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1 den 25 ışc l<ad:ır kupon topla~ ıı 

ldııreaılz.o ı;ctlrC'n olm;rııcuJanmız ı 6;. 
kuru~luk altı kJtnbı 50 kuru mukabl· 
llnda aıncaı.tardır. Ta~ra okuyuculamnıı. 
ll)Tıca lü ı.-unıs posta \icretl ı;önder-l ınclldir. 

...:J 
Bergamada Akala pamuğu yetiştırildi 

Bergama, 4 (A.A.) - Berıgama'nın aşağı 
Kırıkhan köyünün ycti§tirdiği ilk Akala pamuk 
mahsulü merasimle piyasaya getiril mi! ve 11 O 
kuruştan satılmı§tır. 
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6 
SAYFA 

Dobruca Türkleri 
Bulgaristana 

geçerken 
.Yazan: ASIM US 

D()bruca:nı:ı Romanyadan Bul. I 
llriıtana geçmesi iki memleket 
"-•nıda kararlaştı. Şimdi bu ka· 
%n ta tbikine &mı gclmi~tir. 
~nlaııldığına göre Bulı;ariar 
obrı.:caya girmek için Trensi!. 

\'lnYanın Macariıtan:ı. teslimi ı;ü. 
ll\inij bckliyorlal". Fakat TranıiL 
\'anYada teslim karanru:ı muha.. 
teret için l!ir takım hareketleri 
"lllunduğu ha.ide Dobrucada bu
l'a bt"nz!T b;r 'VaZiyet yoktur. Bu. 
lı\:n ıeb~bi Dobnıc.a ah:ılisinin ek. 
•triyetle Türkler ile Bulgarlar. 
dan le§eldcül etmekte olmasıdır. 

1 
liakikat halde Dobr.ıca Türk. 

'ri Romanya idaresinden tiki· 
retçi değil, bilakis memnun idi. 
er. Fakat Romanya hükumeti 

1:e.."ldi nzaıiyle Dobrucayı Bulga. 
!1•tana terkettikten sonra onlar 
ıçin h.! karara muhalefet etmek 
elbette hatırlarından bile geç. 
lll~di. Osmanlı imparatorluğun. 
d,n vaktile ayrılarak küçük Bal. 
lc•ra ~evletlcri arasında dağılmıt 
0l&rı l"ürkler tarihi zaruretler ile 
':1'~• gelen bu gibi idare deği. 
:·lrliklerini daüna ıük\ınetle kar. 
iılarn.ı!tır. Evvelki idarelere ol. 
duğu kndar yeni idnrelerc kartı 
da aadakatini göstermiıtir. Çün.. 
kü on!ann ba§larma geçen her i
dareden istedikleri sadece malla. 
~l, canlarına, hürriyetlerin~ 
dınlerine ve dillerine hürmet edıL 
rtıe.inden ibarettir. 

Romanyadan Bulgaristana ge. 
Stcek olan Dobrucada birçok 
l'iirk nüfuıu bulunduğı."':'lu her. 
k~a bilir; bunların &eksen bini 
t>clionnan Türkü, kırk be§ bini 
de Gagavuz denilen ve haliı 
tür:kçe konupuı hrristiynn Türk
ler olduğu gözönüne getiriline 
Dobruca ile Bulgar idaresi altına 
lteçecek olan Türklerin ifnde et. 
~i~i varlığın ehemmiyeti kendili. 
tındcn anla§ılır. 

d Demek oluyor ki Dobrucayı aL 
•ktan sonra Bulgaristanın Bal. 

k1tnlard.a en rn!t Türk ckalliyeti. 
rı· 'h ,,--

' 1 tiva eden bir devlet olmak 
'~lr bir kat daha l:uvvct bulu· 
Y01-. 

Bulgaristarun hniz clduğu bu 
İ~~t l'ürkiye ile olan mümıseb:t. 
f •ne kom~uluk ve dostluktan 
d~la. bir yakınlık verdiği jçin 
h~ habrdn tutulmak icabeden 
ır tıcktad 

ır. 

. lier §eyden evvel §UDU &Öyli. 
r~lırn ki Türkiye Cumhuriyeti hiç 
Qır ..... ı.· - • d ti h • -de • .. ,.ıt mıJJı hu u an . ~ne~. 

• 0 lan Tür'.k ckalliyetlçnnı bır 
:Yaaet vnsıtası olarak ~ıllıınma. 
ıu:;tn-. Ancak bu ekalliyetlere 
ttı ıı da kalbinin alaka kapılan· 
bu ~ .. ka;ıatıne.nu~br. Onun için 

'urklerden Türkiyeye muha
~t_ edecek olanlara mümkün 
tir ur kadar kolaylık göstermiı

• u ekalliyetlere mensup ço. 
~dan Tiil'kiyeye gelerek o.. 
rı lnılk iatiycnler.e mektep kapıla· 

rıı açnu§hr. Bu ekalliyetlerin 
~ can, dil ve din bürriyetleri-
1 rı ~uniyetini m"nwp olduk. 
,:;;. ıdareye kar§ı sndaketlerinin 

1 trıiikafatı telakki et:niıtir. 

Bu hakikatleri her memleket. 
:: • ~Yade Bulgar dostlnmnız 

dır ederler. Onun için Dobru. 
~ ~ Bulgariatana geçecek olan 
)' cllO~ Türklcri ile Hıriıli: 
l'e~ :urldere tatbik edeocklerı 
~ Roınany:ı idaresini arat· 
-.. ncağını ümit ederiz. 

dol'!i1ı.c., göre Bu1gariıtanm Türk 
at u ... -.... d'v• kı tin' ""I ç\j .. . e-- ver ıgı yme o. 

lr.a;Ü ıdarcai albnda olan Türk c. 
llıtl Y~tlerine tatbik ettiği mua. 
"e edır; bu muamelenin ıefkat 
Q tdn!ct eıaaıra dayanmasını 
.t~ gaı:_ııtanm Türkiyeyc karıı 
liJ• llugunun en kıymetli bir de. 
çık sayarız. Alcsi halde ağızdan 
'Öıİn .d~atluk ve iyi kom§uluk 

Crinın manaamı n.nlıyama) ız. 

tOAttl!.. l!:Vl: Ankara r .. n1 l:O:J &l\:tıt'ı • ıııı:rı.ı ~'Al<rT • l'mıt11 11111 ı•u oı~ •~·' •' 'ıı.ı ıraır• (~~ 1 ıl·llıre ) 
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,.~ Vekiller Heyetının kararı ....... , 

l Gümrüklerde bekliyen malların 
ı çıkartlmasına müsaade edildi 

Ankarn, 4 (llu<.:usi) - Ticaret Vekaletinin tcklüi üzerine Ve. 
killer Heyeti mühim bir karar vernıiştir· Buna. göre, gilmrUklero 
geldiği halde konşimentoları gclıniycn veya. herhangi bir sebeple 
gümrüklerden çıkmıynn bazı mallan alakalılar Milli Korunma ka
nunu hükümleri daireslııde nam ve hcsaplarmn gUmrilklcrdcn çe
kebileceklerdir. 

Yalnız tutulacak zabıt varakalarına malt gönderenin veya. hUk. 
mi şahsın ismi, ticari Unvanı, adresi. malın sevk tarihi ve TUrk 
limanına vusul tarihi yazılacaktır. 

re•••••••,""WV+•v+oovvvvv+•~·uvwvvuw;;ocwev+o••••••••• 

Sivas kongresinin 
yıldönümü 

Romanya da 

Amerikada yeniden denize itıdiriletı iki aestroyer 

Dün coşkun tezahüratla 
kutlandı 

Si\·a.s, 4 (lhısu!>i) - Sivas kon. 
gresinin 21 inci J,ldönUmU bugUn 
co~kun tczahilralla. kutlandı· Kon
grenin aktcdi!diği tnn'hi lise bina
sı ziyaret edildi· Söylenen nutuk. 
Jnrda Atatürkiln aziz ihatırası a
nıldı ve Milli Şefimiz İnönü.ne 
lbağlılık btiyük tezahUrlerlc teyit 
edildi· Sh·as tarihi glinlcrlnden bi
rini yaşadı. 

Jigurtu 
kabinesi 
istifa etti Razveıt dlf ctr ki : 1 

Yeni hava ve 
deniz üslerı 

Düşmanı Amerıka
dan uzakta 
tutacaktır 

Ya~lngton, 4 (A .. \ ·) - Vn.sing
tona gitmekte ol:ın riyaset trenin· 
de nuzvclt matbuat mUmessillcrL 
ne mırı.lan eöylemistir: 

'•Hava ve dcnlı: üslerinin ba§lt• 
ca. k!ymcUcri, bunlnrın dUşmanı 
Birleşik Amerikanın giriş kapısm

da.n uzıık tutacak olmalarıdır· BL 
ze taarruz etmeden evvel düşma
nm bu Uslerdcn geçmesi laznndır.,. 

Reis. garp nısıf kilrcsinin milda
faasma matuf bulunan diğer u. 
r.ak Uslerin Birleşik A merikaya 
verilmesi· iı;in. tarihi ehemmiye
t! ols.n salr tedbirlerin nlmatile
ceğini de ima etmiştir· 

(Devamı 2 incide) 

Japonya 
Hindiçinige 

asker 
çıkarıyor 

Fransız amiralı Japon 
ültimatumunu reddetti 

Hindiçıni kendisını 
müdafaa edecek 
llongkong, 4 ( A.A.) - Röyter: 
Bugun Hongkong'a gelen ~yanı 

itimat bir yolcunun söylediğine 
nazaran. Japonya, Vi,i hü~~mı;ti
nin gayri mü ait ce,·abı uzerıne 
Hindiçın ) c r-uma günü ın~at çı
karac:ı.ğını mezkur memleketın ma. 
kamatma bıldinniştir. 

Bu illtimatum. Genemi Şan. 
Kay-Şe':"e qfi,.,:lerilmekle ola~ mü. 
himmatın se\ kiyatına manı ola
caklarma mütedair Fran ız taah. 
hüdiinıin ifa mı kontıola memur 
ka)makam Micıkara tarafından 
t.evdi edilmiJir. 

(Dcramı 2 incide) 

Yugoslav krahnın 
yıltlönümü 

MaJCStc Yugoslav kralı ikinci 
Piyerln doğumlnrının yıldönümU 
mUnasebctılo 6 e;,lül cuma gUnU 
saat on birde ortodoks ve katollk 
o.nanelerine göro Yuı;oslıı.v kilise· 
sinde dini merastrtı yapılacak; bu· 
nu mUtakip §ehnm\zdekl Yugoslav 
tebaası ı;erefine Yuğoslnv klllbU 
salonlannda bir kabul resmi icra 
edilecek Ur· 

ing.ltereye 
verilecek 

destroyerler 
Amerıkan 

mürettebatile 
Kanada ya 

gönderilecekler 
Oraaa İngiliz 

mürettebatı gemilere 
binecek 

Vaşington, 4 (A.A.) - Balı.. 
riye nezaretinin bildirdiğine gö. 
re, !ngiltereyc teslim edilecek 50 
destroyerden sekiz tanesi Boston 
tebrindedir. Bunların cı. geç cu. 
maya kadar teslim muamelesi it. 
marn edilecektir. Gcmikr şimdiki 

r f>, ı·mııı :! frıcide) 

• H L"d t Jngiliz Tlnrbıye , .azın c:. eı. 

İngiliz harbiye n~
zırı Eden dıyor kı : 
Parolamız 

gözlemek ve 
hazır 

bulunmaktır 
istila tehlikesi henüz 

bertaraf edilmemiştir 
Londrd, 4 ( tl .A.) - Büyük bir 

öğle zirafcti c nasında bir nutuk 
irad eden harbiye nazırı B. Eden, 
ezcümle şunlan söylemi~tir: 

"Büyük Britan} a muharebesi 
etrafımızda bütün ~iddetiyle hük
münü sünncktedir. Bizim için A-

Justos ayı birçok noktainazardan 
bu harp sene inin en iyi ayını teş. 
kil etmektedir. Ancak sonbahar 
)'3klaştı diyerek i!':tila tehlikesinin 
bertaraf cdilmi5 olduğunu düşün-

( Devamı 2 incide}.. 

Hitler'in 
nutku 

"ingıltere herhalde 
yere serilecektir.,, 

Neden gelmiyoı-sunuz 
diyenlere cevap . 

verıyorum: 

Merak 
etmeyiniz, 
geleceğiz! 

lJcrlin, .J ( A.A.) - D.N.13. bil. 
diriyor: 

Bugün Berlindc Sport Palats 
muazzam bir toplantı esnasında, 
Alman mılletinin sekizinci kış yar
dımı, Führer tarafından, Alman 
milletini .bu c:>crc davet eden bir 
nutuk ile açılmıştır. 

Başvekil 
Yalovadan 

döndü 
Bir müddetteoberi Yalovacla is. 

tirahat etmekte olan Ba~vekil Re
filc Sa;-dam dün sabal1 şehrimize 
gelmiş, Dolmabahçe sarayına gide
rek Reisicumhura mülaki olmuş. 
tur. 

BERLiN 
Civarındaki ormana 

gizlenmiş olan 

Askeri 
hedefler 

bombalandı 

Bükreşte yeni 
hadiseler oldu 

Bükrr-s, •1 (A·A·) - D.N.B.: 
Jigurtu kabinesinin istifasmr 

Yerdiği öğrcııilm.iştir. Kral, bu sa. 
bah, general Antoıı.eskuyu kabul 
etmiştir. General Antonesku, ordu
nun namzedi olarak :tanmrmrktadrr 
ve ikenclisinlıı orduda ve nıillt mah
fillerde bUyUk otoritesi olduğu 
s5ylenmektcdir-
B~ 4 (A·A·) - Rador a.. 

janst bildiriyor: 
Kra1 maarif neza.reU siyasi mUs 

teııarr CrcWı ve ruhhlye nezareti 
8iyasl milsteşar:ı Simyonesku'nun 
istifalarını kabul etmiştir. 

Antonesko kabineyi 
liuruyor 

Bükreş, 4 ( A.A:) - D.N.B.: 
(Devamı '2 it}Cide)J 

Japon 
Bahri ye nazırı 

istifa etti 
Tokyo. 4 (A·A·) - D·~·B· ajan

sı bildiriyor: 

Daha ewel, nazır Dr. Göbels, 
Alman milletinin birinci harp se
nesi kı~ yardımı eserinin bilanço. 
sunu yapmış ve eserin geçen sene 
642 milyon mark getirmiş olduğu
nu kaydHmiştir. llitlcr nutka ~Y-
lc başlam15tır: IA>ndra, 4 (A·A·) - Hava r.e. 

"Harbin ılk senesi bitmiştir. Bu zaretinin tebliği: 

Akşam gazetclcrilc nim resmt 
Domei ajansı, !bahriye nazın B· 
Yo§idanm istifa. ettiğini bildirmek
tedir- Bahriye nazır vekili B· Smu. 
yai Başvekil Prens Konoyeye, dn.. 
bili ve harici vaziyetin ciddiyeti 
dolaymile, bahriye mahafilinde ne
znrete başka. bir zatın getirilme • 
mesi istenildiğini bildirmiştir. Si • 
ya.si mahafilde zannedildiğine gö· 
re, buna sebep veren ııey, B· Yoşi. 
danın uzun hastalığı olmuştur-

birinci senenin muvarfakiyetlerinin Geçen gece 1nt:iliz bombardı
misli yoktur. Bu harbin birinci sc. man tayyareleri, Alman ormanla· 
nesi,, 1911 harbinin birinci senesi rında Ilnrb; dağlarında ve BerlL 
ile mukayese edilemez. Çünkü 1914 nin ı;ıimalindcki Grün\'ald onnanm

J harbinin ilk senesinde. fevkalbc- da gizlendlrilmiş ol:ın askeri he
~r cc arete ve muazzam fedaka.r- deflere taarruz etmişlerdir· Bir 

(Devam' 2 incide} • (Devamı 2 incide) 

Üsküdar tramvayları tama
ınen belediyeye geçiyor 

Evkaf ve iş bankasıle anlaşmalar yapıldı 
üskUdar Tramvay Şirl:eti hisse· 

darları ile belediye ara~mda anln.ıt· 
maya varılmıştır. Evkafın !!İrkct. 
ten alacağı olnn ;} nrıın milyon li
ra Uzcrinde hasıl olan mutnlıııka· 
ta göre evkaf 3CO bin lira feda. 
kA.rlık etm~tir. Belediye evkafa 
10 senede 200000 lira ödeyecek-

tir· 
İli Ban sı da 3~ bi~ Lira tutan 

alacağmd 150 bın hrasmı feda 
etmiş, 200 bin lira Uzerindcn an
laşmaya varılmıştır· 

Eşhns elinde bulunan 22 bin 
liralık hisse senedi de belediye ta. 
rafından satın alınacaktır. Şirket 
heyeti umuıniyesi önUmüzdeki pa
zartesi günU fcvknlii.de bir to~lan· 
tı ynpacnktır· Bu toplantıdn hısse. 
darlar adedi ne kadar olursa olsun 
içtima . yapılacak ve bele~ye ile 
sulhan nnlaşmıı karan verılccck-
tir-

;Kanuni muamelelerinin ikmalin· 

d~ s~nra Üsküdar tramvayları 1 Üsküdar tramvn)ları İstanbul 
§ırkctt ortadan knlkacak, işletme Tramvay idaresi tarafındnn bUyült 
derhal belediyeye geçecektir. tasarruflarla işletilecektir-

Günlerin peşinden: 

lngilterede ı slık çalan bombalar 
Alman far Iliıyük Critanyn adaı,ıoa "Ünılt'rdiklcri tnn nrelcrlc ~ nl. 

nı.r. Yük ek infiIİlklı bomhalnr atnuyorl:ır, aynı zamanda t!.lık ~lan , 
bağıran. cnnbıra5 gürültülerle ctı:ııra dch~ct salon bonıbalar ılıı atı 
yorlar. 

Ihı IJağırıeı bombaları ntnını.t.:ın mal, at ins:ın Vlılünnck, şch:r
lcri yf.onn.k değil. adec~ bombalrmn gök giirül üııc oc..,zer 'eh elclrri 
ile hnlkm ıua.nc,iyatmı sarsmaktır· 

Alnuınlar bn.ğmcı, ı•Jık çalıcı hombalıırı bllha.ı ~ Ilolanda ,.c Bel· 
~U<aya. ynptıklan taarruzlar esnasında. tN·ruhe r.tmı~lc;-Jf. Oradıt lın 
klkatcn mu,·affakıyrt neticesi de vermUi· Şinııli hu teerühclcr fonjl_ 
terede t~krar edilmek isteniliyor· Fakat im:ilh:lerin, se li bombalann 
Dlahlyctlnl öğrcnnıl olduklan l~in öyle Jrnru ~tiriiltüye pıırıuç bırak. 

Dııyaca.ldarı anla.,5ılı)or· HASAN liUMÇAl'I 
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1 Hadisaler arasında 1 

Balkanların suınu 
tehlıkede mı? 

Romanyada vukua gelen kabi. 
ne değişikliği maalegef Balkan 
vcuiyeti için bir hayn- alamet; gL 
bi görünmüyor. Bunun sebebi 
Ba§vekil Manoiles~o'nun istifası 
şah.si sebeplerden ziyade Roır..an.. 
yanın geçirmekte olduğu buhran
la alakadar görünmesidir. 

Almanya ve ltalya bir hakem 
karan ile Transilvanyanm kırk 
beı bin kilometrelik bir parçası. 
nı Ml\carista.na ve"'diler. FHhaki. 
ka Transilvanya tari.bi noktai na. 
zardan Macaristana aittir; fakat 
bugünkü nüfusunun ekseriyeti 
b'.lakiz Romanyalı olduğundan 
Transilvanya ahalisi bu kararın 
tatbikine muhaliftir. Muhalefeti 
de eski çiftçi parliti ~i M.aniu 
baıta olduğu halde fiili muka. 
vemet teşkilatı ile göstermi}·e az
mehni~ gibi görünmektedir. 

f §tc Romanynd<lki buhranın bi. 
rinci sebebi hudur. Yalnız bu se. 
bep Almanyanın hakem kllan.nı 
tatbik bahanesiyle Romanya işle. 
rine fiilen müdahale etmesine 
kafi iken memleketin muhtel'f 
yerlerinde birkaç gündenberi Al. 
ır.an aleyhtarı hareketler de baş
lamı§tır. Bu itibari:\ Romanya 
hükihıetinin vaziyeti bir kat da.. 
ha neuket peyda ebniştir. 

llk haberlere göre Almanya 
cenup hudutlannda topladığı as. 
kel'lerle Tranıilvanyanın bazı 
stratejik noktalannı İfKal edece. 
ği ıöyleniyor. Romanyadaki ka. 
rışıklıldar Almanlann bu yoldaki 
müdahalelel'hıi haklı göstermek 
için bir vesile tegkil edebilir. 

Fakat Almanlann askeri işgali 
Transilvanya hudutlarına mün
hasıı; kalacağı ıüp\lelidir. işga. 
lin Romanya hudutlarını geçme. 
ıi ihtimali de vardır. Bu takdir. 
de Romanyadan Bulgaristan hu.. 
dutlanna kadar inecek ola.o Al
man ordulannın ne gibi maksat. 
lar için kullanılacağı belli değil. 
dir. O kadar ki bundan IOıDra hi.. 
diselerin İnkİ§ah bütün Balkan. 
la\"ın •ulhunu tehlikeyQ dii,üre
bilir. 

Almanları hayrete 
düşüren bir lngiliz keıli 

Son günlerde Berline taarruz 
eden lngiliz bombardıman tay. 
yarelerinin huıu•i hir boya ile 
boyanmış olduğu anlatılııuıbr. 
Bu boya lnailiz bombardıman 
tayyareleriıün geceleyin projek. 
törle havada röriinınesine mani 
olmaktadır. 

Rivayete göre Almanla'r' bir te. 
sadüf eseri olarak bu nevi tnpiz 
tayyarelerindeo birini dü§ürmüı
ler ve bunu u~akça bir mesafede 
tetkik edince üzerine boyaıımıı 
olan hususi boyanın tayyareyi 
görünmez hale getirdiğini anla
nnılardır. Şimdiki halde bu kq.. 
fin mahiyeti henüz meydana ~ 
rnanıı§ bir Sil' olarak durmakta.. 
dır. 

Bu keşif tunu iabat ediyor iri 
yeni ailah ke!fetmek yalnız AI. 
rnanlara mahsus bir imtiyaz de
ğildir. - A. 

iNGiliZ 
DONANMASI 

Hiç bir zaman imha 
ve teslim edilmiyecek 

Vaşington, 4 (A. A.) - RöYı
ter ajansı bildiriyor: 

Burada beyan edildiğine göre 
Büyük Britanya, Ingiliz adala
nnın etrafındaki sular donan
ma için dnrulamayace.k bir va
ziyete dahi gelse, donanmayı 
hiç bir vskit teslim veya imha 
etmiyeceğini, Birleşik Amerika 
ya tem.in etmiştir. 

Hul 29 ağustos tarihinde lord 
Lotiana bir mektup :Yazarak 
Büyük Britanyanın donamııası 
nı batırnmmaya veya teslim et· 
memeye karar verip vermediği 
ni sormuş ve lord Lotian da ba. 
tırmamaya veya teslim etmeme 
ye karar verildiğini bildirmiş
tir. 

tsveçte elanek ve 
bisküi vesika ile 

Stokholm, 4 ( A.A.) - Stef ani: 
fsveç hükfuneti, ekmek ve bis· 

ı,~ivitleri, ~hsi vesika usulüne bağ. 
hnu~tır. 

Hitlerin nutku Japonya Hindiçiniyi Romanya kabinesi 
(Baş taruJı J ıncide1 1 d k t f ıı· ııklara rağmen, katı 11aı sureti de. ışga e BCB IS 1 a e 1 

ğil ancak kı~i neticeler alınmı~tı.,, (Baş tarafı 1 incide) (Boş tarafı ı i'lcide) 
Führer, bundan sonra, .Alman l Bugün öğleden sonra General 

ku\'vetleri işgalinde bulunan mu- Ta •Y~· 4 { A.A.) - D.N.B.: .~ -tonesko uraldan aldıgı~ emı·r u"· 
~ ti ah ı ı S:ılfthıyettar mahfiller, Japonya. ~ı o. 

azzam cogra s ayı ıatır atmış J k . d' . zen.ne kabı'nevı· su··ratle kurmak 1·• ·· ı · .. ı d · · nın apon ·ıtalanoın Hın ıçını· ~ 
ve soz enne şoy e evam etmıştır: d . 1 "İn müteaddit rniılakatlarda bu. 

"Birçok muhasımlar, ortadan en g;ı;~esıni biı;: üi~~~tu~ a ta. '"' . . ah 
kaldırılauştır. Eğer lngiltere he- l~P. ehıgıne \'e Hındıçını huk~~o- lurun~tur. lcra kuvvetlerırun v -
nüı ayni akibete uğramadı ise, bu, tı~ın ,b!-lna m.l cevabı verdı~ıne detini temin için dahiliye ve har
ancak iyi coğrafi vaziyeti ve kaç. daır. Saıgondan ~elen haber~erı ne biye nezarctlcrini de bizzat deruhte 
maktaki fevkalade mahareti saye- ı te~.ıp ı:c de ~yıt etmekt~~r. . edecektir. 
sindedir. Bazı İngiliz politikacılan . s.ı!·.ası ~ahfı!lerde tc.ba~z ettı· Yorj Bratianu ba§vekil muavini 
inandırmak istiyorlar ki. lngiliz nldıgıne gore~ bu, a~ke~ı .bı.r n~e7 ve harici>·e nazın namzedidir. Ik· 
ordusu, gemini çiğneyen azılı bir ledı: ~·e \'aktıyle Hındıçını huk~- tısada müteallik nezaretler müte
at gibi, nihayet düşmanın üzerine metıyı~ Şa~ar§ek: .. >tardım e<lı!. hassıslara tevdi olunacaktır. Eski 
ablmak arz.usu ile yanmaktadır. menıecı bahsınde gor~şmeler~.e .bu. iktısat nazırı değişmiyeccktir. 
Halbuki hiç böyle değildir. Jngiliz- lurunuş Jar-?n. heyetı reı~ı r;ıı~ıh~- Ak~arnlayın General Antonesko 
ler bize pek yakın bulunuyorlardı. r~, ta~1 ~a,lahıyetlerl.e Hındıç.ı.n!~e Demir muhahzlann reisi Sima ile 
Bu arzularım mükemmel tatmin donm.u~tur. _M~a.mal!.h, bu goruş- görüşecektir. Sima da kabineye gi
edebilirlerdi. Fakat kendiliklerin. ~l~rın nctıcesı henuz mrılftm de. recektir. 
den çekildiler. \'e kcndilcrir.e, bu gıldır. . Bllkreş, 4 (A, A.) - Röyter 
ricatlan büyük muzafferiyetler di- .Hongk?n~ •. 4 ( A.A.J - Röyter Romen gazetelerinin yazdığı. 
ye tesmiye etmek tesellisi kaldr. AJaı:sı bıldırıyor: na göre, Homan~a hari.!ı.ye nazı 

Halen Alman kıtalarırun j,;;gali Çın kaynaklanndan 31ınan ha- rı ManoUesko, Vıyana .ıwnfera.n 
altındaki büyük arazi, müttefiki· t>t:rle~e. g.öre~ ~aponya. tarnfındaıı sında kendiıdne yapılan hürmet 
miz ltalya tarafından daha ziyade llındır;ını.n ıstılası halınde. al.ı~a- ı sizce muameleden dolayı sinir 
geni~letilmi~tfr. İtalyada Şarkt Af. cak .~ecibırler hakkında, Hın?ı~ıı:ı buhranım. ugramı~tır. 
rikada insiyativini almış, mevkiinj ve Çın makam~tı .arasında bır ıtı. Viyanalı meşhur mütebassıE 
tak\'lye eylemiş ve İngiltereyi geri laf ~ıu~ulc gel~ıştı~. Lisenısşeroel Alman hariciye na 
atmı5tır. Bittabi, "mU\ affakiyet- \ ~lıı um.umı Anural Decoug, Ja. zm Von Ilibentropun ta.limatı 
Ier den bahsedebilirler. Fakat pon} anın \eya Japon ordularının . . . .. 
b "ı 1 k 1 • d.. llindiçini arazisinde üsler teşkil et- li~crıne Manoileskoya Rukre§e 

un ar, norma \'e ma ·u ınsan u- .. k d r k 'k d" 
:süncesinin anlayamıyacağı mmaf. melcrine hiç bi.r zam~ mus~adc ·a ar re a at e'ttı ten so~a un 
fakiyetlerdir. etmlycceğinj. Chu.~.King hilkO· ayrıln_uştrr. . 

B. d · ·· ~ı. d t metine temın etmıştır Tra.n!>!ih-ımy•ya. gıtmek Maoa.rlan. 
ız aıma şunu mnsuıe e e • · · 

tik ki inrn.Jiz ro ~ ~dası bir Bu arada Japon donanma:ımm memnu 
. .. .P !' g ' .. .. tam IIindiçini kara suları açıkla· Budapcıte, 4- (A·A·) - D·N·B·: 

şahıkadan derın bır cukura duşu. d d l ak b"'t" . 1. kt Macar "e'leral,·unna;yı M&caris-
f k b. 1. ~.. ~~ nn a o aşar u un sıma ı şar ı • • ... • 

yor ".~ a at ı~...aç iun .~nr~ ~- sahillerini abluka altın~ aldığı bil· tana ilhak edilen Traruıilvan:ra. a· 
~ Y~~s~k ş:ik~~ara .. y~k1~1ıyor. dirilmektedir. razisine gitmcıılıt otuz gün memnu 

kes; .e:;Ş. rl~n ~Ye 1\~ Hayphong'da büyük bir faaiyet olacağını bildi~tir. 
~ u um.1 ~m 1 arE~n ~r · isaret cdimektedir. Fransız ve yerli Bi1l•~, 4 CA·A-> - Köyll.i cep. 

ı erapu ~ aşı mılm~tır. gvafer f kmaln.. kıtaatı, sahil boyunca bütün mü. hesi ~efi Maniu Transilvanya.~1 ter. 
ar arıse gc ıyc mu a o a. d f ,k'l . . uh f !tın- kederck Romn.nyaya kalan kısma 

mazlarsa ki olaınıyacaklardır - a aa me\ 1 ennı m a aza a . t' B M ni , · f'l,·""•-· 
• da bul nd mıal·tadırlar Sahil ~ geçmış ır- · a unun ın 1 """"•· 

harbi kaybedeceklerdir. Fakat . . u 1:1 " • • ~~· Transilvanyada bir kaç gtindilr 
her •e;•e rag~men Parisc aeJirler hırlenndekı Fransız kadın \e ço. d tm kt 1 te l li t 

:r .. • ukl tahl' ı · · · hazırlık evam e c e o an .za ı ra ı 
se, o zaman harbi İngiltere kaza.. c arının ıye en ıçı~ • .· · teskin etmit1lir· 
nacaktır" İngiltere müteaddit ve lar yapılmaktadır. Harıce çekılen B"k .. _,_, hr d' 1 b"t·· t 1 flar F makamatı u rct-LoeJU a ıse er 
sözde muzafferiyetlcrini işte böy. u un e gra . rans~. . Bük.re§ 4 (A··'·> - Rador a. 
le kazandı. Bu muzafferiyeti erin tarafından sıkı bır sansure tabı tu. jansı bildiriyor: 
en şanlısı, Dünkerk firandır. tulmaktadır. . , 3 eylfıl e.qamı. intizamı illlal e-

tngiltere için, harp daha üç se- Ja,P'onlar Perle nehrını ka~~dılaı· decek tarzda vukua gelen bazı 
ne devaın edecek dendi. Fa.kat Şana-hay, .4. (A:~·) -: Roy:er: harckfı.t hakkında ~u t<ıfşilat ve-
ben vaktile Reich Mareşali Gö. Fransız; Hnıdi.çinunndeki vazıyet rilmektedir: 
ringe, her şeyi beş ı:ene için ha. h~kınd.a endışe, _J~ponların ye. Askeri Unilormayr taşıyan pek 
zırla, dedim. Ben harbin beş sene nıden ~erle ne~:ını ~apamaları genç bazı adamlt.rdan ınilrekkep 
süreceğini zannettiğim için böyle dolayısıyle, bııgun yenıden art· bir grup, Bükreıe ya.lem bir mesa.. 
hareket etmedik. Fakat her bal. mıştır. Hongkong, l{anton ve fede bulunan radyo ista.svonuna 
de İngiltere yere serilecektir. Portekiz M~cao m~stem1~.kesi a. e-irerek kendilerinin muhal~ kıta. 

Ben bundan baıka nihai tarih rasında nehır yolu ıle munakale atını takviye için gönderildlklerini 
tarumayorum. Eğer ingilterede durmuş~ur. söylemişlerdir· Bu grup. radyo 
bu kadar miltece6sia iseler ve so. Çunkıng'den alınan haberlere ınakinelerincle eheırunlyctıiz buı 
ruyorlarsa: "N'ıhayet neden gel· göre, Fransu: J:li:ndiçiniai budu:- hasarat ya.pmıŞtlt-. '"""'-'""'n 
miyoraunu.z?" Onlara cevap veri.- larmda tahaşşüt etmiş olan Çın Aym zamanda. telefon santra -
yorum: "Merak etmeyiniz, gele. kuvvetleri, derhal harekete geç. lmda yine bazı genç adıimla.rdan 
ceğir." meye hazrrdır. . mür&kkep diğer bir STUP ta.rafın.. 

lnsan daima bu kadar müteces.. Amerika Birle~ Devletlcrinın dan da buna :ınü~ bir teşebbüs 
siı olmamalıdır. Bu dünya kurta.. Asya filoau başkumandanı ~miral te bulunulmuştur. 
rılacaktır. Bu sisteme, bir mille- Hart, Marble • Head hafıf lmı
te keyf emayeşa bütün bir kıtayı ~zörü ile §imali Ç~den birden. 
abluka etmek imkamn:ı veren bir bıre Şanghaya gelmi~tlr. 
sisteme nihayet vermek lbımdır. 

Burulan ooyıe, bir korsan devıe. Berlı"n bombalandı 
tin arada bir, keyfine göre, 450 
milyon insanı fakre ve asliğa gar. 
kcdebilmesine mani olunmalıdır. 
85 milyonluk bir milletin hayatı. 
run bir plütokrat çetesinin aklına 
esince, diğer bir millet tarafından 
her zaman tehdit edilebilmesi 
bence kabul edilemez." 

Füh.rer. bundan 1011.ra, bir an. 
tant için İngiliz milletine fimdiye 
kadar o dercce çok defa elini u
zatmış olduğunu hatrrlatmıı ve 
demiştir ki: 

Siz de lbiliyorsunı.ız iki be.nim 
harici siyaset programım bu idi. 
Şimdi sarih ve kat't bir hal sure. 
tine kadar çarpışmayı tercih cdi.. 
yorum ve bu hal sureti, ancak aL 
çak ve adi kundakçılar rejiminin 
ebediyen yok edilmesi ve bir mil. 
letin istikıbalde bütün Avrupa ii· 
zerinde tahakkümüne imkan ver. 
miyecek bir vaziyetin vücuda ge. 
tirilmesi olabilir. Almanya ve 
İtalya, tarihte böyle bir şeyin 
bundan böyle tekerrür etmemesi. 
ni temin cyliyccek tarzda hareke. 
ti üterlerin~ alacaklardır. Ve bu
nu ne :tngiltercnin bütün mütte. 
filde.ri, ne de planları deği.ştirebi. 
leeektir. Biz, her §eye hazmz ve 
her nman da harekete iyice az. 
metmiş 'bulunuyoruz. Her §eyden 
evvel, hiç 'bir şey ile korkma.. 
yız. Bizler, Alman :ıasyonal sos
yalistleri, dünyanın en çetin mck. 
tebinde geçtik. Hiç bir şey bizi 
korkutamaz, hiç bir !'Y bizi gafil 
avlıyaınaz. 

r- -
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Hakkt Tarık Us 

tik Devrenin müza
kereleri: 

400 bOylik 11ahll:ılık bir kl1ab. 

Her kitabcıda bulunur 

(B(J.!} taraft l incide) 
çok yangınlar çtkanlınış ve bu 
yangmlar ıSOnradan infilik1ar vu
kua getlnniştir· 
Başka tayyareler, geçen gece 

boırı.bardmıan tayyarelerlmlzin yan 
gmlar çıkardıkla.rr Bad.enbadenin 
§arkmda Ka.ra. ormanda. keşlller 
yapmışlar ve yangmlarm hA.l.l de
vam etmekte olduğunu milşahede 
eyl~lerdir. 
Diğer tayyare filola.rmuz Ber. 

linde elektrik l!la.ntrallarile tenvir 
teailsatnıa ve bir l!lili.h fabrikasma, 
Magdeburg'da petrol depolarma 
Ham ve Şverbe'de eşya iatasyo -
nuna. Merzig'de bir çelik fa.brika -
sm.a ve Holanda ve Almanyada bir 
çok tayyare meydanJarma taarrın; 
etmişlerdir· 

Sahil kumandanlığı ile te§riki 
mesai eyleyen donanma tayyarele· 
ri Beveland kanalında, Tcrnanzcn. 
de ve EBcant mansabında. mavna. 
tecemmularma taarruz eylemişler 
dir· 

Sahil kumandanlığının tayyare· 
leri de Ostendodeki doklara taar
ruz etmiıılerdir. 

BütUn tayyarelerimiz üslerine 
dönmilşlcrdir. 

lngiltereye dünkü taarruz 

Londra, 4 (A·A·) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb
liği: 

Bu sa.balı, iki dil§DUUl tayyare 
grupu, cenubu §arkl sa.bilim.izi ge6J. 
mi§lerdir· Bir grup, Kent eyale
tinde tayyare meydanlarını bom· 
bardmıana. teşebbüs etmiş, diğer 
grup ta, Tayınis nehri mansabml 
geçtikten sonra Eseks eyaletinde 
tayy:ıre meydanlarına aynr teşeb· 
büste bulunmuştur. Düşmana. der
hal avcI tayyarelerimiz ve haya 
dafi b:ıtaryalarmıra tarafmdnn hü. 
cum edilmiştir. Diişman tayyarele
rinden :ı.nc:ık pek aZJ, müdafaala· 
rımızr g~mcye muvaffak olmuş· 
tur· Bir kaç bomba atıldığı bildi
rilmektedir. Fakat ~imdiye -~dar 
alman habcr!ere göre, hlç bir ha. 
sar ve hiç bir yaralı ve ölü yok-
tur· 

Eden' in nutku 
( B~ taraf\ l itıcidt) 

mek pek büyük bir ihtiyatsızlık 
olur. Bunun aksini düşünmek l!
zımdır. 
Almanyanın bu memlekete ha

kim olmak için ilful etmiş olduğu 
istila kararından sarfınazar ettiği. 
ne dair hiç bir emare mevcut bu
lunmamaktadır. Bilakis bizi daha 
bir kaç haf ta müteyakkiz bulun
durmak için bir çok emare mevcut. 
tur. . .;.-.~ 

Parolamız gözlemek ve hazır bu
lunmaktır. Fakat bu hazırhk, mü
dafaa hattında pasif bir surette 
beldiyen krtaatın hazırlığı değil, 
dü§JDCln kapılarımıza geldiği tak. 
di.rde onun üı.erine atılmak emrini 
beldiyen bir ordunun hazırlığıdır. 

Oyle zannediyon.un ki, orduları. 
mm teşkil etmekte olan unsurlar 
noktasından, hiçbir vakit bö~·le bir 
orduya malik bulunmamışızdır. 
Askerlerimizin techizatı fevkalade· 
dir. Bunların kuvvei maneviyelcri 
de bundan aşağı değildir. Müda
faa tertibatımız ha>Tet verici bir 
sürat ile terakki etmiştir. Milli sa
hada Meta hir inktlap t~kil et
mektedirler. 

Edenin nutkundan evvel ''Senei 
devriye paktr,, okunmuştur. Har -
hin senet devriyesi mUnasebetiyle 
hazır bulunan kimselerin hepsi bu 
pakta iltihak etmeğe davet edil • 
mi§lerdir· 

Mezkur paktın metni takriben 
şudur: 

"Herçibaclibat, hayatmıız pa • 
hasma dalıi olsa, hUrrtyctin düe. 
manlarına karşı mücadele ederek, 
memleketimize ayak basm.amalarr 
na gavrP.t ede<.'eğiz· Hürriyet ordu
suna iltihak eden ve dü11man]arı -
nm izlerini esaretin ne- dereceye 
kadar takip Ntiğini müdrik olan 
bizler, milletlerin kurtuluı;una ka _ 
dar ~cvşemeden r,alL.,maia :ızmet
tik· Bu yemini dU111lrunede11 ver . 
miyoruz. bu ta.rilıt yıldönümünde 
deruhte ettiğimiz vazifenin kolay 
bir iş olıno.dıfını müdrik bulunu • 
yorıız. Fakat, hakk;m. hakikatin. 
'ullıün ve milletlerin va.karlarının 
zaferin.in tecelli ctmosl için her 
türll! ~·olrstızluğu çekmeğe am::ıde 
b~!uıııı~·oruz·., 

7 lylil 
BU TARiHi UNUTMAYINlZ\ 

40. O O O Lira o gun çekiliyor 
7 Eylul .... Bu tarihi unutmaymı:ı;. Çün

kü bu tarih sizin de hayatınızda bir dönüm 
noktaıı olabilir. 

Yazdan sonbahara geçerken taliinlz 
kıştan ilkbahara geçebilir. Çünkü Milli Pi
yango ogün lzmir Entemaıyonil Fuannda 
çekiliyor. 

(2) Liralık tam biletle 40.000 Lirayı 
ogün kazanabilirsiniz. 

( 1) Liralık bilet size 20.000 Lira 
getirebilir. 

ıngiltereye verile-1 
cek ~estroyerler , 

(Baş tarafı ı incide) 
mUrettebatlariyle Kanadaya gön
derilecekler ve orada İngiliz bah. 
riyc mürettebatı tarafından te;sel. 
tüm edilec~klerdir. 

Diğer deştroyenler talep va.ki 
olduk~a huırlanacaklu ve muh{l. 
ıamata iştlrak edebilecek bir lıal. 
ele tejJim cdilcc~klerdir. 
Diğer taraftan Vaşingtondan 

bildirildiğine göre, bahri harekat 
şefi Amiral Stark, destroyerlerin 
ve harp ekipmanlarrnm İngiltere. 
ye teslimi için Iazımgelcn for~
liteyi ikmal etmek üzere bu gc. 
milerin satılması suretiyle elde e. 
dilen bahri üslerin milletin mu. 
dafaaaı cephesinden bir zaaf de
ğil, bir kuvvet teşkil ettiğini tah. 
riren teyit etini§tir. Bahriye ne. 
zarctinln mütaleasına göre, lngil. 
tereye teslim edilecek bu destro. 
yerlerin bugünkü kıymeti takri
ben 85 milyon dolardır. 

Londra, 4 (A.A.) - Lef ajan. 
ıu bildiriyor: 

Saliltiyettar mahafil, elli Ame. 
rikan destroyerinin lngiltucye 
verilmesi keyfiyetinin büyük Bri. 
"tlnyi'tltırıanm•ıtia lta'r\j\tı bid.a· 
yctinbcrj ilk takviyeyi teşkil etti .. 
ğini işaret ederek, bu gemilerin 
bazı vazifeler gönnek üzere ban 
mıntakalarda. hemen deı-hal faa. 
liyete geçebi!eceldcrini ilive et. 
mittir. 

Amerikan deıtroyerlerinin Sek 
ıerisüıde, dört pualuk dört top, 
U torpil atma tüpü ve ~ pualu.Jc 
bir hav• müdafaa topu mwcut 
bulunmaktadır. Bunlarm müret
tebatının kısmı uaıniti in.gili• 
bahriyetince verilecebe de, bazı. 
larının müttefik bahriye efradı ile 
mUcehhez bulunması da muhtc. 
meldir. 
Jngilterenin destroyer mevcudu 

yüz sekıen 
Landra, 4 (A.A.) - Harp es. 

nasında 30 destroyer kaybetmlt 
olmakla beraber tngilterenin bu
ılinkü destroyerlerinin miktan, 
Amerika.dan son mübayaa edilen. 
ler hariç olduğu halde harbin bi. 
dayetindeki destroyer miktarın. 
dan ~ok fazladır. tn.ıilterc, hup 
bidayetinde 170 1'.estroycre maille 
olduğu halde u aonra i~a ha. 
lindc bulunanların ikmali ve Bre. 
zilya hükiimeti hesabına · inp e. 
<!ilmekte olan altı destroyer m.U. 
bayaasr neticesi olarak bıı. yekfın 
180 i tecavüz etmiıtir. 

Bliyük bahriye p.rogramının 
sür'atli bir surette icrasına ge. 
çilmi, olduğu da ayrıca ~yanı 
kayıttır. 

Ruzvelt diyor ki : 
(Baş tarafı 1 incide) 

Ruzvelt. destroyerlerin derhal 
denllebilecek kadar makul bir 
milhlet zarfında lngiltercyc gön. 
derileceklerini beyan et.Jni.3tir· Re
is, bu destroyerlerin ta.bil Birle
şik Amerika. tarafından teslim edi.. 
lemiyeceklerini ilave iltmiştir· Bu 
s1Szler, İngiliz veya KanadalI mü
rettebatın gelip bunları teslim a· 
lacaklan mahiyetinde tefsir edil. 
mişt{r. 

Ruzvelt, kongreye hitap eden 
mesajını gazetecilere okumuş, ve 
pazar günü öğleden ııonra Hul ile 
görtişmest üzerine nihai kararın 
verilm.i§ bulunduğunu beyan et -
nıişür· 

İniiliz - Amerikan itilılfı hak· 
kında. beyan edilen ilk mütalea. 
infiratçı senato azası Nye'.in mü. 
talensı olmll§tur. Sem:ıto ıuasI. baıı 
mUddeiumuminin bu itil&frn kon
grece tasdikine lü:ı;um olmadığı 
~·olundaki beranıı.lr h:ılıkrnda ~u 

Eskı daroımaseUe· 
yenı mana arı 

ata.n gazetesi, Uir lıötesinde 

rın 

v eıki darbı mesetıerhnhıi 11-

nllıyor. Bunlar araısrnda evvelki • 
gi\n ne~redile.nkri, ramannnııa 
tatbik ederek b.azı mana ve mef
humlarla kar~ıla~tırdım. Baka. 
lım si:ıı nasıl• bulacaksrruz ! ? 

Su bulan~yınea dunılmu. 
Diinyantn busünkii hali. 

Sona kalan dona kalır. '\ti 
Odun, kömürünii yudan al. ti 

nuyanl;ır. fa 
* • $ ,. 

· S::sinc e-Uvcnco borazıncıbatı 
olur. 

Fa.kat aya.it tetik alır.alı; ba. 
zan da tcll\itlli kmvetirler. 

ır. • 'I' 

Scvorl<en ıevdirmeli, ıayarkeıı 
saydırmalı. 

Aynı feY· 
• • * 

Sırrııu doituna, dostunu düş· 
ınanma a;ma ! 

Betinci kola brtı yeni bir ta. 
haffu~ i§aı-eti. 

* • * 
Sora aora Bağdat bulunur. 
Nıta marifet, lıtanlN!da flPJn. 

iti iıtediiin mahalleyi tnılmümr. 

* • "' 
Soğan ekmedim, acısııtı çek. 

medim. 
Rq•yat .. ~ 
So&anuı açısını' yiyen bilir. 
Romanya! 

* • • 
Slitlii koyunu sürüdtn ~ıkar. 

ma.ılar. 
Macariıtan! 

r ıi< ... 

j Şık şık eden nalçadır, 
ren akçedir. 

faaüteret 

it biti· 

* •• 
Tok açın halinden anlamaı. 
Amerika! 
Tereciye tere Rtılmu. 
Bizi 

HltcMET MONIR 

ir Yunan vapuru 
Amerika için tzmirden 

tütün yüklüyor 
1 zmir, 4 ( A.A.) - Bir Yunan 

vapuru Amerika için tiltUn rüklc· 
mek üıere limanımıza ıelmiştir. 
Bu vapurun mensup olduğu ~irk~t. 
Yunanistanla Türkiye ve Amtrika 
arasında vapur seferlerine de\·am 
edecektir. Bundan başka bir Yu· 
goslav vapur şirketi de ayni li
manlar arasında seferler yapacak. 
tır. Böylelikle gerek Amerikaya \'C 

gerekse diğer memleketlere mahsul 
ihracatına devam olunacaktır. 

sözleci söylemiştir· 
"Keyfiyet şunu göstermektedir 

ki, bizim idare adamla.rmuı. iatil· 
nat ''aziyetıeri il•ri aürerek Yt lt•· 
nun ve muahedeleri nazarı itiba
ra alınıyaralı: §imdiden diktatör • 
lUk usullerini tatbik etmektedir • 
ler.,. 

Demokrat partisi. lideri sena.to 
azııst Barkley de, konırenin tasdi
k.ine lüıum olma.dığnıı ve nı.Uletiıl 
qıezlcOr iWlfı tanıı:unen taıı\":ip et· 
1..ifini b~yan c:rlcn:ıiıııtfr· 



......___ _______________ __ 

H::~;d:·;~~ete\ Şehir Haberleri l 
karşı kuvvet ............................................... , ..... A ..................................... , .. 

~t=t~=kı:-;::.h!'.::.'l::·b~= ilk tedrisat kadrosu jMeseıeıe..!.: 

~~·7~T;!,~·:uı:m: Tasdik edilmek ·· 1 Bekçi paraları e~~~~ kaydettiği terakki uz ere ! 
eı- •• 1 foyle bir gözden geçiren. A k d ·ıd • , Mahalle bekçileri "meselesi" 

lııı i!ın eak.i darbı mes.eliıı ruhu. n ara g a gön er l l i zaman zaman mevzuubahis olur. 
tııla ~Ybetmeden ne gibi vaaıflar : Mesele şu: Bekçileri aylığa bağ~ 
~gnu tahmin güç değildir. Şehrimizin ilk tedrisat vazi· tır. Şehir dahilindeki fazla öğ· i lamak. Gerçi ayn bir bütçe, ay. 

da \I~ .olan §eY taarruz karıısm- yetini tesbit eden ilk kadro ma- rctmcnler yeni aç1lan başka şu i n bir masraf kapısıdır. Hallı: bu. 
ık~haY?ıi. cinsten silahla çıkmayıp arif müdürlüğü tarafından belere naklolunmuştur. Bir o- i nu ödemiye alışmıştır. Fakat 
htı tahıat kuvvetinden, kah mev hazırlanarak tasdik edilmek ü. kuldan bir okula nakil işi imkan i hükumet esas itibariyle iptidai 
u,.!~ttiarından, iklim huıuıi. ; bir şekil olan bekçilerin para 
ll~l'lnden medet ummaktır. zere gönderilmiştir. Bu kadro- sızlık yüziindcn ilk kadroda ya. E toplamalarını mcnetmeyi kabul 

ııiitı; ~rna.nlar silah kuvveti ö. da 170 nakil ve tayin yapılmış· pılama~ştır. İ etmiştir. Biz, burada, yeni şek. 
)aztl e ~!eklerin taarruza uğra. ; lin biran evvel tatbikini temen. 
lar atı1 l.lyanet edeceğini sanan. A 1 • d k ~ ni ederken mühim bir noktaya 

A
0

tnu§tu. manyaya g 1 ece =temas ede<:eğiz. Hiç bir semtte 
f<1tıl~~k meleklerin insanlan kur- ! bekçi aidatı muayyen değildir. 
l~e~' bombalara, hatta sü::ıp. : Bazı evlerden otuz kuruş alınır. 
Cttjı-~.!l koru~aktan MU-fmazar 1 e 1 m a 11 a r i İki kiracı da, tek kiracı da aynı 
ı...:IQetıni herkes biliyor. Fakat ve g e e c K : parayı öder. Bazr evlerden daha 
·~ karşıımcla ta.biattcıı me. ! fazla alınır. Bunwı bir form.ali· 
,~ Uınanlaruı hallerini hiç olmaz.. · // i teye bağlanması ve bir esas ka. 
rr~r~:~_on heı aeııe içinde pek çok Teslim v e t ese ü m işi : bul edilmesi. hük(imetin aylık u. 
~ ...:. Habeı harbi baılD.dtğı i sulünü tatbik edinceye kadar 
btt 'il yağmur mevsiminin Ha. [ k t • • d / k : herkesin bileceği bir tarife tes. 
lıııd Ytırdımu koru,, acak bir ilahi m em e e l m l z e yap l a c a ~ bit edilip ilan edilmesi daha doğ. 
~ ~t olduğuna m: insan mı İ· j

0 

ru değil midir? 
tap~? Bütün ümitler Habeı Almanyadan bir heyet bekleniyor ·-··--·-· ------·------.. ---_ 
tıeJ~rına düıecek yağmur ta. Almanyanın hariçten ~a:a~ı de kalmış olan Alman vapurlan 

'{ .. bağlı idi. maddeleri roübayaa etmesı ıçın yapacaktır. Bir kısnn eşya da 
~,, ~i:lnur yağdı mı? Yağmadı Berlinde Bratştele isimli bir te. trenle naklolunacaktır: 
~~ ~yoruz. Fakat Habeı da. şekkül kurulmuştur. Bu teşekkü· Diğer taraftan haber aldığımıza 
İıı~)'"tınur damlafariyle değiJ, !ün her madde üzerinde mütehas. göre, Ticaret Vekfileti Almanya ile 

p 1 kuvvetiyle halledildi. sıs memurları vardır. Memleketi. yeni bazı müzakerelere girişmiş.. 
•ea ~ ~!'a haı<bi baıladı. Aynı mizden Al.manyaya satılacak mal- tir. Bunlardan en mühimi nakliya. 

''"·rarlanlr. b' Al 
l t>eniyordu, 1.: b·ır ke- sonba.. !arı bu memurlar şehrimizde ız. tını manyadan yapmak üzere 
<ıat- ""'* L.... zat muayene ederek teslim alaca~ bütün Şimal memleketlerile ticari 
:ııa1ı lllevsimi gelsin! iklim göz. lardrr. Yakında bu mütehassıslar· münasebetler tesis etmektir. Bu 
diirtı.~~ru bir hilarco masası gibi dan mürekkep bir heyetin şehri· suretle bilhassa tsve~ten demir ve 
'trı N~ uzayıp giden ovaya akıt. mize geleceği haber almmı§trr. Di. diğer Şimal memleketlerinden de 
l'i hu e tank, ne araba, ne ıüva. ğer taraftan öğrendiğimize göre. ihtiyacımız olan bir çok lüzumlu 
aı~:ıa~ vıcık, vıak sahada yol yeni Türk _ Alman ticaret an. maddeleri getirtmek mümkün ola· 

"'~~e oldu, iklim ,.!!-ru·· m·u·"· Bil.. laşmasının en mühim maddeleri~· caktrr. Almanyadan geçecek bu eş· 
. ..,., aua den biri. Almanların memleketı· ya hazan Tuna ve Karadeniz yo. 
fitt~~~ coğrafya prtJarmı de. mizden alacakları malları burada luyla ve bazan trenle nakledilecek
faka 1 ıni? Hahrlaımyonım, tesellüm ederek nakliyatı kendileri tir. Bu suretle lsveç, Nor;eç, Da-
\'t) \ı!:olonyada harp kıttan ev. yapmaları ve bize gönderecekleri nimarka ile geniş mal mübadelesi 

a.~ .. Yet buldu. malları ise· memleketimize kadar imkanı hasıl olaca!ttır. Bu hususta 
tllkt-utU:ıt bunlar bize bir hakikati getirip burada bize teslim et.mele. yakında müsbet bir ne-tice beklen· 
~ itr etmektedir: Kuvvete karfı ri hakkındadır. Böylelikle bütün ı mektedir. Almanya hükfuneti tek. 
~a~ı aYnı cinsten kuvvetle mu- nakliyat mesuliyetlem Almanlara 1ı lifimizi müsait karşılamıştır. 
~e~W~! . 

•• ~~~inmüdahaleainmana.. a_it_tir_·_.E~sa_sen .... _nakli}'at ___ • __ ı_Ka __ ~~de_nı_z_. __ ~~~~~~~~~~~ 

J~0~~=. k:a~~tek-~:;~~e;:~ Romanyaya gönderilecek olan 
~f,.1_ ket etmektir. Tehlikeleri 
~ tek çare budur. 

... * * 
'<i ~lerde bir lngiliz ııazm 
ta!'led~ği bir nutukta ıunlan tek.. 
~ ed_iyordu: ı'1edeniyetin akı. 
f"~~ç bin pilotun elindedir. 
~ •1&UCIJQb bugi.in hava cephesi 
k ~ cepbeain.de:n scnra en mü

ltrı tutıtıl' h-1!-! alını br T ""~ WJ.JU t . aar. 
ı.ı~ rı ve nıulrr,vemetin on kes!cin 

E ~ layYaredir. 
ttiikJskitı~ İnsanlar dileklerini 
&ug~re 8:~ç açarak anlabrlar~~ 
l'111n'::n gokler iıtikl8.l saadetinı 

c·· t:k nıe1ee halindedir. 
lt~le~ tutan, göklerin yolunu 
lill\Ja ' Rokıerin yoluna haldm o. 
'l\efe I' ~nYrakJannın gölgesinde 
f~hiı~j '1ıak bahtiyarJığma kavu.. 

!) ;r. 
la.-d ~lerde izimiz var. Kara. 
tllı-. 8V'•!~lerimiz ne kadar çok
l'İnlikı ~e gökle"\ göklerin de.. 
t-irı CJt ~~-~adar çıkmak, gökle. 
l"ı til>iRnılıgıni karalann hu.dutla.. 
li ltoruyabihnektir. 

~,,.._,:~ tehlikesini ancak bava 
1 l'enebilir. 

SADRI ERTEM 

llono ıahtekarlığı 
davası 

14 .. 
tla.n ~ lllcvkuf 3 ü serbest bulu. 
~~ ltl Uıbadil bonosu sahtekarla. 
tı ağ 'Uhakcmesine dün de ikin. 
diğcr1~~ezaaa devam olunmuş, 
del nıc,_,~ bono sahtekarlığındar. 
d<ı.ki tn Uf bulunan Ethem adın
ltııştır. aınunun sorgusu yapıl. 

«ctı 
l~nan Cede ınahkeme, serbest bu.. 
ti:ı. te'<~unlardan Abdülkaôi. 
ltıC\>kuf ıfıne, Mustafa adındaki 
'?c?ıııti U..."l da tahliyesine karar 
ba§lta şbillı~.akcmeyi şahitler için 

r gune bırakmıştır. 

Sttaa - o 
f• lll Ve Ketentohumu 
1~atlan yükseliyor 

b bırac 
ı ~~~ ~apnıak imkB.nlarmm 
~ ıı· i goren bazı spekülatör
~ 1Y8.Sadaıı mllblın miktarda 
~'1e ketentohumu toplamağa 
tır. S arı fiyallan yükseltmiş. 
~~~ 18 kuruş 15 paraya. ke
~br. 8 ~! 7 kuruş 17 paraya çık
~ ~elın I5ır derileri de her gün 
~u bucktedlr. Fiyatlar 120 ku. 
lt lınu§tur. Salamuralar 70 

Son tiftik partisi de 
hazırlanıyor 

Tütik ve yapağı ihracat birliği 
Roınanyaya. gönderilecek son par
ti malları ha.zırla.maktadır· 100 
ton yaprak ~bya vapuruna 
yUklen.rıtf}tir· 20 eylfilde limanımı
za Köstenceden husus! bir şilep 
gelecek buna. da son kalan 1065 
ton yapağı ve 563 ton tütik yük
lenecektir· 

Böylelikle Ro~nyaya. yapılan 
3000 ton yapağı ve 1600 ton tif_ 
tik taahhiidü yerine getirilmiş o. 
Jaca.k.tır· Romanyalılar ilk defa al· 
dikla.rr tiftiklerlmizi çok beğenmiş· 

terdir. Ankarn.da. yapılmakta. olan 
yeni müzakerelerde de yeniden 
bir miktar tiftik ve yapağı alacak· 
larıru bildirmişlerdir· 

Yeni tiftik ve yapağı tipleri 
Yeni sene mahsulleri tiftik ve 

yapağılarm standardize nU.mune
lerini tcsbit etmek üzere Ticaret 
Vekaleti tarafmdan bir komisyon 
kurulmuştur. Komisyonda bazı 

mütchassı:s tüccarlar ela vardır. 
Komisyon bugünlerde çalışmalara 
ba.şlıyacaktır. 

Yerli kumaşlarda ihtikar 
Fiyat mürakabe komisyonu bu işle 

meşgul olmaya başladı 
lç ticaret umu.-n müdür muavini 

Süreyya. Ankaradan şelıri~e 
gelmiştir· Süreyya bazı tetkikl.er 
yapacak ve fiyat murakabe komıs... 
yonunun çahşmalarile de alakadar 
olacaktır· 

Murakabe komisyonu yerli ku. 
maşlar tiZcrindeki ihtikar ha.reket
leriru tetkik etmektedir· Bir çok 
mağa?Alartn yerli kuma.c;ları. çok 
yüksek fiyatla. sattxkları tesbıt o· 
luıımmıtur. 

Bir büyük müessese hakkmda 
da bu yUzden takibat yapıl.makta: 
dır· Bu müessese aynı cins yerlt 

Seferde bulunan 
vapurlar geldi 

İki gün evvelki fırtına yüzünden 
birer gün rötar yapan Bartın hat
tından Mersin vapuru YC lınroz 
hattından Tayyar vapuru dün Ii· 
manrmıza gelmişlerdir. Tayyar va· 
puru fırtmada tehlikeler geçirmı>' 
ve Çanakkaleye sığnımıştır· Fırtı
na sırasında Şile civarında kara_ 
ya oturarak batan 500 tonluk 
Balkaya motörünüıı kurta,.ılınası. 

na çalışılmaktadır. Dun Alemd'lr 
tahlisiye gen.isi kna. yeriLe git· 
mi~ ve kurtarma i~ine ba!}lamış· 

kuma.şr bir müddet fa.sıla ile baş
ka başka fiyatlardan satmıştır. Ay_ 
rı ayrı ?:al'!'landa satılan kumaşın 

aynr kalitede olup olmadığım teıı.. 
bit için Yerli Mallar Pazarından ve 
aliikadar fabrikalardan eksperler 
srçiJmişfü. Bunlar Letkik edecek· 
!erdir. 

Fiyat murakabe komis,·onu ma· 
nifatura, otomobil e.ks~ı ve kö
mür firatlarmı k:ıraı ıa.~tırdıkta.n 
sonra tuhafiye eşyaları ile hırda
vat çeşitleri üzerinde tetkiklere 
b~lıyacaktır· 

Başöğretmenlerin 
toplantısı 

Şehrimiz ilk okul bagöğretmen_ 
)eri dün İstanbul 1 inci okulda ma
arü müdür mu:ıvini Muvaffa!c U
yanık'ın baııkanlıg-r allrnda bir 
toplantı yapmı~lardır. 

Bu toplantıdA muhtelif kültür 
meseleleri üzerinde görüşülmüş. 
tiir· 

Altın Fiyatı 
Alltıı her gün dü!llınektcdir· Dtin 

20:J5 kuru~ üzcrinrlen muı!mclc 
··;;tür. 

Meccani leyli 
talebe imtihanı 
devam ediyor 
Sehrimizden 850 
.. talebe girdi 

Lise ve orta. okullara alınacak 
meccani leyli talebenin imtihanla
rına başlanm.r.ştır. Şehrimizden or· 
ta. okul ve lise imtihanlarına 850 
den fazla j.a.lebo iştirak etmiştir· 

1mtihanrar bugün tamamlana. 
caklır· Enak Ankarada tetkik e
dilecektir· 

istan·bul İskenderun 
seferleri 

Denizyolları idaresi lstanbul ile 
İskenderun arasında muntazam §L 
lep seferleri j~in bir program ha. 
ZITlanuştır. İdare bu hatta bir tec· 
rlibe seferi yapan Dumlupınar va.· 
purunu bu işe ayırmıştır. Böyle
likle Sakarya 3ilebi ile Dumlupı
nar vapuru muntazaman İstanbul 
- İskenderun arasında gidip ge. 
leceklerclir. İskenderun Mersin ve 
diğer cenup linıanıa:.ında biri
ken tüccar ve ihracatçı malla
~dan bir kısmını yü.klP.yerek iki 
gıın evvel limanmııza gelen Dum· 
lupınar vapuru pazartesi günü yi
ne lskendenma hareket cdecck4 

tir· 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan Maarif Ve· 
kili dün de şehrin kfiltür isleri et
r:ıfmd.~ tetkiklerine devam etmiş. 
tır. Dun orta tedri.<sat umum mü
düriiı:ıü kabul ederek orta tedrisat 
vı:ziyeti ?trafmda şehrimizde yap· 
tıgı tetkıkler hakkında izahat al. 
m1ştır. 

Vekil İstanbulda bir kaç gün 
daha kalacaktır. 

Kızılay Beyazıt şubesi 
menfaatine müsamere 
Önümüzdeki cumartesi günü Kı· 

zılay cemiyeti Beyazıt nahiye şu
besinin menfaatine Azak Sinema 
bahçesinde büyük bir sünnet dti. 
ğünü tertip edilecek; bu eğlen. 
ceye Bayan Muallel ve Bay Ke
mani Radi: ~chir bandosu. Sadi 
Tek ve kumpanyası, halkevi küme 
~z heyeti, üıtirak edecek ayrıca 
hokkabaz ve karagöz oynatılacak. 
tır· 

Italya kaaıt ihracına 
müsaade verdi 

İtalyanlar bundan bir müddet 
evvel memlek~timfae gelirken hu
dutta tutlukLan mühim miktarda 
kağıt ve dı mallara ihraç mü. 
saadesi verrruşlerdir· pün H va
gon kağıt gelmi .. Lfr· 30 vapon daha 
yoldadır. Bunlar arasrnda bilhassa 
mekteplerde kullamlacak ka~ıt çe
şitkrl de vardır· Haber aldrgımıza 
göre ttalran lar kliring h('~plarm. 
da bize olan 2,5 milyon lıra borc
lıınnı ödemek için l.lzım gelen 
madd"leri:t memleketimize gelme· 
sine müsaade etmektedir· Bu itL 
barla vakmda piyasadan kağıt 
buhr:rnı;Hn kalkac::ığr ta1ımin olu· 
na bilir· 

3-

YÖ!ÜP diişündüAçe : 
-- ~ t ,,., ,,.. 

Bismil, bir son değildir! 
. . Uün gelen telgraflar. "Bismil" c nı;, frenin gİ::'diJ,1ini YC hu P,İ 
nşı~. bayrakl.ı.r, nutuklar, !/irnlildcrle kutlulantlı~nı bildirdiler• 

1 
1~ memlekette şimendifer si3 a,<;etiııin Jıcr g ün bira;; dM.a iler. 

;.~1.'?~'.· du,rı.un baı·1ş giiolcrindc ili~ yadırh:mıııaz. Jiatta tabii bile 
':om .~r. Oylc zamanlarda, bu ~bi hadi<i;elerin 'arhğı değil yoklıı· 
ı;u ~ozo ~·arpar. ' • 

tı•ı ~:ı.t, ~üyiik lrnrkunç lıir muharebenin , iill;~leri biriblrinc kat~ 
v.,. Y3 J 1 at.es \(l kan da.l~alarının sa.r<llb'lt oliim - dirim boğus-

~·a. arınnı, olaııcn kutluzluğuyla alıp ;ı.·ürüdiii;ii bir ı;ağ İ!.:indc bıı 
a'.)anşın peJ, bnsusi bir chcmmfrc(i \'arclrr· 

Bu. şu dem~ırt· ki T" ki ' · · mcdcn ıri . ·~ ır, . . ur ye. J ırmı yıldanbcri, dunııl dinlen-
.. .. bir~ rıştigi yepyenı bır Yat.an yapma i)indc :rürü~·or· Yer yii-

zunun r-c>k sınırlarmd b··ı· · k 1 .. • mal . a. u un azma ar 'c kurekJcr, MIK!r :rap-

r l <.' e m1e~a1' lia7.mak için islerken, l.ıilde aynı fllct.lerin , ::.tan' ku-
u mm na ıızmetierı· ·· ~.. ı · · · ' yeridir. · • go!{u!t OrJmızı gurur , -e sevlnçlc kabartsa. 

As;ık bir si'·~et ·tl 11 b' . . Ji b. .. J • aJ ın ı c ır Yatan ıdaresı bcmbt•:ra7. yürek 
ır reJını lcinde keneli . 1 b b ' • . -

h ,e f ·d lı . • mız e cra er koın~ularmm: iı;in d~ ha.yır-
&J a hır milletiz. 

Kimsenin canın<la .malmda i - d .. .. .. 
hık, bl.-:i fo ... • ' • Ojlra;._'ln a. gozumtn ;\'Ok· flu fok. 
!,'erçe,·~sın;"' uz plıuılannın co1c masraflı, ihti:ra.<ı ve tchllkr. dolu 
J·un,. ~ 1 ~n uzaklaştmnı~tır. l'a~:cat dlıanın iistilno çiJlu~n kor 
' " agır ıgın da. acıl g- .. d 1 tu • teca\"uz' · T t• •. · ı mı goz en uza' tmn3 orıız. Gerı:I, hiç bir 

e nı~ c ımıı; :rol· Am h' b. t .... 
mııdan • ' • • ,. n, ıç ır cc:wıızun ılc bizim lınılutlan. 

a.~nıasma asla. dayanaınaJ,Z· 
Kol'tınma ~birlerimizin ı .... ~ .. ·· 1 'l him bir . ., d' ' en mçugıına ıı o, en lıiıllik• rn rnii· 

santimin: ·k~<;fıinmi~i.uJlr. nu lmJ.istc 7,anuıııın dakikasmr, he!.aboı 
... renu,roruz. 

Başka.lan nasıl iste ı .. 1 
kendi ,-ataruınrz ·. ~ r.ersc. °.,Ye ~apsınlıı.r· Diz, keneli dıı.,·amı:T., 
lİZ· 'e lıendı mcfkuremızln n!;'tlmaz lıh.arla.rı iı;inıtc· 

Türkiyevi, içindon t - it 1 ..,.ız ..... , ... t m. t - mesu ugu u ar gelen bir ko,·an ,-aınnakte-. , ..... '" ' ~u uguıtuı . bnl t . ~ 
böyle olac.a'ktır· u 'c oı1ıılıı Jıır kornn. Ye mııtlakıı bm 

Bugün tren '-Bi<ıınil" ...ı a· 
fuk.l.a.nnda h tt · · e ,...~r 1• Yarın. dalla. uza!, luuala.ruı u-
mi 'e lok~m at.; c:ı;ss17. ltoy ~öklcri altıncJı:ı. da. buharın kızgın ne_ 

o ı ıs larmın "'en a'· ı· .. ıcn· dııvu'· •· "B' 'J" ı· son hudat değildir. u " • L'l<' ... -ı,.. ı"mı ns a 

HAKKI SUIIA GEZGİN 

Fırıncılar cezalandmlôı 
Cağaloğlunda bir duvar dibine abdest 
bozan 10 kişi yıldırım cezasına çarpıldı 

Polis altıncı şube memurları mis b l 
şehrin her tarafında ,_ k 4 

• aş arı açıkta muhafaza et. 
sr= ont- mesınden Unka d k' A 

rollere devam etmektedirle 1 , ~ panın a es ı -
r. zap ar soka.gmda Ard<l§ın Ermis 

Dün Nişantaşında Kodaman konserva fabrikasında konserve 
caddesinde Emin Gcncerin fırını lerin piştiği kazanların kalaysı~ 
ekmeklt.rin içinden ip çıktığı, oluşundan ve duvarların kirli bu. 
duvarların örümcekli ve pis oldu. lunuşundan; Galatada Tersane 
ğu görülerek, Çarşıkapıda Yeni. caddesinde 229 numaralı kahveci 
çeriler caddesinde 94 numaralı Alinin dükkanr pis olduğundan, 
M. Eminin fırını, hamur mahalli aynr caddede 262 numaralı kasap 
ile amelenin yattığı yerlerin pis. Mahmudun dükkanı pis ve parca 
liği, Çarşıkaprda ı 04 numaralı etlerde etiket olmadığından, 290 
Hüseyin AVllinin simitçi fınnı numaralı ahçr Mustafanın ye~k 
imalathane kısmındaki pisliği, u. pişirdiği yerlerin pis, bulasık 
zunçarşr caddesinde, 8 numaralı kaplarının akarsuda yıkanm~
Ahmet Rızanın ekmek fırınının s~dan haklarında ceza kesilmiş. 
hamur mahalli ve amelelerin yat- tir. 
tığr yerin pisliği yüzünden ceza_ 28 kişi de tramvaya atladıkla-
landırılmışlardır. rından cezalandırılmışlardrr. 

B Bunlardan başka Cağaloğlunda 
unlardan başka Kapalıçarşı. bir duvar dibine abdest bozan 10 

da Çuhacthan sokak 15 - 17 nu- kişi yıldınm cezasına çarptınL 
marada alıç: Zavenin yemeklerini mıştrr. Bunlar arasında ictimai 
açık camekanda teşhir etmesin· mevki sahibi kimsel~r de varmış. 
den, aym sokakta 33, 35 numara. Dün sabah Beyoğlu kaymakam. 
da k~bapçı Mehmedin mutfağı. lığında kaymakam ve nahiye mü. 
nı~ pıs olmasından. Mercanda dürlerinin iştirakiyle bir toplantt 
'.fıgcılar sokağında 53 numaralı yapılmış, teftiş işlerine bakan za. 
ış.~~bc ç~rbacısr Diyamandi11in bıta :memurlarına direktifler ve
dükkanr pıs 0lınasmdan ve piş. riJmiştir. 

izmirde 53000 çuval üzüm 
zarara uğradı 

lm~i~, 4 (A. A.) - Yağmu
run Eg~ nııntakasında 53 bin • 

ç~val ~ziim mabsulünü zarara ızmir beledı·ye 
ugrattıgı tahmin edilmektedir 
Bir çuvaluı yüz kilo üzerindeı~ ., • • 
h~sap edildiğine nazaıaıı. zarar reısı 
mıkdarı flcş milyon ile yüz bin ı "T . . f ,., . 
kilodur. Hckoltcnin 25 bin ion l asvırıe kar,, aleyhıne 
tahmin edildiğine aöre ı;lanan 1 da va açtı 
üzü~~n mıktan rekoltenin al1 ı· I 
da b~ıne yaklaşmaktadır. 

Incır mahsulü üzerinde d~ 
be.şte bir nisbetinde zarar tah. 
mın d·ı c 1 mektedir. Bazı mıniaka 
!arda paml k ı , susam ve patates 
le~. bu Y?timurlardan favda gör 
rnuşlerdir. · 

~ P erşemb. Cuma -> 5 Eylül 6 Eylül 
~ 
<( ~ Saban ~ 'ahan 
ı-

hızır ı2:i 
h " · " •2-l 

Vııkluer \ ' 
aAatl Ezanı \ aııau Ezwu 

GUoeıııo 
dnttJşo S 31 10 5! 5 32 10 56 

Öğle 12 13 5 36 12 12 5 37 
İkindi 1 a 51 9 15 lG 50 9 J5 
Akşa.ııı IS 36 1% 00 18 33 12 00 
Yatsı 20 13 1 S5 20 11 1 3S 
lmsaı. 3 46 9 09 3 ,ıs 9 12 

' 

İzmir Belediye Reisi doktor 
Behçet Uz Tasviriefkar gazetesi 
muharrirlerinden Kandemir a.Icy. 
hine bir hakaret davası açmıştır. 

Asliye yedinci c~za mahkeme. 
sinde istinabe yolile acılan :bu 
davaya sebep, Kandemi;in geçen 
sene fuar esnasında hallo:n otel. 
lerde yer bulamadığı etrafında 
gazetede yaptığı neşriyattır. 

Dün asliye yedinci ceza mah
kemesinde Kandemir ile, gazete. 
nin sahibi Ziyad Ebuzziya din. 
lenilmis, bunlar belediye reisinin 
amme hizmetini ifa eden bir şa. 
!us olmasr dolayısile, vaki ten_ 
kitlerin hakaret olduğu kabul e. 
dilse lıile isbatına cevaz olduğu 
ve bi:ı,:cnal.ezt1 ken~ilerine yapı. 
lan clıger şıkayetJerı haınilen İz. 
mire giderek kendilerini orada 
müdafaa edeceklerini söylemiş. 
terdir. 

Zabıt bu yolda tcsbit edfter~k 
İzmire gönderilecektir. 

Dava izmirde geniş bir alaka 
uyandırmıştır .. 
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I zmirde 1 ürkige serbest gü-'E:~fJ tlJ • ]' 
reş müsabakaları yapılacak 

Fastan kaçan 
Fransız 

tayyareleri 

Bu mftsabakalara istanbul, İzmir, 
Kocaeli, Balıkesir gilre,çlleri girecek 
lzmir, 4 ( A.A.) - Fuar müna

sebetiyle Izmirdc yapılacak olan 
büyük spor müsabakalanndan Tür 
kiye serbest güre§ müsabakaları ile 
tenis müsabakaları 7 Eylfıl Cu. 
martesi günü Kültürparkta başlı
yacak ve ertesi pazar günü de de
vam edecektir. Bu müsabakalara 
Ankara, lstanbul, lzmir. Kocaeli, 
ve Balıkesir bölgeleri muhtelif sik. 
Jetlerden yedi§cr kişilik tam tah,m
la i§t,irak edecektir. Böylelikle şeb-

rimiz Türkirenin en değerli ama. 
tör ~hlivanlanmn çetin mücade
lelerine sahne olacaktır. 

Tenis müsabakalanna da Kü!
türkpaffi tenis k?übü kortlarında 
.Eylulün 6 mcı Cuma günü başlı. 
nacak ve üç gun müddetle devam 
edecektir. Bu müsabakalara An
kara, ıstanbul ve Izmirin en tek
nik kadın ve erkek birçok tenis 
şampiyonlan i~tirfık etmektedir. 

Loudra. 4 (A· A·) -Fa.stan gc. 
1 en 10 Fransız tayyaresi dlln Ce. 
belilttarık'ta. karaya. inmjşfir. 5im 
diye kadar buraya. gelen Fransız 
tayyarelerinin adedi 35 i bulmuş· 
tur- Fl"BllSIZ tayyarecileri Alnı.an -
yaya. lcar§ı hnrbe devam etmek 
arzusu gösteriyorlar. 

Maarifte :r ayinler 
Aııka.ra. 4 (Hususi) - Siirt Dl.L 

artt mildllıil Zeki ülkUniln Rize
ye nakli tızerino boşalan yere Ga· 
zlıuı.tep ilk tedrisat müfettişlerin. 
den Ra,.~t. Kayseri maarif mlldUr
lüğünc lsta.nhul maarif mUdür mu· 
aviıli muvaffak Uyanllu Er:zuru.. 
ına Samsun kız orta okul mfidilril 
Ali Oğuzman tayin edi!.ıırl§tir· 

Bava Karamana 
teberrnlar 

Para ve 
günden 

yüzük verenler 
güne çoğahyor 

Şile okullarında 
tetkikler 

Sile hza•mda in§&. edilmekte o
lan yeni iköy okulla.rmı gözden ge
çirmek ilzere belediye reis muavi. 
ni Rifa.t, belediye miman Şelmet
tfn, maarif mUdilr muavini lzz.ct 
cumartesi güntl Şileye gidecek· 
lcrdlr· 

l'lba: 

Ankara, 4 ( A.A.) - Bugün al. 
dığmıız telgraflar, Izmirdcn Sa!a
hattin ve eşi Aliye Çıtay~ Ahmet 
ve eşi Ferhunde Batın, N~t E
rensoy, Hamdi Tör. 
Eski~irde, Doktor Fuat ve eşi 

Melek Erler. 
Bursada, Müzikevi şefi Zeki ve 

eşi, bando fefi Halil ve ~i. 
Zeki ve eşi Nihal Kortav, Halil 

ve eşi Kadriye Teker evlenme yü. 

ölü yıkay1ellar reisine 
verilen keçi kızartması 

1 
1 

1 
Keba~mm biri bir giilı ~it bir k~yl Pl..tjrdf· Jlayn.n zayıf 1 

\"e odun d& ~·aş Olduğundan kod iyice kuarmamrJtı· Dökkinm.a ge,. 
lea.ltt kc~l l~ 1>ePnfp ycmecUJer. Ba enretle k~ tama
men keba.pçıy• kaJdı. Kebaı>!;r dütttndü. iatmdı. nlb&yct kuarmıf 
keçiyf alıp aın yıkayıcllar rcisfnin: evine gtUf. Kapıyı ~ıp kar§ı· 1 
sına pkan reise dedi ki: ! 

- Ben fakir bir ailamrm· lhtiyv oldwn· Ôlünce heni kimse i 
!Jfee yıkamu diye korl.."Uyoram. Şimdi scmlz bir k~ kızarttım. ' 
Sana getfrdfm. Afiyetle can seğ]ıcağile ye! Aman ben ölünoo de 
öcıetm olarak ytbt 

Olii pkayıcılar:m relsL bu teklifi kabul etti, ~iyi alıp ç-0luk 
pocoğuyla oturup yedi· Aro<lan bir hafta geçml.Şti kl rcbln kapısı 
ça'lmclr· Kapı açılmra kebapçı yol kıyafetinde al'7.1 endam etti· r\ICis: 

- Ne varı diye sordıı· 
.Kebapçı §Öyle cevap urdl: Z 

1 - Ben tu.ak bir yolcuhığa gidiyorum- Orada akrabamdan biri İ 
! ölm.üı- Belki miııwna konanın dlyo yola c:ıkıyonım· B~nimle benı... I 
i her o taraflara gidecek olanlar köşe lxıl'md& b~kliyorlar· Seni ıtl· I 
t maya geldlm- Hemen hazırlan gkliyorur.- • 
( K~mm bu teklifi kal'ŞISmcla ölü ),k!ıyıcılar reisi ~dı: ! 
• - Neden beni götüi'ınek istiyorsun. No ı,ım nr scnlnlc! dl· ! ye &OJ'du. 
i - Benim ne mman öleMğim bom d~ğil ! Belki yolda bir emri 
·ı· hak nld oluna beni blliüC1"t kim) ıkayacak! SMllnle kavlimiz var. 
K~ '\'"Crdimdi ya! Haydi babhın yola. dü~! 

f Keba.pçmm ba sözleri ~da, :rcl5 söyliyoock r;öz bol:ımadı· 
i foerf ~istedi ise de kobaptı yak:asma yn.pıştı. K&\·gaya. tu.. 
1 1.:aftaJar. Gürültüye etmflan YctfıJenlcr oldu, b\'ga.cılan ayrrdr-
1 Jar· l\leeelcyi dinlcdller· 
i Nettcıeao kebapçı ~ iki :k~l para.OJmı t\lıp oobino kor· f 

l_doktan llODra çcldlfp gittf. • ••• • 
0 0 

• ••• • ••• • • 
0 
J 

Çeviren: Suat ro>eırvaş - 15 -
- Pekala, demek si;. pederini· 

zin evde gizli bir münasebeti ol. 
duğunu farzedersek, bunun ancak 
Jeannette Booquet ile olabileceği
ni :ıannediyorsunuz öyle mi? 

- Evet. 
- Niçin böyle zannettiğinizi 

mahkeme huzurunda izah ooer mi· .. ' sınız. 

-Evet. 
- O halde bunu jüriye anlatı. 

ruz. 
- Pederimin ,•aktile bu kızla 

bir macerası olmuştu. 
- Ah ... Ne zaman? 
- A~ı yukarı on sekiz ay ev· 

vcl. 
- Bundan emin misiniz? 
- Evet. 
...... Nasıl? 
- Bir gece çok geç vakit eve 

gclmi~tim. Gayet }avaş yürüyerek 
odama girnıiştinı. Kapım dalıa 
aralıktı. Mesai odasının kapısı ya 
vaşça açıldı Ye e]annctte pijama 
II olarak odadan çıh"tı. 

- Pederiniz mesai odasında mı 
idi? 

- Hiç şüphesiz, çünkü içeriden 
sos geliyordu. 

- Saat kaçtı. 
- Ç,Ok geçti, dedim ya. Sabalun 

iki buçuğu veya üçünde. 
- Pcderinizle Mis Booquet, aca

ba kendilerini gördüğünüzü hisset. 
mişler mi idi? 

- Hiç §Üphcsiz ki hayır! Odam
da henüz lamba yakmamı~tım. 
Ben onları kapının aralığından 
gördüm. 

- Bundan kimseye bahsetme
diniz mi? 

- Niçin bahsedecektim? 
- - Annenize de haber vermedi. 

niz: mi? 
- Onun bu tarzda birçok sıkın

tıları varken neden bunu da ken
d isine oğrctmeli idim? Ancak bu 
fCY !llzmetçi kızın kapı d~c;an edil. 
mcsınc yarayacaktı. Fakat bu zah
mete hiç lüzum yoktu ... Onun ye
rine gelecek olan kızla ayni şey 
haşlıyacağından emindim. Şu hal. 
de? ... Esasen bu macerayı burada 
da söylemek lüzum .. uz bir ~ydi .. 
ne çare ki ısrar ettiniz, 

zuklerini, lstanbulda Ahmet \"e c~i 
Yükseler, Bursadan emekli binba~ı 
Ahmet ve esi ikişer altın bileziğini 
Hava kurumuna teberru eylemiş
icrdir. 

Bunlardan başka hava kurumu
na lstanbulda 1\lihail Tik-vaşvili 
1.300, Fahri Birol, 1\1. Şakar, A. 
manyadis 1\Jahdumları 650 ~er, 
Vahram Keser cv,·e!ce. verdiği beş 
yüz liraya ilaveten 150, Davit Bi
nar 130, Bursada Keresteci Hüse
yin 100 lira para teberrüünde bu. 
lunmu~ardır. 

Bir yıllık siyasi 
bUAnço 

Türk - ingiliz paktı 
bütün oyunlara 
mukavemet etti 
Londra, 4 (A. A.) - Röytc· 

rin diploınatik muhabiri yazı
yor: 

Harbin ilk senesi içinde :tngi. 
Iiz diplomrJ!isinin bir tcdkiki !'iU 
ciheti göstermektedir ki gegcıı 
eyllıldenbcri lngiltere diploma
tik ve askeri muvaffakiyetsizlik 
lere maruz kalmış olmakla be
raber, siyasi faaliyeti §imdi art 
maktadır ve Ingiliz lıa,•a ?.aferle 
rl ile beraber ilerlemektedir. Bu 
zaferler bütün dünyada dahi 
pek büyük bir tesir yapmı§t.ır. 
Çünkü Fransanın inhidamı es
nasında hasıl olabilen ~üpheleri 
izale etmiş ve siyasetimize 
parlak hir temel olmuştur. 

lngiliz • Amcriknn münase
batı hiç bir zaman buglinki.i ka 
dar iyi olmamı§t.ır ve bize temin 
olunuyor ki, Amerika. rcisicum 
hurluğuna Ruzvclt veya \Tilki 
gelsin bu münasebat gelecek 

- Anlaşıldı. Demek hu müna
sebeti bildiğiniz halde hiç ses çr. 
karmadınız, Ye deyam etmesine 
mani olaca.1' hiç bir şey yapmadı
nız! Kim:;cye hnber vermediniz. 

- Bu da benim l>ilcceğim şey! 
Hakikatte pcderimc gördüklerimi 
söyledim. Hatta bir münakasamız 
bile oldu. " · 

- Ben söıierinizdcn maatteessüf 
bir şey anlayamt}'Orum l\lister 
'Bmnton. Biraz e\ ,.cı bir şey bil
mediğinizi iddia ederken, şimdi ise 
oda hizmetçisinin babanızın met. 
resi olduğunu isbat edecek ~eyler 
anlatı) orsunuz. 

- Tclfı:;a lüzum yok! Bu benim 
anlattığım \'akanın üzerinden on 
sekiz ay geçti, Halbuki bütün bu 
macera ancak "tabii benim öğren
diğim tarihten itibaren,. en fazla 
bir ay sürdü. Babamın münascbcL 
leri daima çok kısa sürerdi. 

- Bu sözlerle, pcdcrinizlc Mis 
Bocquet'nun arasındaki münasebe
tin uz.un müddcttenberi bittiğini 
mi söylemek istiyorsunuz:? 

- E\'et. 
- Emin misiniz? 
- Bunu bana pWerim söyle-

mişti. 
- Fakat acaba ... 
- Bir ıaııza ... Şunu iyi biliniz 

ki babam katiyyen yalan söyle. 
mezdi. Daima düşündüğünü re 
bildiğini gayet açık bir tarnia söy-

5.9.940 Perşembe 
7.30: Program ve memleket saat 

ayarı, ':'.35: Milzik: l'la.ldarla hant 
mU.Slkl, S.00: A]ans haberleri, 8.10: 
Ev kadını, 8.20/8.30: MUzlk: Hafit 
musiki, 12.30: Program u mcmlel<et 
saat ayarı, l:!.35: .Milzlk, 12.50: Ajans 
bnberlcrl, 13.0'ı: .MUzlk: TUrkUier. 
13.20/ 14.00: MU:t!k: Operetler (Pi.) 
ıs.oo: Proı;ram ve memleket saat 
ayarı, 18.05: MUzlk. l{onserto (Pi.) 
18.40: Mll::ık: Hndyo caz orkestraaı 

Clbrııbfm özgUr ldar('Siııdo), 19.10: 
MUzlk: Fasıl hcycU, lD.45; 'l1emlcltct 
eıuı.t ayarı, ve aj:ıns b.-ı berlerl, 20.00: 
Mll7Jk: Saz eserleri, 20.30: Konuşma, 
20.45: MUztk: Dlnlcylcı istekleri, 21.15 
Konu~ma <Sıhhat s.'lali ı. 21.30: Rad. 
yo Gıı;:etcsl, 21.45: MU~llt: Radyo or· 
ıcestra.sı. 22.30: :Mcmlcl<ct aaııt ayan. 

6.9.940 Cuma 
7.30· Program ve memleket .saat 

• I 
ayarı, 7.35: Mllzlk: Hattf program 
(Pi.) 8.00: Ajans haberlcrl, 8.10: Ev 
kadını - Temek Liste.si, 8.20/8.80: 
Müzik: Hafif progrnmın devamı CPL) 
12.30; Program ve nıcmlcket saat a
yarı, 12.3!i: :Mllzlk: şarkılar, 12.50: 
Ajans haberleri, 13.0{): MUzik: TUr
l<Uler, 13.20/ H.00: Mllzik: E&let mU
ziğl (Pi.> ıs.oo: Pro;ram ve nıemle
l>ct saat ayan, 18.05: MUzlk: Avrupa 
Halk Ba,·atım (.f"l.) 18.30: MUzlk: 
Anadolu Halk ba\'aları, 18.60; MUzik: 
Radyo (Sving) 'l'rlo'su. 19.lf>: Mllzik, 
19.1.S: Memleket s:ııı.t ayarı, ve ıı.j~ 
haberleri, 20.00: MUzlk: Şarkılar, 

20.30: Konu;ııınn, {BlbliografyaJ, 20.riO 
MUZU<: F'ıısıl heyeU, 21.15; H'.on~ma. 
(lktısııt aaatl), 21.30: Radyo ı:-o.zete· 
a1, 21.t:ı: ~!l%lk: Iadyo salon orkes
trası, 2Z~O: Memleket saat ayan. 
Ajana haberleri, 22.-t5: :MUzik: Radyo 
salon orkestrası programmm devamı, 
23..00: :MUzlk: DaM mUziğl •<l'L)'. 
!!3.!!:1/23.30: Yarınki program ve ka
panıı. 

Sinema ve tiyatrolar 
• E. Sadi Tek Tiyatrosu 

Bu gece Bo:rtııncı l.skclc gazlnoınıııd& 
Bir 1uiirnc J\:omedlı;l Vodvil (3) perde 

Beyoğlu Halk Sineması 

Ilnsfu\ 15 d<'; l - Nuhun Gemi.si: 
Türkçe :ıvzIU, 2 - Dt'h~ct gecesi: 
3 - Arzu ile l{ambcr. 

Adliye tatili yarın 
bitiyor 

1'.dliyc yaz tatili yarın bitmek • 
tcdir. Yarın sabahtan itibaren bü~ 
tün mahkemeler faaliyete geçe. 
cck, tatilde çalışan mahkemelerin 
hakimleri de izin alacaklardır. 

dört sen~ zarfında. da devam c. 
deccktir. 

Sovyctıcr birliğine gelince, 
aklı eren hiç bir fert parlak in· 
ki'iaflar bekleyemez. Fakat is
tikbalde !ki millet menfaatleri
nin birbirinin mütemmimi oldu 
ğu anlaşılacağı iimid olunabilir. 
,::'ürkiyc ile olun pakt bütün pro 
pağanda oyunlaıınn mukave
met etti. 

!erdi. Hiç şüphesiz ki müteaddit 
metreslerine birçok zamanlar ya~ 
lan söylemiştir ama... Benim an. 
latmak istc:diğim ) alan bu değil
dir. Bir gün babam bana gelip bu 
kızla bütün münascl-ctini kestiğini 
haber verdi. Hatta hu hususta da 
biraz endişeli idi. Artık kendisin
den bıkıldığını gören hizmetçisinin 
can sıkacak şeyler yapabileceğin. 
den korkuyordu. Hatta kendisine 
bir miktar para vermek fikrindey
di. Böylece evden uzaklaşmasını 
istemişti. Halbuki kız bunu kabul 
etmedi ve yine validemin işinde 
kalmağı tercih etti. Tabii pederim, 
annemden bu ktzt kovm:ısmr isti
yemezdi. Öyle değil mi? 

- Babanızın anlattığı şeylere i. 
nannuş mı idi? 

- Tabii. Bir kere onun doğru 
söylediğinden katir:cn cmindım. 
Sonra da hizmetçi kızın halinden 
her şey belli idi. HattA onun bu 
gayri tabiiliği annemin bile naza
rı dikkatini celbctmi5ti. Jcannette 
mütemadi bir hiddet \ "c aksilik i
çinde idi. Müthiş bir sinir buhranı 
geçiriyordu ... Bu hal haftalarca de. 
Yam ettikten sonra yavaş yavaş 
geçti. Yeni vaziyetine nihayet alış
mıştı. 

- Bir dah. bu münasebetin ye
niden başladıttJna dair bir şey his. 
scttiniı mi? 

- Hayır. Yalnız C\'\'clki suali· 
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- Allah ~ma Beria. kendine - Galip zevk snhibi bir a 
acımıyorsun. bari beni düşün. mış, dedi· Fakat acaba. :ı:ıütüıı 
Bcriıınm bu söze cevabı arabayı bilynyar yalnız mı teçmiş? 
birdenbire durdurmak oldu· Bu manalı sual ceva~ız k 

- Ne var? Fakat Berin da koltuklardıın t 
Berin apartmıanı gösterdi: sinin üzerinde bırakılmış ma\ti 
- lşte geldik· yün yumıı.ğile üzerinde paslı 
Mediha. oh, diyerek içiDi çekti: lii§e ve bir köşecikte unutıı 
- Allaha. çok şükür, kazasız, minimini bir keten mendile 

belasız geldik demek· etmifiti· 
Mediha otomobilin kaprsını açtı, Mediha bunlan genç kadms 

hızla kaldırımlara atladı: defa daha göstererek: 
- Evet, öyle korktum, öylo - Görüyorsun ya, dedi· 

korktum ki. az kalsın buraya kc- Grnç kadın öfkeden titreye 
kimlerimiz gelecekti· - Gördüm, dedi nnlad:nt• 
Vı(başmt kaldırarak apartımnna sesini Allah aşkına· 

baktı: lfümctçi kız çı:lup git.mi;,ıti 
- Burası fena bir yer olmasa C\">'Cla uzWl bir semili:lik oldu· 

gerek· kadın ıztırapla kulak kabarttı 
Beria merdivenleri çıkmı15. bi· sinirli btr mı ı;eçtl, bilhns.sn 

rinci katta bir kapmm önünde ellerini kapamış. kendi.sini bu 
durmuştu. Parmağını çıngırağa dar hummalı. bu kadar sabırsIS 
dokundurmadan eV\'el ufak bir te- bu kndar ~aşırmış görerek ha 
reddüt geçinil; arkasmdnn gelen ediyor· 
Mediha: Sonra açılıp kapanan kap1 

- lyice düşlindün mü? diye sor- Icri geldi· 
du. Demin telefonda Galibin halini Beria mınldandı: 
Jılç be~enmemiştim. Snkm bizi ka- - lnsanın, kendi evinde k 
pıdan kovnıasm ! sini bir yabancı hlsselmc:;i ne 

Berlnnm dudaklannda meydan dar garip! 
okuyan bir tebessüm panldadı: Mediha yine itiraz etti: 

- Buna bir cüret eUıin de gö- - O, buraya seni getirmek 
relim· tiyordu· Gelmeyen sensin· 

- Fakat her halde bu gelişe Mediha, Bcrianın öfkeli sült 
canı sıkılacak· karşısında ilave etti: 

Beria zili çalarken: - Galiba, Galip misafirle 
- Ne oluı"!'la olsun. diy-0rdu, s:wuyor· Seninle konuftıığunıı 

burast öz: evimdir· lardan gizlemek isUyecek. 
Kapı açılmadan evvel oldukça Genç kadın acı bir cillUşlc 

uzun bir zaman geçti. Sinirlenme- dü: 
ğe başlayan Beria,, ikinci defa zile - llisaflrleri öyle mi? Halb 
basmağa hazırlanırken içeriden ben Galibi. kendisinden arnl 
bir ayak seai i§itildi· diye ncı bir keder içcrisind-.ı 

Mediha arkada!5111a fısıldadı: yor sanıyordum. Meğer o. 1ıı 
- Geliyorlar· ' buldan ayrılışı §Crcfinr, eğl 
Kapı aralık oldu· Beria, nrka· yormuş ..• Hem da kimlerle! A 

daşın& su.smuını emreden bir işa- onun için ben mc\·cut değilim· 
retten sonra sadece eordu: tün erke.kltr yalancı· Hep::i 11 

- Gpip Bey evde mi? kadına ebedi sevgiden bwedi 
Beri~ın tanımadığı hizmetçi Fakat sözünü tutan bir tane 

kız kibar bir tavırla: yok. daha altı ay en·el ba.na 
- Evet efendim, dedi, buyuru- lip··· 

nuz. " Sözünü birdenbire kesti. kapl 
... F.ı§lii atlar .aUaınaz, i!:criden ge· çılmıştı. 
len ne§eli sesler i)'ice :ifitildi· Piya- - Sizi bcklet~im için rüf 
no da o)·nak bir hava ı;;alıyor· Şak- rica ederim, dedi· Ynlnız değil 
ralt bir ses kahkaha ile gülilyor. Galip, bu cilmlenin bir m 

Mediha: olduğunu mu zannediyordu. B 
- Eğleniyorlar, dedi· nın muztarip gözleri kocumIJl 
Beria. dudaklarmı ısırdı· Yürc- zerine di.kilm~ti· Onu bu 

ğinde çöreklenen müphem ııtırap değiftiren arada geçen bu dlirt J • birdenbire tekrar uyandı· lık zaman mıydı? Yolla. Beria. 
Koridor, bağlanm.I§ aandıklarla. diye kadar Galibe bu gözle b& 

dolu idi· Bu evde her §ey bir yol- m13 mıydı? 
culuğun çok y~m olduğunu gö.s· Galip çok kibar bır ta:vtrla 
teriyordu· ni Medihaya uuı..ttı: 
Hizmet~i: - Deminden beri iyi.ııiniz, iııt 
- Baya kimin geldiğini IÖyli• lah? 

yeyinı. dedi· Mediha tcbeseiim etti: 
Berin meydan okuyan bir ıoale~ - Demin telefonda ııöyl~ 
- Ben Galibin karısıyım, ccva- riniz:.i unutmak utcrim· 

bını verdi· - Ben de o 11öıleri daima 
Himıetçi m ''aziyctini dcği§tir- tırlrunak istiyorum· 

medi bile. sakin sakin: Bu sırada. Berin ya doğru bs) 
- Baya haber vereyim. efen· kısıı bir sessizlikten eonra. taUı 

dim· sesle sordu; 
Diyerek mL'l:ıfirlerc kUçUk bir - Bu uzun scyahaUer. niı.i 

salonun kaınsını açtı, duvarlart yormadı ya? 
yeşil klğrtlı, abnjurd:ın y~il bir Beria cöı: f;Öyleyemiyeceİ' 
ı§l); döklilon kUçük bir ı;alon· halde baıııyla "hayır,, dedi· 1" 

Mediha mUteccssis bir kadın bini hançerleyen bu heyecan da.~ 
merakile ıJalona. baktıktan .sonra: (Devamı ıv . 

nize cevap \erirken: "Eğer baba
mın evdeki kadınların biriyle mü. 
nasebeti Yardıysa bu ol ·t olsa an
nemin oda hizmetçisilc olabilir,. 
dedim. lştc hikaye! 

- Fakat bir şey bilmiyordunıa 
değil mi? 

- Aman Yarabbi! Kaç bin defa 
tekrar edeyim! Bilmiyordum de
dik ya! Hayır... Bilmiyordum! 
Daha tekrar edeyim mi? 

- Bir sualim daha var: Bu sua. 
il sormağa hem hakkun vardır. 
hem de sormak vazifemdir. Şimdi 
pederinizin ölümünden ronra, inli· 
hap ettiğiniz kadınla C\'leMlenize 
artık hiç bir sebep kalmamı5tır de
ğil mi? 

- Şüphesiz kalmamıştır. 
- Tabii pcderinizin muazzam 

scr\'cti olduğu gibi size intikal edi
yordur? 

-Tabii. 
- Bu §<?Yİn böyle olacağını o-

nun ölümünden cv,·el de biliyordu. 
nuz değil mi? 

- Ne? .. Size böyle bir sual sor
mağa kim müsaade ediyor? .. Affe
dersiniz ... Istcmiyerek söyledim ... 
Sualleriniz insanı çileden çıkanyor. 
Aff cdcrsiniz.. Evet, tabir biliyor. 
dum. 

- Yasiyetnamesini biliyor mu 
idiniz? Bu vasiyetnamede ehemmi
yetsiz birtakım ;;eyler okluğunu da 
biliyordunuz ya! 

. 
- J\~ağı yukarı biliyordUD1· 

gün bana, annem" bcs bin li~ 
bir irad bırakacağını • söylcrrı}' 
lfomşireme de üç bin liralık bı' 
rad bırakacaktı. Tabii vasirc 
mesindc yazacaktı. Daha bt111 
gibi ehemmiyetsiz birkaç ~)' • 
lemi~ti. hte şu kağıtlannız:ın 
smda gördü~üm va!;iyetnaıd 
bakars.1nız ~una buna bıraktııt 
henuniyctsiz mirasların ne ~a 
tuttuğunu görür ve anlarsmıı. 

- Vasiyetnameye göre, siıe 
pcderinizden üç yüz bin liralık 
miras kaldı değil mi? 

- Zannediyonım. 

- .L\lister Brunton şimdili1' il 
ticvabıma nihayet veriyorum. J 
§ahide bir tıeY sormak istiyor ~ 
Hayır mı? Peki.la Çekilcbilirsı''. 

Mister Brunton. Hiç §ilphcsİ~~ 
daha sonra size yeniden ihtİY_':11 
mız olacak. Şimdi mahk~ 
bir müddet tatil edilmesini ist1 '# 
rum. Herkesin gidip bir parça ,..1 

şey yemesi lhımchr. Muhak~k. 
nin ehemmiyetini gozönüne aıır:~ 
herkesin kırk be§ dakika içinde"' 
det etmelerini talep ediyo~~ 
dinliycccğimiz §.1hit aaire JJ 

ford olar.aktır. _ _.-). 
:(.Z)aı.ımnf Qll"' 

... 
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NfV1Dl'kta Cek Conlon ve ub4aelan utDra ~ ma10 

ğuuım ifleteJL c. Coıuıoa ve eerltlertnin bqmdan iki yq evvel 

,ayle bir ll*era geçti: 
Couon antika qyalarm kendilerine haa garip kokulan ol. 

.... il ....... '* •• •.!J. .......... 01- ... J&ıMa aL 
ma hJwfnln JdJometrelerce ....,.._ cınu duyup zapt.ederek 
ken&bıl 'b1r mOı:sı.Ulteıı a.ıı. kuvvetle çektlllnl ve ut.ika ee.. 
yalarla merüldm anamda bir maclcle ve kuvvet mtlllalebetl 
oldufau teldi& ederdi-

An'.....,,.,. Jdk&yede bu blriDcl noktadır~ 1Jdııcl noktaya 
~ O. ConlCe .,. arbdatlarmın ınaPzam bll)'Ulr. devrWem 
HYllJatletl IOllU 40nyanm d6rt bir tarafıllclan l'llıbmi V9 pra· 
tik kıymeti hais u.tikalan ihtiva ediyordu. c c mıpaemda 
JUpmwm bir tat• .....a ~eyea bir elmu Y-1ıut tarihi 
dnlrler 11111••ımt bir koat11111 buhmmu; ve bunlar muhtelif 
eğleneeler ye narelerde Jdralaımtten Cek Coucm hepetne dair 
la.bat vernıele bayıJı:r; bllbaaa onJann pratik ~etleri hak
kında bir ldmya liboratuvannda bir tunauobm mavi ve lmmı
zıya Qöml.& giıbl tecrQbeler.,.,.,. Bu DOktadaa da c. Con· 
ııcın ve etkadqlarmm maluuı nadir babmv mafualardaadı 

dofrun-
Neüce fU Jd c. c. ve arlc'4qlan kumpanyaaı -Od erkek 

llç Qdmdan ibaret bftlo- eül lltanbul kozıaklanıu ıeıdlnne. 
ğe meraklı bir tercUmanm deWetlle, UWuiye Hanımın kouim
da pek .uı .. yler balandaiuu Jıiuetmitl•rdi· 

ltlkdf8 Hanmı· Kilrt dailanlıdaki bir ityaA llrUDlda Şeyh 
Mürsell punya di1f0rerek yaralı bir halde yakaladıktan IOnra 
saray nuırhlma getirilen bir pqanm lnıı Jdl; ve hakikati eöy

lcmek ılımı gelll'le mllaflrleriıü hiç te fena k~lamadı· 
Kapıdan daha tık girdikleri dakika san tuğlalarla döteli ze. 

mine dair iubat almaya kalkaa Cek Conson merdivenltrlD oy
malı trabzanlarmdan duvar süelerlae ka4ar her feyl yokladı· 
Bilha.ua bu oyma tezyiData bajılmııtt· Tahta işlemelerin Uzeri
ne ılddetle parmaklarDU buıyor; buara hJlsinilL kendlıtnl al. 
datıp aldatmadıtnıı yoklamak 1'leyerek: 

- Tulıaf teY, diyordu; demek kJ, bütün llıanlar bir insan 

elinden çıkmıı : .. 
ve, taneı Bayan CODIOD sbıirli parmaklan arasında tuttu. 

p tek pılli\lnll biral dalla qalı lacUri)'Ori bir lftDU 1Uk6· 
neti ~dı yahul dudülınnm garip bir hayret devrimi hüıao-

tunu yordu· 
Cek Conaon ve prkeU bu aatlka ewyalar aperetifinden son· 

ra. hülkl antikaların ~ılı odaya buyur edildi· 
§Ukriyı HaJ111D odaılDl bir taraflnı bqtan qaiı kaplayan 

ve mavi laraml beneklerle lfleıunif bir zemin Uzerlode a.-ılJ al· 
1Alı kollebtyonuna doJrıı misafirlerini glıttlrerek: 

- Pa§&Dm tU!eklerl ef endtlll; dedi· En azı bir uırlık tU. 

fekler ... 
Bay Couon: 
- Jllateıeaa ııacsam: aıyı awm. Acaba bır tanMDll ..... -·-· . ., a,:; ene için mUaaa4e eder ııwutıı.I · .. 
rll481Ull ailih kollekslyonu, belki de yarım uırdaııberl. çl· 

vıl~ndikleri aynı yerde duran bir takım sedef ve iQcl IWaaelı 11· 
llhlardı. Adeta tozlan almmaduı ve çivileri zedelenmeden ora
da duruyorlardı· ŞUkrlye Hanmı hiç kJnuımıtn bulaıa el .Ur. 
mcsinl lstemeı; ve sanki bUtün mall bUYlyetıerinl kaybedecek. 

ler gibi garip bir his duyardu· 
Bu ta beraber: 
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KAMÇI 
iYuan: Kenan HalU.i 

araamda ''kureuıı iflemez ıeyh1• diye töyleen Şeyh lılürweli pa.. 
şa. babam sağ kolundan bunıuıla. \'lll'mUltU· Su da 313 harbin· 
ct.bJUıhlı '* ..... 
. Ba1 Conlml: 

- Hçret Madami dedi; dellltk Jd bu elllblar hakikaten 
•dun l&dtlnallt ıdllhJar? .. 

- Yani, vadfelerlnl bfhakkhl ,..PDllllat' delil al efeadlm ! 
- ŞQphuls )ltdanl! 
Ve Bay CoDtOD pencereye cloiru yiirüyertk naüalÜllUy1 

~lrtl: 

- Evet, dedi; bir !nıW& maıU. .. Htııı de. k&bıuı aedef· 
, •• clolu-

Blr dakika durdu: 
- Madam! Şıı kölelerde skletimize iUlen antikalar hak· 

bıda ne dlfornJlUI 
- Bmalar pqanm Şamda terUp ettiil ilemlerde yakılmtl 

buhurdanlardır efendim! 
~ CoDICm blr4enblre allkt.d&r obauetu: 
- lıladaııı; diyerek ilerledi; delat'k kJ fart ""1UUUD ki· 

dm1ara gok dlfkllıl old\llu bir Jıaklkat? .. 
Ve ŞWuiyo Haıımun ce?abmı ~eden: 

- Cld4ın kibaramlS Madam; diye lllve etU; buhurdan 
dedlibüa hu .. yleri yakmak için aaaba emreder misiniz? 

l)llkrlye Hıumn bu ıon ctlmle ile hafif burkuldu; ve eekl 
eserler merakl111 terctlmana ıöyle bir baktı! ÇUnkll, bllh&l$a 

bQb~ IUkriye Hanım el dokundunnu; ve aon orjUerin 
yanda kalırut hatxralarmı hiç bir Takit bozmak istemezdi. 

Bununla beraber kibriti çaktı; Ye blr •um.aralı antika tlYL 
lar odamıda evvell batu bir duman uct11: laU bfr aydmbk kı. 
mıldadı. 

Fuat c. e. ve ,eriklerinin anularmt bununla bit.mi~ ZJ!l· 

nedlyo1'18JQ2ı; itte blr bata! .. ÇilnkU Bay ve Bayan Conaon bir 
taraftan buhurdanlar yanarken öte taraftan pqanuı ıedef ve 

fncl kakmalı Jdtaplaruıa el uıatm11lar; ve ıeriklerdcıı biri de 
Konya Selçukileri zamanına ait bir dMtı )'elek oebine ııı.tırerek 
r8ldlllnl gdrarmak letemlşt. Bu 90n numara Bay ve Bayan Con
sonla dfer iki Amerikalıya da bot plmlş olacak ırı. ŞUkrtye Ha· 
nmun antlka etyalar odası blrdenblre Y•lına)•a uğradı: 

- Oob ?ıla~m: dadller; Me.danı ! Bu anllkaJarıa bir fotol· 
rafmmı gekmelr 14ln Bay Conlona acaba müsaade eder mielniz? 

ŞUlrrlye Hanım boynunu bUktU: 

- Nasıl isterseniz efendim: naaıı jateraeıııı ... 
Sadece Şükriye Hıunmm dl.,Jerl ınuın4an çıkaa bu son kt. 

Umelerln maauım Amerikalı ıseyyahlan getirtn tercüman her 
halde bmeaten daha f~i anlaırıış olftcaktı. 

Fo af bf.dise"1ıaden sonra şu oldu: 

c. c ve '~erikleri Şükriye Hannnın antika. e,yalar odaaında 
muhafaza ettlgi h~r eeyin prati~ bir noktadan kıymetlerini anla. 
mışlardı· Fakat iki tey vardı kı Anıerikalı ~yyahlar nerede ve 
nP ıaman kullanlldıfuu henUı ktOfedemeınI§lerdl· Bunlardan 
biri paşaya HiDt lllialllmanlan tarafından hediye edilen bir 

otnktı· 
Bayan eonson bu som gUmllf nı&ınulf.tı evirdi i "Ylrdi: 
_ Boş bir maht'aıa olac.k zannedenem: dedi; ve lltndl 

kendine bu bot mahfazan~ ~apafaıı ll!'adr. Bay CoD.IOna re
lince tsukatı bir muhtP.va ıçında duran ve Dafmtan atlannm 

bütün bu birlctmeler için siyasi 
ıebepler icat etmi§lerdL Yine bu 
şekilde afustos ayı: tonlannda 
aynı gürültü Kopenh.ag ve Viya. 
nadan gelmiye ba1Jamııtt. Bu lre. 
re de mesut damadın US dUk 
Hanri Mektemburg Şverin oldu. 
ğu ileriye sürülmekte "+"C kralise
nin doium günü olan 31 aiultOL 
ta bu karannı Dük'e bizzat bildi. 
receği IÖylenmiye ba1Iamııtı. 

Fakat tayin olunan tarihte kra. 
liçe hiç bir harekette bulunmadı. 
ğından efkinumumiye bir kere 
daha aklanmıı ve Lij Dük Hanri 
de bir takım kimsele.r tarafından 
icat edilip IOllr& unutulan müa· 
takbel nipnlılar listesine dahil 
ediladtti. 
Efkirıumwmycnin bu baleti 

ruhiye içinde bul\alldup bir aıra. 
da kraliçenin ni§anlaıunıt oldu. 
ğunu resmen ilin etmesi halkta 
çok büyük bir sevinç doğurmuı 
ve her tarafta reamt merasimler 
tertip olunduğu g!bi bütün bir. 
likler ve halk kililelcre, ainacoı. 
lua toplanarak kraliçenin ..... ,. 
tine ve memleketin refalıma dua 
etmitJerdi. 

BiitUn Holanda halkı kraliçe. 
nin kraliyet .UWCllini devam et. 
tirmeai için çırpmıyordu. 

Genç kraliçenin izdivacı herke. 
si yakından alibdar eden yegL 
ne hldl.e olmU§tu .• Atadan bir 
müddet geçtikten sonra birdenbi· 
re b~ lrannna nnn hidi. 
lelerin naııl cereyan ettifi de an. ...... 
o.s lıralige TUk ...... "° ... 

al V.,.S'm. ilim .. , .. .,. W. 
l\lıumık Usere Potadamda knpa.. 
ratorluk sarayına pttiği zaman 
birçok Alman ve ecnebi matbua. 
tında ve hatti mi%ah gazetelerin. 
de. aanaasyonel haberler nqro. 
lanmut ve olduk? nih01 pkalar 
J&Pllauttı. 

l!Uttın bu gazeteler, kraliçenia 
bir tercih yapcnak üzere Alman 
prenslerini gönnek için bu aeya. 
bati yaprnıı oldulunu iddia cdi-. 
yorlardı .. Filhakika Alman prens. 
leri böyle bir vaziyet karpımda 
111ulıyorlardı, Dük Hanıi ilrinci 
pllnda kaluııya karar vermi~ti .. 
Maaıufih Jaer ıemır ıneraıimde 
bulunmayı aala ihmal etmiyor ve 

. farkedllmeden pel kraliçeyi in. 
ceden inceye tetkik ediyordu .. 
Niha~ bir fırsatla tanıııp ko. 
nuttular .. 

Kraliçenin tabilliği. sadelifi. 
ıtrlfeti Dük Hanri Me4clembers 
ş.,.rini t..ıür etmitti. o da kra. 
liçeyi aıknıadığmı hlıtetlllitti. 
Artık bir tek ıaye91, arrutu V&I'" 

dı: Kraliçe ile mümkün mertebe 
yakm olmak ve dalsa iyi tanıt
mak ... 

Bunun üserine ı 900 seneli ya. 
zında Dük ile kraliçe Frwfurt 
ypınında Hö1k'dc buluıtulır .. 
Kraliçenin yanında annesi de 
vardı.. Dük dedikoduya meydan 
vermemek üzere bir ec1tebi ltmi. 
lo 1tyahat edlyordu. Bu tekilde 
kraliçe ile baıbata uıun ıeı:inti. 
l~r de yapmıya muvaffalc olnıut 
ve bu buluımalarda iıdivaç kara· 
rı verilmişti. · 

Bu karar ne bir vasıtanın tcsı. 
ri, ne bir siyasi sebep ile de~il. 
sadece seven iki kalbin ıuılaıma. 
sı birleımesi neticesinde ve:-ll. 
mişti. 

Kraliçenin zevceliğe seçtiği 
Dük Hanri 1876 senesinde bü. 
yük Dük Fredrik Franz II nlıl 
üçüncü karısı olan Prenses Şvarı:
burı • Rudolatad'dan dünyaya 
gclmig ve 1883 ıcneaindı bebaıı. 
nı kaybederek annesinin ihtima. 
mlyle bUyümüş idi. 
Nişan haberi resmen illn edil. 

dikten Uç gün sonra. yani 20 Te§
rinisani 1900 tarihinde yeni ni. 
tanlılar La Hey'deki Du ptosu_ 
na gelmltlerdi. Milstakbel dama. 
dın üzerinde muhafız alayı Uni. 
f ormuı vardı. 

Kraliçe evlenirken bir de dul· 
luk meselesi mevzuubahis olu. 
yordu. O zamanın kanunlarına 
cöre bu i§ inceden inceye tetkik 
olunduktan 90lll'I: Kraliçe koca
ıından evvel ölürse, dul kalacak 
olan Dük Hanri Melclembutı'• 
batka bir bdivaç yapmadıiı ve 
Holanda tabiiyetinden çdanadıtı 

· bir de ıso.ooo 
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. Devle~ o"emfryoltan ve Lfmanlart 
işletme Umum idaresi ilanları 

Birinci ekaUtme:Jine talip zuhur ct.mıycn ve muhammen bedelleri lle 
ts1mlcrt qıığıda yazılı 3 gurup ahşap tezg~hı 18/10/ 9•10 Cuma ~11 saat 
1.5,SO da kapalı zar! usuli1e Anknrada idare lılnat>ında satın alınacaktır. 

Bu ~e girmok isUyenlenn her tezgt hın blzasınun yazılı muvakkat te. 
ınln&tlarlle kanunun tayin ettiği vesilcnhrı ve tckH!lcrlnl ayni gün saat 
H,SO ıı. kadar komisyon reisliğine vcrme!erl Ulzımdıı. 

Şarlııameler parnsız olaral> Anlcnradn Malzeme dnlre.,inden, ITaydarpa· 
gadn teseUUm \"C ıc,•k şentginden ılnt'ıtıl:ı.cnl<tır. <S114) 

Mulıummı-n hedı-1 ~ıu,·nklmt teruJnat 
TezgAhm 1 ml 

Elektrik motörlil nh§ap için tepsi 
testereli kesme ve delme tezs;Ahı 

Elcktrllt motörlU ahı;ap için bir bı· 
çaklı p!Anya tczgo.hı 

Elektrik motısrıu ahşap için l<anal 
ve oluk ııc;mnğa mahsus freze tezgD.lıı 

2750.-

2500.-

2000.-

Llr.A 

206.25 

187.50 
• 

15-0.-

isten bul Belediyesi 

l'ıllık 

ldrnın 

ilk 
teminatı 

t 1.,_a n ı a r ı --
I 

50,00 S,75 Ciballde Fener caddesinde 2 numaralı Kulelzemln yeri. 
(1 llA 3 sene). 

30,00 2,25 

lSO,oo ıa,5o 

Eyilpte Nf§anca mahııllc.fniıı Sıınsamur sokağında 36 nu· 
maralı Rum! :Mehmet Paşa melttebl blna.sı (1 ııt'ı 3 sene). 
Tophanede medreae aokağında kllln Kılmçalf medreseııl. 

Tahmln IJed, 

949,25 71,20 Boğulçinde Rumellhlsarı caddesinde 48/50 eski ve 70 yeni 
numaralı blna enkazının aat?fr. 

Yıllık kira. muhammenlerl ile tahmin bedeli yukarda yazılı işler ayrı ayrı 
açık &rttmnaya konul.mu§tur. Şartnameler Zabıt ve .Muameltıt MUdUr!UğU 
kaleminde glSrUleccl<Ur. İhale 20/9/940 Cuma gUnU aaat H de Daimi Encü
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve ankaz 
sa.tıp için 040 yılma ait Ticaret Odası veslkalarlle ibate günU muayyen sa· 
atto Da1ml Encthnende bulu.nmalan. (8222) 

l stanbul Gümrükleri Başmüdürlüğund;if: 

Gümrüklerdeki sahipsiz eşya satılıyor 

S1rkec1 Re§S.dlye caddesi halI antreposu dahlllndekl aatıı mtldUr!Uğü 

llAn tahtasında Kuruçe~e antrepoawıda ve Belediye mezat ıalonu ilAn tah

t&mıda mntrcdatı yazılı listelerde gösterllmiıı olan muhtelit cins eşya 9, 10, 

11, 12 ve 18/9/9'0 gUnlerlnde eaat 12 de satı,, mUdilrlUfUndc yalnız 1!?.9.9•0 

gQnllnde .64&t 13 de Kuruçe§llle antreposunda gUmrük kanununun 1540 ıayıtı 

kanunla <leği3Urllen 43 Unc11 maddeat mublnce açık arttırma ne satılacağı 
lltı.n olunur. Telefon: 23219 (8185) 

p ... _. ................... . 

1 V AKIT matbaası 
f( itap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği İşleri alır. 

. " . ' ' . 

florin verilmesine karar verildi. 
Bu karar !birçok partilerin itiraz. 
lanm mucip oldu ise de sonunda 
kabul edildi vo her türlü forma. 
]ite yerine getirildikten sonra 
müstakbel damat Meklemburg 
sülalesiyle her türlü siyasi mü
nasebetini kesti, Alman ordusun. 
dan istifa etti ve ~vlenme hazır. 
hklan yapılarak kraliçe ile Dük 
Hanrinin nikfilı kağrtlan 28 K~ 
nunu~ 1900 tarihinde La Hey. 
de belediye dairesi.ne asıldr. Ni· 
kS.h muamelesi ikmal olunurken 
kraliçe müstakbel kocasına kontr 
amiral ve Holanda ve müstemle. 
keleri orduları generalliği rütbe. 
sini de vermişti. 

31 Kanunusanide tekrar La 
Heye gelen Dük Hanrin.in üze
rinde Holanda generali ünifor. 
ması vardı .. Evlenme şenlikleri 2 
Şubatta başlıyacaktı. Fakat kra
liçe Viktoryanın ölümü bu şen. 
Jiklerin tehirine sebebiyet ver. 
mişti. 

Nihayet sarayda beyaz salonda 
a8liye nazırı, davetli prensler ve 
saraya •mensup belli başlı kimse. 
lerin huzurunda iki tarafın anne. 
]erinin izdivaca rızalarını aldık
tan sonra nikah kıyıldı. Kraliçe 

ve müstakbel kocası k:ınunun 
karşısında ayağa kalkmışlar, mad 
d.ei mahsusu dinleyip yemin et. 
tıkten sonra imzalarını koyarak 
biribirlerinin olmuşlardı. 

Bundan sonra kili1ieye gidile •• 
cekti. Kafilenin önünde Rotanda 
süvarileri v;: muhafız grupu var. 
dr. Kraliçe Amsterclam şehrinin 

hediye ettiği sekiz atlı altın ara
baya binınişti. Etrafında r.ıuhafa. 

mcsi muazzam bir tezahürata 
vesile oldu.. Artık her taraf 
alkı~tan. bravolardan inliyordu .. 
Bu manzara kar~ısında fevkalade 
heyecana kapılan krali~e ağla. 
mıya ba~ladı. Fakat bunlar ga
yetle sakinane akan sevinç yaş. 
larıydı. 

Yalnızca sade çiçeklerle süs. 
lenm~ olan kiliseye gelindiği za.. 
man, bu eski ibadet evi parlak 
üniformalı, zengin, muhteşem tu. 
valetli davetlilerle dolmuştu bile .. 
Kraliçe ve müstakbel kocası kür
sü önilnde kendilerine hazırlanan 
yere oturdular. Saraym papası 

dini ayini yaptı .. Şarkılar okun. 
du, yüzükler değiıti ve merasiın 
sonunda kraliçe ile kocası yine 
aynı şiddetli alkışlar arasında sa.. 
raya döndüler .. Yüz bir pare top 
merasimin sona erdiğini haber 
verdi.. Saat beşte sarayda bir ye. 
mek yenildikten sonr• ye:ıi evli. 
1er Lu ptosuna gittiler .. Burada 
bir resmi kabul hazırlanmıştı. 

O gece saat dörtte resmi ga
zetede neşrolunan bir kanunla 
yeni dama.da Altes Ruayal ve Ho. 
landa prensi rütbeleri veriliyor. 
du, 

İşte bugün altmış yaşı:ı~ bas. 
mI§ olan kraliçe Vilhelmina bun. 
dan kırk sene evvel kalbini., fa
tilti ile bu şekilde cvlenmi~ti. 

ı:::::::z::::ı::·.= ... ....-.. ............. ... .. .... ..................... ":: 
n . -
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r. Dr. Murat R. Aydın ı 
:l 
i!Beyoğlu • Pannaklcapı, imam 

Toptan Yeli meyva 11e 
sebze fiyatları 

4.9.940 Çarpmba günU 1stanbul be· 
ledlyesi merkez bAllnde toptan Mtılıın 
orta derece ya§ meyva ve sebze fiyat
ları: 
ClNSt 

Bamya 
Domates kır 
Domates sırık 
Sakızkabağı 

P:ıtateı 

so:an 
Fasulye c;alı 
I<'asulye Ayşekadın 
Fasulye ycşıl 
Fasulye Barbunye kırmızı 
Btl~r dolmalık 

BUber sivri 
SarmL9ak 
Patlıcan baş 

Patlıcan orta 
Patlıcan utak 
Patlıcan Bost.an 
Asma kabağı 
Hıyar 

!ıiıBlr 

Yeşil salata 100 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Havuç 
Pancar 
ÜzUm Ça\'UŞ 
UzUm Balbal 
üzUm Razakı 
Üzllm Çekirdeksiz 
Uzıım Siyah 
Elma Amasya (Ereğli) 
Armut Frenk 
:Armut yabani 
Fındık ye§ll kabuklu 
Fındık kabuklu 
Ceviz yqll kabuklu 
Şeftali 

Ayva 
Kestane 
Taze incir 
Muz yerli 
Kızılcık 

Limon ecnebl 490 
Karpuz Yenidünya baş 
Karpuz Yenldllnya o:-ta 
Karpuz Yenldllnya ufak 
Karpuz Alaca bq 
Karpuz Alaca ort& 
Karpuz Alaca ufak 
Kavun Kırknğaç baş 
Kavun Kırkağaç orta 
Kavun mrka.ğııç ufalt 
Kavun Huunbey bl\.f 
Kavun Hıı.ııa.nbey orta 
:ı-:avun H:ıaan~y utak 

Kuruı 

6 
2 
3 
o 
7 
3.50 

l7 
11 
JO 
lt 

5 
8 

23 
3 
1.50 
l 
5 
8 
1 

1 
105 
-.50 
2 

-.5-0 
2.5-0 

• 
16 
10 
13 
10 

9 

lO 
25 
7 
9 

16 
19 
15 

8 
11 
11 
GO 
12 

750 
8 
.5 
1 

10 
6 
2 

10 
6 
l.5-0 

10 
6 
3 

Fransızca ders 
Orta mektep •ıre liselerde ikmal' 

kalanlara n F1'11D"lıtca!lıot flerleı· 
nıek tııte:s·enlcre mlbait ~er'll:u, 
fransnca ders •erilir. 

Arzu edenler Va'kıt matbaasında 
.. Fronsızca 0Aretmenr• ismine ti· 
fahen ura llhrlren mQrıcaaı 
edebilirler. 

Çocuk Hektmı 

Ahmet Akkoyunlu 
Tak-'1m. Talimhane Palas No. • 
Pazardan ma.tda berıtın ıaat 15 

ten eonra. Telefon 40127 --
Sahibi: ASIM US 

Basıldı~ı ver: VAKIT 'Matbaası 
Umum n~ratı idare eden: 

Refik Ahmtt Stotn~l 

,! ............... .. Eski F eyziati 

Yatılı Boğaziçi Liseleri Yatısız 
KIZ \ 'e ~RKEK TALEBE AYRI BOLOKLERDE 

Ana. ilk orta ve lise sınıfları için eski talebenin karrtlarnu teccUde ve yeniden talebe kaydmıı baştan· 
mı,tır. Kayıt için tatil ı;UnlerlnJı-n maada hergün aa:ıt 10 dan 18 o kadar mek~be mlüaca&t oolleblllr. btt· 
-- vcnll're taı-lfnamo ıünderlUr. Telefon !16·:no Arn&\ııtköy - çırte 9&J'aylar -=---
Osmanlı Bankasından: 

Aile sandığı 
pıyangosu 

O.smanlı Bankasınca ihdas edilen 
''.Aile Sandığı,. piyangosunun ke~l<lcsf 
2.5 Eylül 940 tarihinde icra edilip Ati
deki ikramiyeler tevzi edilecektir: 
l adet T.L. 1.000. -!ık = T.L.1,000 
( adet T.L. 250. -!ık = T.L.1.000 
ıs adet T.L. 100. -!ık = T.L. WO 

2:S adet T.L. 50. -!ık = T.L.1.250 
50 adet T.L. 25. -!ık = T.L.1.250 
83 adet ikramiye için: T.L.5.000 
!şbu ke§ldeye Nisan - Ey!Ol 940 

altı aylık müddet zarfında "AİLE 
SA..."'IDIGI.. l Tasarruf cüzdanı) hesa
bında matlubu T.L. 50. den aşağı ol
mıyan her mudi 1.§tirtk edecektir. 

KAYIP~AR ) 
İstanbul Erkek Muallim mektebi 

son ımr!ından 1833 ııcne!!lnde ayntmıı 
olduğuma dair aldığım vealko.mı zayi 
ettim. Yenisini çıkartacağtmdan eskl
slnln hllkmü yoktur. 

Abme\ oğlu Osman Affan 

Şab&bettln Onur. Okul No.: 1 HO 
(33229) 

*** 
15.11.938 tarihinde İstanbul Sanat 

okulu birinci sını!ından o.ldrğtm tas
diknamemi zayi ettım. Yenisini çıka· 
racağımdan eııklslnln hUknıU yoktur. 

EmlrgAn: l\luvakklthıuıe caddeel: 
91 numarada r.eınt noı,üıı 

(3;}340) 

• • • 
Ala,,ehlr Ziraat Bankasından 350 

No.lı almıı olduğum 215 lira muhtevi· 
yatlı hesabr cari cllzdanımı zayi etllm. 
Yenisini ala.cağımdan es~slnin hilk
mU yoktur. 

llaJ&tl Kora,ah1n. (33327) 

••• 
!stiklAI llsesl.nde mezuniyet imti-

hanlarına girmekte iken bir dersten 
girmlyerek hakkımı kaybettim. Bunu 
bildiren 1:5.8.938 tarihli ve 3:53/2184 
numaralı belgemi zayi ettim. J<:eytly~t 
gazete ile ll4n olunur. ZeklyaJlalll 

(33328) 

~lktq tcra !\lemurluğundan: 
Be,,lkta~ta Türkııll malı:ılleslnde 

Çeşme sokağında 7 No.h hanede iken 
halen ikametglhı ma!Qm olmıyan 

Osman Zeki. 
Be§tkt..nı Akaretler Miltcvelll kay· 

ma.kamlığı.nılan konturatla isticar ey. 
ledlğl.nlz BC§ıktaştıı Slnanpa:a ma· 
balleslnde Şair Nedim sokağında 20 
No.lı dUkktnm akdlnln hitamına bl· 
naen dükkdnın tahliyesine gönderilen 
tahliye emrine kar3ı memuru tarafın. 
dan verilen mc~ruhata ı;ısre ik:ı.met

gthmızdan iade edilmiştir. lııbu lltm 
tarihinden bir ay zarfında mecuru 
blrrtza tahliye eylemeniz veya itlrıızı· 
mzı blldirmeniz akBI takdirde cebrt 
icra auretlle tahllye yapılncaı?ı ma· 
ttunun:ız olmıık üzere tr..hUye emri 
tebliği maka.mm& }:ıılm olmak Qzere 
Uln olunur. •(33341) 

Emlak ve Eytam Bankasınaan: 
E~s 

No. 
728 

ı:erll liı,}WC\İ 

Kadıköy, Osmanağa mah. 2:'iOO.
SöğUU!lçe§me elyevm Dut 

l\ll\ 'l 

Altında dükkCuu 
muııtemil ev 

Meaahıısı lJtl'° 
zıtufd 

92 M2 :i.ıO·,... 

ve Çilek sokak Es. 122 
mllk. 122 mUk. 
EmlnönU, H:umkapı nlıııın
cı mah. Daltabq.n c;eşmcsi 
namı diğer Ha\.'11.Zlu bos-
tan sokak Es. ı, mük. 
Ye. 26 

390.- Ma& bahı;e ah§ap 
hanenin 2/S his. 

1718 UıkUdar, SclO.ml Ali Ef. l!ll.- Evin 3/16 hi.s. 
mah. Es. Karabet kalfa, 
Ye. Kara.kolhane sokak 
Es. ·'7, Ye. 57 

SG ı.t2 

:ı21 l!!l . 

1923 :ıı:minönU, Alemdar mah. 4i3Z. - DUkkfın \'C 2ı;u;o 112 
Ycrebntnn Cad. Es. 2, Ye. bahçzU ev 
10 - 12 

2061 Topkapı, Takkeci mah. 

2161 

2381 

24ZO 

Meydan sokağı Es. 11, 
Ye. 11 
Emln6nU, Hocapa,,I\ Hob· 
yo.r mab. Hamldlye Cad. 
Y. 83. Pat, 25, ada <l18 
par. 5 
EmlnönU, kapalı çnrgı 

bodrum hanı lkinci kııt 

Es. Ye. 35, pat. 1:16, adu 
2792, par. 35 
Eminvnü, Kapıılıçar§ı m. 
llahtazacılar sokağı E~. 

Ye. 42, pat. O, ada 2734, 
par. 32 
Beyoğlu, Eskişehir 'fatav. 
la mah. Peren Pervıız so-
ltak Es. 7, Ye. 5 

172.- Ev 

17G.- Kc\rglr dUklt1n 24.50 lJ:? 
H . 10/450 

220, - l~fl.rglr oda 

800.- l{ftrgir dlikkl\nın 
1/ 2 his. 

:ıo ~t2 

l:.?G.- E\•!n ZO/-iS hl:ı !l'.l.07 !12 

t' ~ _ .. 

2468 Be§lktaş. Ama,•utköy Es. ı~:ıt.- Dllkltfmlı ev 
bakkal mumhane Ye. Tny-

71.23 M2 :ns.s 

2459 

2512 

yarecl Suphl sokağı Es. 

9, 9 ruük. Ye. 2, :5 
·Beyotıu, BUlbUI roah. Ka· 4Z.- Arn 
vuncu H~ sokak Es. 
19, Ye. ıs, pat. 43, ada 
558 par. 9 
EmlnönU, Dnyabo.tuıı ma. 
hallesl, Yıldızlı han Tığ· 

cılar sokağı Es. 1, Ye. 49, 

paf. 160. adıı. 630, par. H!J 

P "'' '-·, 

~ • ...Jf !!:>j~ ı.: .... 

:?8 : : ! 

: : :.:~ 

2113~ EmlnönU, Llılell lf.'1. çn· 
ban çavu~ Ye. Minınr l{c· 
lİ\alettln mah. Es. Aıın!ı
W, Ye. Mesih p~fa re 
Şair Fitnat soknk r:s. 6, 
pat. 189 ada 'i'G ı pnr. 24 

Aı.:ının l/: :.:.ıı :!.::J ı..:::: 

2:584 Heybcllada, Es. Mnııı;ıst.r ZlCJ.
Ye. lsmet lnllnU ve Abb:..:ı 
pqa ve Fettah sokak J;ıı. 
28, pat. Z2, ııda 92, par. :! 

f r3:ının : 3,'!:::; 

h • .s. 

2610 EmlnC:inU, Tahtakale F.s. lGOO.- ı~r--'J. 

kahvecller Ye. lmhveciler 

2619 

çe.,mesl E..'!. 84, 36, Ye. 28, 
30,pat. 2:l, ada 334, par.l 
Beyoğlu, Jl'erlköy Es. Bah ::G'i'O.
c;c Ye. Arpruıuyu sokak 
E,, 16,lg, 9 mUk. Yo. :?3, 
25, 23/1, ::ı, 25, 2:'i/l, H 

Bc.'i ev bir ahır ve 
blr dUltkCLnın 1/3 his. 

':'JI,,..... 

Yukarda adreııi ve t.a!sllc\tı yazılı ga.yrlmenkuller pz3ln para ,.c n-;ık r.rt· 
tırma suretlle aatı::ıa. çıkanlac:ı.ktır. 

İhale 12/9/l!ltO l'erııcmbe gllnU ııaat onda.dır • .MU~ayede 11rasmda bedri 
mukadder kıymeti ge~Uğl takdirde hı.tiplerin depozltolarmı 'iO 20 nlabetlnde 
tezyit eylemeleri ve mUhUr kullananlann milhilrlerlnl Noterden ttuıdlk et· 
tlrmeleri llzımdır. 

lsteklllerin pey akçesi, nU!wı tckrczed YO Uç kıt'a vesikalık fot<>J;m!l' 
birlikte bllı.llrllcn gt1n ve saatte oubemlz emlak servWne mUracaatıan. 

(823) (7805) 

Bankası 29 / 8 / 1940 
PAS1F. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez vaziyeti 
AKTiF 

Ka.a ı 

AJtm: Sa.!t KilO&T&m 
Banknot • 
Ufaklık , 

l>abUdcld IHubablrlerı 
Ttlrk LJrası • , 

Hartck>kl Mo.bablrlerı 

71806 90!) 

• • .; 
• • 

' Altm: San Kilogram ıs 112760 
Altına taııvuı kabO aerbfıt dö· 
vlzler • • • • • • • 
Diğer dövtzıer •e borc;lu Kllrtnı 
~~~~rl • •••••• 

Haılnf! TabvllJerl : 
Oerubte edilen evrakı oakdly• 
ka~ıııtı • 

Kanunun 45 • 8 maddelerine tnn
karı Hazine tara.tından dk.J te.. 
dlyat • 

Seoedoı t:llıdanı: 

l'lear1 Senedat • .. 
F.ııbam "• tabrillt c-111c1ıınır 
Deruhte edllen evrakı nakdi· 
yenin karııılıtı Hbam ve 
tabvlllt ltlbar1 kıymeUe 

Serbest Esham •• Tah\114l: 

ı\çan~11r ı 

Altm ve döviz Qzerine avan , 
Tııhvlltıt üzerine avanı • • 
Hazın,ye kısa vıd. avans • • • 
ttazıneye S8SO No. kanuna göre 
&~lan altın ka~ıllklı avans • 
Hlsaedarıar , 
tıılubtelll , • 

• 
• 

101.002.162.02 
12.145.612.-
2.076.266.10 

1.671.397.79 

7.191.505.93 

. 38.821.10 

18.616.876.07 

158.748.563.-

19.310.196.-

261.421.346.89 

47.622.316.93 
8.277.057.57 

9.125.55 
7.808. 722.-
3.002.000.-

39.000.000.-

Tekan 

Lira 

115.224.040.12 

1.671.397.79 

25.847.203.10 

139.438.367.-

261.421.346.89 

55.899.374.SC. 

. 

49.819.847.SS 
4.500.000-

20.65i.433.45 

674.473.010.40 

Sermayu 
thtlyııt ak1,-eah 

Adi ve revka.IAdt , 
HuSU!J. 

• 
• 

• 
• 

fedavUldekt Bıınknntlar ı 
Deruhte edilen evra'u nııkdlyt 

Kanunun 6 • 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine t.ar&Cından vakJ 
tcdiyat • 
Deruhtt· ~ten evrakı nakdiye 
baklyeal • 
K&f'1ılığı tamamen altın oln rak 
llAveterı trdavtile vazedilen , 
Reesko'lt mukabili UAveten teda. 

&IEVUtTAT ı 
rtıık Ltra~• 

• • 

o\.ltm: Satı Kllogum 1R ll<l8 ~21 
3850 No. kanuna gısre hazineye 
acılan avanı. D"ukablll tevdi olu· 
nan aıtmlar: 
Sut kilogram 

t>ch1z Taalıblldatı ı 

Altma tabvlll kabil dlh1zler • 

Dl6er dövizler n alscak.Jı Kll· 
r'1ng bllklyeler1 • 

'fubten.ı • • • 

6.188.666.15 
6.000.000.-

158.748.5$3.-

19.310.196.-

139.438.367.-

17.000.000.-

206.500.000.-

65.834.554.65 
26.595.925.85 

51.643.228.22 

3.359.77 

27.197.360. 78 

l.ll'IA 

15.000.000.-

12.188.666.15 

362.938.367.-

92.430.480.50 

51.643.228.22 

27.200. 120.SS 
113.071.547.98 

Veklln 674.473.010.4ı za kıtaatı, pırıl pırıl elbiseli u. 
ş:ıklar vardı. Kraliçenin görü:-1. 

iJıokalı No: 2. Tel: 41553 ii 
fiMuaycn.e "' her türlü ıö:ı 
;~ameliyatı fıkıara için para11z.. g 
rn=w il A&'i' *' -•'na 1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : lakonto baddl ı;o • Altm Uzeılne avaııa % 3 


