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( Bu kuponu keıib ıaklaym1% -, 

V AKIT KIT AB KUPONU 
l den 2;; ~ kadar kupon topla~ ıı 

fdarCmlz.e gc11ren okuyuciılarmm: 16t 
konı,ıuk altı klıabı 60 kuru, mnkabl
llnde alacııklardıl'. Tqra. okuyuculamnıı 
ayrıca 15 kuru, posta ücreti cönder-

Llldtr. _J 

Çorumda şiddetli zelzele oldu 

HE VERDE 3 KURUŞ ... ug n 

Çorum, 5 (A.A.) - Bu sabah saat 8.05 de 
burada beş saniye süren şiddetli bir zelzele ol. 
tnuştur. Hasar yoktur. 
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İDARE EVİ: Ankara. Cad.1STANBUL *Telgraf: VAKIT• Posta kutusu: iG• Telt'fon: 21413 (Yazı) - ~ı::~ . :'lrel 

Asker ailelerine 
yapılacak yardım 
Vekiller Heyetinin .kabul ettiğı 

talimatname neŞredildi 

lngiltere-An1erika 
anlaşması 
Yazan: ASIM US 

lngiltcre rr.üstcrr.lekeleri.nden 
jtı •ekiz yerd~ v::rdiği dcilİz ve 
~ilva Ü& er:nc multahil Amerika. 
I 'l:1 c!Ji muhrip aldı; b : muame. 
_e lııgiltere ve Amcrikada oldu. 
~~ katlar b:.itün cihan efkiu·mmu. 
tııyes: d ' . k' 1 d t .n c cıerın a ·1s er uyan ı. 

1 
A11/wra, 5 ( llusı~i) - llazerdt: 

ve seferde askere gide;ılerin ailele
rine yapılacak yardım hakkında 
Vekiller Heyeti tarahnd:m biı tali. 
matnam~ ka1>ul cJilmi~. talimat.. 
name bugün Re =mi Gazetede neş
rcdil mişti r. Du talim;,tı~am~yr gö
re: 

A • A<:kere ~ideıılerin ailelerıne 
yardım edebilm0 k için bu aile ef. 
radından birbinin hazerde veya 
seferde •15 günden ziyade müddetle 
askere alınma~ı. 

B • Yardım i.:tiycnlerin bu as
kerin u"ul ve fürunndan ze\·ce ve 
erkek veya kız karde~i olma.::ı. 

C . Bunlarm a"kerin evinde o. 
turmakt~ bulunma--ı. 

D - A<:kcre giden tarafınd:ın 
bunların ötedcr.bcri yiyecek Yesair 
ihtiyaçlarının temin edilmekte bu. 
lunmasr 

E . Hayici mahalliye c:üre idare 
ihtiyaçlarım temin e::lec~k ne ken
dilerinin \0c ne de askere gidenin 
servrt \'e gelirleri bulunmaması 
~rttır. Bu ~artları haiz olmıyan 
asker ailelerine yaidım yapılamaz. 

l';tRDlı\1 MÜDUETI: 
A!-kere gidenin yuktırdaki şart. 

lan haiz efrarlı aile::im' ac;kerc git. 
( 1Jrrı111111 t iinl'iiılt') 

Cörçil 
Avam Kamarasında bjr 

nutuk söyledi 

Eylülde ~ok 
ağır bir 

mücadeleye 
hazır 

olmalıyız 

Mücadele ne 
kadar şiddetli 
olursa olsun 
kaçmayacağız 

Pek yakında orta şarkta 
siddetli muharebeler 
~ beklemeliyiz 
Londra, S ( A.A.) - Röyter 

bildiriyor: 

~ ~ .... w~ . .::.ım 

General Antonrsku 

llOMAfi'YADA -
General 

Antonesko 
dıktatör oldu 

"Memleket nasyonalizm 
temeline dayanan bir 

program takip 
edecektir,, 

Köstencede kanh hadiseler 

Hitlerin 
nutku 

"Biz general ihtilal, ge· 
neral açlıkla, general 

kışla mağlup 
edilemeyiz,, 

Saat çaldığı zaman 

imtihanı kimin 
ı yı geçıreceğ tnı 

göreceğiz 
( l' azısı S inci sayfada). 

Macar 
kıtal arı 

Dün hududu 
geçtiler 

Kral Naibi kıtalann 
başında idi 

l ac~ bir hadisediı·. Zira muame.. 
ı-~~1~. mahiyeti öyle zahirde gö. 
I u .duğü gibi lngiliz müstemleke. 

.ıo heruıden bir kııım arazilerle elli 
.~r'J> gemisinin mübadelesinden 
1 

lr:?t değildir; bu ıuretle iki 
~.~ttı'e~et araımda bir nevi fiili 
1 ~fak hali tahakkuk ctmİ! nyı.. 
ıa<ıil' r • 

\ 

A, anı Kamara"r nazırlara me. 
buslar tarafmdan wrulan suallerin 

( Det'amı 2 incide) (l'azısı 2 incide) {Yazın 2 incidi)' 

,. . 

cD 

d "":rn:?rika .Jngiltereden aldığı 
h tnı:ı ve hava üslerine mukabil 
a u c!evlete elli muhrip vermekle 
d~n~ zı:manda garp nısıf küresin. 
ltı:~ı lnt'illı: müstanlekelerinin 
"_deı.U1Aıt iılirak elmİf, ®la.; 

Y!sıyle lngiliz donanmasınm de.. 
tııderdeki hakimiyetini de müda.. 

.so faaya &Ö7. vermiş oluyor; daha 
doğrusu Amerika."'lın hududu Bri. 
~nya adasının aahilleri ile birle. 
''~or. Bu itibar~a padiıenin ehem. r1Yeti büyijktür; bunun açrk o • 

. - .an tna:ıası Britanya adası Alman 
l!fl~ . ı asma uğramış olsa da harp 

et• 

l>ı~ d d • d k. N. l evam e ece1< eme tır. ı.. 

1 
eki.ın Amerika hükumeti ayrıca 
ng hereye müracaat ederek harp 
~rnileri Büyük Britanya adasım 
~>'ata eden C:enizlerde tutunamaz 
el tr hale geldiği takdi .. ·de lngiliz 
l' 
0harunl\sınrn babnlmıyacağma c: ut dütnıana teıılim olunmıya. 

h,.~1:a dair ıöı: iı:tem:ş, İngiliz 
ı tu._ t• b • . . A. ... e. ı u~~ temı? etm.ı;ştır ... 

~ö\f lllerıl.:a nıçın lngıltcrenın mu. 
<>' aası i'e bu derec~cle a!ikndar 
&:ul'<>r? Ç~~kü lııgi!:z dcnanma. 
/'1·~ U lcimiyeti büyük denizler. il: ~~hayet bul::luğu gün Almanya 
l'Iİ d··l'le;e~ek olan Japonyanrn ye. 
hakkllyayı iı:tila edec~k)erini mu. 
İl'' ~k t:iliyor. Bunu Ruzvelt pek 
... 

1 an!adığı irin lnırili:ı:lerle AL ··•an7 ~ n 
'"' illa knrıı vaziyet aYmak hu. 
A.~urı~a müttefik ke.lmış, ancak 
ha .. .:•ka efkarı umumiyeıind~ 
htı karıı mevcut olan ihtirazı 
Lut~ba katarak ona göre bir yol 
ta.k b~t~.r; demek ki nazari o~~ 
İ&,. d tıgun Amerika harp harıcı 
la;, 'r:e lngiltereye karşı bağlılık. 
4\1?1 ~kkı.ınından harbin içindedir. 
•a~ erı anın lngiltcreye yardımı 
kıy ec~ . ıeksen beı milycn c:Iola-r 
haa~~~•llde muhrip vermiye mün.. 

a alnuyacaktır. 
ha ~ ba~lr.ngıcı aynı şekilde da.. 
lir, E:fka Yardımlar tııkip ec!ecek
~tlıann uuk bir ihtimal olarak 
~t • • Ya bir gÜn Britanya adası. 
lctı~!~ ~tfği takdirde İngiliz hü.. 
~rbe ınııı Kanadaya gitmesi ve 
İte devam etmesi Fraruada Yno ı . ., . i'u lr'b" HHumeti hakkrnda oldu. 
~k~ 1 ıadece sözele kalmıyacak, 
() ~aten bir eır.rivaki olacaktır. 
'Fak h llıan Amerika otomatik ola. 
~y arbe girecek, İngiltere. AL 
ciUlly a hharbi eski dünya _ yeni 
~rbi teklini alacakbr. 

"Türk malı ,, 
ltl ICuınaşlara damga 

ecburiyeti 18 Eylulde 
başlıyor 

(Yazısı 2 üıcide). 

~~engin bir dilenci g_akaiandı 
,., Uzer inde 23 f ransız anını, 

l(r::1l Pi:rr askeri bir m:mcvı-adi\ .. , 

Yugoslav kralı
nın yıldönümü 

6 Eylül dost ve müttdik mem
leket Yugo!lavya kralı ikinci P~
yerin doğduğu gür.dür. Onun ı.. 
çin bu dost memleket hükün:da
nnın yıldönümü münasebetıyle 
bütün :Yı•:;":l:::vya~a ş-::nJ:l;~cr ya. 
pılacaktır. 

Malıim olduğu üzere Kral Pi.. 
yer Yugoslavpnm b.irliğ.ini .te • 
min eden Kara Yorgıyevıı; aıle. 
sine mensuotur ve on 1; r yaşın
da babasr biivük kral AleksancL 
nn feci şe' ilde öldüriilrr esi üze. 
rine tahta çıkmı~tır. Kral henüz 

r IJe1•fı1111 ) ii11dide) 

Ekınek 
meselesi 
Vali l okOdarda, 

muavini Ee3 ojlun
da 'etknııer yar tılar 

Valı \'(' bekdı\'c ıei i Doktor 
L1.1tfi Kırdar dün. sabah Eminönü 
kaymakamlık bına::.rnda nahiye 
müdürlerini toplamı~. belediye Y~· 
saklarının l~ontrolii etrafmda dı
rektifler vcrmi~tir. 

( Deııanu 2 incide) 

Fazıl Ahmet ''Vakıt,; 
ailesi arasında 

Güzide edip ve 
nüktedan- şair 

yazılarını gazete· 
mizde neşredecek 

Muhterem ıneuu"lanınızdan ve 
tanınmış cdıblerimizden Fazıl Ah
med Aykaç, her biri başlı başına 
bir tetkik mahsulü olan siyasi ve 
edebi yazılarını badema gazetemi· 
ze yazmayı \'aadetmişlerdir. Bütün 
Türk karilcriniıı ilmi bir otorite ve 
bol bir nükte kaynağı olarak tam. 
clı~ı üstad muharririn ilk ya.zısmı 
yarın ~rediyoruz. Bu yazılar 
"VAKiT .. okurucularına sık sık 
sunulacaktır! Edib Fazıl Ahmed Aykaç 

78 Türk lirası ç ktı 
' Trakya, Çanak· 

kale ve lzmltte 
Tevsian ihdas olunan 
hava yasak bölgeleri 

· Vekiller Heyetince kabul olundu 
Nikola 

.ı\n\<ara, :; (Husu"ii) - Trakya, 
Çanakkale ve lzmitte tevsian ih· 
das olunan hava yasak bölgeleri 
genci kurmay başkanlığmın talebi 
Uz.erine Vekiller lıeyetincc kabul 
olun&rnk bugünkii ':srni gazete
lerde n<·şredilmiştir: 

Trakya.11 · 
Şaı l<a.n şimalı.le J(nrndeniı sabL 

linde Rul.:::ıı huuurlun.ın b:u~ladığı 
Ayastafa"l.ı.ı >nı::vkiinin 15 kilo. 
ınetrc f;nrk •• 1daıı Knrad,.ııizdeki 

Trakya ve Anadolu sahillerini ta
kiben K:zılr.aya ve buradan "Po
lonez köyü. Vanikö::. Bebek. Ça· 
murluhan. Kiiçiikçekmcce dahil.,. 
Cenubnn Küçükçekmcccden itiba-

Başvekilimizin 
he n1ş reıerı 
vetat ettı 

Cenazesi hu sabah 
Zeyneb Kamil 

hastahanesinden 
kaldırılıyor 

Teessürle hab:r aldığımıza gö. 
re Basvckilimiz Dr. Refik Say. 
damın ~he ı ireleri Bayan Vasfiye 
dün sabah Zeynep K.lmil hasta. 
hanesinde \."efat etmiştir. 

Cenazesi bu sabah on birde 
hastahaneden kaldırılarak Eren. 
köyünde Sahr~yıcedid mezarlığı. 
na gömü!ecektır. 

Pek kısa bir zaır.anda ağabey. 

1 . ·ı he-sirelerini kaybeden en ı e ,., . 
Sayın Başveki~i~i:e. en derın t.3-
ziyetlerimizi bıldırırız. 
Başvkilimiz dün .. akş_~m .. Yalo. 

ıvadan §Chrimize donmuştur. 

ren Trakyanın ).far:n~ a s.ııhillcri
nin 15 kilometre cenulıundan LL 
manbunrn, Erc~li. ?.Iııratlı. Ömer. 
bey, Büyiik D,1,;an,.a, Ede (dahil)· 

Garbcn Türk . Yunan ve Türk -
Bulgar l;ı.udutbrı. Şimalcn Türk -
Bulgar hududu. 

r Dı ı·amı 4 iinciide) -----
inönU 

Atina buyük ekimizi 
kabul buyurdu 

. ı ... tanbul , r; ( 1\.:\.) - Cuinarte· 
sı günü Yazifcd ba;:ma dönecek 
olan Atina büyük elçimiz Enis A
kaygen, Pvvelki gün saat 12 de ve_ 
da. ''.C tniml<'riııi arzc>tmck üzere 
Reısıcuınhur !smC't İnönü tarafın· 
dan kabul buyrulmuştur-

Zabrta memurları dün Galatada 
be~ dilenci yakalayıp merkeze gö. 
türmü~lerdir. Bunlardan birinin ü
zerinde hayli para çıkmı:-tu-. Bu 
dilencinin adı Nikoladır. 

Kendisi Yunan tcbaasmdandır. 
Ya~lı bir adam olan Nikola daima 
Ga!atada Ermeni klisesinin kaprn 
önünde boynu bükük bir halde 
durmakta, gelip geçenlere avucunu 
açmaktadır. Nikolanın üzarinde ! 23 Fran ız altını, 878 Türk lirası, 
47 t:ınc de yeni on paralrklardan 
çıkmıştır. 

;>.;ikola kendisiyle görü~en bir 
muharrirımize dcrni~tir ki: 

- Scnc1erdenberi dileniyorun1. 
Dilencilik sayesinde bu kadar pa
ra biriktird!m. r-\erede rastgelirse 
orada yatar, uyurum. Ekseriyetle 

( Dwmnı 4 iinciide) 

Günlerin peşinden: 

Anlayamadığımız şeylerden 
Fiy:ıt nıurakabc kombyoııu odun ne\ Ht•ri i~in iki türlü liJat tes

Ut elti: Toptan Ye pernkt>ndc· Kuru Rumeli me~~inin fJCralwnıle H
yah Cl'l<'rde te..;lirıı cdiimt.'.>. ,.e istif iicretl de dahli olm:.ık üıcı:c '13.i, 
aynı oılunuıı toptan llyatı kayıUa. tc ... ıim .,:ırtile 330 lmru~t ur. 
_ . Bu tiratlar doğru mu. değil mi'? Bu noldn ii.ı:t>riııdc dura.cıık dr· 
ğ!lı:r. 'falnv. küçük, fakat dll!katc <le~er bir cfüett> i):ırr.t cd('('.t'f/;iı: O· 
dunun toptn.n fiyatı per.ıkcnde Hyatn c.,a.,tır· Onun için iptida fop. 
tnn fi:ratın tayini tnzı:m grlirdl· ()ylc olma.dı· İptida pr.r:ıkentlc fi~ at 
tesbit cdilıli. Ondan sonra t-Optan fiyat ilan olun~u. Bir de fopfan fi:rat 
tesbit C<Itıirken kayıkta teslim şart oldu~u lıalu {' pcral·«~nde fiyatı ile 
~ü5tcrinln "'ine ~adar nakil iicreti, hatta oclunlu~a i'ltif ma<ırarı da 
hiribitinP. k:ı.rı ... tmlınıı.trr ! Acaba urun rN'":ıfr)'<' na.ldr.ılll.-<.'r.k odun· 
h\rl:ı liı.,a m<'safr~·c ~id~r<.'k odunlnrııı nal Hlrrimlc hiı; lı~r mıı.ı;ra.f far · 
kı olınaz mı? Olduğa t:ıkdirde neden d:>I:ı~·ı ıı<'nıkf'n~<' flyatlar itin 
nıat.ı.za 'ey:ı. c1ükl<anda tc>sUm ~n.rtı kabul '"ı'i!m<>cli. 

Iia.rmak:ır15ık Mr fiy:ıt , .e üCJ"et balita ... ı tayin edildi? 
H.\S.\X l\U~IÇA'\l. 
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Romanyada Çörçilin nutkuı lar kendi .kUV\"et.lerinin daha mu ı · 
bbn bir niabettekl bir luammı ile· 

(Baş tarafı 1 incidt) rt sürmüşlerdir. Hava kuvvetleri-

Gene r a ı Anteneskn. müzakeresi ile İ§tigal edtıken Lon. miz~ ~e mUda!~~ bntaryalarmılZJ 

Ekmek mes81ısl Ekmek maselesi 
Bir kaç ıtındenberi lstanbuldJ 

bir ekmek darlığı var· OOn gf/Cf 
§&lıar tanJJımlf blr zat matbaaJDS· 
ıa telefon ederek Ta.kalpı Te ~ 
yoğlunda ekmek bulamıyan bal· 
lrm fırmlar lSnUııde toplandığQJ~ 
şlklyet etti· Rivayete göre eıane~ 
buhranmm aebebl toprak mahlU'
leri ofial tarafından her gUn dettr" 
menlere verilen 300 ton buğdayıll 
ıehir iht:tyacma lrffayet et.memeli. 
fıı-µıla.rm gUndelilc ihtiyaçlan dere
cesinde un tedarik edememekte 
bulunmasıdır· 

1 dm sokaklarında tehlike işareti ca- ~~glu.p etmek ıçın yaptıklan gnn 

dlkt t•• ld navar düdüklerinin sesleri çınla- duz hilcumlan kendilerine ağır za. a or 0 U mağa başlamıştır. Avam kamarası ~1ata mal .oım.u~tur: Toparlak, ra 
buna rağmen müzakerata devam ~amin denılob,lır kı znyfat nısbe· 
et.mit fakat meclis samiine tahliye ti tayyareierde bire kartı Uç ve Dükreş, 5 (A·A·) - Rö~ter: 

Bugün erken kral Karol tara· 
fmdan imzalanan emlrnaıne ile· 
sa.b~k harbiye nazırı general An. 
tonoiku fillen Romanya diktatörü 
olmuııtur. Memleket idaresind<ı biı
ıat kralın salahiyetleri da.hl pek 
ziyade azalttlml§ bulunmakta.dır· 

Bilkreş, S ( A.A.) - D.N .B. a· 
jansı bildiriyor: 

Yeni b..ışvekil general Antone~c 
bu gece kralın huzurunda yemir 
etmiştir. Bir karamamei krali. 
şubat 1938 kanunu esasisi ile me 
busan ve ~yan meclislerinin lağvla 
rım derpiş etmiştir. İkinci bir ka· 
ramame, general Antoneskoya, Ro 
men devletini idare etmek üzert
tam s.-ıllhiyet vermektedir. Kral 
kendisine şu salahiyetleri ayırmak 
tadır.: 

Ordunun başkumandanıdır. Pa· 
ra basmak hakkım haizdir. Nişan 
''e rütbe vermek haklarına malik 
tir. Affı umumt il!n edebilecektir. 
Diplomatik ve tam salahiyetli dip 
Jomatik memurların tayinine ağre· 
rnan verme.1t hakkını haizdir. Mua· 
hede akdi salahiyetine maliktir 

Meri kanunların bu tadilatı, na 
zır ,.e müsteşarların tayinleri, ka 
rarnamei kraliler vasıtasile icra e 
dilcceklerdir. Diğer sair sallhiyet 
ler başvekil tarafından deruhte e· 
dilecektir. 

BtlJaeı, 5 (A·A·) - Rador a· 
jansı bildiriyor: 

Bqvekll general lon Antonea
ku. memlekete hitaben n~rettiği 
bir beyannamede diyor ki: 

Kralm bAtJmane hareketi saye
sJnde devletin idaresini deruhte et· 
Um. Bahia mevzuu olan yeni bir 
hilldUnet değil, fakat yeni bir fli. 
liyat rejimldir· htıraplı mazi Uze
ıine nisyan perdeeini değil fakat 
:ıdalet perdesini çekeceğim. Bu -
gUnkll vazife, devleti ve milleti 
lrurtarmak, yaralan ııanııU Te 
kuvvetleri toplamak. ıereft ylk -
~cltmek, memleketin hıt:lkbalhı1 te· 
rr·'l etmektir· Hakikt milletler. ba.. 
yli • mukndderatlarmı mall6b1Jet-
1Pt ')n örerler. Nifak ve DıtlJU, 
nihayete ermelidir· Her tarafta 
•adelenin bir tek hedefi ftl'o 

:ii': Devlet. Kralın anlaYll slhn1 • 
~ \'0 Cı.liceııablrğr. bir hOrrJyet 
6.ası ile trudbata nlhayet vere
:k, knr§ılıklarm zecri tedblrall 

ıona ermesini kolaylqtırmJIUr. 

•dı, gençlik vazifemm yapmalı 
ve millet, tarihte mevcudiyetini is. 
ı.t etmelidir· Herkea, bllhıa• 
devlet memurlanm fedatlrhia ve 
çlhmaya davet ederim· 

Htık8met. yeni esuJar Uİe!in -
den. tmıılacak ve memlekete mut
lak aaeyona11mı temeUne dayanan 
bJr program takdim edecektir. Dev 
lette tedrtd ll1ahat 78pdwk ve 
Romanyanm bugUnktl lıaiW'mı te
menert dertnıetthilecektir· 

Bilaet, 1 (A.A.) - Rayter 
bl1diriyor: 

'.Alımmya ve ttatya sefirleri ye. 
nl bqvekil General Antoneakıoyu 
ziyaret etmiılerdir. Zonnolundu. 
ğuna 1:ar, Romanyamn Tranail
vanya hakkındald Viyana hakem 
'Jraramu sadıkane bir tarıda tat. 
bik edeceğine dair sefirlere temi. 
nat Terllmlıtir. 

Demirmuhafa tepültJna mea. 
mp bazı gençlerin yapmak iste. 
aııderl ibtiW hareketleri memle
ketin her tarafında ılanlmııtır. 

Bu harekat içinde en mühim. 
ml K8stencede vukuhulmuıtur. 
iBu.rada ask~ formalarını giymiı 
olan muhacimler, liman dairesi ö. 
nUndeki muhaf ızlann üzerine a. 
teı ~lar ve binayı itcal eyle. 
mişlerdir. Diğer bazı demirmu· 
hafızlar da bir polis mevküne ve 
telef on dairesine az çok muvaffa. 
ktyetli taarruzlar yapmıılardır. 
Şehirde bulunan askeri kıtaat ve 
askeri polis hemen harekete geç. 
mi§ ve sokak muharebeleri bqla.. 
mııtır. Kuvvtli bir müdafaa mev. 
kil teşkil eden bir bina içerisinde 
iltica eden demirmuhafrzlarla as
ker aarsından heyecana düşen a. 
hali hemen sığınaklara iltica et. 
mi§tlr. Muharebe bu suretle altı 
saat kada.r devam ettikten sonra 
bitmiıtir. 45 ölü ve 70 yaralı var. 
dır. Yüzlerce tevkifat yapılmıı
tır. 

Ttanailvanyarun bazı şehirle • 
rinde de buna yakın hadiseler ce. 
reyan etmiı ve ahalini bağrışma. 
lan aynı zamanda Gigurtu hüku. 
metine, Almanlara ve İtalyanlara. 
kaf1l vukvbulmuıtur. 
Braşovda ihtilalciler, posta bi. 

naSIJU işgal etmi§lersc de öğleden 
sonra tahliyeye mecbur edilmiş. 
lrdir. Kluj'dan gele:ı en son ha. 
herler, her §eyin sakin olciu~unu 
ve aıkert kuvvetlerin vaziyete ta. 
mamen hikim bulunduklarmı gös 
termektcdir. 

ettinlrni§lİr. Yalnız saıuiin k>eala.. pllotlıırla ml1rettebatta. blre. kartı 
nnda ·bulunan ıordlar kamarası ~t altı olarak bizim lchlımzdt:dır· Bıı 
utları i!e diplomatlar me\'kilerini raknmlıırrn dil~maıı t~rafmdan nğ· 
muhafaza etmişlerdir. Biraz eonra ratılan zayiatı tem!ı~ ttmekten 
aske.1 vazh-et hakkında bir nutuk ~k uZ3lc .olduğu da bıze temin e
söyliyecek ·olan Baş\"ekil Ç..örçil dilınektedir. 
meclisten içeri ginni~ ve §iddetli al- . Eylfll ıarfm\la daha çok w ağır 
kışlarla karşılanmıştır. Meclis rei- ~ır mU~dcley_e haztr olm~kl:gmuz 
si biraz sonra bir hava taarruzu- ı.ca.p edıyor. Dilşm&nm katı bır ne. 
nun başlamak üıere oldu~nu bil. Ucc alm~ya . ~k bUyUk tht}~"tlcı 
dirdiği için müzakere tadil olun- vardır. Şımdiye kadar y~ptıgunız 
muştur. Bu fasıla çok sürmemiş ve tahminler kadar tayyareSJ varsa. 
Avam Kamarası yeniden içtima e- bu eylul aym~a hücumlarını her 
d~r etmez Ç-Orçii meclisin tadil bu. halde daha zıyade faıJa.laş~ası 
lunduğu mGddetin bida)"etindeıı. !Azım gelir· Ha.,·a kuvvetlerımızln 
beri cereyan eden vekayı hakkında ~esu} şefleri bu l3arrua pwok ge • 
izahat vennek üzere ayağa kalktığı nııı ~ır nlsbette artı~l~ıgı .h~l~e 
vakit bütün mebusların de\'amh dahi muk~vemet ka~ilıyetunızın 
alkışları ile karşılanmı~ır. ekıllnUyece~ kanaatinı_ ~uvvet~e 

Çörçil de · ti k" beslemektedırler. Bugllnkil hn'a 
.. r..-... mınki~ .~. 1 

• d bir b- kuvvetlerimiz harbin bidayetinde -- ~~ ı)o~ıına an ne . . h' tt" · olduğum Büyük kıne ve halt.A son temmuz a} ın • 
ze. ısse . ırmı~ . . . dP.kine nRZaran dnha iistUn ve da· 
Bnta.nya ıle Amenka .Bırleşik dev ha ili bir tarzda mUıollilı bolun_ 
l~tıes: a!'lsmd~ ~~ılen a!11a§Im maktadır. Harbin bu ilk devresin
şımdı. b!r. emn~akıdır: ~nım ~- de ümit ettiğimize nazaran daha 
hyabıldığ!me gore ~u ıtıla_f :'-men· büyük bir silratle Alman yekünu· 
ka ve B~tany~ . mılletl~nın tam na yaklıı§ıyoruz-
rncmnunıyetlenm mucıb olacak 
~ilde itmam edilmi~tir. Bütün Bir ardaki tayyare uytatmm 
dünyada bulunan dostlarımız için. 
de bir teş\ik \'esilesi olacaktır. Te
ati edilmi§ olan resmt notalarda bu 
ve~kaların söyledıklerindcn fazla 
bulmağa çalışılmışsa bir hata olur. 
Yaptığınuı bu mübadele biri diğe. 
rine dost olan ve tam bir itimat. 
sempati ve hüsnüniyetle hareket 
eden iki milletin birbirine müteka. 
bil müzaheret teıdbirinden ibarettir. 
Ancak pek cahil adamlardır ki A· 
mcrika destroyerlerinin İngiliz 
bayrağı altına g~leri keytiye
tinde hukuku düvel esasa tına kar. 
§1 velev ki pek hafif olsun bir ta
amız eseri görebilirler. Bu muka
vele şüphem ki Hitlerin hoşuna 
gitmiyecektir. Ve yine şüphe et. 
mem ki bir çaresini bulabilirse bu 
hareketi Birleşik Amerika devlet
lerine ağır bir surette ödetecektir 

Amerika Birleşik Devletlerinin 
hava ve deım müstahkmı hudut
larmm Atlantik içine doğru ilerle. 
miş arazi bir kavis §eklinde teves
sü etini~ olmasına son der_~ mem 
nunuz. Bu hal ~ttfil'.ayıl lehlike 
kendisinden henüı yüzlerce mil u
zakta iken onun önüne geçmek 
imkanlarını verecektir. Diğer ta. 
raftan bahriye neıaretimn de bu 
elli destroyeri almakla pek mem
nun olduğunu ve hunların bir ih
tiyacımıza tekabül eylediğini söy_ 
lemektedir. Bu destroyerler elye\'lD 
tatbik edilmekte olan harp inpatı 
programımızın itmamına değil za. 
rurl olarak husule gelen boşlukları 
doldwnlağa yarayacaklardır. Bu
günkü i~imiıin icabatma göre pek 
kuvvetli olmamıza rağmen şüpht. 
siz ki gelecek sene bundan da dah!l 
kuvvetli olacağız. Bu Amerika des· 
troyerleri hiç bir teehhüre uğrama
dan derhal faal hizmete konula. 
caldardır. Filhakika İngiliz mUret
tebatı bu gemilerle k~mak Ü· 
zere muhtelif limanlara mütevecci. 
ben yolda bulunuyorlar. Bunu is
terseniz tesadüfün bir cih-esi telık
ki edebilirsiniz.,. 

Roman7au.m. ka7beWil arul 
Çörçil bunu müteakip, diğer ha. 

di9elerin izahına g~ nutkuna 
~u suretle de\·am etmiştir: 

" - Avam Kamarası Roman. 
yanın pek acı bir darbe ile mem• 
leketinden bir kısmını kaybettiğim 
bittabi biliyor, benim p.hst düşün. 
cem daima Cenul Dol>rucanm Hu!· 
garlara'iade edilmesi lazım gelece
ği merkezinde idi. Macarist:ınm 
da son muharebeden sonra uğra. 
dığı muameleden memnun değiı
dirn. Fakat harp devam ettiği 
müddetçe vukua gelen her hangi 
bir arazinin bir memleketten di
ğerine intikali meselesinin halli ile 
i~tigal decek değiliz. Yalnız bu 
meyanda alakadar tarafların ser. 
best muvafakatları ,.c arzulan d;ı 
yaprlmış olanlan istisna edebiliriz. 
Hitler imparatorluğunun muhare
be bitinceye kadar ne derece te
ve3sü edeceğini kimse söylüyernez. 
Fakat ~n eminim ki, bu impara. 
torluk yapıldığı kadar da çabuk 
yıkılacaktır. 

Ha\'& bubi 

Evvelce bahaotmiıı olduğum u
mumi ha"a hıırbi devam etmekte· 
dir· T~rnnıuzda büyük ha\'a faali
yeti vukua gelmit olmakla bera. 
h:?r asıl harp a~ı a~!toıı a;, o!· 
muAtur· Ne bir tarat n" d~ diğeri 
l:'JV\'"t lc:rinfa ta mıı.rnmı lmllanmış 
olmamakh bernb~r Almanlar hava 
faikiyctini l::ızant\b!lmelc için çok 
r.~a.slı r:ıe.3Si ımr:ctmi~lcrdir- Diye. 
bf!rL"J 1tl b!zirı kendilerine karşt 
çı1tnrtı.13yı IU-::.rn11u add"ttiğimiz 
1~J\ vct'l'rlc mu ::-ye~!? cd!lirsc on-

Almanlar temmuzla ağustos zar-
rmda 1921 lngiliı tayyaresinin 
tahrip edilmiş olduğunu iddia et· 
ınektedfrler· Biıim zayiatanıa bu 
lki ay zarfında 558 tayyareden 1-
barcttir. Pllotlarnnız ara1mda ise, 
bu zayiat, ıayanı ııilkrandır ki bu 
rakamdan çok udJr. Hltlerln n!.§· 
rettirdiği bu rakamlara biz:r:a t iti· 
mat edip etmediğini bittabidir ki 
kestiremem. Her halde dilfmanm 
kendi ckndini sukutu hayale uğ • 
ratacak tarzda işlcme~i insanı 
memnun ediyor· 

Şimdiki halde cereyan etmekte 
olan hava muharebeleri harpten 
evvel taha)'Yiil, ett.iJclerimize n:ua· 
ran bambaşkadır· Haa~elcrimiz.. 
de hazırlamıt olduğumuz 100 bin 
:ı,-atak bir senedenbert boa kalmıt· 
trr. Hava hUcumla.nnı mukamet1 

tasavvur ettiğimiz veya yarm için 
mukavemetine hurr bulunduğumuz 
dereceden çok aşaftdır· Btlylik 
Dritanyada. ağustos ayı z.-.rfınd:ı 
tayyartt bUcumlarile ölenlerin a.de· 
dl tO'nS aivtıden lbarttlr. Bundan 
eı yükııu~k ra.ka.mlsla da ehemmi -
yetil ıııurette yaralananlan göste . 
rebiliriz. Bu kayıplarm adedl. hat.. 
ti. W ile üçle darbedildiği haldo 
dahi mevzuu bahsolmaz· 

Dünya mes~leleri k&r§uunda 
ı:ıühim bir rakam te']kil ettiğini 
ltlmse iddia edemez. Yine ağusto:ı 
ayı sarfmda lfmdlye kadar tamiri 
lltmal edilmiıı olan ikinci derece
deki hasarat m!Jetecna ol:\rak ln· 
gllterede bulunan 13 milyon ev a· 
rastnda yılnız 800 taneırl tamirl 
kabil olmryacak derecede baııarn 
uğramıştır. 

K.açmıyacqıı: 

Bir müddet sinir gerginliği ıe. 
raiti içinde ya,mnayı bekleyebili. 
riz. Fakat bidm kanaatimize göre 
bu ıerait, İngiliz milletinin ruh 
kuvvetinin fevkinde olmıyacak. 
tır. Yakında söylenen bir nutkun 
tahmin ettirdiği gibi, eğer kütle 
halinde İngiliz ve Alman millet
leri arasında bir sinir, adm kuv. 
veti ve iktiham kabiliyeti milca. 
delesi batlıyacak i.e, bu mücade. 
le ne kadar §iddetli ve ne kadar 
uzun olursa olsun, bu mücadele. 
nin önünden kaçmıyacağız. Biz 
JU fikirdeyiz ki hUr müeucsele
ri dofurdu~u ahltk ve seciye, ce. 
bir ile tahmil edilen milıanUd dL 
ııiplinden ve müenirlikten ne el. 
de edilirse edilsin bunlardan da. 
ha azimlcir ve daha mütehammil 
olacaktır. (Alkı!lar) 

Çörçil, r.ihayct umumi vui· 
yetten bahıetmiş ve demittir ki: 

l~lerimiz. büyük bir nisbette 
hareket sah11ma geçmittir. hti. 
la tehlikttinin aesmiı olduğunu 
hie kimse söy1iyemez. Harbiye 
nazın. halen tngilterede Sir A. 
Brooke'un kumandaaına verilmi§ 
olan ve kuvveti ı:ittik~e artan bü. 
yülc ordulara taın bir teyakkuz 
tavsiye etmekte hakh bulunuyor. 
du. 

15 eylülden sonra veyahut Hit. 
lerin söyl~diği ıon tarih her ne 
olursa olsun o tarihten ıonra. de
nizin öteaiı-dcn ıetecck öldürücü 
hilcum tehlikttinden masun kala. 
cağı:nızı &öyliyenle:-!e hemfi!<ir 
ceğilim. 

Kı~. fırtınaları, ciıleri ve ka. 
rai'lığr ile şttaiti de~~tire'ıiHr. 
Bir te1

• dakika gevşeklik olma. 
ırahdır. 

Bundan birkaç ay evvel-kinden 
çok daha iyi bir vuivette bulun •. 
duğumı.ıxu ve halle<lilmeıi li:nm· 
gelen meselenin eylillde ço;c da.ha 
giiç ve biiyük olduğunu söyler-

Vali üskOdarda, muavını Beyoğ
ıunda tetkıkler yaptllar 
( Boı tarafı l illd4ı) 

Vali öğte<len sonra Usk<ldara 
geçerek ~yneb Kamil hastahane. 
sine git.mi~. ~nra kaymakamlık 
binasına giderek kaymakamdan 
Usküdarm ekmek mese~i etrafın. 
da iı:ıhat almıştır. 

Vali aonra Beykom gitmiş. kay. 
makamla birlikte Beykoz - Uskil 
dar yolu güzergAhında \etkiklerde 
bulunmuştur. 
Diğer taraftan belediye reis mu 

avinlerinden Lt1tfi Aksoy dün sa. 
bah Taksim ve Şilli taraOanndaki 
f ırınlan tef ti§ etmiş, Bulgar fırı
nında amelenin yattığı yerle tk· 
mek taşman sandıklar pis görül. 
düğünden yıldırım cezası vermiş· 
tir. LCıtfi Aksoy teftişlerine her 
saban devam edecektir. 
Fındıkhda bir fırının unswluk· 

tan ekmek çıkarmadıği şiklyet e. 
dilmi~. fırın ansııın basılarak. 70 
çuval un bulunmtı§tur. 

Aksarayda da bir fmn hakkın
daki şikayet üzerine bu fmnda da 
un bulur.muş, cezalandırılmıştır. 

KAFl VAGON YOK.1V1U5! 

Verilen maltlmata göre lstanbu· 
lun ekmek derdinin yeg!ne sebebi 
Anadolu ve Trakyadan nakledile. 
cek buğdaylar için kafi vagon bu
lunmamasıdır. Bu )'Üzdcn fehri· 
mize az mal gelmekte ve toprak 
mahsulleri ofisi de 300 tondar, 
Jaıla değirmenlere butday veretm" 
mektedir. Filhakika eskiden lstan
bula günde 300 ton buğday kUi 
gelmekte idiyse de bu ihtiya~ bu
gün biraı artmıştır. 

Diğer tarAftan bulunan ,·agon. 

Macar kıtaları 
hududu geçtı 

lan da evvel! Ofis tutmakta ve 
tüc.car ise Ofisin ihtiyacından ar
tan vagonlardan istifade etmeği 
beklemektedir. 

Bu yüzden lstanbul buğday pi
yasası Uımamen Ofisin idaresinde 
kalmıştır. 

Diğer taraftan bu aeneki buğday 
rekoltesi ~ berekeUi olduiıındaf' 
iki senelik içtiyaç 11isbetinde bul. 
day ll}evcuttur. Yani hiç bir SU· 
retle sıkıntı çe!<mek mevzuubahs 
değildir. 

Berlin beşinci defa 
bombalandı 

Alman tayyareleri 
dün de l~ltereye 

hücum ettiler 

Bundan bqka fırmcılara pr· 
retUklerl unun bfr kaç gUnJnğll 
birden verilmlyerek gUnU gUnnne 
tevziatta bulunulmamım da tel!İ· 
rl oldufu söylenmektedir· 

Fikrlmbce ekmek meseleıi bU· 
ltümetln ciddiyetle tetldklne zaru· 
ret gösteren bir geltll aln11ştır· lıı· 
tanbulda ekmek buhranmdan ıne· 
sul olan kimdir? Kabahat toprak 
Dlahsulleri ofi&inde bıi, doğirmen· 

ellerde mL yolaıa fırıncılarda ını· 
dır? 

öt"nrnberi !!tanbulun gilndc· 
Jik :vatı 300 tond:ın fa::Ia 1 • 

Lo1ld19, 5 (A.A.) - Havı ve IPo tahdide JUzum r,östt'reıı 
dahilt emniyet nezaretlerinin teb.. ortam bir sebep var m\dır? Bir fı· 
liği: ' rmcınm bir kaç güıılük un ihtiya-

BUyük miktarda düıman tay. cını birden tedarik etmesine m:ı
yar~~e~i bu sabah cenubu §Ukt I nl olan şey nedir? 
aahılını afı11ıJlardır. Bu tayyare- E 

1 
._, 

1 1 1 1 
1 d b. Lo d · u noc .... ar nn aşıma ı, cap e-
er en ır kaçı n ra cıvanna den t dbl 1 1 1 d 1 

k d 1 . 1 dir B ak e r er a mma ı ır. a ar ge Pllf er , u mınt a. 
ya bir~ç bomba atılmı§trr. Fakat 
ilk raporlata na;ara'ı' ciddi hasar 
olduğu ıanrlmamaktadır. Av:.ı 
tayyarelerimiz ve dafi bataryalL 
rnnız harekete geçmi,tir. nu,ma. 
na kayıplar kaydettlrilrnittir. 

DUn gece yansından biraz son. 
ra, İngiltere üzerinde vukua ge
len harekat e1naıında ilci dU'111an 
bom~rdıman tayyaresi, avcıları. 
mız tarafından dlitürülmüttilr. ..... 

Londra, 6 (A.A.) - Gece saat 
23.30 a ka~r l'len raporlara na. 
nran. dUn dUtürülen dU,mc:n 
tayyarelerinin adedi 54 e baliğ 

A· 

"Türk malr" 
Kuınaşlara damga 

mecburi vetı 
18 eyiOlde başuyor 

Ankara, S ( A.A.) - lk'ttsat \'c• 
kaletindcn bildirilmi~tir: 

Budapeıte, 6 (A.A.) - D. N. olmaktadır. 
Tfükiycdc iıml olunan, rü.tdC 

25 ten fazla nin ihtı\ a c:lcn bıJu. 
mum kumaş!a:-a. mamul 'e yarı 
mamul denltıre. yün 'e paın~ıh 11).
likleıme "'Turk m:ıh.. l:clımek. ı 
ile fabrika veya ım:ı.f1hatrn: ı im· 
lı?rinin konulması hak:-..ır:Jai.ı 
2113839 sayılı lem \"ekılk.ıı 1-tytU 
l\ararı 8 Eylül 19!0 tarihinJ~.ı ıtı· 
i>aren me\ kii meri:retc girmektecıır 

B. : Macar kral naibi Aınir&l • • • 
Horti, bugün sut on birde, Ma. V:md1a, 5 ( A.A.) - Ha\'a neıa 
car kıtalarırun batında, S.ıatmar retinin istihbarat şubesinin bildir 
• Nemeti'ye &irmittir. Baıveldl diğine nazar:ın. Berlin dün ak~m 
Kont Teleki ile diler hWr6met dOkuı gündenberi be1inci defa ola· 
a.zaıı da, Macar kıtaWının • rü h•v~n ~ ~ıştır. 
kasabaya .giriJjnde hazır bulun. J}lliliZ P.?IDbard,ltMR ıan:areleri 
m~tur. bir ço'k a·!lceri hooefltri bomba a 

. leşi altına almışlardır. Berlin sa\' 
Bu.dapeıte, ~ (A.A.) - Ray. fiyelmnden biri~ki elektrik san 

ter aJaı_ı11ndan • . traıı ile diler bir santral ''e bir ha 
Naibi 1&ltanat ~OTU, Romanya \"&gazi fabrikası bomba altına alın 

t~~~dan .tcrkeditmf 1 olan ara- mış ,.e bu son fabrikada büyük bit 
.zınm ıtıalı~e bı.tlandd!lı ııra~ rangın çıkmıct1r, 
orduya qagıdakı emrı yevmiyı ~ 
göndermi•tir: Diğer bir tayyare grupumuz. bir 

Trianon muahedenamesinin esliha fabrikasına taarruz etmi'-' 

Bu tarihten itibaren fabn!.a ,·e 
imal~thaneler kararname:!~ ı;ö~tc 
rilen şekilde mall:ı:-1na "Tiirk ~1"· 
lı .. kelimelerile firmalarını }"\lzmr-ı· 
ra mecburdurlar. 

Keyfiyet alakadarkmn ittılarr.:-ı 
arıolunur. 

haksızlığı tamir edilniittir. Bin. ,., patlryan bombaiann tesiri ilt> 
lcrce senelik malımız olan arazi.. birçok infilaklar vukubulduğu gô dilmiştir. İngiliz tayy:ırelerimn bLI 
ye giriyoruz. Transilvanyadaki rülmüştür. taamızla takip cttikl~ri "<!Vt' ağaç 
1'!~~-~. kardeşlerimize hürriyet Berlin etrafındaki ~hca ~i~en lar arasına sa~:!arunı5 olan ~ila'ı 
goturuyoruz. difer hatlarına da grup halındt> fabrikalarım tahrip etmektir. 

Bodapeıte, s (A.A.) _Macar bom~ isabetleri vaki olmu~tur 
Berhne }'akın ormanlık mıntaka Diğer biı tayyare grupum~z. 

istihbarat ajansı bildiriyor: · Magdebourgda büyiik bır p.?trol 
Remt bir t~Uğin bildirdiğine Grunevald ormanı da dahıl olduRu 

nazaran, Almanya, Macaristan _ıı_al_d_e.:g:...ec_e_:.y_an_sı_bo_m_ba_rd_ım_an_e __ ta_s_fi_y_eha_n_es_i_n_i _bo_m_ba_l_am_ı_şt_ır_. _ 

tarikiyle Beaarabyada bulunan 
Almanlara yiyecek ve giyecek 
yilklü trenler sevketmektedir. 

sem, herhangi bir askeri sım ifp 
etnıit olmam. 
Auftlan mücWaaaı buırlıldan 

Anantanm müdafaaaı hakkın. 
daki hazırlıklarımız, muaızaııı 
bir surette devam eylemi.tir. 

Orta ptka devamlı bir seri 
takviye kafileleri 18ndermekte 
tereddUt etmedik. Şarki Akdeni.1 
filosunu takTiye için en kuvvetli 
modem gemilerimizden bir kaçı. 
nı oraya göndererek birkaç giln 
evvel oradaki filomuzun hakiki 
kuvvetini hemen hemen iki miı
line ~ıkarabildik. İtalyanlar bu 
bahri harekAttan haberdar bulu
nuyorlardı. Fakat İtalyanlar ta. 
rah:ıdan iz'aç edilmedik. 

Büyük icmilerimb:den buılın 
Mıltaya uiradılar ve bUyUk bir 
itimatla fevkallde azlmldr ve 
mukavim valilerinin kumaııdUm. 
da mücadeleye devam eden bu 
JKİ adalıların ihtiyacı otan ban 
!eyleri oraya götUrdiller. 

Pek yakında orta prkta tid. 
dttU muharebeler beldemeliyis. 
Burada n.ıiyetimisi mümlriln o. 
lan bütün kuvvetlerle idame et
tirmek Ye bütün Akdenizde, yal. 
mz prk havzaaında değil, fakat 
aynı zamanda garp havza.unda 
cia bahrl kuvvetimizi ve bu beb.. 
rl kUV9ctte;ı dofan kontroUl fu. 
lataıtmnak kat'I niyetindeyiz. 

B. Çörçil ıö.derini ş<Syle •ıtlr• 
miştir: 

Bu ıuretle, hem anavatanda, 
lıe:n hariçte. ~,olumuz boyunca, 
rü.:ıarlır r.creden geline, 1abit 
kademiz. (Şiddetli alkt!lar). 

S ebıelerialn kükbil lıtah.la çapalamakta olan bir pahçınııla lio. 
nuttam- Keyfine dfyeet'f• yokta: .. Ah beyim. diyordu- Şa sehızc· 

tere kurak amanda vermediğimiz au kalma- Teneke teneke bof;al· 
tmz. Dolap ~yuaa ~kerek evlekler arasında yol 701 clolaıtınnıe; 
sebMler bir Wrll geDtemeE· Fakat glala birinde Wr yağmur botL 
nır- 'l'lrml dÖrt sut ~ele -Allall balıllum--t bir boylanır, lıere
ketlcalrle• ki delme gitsin··· Gökten gelen suyun tabi gibi yok-" 

Ve )'bae ç&flllamasma devam etti·-
•• de difilıleeye 'vdlm: Göktn gelen ıeylerln tftlri dalma 

ka\"\"ftll ola)'Of• ~ tabiat ..-mdan alarak baghkU mlea
dele dila,....a uldeclellm· Gökten 7apn bir bomba yatmana kadar 
talrll ne elahWr! Blrlnden bayır, 6teldnden &et"-· Fakat ikisinin M .-
klldl yenft..· ===-

ÇlnU teni: ••• 
Yeni Camiin 
yeni kubheai 

Ç bili Wdnla hlkl7flllal Htr!'
lar IDlldUz: Eskiden ıara.t 

kltaplanılurAla yazllı idi IUUl'llD: 
Bir (lall tenlJe örnek olarak ~ 
bir paat.ololl göttlrmifler: .... 
bir tue blyle putolon ,..,...k 
!ılll,• dem)fler· 

Çlall t.enl putıoloaa aJmıt. mu· 
•JfJllO etmlt- Dblertlldea • lllr 
hajl PQ1'UllUt ola put.oloaa 
bir öneibd ~ lıeflım'fo 

. .. Wta..,.. ....... Ud ,.._ 

tolon da nnalf. Fakat o nen. 
bd putoaoaa blrllıirbulea' aymlet
Dlele bnlia yok. 

- Yalla: demlfler· Sen ae yap. 
tnt f Jlhı Mlldea h eald paatololl 
Weiaıhule yem lllr pantoloa tate.. 
dik· Sen ille bir ~ki paatolon da
ha ,·erfyonan. 

- H•Y"", demi• Ba paatoıoo· 
Jardan blrt yenidir· Fakat öteJdalll 
•1111 ohnaanlı lstedlilnls ~ llılt 
hayU uğrafhm· Bele clklcrhal 6tC' 
Jd &lbl esldUneeye kadar lllr bat• 
H sa1unet ~· Buna takdir e&. 
melWniı-

Ba ff.aayı bana naldettltta ,r 
ıdle, lstanbalua metbar \'eni <»" 
mllnln hl)'tlk kabbeelae ~ 
tamirattır. Kabbealn ~ 
y.UeDIJllt- Fabt bu JeDI ~ 
ıtUlar öWdlerha pek abt&ı,.... 
donuk, n matnnnn reaklert ,....-. 
da o kadar W bir parlüblda P 
ze ~IPl10' lıl, ~ eyah lıılf 
taldce glymlf ralauıl MP ,-1lze bak'"' 
yonn111 gibi olayonanaz ,., göıtl· 
plze dalma takke earpryor· 

Jlanl tu kubbeyi de, diler kit• 
fik kubbelere tamuna tamam,_ 
benzet~ bir ÇhaH a~tı ol~:.,-· 
dr dlyeeeltm pllyor• 

lltKM'ET MUX1R 



t 
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(lJftfka: l 
Amerika harp 
saflarında 

~ın lngillere}'e 50 des. 
teılim etmiı olması bir 

~ n Amerikmım harbe ela.. 
İl h bir şekilde gİnnİf olma.. 

iiıd· adeainden baıka bir teY 
J._ ır. 
·'illetik l il ·ı ed anın ng tere ı e aynı 

e dövü!mİye karar vennİf 
'İli llıın aliumtlerinden biri de 

İı:i"I.. bahriye nazınna Amerika 
~' .. nazın Kordel Hul tara.. 
• tonderilen mektupta soru
llallerdir. Bu sualler İngiliz 

... sının "babnlıp babnlnu. 
·~Üpnana teslim edilip e.. 

!}eı eği" hakkındadır. 
,~oyerlerin tesliminden ön.. 

lan bu sualin ihtiva ettiği 
'rİ)llrnln.r dikkate layık birer 
.\~t .arze~ktedirler. 

i rika hariciyesinin öğren.. 
~:tediği noktalar şunlar olsa 

~ı ... r: 
ıı iJ ~ R tere mukııvemctten aarfı-
/ılecek midir? Yani lngiL 

'<>:ıannmsmı tahrip veyahut 
A. tıza gösterecek midir~" 
"'ille 'k il rı a buna Lord Latinn'dan 
~1.~dıktan sonra deıtroycrle. 
1. lıtı tın• . , lll~il c _1§lır. • 
t~ lerenın Amcrıkaya verdi.. 
İheP, lngiltereyi gemilerini 

ı; b· ve teslime icbar edecek 
it ~~'reketo geçilmiyeceğini 

"ktcdir. Yani İngiltere i.. 
ı~una kadar mukavemet, çö
be ek, nihai znfcre kadar 
~ devarn etmenin bir gaye ol. 

d;!' açık bir surette bildirilmek. 

ı\~e~kanrn böyle bir noktayı 
l'lıı 'Ye karar vermiı oJmıısı 
elti ~l rni)yon sterlin kıyme.. 

. t:emilerin düımanm eline 
• z:ıı ea~ ihtimalinden veya imha 
naf:•~dc:n daha ziyade baıka 
li ·{ ıfade eder. Amerikn bu 
İleı ~ İngiltereyi kendisi için 

lt
111 

rı hat telakki ettiğine ve bu 
J'dat mukavemetini arttmnakta 
ltiı aı- tasavvur ettiğine miaal 
.\rrı:t!11ektedir. 

& tıka lngilterenin muvaffak 
rh:1

• nazi ve fa!İst istilasının 
ha ·ı U~itin garp sahillerinden 

~te·d~tı geçmemesini anu et. 
ıı111 ıı-•• liatta bu harp Ameri
ın~ı ve iktısadi bünyesi ba.. 
it "<lll tetkik edilecek olursa 

lltıa Atneriknnm dünya ile olan 
hıebetlerinde hududunun 
oylarından baılamıı oldu. 

l-t il kabul etmek iktiza eder. 
~i~hin İngiltere için kaybedil. 
~ r~~ctmck Amerikanın bu 
kte tnudahnle zanıretini hisaet. 
l'f olduğwıu izah e~el'. 
. ar;bin ı ·ı . . ka bedii '4 o•~ ngı tere ıçın y -
l "'naıı: 

ıj ~Dünyanın siyasi müvaze. 
lt ınundan, 
lıı- ideoloji bakımından, 
k~ Mali ve iktıaadi nizam 
..\~lan ddan Amerikayı ıiddetle 
'. ırır. 
. ili t'ık:ayı ıiddetle alakalandı. 
}'~~leler vaktile tasfiye ediL 
h!İltttı• ol~rsn Amerika bizzat 
• ltl ıçine düımüı olacak.. 

#\Jllıa 
.~k fYa Ve İtalya harbi kaza· 
~ b~~ llrga dünya üzerinde bu 
lilc •rn kudret kendilerine sem 

lllaelen devletleri de etrafta. 
1ttı1 t~~ dünyanın aiyasi bari. 

~ ~ ~ın edeceklerdir. 
~:ki ~aıun garp nısıf küreıin
~ llrtıind aatlcri kadar tark nısıf 
\ ~~i kud e v~ Okyanuslardaki si-
~t t'eta de tehlikeye maruz 

A tr. 
'\llıel''kan 

~1 I~ Çe~· 1? kuvvetli düıman. 
'4?ı h" ilını, olması yalnız pli.. 
~~ br tehlike olmakla kalmı. 

ıtıır.,,.~laı~dtclılike bizzat Ameri
tt-a~<ll<a bük"! vasati ve cenubi A.. 
~~lar- ~etleri arasında ta.. 
k .clctir ~1 teminine kadar gi. 
~ti ~ı~Sınıi kudret itibariyle 
~ l Arrıe. 8!11 alan mihver politi
~ Seyd nkaya veı-eccği ziyan 
l:"' bir ii e~ evvel onun ikinci ıı. f edi~hl·haline girmesi ile hü. 

d~ıo·· ı ır. 
~"tı- l~ ha.kurundan Amenb, 
bi;.~ltite . :vletlerinin ideolojik 
l'iL hu .. • rı ıle taban tabana zıd 
-~ y

1Yet ~ ~ i~ n~etmektedir. Ame. 
~·d .haılndeoloJık bünyeıi ile te· 
lıi!~teu e bu~unacak dünya ha. 
~ ll-, lii hnıe?-ıkayı felce uğrnta.. 

"ı;:l'a ~~T?Uusa manevi bir in. 
~!illi ~ . Ul' eder. 
,~ e. ıktrsadi bünye baln-
~d t1 •i~hvcr hakimiyeti Ame. 
~.e~lt b· cın değiıtinni:re icbar 
~ ll" malı" d" ~i ,il ltena· . ıyette ır. Ameri. ., ~· ttıuhaf ıktııadi ve mali reji. 
ıı, ~1tı laı 82 edebilmesi mih· 
~•i ":vvur. ettiği dünya cko. 
tıı:.~C ~lıycsi httdudu bari. 
~ biliıJsi la d.ı kurtulmuş ol. 

& Atnerikıının bu&\in· 

.. 
Şehir Haberleri 

Sarıyer orta okulu 
açıhyor 

Binanın istimlak 
muamelesine ba§landı 
Şehrimizde orta okul ihtiyacr. 

nı tetkik etmek üzere Ankaradan 
İstanbula gelen orta tedrisat u. 
mum müdürü B. Hayri tetkikle. 
rini tamamlamıştır. Son olarak 
Sanyerde yeni asılması dü§ünü. 
len orta okul binasını gezmiş ve 
alakadarlardan izahat almıştır. 
Bina 23 bin liraya istimlak edile
cektir. 

Orta okut önümüzdeki ders yı. 
lı içinde faaliyete geçecektir. is. 
timlak muamelesi birkaç güne 
kadar yapılacaktır. 

--o----

Köy yatı okulları 
hazırhkları 

Kartal Yatı okulunun 
açılması geri kaldı 

Kartalda açılmasına karar ve
rilen yatı okulu için bina bulun. 
rnadığından yatı okulumut açıl. 
ması şimdilik geri brrakılmıştrr. 
Diğer taraftan muhtelif kazalar. 
da açrlaca.k yeni köy yatı okulu. 
nun hazırhklarma devam edil
mektedir. Bu okulların öğretmen 
kadroları hazırlanarak tasdik e. 
dilmek üzere Ankaraya gönderil. 
miştir. 

Yatı okulları b;r teşrinievvel. 
de faaliyete geçecektir. 

Veni icra 
kanunu 

11 Eylfılde tatbik 
mevkiine giriyor 

Yeni icra kanunu bu ayın 11 
inden itibaren meriyet mevkiine 
gireceğinden İstanbul icrasında 
hummalı bir hazırlık faaliyeti 
başlamıştır. 

İs tan bul icra teşkilatı tevsi 
edilmekte ve yeni mtçok' tc'fitip, 
memur alınmaktadır. 

Yeni icra kanununa i;Öre mah. 
cuz eşya hakkında üçüncü ~
hısların istihkak davalarına icra 
hakimleri bakacak, imza inkarla. 
rx bundan böyle asliye cezalar 
yerine icra mahkemelerine veri. 
leCl!ktiı. 

Evvelce tatbik edilen 11 O 
muhtelif müddet miktarı da yeni 
~anunla yedi güne indirilmiştir. 

Gazi Köprüsünün 
boya meselesi 

Gazi köprüsünü inşa eden fir. 
ma dubalara şartname harici bo. 
ya sürmü~, boyalar kısa bir .a. 
manda bozulmuştu. Bu yüzden 
belediye ile firma arasında cere. 
yan eden müzakereler neticelen. 
miş, firma artnamede tesbit 
edilen boyayı sürmeye karar ver. 
diğini bildirmiştir. 
Yakında boyadan bir miktar 

tecrübe mahiyetinde Karaköy 
köprüsünün ibir dubasına sürü. 
lecek, sonra Gazi köprüsü duba. 
lan boyanacaktır. 

Raufi Manyas 
İzmirden döndü 

Tetkiklerde bulunmak ÜT.ere 
hmire gitmi~ olan Limanlar 1~
letmesi Umum Müdürü Raufi 
Manyas §ehrimize dönmüştür. 

İzmir liman işletmesinin hesap 
ları \'C çalışmaları tetkik edilmİ~
tir. 

Halide Şehir 
Tiyatrosundan ayrıldı 
Şehir Tiyatrosu arti tlcrinden 

llalidenin tiyatrodan kati ~urette 
ayrıldığı tahakkuk etmiştir, Tiyat
rodan evvelce çekılmiş olanlardan 
Avni l>illigil de yeniden ahnmı~
tır. 

Verilen haberlere ~öre Franc:ız 
tiyatro unun bütün koltuklarının 
yenilenme ine karar verilmiş, i~e 
ba~lanmıshr. 

kü bünyesini ve sosyal nizamını 
muhafııza cdebilmeıi mihver ikta. 
udi reji.minin cihanşumul bir hs l 
almasına mani o1abilmesilc müm. 
kündür. 

Bu sebeple Ame'l"ikanın 1939 
har::inin birinci yılın<:" k~ndisİ?'İ 
lngiltcrenin rafın d :. görmcııini 
tabii ccrmelidir. 

SADrtlERTEM 

ikinci bono 
sahtekarlığı 

Maznunların muhakemesine dün 
ikinci ağır cezada başlandı 

200 liralık bir mübadil bono·unu 
tahrif ederek 2600 liraya iblağ ve 
Izmirde birio;İnc ciro cder<'k burada 
tenzilatla kırdırırlarken ele geçiri. 
len ikinci bono sahtekii.rh~ı hadi
sc~i maznunlarmın dün ikinci ağır 
cezada muhakemelerine başlanmış. 
tır. 

Uunlar birinci bono sahtekarlığı 
işinden maznun bulunan llü nü 
ve Ethem ile Fuat. l\luc;tafa. Te,·
fik, Cavit, O man Nuri ve Cemal
dir. 

Dünkü muhakemelerinde maz
nunlar ~uçu hemen hemen Hü5nii. 
nün ve Ethemin üzerine yükler 
mahiyette ifade vcnneğe, .şahit ola-

rak dinlcnil<'n birinci bono i~indcn 
me\'kuf Mehmet Ertaş ise. nıaz. 
nunlardan Ethcmin bir !!;Ün tc\'
kifhanedc. kenıii i yüzundcn t~\:ki f 
edildiğini ileri sürerek ken<lıc;ıne 
tahrif ettiği 2t>OO lira dcğcrind~ bir 
başka bonoyu hediye etmek ı-tc. 
diğini söylemiştir. 

l\fahkcmc bunu bir ihbar ma
hiyetinde telakki ederek işi ,ınüd. 
deiumumilrnc haber ,·ermi~, ve 
l\tehmet Ertaş hazırlık tahkikatın
da da sorguya çekilmiştir. Bu yeni 
bono sahtekarlığı yüzünden de 
Ethem hakkında yeni tahkikata 
girı5ilmi~tir. 

Çiviyi diihilde 
imal edeceğiz 

Bu hususta taahyete geçılmek üzere 
Fiyat mürakabe komisyonu dün 

akşam toplanmı~. çivi buhranı ü. 
zerinde tetkikler yaparak bu hu. 
susta çivi fabrikatörlerini dinle. 
mi<jtir. Piyasada çivi bulmak çok 
güçleşmi~tir. 

Bir iki giin evvel bir firma na. 
mrna hariçten bir parti mal gel. 
miştir. 

Komisyon. muhtelif boylarda 
ve cinslerde olan bu mallara satış 
li;;atı tcsbit etmiyc çalışmakta. 

dı r. 
Şehir Tiyatrosu da dekorların

da kullanmak üzere piyasadan si
vi aramış. bulamamış; nihayet 
yeni gelen bu partiden bir kısmı. 
nın kendisine ayrılmasını istemiş. 

tir. Deiz yollan idaresinin de bu 
yolda müracaatı vardır. Bu mü. 
esaeselere mümkün olduğu mik· 
tarda derhal civi verilecek ve bun 
larm fiyatlar; komisyon tarafın. 
dan tesbit edildikten sonra be. 
delleri kendilerinden alınacaktır. 

Komisyon piyasada bulunan 
bir miktar demirin bir kısmiyle 
çivi imali üzerinde tetkikler yap. 
maktadır. Bu demirlerin tel ve 
sonra da çivi haline ne kadar 
masrafla getirilebileceği üzerinde 
dün fabrikatörlerden malumat a. 
lınmıştır. 

Hariçten çivi getirilinceye ka
dar bu suretle dahilde imal edi. 
lcnlerle idarey çalışılacaktır. 

Romanyadan alacaklı 
vaziyete giriyoruz 

Kliring hesaplarında Roman
yadan gittikçe daha çok alacaklı 
vaT.iyete girdiğimiz tesbit edil. 
mektedir. Alacak miktarı 1,5 mil. 
,·on lirayı bulmustur. Son kalan 
tiftik ve yapağı partileri gönde-

rilmeden evvel vaziyet ticaret ve. 
kaleti tarafından tetkik edilecek. 
tir. Çiinkii evvelce yapılmış an. 
laşmaya göre bir tarafın alacak 
miktarı 1.5 milyon lirayı bulunca 
bunun tasfiyesi icabctrnektedir. 

Lise ve orf G okullarda öğleden 
sonraki mütalealar 

Orta tedrisat müesseselerinde 
öğleden sonra yapılan müuılea. 
tara devam mecburiyetinin !<al· 
dırılması hususunda bazı talebe 
velileri maarif vekilli ğine miira. 
caatta bulunmu~lardır. Maarif ve. 
killifi ı:csen yıl ö~lcden sonra 
ancak dışarıda işle meşgul olan 

Düğme sakhyan 
hırı yakalandr 

J\1arpuççularda J\l :ıca Hamam 
cadde:--inde 57 numaralı dükkanda 
sırmacı Ye düğmeci Apo~to!ur 
dükkfınında zabitana mah-.u C'lhi .c' 

düğme~i mevrut olduğu halde 
bunları ı:atma) ıp 5'<ıklcıdı~ı wıni. 
yet memurları taraf ın<lan hahcr a . 
hımm, dün dükkfınında arastırma 
yapılarak 144 dlı.L(me bulunn{tı~tur. 
Apo~tol dirıniime~hudu miit<>a

kip katibi Emi tokli~c c--ki tarihle 
bir ratuı a doldurtarak l\ 11 ır\ı<lğlu 
hanında terzi Kamile ti>ndc:-erck 
:-atılmış f,!ibi gi; !ermek jc;tcmi~se 
de bu da hir zabıt varaka iylc tcs. 
bit edilmiştir. 

Statistik Umum Müdürü 
gclCii 

St.,Uslık Umum ~lü1!1rü CelAI Ay· 
bar dtln ııabah Ankarad.ın :rhrlmlze 
;:;cim ııtır. 

talebeye i.dn vermiş ve herhangi 
bir yerde çalışmıyan talebeye bu 
me1uniyeti vrmemişti. Bu yıl da 
bazı talebelere yine öğleden !':On. 
ra izin verilehilecelctir. Bu husus. 
ta maarif vekilliği bir talimat:ıa
me hazırlamak•adır. 

iki delı müşahe
deha neden k~ ~; 
Geçenlerde Cemil ve Topal Ha. 

san .:dında iki eroin müptelası 
yakala·1mış. bc~inci sorgu ha. 
kimliğine verildikten sonnı deli 
olduklarından şüphe edilmiş, tıb. 
iidlice müşahede altına alınmış. 

!ardı. 
Fakat heı iki deli de dün mü. 

şahed('har.eden kaçmışlardır. 
Şimdi sehirde serbest serbest 

dolaşan deliler zabıta ve jandar. 
ma taraf ındaıı şiddetle aranmak. 

tadır. 
----<>--
Maliye Vekili 
şehrimizde 

Maliye Vekili Fu~d .Ağralı 1.1 -

mirden vapurla ş:hnmıze. g~lmış. 
tir. Bir müddet burada ıstırahat 
edecektir. 

g EYLUI,; 1940 3-VA~T 

Yolcu salonu11da 
inşa edılecek 
telsiz kulesi 

. Galata y~lcıı salonunda inşa e. 
dılecek telsız ku.lesi için yilprl. 
~akta .olan .. tetkikler bitirilmek 
uzeredır. M uhendi Jer, rıhtımda 
ç~hşa.n vapur ve liman vinçlerı. 
nın . ıstas>:on.a 7.ararlı olacağını 
t~rbıt etm~ştır. Bunun önüne ge. 
çı emczse ıstasyon daha başka ta. 
rafta kurulacak ve telefon .1 
1 ba 

_
1 

ı e sa. 
ona g anacaktır. Vapurlardan 
gd~l~ln hkabherllker ?erhal salona bil. 
ırı ere , a a ılan edilecektir. 
Bu yo.da bugünlerde kat'" bir 

karar verilecektir. ı 

Gümrüklerde 
kalan mallar 

Cins ve miktarlarının 
tesbitine başlandı 
M 11htelif sebeplerle gümrük 

l~rde kalan ve kon~iment • . ~ osu ve. 
ya dığer evrakları olmad·ğı d n 
ithal edilcmiyen malların ' t' n a 

k
•
1 

. ıcaret 
ve a etı tarafından çıkarıl a 

.. d d'ld' W• . masın 
m~sdaak.e e ı. ıgı ıçin dün §ehrı. 
m.~z e .. ı ~lakadarlara İstanbul 
g~mruklerınde bu gibi mall n 
m kt 

. 
1 

. • an 
.' . a~ v.e cıns ennın tesbiti bil 

dırılmıştır. • 
1'.akat bu iş çok güç görülmek 

t~dır. Çünkü gümrük idaresi aa.: 
hı. antrepolarda bulunan malların 
mıktarlarını bilememektedir B 
yolda tetkikler yapılmıya ~Jl~ 
mıştrr. 

_Şimdi~i tahminlere göre, üç 
mılyon lıralığa yakın mühim mik 
tarda Japon malı gümrüklerd; 
kalan mallar arasmdadrr. Bu mal. 
ların mühim bir kr!!mı manifatu. 
ra eşyasıdır . 

Bundan başka Amerikan ve 
Alınan malları da vardır. Bu maL 
l~r çıkarıldıktan sonra piyasada 
bırçok. maddeler üzerindeki buh 
ran zaıl olacaktır. • 

----fl---
istanbulun sömikok 

ihtiyacı 
Şimdiye kadar 21.000 

ton satıldı 
J · tanbul Sömi.l\<lK ~.Kok .mese

le· i kış gelmeden hallolunmuştur 
Eti Bank bu işi üzerine aldıktan 
sonra Ltanbulda bir te~kilat kur
muş. yirmi be~ depo açılmış, ~im
diye kadar 21000 ton kömür satıl. 
mı~tır. Zongulclaktan Sömikok mu. 
varidatı devam etmektedir. Bu
nunla beraber halen l stanbulda 
17000 ton kömür stoku vardır. 

Poliste: 

Bir amele iskeleden 
düştü 

Gnlatnda Yazıcı sokağında oturan 
Esklnnzl Kadıköy Slnagonunu tamir 
etmekte iken 0,5 metre yüksekteki 
ı.skl'leden şokağ'a d!lşmU~. lxı~ından 
ve muhtelit yerlerinden yo.ralanarak 
hastaneye kaldırılmıştır. 

ntn .\H.\n \ ('I J{E:\"1)1 AHı\llASI 
• \1.1'1~ DA~ IC~ı;~nt 

Gfü:tepcı.le istasyon caddesinde 7G 
numnrah dUkkl\nda yatıp kalkan 
Den·iş arabnsile mti§tl'ri nlma~a gider 
ken atlar Urkmüş, alabildiğine koıı· 
mağa başlnnuşlaıdır. Bir ara mu\·aze 
nl':ıinl knybcclcıı. Den·i§ arabanın al· 
tına yuvarlanarak çiğnenml;ı, muhle 
ıır yerlerinden nğırsurelte yaralı bir 
halıle Haydarpaşa hastanesine kaldı· 
rıınu:tır. 

.Cir çoruk ıo.iııt•ma balkoııundaıı 
di.i tü 

Dün Kadıköyündeki Saray si
nemasında garip bir kaza olmuıı
tur. Riııemanın balkonunda en ön 
sı:nda oturan, l2 yaşında Celal is
mınde bir ~ocuk filmi seyrederken 
lrnyccana kapılmış ve birdenbire 
mu"~.zen<'slni kaybederek beş met 
:e. ~ıık:ekli~indcki balkondan aşa. 
g.~) fl·ı dilı;mliştür. Alt kattaki se. 
) ırcı er de yUksektcn dü en bu 
karaltının ' lk ·· - ş ı om:c ne oldugunu an-
lıyamıyarnk korkmuı:ılardır. 

Muht l'f ~ c lal e 1 Yerlerinden ynralanan 
e hastaneye kaldırılmıştır. 

l'ara ~ ii1ünden iki amele 
hirlbirlcrini yRralndılar 

r . 
:.yupte Babaha\'dar cadde-inde 

~~uran_ buz fabrik
0

a ı amdcsinden 
~r~bıga\ı 1 mail ile Dikime\'i jc;_ 
çı crınden !\lehmet para yüzünden 
ka\'ga etmic;le:rdir ' 

}k' . ~ • 

1 
. .ı 1 de bıçaklarını çekip birbir-

crını muhtelif yerlerinden varaia. 
mı~.lardır. Yaralılar Balat haı:taha. 
~~ ille kaklırılmı<:lardır. B~nlar. 
d a~t Mehmedin yarası çok ağır ol-
_ugu ndan Cerrahpa~a hastahane.. 

c.ınc kaldınlmı'5ltr. 

Görüp düşündükçe: -
Hazin bir 

tören 
Tabii siz cle görcfünüz; Fransa. 

da ders senesi başlarken a:,ir tö. 
ren yapılmış. Profesörle\, mual
limler ve rr.urebl·iler, çocukların 
milli duygularını, vatanperver. 
liklerini körükliyecek nutuklaı: 
söylemişler ve sonunda: 

- Fransa öldii mü? 
Diye sormuşlar. 

Mektebi, hocası, çocuğu ve Ji.. 
saniylc koskoca bir varlık ortada 
dururken; sorulan bu sual, beni 
bir kefen gibi üşüttü. Evet, kefen 
gibi, ruha giyilen, iç varlıklarına 
geçirilen bir lkefen gibi. 

Her milletin tarihinde, şanlı 
yapraklarla, soluk hatta kara say. 
falar, yanyana dizilirler. Bazan 
düşüş, dereceli olur, bazan kes 
kin bir uçurum ansızın önüne çı~ 
kar. Yükselişlerin de böyle dere. 
celisi ve birdenbire şahikalaşan. 
ları vardır. 

Fransanrn bugün uğradığı mu.. 
sıbet, işte böyle keskin ibir dilşüş 
sayılabilir. Fakat bu uçurumun 
arkasında "yarın" m bir dağ gi.. 
bi yükselmiyeceğini de !kimse id 
dia edemez. 

"Medeniyet" e asırlarca zekli 
sının meşa1esini tutmuş. ilme, sa. 
n~t~: fenne dehalar ~e~iy~ etıni~ 
buyuk kahramanlar yetıştirmi§ 
bir millet, biç şüphe yok, ki bir. 
tek sarsıntı ile mezara ~irmez. 

Mekteplerin açılacağı günd~, 
vatanperverane nutukları yerin. 
de bulurum. Heyecanlı hitabete 
rin faydalı olacağrna inanının. 

Fakat: ' • 
- Fransa öldü mü? 
Sualini pek yersiz ve acı, hat 

ta zehirli buluyorum. 

Çocuğun zihnine bu korkunç 
fiki.r, bir masal şeklinde, bir fa. 
raz.ıye halinde bile sokulamaz. Bu 
türlü kıyaslann ruhlar üstünde 
çok fena tesirleri olur. 

"1870" mağlubiyetinin demek 
tep ve terbiye baknnından alın 
mış hisseleri vardr. Fransız e
debiyatı lbu ömeklerle doludur. 
Hemen her eli kalem tutan Fran 
sır, ruhundaki bu yarayı en a ağr 
bir kere deşmiş. içinin derdini bir 
kere dökmüş, it11anını, ümidin 
bir kere tekrarlamıştır. 

Dü~yanın bütün dillerine çev. 
rilen, bütün mektep kitaplanna 
giren "son ders", işte böyle bir 
eserdir. 

"Son ders" de ne hazin bir iç 
srzlayı1}r, ne derin bir vatanper. 
verlik şahlanışı sezilir!.. 

"Son" un her türlüsil acıdır. 
Fakat "Son ders", bu acılığı ni 
hayetsiz bir hale sokmak kudre
tini gösterdi. 

"Alzas" aşkını göklerde kö. 
rükleyen kudretli nefeslerden bi.. 
ri de "ton ders" tir. O son ders. 
ten, nasıl bir Fransız neslinin ye. 
tiştiğini ise hep !biliyoruz. 

Fakat bu defa işe tersinden baı
ladılar. Allah verede sonu da ters 
gelmiye ... 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Menha suları 
talimatnamesi 
tasdik edildi 

.Menba sulan hakkında beledi. 
yecc hazırlanıp Şehir meclıc:inden 
geçen talimatname tasdik için An. 
karaya gönderilmişti. Talimatna
me tasdik edilip gelmiştir. Iklecliye 
mecmuasının yakmda çıkacak olan 
nü hasında ne~redilecektir. 

Talimatnamede menba sularının 
kaynaklarında yapılacak tesisat. 
c;uların nakil, te\'zi ve satı~ jc;}eri 
hakkında ,·eni hükümler vardır. 

Belediye de bu müna ebctle Ha. 
midiye suyunun menbamda mo
dem tesisat yapacaktır. 

~ Cuma Cumnrtc. 
- 6 Eylül 7 Eylül > 
~ 

4 ~aiıan <( 3 Ş~ban 

~ hı:w 121 lı /. 1 19-w) 

\'ıtlutlrr \ 'B:<atl 1~7.anl \'ıu,.111 ıı.:7.ıı.nı 
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Asker ailelerine 
gapılacak gardım 

(B~ tara/11 incide) ( Bedeni kuc:ircti olmayıp da mali 
. . .. . . . • ta kudreti olanlar yardıma iştirak e. 

tikten gunden terhts cdıldıklcn . - decekleri gibi malikudrcti olmayıp 
rihe kadar yardım yapılacak, ~ı- da valnız ,.aıı~ma kudreti bulunan. 

d · · · b 1 askerlenn J :. • rar a ve ızınsız u unan_ . . 
1 

!ar da bu yardımı yapmakla mü. 
ailelerine firarları veya ızmsn: 0 a. kelleftirler. 
rak l~da~ ayrıldıkları tahak- Bu ~·ardımlnra ~hirde belediye 
k-uk ettıği tanhten son1 ~erdest ve hususi muhasebelerin mali kud. 
edilip tekrar kıtasına sev ·o unu~ retlerinc göre bütçelerine koyacak. 
cayakadar yardım yapılmıyacak. tarı tahsisatla ic;tirak edeceklerdir. 
tu. Bu iki daire bı~ uğurda sarfolun· 

Asker ailelerine )apılacak yar. mak üzere erbabı yesarla hükmi 
dımlar yiyec:ek, erzak, oturaca." ev ~ahsiyeti haiz müesseselerin yapa. 
tedarikinden, veya bunları temine cakları teferruatı da kabul edecek. 
medar olarak para tevziinden, köy. !erdir. Bu yardımlar şehir ve ka
lerde tarlalarını, bağ. bahçelerini sahalarda belediye \C belediye şu. 
imece Eürüp ekmek ve harmanla. heleri, köylerde ise köy muhtar ve 
rıru kaldırmaktan ibarettir. ihti.rar meclisleri \asıtasiylc yapı. 

lacaktır. 
YARDIM YAPACAKLAR: Şehir ve kasabalarda belediye 

Bulundukları şehir, kasaba ve veya belediye ~ubeleri bu yardıı_n 
köy halkından as.kere alınmamış işini ker.c!i bölgeleri dahiliı:de .l~ı r 
olanlar tarafından yapılacaktır. kül olarak mütalea \'e tanzım ıçın 
Yardımı rapacaklarm malı ve be- kendi memurları arasından bir 
dent kudreti olmak şarttır. yardım bürosu teşkil edeceklerdir. 

Trakya, Çanakkale 
ve izmitte 

(Bt11 _.. 1 

ı ~::ı=~· Fener adası I Hı"ndı"standa bı·r (da.bil)· Ccnuban Bandrrma, Kör-
pcağu.ç. Elmalı, Kilise alanı, Çalı.. 
'köy, Paşa.köy (dahil)· 

Garben Bababu.rnunun 10 lı:ilo. 
metre garbr, Bouaadanm ıo kilo
metre garbı, lmroz adaamm l O 
kilometre garbı ve Sultan içme 
(da.hll)· 
Şiınalen Yaptldak, rene. Ata

bey, Barbaros (dahil)· 
hmittc: 
Şarkım Kaymaı:, S&panc& (da

hil)· 
Ccnubcn Sapanca, Meeruriye. h. 

nlk, Gemlik, Kaymaklı 10 kllomct. 
re cenubu (dahil)· 

Gsrbcn Bozburwı.un 10 ~lo-
1rlrc garbı, Kartal Pq:aköy (da,.. 

h 1). 
Şinıalf>n P~6y. Kaymaz. 
Rlmdun başka. karnmam.ede 

T rld} o ile yabancı memleketler 
nı s!nda işlcyccc!c yabancı tayya· 
ı el "rin takip edecekleri gilzergA.h
lc r d:ı tro~it olunmaktadır· 

...; 

serg~ açacagız 
Sımla, 5 ( A.A.) - Röytcr bildi· 

riyor: 
Türkiye ticaret vekaletinden 

Bay .Borayın Hindistaru ziyareti ne 
tiresinde Türk • Hind ticaretinde 
bir tezayüt kaydedileceği ümit o· 
lunmaktadır. 

Boray, Simladaki hükOmet er 
kflnile birçok mülakatlarda bulun· 
duktan sonra Kalkuta ve Bombay 
da Tilrk emtiasmdan bir sergi aç
mak için mühim ticaret merkezle· 
rini ziyarete gitmi~tir. 

Türkiyeyi Bağdat yolu ile Bas· 
raya bağlayan demiryolunun gec;en 
lerde ikmal edilmiş olması :ve her 
iki memleketin yeni mahrcçler bu\· 
-mak -nrzusa Boraym vazifesinde 
muvaffak olması için mühim bir 
funil olarak telakki edilmektedir. -------------------------

D;rvişin ~~~~sı ·ı 
Dcrvi3ln btrlne: 1 
- l11l1n s&unm l!IOf:rum.da bulunmak nasip oldu mu dfye sor-

dular· So.framıdaıı balısecIDeıı edam gayet cimri idi· • 
~ aôYle cevap nnll: ı· 
- Sofrasında blo bahmmacbm· Yalnız bir gün kapısmm önün-

den pçlyordmn· O ınrada 19crlcle yftllek yl.vordn· 1 
- Peki D&llll olur? dedlJıır. Sen 80kakta iken o adamın içeride 

yemek 7edlifnl :msıl A.Dladm? 
- Kapı önünde !,W""kl'" duruyordu, ellerinde tüfekler nrdı· 

Evin tizerinilen o anda bil' kuş bile geçtrmJyorlardı· İnip te yemek· 
leıt kapar diye-.. 

• '$. • 

Chnrl bir adama sordular: 
-NccJc.D yemeği lı.ep yalım başaın. yersin! Şöyle ce\"ap \erdi: 
- Bu saall bana deill, :yemeifnt bir kat kf~l Ue beraber yL 

yene sorun! 

Çevıren: Suat DelfvDş - 16 -
-8-

CLAlRE BAYFORT 

- lsminiz, soya(Llız? 
- Claire Bayford. 
- Doğruyu söyliyeceğinizc ye. 

min eder misiniz? 
- Kadiri mutlak olan Allalı na. 

mma yemin ederim ki, malık~ 
huzurunda hakikati, biltün haki
kati yalnız hakikati söyliyeceğim. 

- Müteveffa Maxwell'in >·ega. 
ne kızısınız değil mi? 

- Evet. 
- Diğer şahitleri dinlediniz cle.-

r.:ı ., 
~mı. 

- Evet. 
- Siz de hepsiyle beraber o ak. 

şam salonda mı idiniz? 
- Evet. 
- Pedeıinizin kısa bir müddet 

için salona &elcfii.ini hatırlar mısı
nız? 

-Evet. • 
- Pederinizi son görüşünüz bu 

mu oldu Misters Bayford? 
-- Evet. 

- Şahitlerin anlatmış olduklan 
gibi. herkes çekildikten sonra sa. 
londa Mister Margrcaves ile bir 
müddet yalnız kaldınız mı? 

-Evet. 
- Siz ne zaman odanıza çckil-

d .. ? 
ınız. 

- Bunu dakikasiyle söyliyebili
rim. Bir gece evvel Mister Hargre. 
ave ile bir baloya gitmiş olduğu
mur.dan, o gece pek yorgundum. 
Yukarı odama ç1kmadan ev\ el 9)k 
yorgun olduğumu ona söyledim. 
O da saatine baktı. Saat tam on 
ikiye on dak"ika \•ardı. 

- Demek en geç on ikiye beş 
kala odanızda idiniz? Mister Har
greavcs slı<len sonra salonda kal. 
dı mı? 

- Hayır. Yukarı beraber çıktık. 
Ve merdiven ba ında ayrıldık. Ay
ni Z2llülnda odalarımıza girdik. 

- Odanızdan bir daha çık-tınız 
mı? 
-Hayır ... Haber alana kadar ... 

Felaketi haber alana kadar çıkma
dım. 

- Anln·orum. Fel~eti haber 

Spor 
-- - - . 
Atletleri davet 

Türk Atltli:m Fcdtrasyonımdan: 
14 \'C 15 Eyhlldc Fenerbahçe 

stadında yapılacak Türkiye birin
ciliklerine iştirrtk etmek üzere ken: 
clilerine yazı ile tebligat yapılmı~ 
olan 1stanbul atletlerinin üç gün 
zarfında lstanbul bölge bina<:mda 
.Federasyonumuz teknik mü~a,·ere 
heyetine saat 18 den itibaren mü
racaat etmeleri ehemmiyetle tebliğ 
ve rica olunur. -----

Davet 
Yıldırın: Davutpaşa Kıtlübii 

başkanlığından: 
8.9.1940 Pazar günü saat 10 da 

Samatra Cumhuriyet Hruk Parti<:i 
bina::ıında Kulübümuzün fevka!üde 
kongre-\ aktedileccğinden sayın 
üyelerimizin gelmeleri rica olunur. 

1 - Nizamname Tadili. 
2 - istifa eden idare heyetinin 

yerine ~eçim. 

Yugoslav 1< rahnın 
yıldönünı l 

• (Baş ta10Jı / ıncide J 
rüşt olmadığından. niyabet vazi. 
!esi Prens Pol tarafından deruhte 
edilmiştir. O günden bugüne ka. 
dar Avrupanın bugünkü karı~k 
vaziyeti içinde memleketi haki
katen iyi idare etmekte büyük bir 
kabiliyet göstcrmiııtir. Prens Po. 
lün niyabeti daha bir sene devam 
edecektir. Ondan sonra İkinci 
Piyer asıl olarak hükümdarlık 
vazifesini bizzat ifaya başlıyacak_ 
trr. 

Gehç kral çok i •i bir tahsil ve 
terbiye gör:nü} olduğundan bu 
büyük vazifeyi muvaffakıyc~le 
göreceğinde §Üphe yoktur. 

Yugoslavya ahalisinin kendisi. 
ne ve ailesine karşı beslediği iti. 
mat da bu muvaffakıyeti kolay
laştıracaktır. 

Yugoslavya Sırlı. Hırvat, Boş. 
nak gibi muhtelif unsurlardan 
mürekkep bir memleket olduğu 
için burada kralın mevkii di~er 
memleketlerden daha miihimdir. 
Bugüne kadar bu muhtelif unsur. 
tar arasında kralın makamı kuv. 
vetli bir irtibat vazife.si görmüş. 
tür. Bundan sonra da göreceğine 
eminiz. Dost ve müttefik mcmle· 
keti başlarında kralları olduğu 
halde mesut görmek Türkler için 
derin bir inşirah vesilesidir. 

Zengin dilenci 
( Ba.ş tarafı 1 i1ıcide) 

kahvelerde geceyi geçiririm. Son 
günlerde Galatada ~lescit sokağın
da 23 numaralı evde bir oda kira. 
lamıc:tım. Artık orada istirahat 
edecektim ... 

!\ luharririmiı §Öyle bir sual sor
mu)ur: 
- Paralarm çalınma<:ından kork
mıror mu un? 

- Ben nerede yatarsam yata. 
yım gözlerim yan açık uyurum. 
Birisi şö~·le elbiseme dokunsa he· 
men uyanırım. Zaten bende para 
olduğunu kimse bilmer.Oi ki .. 

- Hamama filan gidince para. 
!arım ne )'.apardın? 

- Para biriktinnere ba5ladı
ğrrndanberi yıkanmış değilim. Ha. 
mama gitseydim paralar belki do 
ortadan yok olurdu! 

,·erdikleri zamana kadar odanız. 
dan çıkmadınız. 

- Evet efendim. 
- Odamza girince hemen yata.. 

ğa yattınız mı? 
-- l !emen yattım. Ç.Ok yorgun 

olduğumu sö}·lemi~tim. Gayet ça
buk soyundum ve yatağa girdim. 
Fal\at bu yorgunluğuma rağmen 
çabuk uyuyamadım. Bir müddet 
okumağa uğraştım, nihayet yatak
tan kalktım ve üzerime bir şey a. 
larak jurnalımı razmağa başladım. 

- Uyanık olarak geçirdiğiniz 
bu iki buçuk saat zarfında şüphe~ 
nizi davet edecek tarzda bir gürül· 
tü işitmediniz mi? 

- Böyle bir gürültü i~itmiş ol
duğumu hatırlayamıyorum. 

- Te~ekkür rderim. Şimdi bana 
söyleyiniz Misters Bayford, sizden 
evvelki şahitleri irice işittiniz ya? 

- Evet. 
- O halde, pederinizin, Mister 

Hargreaves'in e\·deki mevcudiye. 
tinden memnun olmadığını da işit. 
tiniz. Ru hususta bizi tem•ir edebi
lir misiniz? 

- Zan ... zannederim • .Bu lazım
dır değil mi? 

-- Evet. Devam ediniz rica ede. 
rim. 

- Zannediyorum ki... Babam ... 
pederim ... benim Mister Hargrea. 
ves ile izdi\'aç edebileceğimi düşü
nerek.. Onun mevcudiyetinden 

6.9.940 Cuma 
7.30: Progrsm ,.e memleket aaat 

ayan, 7.85: Müzik: Hııfıt pro~am 
(PJ.) 8.00: Ajana bnl;>erlcrl, 8.10: Ev 
kadını - Ycmclc ı.ıste.sı. 8 20/8.30: 
.MUzlk: llafif progrnmm devnmı t Pl.) 
12.30: Program \'C nıcnıleket ssat a
yarı, 12.33: MUzıkt şarlnlar, ı:.ı 50: 
Ajans haberleri, 13 OS· Muzlk: TUr
kUler, 13.20/14.00: MUzlk: Balet mU. 
zlği ı Pl.1 ıs 00: ProhTam ve memıe. 
ket saat ayarı. ıs.o:;: Mllzlk: Avrupa 
Halk Havalan (Pl. 1 1 aO: Muzlk: 
Anadolu Hıı.lk 11av11ıarı, ı .50: MUzlk: 
Radyo tSvıngı Trlo"au. 10.15: MUzlk, 
19.45: Ucmlcket saat ayarı: ve ajans 
haberleri. 20.00: MUzik: Ş!lrkılıı.r, 

20.ZO: Konuşma. t Bibllogratya), 20.50 
MUzlk: Fasıl heyeU. 21.15; Konuşma, 
ılktu.at saatıı, 21 80: l!ndyo gazete· 
si, 21.45: MUzlk: Radyo salon orkes. 
trası, 22.30: Memll!ket saat ıı.yan, 

Ajans hnbcrıert, 22 45: Muzik: Kadyo 
sal.ın oı kcstrası programının devamı, 

:!~.uo: MUzık· Dans oıtı::ıgı lPl.) 

7 .9.94C Cumartesi 
7.30: Prugrnm ve memleket aaat 

ayarı, 7.85: MUı.lk; Ha.lf mUSlkı lPL) 
8.00: Aj3ns haberleri, 8.10: Ev kadını, 
8.20/8,30: MUzlk: Pllklarla hiı!if mu· 
5ikl, 13.30: l'rot;ranı ve memleket r;a. 

at ayarı. 13.35; MOzik. Muhtelif §&r
kılar (Pl.ı 13.SO: Ajans haberleri, 
H.05: MUzilt: Plfl.ltlnrlıı muhtelit 
§llrkılar, H.2 : MUzlk ~ Rlyasctlcum· 
bur bandosu, lv.00/15.30: ı;u::ıı:: 

Dans müziği \Pi.) 18.00: Prııı:raın ve 
memleltet saat nyıırı, JS.G5: MUzlk: 
Hafif varkı \'e sololar (!'!.) 16.(0: 
Müzik: nadyo caz orlteslrnsı, J0.15: 
Müzik: Fasıl heyeti, ı!l .•15: Memleket 
saat ayaıı, ve Aj,mıı, :.!0.00: MUzlk: 
Mtl§tcrek şarkılar, :?O 30: Konuşma 

(CUnUn nıc:selclcrl), ~0.50= !ıiUzlk: 
Halk tUrlcUlcrl, 21.1~: Müzik: Hava. 
tyen gitar, 21.30: Hadyo ı;azeteııl, 

21.•5: l1Uzlk: Radyo s:ııon orkestra.st, 
22.SO: M!!mlcket 11ııat ayarı, Ajans 
haberleri, 2<..50: Müzik: Radyo Balon 
ork~ııtnıııı proı;rnmının devamı, Yal
nız uzun • dal&a poııteslle. 22.50: 1'<>
nuşma IF'..cnclJI dillerde -- yalnız kısa 

dalga postasrleı, 23 10: Mllzik Caz. 
b:ınd (Pi.) 2:: 25/ 23.30• Yarınki pro. 
S'r'l.'rc \'e lutpanış. 

----<>--

Sinema ve tiyatrolar 
E. Sadi Tek tiyatrosu 

Bu gece Ü kOdıııı-.Beylcroğhı 
bahtesindc : Bir lıdh"aı; Komedisi 

Vodvil 3 perde 

Y cdek subaylar 
hakkında 

Bc§İkt11ş As. Şu~csincC'll: 1316 
ua 1334 dofumlu erlerden asker. 
lik hizmetlerini tam olarak ik. 
maiden sonra yedek subay olacak 
derecede tahsillerini yiikseltmiş 
bulunanların tahsil derecelerini 
gösterir vesaik ile acele §Ubcyc 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

ı:anm.-:::::::::::::::=r:mm.-==r.1:111 
1 
il Göz Hekimi 
e Dr. Murat R. Aydın 
Hseyoğlu • Parmakkapı, imam 
ffıokak No: 2. Tel: 41~ 
ftMuıyene ve her türlü ~öz 
::ameliyatı fıkara için paruı.a.. 
;ı 
mam:m•s:r.==::.:=::.-.r.::.-:::m 

memnun değildi... Onu e\-tle gör
mek istemiyordu. 

- Zannediyor musunuz ki höy. 
le bir izdivacı hoş görmemesi için, 
pcderinizin, Mister Ilargreavesin 
şahsına karşı bir antipatisi yardı? 

- Oh ... Hayır ... Hayır. Pederim 
Mister Hargrcavesi severdi. Fakat 
benim yeniden evlenerek evden u. 
zakla~maklığımı istemezdi. İlk iz
divacım onu çok üzmüştü ... Yeni
den benden ayrılmak istemiyordu. 

- Misters Bayf ord iıdivacınız 
çok uzun sürmedi değil mi? 

- Zevcim izdİ\·acımızdan yedi 
ay sonra vefat etti. 

- Onun veratıııdan sonra da siı: 
gelip ailenizle oturdunuz değil mi? 

- E\·et. 
- Peclcrinizlc çok sevi§irdiniz, 

öyle değil mi? 
- Oh ... E,·et. .. Beni ... Oh. 

• . . 
- Mi~tcrs Bayforda bir bardak 

su veriniz. 
- Oh ... Affedersiniz ... 
- Nasıl? şimdi kendinizi topla. 

yabildiniz mi? Suallerime cevap 
verebilecek misiniz? 

- Evet efendim. 
- O halde devam edelim: De-

mek pederinizin, Mister Hargrea
vesin e\·dcki me,·cudiyetinden gay
ri memnun giirünmc~i. ancak o_ 
nunla izdivaç edip e\•den uzaklaşa. 

YAZAN: 
-49-

Galibi sanki ilk defa görilyormuş da.kla.rının uçuk bir teb~~ 
gibi. Onu 5imdi ne çirkin, ne de sözlerin bir aksi sadast ha.Un 
gülünç buluyor· lıöe doğru uçtu. 

Od:ıdaki boğucu havavı dnğrt- Galip belki, kansmm 
mak 1r'n Mediha söz açtı: geçenleri anlamıştı. fakat 

- MisafirlC'riniz gittiler mi? bile açmıyor, sadece karısı:ııJ 
Galip @ldü: kryordu· Bu sessizliği boıs!' 
- Yine gelecekler! Beria oldu: 
Yeniden sessizlik havayı ağır· - Ilu evi ne kadar ~ıel e 

la!jhrdı· · mişsiniz, Galip, insanın ~ 
Neden sonra Beria ağzını aça- lUyor, ruhunu dinlendiriyor· 

bildi: 
rdu Beria çok heyecanlıdır· 

- Sizi bu kadar mesut gö • mek istediği kelimeleri bir 
ğüm iqin çok memnunum. ~ 

Galibin içeriye girmcsllc Beria· bulamıyor. hisl~rini ba.:o,:agt• ı 
nm bütün tiflrcsi bir an içrrisinde de kelimelerle ünde cdıyord-f 
sönmil§tü. Beria. §İmdi Galipte bu sözleri samimiliği, ne ka 1 
Mrsırda oturduğu gilnlcrdn ve dö- ten bir ali.ka. ile söylendiğin 
nüş yolu dc,•am ederken hayalinde gi.izel hissettiriyor. 
c;izd1ğl tatlı ve müşfik eimayt bu· Galip ağır ağır: 
luyordu· Kocasını yaralamak ve - Ah ne olurdu dedi· bU ııJ 
· · · ı · · t' l k sevdiğim kadının etrafında. 1 
şımdikı vaz yf'tın m ıkammı a ma tatlı bir hava '-'aratnbilse)"dl 
için hazırladığı cUmlclerdcn şu an. " 
d:ı hiç birisi hatırına gelmiyor. hiç Beria gözlerini kaldırdı; 
birisini söylemek istemiyordu· genç kadmr boğuyordu· Za\'B 

Beria şimdi yaptıklannı düşU
nUyor ,.e hatalarını anlıyordu· Ar
tlk Galibi tenkit etmr.k için bir 
hakkt >·oklu. Galibin yaptıklarını 
ayıplamaıfa kalkarsa haksızlık et· 
miş olurdu, sözleri mantı~n aykırı 
dÜ!Jerdi ve lıerkes nerianın bu ha
reketini çirkin gl:irUrdU· 

Brrfa bıız gibi don<lu, ~im<li ken· 
disini Galibe karsı çok müsıunahn
kür hissediyordu. Öfltesl bir yara
dnn akan cerahat gibi yavaş ya
vas boşalıyor. içi tcmlzlrniyordu· 
Artık kafasında sonsuz bir ccsa
r-0tsiz1ik. isimsiz bir nmitsl1.likten 
bn!!kn bir §CY kalmamrnb· I7:trnıp 
çeken ruhunda ise, çok sevdiğini 
sandığı nişanlrsmı kendLoıinden a
yıran felitket glinılnde hissettiği n· 
cıdan daha korkunç bir eey çörek
lcnmiı;ti· 

J\ollarıııı koeıırıına aı;mnk. ıııa:ı

dclc hasret çeken bir genç kı:r.ın 
inlcyC'n ııcsilc onrı. yah·nrmak isli· 
:rorrlu: 

''GRlip. müna.k~alnrımı.zı. hak
sız iddialarımı, hakikati görmeyen 
basiretsizliğimi unutalım artık· Sc· 
nln de işlediğin kusurlar varsa on· 
lnrı da unutalım· Şu masa üzerin
de bir eliı•i dunıyor, ruhumda is
yanlar yaratan bir clişi, bakışları· 
mt ondan tı.)',rnmıyorum, fakat 'is
tersen onu da unutmağa ra:ı:ıynn· 
l\aradeniz kı),larmda yl'lptJğmız 
gibi. yorgunluk dnkikalorımdn )ine 
bana dcııtck olunuz, takıı ile ı;i
d,.rkcn olduğu gihi derdimi kalbi· 
nizin ür.crindc uyutunuz. 

"ilana öyle> geliyor ld hayatımın 
<'n tchlİkf>Ji dakikaıundayım· Etra
frma gerilen felaket ağlarından 
kurtulmRm imkan111z. Nereye yıı.. 
naşacağımı, kimo gUvcncccğimi 
bifnıiyorutn· Dümensiz bir gcmlyo 
benziyonım §imdi·· Bu grmi yal
nu. kalbinizin limMındıı kazadan 
kurtulabilirdi· Fakat ibcn bu llma.
nı görmeden geçip gittim· Şimdi 
açıklarclııyım. dönmem imkansız." 

I<'a.kat buruşuk alnının nrkasın· 
da biriken bu kelimeler dudakla
rından bir türlü dökülcmedj. Biltiln 
bu güzel sözlere bedel, soluk du· 

cağınızı dü~ündüğiindendi öyle 
mi? 

- Evet erendim. 
- Mister Hargrcaves ile nişanlı 

mısınız? 
- Hayır. 
- Ah ... Ovle mi? Ben zannet-

miştim ki pederiniz böyle düşün
mekte haldı idi. 

- Evet ... Evet. Yani ... biz Mis. 
ter Hargreaves ile çocukluk arka. 
daşıyız ... lngiltereye avdet ettiği 
zaman pedcrimden, kendisini da
vet etmeaini talep ettim Tabii pe
derim bu ricamı kabul etti ... ve ... 
jşte ... öyle zannediyorum ki. .. pe. 
derim .... bir §CY düşündü ... bilmem 
ki nasıl anlatayım ... 

- Mistcrs Bayford sizi pek iyi 
anlıyorum Ümit ederim ki sizi 
böyle suallerle sıktığım için ne ka. 
dar esef ettiğimi anlıyorsunuzdur. 

- Oh ... Anlıyorum efendim. 

- Şahitlerden biri, yani Yen-
nings, pedcrinizin mesai odasından 
çıkarken ağladığınızı söyledi. Pe
derinizle aranızda bir münaka~ 
mı geçmi~ti. 

- Bir münakaşa mı? Hayır. 
Babamla hiç bir zaman münaka. 
şamız olmamıştır. Yalnız odadan 
çıkarken kendimi bedbaht hisse.. 
diyordwn ... Bilmem bu his nere
den geliyordu... Tuhaf bir halim 

dm. o kadar uzun bir r.at1'1 
beri, boş ve ümitsiz bir öın~ 
larmda sUrükleniyordu ki! ... ~ 
dar ıztıraptan sonra bir an ~ 
raz ho.rnret, kendisini anlıı.) 
iruınn bu1ııcağmı sanmıştı; 
ki! ... 

G<?nç kadm derhal başını 
boğazında düğilmlenen nıll 
sesi bir Jııı;ktrtk ic;erlııindr 0 

dil· 
- Du akşam sb:i ralıatst' 

ğim için öyle il::o:üldüm ki! j 

- B<?ni rahnL°'ız C'lrn<'lt ııv 
n beklediğimi bilmiyQr Ji1U 

Beria? 
Bnria birdenbire doğruldu ~ 

casına ısrarla bakarak ha)'lt 
- Beni mi bekliyordunuı? 
-TabÜ·· 

Ilcrin Galipten ayr1 {;f"çeJ\ 
tnlard\!, hir t.ürlü gidrcc 
lu 1ayin ı-dC'miycn bir :. abS~ 
tcrf"dclüdü içerisinde lkalmtŞU. 
kat bu m'i.ıddct ic;crisindo ~., 
hayali grnç kadınuı blr turlll 
önilndcn nynlmam13tı. Ko 
hnyalile başba.'Ja geçen b\1 
zaman Galibin simasını, gcııÇ 
dının dima~"lnda. bütfin tefe 
çizmişti; onun için, kocMtn~ 
!erinde şimdi gördUsii ycrJ 
ışık Beria}"l hem titretti. MJll 
§Ündürdü, hem de üzdü· f 

- Fakat biraz evvel telO 
Mcdihaya ... 

Mediha mannlt manalı ö 

BC'rin hirclcnhirc sustu vo Ö 
arkad~mıı baktı. 

Medlhn, nrkadaşıruı frnn bif 
yapmrş bir kür.ilk kız somu 
lığiyl'! bakıyordu· 

- Ona neler söylediniz ıf 
Hnnttn· 

- .HJç ne söylcyeccği.ın! 
dakikaları sayarak 6cni t>e'lt ._ 
dedim· Diğer taraftan Berillll 
l'leni ı:örmck arzusuyla ynıııl' 
tuştuğunu da biliyorum· 

Beria canı sıkılmL' bir ti 
haykırdı: 

- Hiç tc öyle değil! Sen -_.a 
Mediha. muzafferano gnıcrr 

(Dcucım• 

vardı ... Bu haleti ruhiyeıni 
size anlatamam ... 

- Kendinizi üzmeyiniz; l\i1 

Bayford, sizi anladığımı ıa 
yorum. Ben söyliyeyim. Eğd 
ta edersem sözümü kesiniz. 
nizin yanından çıkarken, 
onun evinden 11zaklasmak jh;..ı 
size acı geliyordu ... Fakat, ~ 
evden .uzaklaştıracak vakalaw 
masını da kalben temenni 
dunuz; ... 

- Teşekkür ederim. 

- Demek pcderinizle ka~ 
mi§ değildiniz. 

- Hayır. Ne bugün ne ti 
ba~a gün. 

- Şimdi Misters Bayfo~t 
ba~a sualler soracağım. l'~ 
suallerimin sizin için müell~ 
cağından korkuyorum. uıuı 
rim ki bunları sormak ~ 
bir vazife olduğunu siz de 
edersiniz. 

- Şüphesiz efendim. 
- Şahitlerin, pcderinizin 

Jarla olan münasebetinden . ' 
tiklerini siz de işittiniz delil 

- Evet.. -vıt 
- lşte sualime geldik: ur.' 

lümünden evvel, pederinizlıı 
ki kadınlardan biriyle bir ın ~ 
beti mevcuf .idiysc, bu kadıtı 
kim olabilir? 



omanga nasıl 
urulmuştu ? .. 

Romanya Alman ırkına mensup 
kralt zamanında da Romanyada 

aynen bugunku davalar vardı 
a-.. blrlepıenfn 'baflf.ngıcı de-1 rlatan ve Tranatıvanyada iki bu· 
~ Bir mUddet soma l8l59 da çat. Butovbıyada 200.000 Romen 
~~ birden Koua'yı intihap vardı-
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Hitlerin 
nutku 

"Biz general .ihtilal, ge
neral açlıkla, general 

kıtla mağlup 
edilemeyiz,, 

laat taldltı zamıa 

imtihanı kimin 
iyi geçireceğini 

göreceğiz 

karacağı.ı:. Ve o zaman, imtihanı 
en iyi kimin geçirecelini g~rcct. 
ğiz. 

Füh.rer, bundan sonra, Alman 
milletinin kendi askerlerine ka?Jt 
minnettarlığını bildinnit " de. 
mittir ki: 

Bugilnlerde, hepimiz, tayyare. 
cilerimize teıekkür etmek ihtiya. 
cmı duyuyoruz:, Bu.gün, ben, ge
çen sene gösterdikleri faaliyetten 
dolayı, her şeyden evvel, ıeride. 
kilere teıekkür etmek istiyorum. 
Bütün disiplini ile miUetimizi 
harpte görmek, insanı büyUk bir 
iftihara scvkediyor. Bunu, bu da. 
kikada, B. Çörçilin bize yeni ica
dı olan gece hava hücumlarını 
gösterdiği bu anda görmek fıraa. 
tını buluyoruz. 

Bedin, 5 (A.A.) - D. N. 8. 
Führerin nutkunun ma.b•di: B. ÇCSrçil, bu gece hücumlarını, 

. bunlar hasaatan muvaffakıyetle 

.. ~ hiriııcl Alebandr llnvanile Roıııanya lttlhadmı tamamlamak 

..:~-~-- pnnat llb etu. 1861 de için mllll bir fırka kuruldu ve Ma· 
~ Koua'mn premlliln1 kaydı cariatanda bulunan Romenlerle 
~ tarWe tanJdl. Bu vaziyet mllnuebete ıtrifti· Bir çok ntl. 
~~ Koma. bir beyanname mayifler tertip olundu. En nlha. 
~ Romen mllletlnln ıure. yet JıılacaNtan, bu tahrlldtre nı. 
.,. ~yede tqekktll etmll olcluiu· bayet verilme.inl resmen Roman
~ lJt.ıı etU. 1882 de meclia BUk.. )'ada iltedf. 
ı;_~ toplen•ala bqladı. Artık Bu ftSlyet kaqD11Dda Xl7eftüi 
~ya tmuım111, payitaht ta- RUI manaatmnda terbiye a&ren 

...._tdllm.itU· rahipler, Ru dlal rulmlednt •-
ı.Lllllanla beraber ltoman.,a atı· tan seyyar eabcılar Ye ki5yllllet a· 
,..._ bvup•adt· !htUltlar devam da da "-•land 
~ cııu. Koma tltlbdadı ele aldı· = te l: ~ ~ 
\ td1 aenede JinDl wklller beye- buldald Rum patrikhanesinden ay. 
~ b)'dederaek, hWlfı. nldı· Bu defa. ortodokllat taratm
._-;- ne derece brarmht içinde dan ıtddetJe bDcumlara tebeblret 

1 rakqada yağmur
lar faydalı oldu 

Yalnız Ed,rne mıntakasında zarar var 

Bundan ~ır .se.ne ""el, !ngilU. tetevvilç ettiği için yapmıyor, fa
Jer harbe &irdiğı zaman, kendi kat kendi hava kuvvetleri Alman 
kendil~ri_ne dediler ki: Bizim bir arazisi nzerine gündüz gelemedi. 
müttefikimiz var, bunun adı: Ge-

1 ği için yapıyor. Halbuki Alman 
neral "ihtilil" dir. Görülüyor Jd tayyarecileri, her gün İngiliz a. 
Atman ııuyonal • aoayaliat devle. raıisi üzerinde uçuyorlar. tngi • 
~niıı ~ olduğ11 hakkında hiç bir lizler, bombalannı sivil halkla 
f~len ~ktu. Bu gen~aı .. ihtt. meık<ln mahallelere, çütliklere 
lll • biç bır y~rdc ıörilnmedi. ve köylere gellıi güzel gelip atı. 
B~an ıonra diler~ nı~ttefllr. yorlar. tngilizlrin bu skandala bir 
it? ~a. ol~u~nu .CSylediler. Bu nihayet verecekleri ilmidi ile bu 

· ...... u aıılabmf oluruz· verdi. Bilhaua btoUk me•hebln
fta.U. te Preu kendlnl bqkuman- de bulunan kralı da korkuttu· Kral, 
ı...:. tayin etti· MllU mecUsl dağı. kendisinden hoşlanmıyaıılatJ teı
~ nıU&akere aalonunu aakerl kin için yeleni Prens Ferclinand'r 
._ 1 altına aldı· Matbuat kanunu- Romanyaya getirtti. V~lı.ht, ka· 

ıı:cıtrnc, (Ha.sa5i) - Bir hafta
danbtırl Trakya kru:abrını ve ya· 
pılmakta olan yollan teftiş eden 
uınumi müfettiş general Kiznn 
Dirlk Edirneye dönmüştür· Umunü 
ınurettl<ı seyahatinden ve bu seyn· 
bati esnasında bölge dahilinde 
görclUğü faaliyetten memnundur· 

Son ü~ gtin 1.arCmda yağan yağ. 
murlar şimdiden Trakya zira.atine 

ve yeni nadu hareketlerine fay
dalı olmuştur. Yalnız F.dirne ve 
mmtakasında bu yağmurlar sUrek. 
il ve kasırgalı olduğu için nehirler 
kabannı§ \'e bir çok ağaçlar kml· 
mı~ ve kökU ile çökmüştür· Fakat 
dün akşsmdanberl hava tamamlle 
açtığı f~in feyezan tehlikesi kal· 
mam11tır· 

milttefıkin ıamı de general "aç- b . : 
bk" tı. Biz, bunu, bu büyük "ha. ~cumtara .. uç. ay cevap ~e!dirm7 
yırsever" lerin umumt harp dim. B. ÇörçiJ, bunda bızım hır 
naaında oldu~ gibi, kadınlan:: uafmuzın i.taretinl gördü. ~': 
.zı Ye çocuklammzı açbktan öL yorsun uz ki .. ~ hak ettikten 
dürmiye çalı,acaklarını tahmin cevabı her ıun vcnyoruz: Bu l!
etmif ve tedbirlerimizi alm11tık. ce koraanlanDU! faaliyetine bir 
Bu general da yanbt bir ıpekU- nihayet vereceğiz. feaJıetti· BUtlln memurlan ya tolik mezhebini muhafaza etmekle 

~ idareyi kabule yahut faUfa· beraber oğlunun ortodoks olması. 
\ Çağırdı! Kendlaine sulkaat ter· ua razı oldu. BUkrq şehrini mlls. 
1...._ ettikleri bahanealle metrutlyet tahkem bfr mevki haline koydu· 
;;:ası reialedni tevkif ettirdi· Şimendiferler Jnşasma. mektepler 
bo...~'llllan kendi intihap etti ve açılmasına mU.!a&de elti· 
r~llğtn evlAt ve ahfadına intL Fakat blltiln bu mlahat Roman-
~l mecHıre kabul ettirdi· ~ıı:ra kati bir hudut temin edeme-
t ~ o vakte kadar zadeganm dl· Davayı hal için atılan adımlar, 
liıtde köle gibi yqrvan köylUye dalına milfkUlltla kargıll.(:tı. Du· 
~dağıttı ve 400.000 aileyi ara. gUnkU dava da, P.omanyanın ku. 

lahlbi etil· ruluı yıllarmda halU istenen dava. 

Kök boya lisansa 
tabi tutuldu 

lhyon olarak kendisini e8atcrdi. İkimizden birinin yıb)acağı 
Şimdide yeni bir ~eral lcqfedil- an gelecektir ve yıkılacaJr, nas. 
di: General "kıt". İngilizler bu yonal • .oayaliıt Almanya olını
ıibi ıcneraJlere bqvurduklan yacaktır. Ben hayatımda IOQ ne. 
zaman, en yüksek generallerini. tfcelere bdar buna benzer bir 
ıeneral "blöf" ü, İngiliz impara. mUcadele daha yaptım ve yıkılan 
torluğu marepH tayin etmeyi u. diJfmaıı oldu. Ve o dilf'!'811ı bu. 
nutmamalan llzımdır. Bu, onlL gün Awupada !nıiliz adalarında 
nn yeglne ciddt mUttcfikidir. F.. aon'melceinl itıa1 etmif bulunu. 
kat bls artık bu generalle mağlQp yor. 

1"'akat Romanya.ular prensi sev- dır.. N• A· 
::orlardı· Gizliden gizliye aley· 
.ıı_4e bir te§kilit yapıldı ve bir 
•'111. l<ouıa'yı yatak odasında an· 
lııııı bastırarak hUkümcti terke ::Cbur etUlcr. Hllkfımctc Hoben. 
lt llern hanedanının katolik tebaa. 

A1ıkara, S ( A .. 4.) - Ticaret 1 d ki edilemeyiz. Bu, İngiliz milletini 
uyutmak için bir vaaıta olabilir, 
fakat Alman milleti İngiltereyi 
hakkiyle tanımayı öğrcnmittir. 
Bu vasıta, bu baylara harbi ~ 
anmak iınkinını vermiyecekdr. 
Diğer vasıtalar ise, memnuniyet. 
le aöyliyorum ki bizim eliml.ıde. 
dir ve-elimizde kalacakttr. 

erklıımc:1an bir Alman prenai bl
~ci IJarl Unvanllıı Romanya prens 
"511le ıet1rdJlcr· 
hrı, Rom&Dyada muntazam bir 

81Yaıt hayat tem ettf. 

.8asünldi hicllseleı- gibi 
&lrinci Şarlm •on aeıaelerlndckt 

'irc,ll hidiselere dikkat edecek o· 
~~.ıc, bugUnkll hi.diaeleri hatır· 
'tlıfı, hattı bir çok vakalarm 
lıııauntu cndifelerin hemen ayw 
C)lctuğu görUlür· 
,,_l!:nıwt sahibi Bayarların beyaz 
'lfkaaı muhafazaklr ve Rusya ta. 
~tan idi. 2unlar, Almanyalı pren. 

dlltınandılar. Hürriyet fırkası 
lı:~~l&l fırka) orta sınıf ahalinin 
~unu istiyor; muhaf'azald\r _ 
btı Rusya taraftarlığına muka
r ~brıanya ve AVUtlbırya ile itti· 
ı:ı nıUnuip buluyordu· Fırka re· 
..,_ Jean Braty&no·~a "Romanya 
~arkı" Wtabı veıilmi.'}tl· 

llu iki fırkanın mUcadelesl 
,~nç sağ cenah" adlı bir Uçilncu 
~ kaıı11ı dojmuma sebep oldu· 
... ;:!ar. Jenn Bratyano'y:ı. da mu. 
~tiler. Bu arada Roaettl tara. 
~n idare edilen diğer bir fırka 
ı..ı.· dana cıktı. Tabii ka~ıklık 
.,...biitUn artm11tı· 
ftH~inci Şarı. tabii Almanya ile 
ı~ terviç ettiğl için Bratyano 
..,.,~irleşmif, onu iktidar mevkiine 
i~~eie her fıraatt& ç1!ılııml§tı· 
"--ıa halk, J'nuıma mUblbbi idi· 
hl Wıdeıı Fransa - Prm)'a har
"-' "1ıasmda mebuaaıı meclisi res
N..~ li'ranaa hakkında muhabliıet 
-~l'lbeğe mecbur oldu. 
la7ı de Almanlann muzafferi· 

,.:::rı ıereflne yapılan bir nllnıa· 
I'\ Btıkreı mUthif karg&§&lıkla. 
let ltlıııe oldu· Kartargl'Jlin vek.ll· 
b.L~•Yctl relslftine gelmesi tq· 
~ yatqtırablldl· 

ltn.ı,~bılıi Romanyayı resmen ta
ıtı~lftı· Bu yüzden tamamil 
iJe"""'IYeU muhafaza edilmek vaadi 
Ilı ltııaya ile ittifak ederek Os· 
aı!;:t htıtümetl aleyhine harbe 
'l' · 'falnı& Rusya musamhada 
rtı.':&rurı sel sahilini elde edebil· 
, a için muhtaç olduğu Beaarab. 
ka~ı ltomanyadan aldı· Buna mu. 
, Oaınanlı devletlnl bot, ha· 
,.,,~ S-Yet ağır olan Dobruca~ ı Ro
.._Yt.1a terke mecbur etti. 
rn:~ sonunda Romanya 
de 'taldı blr btıkillnet oldu· 1877 
fnı:!:cllat nıebuaaıı ve Ayan tara· 
k hlıı edilen istiklal, Berlin 
f~ngreatnde Osmanlı d vleti ta· 
h nıdan bUtlln tebaaya müsavat 
n~klu verUnı k f&!'tile r men ta. 
k ndı. bununla beraber Romanya 
h:llıiJ, b8ttın Romen milletini 

utıan i almış değildi· Bul 
artatan, Srrt>ıatan ve Makedonya: 

eh ri\ğmılr r hald bulunan \'8 

Meccani Leyli talebe 
imtihanları bitti 

Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 1 Hava Kampların a 
2113477 sayılı kararnamenin su. uçuılar 
f tatbikine mütedair talimatna. Ankara, ~ ( A . .ıl.J. - Mekteple-

re 1 • • • " .. rin yaz tatıl devresınde çalışmağa 
Liae ve orta okullarla ö!ret. n:ıe ahk~mı mucıbınc~ gurnrük ta- başhyan hava kurumu kampların. 

men o'.cu11anna ahnacak meccani nfe porısyon~nun 'l:l- n~ras~ da 31 A~stos ak~mma kadar iki 
Jeyll talebenin imtihanlan dün da bulunan kok boyanın halen h- ay Jçindc 34.6ll .uçuş yapılmıştır. 
tamamlanmııtır. san \'erilmemekte olan maddeler Bu uçuşlardan 12.193 ü Etimes. 

Evrak tetkik edilmek üzere listesinden,, çıkarılarak "ihracı li- ğut motörlü tayyare kampına ve 
Ankara orta tedrisat umum mü. sansa tabi maddeler listd .. ne İt· 22.481 i lnönü plftnörcülük kampı-

Ve saat çaldığı zaman, general 
açlık, yahut ihtilal, yahut la! ve. 
yahut BIQfiln kır§ısına general 
"filiyat'' ı yani biz.zat filiyatı çı-dilr1üiüne 1öndcrilmi9tlr. 1 bal «lildiii bildirilir. na aittir . -

... K .... u_ .. ç_ü_k _H_i_ka_v_e_: 1 
kuynıklarmdan yapıldıiı söyltnen gu sopadan bir ıey anlama-
mıştr. 

Cek Con.son: 
- Her ıey i)i Madam; dedi. Biabn Nevyorkta olunlz bir 

antika e~yalar rnafazuı açmanıa Jllg bir maıılinla yok· Sade· 
ce ili tu. 

Ş~riye Hanım: 

- Som gllmll§tUr erendim: de41· Bir ibrikle bir de leğeni 
vardı ama, maalesef muhafaza edemedik· 

Bayan Conson: 
- Ycs Mad:ım; dedi. Balmuı ılmdi hatırlıyorum! iki ıene 

evvel bir Hotanto kabilesinde bir etini daha g!SrmUşttlm ld ka
bile reisi bir mcruiın esnısm4a bqma glymi'Jil· Ah )ıladamcı. 
ğım; mUıa&de eder miainia bir defa da hen bqıma geçireyim! 

- Hay bay efendim· Nasıl iateneniz. Yalnız bu sefer de siz 

mUaaade edlnlz de ben remnln'ıl alayım! 

Ve Bayan Conaon ~mda pqanm otrağı elinde tek bir 
monoklu De: 

- ôrrayt, dedi. elciden nuiksiniz Madam! 

Bu arada Cek Consonun ne yaptıb'Ull merak ediyortantz bir 
numaralı antika etYalar odaamda C. CoDIOD için fU Dağıstan at. • 
Jannm kuyruğundan yapılmlf kamçıdan daha ali.kalı bir 3ey 
yoktu. Şu kadarı da var ki Hint mllıli.manlannm hediyesini bir 
tarata brraksanıı bile. Şükriye Hanımın cıkl eserler kolleksi· 
yonundakl kamçı bir eoklarunızın ne iıJe )'Bradığuu hakikaten 
anlayamıyacak kadar tuhaf bir mamullttandı. Daha doğrusu 
Ştıkriye Hanımm paşa babuına Dersim valfal ikcıı Daiıstan 

ıeyhl tarafından ırönderflm1ttl: n p&!fa, devlet! idare ettlif 11· 

ralar onu kullanrrdt· 
Hfklyemin buıaaında, ŞUkrtye Hanımın eabn taşıp tatma· 

dığnu bilmem ki sonnak işUyor muıunuı? Eğer içlnlzde böyle 
birisi varaa hemen illve edeceğim: ŞWtrlye Hanun nkindl· Yal
nız C. Conaonun merakmt yerine getirmefe çalıpyor; ve bUtUn 
antika eıyalarda pratllt bir nokta arayan Amerikalı seyyahı tat. 
min etmek iltlyordu· Onun i~ln olacak ki: 

- Orrayt Slr; dedi; eter ne ite Yaradtfmt daha fazla me. 
rak ediyorsanız. lMfen salona buyurunuz! .• 

Cek Conson birdenbire atıldı; 
- Bravo Madam; bravo! .. 
Ve Şükriye Hanım de\ıLm etti: 
- Madamlar ve M6syöler! Eğer yanılmıyorsam avuçlamn· 

da g8rdUğUnlls ıeyf pelı merak ettiğiniz anlqıhyor! 

Cek Conson: 
- Madam. df3·• ıtt14t! "1phe~lz! .. Ç'UnkU her 3e~in pra.tlk 

hlr ll!lftettnl lall ettlltnb 1uı1~e onurı "ıık'kmda tek bir kelime 

KAMÇI 
Yazan: Kenan Hulôai 

Şükriye Hanım birdenbire eliaden bir kala çıkac&ğmı anla
mq olacak ki tercümana doğru blr adım ilerledi: 
Jlllf olacak ki tercllmena doiru blr adım ilerledi; ve. sofada gu
guJdu bir eaati göstererek : 

- Sana bet daldka miiaaade Jtle; dedi· Eğer bu leylek az
manlan bet dakikaya kadar .wnt bir teketmiyecek olurlarsa"' 

Bir llUllyede mWılm bir bAdiR geçtlğini anlayan Amerika· 
h eeyyahlar alonun bir taratma çoktan alnivennitlerdi· Yalnu 
Cek Coıuıon, lüSted•· g15ıleıin1 kırpıttınyor; ve Şükriye Hanunın 
elinde kaalıatı blr Dıuhteva diye tarif ettiği blr numaralı anti
kanın naaıl pratik blr tarafı oıacatnn ta)ine çalııııyordu· Bunun. 
la beraber bir aralık tcrcllmana dofru yaklaştı: 

- Arkdaf, dedi; l>yle ırörl\Yorum ki bu itte bir çıkarm var 
aenin·- Hanımın bu eeferkl a6yledit\erlnJ ne diye tercUme et. 
miyomın bakalım! Yok, bir mHr&ba.ı.lık niyetinde isen, tek 
bir santlm komisyon bile yok bbden ! 

Ve, ileri dofru bir adını aWdı: 
- Madam! Eter doğru bir söz JaUyoraanız, elinizdeki muh· 

tevanm pratik kıymetini izah noktaanıda hlla tereddüt ettiğiııia 
anlaşılıyor. Biz AmerUralılar le adamlarıyız Madam! Eter ma
lınızı satmak fikriniz varsa aramm bir komlı!yoncu glnneden 
hemen talip oluyoruz Madam! 

fııte ŞUkriyo Hanımı harekete ıetıren son cümle .. Çubuğun 
baş tara.tmdakl ince klSaeleyl birdenbire clıı'ie geç!J'di. Metin kır. 
baç bir yıtan ıalığı kadar ıUratle kılıfından koptu; ve bir sirk 
Uıerlnde olduiu gibi ustalıkla ıakladı. ŞUkriye Hanım paşa ba
bu11lm devlet idare eden antika kamÇ11ını §imdi rast gele saL 
byor; ~rcUmanm: 

- .. Allah, yandım!'' 

Sesleri eski konağın en ucundaki kopek kuhibesine kadar 
canhırat bir fer) at halinde duyulu}\ gidi ordu. Seyyahlar garip 
bir Ta\"eyll içinde kendilerini kııpı dışarı dar altılar. 

Yalnız hi.dlse bununla bitmedi. Yarım sa.a.t sonra kapı ça. 
Iındı; ve Cek Conson. eğer ŞUkriye Hanım kamçuıını satılığa çı· 
tarmalı fikrinde lıe değerinbı iki mislini vereceğini sö) ıO<H. 

Şllkriye Hanımın kamçısı, ilo P&lanın otrağı. antika eşyalar 
meraklısı c. C ve arkadatlan ıirketlnln bugün en nadide anti
ka takınılan arutt.da bulunuyor. Cek Co~n senenin muayyen 
günlerinde ınağazuınm otomatik bir kapt ile açılan odasmda 
)ine suareler veriyor; ve misafirlerine dUnyanm dört bir köşe
sinden bUyilk devrillem seyahatleri sonu getirdiği antika eg:ra
l&rm na'tl kullanıldıklarmı anlatıyor! Bu arada paşanm otrağı. 
nr batma ,ıyenlerle Şükriye Hanımın kuıc;uımı deneyenler çok! .. 

llEN N BULC t 

tıte bu mücadele için, Alman 
miat eamiamnr kurmak ve inki· 
pf ettirmenin ne kadar lilzumlu 
olduiunu anlamak llmndır. Al. 
man uJrerinl kuvvetli yapan ıey. 
arkuında, mutauap l>ir hür.le 
bir çelik bloku gı"bl bUtUn bir 
m111etin ayafa blkmq olduğunu 
bilmektir. Ve bugün mev.ı:uuba. 
hia olan, vasıl olmak istediği yük 
sek hedeflerden ilham alan bir 
millettir. Vas.ıl olmak iıtediğimi l" 
hedef ile, bu harbi kazanmaktan 
çok daha büyüktür. Hayır, biz 
yeni bir devlet kurmak istiyoruz. 
lıte bunun içindir iri diğerleri bi. 
ze karJı bu kadar kin bcaliyorlar. 
Bunlar, bittabi enternasyonal ya. 
hudilerle ve f armuonlarla sıkı 
surette alakadar küçük bir kapi
talist hızbmtn halle kUtleıi üze. 
rinde hülriim ailrdilğü plutokrasi. 
lerdir. Bunlar, bize ka11ı. llDlyal 
djlıüncclerimiz aebebiyle kin bes. 
Jiyorlar ve bu temel il.zerinde dü.. 
ıündüğilmilz ve vücuda getirdifi
mi.ı: her ıey, bunlara tdılikeli 
gözükUyor. Bu inkipfı ortadan 
kaldırmalan icabettiğine kanidir. 
ter. Fakat ben kanüm ki, bu in. 
kipfa iıtirall etmiyen dev1etlcr, 
er geç mahvolacaklardır. Fakat 
biz, bu mücadelenin nihayet bi. 
zim milletimizin bütün to1ya1 te. 
meli için ve hayatımızın lilbbü i
çin bir mücadele olduğunu ve bu 
Uibbe karşı mikadelcnin başlamrs 
bulunduğunu bildiğimiz içindir 
ki bizim için, idealimiz yolunda 
bu mücadelede tcsanüdümüzü i. 
landan batka yapılacak bir sey 
yoktur. 

Dünyada tek, mükemmel bir 
sosyal yardım organizasyonu o. 
lan kıı yardımı eseri ise, bu te. 
sanüt zihniyetinin muazzam bir 
tezahürüdür. Eize her ıeyi ikti. 
hamda yardım eden ve milletimi· 
zi mücadeleler ve nihai kararlar 
karşısında kuvvetti yapan ;.ey, !ş. 
te bu milli cemaat zihniyetimiz. 
dir. Dünya, bu büyük milletin bir 
tek cemaat teşkil ettiğini ne ka. 
dar fazla görürse, kendi faaliye. 
tinin o kadar az muvaffakıyet 
şansr olduğunu kabul edecektir. 
Yollarına ayrı ayn devam eden 
insanlar mağlfıp edilebilir. fakat 
aynı azme malik ve aynı hareketi 
yapmıya hazır 85 milyon insanı 
hiç bir dünya kuvveti mağlup 
edemez." 

Linyit kömürü 

Dün, bir akşam gazetesi dahil. 
de linyit kömürünün kullanılaca
ğı ve taş kömürünün döviz temi. 
ni için ihraç edileceğini yamııt
tır. Filhakika böyle bir tasavvur 
varsa da bu eskidir. Şimdilik an. 
cak bir tetkik mevzuudur. Eaa· 
sen bütün memleket için yapıl. 
maaı icabede:ı sobalar için bu. 
gün demir bile bulmak mümkün 

ldir. 

• 
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Zabıta maınurları 
taratın dan 

cezalandırılanlar 
Polis altıncı şube ml'murlan fa. 

aliyetlerlnl gUn geçtikçe artırmak 
tadırlar. DUn de tcmizllğc ve be
lediye talimatncmesine riayet et
miyen bir çok esnaf cezalandınl. 
mrıtır. 

Kara.köy meydanında 20-22 nu. 
maralı Tokatlı lokantası mutfak 
duvarlan örümcekli ve pis oldu
ğundan, Kara.köyde Perçimli so
kakta t numaralı ~r Ali mutfağı 
örllmcekli olduğundan, aynı sokak
ta lokantacı lstelyo tasdikli tari. 
fe asmadığından ve çöpler muL 
fakta yerlere bırakıldığından. ay
nı sokakta evkaf hanı kahvecisi 
Melik tarifeden fazlaya kahve ııat
tığındanı aynı sokakta 16 numara
da mezeci Sarandi pislikten. Kum
kapıda lskele caddesinde sebzeci 
Bodos fiyat etiketi koymamaktan, 
Kumkapıda Tllr1ı: Eti caddesinde 
35-1 numarada bakkal Cafer ca. 
meklnlan pis oldufmıdan, Kum. 
kapıda Arapzade aokaimda 65 nu
marada sebzeci Dimo 80kalı ifpl 
den, Kamkaptd& :tüele caddesfııde 
2 nUmarada Kuap Oaıuı ve yi· 
ne Kumkapıcla bap Yani etleri 
bba JrAIJtlara ll&l'ditlarmdan, 
Kumkapm 'l'lyatro IOıbimda 116 
numarada büka1 Dbnitri yiyecek 
maddelerlnl koyduğu cametl.nJa. 
rm pllllifnden, Kumkaplda Kara.
bıçak caddeshıde stıtçtı Met.od! 
kalaysız tence Jcnllancblmdın, 
l{umkaptd& Vell Pli& JOkqunda 

2 numarada bap Mehmet, aym 
sokakta 26 numan4a bap Bat. 
kı kaba Uirt JmJlazıdJtlarm. 
Galatada tavukçu .AhlJ1a, tavuk. 
çu tlya. tavukçu Temllt.cıldf, tavuk 
çu Fotl plaJJkten, Gllatada ba1rb1 
Sava nohutla tanııJr kahve attı· 
ğmdan cezalandmlımelardır· 

Bundan bqka di1n de llç fırm 
hakkmda zabıt tutuım.qtur. Bun· 
)ardan Kumkaprda Nl§8ncada fırm 
et Ahmet Kayık t p!sllkten, Kum.
kapıda İstasyon caddeıdncte 11 nu
marnda fmncı Klrkor eblk e1r. 
mE" t fla maktan, Kumtap!d& fL 
nnrı E ver pislikten cezalandml· 
mı~l:ırdır· 

Denizlerde 
küçük bir 
muharebe 

Lzzbon, 5 (A.A.) - "Avceta .. 
ismindeki 3442 tonluk tngiliı va· 
puru. Italyan olduiu zannedilen bir 
dcniz:ıltısı tarafından, hiçbir mu· 
v:ıffakiyet elde edilmeblzin torpil 
lenmi~tir.Taarrm Portekiz sahilleri 
açıklarında yapdım§tır. Deıılzalb 
gemisi vapura iki torpil atmıpa da 
hiçbirisi isabet etmemiştir. "A~ 
ta,, dört obüsle mukabele etmiıtir. 
Obüslerden birisinin denizaltı ge· 
misinin pereskopuna isabet ettiği 
µnnedilmelttedir. 

lnl(ftlda 
llltanllılı ,... 
llllAI e•H••ı 

Bernt, 5 (A.A.) -D.N.B, 
Ordu erklm harbiyesi teblil e· 

di}·or: 
5 eylul gecesi, ecnebi tayyareleri 

gece yansına doğru bir çok nokta· 
lardan isviçrenin hava matuniyeti 
ni ihlal etmişlerdir. Bu :noktalar: 
Klenluet7.e, Pruntrut ve Saint • 
lmmer havalisine tesadüf etmek
tedir. Tayyareler, bu hattı §arka 
doir:u hafif bir meyi ile takip et
mişler ve birkaç dakika sonra ıi· 
mal ve şimali şarkiye dönrnil~ler 
dir. 

rr•a•a aouaada 
mlnaaellatı lleılldl 

Londra, 5 (A.A.) - Royler: 
Holanda hükQmetinin matbuat 

servisi, Londradan resmen bildirdi· 
line göre, bugünden itibaren Ho· 
landa ile Fransa arasındaki diplo· 
matik münasebetler nihayet bula· 
caktJr. 

Bir kaç l(inevvel Fransız hükQ· 
meti, Vişide bulunan Holanda elçi· 
sine, bu tarzda kararlar almağa 
mecbur bulunduğunu bildirmifti: 
Bunun uz r n Ho anda hükameti, 
Fransa ile olan eı plom tik müna· 
aebetlerin 5 eylfilden itibaren kate· 
dileceiinden haberdar edilmiştir. 
Holanda elçiliğinin memurları, ya· 
.kında Vişiyi terkedeceklerdir. 

rf.emleketın her . .,: :u. 1.:!

15 ru·· rkiye Cumhuriyeti 
tarafında :: ~~- ..... Ziraat Bankası 

devam e dıyor !: :;: ... ," -
Ankara, 5 (A·A·) - Bugün al

dığımız telgraflarda Aydınm Ko. 
çarlı nahiyesi mUdürU Osman Ar
tım ile tüccardan Durmut Ali Bir
can, çiftçi Murat Clhanoğlu, Ali 
Peynircioğlu, sabuncu Muatafa Çe
tin ve Marangoz Davut. Trabzon. 
da parçacı Remzi Tuğberk. latan· 
bulda Sam! Surucan ve Osman in. 
ce ve eti evlenme yilzUklerinl ha
va kurumuna terkeylemi.şlerdir. 

30 ağustos Zafer bayramı ile 
bqlıyan tayyarecilik haftası mU
nuebctile de memJeketimJzin he
men her yerinde bir çok vatandaş_ 
Jar hava .kurumuna genjş bir su
rette yardımda bulunmu,ıardrr. 
Bu arada: Trabzon Ulccarlan bir 
gilnlUk 1&bllarnu bava kuruınuna 
teberrU eyledDderf rfbl bOtUn Trab 
r.on. halla battanm deV1lmt müdde 
Unce tiyatrolarda, linemalarda· 
nakil •aartalarmda .kuruma ait pul: 
lan abrutlardır. 

Trabzon tüccarlanndan All Rı
za Yavuz da 500 lira teberruda bu
Imımuttur. 

Yine bu hafta vesilesiyle Anka. 
rada hava kurumuna değlnnencl -
Uk limltet flrketl 500. tuhaflyecı 
Ahmet GilrgUn 400, latan.bul ecza. 
hanesi sahibi 100 Ura tebemı et. 
nıiflerdfr. Bu vatandqlara kunun 
tarafmdan altm ve gllmUı madal
yalar verilnUftir. 

Yine Ankara ÖbUzce mahalle. 
sinden Ahmet kızı Hatice Gerte! 
lmıııma iki bin 1ira kıymetinde bir 
ev ile birlikte 142 Ura teberruda 
bulmıınaic suretiyle yüksek bir ha
m!yet eseri göstermlftir. 

••• 
~ ' (A. A·) - Buıtın aJ

dıimıız telgraflar, İzmirden saıa. 
haddin ve eeı Aliye Çıtay, Ahmed 
ve elf Feriıunde Batm, Netet E· 
renaoy, Hamid T<Sru. 

100 Belp 
100 Dralaml 

ıoo Lava 
0.1111 
ı.eıt5 

ıoo Çt-k Kronu 
100 ~ta 11.8915 
... 7.lota 
iM Peası ZAYi 
100 LeJ 
100 Dtnar 
100 Yen 
ı 00 lav~ Krona 
... R1llM 

te..61 
t..&U 
1.115 
11.11~ 
J0,99 

btanbul ltmanmdan aldJlml tayfa 
ctızdanmıı :ıayl 8)'ledlm. Ealdabdn 
hllkmll yoktur. DA vt1T 

(33348) 

~ Esham ve Tabvillt -, 

'~ ür.erble 11111&11181e olmunlltır 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yn: VAKiT MatbaaS1 

Umum ne§rlratı idare eden: 
Rıfilı Alund Sıomıil 

Ankara Jandarma aabn alma komiayonundan: 

Klktan 

11,000 kilo 

6,000 " 
1,600 " 
15,000 .. 
1,800 " 
2,000 " 
3,00C) " 
1,500 " 
5,000 " 

G3 .. 
15,000 " 

10,000 .. 

115,000 " 
1,000 " 
1,200 .. 

1,600 " 
1,000 .. 
1,600 • 

-BuJcur 
pirinç 
un 

iade yatı 
zeytln Yatı 
zeytin tanen 

u.buD 
beyaz peynlr 
toa ... 

Ç&J 
tuz 

tahmin 
bedeli Dk tem.lnatı 
Ura lira kUnıf 

1'560 
1000 
195 

6000 
1028 

000 

llT 00 
l50 112 
a 

460 00 
'18 9S 
87 l50 

lHO 8:5 
630 41 2S 

lDOO 142 60 
302,50 22 6t 
300 22 60 

raauıye ı 700 127 60 
18 73 

60 
patatd 1000 
kuru .otan 420 

kuru Gzt1m 28' 
mercimek 22-t 
nobut 1'0 
l9brlJ9 400 

aı 

19 80 
11 80 
10 60 
ao oo 

-----

ihale s11D .,. ... u 

------

19,281.10 1"8 iT 12-9.NO pel'l9JDbe .a.t 11 

L - Yakanda miktarı, clul, tahmin bedeli. Uk temln&tlle UWe rtın 
~• ... ıs J'Udı (18) ~fit yiJecek malaemeal Ankara J. Genel komutanlık 
bbıaamd&Jd jandarma aatmalma kom1t7emunc:a kapalı zarf eblltmulle 

Kurulu Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,0ôO Türk Lira.. 

Sube ve Ajana adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8, g O O Lira 
ikramiye Veriyor 

Ziraat Bankamda JnımbaraJI ft lhbaram tuarruı besaplarmda n al 
DO Uruı balwwıl&ra aenede f defa çekilecek lrur"a Ue apCıclald 

pllDa JON lkraraf1e datıtıl&caktır. 
& Adel LOOO Uralıll t.Oll Ura 
1 • IOO • ı.ooo • 
& • SM • • LOOO • 

to • HO ' • t.000 • 
ıoe • ao • ıu• • 
ızo • •• • t.800 • 
llO • 10 • a.zoo • 

DiKKAT: Reaplarmd&Jd paralar bir eene l~d• D., liradan apll 
dtl,mıyenııre ikramiye çıktıtı takdirde CIJO 20 fazlaafyle "11lecelcur. 
Kur'alar ıteııede t defa: 1 11:7101. 1 BlrlnclklDun. l Mart •• 1 Hubd 
tarihlerinde cekUecıekllr. F.ekitebirde, Dr. Fuat ve eti 

Melet Erler. 
Burada: mtızlb ıefi Zeki ve 

..... -- "ft BaUl ft -1 . 
!.stanbulda; Zeki ve eşi Nihal 

1&tma1macaktır. 11 ............................................... ~J 
2. - B1I OD ..ııSa kalea )'l,ecek ınalHmealDID llepabıla birden bir la. 

ıton&v. liatıı ve eıi Kadriye Te
ker evlenme yilzUklerfni. 

ı.t.nbulda; Ahmed ve eşi Yük· 
ıreler, Bul'lladan emekU binb1111 Ah 
med ve eti ftl§er altm bileaiğbıi 
hava kurumuna teberrU eylemi§. 
Ierdlr. 

t.t~ bqka hava kurumuna 
c!a .MilıaI Tikv&§Vili 1300, 

FaJırı fBroI, M. Şakar, Amanyadis 
mahdumian 650 er, Vabram Ke 
ser evvelce ven:Ufi beı yüz ura: 
ya lllveten 150, Davtd Binar ıae 
Bunada Keresteci HU.eyin 100 li 
:..para teberrUUnde bulunmuşlar-

Kızılay Beyazıt ıubeai 
menfaatine miia•mere 

ÖnflmUzdeki cumartesi sUnfl Kı
~.~emlyetf Beyazıt nalıJye IU· 
-.wu menfaatine .AzaJc sınema 
bahçesinde bflyllk bir •linııet dil. 
itlnU tertip edilecek; bıı eğlen. 
ceye Bayan. XuaJJA ve Bay Ke-
mani Sadi: tehir bandolu. ~ 
Tek ve kumpanyuı, halkevf ttıme 
su he;yetı, iftlrak edecek aynca 
hokbbaz ve braı~z oynahıacat.. 
fno. 

Vefat 
Albay merhum Huaıı bey!n nftk&11 ve 
laymeW muharrir &rlp.dqlanmr7;()an 
J'ehmi Canerin valldell Bayan Zahide 
bir buçuk •nedenbert mQptel& oldu· 
tu ı.utaJıttaıı kurtuJainı7arak evvel
ki pce KadıldJytlndekl eYIJlde Yefat 
etmJtUr, Merhume hayın, l)'llltt çok 
81\'en ve bUttın mlnutyle mll§tlk bir 
kadındı. 

Bann ZahJdeye Ulu Tanndan raıı.. 
nıet dllerls. 

Aals arlcadqmm J'ehml Canere ve 
kederli allealne de candan tazl;yeUeri· 
mlzt awıanz. 

...... 'CctbıcO lera llemarlatan· 
dan: 

940/2139 

Paraya Ç9YrUmeaıne karar verilen 
yazıhane, &JDa, IDOtör ve motör kayı· 
oı, tesviye ve tacaıu, tq tezgAhm 
blrfncl açılc &ıttırmuı 11.19/940 tari
hine tesadllf edeQ Çarp.mba ıonn 
aat 9,30 da TahtaJı.ıecse Ku)"U!llCU)ar 
Çelebi Al&etUn 80Jcak U-27 Ayılı 
dllkklnda yapılacaktır. KıJmetJetiıılıı 
~ 'llJ flnJ bulmadıfl 91lrette Udnc1 
~ arttırmasmm 17111* tar1hlne 
taadtlf eden Salı rtınn &Jld sut ve 
)'erde npıJacatı ll&n olwıur. {Ul48) 

~ ............... anıt t.....,, plllDO.,. _, - ........ 
bir, zeytin yaft ve zeytin tanesi, 1&bun vı beyaz peynirin blr, toz ıeker, 

Ç&J' ve tuma lııll',fuuJıe, pat&ta, kuru 80l&D. kunı o.om, mercimek, ao. 
but '" ~ dıe aynca blr latekllJ• lbrleal ca!zdlr. 

3. - 2490 •Jllı kanunun l.ıek ve prtnarmı ba91 lateklllerlD Uk t.. 
mlnatı muhteTt kapalı sarı t.ekUf mektupl&rmm uwe ıunn aaat on dllldl 
kadar kom1aJOaumua vermeleri. 

'- - Şartııamelll paramı olarak kom!Qondan almablllr. < U91 l (Tll'I) 

KENDiN BiRiKTiR 
-...-------...--- 11NO rtmAHIYBLlmı. 

T. iş Bankası 
1940 Küçült Cari 

Hesaplar 

ikramiye Plinı 

1 adet 2000 Ura. • IOOO.-Ura 

1 • ll)OO • - IOOO.- • 
• • llOO • - 8000.ı- • 

" • ıao • - IOOO.- • '° .. 100 • - tooe.- • 
10 • ao • • srao.- • 
tıO • 2!'I • • IJ2:IO- • 

Ketideler: 1 $••t. 1 ML 

1 
11e. 1 Apıtoe. 1 lkincit .. rin 
tarihlerinde v•Pthr. -.............................................. ... 

latanbul Valiliiiml•n: 
Bakırköy ku&lmuı Yqllköy nabl)'Ul KGytçl mab&lleslnbl Dlbe'k 801'* 

lmd& ' kapı numaralı ve Uzerbıde maa mtl§temlllt !kl bina lle 11238.Sf 
metre murabbaı ahuında araziyi havi eski Fransız Sakrkör okulu adil 
maruf ve İtalyan tebaumdan Albert BadeU olfu K. BartolGmeo'ya al 1 
pJrt menhl kfml"tz çocult1an 'kurtarma yurduna tabalJI edilmek ~ 
12915 tarihli kararnameye tevfikan ve 'IDOO lira bedelle lsthnllk olUIUDakladlf 

Kal aahlpletiıılıı blr dlyecetl vana ııeklz g1lD zarfmda blldlrmolert. .:o'. 
tak4ltde cebrt llUmlAk tatbik olımacatı aeklzhıcl maddeye tevftkan D&ıf 
olunur. (82N) 

VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını yeniden 
edip açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizii i$1eri alır. ................................ 

t•tanbul Beledlyesı 
ııanları .. , 

Bepklaf Karakol k&rfwndakl lluam idare malı eald mektep Nnunun 
tamiri 2490 8&J'llı lwıunuıı 48 mcı maddealnbl B tıkruma Core paarlJla 
koQulmuFw". thaıe 11/9/940 Çarpmba rantı aaat H de Daimi DacOmende 
)'&pJl&caırtır. Kubammen bedeli 104t Ura 93 kuruıtur. nk teminatı '18 Ura 
152 kunı,tur. Şartname Zabıt ve ı.tuamel&t mlldUrluıtı kaleminde CorOJeceJr 
Ur. 'hllplerbı Uk tem1Dat makbuz \"CJa mektupl&rile ihale rantı mua,.,.O 
mtte DaJml lCDctımeııde balnnmalan lbandn'. (8291) 

lstanbul lltind 1/141 M11nurlu lundan: 
ilama Jılullar ()ıımal ..... Oehell 

latedlll Küal ohuıaa 
,ara para 

No. AIMM:•mın bml Ura iL Lira iL 
ı Rıza Dervlf vekili ı.mau ArAll 

Akk&n 
2 Abdl Nuaret 
3 Sava Yorglyadl 

' Koıls l>aDon 
G Karko 
6 Yapa ŞWmovlg 
1 Alıdl Dem!nr 
a 1amaD Kral 

465 -aoo 
667 25 
atHı 15 
100 
'50 

1520 
200 

861 21 
3H 15 
100. 
'50 

&20 
200 

2891 " ... '° Mllllll 11aüar Oelml lflAı tdaNlllaclen: 

...... ....... ..... 
• • • • • • 
6 

• 
Ktlflllln m&1&1ma gelen alacakWann t&hklJd dQyun iti bitirilerek JU 

kardaki .ma cetveli taıız1m kılıDIDJflır. Kuru. alacaJdılarma korıkordato tek.o 
Ut etmlftlr. Bu teklll!n mllzaketul ft alaeakhJarm lkfncl topıanmaa l;IO 
alaeaklan kımıen veya tam:ımen kabul edilen &lacakJdann 28 E1S6l 18'° 
cumartesi gllnll aaat on blrde latanbul İkinci lll&8 Dairesinde hazır bulUD-
m&l&n il&ıı olunur. (31141) 


