 
Tc\'ekkeli: • • · ... 
- c;eçen unutulur! 
Dem~~i~ler. Hakikaten unutuluyor, hem yalnız geçen d~il, 

geçeni~ hı~lı.ktc çekilen de unutuluyor. 
Kımhılır, bıldır bugimlcrdc ııa ·ıı terlemiı:; ) ahul na~ıl ıslan-

mı~. \ 'c ne ttirlü_bunalmı~tık?.. "' 
t;nutt~k ve şımdi dünkü yağmur için: 

-. 1 ulanlar içinde! 
Dıyor.uz. 

Dünkü yağmur, gerçekten berbat bir şeydi. 
Durgun ~·e ~Jğucu haYalar. ufuklara nızgfır v:mtözleri yapış. 

tırm!ş, ~rt e ışierı daYet elmi~ti. YeQ•üzündc nasıl her ini~ten <on
ra bır yokuş g~lirsc, ha\ ada da durgunlukları fırtmalar kovalar. 

Amma, bıldiğimiz, bin kere tecrübe ettiğimiz halde \':İne ya- · 
dırgadık. ' · . 

• Doğru<:u aydınlık yaz günlerinde, sürekli kapanıklıklar can 
!;lk.ı ) or. llelc ardı ara ı kesilm<.-z şelfılclcr, yerle gôğıı birbiri ne hağ. 
la; mca, bu sıkıntı. hakiki bir azap halini alıyor. Dünkü ~ ağmur. 
~ulutlarl~ damlar, sokaklar arasına "U iplikli bir tez~ah urmuc:tu. 
:Seller, d~zl~rde yayılarak, inişlerde köpi.ıriıp çaglaranlu::arak aktı 
durdu,. h ~ı . .Papuç, odun, kömür, tahta parça<:ı hatta soba boru
la rı bıle ~u;uk.lıycn bu !le!lerde, hicret, güç acılığını hatırlatan bir 
~ey \'ar gıhıydı. 

" ~>~aklar an'!~ın boşalmış; bütiin meydan bu az~'ln, çamurlu 
~ellere kalmı~lı. (.un batmadan geceye girdik. Lambalar \'akitsiz 
yandı . Ona .~ldanmıyan, ona uymayan yalnız aatler kalmıstı. 

Bana dun: ~ 

-: Dünyada en fena §ey nedir? 
Dıye sorsalardı: 

- - . \'ücud~ kurbağa derisi gibi soğuk so~ruk vapıı::an ıslak el bisc ! 
Dıycccktım. • :.> 

h' Her günün. en ~ena ı,. ba,,ka, başkadır. Belki sıcak, bunaltıcı 
ı r ha\'il<la aym elhısc scrın bir rüzgar tatlılığı ile derimi ok!'taya-

cak \'c memnun o!acaktım. ~ 

"Tufa.n~ar .için~c,, deyişim, §U za,·allı Ltanbuhın talih izliğini 
a~1l~tma~ ıçındır. h.u~ulu5~ınun hor.ukluğu bu şehri biıtiın tabia t 
lıadıse1erı kar~ıc:mda Sipcr<:ız, hisar ız ve kalesiz bırakmıstır. 

1 lalta canlı düşmanlarına karşı kurduğu surlar bl c tabiatle 
clele \ ererek onun aleyhine dönüyor . 

~iirck li bir ra&rmur, meydanları deniz. sokakları dere yapar. 
! nsan buralarda gezerken, Istanbulun yedi tepe iistiindc kuruldu. 
gunu acı acı hatırlayor ve kendi kendine· 

- H angi yedi tepe, yedi çukur! · 
Diyor. HAK.Ki SUHA GEZGIN 

ilk tren Bismile girdi 
Diyarbakır valisi 
Gürel bir nutuk 

Feyzi 
söyledi . 

Bismil, 3 ( A .A. ) - tık trenin 
dün Bismil ista~yonuna giri.şi 
münascbctile bir tören yapılmış· 
:tı r. Bismil istasyonunun mcdha
linde üı.crinde başarılcn işlerin 
önemini ifade eden vecizelerle 
süslü güzel bir t ak kurulmuştu. 
Bütlin Bismil ve civarı, ilk tre· 
nin istasyona girişi töreninde 
hazır bulunmak üzere kesif bir 
yığın halinde istasyon ve civarı. 
nı doldurmuştu . 
Diyarbakır vilayeti sivil ve 

askeri erkanı , bir çok memurla r 
da bu merasime iştirak eylemek· 
te idiler. Milli r enklerle süslen
miş olan ilk t ren, yavaş, yavaş 
istasyona girerek takın önünde 
durduğu zaman biitün mektep 
talebeleri \ 'e halk bir ağızdan 
İstiklal ma rşını söylemişler ve 
bunu ta ki8en \'ali Göre!, B ismil 

kaymakam ı ve belediye reisi l~i· 
fat Akpınar ve inşaat kısmı a. 
<ım:ı Galip Güler tarafından bi· 
rer nutuk söylenmiştir. 

Hatipler, bu nutuklarında yur· 
du demir aağlarla örmek yolunda 
Milli Şef lnönti tarafından takip 
edilen siyasetin tahakkuk ettirilen 
safhalarını ve bunlann memleket 
müdafaası. memleket kalkınması 

bakımından değerlerini tebarüz C'l· 
tirerek ve Mill i Şefe karşı mlllct· 
çe duyulan sonsuz sevgiye tercü
man olmuşlar ve Ebedi Şef Ata. 
türkün aziz hatırasını hürmetle 
yıide) !emişlerdir. 

Nutuktan sonra vali, takın xur. 
delPsini kesmi§ ve ilk t ren sUrckll 
alkışlar arasında istasyona gir· 
mişlir· Merasimden .sonra hükü
mPt konağında misafirler ı;erefine 
bilyilk bir ziyafet v eakşam üzcıi 
dn inşaat kısmr tarafından bir çay 
r.iyafcti verilmiştir. 

Hava Kuruınuna 
Evlenme yüzüklerinin 

teberruu devam ediyor 
Ankara, 3 (,\.,\.) - Bugün A n· 

kara ve lstanhul hava kurumu 
mC'rkczlerine eYlenmc yüzüklerini 
Yeren, para tebern.ıunrln bulunmuş 
olan vntandıışJar şunlardır: 

R . Mehmet Sipahi ve eşi. H. Ali 
Muhsin Kibar ve eşi. R· 8iyoıı Fal
cıyel ve e i, Bn. Vasfiye Onar, B· 
Rıza Oran, Bn. 8nmihn Oran. B· 
Sıdıka Ornn, n. Fehim GUvcn Ye 
eşi, B. Muhittin Tümer ve eşi En· 
nifat Tadıhan. ' 
Diğer ta raftan B· Kuri de 1stan. 

b~I l~ava kurumu şubesine bugüo 
hın lırn teberru etmiştir. 
~nkara . 3 (A·A·) - Bugün al. 

dıgımız telgraflar. Ödemişte orta 
okı~ I öğrC'lmC'ni Muhteşem Sarrcı, 
Akılc J<~nver Okçular, Hamdi Ak· 
soy, Memnune Orscl. Mehmet Su· 
nar ,.e eşi, Arif lnan, Zekiye 1-
nan, evlenme yüzüklerini blrcr yar 
dım olmak üzere haYa kurumuna 
teberru ey lemişlı>rdir· 
Bay~n Zek,ye lnan, kuruma ay

r~ca b.r altın bilezik ihcla eylemiR. 
t ı r. 

1stanbulda da AJb{\r Benı;iyu ve 

Elyoer Oseb evlenme yüzUklcrini 
hava kurumuna vermişlerdir. 

Bunlardan bnşka hava kurumu. 
na Fcthiyede Gürmc köyünden Sü· 
leym:ın Şahin 300 ve Gcrz('dc Şe· 
rc>f 100 lira nakdi muavenette bu· 
lunmuRlardır. 

Motosiklet çarparak 
öldü 

Bursa. (Jlmm!öl ) - S numaralı 
bisikleti idare eden Mehmot, Altt 
parmak caddesinden süralle iner 
kcn Merinos fabrikasında cnh an 
Yahya kızı 11 yaRlarındaki l<'atma. 
yı çiğnemiş ve ölümüne sebohiyel 
vermiştir· Vaka yerine polis kısmı 
adli reisi, belediye 1.abıta mUdiiri' 
belediye, makine mühendisi gel. 
mi!:ler ve tctklkntln huluDmıIB 
!ardır. 

ÜIUmc sebebi\ el veren Mehmet 
yakalanarak adliyeye teslim edil· 
mi~tir· 

• 



• 
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lstanbul Mebusları Beyoğlu Halkevinde 
! tanbul :.'lebu lan yer yer do. 

la~k haıkın dılclderini ve istek
lerirti tcsbıt etmekte, geçen seneki 
dileklerden yerine getirilenleri ala
kadarlara bildirmektedirler. 

Mebu lanmız dün sabah Şi~li 
lıalkcvinc gitmişlcrdır. Burada 
belli ba"Jı olarak veremliler için bir 
sanator1•om ve hastahane in-:ac;ı, 
köprü altında dolaşan serseri ço. 
cuklann toplanarak bir ıslahhane. 
ye konulma.;ı istcnmi~tir. 

Mcbuslarnruz saat bire do'ru 
da Beyoğlu halkcvinc gitmi~lerdir. 
Buradaki toplan uda vali 'e belt>
c 1\·c reisi Doktor Ltıtfi Kırdar, \'alı 
ıniıavini Hüdai, Ahmet, Beyoğ'u 

} mal~amı Gafur, parti Beyoğlu 
, 1 ası idare heyeti ~lan, Ev ida. 
re he~ eti ' c komi tc ftzalan hzzır 
bulunmuştur. 
Mebuslarnnızdan Ziya geçen se

neki dileklerden yüzde cllisinin va
pıldığmı sö~ liyerek yeni dilekler 
olup olmadığını sormuştur. Ev 
başkanı Elcrem Tur yeni halkevi 
binasının İ.n§ası için vali ve bt>Jedi. 
'e reisinin yakin bir alaka göster
:liğini ve bu işin ilk fırsatta halle
d ceğini vaadettiğini söylemiş, Eve 
Hl bazı dilekleri bildirmiştir. 

Ekrem Tur dünya vaziyetinin 
karışık olduğu şu sırada bir an ev. 
'el toplanan idare heyeti ve komi
te fizalanrun şu kararı 'crdiklrrini 
<;oylcmiştir: 
"Sayın mebuslanmmı. memleket 

\'e milletin mukadderatı hakkında 
verecclderi kararın fikı imizdc, ka
rumızda, vicdanımızda m3kes bd
lacağmı ,.e memleket rnudafaası
nın icabettirriği bütün fedakfu-lık
ları hayatunız pahasına ifaya he. 
~-ecanla hazır oldui:'llllluzu teyiden 
arz ve iblağ ederiz,, 

Mebuslar Evlilerin bu kararın
dan fevkalade memnun olarak kn
rarı alkıslamı:,Iardır. Müteakiben 
hep birlikte yemek yenilmiş, mc. 
buslar halkevi mensup' l.rt tarafın
dan büyük bir sevgi n coşkunluk
la uğurl2mm§lardır. 

Mebuslar Vali ve belediye reisi 
ılc birlikte Taksim gazinosuna gi. 
derek şehir maket \ C pTfuılannı 
ıtormüşlerdir. 

Beyoğlu halkevinin bir 
senelik faaliyeti 

Mebuslara. vcrllcn f&&llyet raponına 

ı;uro Beyoğlu l-Ia.lkevmın bir senelik 
fıınliyeti 11ö:;Iedır: 

"lJIJ \O Edebiyat Şubesi,, 
Bu 1JUbenin am adedi: 18 kac!ııı, 83 

<'rkek olmak Uzero 101: dir. Geçen bir 
Yıl 1'fndo 49 t.oplantı J:apılım§t.ır. 

(5 ltontcran.ıı \'Crllm.1§, bu kon!e· 
rwWıı.n takriben 9:i00 \'a~ din· 
l~lcrdir. Gcıçlcr a.ra.:ımııa dlı ve 
edeblyat movzulıırmdıı. 15 mUkA!ııtıı 
mlls:ıbaka. yap~tır. 

"GUzcl San'ntlır Şube61,. 

Bu §Ubcıılıı. aza adedi: 73 kadın. 

20S erkek olmnk tlzcre 371 dir. Geçen 
blr l'ıl içindo kemıuı, \iyolOMel, sal!cj, 
koro, ıan. heykelcilik dcmerl \'Cril

ml§tir. BUyUk ve kllçUk obnl\k Uzcre 
80 orkestra, 4 koro konseri vcrilmı,,.. 
Ur. Bu k0!13erlcr1 takriben 18000 vıı.· 
anda§ dlnlemişUr. 

"Temsil Şubasi,, 
Bu §Ubcnin Q.za adedi: 17 kadm, 104 

erkek olmak üzere 211 <lir. 72 temsil 
vcrtımI:, btı temsilleri takriben ::o bfn 
ntıuıda§ scyrcyl~Ur. 

•• por ,. ubcsi.,, 
Bu §Ubcnln flza. nd"cll: 21.2 kadm, 

710 erkek olıxuk üzcro 922 dlr. MU· 

Toplantıda bulunanlardan bir grıet 

. . . . ... ___ _._...... _______ _ 
Fıkra: 

bu kıya/ etle mi geldim i 
• ! 
İ Adumın biri ii.det etmi,,.ti; her lı:ımam:ı. t;irlp tdm;.nda, lıir for. i 
t lat kop:ırıı:; 1 
!İ - \"ıı) benim parn.ın kaybolmu~. 'ay benim clbhsen i çalın~· i 

f lıır der. gürültü t~r, nctloodo para \f'rmcdeo çrkrp ı;ille.nli· Ada.- İ 
• mm hali şehirde bUtün lı:ını:ınıcrfar i:arafmdan ötrenHdit;iııdcn itim- f 
i so bu ııilaınt I.ıamanıa. ulro.:ı~ olmu~tu. Yıkanmaya. lln. pek meraklı i 
1 olan atlaın bir gün t:ırcsi7. kalıp hiıdi e çıkarttığı lıir hama~" "'İt- ! 
1 ti· Dalıa kapıdan ireri nyni;"ını atar atmaz füım:uncr bnısfa olmak f 
i fizcro tcltaklar: f 

1 

- Alına.yız, nafile gelme! So ham:ım ıııı.rasrnı, ne ılo lıizim 1 
ııarnmıır \Cnni.}rccl•sio yine! diyo kapıılan sanna'lt isft>dllcr· ,\nıı. l 
forcu ıı.wuıı: f 

- l~bncyin! l • .}lcıucyin! Ilıı sefer betla\'a. yıkannıa~ıı. gelmc_ 1! 
etim, ':ıllaJıl do Jıilliilıl de ıı:ıranrZI '<'~ Hem kİDlafyr de hır· 

• sız "ıknrmam· Alın ııarunm pe~in dedi· Ba yemialcr lizorlne hamal ma nlmdx. lı;:cri ~rip tioyunduktan sonra. hamn.rııcı tclliıldara 4"Dlir f 
J \~p ad:urun clblscucrini saltlnttı. 1"a1nn: ku~ağııu \'Q hançerini • 
i ortada. hıra.kil· ! 
i A<l:un luunıundan !;ılop clbi clcrini bırak1ıiı ere ~rliucc hak· i 
f h ld e5\"3lılıınn<lan ~r :yok· Kuş11kla hanı;er duruyor· Hiç bozm:ı.- J 
i dan lıclindcn pc"tem:ılı tözüp çııılak '\iicaduna ku~ğı ır;:ırclı• han •• 

i çeri de heline taktı· Doğruca lınmıuncıya r;idip tlcdi ki: f 
- 1" minim mucibince l<im eye bll'Sızhk isnat r.tmiy eğim. 1 

i Liildu ÜJ".a.f et lıcn hruruuna bu kıynfetlc mi geldim! f 

1

. Adamın bu s1_izüno hamıımr.ı llo hazır buhın:ınfar siiliiştüler t 
VO ;ıl:l:ırlıl:l:ın elbiselerini çıkarıp \ croill"r· 1 

Jfamıımrı lln. hart:uln bh- defa bro.:ı.md:m ı;-cUp yıkanmasmı l 

~~ l t ' •••.•.•.• ·········-- .•.•..••.•..••.•.•.•. 
zlkll jlm.ua.st.lk, umumt jlınn:ıetik, 11.

lcW fınma.etllc, pldııtlk danslar. mıııı 
oyunlar, eskrim, bolts, gllrc~, ı,ılıç -
kalkaı:ı ı;lbi çe~lll Bporlnrla. j~Ugal c· 
dilınl§llr. lld bUyUk opor mUsamcre:ıl 
verllmtıd Ur. · 

Geçen bir yıl i~lndc kap:ılı ıs:ı.Iond::ı. 
ve açık haTnd:ı spor çalıFitııl:ınna r~
tll'A:~ eden vabuıda:l:ırm sayısr, mc· 
:sat cetvellerine göre tam 36,G9G drr. 

"Sosyal l'ıırllım ŞulM..'61,. 

Bu §Ubenln l'ız:ı. adedi: 76 Jmdm, 2H 
crkı:ık olmak U%Crc 310 dur. Ceçt!II tıtr 

yıl iı,indo illtokul yoksul çocuklarına 
230 takını elbise, çorap ve çanın~ır, 
230 çlCt ayakkabı verllınl~Ur. 

84 fakir hnstıı. Ev Ileyetı sıhhiye. 
since muayene ve tedavi edilınl~Ur. 
Fuknr.ıyn 140 kilo tarama, 1000 kilo 
hurma tevzl o!unmu:, da.rfl.lft.cezooc 
lrureıc.:;1% ynvnılar için bir ı;;ındık ı;ıda 
temin edilmJ~tir. 

Erzlııcaı:ı !eU ketler.ine :rnrdım ırı 

için, muıı yardım komile!llnde §ayanı 
kayıt hizmet ifa cdild.lgl gibi toplıı· 

mnk ,.c dıktu·mek aurcU ilo 223 çuval 
l-cni ve mUstıı.n:ıcl c~-n temin oluna· 
rak Kıulııy dc,posunn te:ıllm olunmu§· 

tur. 

")laik JJcralwıclcri 'o Kurslar ahcıd,, 
Bu şubenin d.za adedi: 18 kaclm, 133 

erkek olm:ık üzere ı~ı dlr. TUr~ 
İl:ıgllizcc, Franınzcn, tcrellme ~ul.llı, 
Fraruıı.zcıı diksiyon, Almanca, Amcll 
muhasebe, !ate.ııo;ratl, Blçki • Dikq, 
§:ıpkıı, çiçek, mouır, dlrckaiyon, scy
rUscfer dersleri verilml§Ur. Geçen bir 
yıl i~de '\'erllen ders a&yı3I 1000 O 

baliğ olmu;ıtur. 13 ö~tmcn 100 tale
bemiz v:ırdır. 

"Klltüplı:ına vo Yaym 15ubc:ıt,, 

Bu şubcnlln tıza adetll:U kadın, 

G:ı erkek olmnlc Uzcrc 76 dır. Geçen 
bir yıl içinde ltUtuphnneyo cJcvnm e
den oıcıuucu ıidedl 16672 dlr. Geçen 
bir yıl içinde ı kltnp serı;tsı, ı !otoğ. 
raf sergi.si, 2 resim sergisi, 2 eı.ı,,terl 

scrgial olmak Uzere 6 sergi açdııuşt1r. 

Parti ocak kongreleri devam 
ediyor. Dün Beşik~ta merkez, 
Ye~ilköydc Çelc:nc:«, Şenlik, Gün 
gören, Eminönünde Surun, Ke
merb.urga:ı:da Pirinççi, Fatihte 
Karagümrük, Yalovada merkez 
çiftlik, Teşvikiye, Kılıç kongre. 
leri yapılmıştır. • 

Kongrelerde vatandaşlar Milli 

yordu. 
- Bilemem. Her halde bana bu 

hususta hiçbir şey söylemi!'ı değil · 
dir. • 

- Ya siz Mister Brunton? Si· 
zin aranız nasıldı? 

evıren: ~uat Deır~nş - 14 -
- Hargreves pek iyi bir deli· 

kanlıdır. Fakat son zamanlarda o 
kadar kendi dertlerime dalmıc;tnn 
ı ; o..ı.unla pek meşgul olamn-or • 
dum. 

- Guzcl cevap veriniz. Sualimi 
işitmediniz mi? Pederinizin ogün
kü asabiyeti, hiddeti nedendi? Va
lidenizle olan münaka~ mı buna 
sebepti? Yoksa ba~ka bir şey mi? 
Cevap \eriniz. 

- Bu asabiyetin sebcbUiargre. 
avcs idi zannediyorum. 1 

- Biraz daha etraflı konuşunuz. 
Valna suallere kısaca cevap ver
mek iyi bir şey ise de, hiç bir şeyde 
ifrata kaçmak doğru değildir. 

- Allah Allah! Bana babamın 
ogün neye oylc hiddetli olduğunu, 
bunun rebcbini sordunuz. Ben de 
ize bu sebep: 'lfargrem'Cs" dır 

dedim. Ona neye kızmış olduğunu 
d~ bilmi olsa) dım onu da .,Oyler
dım. Fakat bilm yorum. Yalnız 
babam bana, Iiikırdı ara ır:da I la . 
greaves'in evdeki mevcudiyetinden 
memnun olınadıl:;rını' ihsas etmh•ti. 

- Ne surct:c? Hatıdar mısı~ız? 
-Hayır. 

- Ne zaman böyle bir imada 
bulundu? 

- Son defa olarak odasına gö. 
ruşmek üzere girdiğim zaman. Bun 

dan evvel de birkaç defa bunu ih
sas etmişti. 

-Demek pederiniz Mister Har. 
grcaves' den hoslanmıyordlt. 

- Bunu söylemedim. E\·de bu· 
lunınası carunı sıkıyordu dedim. 
Yoksa babamın kendisine karşı bir 
antipatisi olduğuna ihtimal vere
mem. ... , l 

- Mister Brunton, kendisini iyi 
tanır mı idi? 

- Gayet az tanırdı. Mister Har. 
grea\ es kız kardeşimin ~uk 
arkada~ıdır. Bu cihetle dostlukları 
pek e~1ddir. Fakat ailem onu iyi 
tanınıazdr. Bir sam'm•\•ctlcrı .... , · 
tu. Claire evlendikten 'sonra Har
grea' es ecnebi meınlekctlerıne gıt. 
t • Se) ahalinden avdet edince hem-

m aı.le ınden onu bir müddet 
için eve davet etmelerini istedi. 
Unl:1r da davet ettiler. 

- Acaba pederiniz neden bu 
delikanlıdan hoşlanmıyordu? 

- Söyletf m va... bilmiyorum. 
- Onun evdeki mevcudiyetini 

briki bac:kaları da istemiyordu. 
Belki valdeniz de böyle düc;iinü • . 

Misters Bayford ile arası 
'. ., (1? ' 

- Bunun cevabını kendisi size 
,·ersin. 

- Mister llargrcves ne 1.aman 
danberi sizin evde misafirdir? 

- Allah Allah!.. Ne diye bil · 
diV,iniz şeyleri mütemadiyen so
ruyorsunuz? Bütün şahitlere bunu 
•ordunuz ya ... Cevabı sizce ma • 
h1m1ur!.. Pekfıl~ biz de cevap \'e· 

relim ... Herhalde bu can sıkıcı su
~·1,.ri tekrar dmek vazifeniz ola· 
cak. Mister Hargrevesin ne kadar 
müddet bizde kaldığını pek iyi bi
lemiyorum ama_. bir hafta ... belki 
de daha fazladır. 

- Mister Brunton bir defa da· 
ha tekrar etmek mecburirctinde 
yim ki lisanınız ve ctvarınız doğ
ru değildir. Şahit sıfatile bu halle
ri terketmeniz icap eder. Kritik -
teriniz beni alfikadar etmez. Bun· 
larr bir tarafa bırakınız ve bana 
münasip bir lisanla ccv~p veriniz. 

4.9.940 Çarşamba 
7.30: Program Vjl memleket sa.at 

ayan, 7.35: MUzlk: Hııf!t mUzik (Pl.), 
8.00: Ajılna haberler.1, 8.10: Ev kadmJ: 
8.20/8.30: MUZ!k: Plll.klarla ha.nt mU· 
siki, 12.30: l'roı;ııım ve memleket sa· 
al ayaı:ı, 12.35: M!lzik: Şarkılar, l2,:i0 
A.juıuı haberleri, 13.05: MflZ!k, 13;20/ 

;.uıo~ MUzlk: RndyO sa1tuı: orkest.raaı; 
18.00: Pro~am ve memleket aaat 
ayarı, 18.05~ MUzik: Cazband lPI.) 
ıS.40: MUzik: Şarkılar, 19.15 KoııuJ" 
ma (Dış polltfka hll.d.!Selerl), 111.30: 
Mllzik: Fasıl heyeti, 19.45: Memleket 
sant ay:ırı ve ajans babcrlcrl, 20.00: 
MUzlk: Fasıl heycU, 20.15: KOOU§ma. 
20.30: MUzlk, 20..50: MUzlk: Geçit 
kon:ıerf, 21.15: Mllzlk: Eğlene.eli mll· 
&ik (Pi.> 21.30: Radyo ,ıızctesl, 21.:SO 
MUzlk: Rlyaaeticumhur bandosu, 22.30 
Memleket saat nyarı, .Ajans bııbcrlerı. 
22.45: MUzik, Dans MUzı:ı (Pi.) 
23.2.5/~3.30: Yımnkl program vı ka· 
panı§. 

5.9.940 Pertembe 
7.30: Pro;;ram ve memleket saat 

ayarı, 7.35: MUzilt: Pll\ktıı.rla ba!it 
mUsiltl, 8.00: .Ajaruı haborlcrl. S.10: 
Ev l\adınt, 8.20/8.~0: Mllzik: Hafi! 
mlisikl, 12.30: Program ı:e memleket 
anut ayan. 12.s:>: MUzik, 1'2.W: Ajau 
haberleri. 13.05: MUzlk: TUrkWer. 
13.20/14.UO: Mllzlk: Operetler (Pl.) 
18.00: Proı;ram ve memleket a:ıat: 

ııyarr, 18.05: MUzfk: Konserto (Pi.) 
18.·10: MUzik: Radyo caz orktstraaı 

'(1bl'tlhim ~r ld3reslndc). 19.10: 
Milzlk: Fasıl heycU, 19.45: Mcmlclcct 
sa.at ayarı, ve ajıı.11s habcrlerl, ~a.oo: 
Aılürlk.; Saz escrıırt, 20 3ıJ: KonlJllI18; 
20.4:i~ MOzik: Dinleyici fstckltrl, 21.13 
Konuşmn (Sıhhat aaatl), 21.30: H.ad.
yo Ga.zctcal, 21.46:. MUzlk! Radyo or
ke:ıtrası, 22.ao· Jı!t:mıeket. aaat ayarı. 

Sinema Ye tiyatrolar 
RQ§it Rıza Tiyatrosu 

4 EylQl Ça~:ımb:ı nk~:lmr 
UısltUdar, no:nncııar, Aypnrlı.ta 

••n:ıbibo Teyze,, Vodvil (3) Perde 

E. Sadi Telt Tiyatr0&u 
Bu gece BUyilkdere nlle bahı;t!Sindo 

Bckl~ıon ırcvkalı\dQ :\lüs:uıaısre 

Bir mavna Marmaraya 
sürüklendi 

Evvelki gece H11ydarpa adan 
buğday yüklü olarak bir romor. 
kör ar.kasında limana gdmekte o. 
lan Mchmedin idaresindeki mav. 
nanın ipleri kopmu~ ve mavna su
larla karanlıklar arasında Mar .. 
maraya sürüklenmiştir. 

Ne mavna, ve ne de tayfadan 
hfili bir haber alınamanuştır. 

Aafalt inşaat 
l!.minönünde bir kısım yerlerin 

asfaltı bugünlerde dÖJcnmeye 
ba~lanacak, ktsa bir :ı;amanda bi. 
tecektir. 

Taksim ile Harbiye arasındaki 
asfalt yolun in§aatı da bir hafta. 
ya kadar ~lıyacakttr. 

Diğer taraftan bdediyt bazı 
zaruri yo11arın inşası için koordi. 
nasyon heyetine müracaat ede
rek müsaade ve.rilmcsini istemiş. 
tir. 

Şef lnönü'nün c:traftnda sarsıl. 
maz ve. çözülmez. birliklerini bir: 
kere daha teyide fırsat bulo:ıako 
ta, Şefe, Millet Meclisine. Hükft.
mete ba~~hk tez:ıhürltti göste~ 
rilmektcair. 

- Ne cevabı alla.ha~krna? Ha· 
la sualleriniz bitmooi mi? 

- Sizden evvelki §ahitleri işit. 
tiniz mi? 

- Tabii. Uyumu}'Orum ya! 
- Bu ~·anda Yaldenizi istic· 

vap ettiğimi de işittiniz. Bir ara 
kendisinden. pcderinizin evin için 
deki kadınlardan birile münasebe
ti olup olmadığını sordum. Yani 
böyle birşey var ise. bu kadının kim 
olabileceğini oordwn. 

- Evet evet. Bütün bu mülev 
ves suallerinizi pek iyi hatırlıyo. 
rum, 

- 1VIister Bruton lisanınızı ve 
ctvarmızı hemen dl'.ği~tirmenizi ta 
lep ediyorum. l\Iahkeıne huzurun· 
da bu türlü konuşamazsınız. 

- Mazur görünüz. 
- Valdeniz isticvabı esnasında 

kendisine hiç istcmiyerek bir sual 
sormağa mecbur oldum. Buna ce
vap vermedi. 

- Biliyorum, pederimin e\•in i
çindeki metresinin kim oldu&runu 
sordunuz. 

- Mademki bu kclimc:ı,i inti· 
hap ettiniz. Böyle olsun. 

- Benim intihap etmiş oldu· 
ğum kelimeler ehemmİ}'eti haiz 
deJtildir. Anlamak istenilen şey bu 
değil mi? Herhalde sualinire ce
\'ap vereceğim. Ba~tanberi ortaya 
kirli çama~ır atıldı ki benim ilıi.\"e 
«feceğim bir iki sözün hiç ehem -
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- Biliyorum, biliniyorum bun. 

dan 18.Jl& ne! Madeınld kocandan 
ayn ya~orsun, ona ait işlerle 
hiç uğra,.'llila beyhude! 

- Fakat ... 
Sesinde garip bir heyecan var. 
Mediha hayretini gizlemedi: 
- Seni bu halde görenler Ga· 

Jibi kıskantyonıun sanırlar. 
Beria sahte bir kahkaha savur. 

du: 
- Kıskanmak icJn sevmek la

zım. 

Mediha arkadaşmm ıözUnü tas
dik- etti: 

- Senin Galibi lfe"mcdiğin ise 
muhakkak··· 

- Hayır sevmiyorum· Faknt 
ne de olsa karımyım. 

Mediha azarlar gibi bir. tavırla 
gene; kndma mukabele etti: 

- Dört aydanberl bu adamın 
karl!!I oldnğmnı nnutmadığına c • 
min misin? Evlenme, insana yııl. 
nız bir tnkmı haklar vermPz, ba.. 
zr vazifeler de yükler- Hıı!buki 
l'ICn düğünden on beş ı;:Un sonra 
Calibi yapayalnız brrnkaralt git
tin. fnzln olarak ona hakaret et· 
tin. Şimdi bütün bunliırı unutu_ 
yor: da. Galibin kırık gönUinP bir 
teScnf bulmuş oimasL-ıa öf&eleni. 
~·orsun. 

Beria, biltün bu d~lilltri doğı:u 
bulma:lığmr göat<?rcn bir liarekc.t
lo haykırdı: 

- Demek şimdi bir ra.kibim 
var, öyle mi? 

- Rakib mi? Bu da ne kelime 
Berin.? Tıpkı hiyan.c.t gönniia bir 
scv;::ili gibi söz aöylüyonıun. 

- Son. de hata. onun ismini ta~ 
§ıdığunı unutuyorsun. 

- Bu ismi tnc;1clığuıı ilk uoutan 
sen değil misiu ! 

Bui:ı, odanın içc.rsinde hızlı hJz 
lı yilrüyor. yfö:iinii görmek üz.ere 
aynamıı öııüne ka.ı.lar gitti, i'a • 
kat orada hayalin.den b:ıika b r • 
şey görmii§ olac:ak.t.I: Zira saçları.
um bQZulacaiw.ıı ~ ehemmiyet 
vcmncd"a cU hqmda encli6e ile 
doTaştJrdt· 

Mroiha tabaK:ısıur ç~li c 
Jakııydane bir cl&ara yakm~tr· 
Arkada~ına sordu: 

- Sm. de bir clgarı:ı. iater mi· 
ein? 

Bttrfa sinirli sinirli omuzlarmı 
kaldrrdı: 

- Simdi cigara i~k srmm 
mı benim? 

.Mediha a.rkad~ı.na bakarak: 
- Sigara insanın endişelerini 

unuttııt"Ur, dedi, vnJctin çnbuk 
gcc;rnasine yardun edel'• 

Beria artık mcndillikten çıkmış 
olan d:ı.nte:Wr küçük m$dilini d~ 
lerile yırtıyordu. Birdenbire arka_ 
daçının karşı.sına dikildi: 

- Demek bana söy[emek iste. 
miyorswı, öyle mi! dedi. 

Mediha sigarasının dumanlarını 
tavana mvuruyordu: 

- Neyi? 
- Gtlibin beraber götürdüğü 

k.adıntn kim olduğunu! 
- Vallahi bilmiyorum- Yalnız 

farkmda olduğum bir ~· var· Ga
libi hastantdc yolttımağa gittiğim 
için. yanmda gfü:el hlr lladm 'var-

miyeti yok. Biraz eksik, biraz faz
la ne. çıkar ... İ}te: Eğer babamın 
evde bir r:nac.cra ı var idi~-se 
(dikkat ediniz: Eğer. cli}·oruro} 
bu her halde annemin Qda hizmet 
çisi olan Jcanettc lk>cqu't ile Qla. 
bilirdi. 

- Bu wözlerinizle, babanızla bu 
kız arasında bir münasebetin ol
duğuna şüphe ettiğinizi mi söyle· 
mek i tiyorsunuı? 

- Size: Eğer d«lim. Benim bir 
şey bildiğim yok. Birşey de dü~ün 
miyorum. Siz: "Eicr böyle bir 
macera var idiyse ha~i kadınla 
olabilirdi?,. diye sordwıuz. Ben de 
buna Jeannette 139cquet ile cevabı
m verirorum. Bu kadar. 

- ?\için bu cevabı vcriyorsu· 
mız? 

- l'fasıl? 
- Niçin? Diyorum. Yani niye 

istinaden bunu söylürorsunuz? 
- Bocquct'yi görürseniz, niçin 

böyle söylooiğimi anlarsınız. l5te 
SÖyliyeyim de bitsin ... Babam ka· 
dınlara fazla dü~kün bir adaın.dı. 
Bunu bütün şahitler söyledi. .. Sa
yeni1.de bütün akjam ıazeteleri de, 
bu şeyden ba11sedeceklerdir. Ben 
de bir~ey ilave edersem hiç zarar 
etmez. Niçin bu muhayyel mttrt' 
sin Jeannettc Bocquet olabilece. 
ğini sörledim, bunu anlamak isti. 

• 

O.rı beni -ı;örür görmez ayrıldı· 
radan hasta bakıct bana bu. 
nm her ~ geldiğini söyle 

Beria öfke ile haykırdı: 
- Her gün m\l gcllyormu~· 
- Ta.bil··· Kansı ba§ ucwıda 

lunmayan erkeklerin yıınm~ 
ba,Jttl!JI bulunur-

Beria gc.rilmiş cllcrile alnlnJ 
tı: ve itiraf elli: 

- Doğra söylüyorsun· 
Mediha lakayt görünmcğe 

şr~·or. Fa.kat ıırkadarJmın hiG 
hareketini gözden ka.çır.mıYO 
Yine JU.kayt bir sesle: 

- Madem ki Galibe aft Jıcl' 
seni bu "kadar alakadar elliyor• 
di, §U halde telefonu ilk ıı.ç 
,.akit bana bir kadın sesinb1 
vap verdiğini de sana söylil'cS 

- Nasıl, bu kadını evine 111 
mrş~· Buno. na~ııl ccs..'l:-ct ccl~ 
çntmuzm altına bir orospu " 
ha! 

Mediha tashill r.tti: 
- Çatrnızm nltına d {;il, 

a1t:m:ı. 

Beria ad ta ı>.rkadaşrnm ust 
atıldt· Yüzünde fırtınalı !rlln 
kıvılcınılar:r dolışıyor· 

- GaliHn çat.ısı avnt z~J 
beni.tn de C\imdfr. Unutma 

- Fakat &l?"ıı bu r,a.•t altı 
yaSRmak istemiyordun f!alilie 
uicı yanıı:oda: "·Arlık sf;ı;':nl" 
mak istcroivorum,. dr-ıni t n· 

Genç kadın k~'Jdhi k.:'l) tl 
bir luıJ d.c : 

-- Jlöylr ha. diyP ha..,kı dı 
ala görürüz, ansı:o:m )Q\ı"·:rnn 
rine çrknn. bl'nimll' mrla evlet! 
hayatmu. s:ındPtimi altüst C\dcll 
adam §İmdi de h:r ba~ka!ill!\ 'ıf 
n<;mclt istiy~ ha. 

Medilıa.. gözlerinde ıev'"fl 
yüzünü nydrnlıı.tan bir 1'1(.'\ iııC'i f 

la_yar.ı.ı)ratak: arkadaşını ~ine 
SIZ cıkardı: 

- Jiakmzil ık cdiyol'3un. 6 
ııö.zlerin baştan başa ma::ı~ 
GaHbi y:ıp:ı.yalruz bırakıp g,İ 
sensin- Buı;:-Un ise senin ) ıpt 
yapıyor diycı onu muahn;ı:c edl'.'tl 
sen. 

Berin manto:.ınu a1dı, sırtınıı 
ycr~n~ 

- O, benim gilm<.'mc mani 
nıaJ'tUjlı, dcdj. 

- S~niı:ı ı;ihi hoppa bir 
kimse durduramazdı ki Gnlip d 
duıııun. 

Beria aynanın ö.uündc b 
saçlım üzerine ı·oyduğu ı;::ı.pkıı• 
düzeltti. 

Mediha genç kadının nrkns.uı~ 
yiirüyr>rck sordu: 

- Nere ·c gidixorşw\? 
Beria nrkarla~ma klııdar bir$ 

Je baktı: 
- Evime.! 

xm 

Medihanın en ufak bir iti~ 
bulunmasına meydan vrnncd 
Beria o ornobile atlnmış, dirtlı 
yona geçmişti. Araba sok:ıkl:ır i 
rl.tindc ı;ılgm bfr aüratlc koşu' 
Bereket Yersin ki akşamın bU 
atinde yollar tenhacndır· 

Mediha yalvarıyor: 
(Del'amı tı6 

rorsunuz değil mi? Çünkü bt1 ~ 
güzel bir kızdır. Babam kadıtı 
mılal"dt. Tabiat sahibi bir , _IJ 
olduğu için bilhassa güzel kadııır 
ra pek dü~ündü. 

- Böyle ama, l\lister B~ 
ton, evinizde Mis Booquettcrı 
l<ı yabancı \'e gilzel kadınlar '~ 
dı ... Her halde Jea.nnette Boct1 
yegane kadın değildi. 

- Ah ... Allah belasını '~ 
Bu ne biçim §CY böyle! •. Bu JP' 
leğe müsaade etmemek ıa.zund~ 
Bu nasıl bir meslek yarab~ 
Hep çirkin faraziyelerle uğra?,:0.· 
sunuzl Sahiden hu kadar n1ii~~6 
ves ve çirkin faraziyelerde b~' 
mamıa müsaade ediliyor 
Böyle. i~ mi olurmuş? 

- ~ fister Brunton Jisanıruıı ~ 
trol ediniz. Kendinize gcliniı·~ 
&) takdirde bunu cebren yap 'i!., 
cağım. Haberiniz olsun. Her 1'~ 
bir derece~ ".ar· Biryu eV\:eı.: ',_,";J 
levves... çırlcın,, kelımeleruu . 1:11' 

Jandrnıı. Şunu bilmelisiniz ~ ~ 
cinayetin esası daima kirli "~ ~ 
kindir. Kirli ve çirkin şeylen~ 
tünde kurulmu~tur. Şimdi ~şti · 
bu halinizi bu lisailllUZI d~;f. 
receğinizc dair söz vemıeliSllW'jr• 

- Pekfila. Söz veriyoruıtı-
bk w1lu olaca~. f)tlr) 

(Dcvcımı 
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5 - VAKiT 4 EYLOL 1940 

Bir yaralama J .1.a.mtzi : 
vakasımn muha- H b 

kemesine başlandı avaların ozması 
Sutla mppbimı t I, • d "'/ 

Wlmiyonautl 6~ln egz • • · 

o 

Etkiler carlp §eylere inanırla:. 
dl,. Meseli a,aı yedinci ciinünün 
ye 13 rabmmın uğursuz, kara 
k•in teldneia olduiu, alı ail
ni1 ıbatlanan itlerin sallandığı. 
yani sallantıda kaldığı, nihayet. 
Jenmec!ili. aynı ıon çarpmbaıın. 
da bir tademaizlik oldufu; pa. 
_.. peıtatbeden maada cün
Jetde prpf bpl•namıyacağı, ıe. 
cellri tımak kesilemiyeceii, bir 
kibrit ile üç Jdtiuin licara yaka
mıyacafı, iki Jd§lnin aynı zaımn. 
da ıu içemiyt"Ceii, bıça&uı, aabu. 
smn tık üten «ter .ıe verl1emi. 
yeceti. makauıı açık bıralalanu-
11calı ve ilihare gibi_. 

Bu batıl itikatlar bizlere de si. 
rayet eblÜf, hattl bir çoklarımızı 
pentelin• bile almııtır. Ancak, 
bugtlnldl Y8f&Y11 tanlan, inamı 
prtlannı da deiiftiriyor. 1939 
• 1940 aenelerial idrlk etmit ollll 
ldmaclerde eski inuutW timdi 
,erlerini "modan batıl itikatla. 
ra" terektmifd,r. Tabir biraz p. 
riptir, battl buı ldımeler "'yan· 
bt" tır diyebilirler, fakat haki • 
lrattir. dofı'aclm .. 

Cllnkl tYlW &)'IDda bir teamet. 
IJkfearc1a te16et seren w. .... 
deni inanlar yaimur menimin. 
elen 11llmet bekleyen HabetJere 
4'aftdUk.. 

itte bunlar modern batıl itL 
katlar. ııumafih. ba iunıtJarcı. 
biç iubet,. d& dciU-Bca ken. 
dl hesabıma bavalar:la dilnya hl
diacleri mumda bir mtmılebet 
buluyorum •• 

Geçen sene tabiat muntuam 
seyrini fl.fll'IDI!• mevsimler biri. 
birine karı!tmt· yaz ortUIOda laf, 
kıt ortasında yu günleİ'i &"Pil
mişti. O zaman tabiatin bu dlve. 
leriyle dünya bidiaatmnı ne eti 
münasebetlere malik olacağı kel. 
tirilememiıti. Geçen tene de L 
pıtos ayı içinde kara 1ap andı
m günler ceçirmiıtik.. o ammrı 
.zihinlerimisde adece bir"_..?' 
bllkillmilftil. Bucün iH tecrilbe 
görmiif bulmauyonıs, ıesea .-e 
ittirataı.ı giden havalardaıı eonra 
liyuet havaaı da birdenWre bo. 
zulmut ,. 1 eylUlde fimalde ,.. 
lak venftı fırtına J1lftf ynq bl
tün A wupayı llU'lıllltL· 

ttte bunun için timdi benim 
~ime bir kurt dOftil.. BylUIJe ile. 
ıaber bafhyu tiddetll J&lmunı, 
buz ıibi esa. Jocloa lllllnaı hiç 
ele iyi ..... ,,_ ..... ltlbt" 
diyece1aılnis. JfaJrat ben llaft1&. 
nn bayle mnllmliz bnmJuaqı 
hiç de tekia ,arma,ocum.. .. 
baua kara balatlanaı ......... 
kümelenclill. ViJma ........ 
amdôi anJapın- Mknai --
plder ~bir ıan111m ... 

• •• • • • 1 • 1 1 1 1 • 
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~,. _V_A __ K_l _T--,ı- YUCA üLK~.~:·:::~~ .~! .. ~~~~. ~~!.~kL~~elerl -ıı, 
i!ı::mt:Ellm::lilUE:llı:t:ı:iCr- l U:ak'taki ULKO' Liıeslnin Orta kısmı yoktur. s•••••••••L 

Gazetede çıltan ııutu.o yıw ve 
res!mlerin bukuku mabtuuıur 

ABONE TAJtll<"Eı-il 
Memleket Memleket 

içinde dışıııds 
Aylak il~ löô ffJ. 
a aylı.il 2110 •~ • 
8 ayhk 47ö 82-0 • 
ı yıllık uoo ır.oo .. 
Tarifeden Balkwı Blrll~1 ıçtn ay. 

da otuz kuruş dtışUlllr. Posta blrtL 
~e gtrmlven yerlere ayda yetmle 
be§er kuruş zammedlJlr. 

Abone kaydın. blldlreo mektup 
ve telgraf Ocretını abone pa.rasınm 
posta veya banka ile yollama ı.c
retlnl 1daro kendi ıızerine alır. 
TOrktyenln ber posta merkez.in~ 

V AIUT'G ııbone yaz.ılır. 
Adres değt§Urme ncreu 215 Kl'J. 

lLAN UCJtETLEJU 
Ttcn.rct nruııannm sıuıUm • aa. 

tın sondan lUbaren illa aaytaJ&. 
rmda 40, iç sayfalarda 50 kuru~. 
dördOncU sayfada 1; lklncl ve u. 
çtı.ncUde 2: blrlnclde •: başlık yanı 
kesmece "\ liradır. 

BUyUk; çok devamlı, kllşeıı. 
renkli UIUı verenlere ayn ayn tn.. 
dlrmeler yapılır. Resmı Da.nJarm 
sanUm satın 40 kııru§tur. 

:rica.-! Alııhlye~ (Jlmıya.u 
RUçllk b4.ıı1ar 

Bir defa 30; lkJ defam 60, Oç de 
fası ~. dört defam 715 ve on defası 
100 ~tur. Uç aylık u:m veren 
lerln b1r tle!ıı.m bedavadır. rn>rt 1a. 
tın geçen ll4ıılarm fazla satırları 
beş kuruştan hesap edlllr. 

Vakrt lıem ~oğrudıın doğruya 
kendi• tdnre yerinde, hem Ankara 
caddesinde Orbanbey hanında KE.. 
MALEDDIN lREN illa Bllrosu 
eliyle Ulm kabul eder. (BUronon 
telefona: 208">· 

Fransızca ders 
Orta mektep ve liselerde llf,lnalf' 

kalanlara ve Fransızcasını llerlet 
mek lstt•yenlere mllsait oera.itl~ 
rransııcn ders verilir. 

A1'%U edenler Vokıt matbaasında. 
"Fransızca Oğrctmenl" ismine ol· 
fahen veya tahriren mOracaaı 
edebilirler. 

r----·---... 
Meclis-i Meb'usa~ 

1293 =1877 
Ha kı Tarık Us 

ilk Devrenin müza· 
kereleri: 

&00 btıyllk e::ılılfalık bir ldtab. 

Her kitabcıda bulunur 

r-------=; .. , 
Çocuk Beki.mi 

Ahmet Akkoyunlu 
Tnkalm, Tallmhane Palaa No. ' 
Pazardan maada lıergUn saat lD 

ten sonra. Telefon t0127 

ye hücum eden sulardan, pislik
lerden, pedikürlü parmaklan ça.. 
mura lbu.landL 

"Daha pardesü giyecek mevsim 
değil! .. " diyenler, dükkanlarda, 
kahvelerde yağmurun geçmesine 
dua ettiler.. "İhtiyatlı olalım I" 
diye düşünüp pardesü giyenler 
bunaltıcı lodostan terler döktü.. 
ler .. Bazı cçık gözler sanki mal 
alacakmış gibi dükkanlara girip 
uzun uzun pazarlık etmek sureti. 
le yağmuru atlattılar .. 

Böyle şiddetli bir yağmur bek. 
lemcyip yüzüne sabit makyaj yap 
mıyan bazr bayanların ha1leri bir 
facia oldu .. Şemsiye satan Yahu
diler bu fırsattan istifade ile bi. 
raz iş yaptıkları için sevindiler .. 
Yağmurdan kaçabilen kurtuldu, 
kaçamryan sırsıklam oldu ... 

İstanbul halkı bu yağmura ha. 
zır!ıksızdı .• Fakat biz bazı idare_ 
ler:n de yağmura hazırlrksız ol. 
dugunu gördük: 

Mesela yeni asfalt dökülen Sir
keci garı önündeki meydanın -
yağmur ihtimali düşünülnıediğin_ 
den olacak - tesviyesi iyi yapıl. 
madığı ve garm önüne tesadüf c. 
elen kısma bir ıskara konulmadı. 
ğmdan buraya sular birikti.. "As
falttan yürüyorum, çamura baL 
marn!" diye düşünenler burada 
küçük bir gölü geçmeye mecbur 
oldular ... 

Sonra vagonlar da kış içirı ha
zı.rlanmamıştı. Ycşill:öyden gelen 
bır arkada!iı 532 numaralı va.gon. 
da ıslanmamak için şemsiye açtı
ğını söyledi. 

M. A. 

Sahibı: ASIM US 
Basıldıgr vır: 1' AK iT Matbaası 

Umum neşriyatı id:.r~ eden: 
Refik Alm:e~ Siııcr.gil 

.-.---QG ri? d,--~-
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

f kolay müessir bir müstahzardır, 

Barsak Sof ucanranna 
lcarıı gayet tuirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olııta~ı tehlikeler göı önüne alınarak solucan hutalıklArında bunu 

• - kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
___ l!l!!ll ___ ıldıi . ....... v ... , ... , ..... ,.. · ·"·' • . , .... • ~- . ... ı, .. . ı.,· 

..,,. '"· ~·· ... , ... ;; ::: 

'istikl8 Lisesi 
MODORLUCUNDEN: 

1 - llk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yııtııııı. kr.t ve crkrl< 
talebe kaydına 00,lıınmı,tır. 

2 - F..skl Talebe EylUl'Un On beşl.ııcl gUnllne kadar gerek mektupı3, 
gcrelı mektebe ~rnrarak kaydını yenıte~lidlr. Esld Talebt'nln E3·tli.1Un 
Oo ~inden sonra yapacaltları milracaat kabul edilmlyl'<'.Cktlr. 

:S - lsUyonlere mektebin kayıt !!Srllanıu btldlrt'n tarifname ~onderlllr 

Adres: ~ehuıdebaııı Polis karakola arkası. Telefon: 22.58• 

- . · ... • ... . .... . . .. . : :·. • .. -.. 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 
Mulınmmcn bedeli (1G85> llro. olan 10 :ı.dct Manyetolu masa, 4 adet man

yetolu duvar telefonu ile 14 adet Manyetolu portatif telefon (25.9.1940) Çar. 
03mb:ı. s;UnU sıı.n.t o(ll) on blrdo Haydarpaşadıı Gar bln:ıst dahilindeki komla· 
yon tamtmdan ııçtk eksiltme usullle aatm nlmııcilktır. · 

Bu ~ girmek lsUyenlerin (126) lira (3S) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun t:ı.yln ctUğ"i vcsalkle birlikte eksiltme gUni.1 saatine kadar ko· 
misyona. mUracaatlan ltızmıdır. 

Bu i§O alt §Brtnameler ltom.15yondan parasız: olarak dağıtılmaktadır. 
(8Hl) 

Heybeliada Deniz Harp Okulu ve Lisesi 

Komutanlığından : 
1 - Bu yıl Deniz Lisesi birinci smr!e. girmcğe istekli okurların mUaa.· 

balm • emavlarma ıs EylQl 94.0 Per§embe gUnU s:ıbah saat dokuzda. baş· 
!anacaktır. 

2 - Smıı.vlıı.r Fen bUgl.:ıl ••trizik kimya,, nı.a.tcmaUk ve .Tılrkı;:cden ya

p.ılncaktır. 

3 - Sınava girecek okurların köprOdcn sııb:ıh saat 7,25 de hareket eden 
vnpurla ynnlarmda sfynh mUrekkepl1 kalem ve tersim malzemesi olduğu hat. 
do okula gelmeleri. Sınav başladık~ sonra mUrncn:ı.t eden olturlarm smava 
sokulnuy:ıcağı nlAkadarla.rn illm olımur. (iG20) 

t~ • 

_OSl\'lANLI BANKASI 
- 'TORK ANONiM ŞiRKETi 

(TESiS TARiHi 1863 
St•tülm "" Türfd~ Cümlıurlveti ile mür1.1kiı muk.tılf'fl!nım~sı 
t 2191 Numafalı 10/611933 tarihli k.Jnunf,ı ı"sdılt l'dılmısıır 

.' 14."6119]3 tarıhlı 2435 Numar.Jlı R~~ml Oauıe J 

Sltrtnaresı : 
thtırat akçesi : 

t0.000.000 tnglllz Lrr:ıst 

1.250.000 lnglll2 Llras• 
t ·-

: 1 t 

1 ı 

. 
• 

f 
' 

,TOrkiv~nln başlıca .Şehirlerinck!J 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
: ' LONDRA 1.-e MANÇESTER"de 

MISIR. KH3RIS. VUNANISTAN. IRAN. fRAJ<. flLISTIN 
, •"' MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubelerl 

VUOOSlAWA. RUMANVA. YUNANiSTAN. SURiYE. tOBNAN 

filyalJert ve bQtQn -Dünyada Acenfa ve Mutlabirlcrl vardır 

Heı- nevi Banka Muameleleri yapu 
Hrsabı car. ve m('V(fuat tıc.s.ıptın lcü,Jdı ;m Tıc.ırJ kredıler ve vesaıl.rı l<redılçr kü~a<!ı 

j~ TOrlnve ve Ecnebı memleke:lcr üzcrıne keşide sen.edat ıskonıoş~ 
a;t, Borsa t'mırlerı. 
j~ Esham ve tahvilli. alnı\ ve cmıa.-ı ii:ennc avar:a m Sencdıl L!hsilah 'J<? saire. 

~ 
, • PivasanEınn1vue_ks=c::ı:lc=t'm=.=ni=.,.r=l=ş;ı=rı=IJ=r1=n=ı =h=oıi=z=lc=ira=-1~ Kasalar Sennsi ır.:rdır. 

/stanbul Asliye Dördüncü Ticaret Mah

kemesinden: 
Devlet D. Y. i§letmeslne mensup ve Sadettin ôzdenlzln süvarisi bulun· 

durı-u Kadıköy vapuru 15/8/ 940 T. de 35 No.lı seteri yaparken Sarnyburnun· 
dnn içeriye girdiğinde limnn kavanlnl mucibince ağır yolla seyrederken Sir
keci §:ıntandıralıı.rı ya.klnlnde sancak tnratmdan Llınnn lgletmcsino alt 16 
No.lı mouır yedeğinde bulunan iki mB'l."Danın sonuncusu aancak kıç omuz
luğu UıUltamethıdcn gcmlnln başına çarpmıg ve hnııarıı uğrayarak au alıp 
batmıştır. 

Deniz Ticaret Kanununun 1065 inci maddesi mucibince deniz raporu 
verllmesl lçln mahkemeye mUracant edlldlğlnden hadise lle alO.katı ve kaza· 
dan zıırıırlı herkesin §ahit dinleme gU.OU otan li/9/940 ve mahkeme gUnU olan 
6/ D/ 940 sant 14 de lstanbul :ı.sllye dördüncü ticaret mahkemesinde hazır bu· 
lunmalıırı 110.n olunur. (8124) 

KAYIP!..AR 

Devlet Dcmlryolları matbaumdan 
aldııtım 19743 numaralı sicil hUvlyet 
veslka.ııını kaybettim. Yenisini alaca. 
ğnndan eskisinin hUlanü yoktur. 

~IUcelllt s. ıı J~i l\luttallp Tezel 
(33321) 

• • • 
31.8.1940 Cumartesi aabahı ceketlın 

le beraber §O!ör hllviyctıerlm zay1 ol 
mu§tur. Yaptığım arll§tırmalarda bu· 
lunmamışlır. Yeııllerlni çıkaracağım. 

dan esltilerlnln bUkUmlerl olmadığın 
dan ll!n ederim. 
7671 Sicil No.lı eof"ôr Vasi! oğlu Slmo 

(33316) 

• • • 
3.11,0:l9 tarlbll ten fakUltesinden al 

dığım hUvlyet cüzdanımı kaybettim. 
Yenüılnl çıka.rtacağımdan esklslnl..D 
değeri yoktur. 

!}eril Zilbtü Ulgan 
(33310) 

••• 
lS.S.940 gUnU içinde askerlik tcz.kc

rc:n yazılı olan nU!wıı cUzdanımı zay1 
ettim. Yenl.slnl alacağnndan esklslnlD 
bi.lkmU yoktur. 

Şişli llttldJyelt•iy Karkuyulıın 

Mehmet AU o~lu Tah~ln. 
(33311) 

*** !ato.nbul Erkek öğretmen okulun 
dan 937 • 938 senesinde aldığım şaha 
detnameml zay1 eltim. Yenisini ataca.. 
ğnndan eııklsinln hükmü olmadığı Ula 
olunur. 

l'olatıı • Sa.mutlu ot. Sıddık Hemi~ 
(33920) 

Fııtlh Sulh tcrasmc!:ın: 
940/758 

Adet Cl.~St 

2 Konsol maa ayna 
:ı Ka.di!e yUzIU kanape koltuk. 
ı Bakır tepsi •• 
b Fanwıı ve resimlik. 
:.: Altı metre mugamba 
l Ga.rdirop 

12 Tahta sandalye 
7 liermer masa 
Bir deylnden dolayı haczedilip para· 

y:ı. çevrilmesine karar verilen yuka!
da yazılı emval 6/9/940 Cuma s;Unü 
saat 13,50 de vo kıymeti rnuhammeyi 
bulmadığı takdirde lklncl arttırnın 

1079/940 ta.rililiıc rnUsııdft Salt i\lnU 
saat 10,50 de ve her lkl arttırma Vcz. 
necllerde tramvay caddesinde 8S No.1• 
D:ırUttalim kırııalbaneBinln Uat katın 
<!ıı. bllmUzo.yede satılacağı na.n olun•:r 

(33318) 

Toptan YCI§ meyva ve 
sebze fiyatları 

3.0.910 Salı günü İstanbul belediye 
si merkez lılllııde toptaıı satılan orta 
derece YB.§ meyvıı ve sebze .fiyatları, 
ClNSt .Kuruo 

B::ı.ınya 

Domates kız 
Domates aınk 
Sakızkabnğı 

Patates 
Soğan 

1''asulye c;:alı 
Fasulye Ay§ekadm 
1''asulye Yeşil 
Fasulye. Barbunya kırmızı 
BUber dolmalık 
Bilb.ır sivri 
Sarmıaak 

PaUıcan baş 

Patltcan orta 
PaUıcan ufak 
PaUrcan Bostan 
Asmake.bağı ~ 

Hıyar 

Mı.sır 

Ye~ll Salata 100 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Havuç 
Pancar 
üzüm ÇaVUJ 
Ozünı Bo.lbal 
O'zUm Razakl 
Ozünı Çekird.e~tz 
Elma Amasya (Ereğll), 
Armut Yabanı 
şenaıı 

Ayva 
Nar 
Kes tan o 
Muz yerli 
Llınon Ecnebi 490 
Karpuz Yenidünya bil§ 
Karpuz yenidünya orta. 
Karpuz eYnldQnya urak 
Karpuz Alaca baş 
Karpuz Ataca orta 
I~rpuz Alaca ufak 
Kavun Kırkağaç baş 
Kavun Kırkağaç orta 
Kavun Kırkağaç ufak 
Kavun Haaanbey bn§ 
Kavun Hasa.ııbey orta 
Kavun Haııanbey ufak 

l2 
2.:JO 
15 

lO 
7 
3 ,Go 

17 
12 
lO 
16 
6 
b 

2S 

• 
2.50 
l.2.ı 

8 
!', 

1.25 
1 

105 
-.50 

-.~o 

2.60 

l::i 

9 
12 
10 
15 

7 
115 

8 
15 

13 

60 
750 

8 

5 
1 

8 
6 
l.50 

10 
6 

YENj 

Oo raıip renlı •.• hepıi do 

1 Parisio ıoo moduı . Kutu· 
a•ıo ortuınd•IU rlolilıtea 

'- fÖrtbilir•ioiı . • 
Evvelce mümkün -olduğv 

i 2 tauvvur odilemiyen d•h• 
hafif daha İ•r• bir purlra . 

~ 3 
(haval•ndırılmıt) · dır 

Veni ve nefiı lıoku adeta 
tranıanın Midı havalesio· 
deL-i c;ıçelden lıoklomı' 
hinioi bulıcakııoıı 

4 B. ütün güo .. l>ıt ~urur 
çünlci •• Krema kiipü:ii" 

ılc karıştınlmı•lır. .-...~"""'· 
Güul " fıoimat " 

5 rüıeir ve yagmur• 
dan ny• terleme• 

, <len kııttiyen miite· 
air olmu. ı 

6 Biiyülc moıfclrlt it; HAKiKİ RENGiNi 
yeoi ve ur.ip ku\u . ""' °il~/ GCREBILİRSINlı 

~ Kıı!ur.ı:n 
~/§ll/ll/ll/l/////l/lW§l#.7/tl'hZl!h7iflt/~711/$/////hr}# r-:'!'~"""""''";t. 

,..E;k~~ Veni K ej Ne hart 
K11. 

tLK . ORTA . LiSE 
Taksimde Sıraservilerde: Yeni açıldı 

MUdllrU: Eski Şlıll Tcnıkld Olrd\lörü l\l Ali H:ı.-mı•1 Kın'lı 

Husustyetıerl: YABANCI 011.LEH OCHETI.MlNE gen i~ mikyas• 
ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil ederek tnlebt:sıııın c• 
ıışma ve lnkl~ı. sıhhat ve lnzıbatı ile yakınc!:ı.n aıtıka dıı. r oı ınıılıtı 

Mektebin denize nlzrr knlorUerll tcnerfUshılno ve 3lınnasttkhaneıl vardı 

Her gUn saat ı 9 ile 181 arasında taleb~ kayıt ve kabul olunur Tt'I 41 IL9 

----------

Türkiye 

Zira· 
Cumhurıyet~ 

Kurul U' Tarihi: 1888 
Sermavesi: loo r"\!) O"'fl T i..1r l.irası 

~ube ve Ain!'lr. ... ..!Pdi· /.65 
Zirai ve ticari her ne·ıi b.,. '"l:a. muamele ~ri 

Para biriktırenısre 2 B, 8 O O Lt ra 
ikramiye Veriyor 

ltraat ~anltasında kumt.aralı ve lhbursız tasarruı bcsapıarınau en et 
CSO lirası bulunanlara senede 4 defa cekllecek lmr'ıı Ue a~ağıdııltl 

plAna G'Öre ikramiye dağıtııacalttır, 

• .. .. 
40 

100 
120 
160 

Adeı ı.ooo Urulık t.n:ıo t.lra 
ooo • ı.ooo • 

• 2ı;o • ı .oııo .. 
• 100 • 4.0011 • 
• 60 .. 6.000 • 
• 40 • t.ısoo • 
• 20 • S.200 

DIKKAT: Heaaplarmdakl pnrolo.r bir sene lçlnrJe 6"1 liradan gşo,gı 

dOşcılyenlere ikramiye c;:ıktığl Uı.kdlrde % W Cuzıaslyle verilecektir 
Kur'alar senede t defa: 1 Eyıru. 1 BlrtnclkA.nun, ı Mart ve 1 Hazlrııl' 
tar1b.lertnde çekilecektir. 

SemU :'\fah:ıllesl soknğr No, Olnll 

K. pa,,a G. II. p~a Kayık lskelcsi 41 No.dan mutrcz 600 m. nrsa 

~ 
Yukarda. yoJ:ılı 600 metro muro.bbnı arA. 31/5/941 gUnUne kadar kJt3) 

verilecektir. İhalesi 9,9.9'0 Pazartesi gOnU saat (H) de yııpılo.cnğmdall il' 
tekllleriı'ı. % 7,5 pey akçelerlyle birlikte Beyoğlu Vakıflar MUdUrlUğü ,.ı\tcıl 

f• 

lar kalemine müracao.tıan. •(8002) 

• 


