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Reisı unıh 
lznı t ı e 
Sanayi müesseseleri ve zirai 

vaziyetile meşgul oıouıar 

Savaıone yatında kendi
lerine refakat eden 

Ba il 

izmit, 1 (ffususi)-Reiıicumhurumuz lımet 
lnönüyü hamil olan Savarona yatı bugün saat on 
beşi on geçe İzmit körfezinde demirlemiıtir. 

- Vali Ziya Tekeli, Tümen komutanı General 

Ak denizde 
ing•lizler 
hakimdir 

Yazan: ASIM US 

Ekrem, Denli UMll komu· 
tanı Amiral Hul~I. belediye 
reiai Kemal, pa.rtl bqkanı Abidin 
ve ıehir halkından mUreklı:ep bir 
heyet yata giderek Reilllcumbun 
kmitıUerin derin tulmlerinl eun· 
llU1flardlr· 
Yatta Bqvekil Dr. Saydam da bu· 
lunuyordu· 

Reisicumhurumuz. vali Ye bele
diye reisinden lzm!Un sehir iıflerL 
aaııa)i müesse~l-0ri, ıinJ ;·e lkta· 
~ ~.u baklrrooı ~ 
~- .. --·tüt .......... 
lerl bir ~ k&dJr ~Ur· 

un 

6 
SAYFA 

T C'' fon· ·~1413 ıYazı) - 24::7ı> • idare) 

:··················· ....................... ...... 
: 
ı Berlin üzerıne 

En şiddetli 
akın 

3 üncü tertip 
piyango talil_ileri 

On vsrsite yuvc sı kurmak içın bır teşebbüs 

Laleli apar ıımanlaı ı talebeye 
tahsıs olunuyor 

İstanbul Üniversitesinin en mühim ihtiyaç1arından biri de 
talebe yurdudur. Maarif V(}killiği Onh'ersite rektörlilğü ile te. 
)Jl~s.dere"t buurt ihtiya_çmı ~nıek,üw.e aehit dahilinde m~ 
anfp bir binam bwunmalhü bllclinniştir. Bunun ~ m.ub.. 

telif semtlerde ar&,fbrmalar ya. 

Buyuk ikramiye 
ıstanbulda tam 

bilete çıktı 
Son üç rakamı ( 077), 

iki rakamı ( 53) ile 
biten biletler 

Jmalr, '7 (Haaui) - MilU Pi
yangonun 3- cU tertip plbmul 2· ci 
lı:etidt91ne ~ bmir eın.emuyo 
nal fuarında kırk biıü ..-n M)'ir. 

(Dıvamı 2 inddı) 

1 Son Haberler J · 
Dobruca anlaşmaSI 

imzalandı 
Bi1Jlreş, 7 (A.A.) - Cenubi 

Dobruoa.nttı ~ ,;eru_ 
meal 1wJk1udaW Bvlgaf' • R.o. 
MM ~' bugill i)ğl«l,eıı 
aot1n1 K~ Ucıi 'MllRIÜG! 
Myeti niaC tara,_,_ ....... , ........ . 
ı.,.nm filoeu ~ ·..,. 

aÇdclı 
:Madrit, 7 (~)" - D.N .B. : 

Reüıicwnhurumuz biijıaasa m&h· 
lul vaz'yeti ile al&kadar olmuolar
c1ır. 

~·eldi Dr- Saydam, saat on 
altıda Reisicumhura ,·eda ederek 
yattan ayrtlmıl}lardır· Saat on ye
dide Ankara poatMmıı. bağlanan 
hususi vagonla Ankaraya gitmif· 
leiodir. 

ı.,uıt ı.~")':ırt'l'l~r• hareket .... 

1

} Sabık Romanya 
ntlnl alır almaz "' kı.a bir uman k 1 -- kama ııüntle deıtıal tana- ra 1 
nteri .. ,... kotHJ'CN"lar. ()nU takip 

• ıı.ı 

==r~ -~ka ~inde wdfelerl ıs v 1 çre ye 

pıltrtış ve Uç dört uygun biıia bu.. 
lunmuştu°ı-. Bu binalaİ-m arasın. 
da Lileli Tayyare aparbmanlan 
da vardır. Bu apartnnanlar Ha. 
va Kurumuna aittir. Hava Ku.. 
runıu ile temas edilerek apartı. 
manlar Maarif Veki.leti 'hesabı. 
na ıatm alınacaktır. Bu aparb. 
manlarda icabeden tadilat ve 
hazırlıklar kma bir ıvnaıada iık. 
mal edilerek talebe yurdu hali.o 
ne getirilecektir. 

CebeJiitt""1c'clci OulWlllA 111. 
"gi!_M tilMN; :.üııtfıM loln& G. 
~. ~ Hcıiirwt ...... 
deli ......,, Mr lfl{lfAi 'l«J/i
ieft M, ~- ,.,,..,_ 
Jer. tef~ :AtZalstfle doğ. 

. ""~~ .... 
HinCliçinide öldürülen 

Framızlar 
H.anoy, 7 (A.A.) - Çit& kıta. 

Bqvekili istaayonda ftlyaaeticum 
hur bqkltibi, baıyavcri, vali ve 
belediye ret.ı. komutanlar ve bn. 
yWc bir halk kal&b&lığı teeyi et
miştir. 

(Harp va..--iyetinc dair ha'ber. ı 
ler ! nci sayfada) • 

•ıs t ew ı _ •• , ... .--1 

Relaicumhurumuzu hamil Sava
rona yatı, saat on yediyi yirml 
~e Marmaya açılJDifbt· i kender 
Ankaraya ,Fahreddı 
YENi BiR FRANSIZ Gazetemizde en 

SEFiRi GELiYOR meraklı romanını 

Mareşal Peten'in Am;:ik~dö~Üşu 
8 naz~la tekrar Okyanuslarda 
kurdugu kabına boğulan 
Aralannda Roçiltler K 

~.:.. ha:r:.:zı..:ı:... oca Yusuf un 
13 kişiyi f abiiyet

fen çıkardı 
V4fi, 7 (A.A.) - Havu: 
Rio. de. Janeiro'da Franmz 

sefiri olan B. Yulee Henri ~ 
karaya, aa.bdt VqingtOn eeflrl 
B. de Salnt Guentin de Rio. de 
• Janeiro'ya sefir tayin edflnıi1-
lerdir. 
YENİ FRANSIZ KA.BtNmt. 

N1N 'l'l!ŞEKKULU 
Vltl. 'J (A· A·) - Havu: 
Nuırlar heyeti dlln aaat T de 

topJanm11 ve nazırlar fstlfalarmJ 
~ ( Devumı ' anca de) ( Dıva11ıı 2 ~) 

Gazi Terbiye EnstitUsU mUsalaaka imtıhan111 

Şehriımzde kazananların isimleri 
(Yamı3~) 

Hayatı 
Mul&afrırin değerli kalemiyle 

VAKiT okuyuculanna 
aıtmıJacakttr. 

Aynca yine 
gazetemizde 

Devlet 
Kuşu 

Moria dö Kobranın bir 
•ık ve aerpzeıt 

romanı 

Her iki eaeri de birkaç giln 
içillde tefrikaya bafltyacağız 

gitti . 
Eaki b&tvekiller biyanet 

auçiyle muhakeme 
edilecek 

Yeni kral 
annesini 
çağırıyor 

f l ' azısı 2 ıncidı J 

Günlerin Peşinden: 

istıap haddi 

---

Zan, 5 eyMIM l{~ htltlu.. 
dunu u.ıcU llf~. Çtnıüeı 
geri ,aa~ . .,nm.. 
m.daNIM Wr lJUı, °" ,.,...Zı '*'· 
d4ı'. Hudtıt malu:Jfamat takviye • 
edilmi§tir. ' 

Beledi) e hukuk müpdrUil 
INbnlyonız, töpil taıtf ecleblldİ 
mi f Eter bu mllblm lı bltmlt
&e lütfen bir ele trun''Jlarda 
(ı.tlap haddi) denilen tcyln ta. 
rlflne himmet etae... Zira h 
tarif yapdma«bk~ tramvaylan. 
istiap haddinden fazla yolcu .. 
Jmmaamm öallıte bir ttlrltl ge.. 
çUemlYf!Cek· Mesel& Kadıköy De 
ı;re..Uy ve Fene~e ....._ 
11Dcla ltle1• tramvay araı.a.. 
nam l(ıerlıdae ayaktaki yolea., 
ıar için 28 klfllllc yer 1'ahnıcla
ia göeterlllyor· Fakat blletdJer 
Jılo bir 'akit bu nk••la aJAb. 
dar oım-ror· O bdar ki bir 
kaç gilll eV\'el tıklan tdWm Yol. 
C!D ile dolu olu bir araba bir .. _.,.._ ~ 
WaAyonda aanmca biletçi ~ ---~ • - ~. :::::--=~~ . ~~1!' 

- -~----.. --=- - -.:::.--= rlye fazla adam ıtrmeal &det& : · _-:::r .~ e 
lmki.nm oldapaa dikkat et_ 7" '."-..- _ .r ~ • _:_ - ~ 
turt.m sonra yine kaplyı açımt - ._, -~ ·. - "'° ~ _ .• • ~ . 
\"8 tram\'&J' bekle)'eD beft altı - • - .........::: _::....~.- -- -, - I .,_ ~~ / 

roleuya bitap ederek: j 
_ Haycll· dfeblllnenlz glrl-ı 

Dlal" clemltilr· 
Ba müuadc üzerine latu- Mı~aiın sonu tnünasebcliylc />lôjda yalnız kal"" bir meraklının km 

yonda beklCJH yolculan;ı ~· d,,,; tğkndimul, VC ya/wzfıiını UllU/nzak İ~1' IQTfttlıği rılftnca 
( Drramı 2 mci<l!l gayreti göstmr bir m8nzara .. 



' _ V AKIT 8 El'l.Cl. 19 ıo 
---------- -- - ----- - 1 -----------------.-------

Ista n bula verilen fazla buğda)·ın 1.-!B--iı--_· noAta_.m-.ııı· I Af:~~IA 
değirmenlere taksimi görüşüldü 

1 HAdiseler arasında l 

Linyit yerine 
tezek 

r vlrlefkf.r gazetesi Aaa4oluda 
, . hatta RUmellde köyllleıln tc
zrJ, yakmak aletlerini kaldırmak 
i(in hukiimettc baP tedbirler diL 
üaii.ldüğthaden lıaı..ede~~n ban11a 
mkiasrıhğmı Ueri1c sürüyor: 

- KöylUlerc Hnylt ')"alrtımı&lı: 
ıuGmkıin ıleğlldir· Zira linyit kö
mürU ne kadar ucuz \erilml' ol

a. ytae para Ue almacaktıı: ballMikl 
te-Lek kö)lü)e tablatıa bedavadan 
\ crdlil blı ı;eyıJb-.,, ıdi)or· 

Ha1dkaren köylU bedaudan ya
ı.aca k bir şey bulurken ucuz da 
ol!'la. para ile )1'akacak ~lmıyacağı 
ukla ~ok yakın gelen bir milliba_ 
1.atlıro J"akat bizim blldiifnılu gö~ 
kö~ liiaUn tezek )'akmak Ueilnl 
kaldırmak is~yen hiikWnet bn cl· 
lıeU düşilnmli,ıür: Et1 Bank \'UI.. 

ta..<>ile köylerde Hnytt kömtiriinft t.c
ıc1dc mübadele etmek fikrindedir· 
,uha:lde kö)hi ~ Uaylt yakmak
la tezek yakmak al'Mmda esasen 
masraf bakmundan biç bir fark ol
mıyacak demektir· 

Yabuz lllr llOJda wr: 8'I ~ 
lllU\"a.ffak olmak i!,'iıi ~ 9C1b8., 
ıarc1a kl)yllllem itine geJeeeJı •• 
rette yakabilmek n böyle ltpyıt 
yakan 8-0lıalan köyJülere bir, nlba. 
yM Ud lira gibi ucuı flyatla v.-e
bllmek llmndrr· 

Fikrlml.zce bu i§in can aJacak 
ııol.iası ba...a.a.r,. m, ie ~ dl\ğı 
nık olan köylliJenle linyit ile te
Ll'ğl mübadele etmek kolay bir me. 
•CM deiildlr- Meaelie.ba ite 1Ull1llDi 
bir lıaJ ~arcsl balabllmekteıllr· 

Sonra Xa.slirlefk&r Jiae ba te&ek 
akınal< işinden babsederkea bü

tün Türklyede kö7lWerbı blr sene. 
de ya1rtıklan gübreler topluup 
topmb"ltl inJ>at kuvveUJie Jratdmqı 
olsa memleket lsffheılaln n mll
l on lira dereoıiıfbde artacağı yo
lun ela bir rivayet vana da bu he-
abm kimin tarafmdan y.pdchğı ma 
liım olmadıiun )'UllUltır. Ba ellae
U de hah eCleBm: B1l hfl89hl Tlrlı: 
ı.öylüJcrinia kaJkmma fjarilumr 
tetkik Jçla aıeaıJeJretlmhe ıetlrlL 
ıniş olan hlr Almaa alteh=w 
bundan dört, bet yıl enel ı......
i ır· 
lstanbulun qn ihtiyacı 
Hilkftmct rehlmh muht.e.rem 

ı:efik Saydama tefekktlr ederiz. 
J tanbulun oa meseleslal kısa el
ılen halletti: Şimdiye kadar g&ııde 
İstanbul frrmlan içi SOO ton bai
day Yerlllrken \'Sllmlzlıı 5(). ton art. 
tın.iması yohmdald rtcumı fula
slle ls'af edel't'.lı; 100 ton lllveslle 
400 ton b•idaJ' nrllmeıd emrlal 
verdi· 

Hakfk•tea memlekette Ud ..._ 
lik ihtiyaca klft gelecek derecede 
buğday stoku me\·cat olclup laılde 
İstanbulda bir ekmek bubrumua 
!:f)muş olması ha\'Salanm kabul e
deceği bir teY değtlclf. Fakat ball
ramu ... telıllde kapamDJt olma
mdaa clola11 memmlyetfmbl 

ifade eCleJ'ken fflhrlmlzde1d baidaJ 
~tolnunm da ba mihuulebetle yeal 
beştaa tetkZd lllzunnma işaret • 
mek Wetk. 

Zira ba sene gerek ~ 
gerek Trakyanm bafda.r ftllJ'etl 
n ihtiyacı normal dellJcBr. A-.. 
doluda boğcla1 ....... ,_.. Pl8I 
senelere Dlsbetle h eeae ~ fe
)izll olduğa baJd6 Tl'Üpda blli.
Jds kıtlık buhmclalaw ı,ıttyoruz. 
Demek ki Tnlryap tahU Dıtly~ 
için blle Aaadoludaa hiday göa
derllmek zarureti vardrr- Bu ~·ld
yata İstanbul nsrta olacağına gö. 
re tstanbulnn buğday stokunu ya. 
parken bu t'lhetl dikkate almak Ji
mn oltloğu "ibl Trakyadaki askeri 
lhth':l~ların da geçen smeclen daha 
fazla bulnnı1uğunu unafmem•k Ji-
zım ~dlr· A· 

Amerika harbe 
dağru gidiyor 

Va.'}lngton. 7 (A· A.) - Röyter: 
Gayriresmi bir risale olan The 

Army and Navy Journal'in Kana
atine g~re, lngiltereye elli destro
yerin gönderilmesi, Büyük Britan· 
ya donanma8Inı takviye için gön • 
derilmesine d~vam edilecek olan 
do.ha kudretli gemllerle munzam 
tayyare kuvvetlerlnln ancak bir 
başlanrrıcıdır· Bu rısale, başmaka • 
1 ~de tunlan yar.maktadır: 

Blr!cl!flc AmP-rlkanın büyük a. 
ımlarla dtınya harbine i'itirake 
it.mekt. oldu~nu görmiyenler 
" ~k kör olnınlıdır. 

8 nazırla 

Yeniden kurulan 
Fransız kabinesı 

(Baş tarafı 1 incide) 
\"ermiŞierdir· Devlet şefi, müşkül 
anlarda kendisine yaptıkları yar 
dımlardan dolayı teşekkürlerin! be. 
y:ın etmiştir. 

Saat 18·30 da Mareşal Peten'in 
?'lyaseti altında yent bir toplantı 
yapılmıştır. 

B. Lava!, B. Alibert, .a Bau. 
dom, B . .Bouthllia, Amiral Dar. 
lan ve B. Epyrouton bu toplan. 
tıda hazır bulunmakta idiler. lç. 
timadan sonra ıu beyamame 
neşredilmiftir: 

"HUıktunetin icraatım talniya 
etmek ma.Jaıadiyle, htlkfunet po. 
litikasmm e&a4 prensiplerini 
tesbit etmek ve bmıları kanmı 
ni Marepl Peten, yalnız sekiz 
arkadqmm bulunacağı rumrlar 
heyetine tevdi etmiftir. Marepl 
Petenin riyaseti altmda buluna. 
cak olan bu heyete ietirak ede. 
cek olan ve nıuır aallhiyetlerini 
haiz bulunan azalar tunlardır: 

B. La.vat, Albert, Baudom, Be. 
lin, Bouhilier, .Amiral Darlan, 
General Huntziger ve Epyr<ıQ. 
tondur. 

Nazırlar heyetinin kararlan, 
reis vekilinin riyaseti altmd:ı. 
toplanacak olan kabine konseyi 
tarafmdan ihzar edilecektir. Ka. 
bine konseyi nazır Unvanını haiz 
olsun olmasın,, bütün dev~t sek. 
reterlerinin huzunı ile toplanır. 

Yeni Jıllldlınot ~ekklilü şudur: 
Nezaretlerbı koordinasyonlle ia

tihba.rata memur nazırlar heyeti 
reis vekili B· Laval, devlet sek.. 
reterleri olarak: Albert adliyede, 
Peyrouton dahiliyede, Baudoin ha
riciyede. Bouthiller maliyede, ge· 
neral Hubinger harbiyede. amlral 
Darlan bahriyede. Belin it ve ea· 
dUstrlel istlluıalltta, general Ber • 
geret havada, .Rippert gençlik ve 
maarifte, Gaziot iaşe \'e zira&tte, 
Berthelot mtlnakalede ve kontr a· 
miral Platon mUııtemlekclerde· 

Hillcümetin umumi murahhası SL 

fatiyle general Veygand'a, lmpa -
ratorluğuıi mtıdafaa ve emniyetini 
temin için en vasi aalihiyetler ve· 
rilmlştir· 

General Veygand"a, Afrika impa· 
ratorluğunun mlldafaasmı koordi . 
ne etmek vazifesini tevdi eylemek· 
le hilk\ımct, mUsteınlekelerinl ana 
vatandan aymnağa ve imparator
luğun \'ahdetini ihlfll eylemeğe 
matuf bulunan entrikalara. her 
tlirlü vasıtalarla kal'll ltoymağa az
mebniıı bulunduğunu ispat eyle· 
mek emelindedir· 

YE;-.;"t KABiNE AZASI 

Benı, 7 ( A.A.) - Stefani a. 
jaıısmdan: 

Vfşiden bildirildiğine göre, 
Mareşal Peten, kabinesinde ta. 
dillt icrasma. biri~iştir. Kabi
nede şimdi ancak sekiz nazır 
vardır: 

B. La var: Başvekil muavini ve 
istihbarat ve koordinasyon nazı. 
rı, B. Al bert: Adliye nazın, B. 
Baudouin: Hariciye nazın, B. 
Belin: Sınai istihsalat ve mesai 
na'Zll'ı, B. Bouthelier: Maliye 
nazırı, General Hutzinger: Har. 
biye nazın, B. Peyrouton: Dahi. 
liye nazın, Amiral Darlan: Balı. 
riye nazın. 

Bundan başka beş müsteşar 
tayin edilmiştir. 

General Veygand, vasi salihi
yetlerle imparatorluğun mi.ida.. 
faasmı ve emniyetini zaman al. 
tına almıya memur ediLmiştir. 

T.ABllYE'rreN lSKAT 
EDİLENLER 

Vi§i, 7 ( A.A.) - Haı,'a8: 
Yenl hükumet, aşağıda isim. 

Jeri Yazılı olan eşhası, Fransız 
tabiiyet.inden iskat etmiştir: 

S:ıbık hava nazın B. Cot, Ba. 
ron Edouard de Rotsdıild, B. 
Philippe Henri Robert, B. Mau. 
rice de Rotschild, B. Leon Stern. 
B. Maurice Stern, B. David Veil, 
B. Edouard Yonas, B. Henri de 
Kerillis, Bayan Genevieve Ta. 
boum, B. Elie Joseph Boıs, B. E. 
mile Bure ve Pertinax namı mths. 
tearmı ta§ryan B. G<!raud. 

Ekmek sıkıntısı süratle 
teşhis edildiği gibi 

süratle izale olunugoı 

HARP VAZiYETi: l tstanbul halkında 
Berhn üzerıne en 
· şıddetll akın 
Ne,·york. 7 (A·A·) - &ı lindcn 

Ncvyorka gelen habt'rlcre göre, 
dün gece Berlin harbin bidayetin_ 
denberl en şiddetli hava hUcumu
na manız kalmış ve alarm saat 
0,15 ton 3 e kadar sUrmU!flUr· 

Yapılaa l&aMr büyük 
Nevyork, 1 (A·A.) - Bcrllnden 

Nevyork gazetelerine gelen ha· 
berlere göre. İngiliz tayyareleri 
diln gece Berlln Uzerinde fevkali.· 
de a§ağıdan uçmutlar ,.e hedefleri
ni iyice ,örebilmek için aydınlallcı 
~ekler kullanm11lardrr· Sanıldı • 
ima göre. yapılan hasar çok cid. 
dJdlr. Çllnkll tayyareler, dalgalar 
hallnde gehrln merkezi llzerinden 
geçmie ve eehriD bütün mUdafaa 
aJatemi ilk defa olarak hep birden 
harekete gelmlotir· Lehater demir 
yolu iltuyonu ctvarmda büy11k bJı 
ımtrepoda bir yangm çıkm11 ve dl· 
fer btr ~k yangınlar, Berllnin tl
mallitde V eddlng mahallesinde a· 
mele evlerini ciddi hasara ufnt.t • 
mqtır. Bcrlinln ıtmalinde bir çok 
bom.balar dll§DlUştUr. Alman avcı 
tayyarelerinin İngiliz tayyareleri.. 
nl hududun ötesine kadar takip eL 
tiKi biı-iirilınektedir· 
ı\hnan i,,gall altuulakl toparaklara 

Hcum 
Londra, 7 ( A.A.) -- Hava Ile· 

ıaretinin tebliği: 
617 Eylfil gecesi, lngiliı hava 

kuvvetleri, Almanyada Hollanda, 
Belçikada ve şimali Fransada bir. 
çok askeri hedeflere hücum etmi~
lerdir. 

Berlin mmtakasmda, bir elek
trik fabrikası, petrol hedefleri eşya 
istasyonlarına isabetler yapılmqtu 
Almanyanın cenubu garblsinde. 

ki ormanlardaki diğer hedeflerdf' 
yangın çlkarılnUştrr. 

Ruhrde Renanyada, Boschuend<' 
Creffeld'de, Mannheimde, Ehrang. 
da ve diğer yerlerde, tayyare mey. 
danlanna, demiryolu muvasalala. 
nna ,.c diğer hedeflere isabetler. 
kaydedilmiştir. 

Brüksel civarında eşya ista~ron
lanna hücum edilmiştir. Benlo1da. 
Calais'de Dünkcrk'de hava mey
danlarına ve Calis civarında iki 
batarya me\ikiine hasarlar yapıl 
mıştır. 

lki tayyaremiz kayıptır. 
:Filo ve sahil müdafaa hava kuv

vetlerine mensup tayyarelerimiz, 
Boulogne limanına hücum etrni5ler 
ve büyük hasar vukua getinnişler
dir. Tayyarelerimizin hepsi üsleri 
ne dönm63tür. 

l..oadraya yapılan taarru" 
1-ondra, 1 (A·A·) - Londra ü

zerinde dlinkU altıncı alarm. bu 
aabalı saat birde nihayete ermiş· 
tır. 

Alman tayyareleri, gcee Lon
dr& m.mtakuı üzerinde yeni bir 
taktik tatbik et.ml§lerdir· Her de
fasında Uçcr tane aydmlabcı fi. 
§ek bıraktıktan sonra, Alman tay. 
yareleri, projektörlerden kurtul • 
mak için uzakla§ml§lardır ve son· 
ra fflekler hedefleri iyice aydm -
lat.mak Uzere oldukça aşağı indiği 
zaman yeniden dönmtlşlerdir· Al -
ınan tayyareleri her de!aamda ha. 
va dafi bataryalaruun eiddetll ate. 
.Ue k8.1"§Jlnpuşlardır. Aydınlatıcı 
t'1'ekler, bundan evvelki hücumlar
da görülenlerden d:ıha az :ıydm • 
latıcı idi· 

Za\"allı kma ikıbctl 
ündra, 7 ( A.A.) - 9 )"aşında 

bir )uzçağız da evvelki gece cenu. 
bu earkl sahilinde kain bir şehri 
Ihitralyüz ateşine tutmuş olan Mes
serschm.itt'lerin kurbanları meya. 
nındadır. Kııcağıza bir sığınağa 
ginneğe çalışırken isabet vaki ol. 
muştur. 

12 ADA MINTAKASINDAKİ 
HAREKATIN MA.'JASI 

Londra, 7 ( A.A.) - Röyterin 
askeri muhabiri yazıyor: 

12 ada. mmta.kasmdaki İngiliz 
deniz harekitmm manası flldur: 
Mmtakanm en mUhim adası o. 
lan Leros adaaı, ltalyanla.n ta.; 
rafından gizlice hava ve deniz 
üslerini havi bir kale haline ge. 
tirilmiştir. Binıaenaleytr mezktlr 
ada, İngiliz tebliğinde 0 aakeri 
h~eflerin en mühimmi" olarak 
bt\hsedilcn hedefi teşkil etmek-

görülen 
memnunıyet 

lstanbulda bazı mıntakalrını 
tın te\'Z.iatı nüfus kesafetine nis. 
betle az gelme:ii yUzUnden beli. 
ren ekmek srkmbsmm izalesine• 
aüratle tqebbU.S edilişi, halkı zi. 
yadesiyle memnun ctınlttlr. 

Bu arada §ehrlmir.e her gUn 
verilmesi mutad olan un haoıni
nin taşveklletçe çofaltılması, 
bu memnuniyeti atttıımııtır. 

Diln abah topnık mahsulleri 
ofiainde beledl~·e iktlsat mUdUril 
Saffetin iştira.kiyle bir toplautı 
ya.pılmış, ofiain, her gUn f&Zıla 
olarak verilecek yüz ton buğda.. 
ym değirmerılere ta.kaimi üzerin. 
de görtıştllmilştlk'. 
Sıkmtmm tefhlainde gösteri. 

len atlr'at, alınan tedbirlerin 
tatbikinde de görilleceğine hiç 
fllphe olmadığına göre, hemte"h
rilerf mlzin tam bir huzur ve it.· 
minanla ekmek ihtiyaçlarım her 
zamanki gibi teminde devam e. 
decelderi muhakkaktır. 

Pıyango talılilerı 
(Baş tarafı 1 ı'ltridı) 

ci huzurunda 18.30 da 1ttJkW 
.Martıyla b&flanmıl ve çetult aa· 
falıatı Sait Çelebi tarafından ıı.l· 
ka balı edilmiştir. 

Bu piyangoda ikramiye kar.alllln 
nuınaralardan -i0.000 lira 7'693 
numaralı lstanbulda utılan tam 
bilete çı1muftır> ıo.ooo Ora kua
nan 95M9 numaralı biletin' bir 
parçuı htanbulda bir parça.il da 
Karaoabe)'de •tılmıltır· t.000 
lira kazanan 110622 numaralı blle
tfn bir parçası Çivril bir parçuı da 
Ankara. 4.000 lira kazanan 189817 
numaralı biletin bir parçası Adana 
bir parçası Amasyada, 2°000 lira 
kazanan 19'U6 numaralı biletin 
bir parça81 Malatya, bir parçuı ta. 
tanbulda, 2-000 lira kazanan 165fN6 
no.maralı biletin bir parçaaı Konya 
Ereğliainde, bir parçaaı 1atanbuldao 
2.000 lira. kazanan 129828 numara. 
lı tam bilet lzmiı'dc satılmqtır· 

1·000 lira.kazanan numaralar 
2438 5493 5882 6004 

25928 30697 33625 35427 
37677 47153 48744 ~181 
64463 57308 68030 74112 
75583 82665 87441 941S78 
94764 100733 108064 12l158 

125680 131650 131678 1~591 
148976 149392 150806 152434 
155137 157805 160424 163393 
163918 175094 183201 
Bu numaralardan maada eon üç 

rakamı (077) ile nihayet bulan 
(200) nıunara 100 er lira, eon iki 
rakamı (53) ile nihayet bulan 000() 
nıımara 8 er lira, son rakamı (3) 
ile nihayet bulan (20.000) numa· 
ra 3 er lira, son rakamı (8) ile ni
hayet bulan (20.000) numara da 2 
şer lira ikramiye kazanmışlardır· 

tedir. 
Leros adaıı istianal bir stra. 

tejik vaziyete maliktir. Kıbns a. 
dasına 330 mil ve Porsaid lima:.. 
nma da yalnız 510 mil mesafe. 
de bulunmaktadır. Bu PdRdll bU. 
yilk bir garnizon ve büyük ben. 
zin depolaı ı mevcut bulur.mak.. 
tadır. 

Mısır hududundan yüz f dlo. 
metre kadar bir mesafede bulu. 
nan Libya U.slerinden Tobnık ile 
12 ada mmtakası arasında irti. 
batı temin etmek maksadiyle, 
mezkftr Leros Uasilııün inşası 
1937 de ikinal edilnti§tir. Bina. 
ena.leyh mevzuubahis olan de.. 
niz harekatmm, Mıaır ve Ubya 
hu<:hıdundaki yaziyet fuıJerine 
doğrudan doğruya bir tesiri ..). 
lacaktır. 

SÜVEYŞ UZERlNDE 
HAREKAT 

Kalı.ire, 7 ( A.A.) - Muhaaa. 
ma.tm bidayetindenberi ilk defa 
olarak parlak bir güneş ziyası 
altında yUksek bir irtifadan uç. 
makta olan İtalyan tayyareleri 
SUveyşin üzerine birkaç bomba 
atmışlardır. İnsanca. hi9 bir za.. 
yiat olmamıştır. 

VE hemen, lüzum o1maınakla beraber, il~vc edelim: 
ııt;iya.i bir irtica deıriı... Ti:rkiycdc s•rast mftnasiylc irtica i-ti· 

c:: j, \.ı nisbcttc kaybolınu5tur ki ~ten kelimeden siyasi zihniyette bit 
geri tepmeye delalet mfuıası bile silin.mi~ sayılabilir. Nerede ki ajan 
kclimco:ıinin olduğu yere izafesi hatıra gckbilsin. Bu ihtimal ne kad:I 
uzak~a Anadolu Ajansı ynzı dilimizde tabiiliği hakim kılma yolunda1' 
gayretten uzaklaşarak yapma dil tarafını ı;t1•mek için pek müsteit g<l
rünüyor. En ta:r.e misali i~te diinl il gazetelerde çıkan bir telgrafınd~ 
Gen~ral Yeygand'ın (beray-i tefti.) gittiği yerde bir kaza geçirdiğini eı. 1 
bette okwnuş ve elbette o ka;.adan ziyade bu kaza için üzOI· 
müşsünüzcllir. 

Berayı teftiş!.. Son darbeyi otuz yıl evvel yeni lisan cereyanmd:ill 
alarak öldüğü ve gömüldüğü zannedılen bu ya'!)ancı terkibin "için 
mana,.ına gelen kelimesini ajansta acaba hangi ihtiyar diriltmek se\'da. 
smdadır? Anadolu Ajansının ger<k Ankaradaki U(Ilum müdGrü, gere 
Ltanbuldalçi müdürü. edebi hayatlarında inkılApçı nesle iltihak etın 
olduğu kadar idare zihniyetlerinde daima genç duran ve muvaffakiyet 
yalnız adlarında ta~ımayan iki simadır, ajans gibi Türk matbuatını 
ba~muharriri ınevkiini almış bir müesseseyi bir mfıddettir sık sık go· 
ı'tilcn bu geri itiyada mağlubiyet meylinden silkip uzaklaştırmalıdır 

Berayi teftiş! Türkiyede bunu anlamayanın sayısı, anlayanın s:ı 
rı· ın<lan azalmamış olabiliı ; fakat tecekkür etmeliyiz ki bunun ilk yaıı 
kaidelerinde bir garabet sayıldığını öğrenerek bu hataya düşmiyen pek 
çoğalmıştır. Ebuzziya zade Ve1id Bey me;,lekdaşnnız ne de:-se de i ı 
Ye nasıl yazarsa }'azsm, .ı\jans b l kelimeler \'C bu terkiblere karşı en 
canlı bir mücadele cihazımız olmalıdır. • • ::-

Sabık Romanya 
kralı ısvıçreye gıtt 

Bükre~· 7 (A·A·) - Röyter: 
Söylendiğine göre. Liberal ve 

köylü partilerinin 7Jmamdarlan, 
tamamile parl;ıtıenter esaslar U
zerinden meıruti bir hiikUm.et tet
kili prtile yeni Başvekil general 
AntonesJı:u ile ifblrliği yapmayı 
ka.bul etmlıflcrdlr· 

Bildirildiğine göre, 880* Baf,. 
vekillerden Tatarcsko, Argetoianu 
Roman)'llYl bugtln içinde bulundu. 
ğu felakete atmak auçu ile muha· 
keme edileceklerdir· 

Nlma)'lfler katlyen yuak ec1Ddl 
• Blkreş. 7 (A·A·) - Stcf&ni a
jansından: 

General Antoneaku. Romen 
gençliğine hitap eden bir meaaj 
nqredereık memlekette intiaamm 
hUltUm alirmeai lAmn olduğunu ve 
ber tlirlil şiddet hareketinin tec. 
ziye olunacağını bildi.rmift.fr. 

l' eni kralm uuıcsi çaimlryor 
BUkrct, '1 (A·A·) - Stefanl L 

jsnarndan: 
General A.ıttoneslıtu, kral lılliellb 

annesi kraliçe Helen'e bir telgraf 
çekerek Roman)·a için pek vaJıtin 
olan bu anda oğluna yardımda bu
lunmak üzere dertıal Bllkreıe dön· 
meainl rica etmiştir. 

Kocıuıından ayrılmış olan krali
çe Helen, 12 .sencdenberi Floransa 
civarmda yqamaktadır· 

sabık kraı ;r• ıs,~>·e 
Blikre.~ 7 (A·A·) - Sa.bık kral 

Karol, bu sabah saat 4 te husu.at 
trenle Bükreşl terketrnl§tir· Sabrk 
kralm lıareketi gayet gizli tutul-

istiap haddi 
( Ba§ tarafı 1 incide 

'<I :ırab:ıya. tınnanmıslıır, içeri 
dekilerln putınnalamu (ıkanr 
bir tekilde !llkıştırarak lı;crf' l, 
glnntılerdfr. 1ı;erldc izdihamdan 
muzbuip olan bir :rolcu bilct~l.. 
yo arabada 28 kijldea fazla 11· 

~ durnlanuyaeaiı gösteril· 
dlll halde kn'k be§. ~ıu kişinin ~ 
ayakta durduğunu göstcnnl~tlr· cı 

Fa.kat bilctı:I: ~ 
- Ne yaııayım. bize urllcıı il 

talimat böyledir- İçeriye ne ka. 
dar yolcu girebilirse girer· m~ 
kam}amsyız.,, 

Diye ce\'llp \'emılştir· 
Acaba. bilet.çinin dediği gibi 

ba tanda kendilerine bir tallmat 
llaklkaten \'Crilmiı; midir? \'e· 
rllmlşse §U ara.baJarm ft.erhln_ 
dt"Jd (28 kiti ayakta duralılllr) 
yazısını yazmanın manası nedir! 

BASAN KUMÇA Y1 

muştur. 

Sabık kral Karole, sabık saray 
nazın Urdarianu, sabtk yaveri Al. 
bay Filitti ve çiftliklerinin kAhya
sı albay Ka1oa refakat etmekte idi· 

Emin membadan öğrenildiğine 
göre, bayan Lupesku da miltenek· 
kiren busnai trende bulunmakta • 
dır· 

Hu.susi 1.ttn. lsviçreye gitmek ü
zere ttaıyadan geçecektir. 1aviçre 
hUkametL sabık kral Karole bir 
aylık ikamet müsaadesi veı;mi§Ur· 

Terkedllfln arazi tahUyc cdlUyor 

BUkre~, 7 (A·A·) - :Resmen 
bildirildiğine göre, Macarif:tana ve· 
rilen arazinin tahliyesi, n1zam ve 
allkfln içinde devam etmektedir· 

GDNDIN AKiSLERi ~ 

Gördüğü filmin heyecanile 
balkondan düşen çoçuk 
K ADIKOYO sinemalarından birınde film seyrOOe:n On iki yaşın. 

da bir çocuk, heyecana kapılarak beş metre yükseklikte olan 
balkoiı$n aşağı)'& yınarlanmıı \"C muhtelif yerlerinden yaralanarak 
hastahaneye kaldınlmı~. 

Bu ıhavadisi veren gazete, O)"WlUO en heyecanlı yerinde birdeuLirc 
diijen çocuğun, a,ağıki mevkilerde oturanlar üzerindeki tesirini can. 
landua canlaıidıra anlatıyor ... Ne kadar anlatsa yeridir. Zira başlı ba
şına bir hikAye!. .. Bir aralık kendinizi o mevkide oturanların yerini? 
koyunuz. Bir filmin, rnesell bir "tten kazası", yahut "hava bombardı
manı,, gösteren yerinde, karanlıklar içinden yusyuvarlak bir cismin 
apBr topar kafanıza dü~üşü; bir kalemde geçilecek hadiselerden midir? 

Fakat ben hu hldise)·i, ayni saha üzerinde vukuu muhtemel daha 
büyük fcl~etle.re nisbetle ehven 
bulu)·orum. Kadıköylü on iki ya. 
poda: !;OCUk, seyrettiği filmin tesi
rinden yakayı ucuz kurtarmıştır. 
Muhtelif ~n ~·aralanmıŞt 
haatahaneyc kaldmlmış.. İhtimal 
kısa bir tedaviyi müteakip tekrar 
~vine döheccl<tir. 

Lakin öyle filmler olur ki.- de
lil böyle ~an, - kendi ha. 
yatlanndan mesul olduğuna inan
dığımız yaşını başını almış kimse
leri bile ,ahlaksızlık, macera ve 
türlü zilletler uçurumuna dütürür. 
lcr ve teda\isine koşulduğu zaman 
lş işten geçmiş bulunur. 

Onun için sinemaların on iki ya. 
ıuıdaki çocuklara bile açık olan 
balkonlarını tamir ederken. bilhas. 
sa bu manevi sukuta meydan ver
miyecek tedbirler almağı en mu
kaddes vazifelerimiz arasında bile. 
tim. · 

•• * 
Çivi çiviyi 
ıöker 

HükQmet hariçten çivi gelince
ye kadar, memlekette çivi yaptır
mai{ı dü~ünüyor. 

Memlekette sanayi hamlelerine 
ba.,tamanm ve bunda muvaffak ol. 
mağa ahfltıanm, birbiri ardından 
ne güzel neticeler ~rabileceğint 
gösteren mükemmel bir nümune! 

''ÇM çi,•h i söker,, işte buna de
ıfr. 

Şehir Tiyatrol\I 
Eaer ve çivi 

Ç lVl buhranı dolayısiyle Şehir 
Tiyatrosunun dekorlannı 

çinlemek için çiviye ihtiyaç oldu. 
ğeıdan bahsediliyor. 

Bize kalırsa Şehir Tiyatrosu, da· 
ha önce çivileri doğru dürüst çak· 
tık.tan sonra eğriltmeden çıkarriıak. 
yahut iğrilmişse bile tekrar doğrul. 
tup yeniden kullanmak gibi mUhiın 
bir tasarruf itiyadına sahip tut~ 
lu bir usta tedarik etmelidir. 

Zira işte, öyle günler oluyor ki 
uhnede oynanacak "eter., buluna: 
biliyor da, dekoru mıhlayacak çivı 
bulun •. ~ıyor. 

"J.fX.:V&'T MONf R 
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Politika : 

·On iki adanın 
bombardımanı 
Ak denizde bir kısım I ngiliz 

donanmuı İtalyanın işgalinde 
bulunan 12 adayı bombardıman 
etti. Bu hareketi herhangi bir, 
hedefin ortadan kaldırılmuı 
şeklinde hesap etmek hidiseleri 
cb'admdan daha ÇOk kUçük ve 
pek sa.tht olarak mUtsJea etmek 

, demektir. 
İngiliz donanmasının 12 ada 

etraf mdaki faaliyeti Çöırçilin de 
nutkun:ia söylediği gibi Yakın 
Şark hadiselerinin yeni bir in. 
kişaf devresi önUiıde bulunduk. 
lanna delalet etmektedir. 

İngiltere ile İtalya arasında 
mücadele mevzuu olan Yakın 
Ş:ırk Akdenizdeki İngiliz kuv •. 
çetlcri ve Afrika davasiyle L. 
fade edilebilir. 

ÖnlimUzdeki vaziyet şudur: L 
tal ya; lngilterenin Akdenizdeki 
h~ kimi yetine nihayet vermiş 

değildir. lngiliz donanması Ak. 
d •11'7.de, Şap denizinde hakim 
bir unsur halindedir. Ne Cebe. 
lütt.,~ık, ne de Sü,·cyş kapatlla. 
ınlt hziliz donanmasının Akde. 
11izd n kon.ılm::ısı tecrübesine gi. 
rı ·'idi. Harekat daha ziyade Af. 
rikanm şark ve Sudan mıntaka. 
lannda Italyan ve İngiliz asker. 
lcri. arasmdll cereyan etmekte. 
dir. C"...crçi İtalyan harekitı So. 
mali ve Sudan nuntakasında 

bir takım kazançlar temin etmiş 
ise de bu muvaffakıyttkrin Şap 
denizi üzerinde asla müessiriye. 
ti yoktur. İngiliz Somalisinc gc.. 
lince; etrafı İtalyan müstemle. 
keleri ile çc\•rilmiş olan dar SL 

hada askeri harekat icrası esa. 
<'n pek de yerinde sayılamazdı. 
Şap dC'nizindcki, İngiltere için 
lc-hlikc Arabistan sahillerinin, 
bilhassa Adenin ltalyanlar tara. 
fından .işgali ile başlıyabilir. 
Halbuki ne böyle bir i1t,ı:ral, ne 
de bu denizlerdeki İtalyan hi.. 
kimiyeti henüz bahis mevzuu de. 
ğildir. Halbuki son senenin kara 
muharebeleri bakımından ltal. 
yanın bir hayli ümit edilmez ka. 
zanclan vardır. 

ltalya Avrupada bir harbe 
girmiştir. Kuvvetleri tuedir. 
Fransa Mrikada da İtalya için 
bir mani değildir. HaJ.buki ltal. 
yan kuv\·ctleri Afrikada tekıif 
edilirken düşünülen esaslar şun. 
!ardı: 

I - İngiltere ve Franaa kuv. 
vetleri mü§tereken hareket ede. 
ceklerdir. 

II - M.ısır İngiliz hareketleri. 
ne iştirak edecektir. 

Bu vaziyete nazaran t tal ya 
Afrika.da müteferrik birçok cep. 
heler açmak mecburiyetinde idi. 
Fransanm silihmı teslim etmesi 
ile bu cephelerin mühim bir kıs. 
mı kendiliğinden ortadan kalktı. 
İtalya için Trablwıga.rp hudt:t. 
lan ve sahra cephesi artık sa. 
dece emniyet ifade etmektedir. 

1ngiıterenin Afrika harekatı 
İngiltere ile Fransanın müşterek 
planlarına göre hesap edilmişti. 
Bugün Fransanın saf harici kal. 
ma.sı dolaymiyle İngiltere kendi 
baş~ yeniden hesap yapmak 
mecburiyetindedir. Tahmin hill. 
fma olarak Mısır hUktlmeti har. 
be girmemi§tri. Bütün bu nokta. 
lar Mrikada İtalyanın lehine 
bir takını vaziyetler ihdas et. 
mektedir. Fakat bütün bunlara 
rağmen lt.aıya Afrikada btlyUk 
hareketlere geçmiş değildir. 

Mesela Haıbet müatemlekesiy. 
le Trahlua arumdaki arazi irti. 
batı henüz tesis cdilmemi§tlr!. 
Diğer taraf~ bu harbin mühim 
kıymetlerinden birlıi olan Mısır 
ve Süveyş üzerine de henüz. bir 
taarruz milşalıede edilmeıniftlr. 

Fa.kat Afrikada yapalacak 
harp 1çbı mevaim delJeıı unaunnı 
heea.m. katılması da bir zaruret. 
tir. Afribda mutedil mmtaka. 
la.rda. kıp çalan eonhahar ,.rOs. 
ıtrıan esmiye başlarken orada 
hareıklt meVIWni haeJ•maktadır. 
İhtimal İtalya Afrika. hareketi. 
ni 88rİD mevsimlerde icra et:me!t 
enıelindedir. 

Bu manzaralar g~ tu. 
tuldufu takdirde lngiliz donan.. 
mıunnm kozlarmı iyi oynaması, 

YIDl Mımra ve SUveY19 yapıla-

1 Şehir Haberleri l 
. . ............................... ... 

Şarap fiyatları 
değişmiyecek 

• 

inhisarlar Vekıll Ankaraya hareketin
den evvel yeni beyanatta bu&un~u 

Limanda bir kaza 

Demir yUklU · bir 
mavna battı 

Dün limanda ·bir deniz kazası 
olmu~. liman şirkaine ait bir 
mavna batmıştır. 

3-

l Yöeüıı ~#ü!di!.Af! :, 
Fırıh önü kalabalığı! 
F ırın (iniinch.• kalabalık· bt•n ya .. tııkileri C'ı..kl bir 'kiibııı;un knraıı· 

lı~ı lc:ine atar· 
f>ıin, gazeh.-Jerde bö)·le bir rc .. ım görüp iirı>erdim· Kolları u. 

:ı:anmı, insanlar, baı:lan biribiıine dı-~en, omuzları. ba.,ka omm:lor 
la 4":.t:İlen lnı.anlar ... Yarı kapalı kc-penklC"r00

• Uir ııolio;in resmi ı;öl. 
~~ı... Kendi kendime: 

- Uu man1.ara, ln-;allah l'"kiclC"n lialma bir r~miıı marifetidir? 
Hlyonım. 1-'ak:ıt bir haftan ynkm hir 7.amnndanberl. istanbul

da bir "ekmek buhranı,, süıfüliir: cliiniip dola,.ıyor· 
- ".\tc .. olmıyaıı yerde duman tiitmcz!., derlrr. 1-'al<at do~

rıısunıı l"ter;cniz. ben, kc-ndi payıma hu atc<oi ne okaktıa, nc s;nr· 
~ıda, ne de C\ imde ı.;ordiağümii hatırlanuyomm· 

Bu sene üzüm mahsulünün az deki yıl içinde şarnp buhranına 
olması; fiyatların da bu sebepten meydan kalmıyacaktır. Fiyatların 
yüksek tesbit edilmesi üzerine şı. artacağı endişe ine gelince böyle 
rap istihsalltının az olacağı \'e fi. bir şey v·Jrit dC'ğildir . Çünkü ma. 
.ratlannın artacatı hakkında rim. lfununuz olduğu üzere inhisarların 

Mavnanın i<'inde 51 parc;:a pot. 
rcl demiri buİunuyordu. Mavna 
bunları ZoC'ı6Uldak npuruna 
yüklemek lizcre götürürken faz. 
la yük ve denizin dalgalı olma. 
sından batmıştır. 

İçindeki tayfalar etraftan ye. 
tişen kayıkçılar tarafmdan kur. 
ta nim ıştır. 

\ 'ine her sabah dmıekçllcr kaııı Jıaru ılola-:ırı somunları ılağı. 
iı) orl:ır. Hangi fırının iinündcn ;:eı:firnsı·. te7.giihlnrı ekmek ~ ığnı· 
larilc dolu buldum· 

~ıı haldı• buhran. bir t•nıt lıfuliı;t•si, herhangi hir nakH ,-Mı
ta." nk-ıaldı~ının isi olsa ~erek· 

l\lm bilir, belki de liil.Ulll.liU7. bir tt-ıa .. içlıııh•) iz. Tı·J;ı-;ın nstiı 
) erinde olmadığıua J::"'~i "'üııhı• )"ok· (üııkii harman 7,aınanı ~ak
la.'!'hiı ~ünlt·rdt•, ~eksl'n 3 ıldaııbl'ri görillmcmis. bir bolluk ene in" 
~lrdiğlmh:dcn ötlirli hayranı yaımıı .. tık. Kentli ihti~acınndaıı :·rta ı 
ml13 onlarca ton buğday sataeaj;ım11.1 ilan ctmlı:m,. 

retler çıkmıştır. Hatt~ bazı mües. satacağı şarapların fiyatı tesbit e. 
seselerin 3imdiden şarap tiyatlan. dilmiş olup bu fiyatı arttırmıy;;ı 
m yükseltmeye hazırlandıkları Vt' sebep olmadığı gibi hUSUSİ amitle. 
ellerindeki şarapları sakladıkları rin satacakları şarapların azamt fi. 
söylenmektedir. rau da tarafımızdan tesbit edıl. 

Diğer taraftan da aldığımız ma. mekte olduğu için onlar da arttıra 
lfunata göre, İnhisarlar idaresi fi. mıyacaklardır.'' 
yatlarda katiyen değişiklik yapma. Diğer taraftan yeni bir giimrü!• 
mıya karar venniştir. Bu takdirdt kanunu layihası hazırlanmakta<lır 
diğer husu~ fabrikalar fiyatları Halen gümrük muamclelerine ait 
arttırırsa bile bu defa da halk in. olan \'e muhtelif kanunlarda \'e 
hisar şaraplarını aynı ucuz fiyatla dağınık bir halde bulunan hüküm. 
alabilecektir. ler yeni layihada herkesin anlıya. 

Şehrimizde bulunan gümrük ve bileceği bir şekilde bir araya lop. 
İnhisarlar Vekili Raif Karade. !anacaktır. 
niz bu meaele hakkında dün bir Yeni kanun zamanımızda kulla. 
muharririmize şu beyanatta nılmakta olan ha\'a Ya ıtalan ile 
bulun.mU§tur: memleketimize gelen \'e giden ~ya 
"- Filhakika bu sene ~rap i. hakkında yenı hükiimleri ihti\'a et. 

maline .salih üzüm rekoltesi nok. mektedir. 
sanlık göstermiştir. Binaenaleyh Bugün mer·i olan gümrük ko.. 
şarap imal!tı geçen seneye r.aza. misyonculan kanunu yeni baştan 
ran zaruri olarak azalacaktır. ı\n. tetkik •edilmiş, hükümlerinde fa)'.r 
cak yaptığımız he.aplara göre, ge_' dalı !>azı deği.şikliklcr . yapılma~ 
rek hususi amillerin, gerekse i n. suretıyle ~~~·etı umumıyesı yenı 
hisar idaresinin elinde bulunan \'t kanunun ıçıne alınmıştır. 
bu seneye devredilen stoklar bu j . V ~ki~ dün ak§&Dl Ankaraya 
noksan imalltı karşılayacak derf'. gıtmıştır. 
cededir. Bu hesaba göre, önümfü:. 

Gazi Terbiye Enstitüsü müsa
baka imtihanında kazananlar 
Şehrimizden kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 
Maarif vekilliği her yıl olduğu 

gibi bu yıl da Ankara Gazi Ter. 
biye EnstitU.Unün muhtelif ıu. 
belerine meccani leyli- talebe al. 
maya kuar vennif, alakadarlar 
arasında bir mUaabaka açmıştır. 
Şehrimizde ypılan yuıh imt iba. 
na ait evrak tetkik edilmiftir. 
Kazananların adlan namzet 

numaralariyle bir likte maarif 
müdUrlUğtlııe bildirilmiftir. Ya. 
zılı imtihanda muvaffak olan. 
lar, Ankarada aynca bir de §i
faht imtihan geçireceklerdir. 
İmtihanda muvaffak oldukları 
takdirde Enstitüye kabul edile.. 
ceklerdir. Şehrimimen kazanan. 
lamı adları §1111lardır : 

Türk~ Edebiyat Şwbe&ine 
68 Ayşe Şilili, 65 Hayriye 

Meriç, 66 Halim Yağcıoğlu, 67 
Zeki Çakır, 68 Kamıran Özbek, 
69 Meziyet Bozkurt, 70 Hüse. 
yin Sumar. 71 Bedri Olancan, 
7 4 Hasan Doğan. 

Tarih Coğrafya Şııbesine 
29 Nuri Günay, 33 Hasan Ay. 

dın, 41 Hasan Poyrazlı. 
Riyaziye Şuba1bıe 

28 Nevin Berkol. 
Beden Ttirbiye31 Şubesi11e 

22 Şerif Ayral, 23 İbrahim 
Selcti, 24 Hadiye Sanel, 25 Hay. 
rünniea Terca, 26 Fehmi Akın, 
27 Suzan Aykut, 28 Nazire Ti.i. 
zUn. 

Tabiiye Şıtbe . .ine 
13 Emin Gözen, 14 Mahmudi. 

ye Şcruıcs. 

Kıskanç koca 
Karısının üzerine atllarak 

kanattı burnunu 

Emin Belli 
jübilesi 

San'atkirm 25 inci 
ıan'at yılı kutlanıyor 
Şe'hir tiyatrosu sanatkarların. 

dan Emil Belli, sanat hayatına 
intisap edişinin 25 inci yrldönü. 
münU idrak etmiş bulunmakta. 
dır. Bu münuebetle Vali Lütfi 
Kırdarm himayesinde 28 eylül 
cumartesi günU akşamr Şehir 
ti~troeunun komed~ .~ı.e..mında 
zengin programlı hır jübıle ya. 
pılacak ve bu mUsamerey~ şeb. 
rimizin belli başlı sanatkarları 
i!'tirak edeceklerdir. 

Şehir tiyatroeu 8&118tkirları. 
nm oynıyacaklan bir perdelik 
komediden sonra 'mu.siki şinas
lanmızdan Cemal Reşit, Mııhit. 
tin Sadak, Ali Sezin triyo yapa. 
caklar ve Semiha Berksoy muh. 
telif dillerde şarkılar söyliyecek 
MUnir Nurettin en yeni eserleri. 
ni okuyacaktır. 
Yapılan hazırlıklarla Emin 

Bellinin yirmi Peşinci yıl jübi.. 
esi münasebatiyle İstanbul hal. 
mm bir sanat gecesi. yaşaması. 

ıı temine çalışıldığı muhakkak. 
~ır. 

Yine o gece sanatkar Nagiiin 
"Bekçi Yusuf" u temsil edeceği 
de öğrenilmiştir. 

Börekçiyi 
dolandıran kızlar 
Bir taraftan muhabbet 

ederken bi~ taraftan 
50 lira uçmuş 

Sabıkalı hırsızlardan Semahat 
ve Maizer adında iki genç kız, 
geçenlerde Divanyolunda lıö. 
rekçi Süleymanm dükklmna git. 
nıişler, birer boğaça yem~ler. 
d.ir. 

Kızlardan Semahat bu sırada 
~I inde bir fırça ile camekanı bo.. 
y amuta olan börekçinin yanına 
yaltlaşml§, çok \'Uzel ve ustalık. 
ı boyadığını söyliyerek muhab. 
ete bqlaml§tır. 
Serbest kalan .Maizer de fır. 

:\ttan iıtifade çekmecedeki 50 
ırayı aşırmış, beraberce çıkıp 

ltmi,lerdir. 
Fakat börekçi, emniyet direk. 

'klUğUndeki sabıkalılar defte. 
·n:ıe kızlan fotoğraflarından 
\nımış, bunun üzerine polis her 
d8ini de yakalamış. adliyeye 
.. ,!im etmietir. 

1'1adem, kJ n:r.iyct böyledir; su 1staııhuldal.i Jutlıl\ lıi' \; •· ;,. · 
na.,ıl blr mana \f'rilebilir'.' Dcğinncn, toı>tancı· fırıncı ar.:<;111 lr '•'r 
tctrdll ıta,·a mı ,·ar~ 

t:kmf'k, bizim soframızda baı; yt•ıııc:,tır. On'>UI. olnııı:ı\!l 'ic 
patat<>s. nc lle hı:'rhan~ ba~ka hir ;;uln onun J erir:! t.:•.· · :· · "· 
tw.ı>lr.dlr, ld rkınel• J .. inl hPr ı-evdrn fü;tün hir llikkatlf' t:ıJ,j ı ı · o• 
ruz. Dlin, Is tan bula ~ ii7. ton r~ı:l:ı hu~ıl:ı~ , erilce •f.lııiıı 1 i' .:i .... i, 
lşlıı için,Je hf'r hanı:I Nr lhfil,ir bııluıırn:ıdı_::mı ;;i: t r·r. ı: · .-.ı,. 
btaııbuldal;I Jırın iiııü kalnbalığı, ldi~ük hlr tıcsnrı yanlı':'tı;::: ... n nt,.,, 
tltlf'SI imiş. ff Pplmlzc ~eçrnt .. olo;ıın· 

11 \KKI S('JL\ m·:zr.ıx 

======================== ----

15 otobüse ceza 
verildi 

17 kişi de 
asılmaktan 

Altıncı şube memurları dün 
de şehirdeki sıkı teftişlerine 
devam ederek; belediye nizam. 
larma muhalif harekette bulu. 
nan birçok ki3iyi cezalandırmış.. 
lardır. 

Selimiye caddesinde 55 numa. 
ralı ~çı Mehmet Gürmesnedi, 
Selimiye Kışla caddesinde ka!ı. 

tramvaya 
ceza yedi 

veci, Üsküdar Du\'ardibinüe 
kahveci Ali pislikten muhtclıf 

cezalara çarpılmıştır. 
Bundan başka 15 otobüs, dürt 

kamyon ve yedi otomobil hak. 
kmda. da ceza kesilmiş, 17 klgi 
hakkında tramvaya atlamaktafı 
zabıt tutulmuştur. 

Jandarma elinde1 
kaçan malıküm 

Bir esrar tekkesinde ölü bulundu 
Evvelki gün Köprü üzerinde 

jandarma tarafından lstanbul 
mliddeiumumiliğine getirilmek. 
te olan bir mahküm kaçmış. fa.. 
kat dün S&bah arkadaşları tara. 
fmdan hasta olark Cerrahpşa 
hstahanesine getirilmiş. )>iraz 
sonra da ölmüştür. 

Bu meşhur esrar kaçakçısı ve 
müptelası Ahmettir. Bundan bir 
kaç 8ene evvel yakalanmış. hap. 
se \'e sürgün cezasına mahkum 
edilmiştir. 

Ahmet hapis müddetini bura. 
da bitirdikten sonra sürgün ce
zasını ilkmal için Yalovaya gö. 
türülmüştür. 

Ahmedin sürgün cezası dün 
nihayet bulmuştur. Kaçakçı ta.h. 
liye edilmek üzere, bir jandar. 
maya verilmiş ve lstanbula gön. 
derilmiştir. 

Ancak hapis ve ·~ ce7.a. 
aını doldurduğu müddet zarfm. 

m.ıştu·. 

Jandarma Ahmedin arkasın. 
dan bir hayli koştuğu halde bu. 
Jamanuş ve hadise zabıtaya ha.. 
ber verilmiştir. 

Zabıta araya dursun. Ahmet 
serbest kalınca hemen kaçakçı 
arkadaşlariyle buluşmuş ve Kü. 
çükpazarda bir esrar tekkesine 
kapağı atmıştır. 

Zehir müptelası burada sene. 
lerdenberi ayrı kaldığı uyutucu 
maddesine kavuşur kavuş.maz 
hemen hepsinden bol bol çel<mi. 
ye başlamıştır. 

Bu hal sabaha kadar sürmü!'> 
ve Ahmet nihayet 'baygın bir 
halde yere serilmiş kalmıştır. 

Çarşrkapıda. oturan Cevat a. 
dmd& birisi, dUn akşam evine 
gelirken kanaı Hasnayı bir er. 
kekle konuşurken görmüştür. 
C-evat bunun bir daha tekerrür 
etmemesi için karııına ihtarda 
buhı.ııpıll§. fakat kadın ters ce. 
vap vermi,ftir. Bunun Ur.erine 
Cevat Hunanm üzerine aWm11 
ve kadını dövmlif, yUzUııU ka. 

natmıştır. 

Hasnanın §ikiyeti üz.erine ya
kalanan Cevat birinci sulh cua 
mahkemesine verilmiş, muhake • 
mesi sonunda suçu sabit görül. 
düğilnden 35 gUn hapae mah. 
kiım edilmiştir. 

Kısa haberler: 

Kasım paşada 
bir yaralama 

• da eroin ve esrardan bir damla 
bile kulla.nmıya fırsat ve imkan 
bulamıyan Ahmet biraz sonra 
&erbest bırakılacağını dU§ilnerek 
vapurda şiddetli bir kriz geçir. 
miş ve Köprüye çıkar çıkmaz 
da müddeiumumilikte tahliye 
fonnalitesini beklemeden kala. 
balığın arasına karışmış, kaç. 

Evvelki gece Kumıpa.şada bir 
·aralama bidiseai olmuş, birisi 

:: ki arkadatmı hiç yüzünden 
ırkumdan vurmU1tur. 

Carih Kasımpaşada. Ortamek. 
tep IOkağmda oturan toprak a. 
melesinden Is.maildir. Dün gece 
yolda giderken karanlıklar ara. 

Arkadaşları Ahmcdin bir hay. 
li vakit geçtiği halde kendine 
gelmediğini görün<:e, korkmus. 
lar ve hemen IK'tlçükpazar kara 
koluna haber vermişler, Ahmed 
de bir otomobile atarak Cerrah 
paşaya götürmüşlerdir. 

Fakat, Ahmet, hastahanc<:l 
bir hayli uğraşıldığı halde ken. 
dine getirilememiş, biraz sonr, 
ölmüştür. 

Müddeiumumilik hadise etra. 
f ında tahkikata başlamıştır. 

Tetekkür 
Refikamın nuıstarip bulunduğu 

Hemoptiıi ile müterafik ~ hasta: 
lıkiannı kısa bir zamanda tedavı 
ile şifayab olmaşına pek. titiz bir 
itina gösteren ve kıymetlı emekle. 
rini sarfeden İstanbul üniversite
si tedavi kıliniti genç doktorların. 
dan Ecved Sezer'e derin teşekkür 
ve minnetlerimi ilenen bildiririm. 

A. Münir Diıeı 

vurmut olmuı yannm hidise. 
lerini kU1ılama.k bakımından 

ilir. 

-
* Ticaret Vekaleti ıtandardizRs sında İbrahim adındaki arkada. 

yon mUdürii Faruk SUnter yanıı 
. şmı g~Uş ve birkaç gün evvel 

Ankaradan •ehrimiz.e gelecektır . yU den ptıklan kavgayı 
Faruk burada tiftik ve yapağı ib. , ış • . ya 

tazelemıştır. 
racatmda göz önUne alınacak o· ..... 1 altalta üırt.Uste kav 
lan standardizasyon tiplerinin nü JKl ame e . • 

• batlaml§laı ve bır aralık 
munelerinl ttsbit işiyl~ ugraısacak gaya km·şti t 
tır. Bunun için şehrimizde bir ko. ls~ail çkaku~ 1 ar~aam~ 
ıniayon topfanacaktır. ma.ıl ça ıyı f 

1 
cakk 

indirmiş, daha az a vura en 
* Giresun fındık kooperatlfleri yeti&enler tarafmdan yakalan • 

Birli~ mUdUrU Hakkı Omer ve fm. tır 
dık mUtehaııaısı Hakkı M&blr eeh- mti, ah' tedavi altına alınm13 
rlmize gelmi§ler ve Ankaraya git- •- ~ ıdlm. e teslim olunmu.' 
mi~lcrclir. ~maıl a ıyey ~ 

~ -> 
~ 
< .... 

Pazar !Pazar tes·1 

8 Eylül f 9 Eylül 

rı Şaban 

hııır ı:,ıı; 

ıı •aban 

1111.11 ,z; 

\'aldUt:ı \u.aaU P.;uıı.ı \ ... U EZ&AI 

Ubetm 
doluta 5 33 10 59 5 S4 11 01 

öt1e n ı.ı ~ as 12 ı.ı 5 '° 
İkindi u " • 18 16 41 1 17 
Akıtam ıs as ıı oo ıs sı ıı oo 
Yat.ı 20 " 1 U ıo 0'7 1 H 
.bnuk s " 9 15 s 50 9 ıs 

Şile köy okullarının 
inşaatı 

Şilenin mülhakat köylerinde 
yapılmakta olan köy okuUarmın 
inşaat işlerini görmek üzere be. 
Iediye reis muavini Rıfat, man. 
rif müdür muavini lzzet maarif 

1 

mimarı Şemsettin dün ŞilieyC' 
gitmişlerdir. 

Şile köy okullarının inşaatı 
Cumhuriyet bayramına. kadn 
ikmal edilerek Cumhuriyet bay. 
ramında açılma törenleri yapıla. 
caktır. 



1- VAKiT 8 El'L"OL 1940 

1 Baltalık radyo programı! 
8.9.1940 Pazar 

&.30 Program ve memleket sa.at n. 
yarr, 8.35: Müzik: :ıtarglar ve neııcli 
melodiler >(Pl.) 9.00; Ajans, 9.10: Ev 
ıwımı. 9.20/9.30: .Müzlk: Maralar 
(Pl.) 12.30: ProtTam ve memleket ga· 
at ayarı, 12.35 .:MUzik Şarkılar, 12.:50 
Ajans haberleri, 13.05 MUzlk Şarkılar, 
l3.25/H.30 MU.zlk Radyo salon orkcs· 
traaı, 18.00; Program ve memleket 
saat. ayarı, 18.05: MUz!k: Pazıı.r Çayı 
CPL) 18.SO: .MUzlk: Melocliler (Pl.) 
18.45: Mllzfü: Rndyo caz orkcııtruı, 
19.30: lJ:Uzfk: Saz eserleri ve oyun 
havalan, 19.~~: Memleket saat ayarı, 
Ajana haberleri, 20.00: Mllı:ik: Şariu. 
lar, 20.45: I<:onuııma, 21.00: MO%.lk: 
Fasıl heyeti, 21.30: Müzik: Opera par
çaları, 22.:ıo: Memleket mıat ayarı, 

Ajaruı \"e ajaruı spor ııerv.l!I, 22.50: Mil 

zlk: Cazb:uıd (Pl.) 23.25/23,30: Ya· 
rnıkl program ı.·e kapıı.nııı. 

9.9.1940 Pazartesi 

1.30: Program. ve memleket aaat 
nyarı, 7.35: MU:z:.lk: Hafif program 
(Pi.) 8.00: .Aj:ı.nx, 8.10: Ev kadrnr. 
8.20/8.30: MUzık: Pltklarla hafi! pro_ 
gramın devamı. 12.30: Program ve 
memleket o.at ayan. 12,35; Müzik. 
Şarkılar, 12.50: Ajans haberleri, 13.05 
Müzik: Şarkılar. 13.20/14.00 MUz.k: 
Kan§lk program o(PI.) 18.00: Pro. 
gram \'e memleket saat ayarı, 18.0.5: 
Mllzik: Sulllvan'm (Mikado) opeıa. 

smd&n (Pl.) 18,40: Müzik: Radyo caz 
orkcstruı, 19.10: MUzlk: Fn.ıııl heyeti. 
19.4:1: :Memleket sa.at ayarı \'e Ajanıı. 

20.00: :Müzik, Şarkılar, 20.30: Konu,,. 
ma. 20.45; :Müzik: D!nlcyfcl ilteklerl, 
21.10: lfllzlk: üç, iki ve bir piyano 
ile caz parçalan, 2Ul0: Radyo gaza· 
te!f, 21.45: MUzik: Radyo orkestruı, 
22.SO: Memleket saat ayarı, Ajans, 
22.(5: :Müzik: Dıınıı nıl1%1ği (Pi.) 
23.25/2S.SO: Yarmkl program. 

il 10.9.1940 Salı 

Radyo salon orkeatrnsr, 18.00: Pro
t't'llm '\'e memleket a:ıat nyarı, 18.0.J: 
Mllzlk: Caz mllzlğl: (Pl.) 18.4.0: MU. 
zlk: Fasıl heyeti, 19.15: Konu§tnıı. 

(Dı~ politika MdlselcrJ), l9.30: MU· 
zik: aŞrkılar, 19.4.5: Memleket sant 
ayan, ve AJaruı lıaberlerl, 20,00: MU. 
zlk: Şarkılar, 20.lG: I<:on~ma, 20.30: 
Mllzlk: 20.50 Müzik saz ctıerlerı. 21.15 
ldtizlk: Amatör aaati, 21.30: Radyo 
gazeb!sl, 21.50: MüzJk: Rlynsetıcum. 
hur bandosu, 22.30: Memleket saat a
yarı, Ajana haberleri, 22,45: MUzik: 
Dllll3 ı:nilzlgl (Pl.) 23.2ü/23.SO; Ya. 
rmkl pro~m ve kapanı~. 

12.9.1940 Per§embc 

7.30: Progranı ve memleket ımat ıı.· 
yan, 1.35: MUzllc Hafif program 
(Pl.) 8,00: Ajans haberleri, 8.10: Ev 
kadını - Yemclc listesi. 8.20/8.30: · 
mtızlk: Hafit programın devamı •(Pi.) 
12.30: Program ve memleket saat a. 
yan, l2.S5: MllzJk: Şarkılar, 12.50: 
Ajans haberleri, 13,05: MUzik. oarkılar 

13.20/14..00: .MU.zlk: Sinema ve ope. 
ret mUzlği (Pi.) 18.00: Program ve 
mernlclı:ct saat ayarr, ıs.o:;: MUzl!c: 
Oda mualklsl, (Pi.) 18.40: :MUzhc: 
Radyo caz orkestrası .19,10: lillzik: 
Şarkılar: lll.45: Mcml~ket saat ayarr 
ve Aj:ı.ns haberleri, 20.00: MUzilt: Fa. 
sıl heycU, 20.30: Konu§ma, 20.45: 
Mtiztk: Dfnloylcl fstclderl, 21.15: Ko. 
nu§ma (Sıhhat snatl), 2Ul0: Radyo 
gazetesi, 21.45: Müzik: Radyo orkcs· 
trasr, 22,30; Memleket saat ııynn, A· 
jaruı hnberleı-1, Ziraat esham • tah. 
vila.t borsası, !iynt. 22.45: Müzlk: Caz. 
band (Pl.) 23.25/ 28.30: Yıırınkf pro. 
gram ve lmpanı§. 

13.9.1940 Cuma 

7.30: Pro;ram ve memleket saat a· 
yarı, 7.35: MQzik: Hatif mUsll:I pıo· 
gramı •(Pl.) 8.00: Ajans haberleri, 
S.10: Ev kadını, 8.20/ 8.30: Müzik pro. 
grammm de-rıunı (Pi.) 12.30; Pro. 
gram \"C memleket &.'lat ayarı. 12.:15: 

Radyo caz orkestrası, 19.15: Mtizllt, 
19.45: Memleket saat ayan ve Ajaruı 

haberleri, 20.00; Müzik: Fasıl heyeU, 
Z0.30: Konuııma (Günün meseleleri), 

Z0.50 Müzik: §arkrlar, 21.10: Temsil: 
Tam isa~ct, (Yaun: Kemal Töı:em). 

2ı.ao Hadyo gazetesi, ~l.45 MU71k: 
Radyo a:ılon orkestrası, 22.30: Memle. 

ket saat ayan, Ajam, 22.150: MUzlk: 
Radyo salon orke3trası programmın 

devamı, Yalnız uzun dalga poııtuile, 

2Z.50; Ecnebi dillerde konuııma (yal_ 

nız krsa dalga p03taıI!e), 23.10: MU· 

zlk: Cazband (Pl.) 23.25/23.30: YI\· 
rrnki program. 

.Bir arabacı yolda 
bayıldı . 

Bcşiktaşta Dikilit8.8ta oturan 
arabacı 45 ya.,IarıOOa. Süleyman 
dün öğleden sonra nrabasiyle A
karetler yokuşundan çrkarken 
birdenbire üzerine fenalık gel. 
miş. yere yuvarlanaralt bayıl. 
ınıştır. • 

Süleyman hemen Beyoğlu has. 
tahanesine kaldırılmı§. tednvi 
altırı.a alınmıştır. 

Saat çalan bir kadın 
tevkif edildi 

Şehzc:ı.deba.~ında oturan Fahri. 
ye adında bir kadının geçenler. 
de 50 lira krymetindcki saati ça
lmmış, aynr evde oturan MU. 
nevvcr alt kat kiracılarından Sa. 
niyeyi saati çalarken gördüğünü 
söyliyerek kadını yakalatmıştır. 

Fakat yapılan tahkikat so. 
nunda saati çalanın asıl 1\IU. 
nevvcr olduğu anlagılmış ve S.ı... 

niye serbest bırakılarak MUMv. 
ver yakalanmış, dün de adliyeye 
teslim olunmu.~ür. 

Akdenizde ingilf z .. 
ler hakimd;r 

(Baş ıara/ı l mcide) 
yanlarm hir taraftan l\lı ır, (1;ğer 
taraftan l'unanistİına kar~ı kca· 
'tize ha.mlanır gil;l görUnmelcrlnin 
bir neticesidir· 1uglltcre hüküuıetl 
orta sarkta. \C farl\İ ,\frfünda as. 
keri \aılyet buhranlı bir toohil a
Jmca. Uz.'\k Şarktaki harp fılolnrı· 
ıırn büyük bJr llarçasıı:ı lmrnya 1 
getirdi; bumlan başl:a CS.."l"en h. 1 

kendrriye 'c Hayfada il~lerindc j 
bulanan harp filosunun mühlmıımf 
ihtiyacım da. temin ctfi. 

Bir iki gün cwel Onlki a.dntbl 
1taly3ll müstahkem me,·ı.ılcrlni• 
bomb:ırdırnnn c<lilme 1, 1nglll · 
harp gemilerinin Jtalyan harp r;r 
mJlcrinc meydan okur gibi bir ta 
\ 'rr takınması bundandır· 

1n;ilizlrrin Akdenfadc aldı·:.ııt 
bu \':lziyct l'uııanlstana karııı yıı • 
pılan tehdit lıarekclforl bakımın· 
dan olduğu kadar Mısıra knT~ ı j 
muht.emcJ taarru;ı; nokta~ından ıİıı 
mlihinıılir. ttalnıı donanma .. ınm 
İngiliz donanın~suıa karı;ı hıu pten 
~eklnlr durması Lib~·adan !\fısır .. 1 

yapılacak taarruz har<-ketlniıı de 
Artık şüphc~·c ~irdlğini ı;iiıoıtcrir· 
Zira. tngilh: tlonanma!lı şarki .\k. 
tleııiztle hakim bulundukça Uısır 
lstlla:rn u~rnmıs olsa bllc ttalyan· ; 
L-ır için SüYey-:; l\analmr l<aııarnak 1 

milın".nin olmaz. Sün~ş,· kanııJı l":ı .. : 
rıntılrn:ulıkça. ise Alutenizucki tn. 
giliz lıahimiyetı ı:Uıayet lı:ılmnY.· 
Daha sonra l\Ir ır mescır~i Jmtf c;c
kllde hallNtilmcıfikçe, yari Akde. 
nlzılc tn~illz clonanm:ıM lıal\lm nı· 
zlyetinl muhafaza <'Hikçr. dahi Yır. 
nani .. faıı müecı!iir :.ıırr.ttc tr.hdl: o· 
lunamaz. J 

Ancal< ~unu (Ja ka:·clcıl"linı 11 
blitiin bunlara rağmen fnı;ilh B:t'-'. 
''ekili (,'örı;:il orta "arkta ml'hlrı 
h:ırel•etlere intizar· rtmd: ı:ır.111 
~clıl@ni tekrar chrıi<:fJr. t:ıı H:ı.tlo 
Akdeniz sahn!lınlll\ itilin ile ln~u. 
fore nrıı<>mıla mühim · harp ha;e. 
firflcri \'lJlmb•ılm:ıc;ı ihtimnliııh fn· 
mamil<- bertıırnf olm:ım:ıııı dr. 
mcl..1ir. 

Asım U<.1 

Birkaç gün sürecek hikave 
--------------------------·----------------

8 ı r muharrir J<ahra-
manlarını ara yor 

-1-
Biz hikayeciler dninıa bizden ötekılcrin başına gelenler! an. 

]atmaya çalışırız: ama, bizim i~izde bizzat birel' hlklıyc mev. 
zuu olacak kimseler yok mu'! 

Ahmet Cemil bunlardan biriydi· 

Yazlardan bir yaz, Ahmet Cemil, ylllık tatilini şehre yaktn 
sayfiyelerden daha ziyade, fiÖyle köylerden bir!ndc ~eı;ircylın. 

eledi; ve bir sabah, hemen kendi evinin kapısında baljlıya t ak. ta. 

mamiyle bir köylU sibi hareket etmek Uzcrt' bir taksiye blnm<.'· 

dl, §ehlr sayfiyelerinin yeni yapılmış asfalt yollarındn •. raraııı:ız 
bir çocuğun küçük "l o.runcaklarma bcnziyen ve tin t in giden 
tek atlı. tekerlekleri karnında. çıngıraklı bir arabayı tcrclll ı:.-ae

rek, hatta pek fazla çamqır bile almıı.ksız.ın crkcnd~ıı yula 
çıktı. 

Ahmet Cemil gideceği ycl'i arabneıyn daha evvrlden ten· 

bihlemlı;ti· Eğer arabası çok kUçük olmasına rai;men, zayıf bey. 
girlerindcn birini intihap etıniesc her ikisi de nkrı:ım ba1'tırır 

bastırmaz yarı yolda kalabilirlerdi; belki dr, arabacı "mehtap 
var!" diye bu geç kalışa pek aldırış etmez ama; Abmrt Cemil 
sinirli olduğunu, \'C gün batışmdan sonra hıwa birdenbire ka

rarmaya yUztuttu_ğu \"akit imkanı yok korkudan çı!dn-abilecc. 

ğini söylemiş. doğrusu, arab:ıcryı buna inandırmıştı da-.. Onun 
içindir ki. Ahmet Cemilin şehirden daha çok bir sayfiyeyt- ) akın 

kÖjkiinün kapısından hareket ettikten sonra, hiç te dil~iındüğtl 
gibi gün bntrsma yakın değil. ikindi üzeri. hemen intibnp edip 
blr .ay gcçirm:cği köylerden birisine geldiler. 

Ahmet Cemil arabacının para.eınr vererek arabadan ntladı: 
hayvanın durduğu yer bir meydanhktı; yanıbaı;mda suyu yııı ı 

kurumll§ bir dere, vakit vakit beş altı pnmıak ytlksekliktcki he· 
{'n?. tıı§l~rdan birer çağlayan yaparak nkıyÔr; ve öt~sindc bcri
sind~ bir kaç ördl'.'k akıı;am tuvaletlerini lamamlam:ı.ya c;ahın· 

yorlardı· 

Ahmet Cemilin pek hoşuna gitti bu. Bilhassa kilçıik çnğ'ı. 

y"lnı t;ü~el buldu; ve şehir içerisinde böyle ııcyler görmediği için 
d" sevindi. Hatta, köye kararlamasına denecek kadıı.r körükö· 
rUnc r,eldiği halde, talihinin iyi bir yere tesadüf ctmes nd•·n do· 
layı kendi kendini le brik etti: 

7.IO: Program ve memleket. Hat 
ayan, 7.SS: :MUzlk: Plaklar!& hafif 
proıram, 8.00: Ajans haberlerJ, 8.10: 

M:Utlk: Şarkılar, 12.50: Ajıuıa haber
ler!, l.B.05: Müzik: Şarkılar, 13.20/ 
14.00: Mllzlk: Şarkılı Valsler (Pl.) 
18.00: Program \'e memleket ar.at a. 
yarı, 18.05: MUzlk: PopWcr hıwalar 

•(Pi.) 18.30: MUzlk: Anadolu Halk ha· 
vala.n, 18.50: Mllpk: l\adyo (Sviü;;> ,.. 
Trioou, 1!1.15; MU1J}(: Şarkılar, JA.45· 
.Memleket saat ayan ve .Ajans haber
leri, 20.00 Mtızlk: Şıırkılar, 20.3~: I<o. 
nu~ma (Bibliyografya), 20.50: MUzlk: 

Müne\'Ver birincl sulh ceza ECNEBi MATBUAT: 
m:ıhkcmesinde y:ıpılnn sorgusu ,, __ _ 

- Şükür dt'di; arka Uatil uuna.rak, yahut tarlalar ııratim

rfa öteki beriki ile ve sudan bir konu~ma ile kafamı dinlendıre 
c!'~im bir yer ... 

Ev kadını, 8.20/8.SO: MUtlk Pllklarl& 
h&!l! mus!ki programının devamı, 
12.30: Program ve memleket l!laat a· 

yan, 12.815: :MOılk: Muhtell! aarkılar, 
(Pl.) 12.50: .Ajans haberleri, 13.05: 
Mtizik: Pllklarla. muhtell! §&rkılar 

prognımmm deva.mı, 13.20/lLOO: MU. 
zil<: Senfoı:ıik program •(Pi.) l8.00: 
Program \'e memleket saat ayan, 
18.05: l\1l1%1k: Stc!an I<:anıot.zi orkcıı. 
tramnm konseri - Kan§ık program. 
18.SO: Çocuk sanU. ıo.oo: Çocuklar 
lçln mUzlk, 19.15: Ml1%1k; Fasıl heye· 
ti, 19.45: Memleket saat ayarı ve n.. 
jans. 20.00: Mllzik: Çl!tçinln .saati), 
20.l:i I{onuoma (ÇJ!tı,;lnin saati) 2030: 
Ml1%1k: .Ankara radyo.ru küme ve ı;cs 
heyeU., 21.15: Sorboat. M4t, 21):0: 
Radyo guetuf, 21.45: :MQzik: Radyo 
Salon orkestram, 22.BO: llemleket aa· 
at ayan, Ajana, 22.45: lılllzlk: Radyo 
Balon orkestrası programmm devamı, 
23.00: :MQzlk: Cazband (Pl.) 23.26/. 
23.30: Yarmki pro~ ve kapanlf. 

11.9-1940 Çar§amba · 

7.30: Program ve memleket saat a· 
yarı, 7.slS: lll1%1k: Hafif mumkl pro. 
ST&mr (Pl.) S.00: .Ajana haberleri, 
8.10: Ev kııdını - Yemek llııte.at 8.20/ 
8.80: MUzllc: Hafit mUzlk progranır. 
nm devamı •(PJ.) 12.30: Program vo 
memleket aa.at ayan, 12.35: Müzik: 
Şarkılar. 12.50: Ajans haberleri, ıs.o~ 
Müz!k: Şllrkılar, 13,20/14.00: :Müzik: 

Faaıl bcyeU ,21.15: Konu~m.a (lktıaat 
saati}, 21.30: Radyo gazelCll, 21.45: 
Radyo salon orkcatro.at, 22.30: :Mcmıe. 
ket saat ayan, Ajans hn~rleri, zlra· 
at, Eaham • TııhvUQ.t. Kambiyo • Nu· 
kut bonıaaı (Fiyat). 22.41S: MUzlk: 
Radyo salon orkestrıı.sı prograrnmm 
devamı. 23.00: MQzik: Dans müıl~I 
(Pi.) 23.25/23,30: Yarınki program 
ve kapanış. 

14·9.1940 Cumartesi 

7.30: Program ve memleket aaat a. 
yarı, 7.:W: Müzik H&!I! PJ"OtT8Jll (PL) ' 

8.00: Ajam ha.berlcrt, 8.10: Ev kadmı, 
8.20/8.SO: Mllzik: Hafit Mumki pro_ 
ı;rammın dcı.-ııını (Pi.} 13.80 Program 
ve memleket saat ayarı, l3.3S: MUzlk 
Muhtelif "arltılar (Pi.) 13.~0: Ajans 
haberleri, 14.0~: MUzlk; Pl~l11rla 

muhtelit ııarkılar pro~mının de\•n. 
:mı, H.20: MCz:ik: Rtyasetıcumhur 

bandoııu, 15.00/lS.30: M\Wlt: Hafit 
~arkılar •(Pl.) 18.00 Program ve rncm· 
lcket s:ıat ayarı, 18,05: MUı:lk: Caz
band lPl.) 18.SO: Müzik: Fnuıııekı • 
Piyano konsertosu {Pi.) 18.40 Müzik 

Çeviren: Suat Derviş - 18 
- Şahitleri işittiniz mi? Bilhas. 

sa Mısters Bayfordu i5ittiniz mi? 
- Evet. 
- Misters Brunton'u son defa 

olarak ne zaman gördünüz? 
- Mister Brunton salona on 

bire doğru girmişti. 
- Sonra onu bir defa daha gör

dünilz mü? 
- Hayır. 
- Misters Bayford, merdiven 

başında aynldığıruzx söyledi doğ. 
ru mu? 

- Evet. 
- Ondan aynldıktan sonra doğ. 

ruca odanıza mx girdiniz? 
- Evet. 
- Sonradan odadan hiç çıkma-

dınız mı? 
- Hayır. 
- Odamza girince hemen yattı. 

mz mı? 
- fü·et. Çünkii çok yorgundum. 
- Evin içinde hiç bir gürültü 

duymadınız mı? 
- Hayır duymadım. Gayet ça. 

buk uyudum. 
- Mister Hargrcaves bana ne 

rncslektc oldu&'Ulluzu söyler misi· 
niz? 

- Cerrahlık tahsil ettim. Dok. 
tonun. Fakat çalışmıyorum. 

- Demek doktorluk ederek pa
ra kazanmağa ihtiyacınxz: yok. 
Servet sahibisiniz. 

- E\'et. Harp zamanında asker
de doktorluk ettim. 1920 de serbest 
bırakılınca muayenehane açtım. 
Dört sene çalıştım. Sonra amcam 
Sir Hargrcaves bütün sen·etini ba. 
na bırakarak öldü. Dorsetshirc'de
ki malikanesi de bana kalmıştı. 
Doktorluğu bırakarak Dorscts
hire'e çekildim. 

- lki sene müddetle lngilterede 
olmadığınız ve reni memlekete 
dönmü.s olduğunuz doğru mudur? 

- Evet doğrudur. 

sonunda suç isnadı ve lursızhk. 
tan tevkif olunn1u§tur. 

Uç ayl~ldarın tevzii 
l>afladı 

Evkaf idaresi üç aylık maa.5-
ların tevziinc dünden itibaren 
başlamr§tır. 

, --, 
San'at aleminin en nadide incisi 
sinema. dilnyasmın en p:ı.rlak 
gline.~i TUrkçe :filmlerin zafer 

tacı olan 

TüRKÇE 

OTEL 
Emperyal 
L A L E Sinemasında 
topladığı takdir ve hayranhğı 
asırlarca muhafaza edecok bir 
harika, sonsuz alJuşlarla se. 
li.mlanacak eşsiz bir filmdir. 
Seanslar: 1 - 2,30 • 4.30 • 6,:10 

9 Telefon: 43595 

Bu~Un ııa&t 11 de tenzlıtı.th ma.LIJlc 

- Rica ederim biıe anlatınız. 
J ngiltereden ne zaman gittiniz? 
Ve bu seyahati niçin yaptınız? 
Belki bu suallerimi lüzumsuz bul. 
dunuz ama, biz hiç bir ~yi gölge
de bırakma..'llak arzusundayız. 

- lşte anlatayım. lki sene evvel 
Mayıs aymda, Tngiltercden çıktını. 
llk evvel Cenubi Afrikada, Rho
dcni'dc yerleşmi5 olan biraderimin 
yanında altı ay kaldım. Sonra 
muhtelif yerlerde on dlirt ay müd 
dctle ava çıktım. Gidip gelme sc. 
yahat müddetini de hesap ederse
niz iki sene dolmu~ olur. 

- lngiltereden çıkarken iki se
ne içinde dönmeğe karar vermiş mi 
idiniz? 

- Hayır. Daha biraderimin ya. 
nma dönmek, bir müddette orada 
kalmak niyetinde idim. 

- Niçin bu fikrinizden vazgeç-
tiniz? ~ 

- Eski bir gazeteden, Mistcrs 
Bayfordun zevcinin vefat ettiğini 
öğrendim. 

- Anlıyorum. Demek Mistcrs 
Bayfordun izdh·acı bu seyahatini. 
ze sebep olmuştu. 

-Evet. 
- Misters Bayfordun yeniden 

serbec;t oldu&runu öğrenir tiğrenmcz 

Çörçilın nutku i 
hakkında tetsırıer 

Doğrusu hikayecinin hakkı vardı: bUtUıı bir ~r:w -n:ı'ı 

hir s"ne? Şehre yakın başlca köylerden birine ancak iki !l<'n" 
kadar e''"cl i:ımişti; o zamandan beri de hayli vakit ;;r'.:1'''•:-1u 

• ı"men lıbr gtın. ya llfr hlkii.yc. yahut yeni bir roman h;in. in. 

fl -ınlar bulacafmı , diye uğrag; birnzını beğen. bir çoklamıı b~· 
~e!lme; onların ya~adıklan her dakika, yapacakları il}lerle n;~. 

~ııl ol~ yaz. çiz; sonunda da, bu kadar uğraşmaya rağm er . " " 
ni heveı;6fırlardan birinin ,,.c en acısı paradoks hastnlığmn t•ı

t ulmuş hir münekkidin tevbihlerlnt. maruz kal ... Hiç tc -;ek 1ir 
~~" değildi bu! ... Neyse. Ahnıct Cemil ısimdi burada kendilıine 
l'!ik;iyc- mevzuu \•eren inııanlardan uzak, yalnız ta.biat ve ku~ 

1.11c!lerl araımıdn. bütün bir ay geı;:irip islim.hat edecek işte· 

IJ011dı'1L1 7 (A.A.) - İngiliz 
matbuatı bugUn ~örçilin nutku 
etrafında uzun yazılar ya1.rnak. 
tadır. 

Times gaut.esi başmakalcsin. 
de şunları yazm:ıkt.adır: 

Başvekilin nutku ~nhsi mü.')<ı. 
, hcdelerini ihtiva etmelttcdir. B. 

Çörçil, bir taraftnn lnı;ilterc ü. 
zerinde bütUn §İddc.tiyle hüküm 
sürmekte olan hava hücumları. 
run yapmı~ oldukları hasaratııı 
chcmmiyetsizliğini,. diğer ta.r:ıf _ 
tan da. bu hasaratın ev sahipleri 
için ar7.Ctmektc olduğu ehemmi. 
yeti milşahcdc ediyor. Binaena. 
Icyh her ferdin uğramış olduğu 
ziyanm, biltün milletçe sineye 
çekilmesi arzusunu izhar edi. 
yor. 

Bir sene harpten sonra mem. 
Jcketin a17.Clmektc olduğu malt 
istikrar ile. Almanya bombardı. 
mancılarının yaptıkları hns:ıra
tm tahdidini mUm.kUn kıl:ıcl}{ 
olan müdafaa tertibatının nıtles. 
siriyeti p:ırlamentonun yeni va. 
zifclerini salim bir fikirle kar. 
şılamasını milmkUn kılacaktır. 

yola çıktınız mı? 
- Evet. Kcndisile e\·Icncbilccc

ğimi ümit ediyordum. 
- lngiltereyc avdet edince he

men :-.ıisters Bayforda bu izdi\•acı. 
nızı bildirdiniz mi? Bu sebepten 
mi Misters Barford sizi davet et. 
misti? 

- fü·ct. 
- Uzun müddet Misters Bay. 

lordun misafiri olarak C\indc kal. 
dımz ddil rni? 

- Bugün tam on beş gündür 
onların cviıide misafirim. 

- Mistcrs Bayforda kar§ı his· 
siyatmıı hfı.la eski §İddetinde mi
dir? Yoksa bu hissiniz değişti mi? 

- Kendisine eskisinden çok da. 
ha fazla merbutum. 

- Demek hala ümit ediyorsunuz 
ki.. 

- Evet. Mister Bayiordun 
zevcem olmağa razı olacağını hflla 
ümit ediyorum. Ondan hala kati 
bir cevap alamadımsa bu benim 
kendi budalalxğımdandır. Yine bu 
sebepten biraz evvel Misters Bar
ford mü5kül bir mevkide kaldı. 
Mahkemeniz huzurunda ondan af 
talep etmek isterim. 
. - l\Jister H:ırgre.ı\'"S bu şeyler 
için zamanımız müsait değildir. 

Ahmet Cemil. arabadan 1ner inm<'r .. köy mryd:-.ıılığınd:ı.ıı 

kcndi~ine yliz yiiz elli acL"m kadar ötede, bir kahve olduğu zan· 
ncdilen yere do;;ru yürüyor; münıkUn mertebe pek az insan 
görmeye gn:rret ederek, ağaç, yaprak ve su sceleriylc dolu yolda: 

- Şükür, ~ükiir, diye konuşuyordu; tek bir in:ıan bile yok!· 
'H:ıkilttcn, yolda, lıtkliycci Ahmet Cemilin kafasını İljgal 

edecek tek bir adam sözükmUyordu ... 
Ahmet Cemil dah:ı nrabad:m indiği dakika. ı;:özlcrine kes. 

tirdiği kahve knprsınn doğru ilerlerken. bir luaftan bu ad:\m 
kılhı'.;'Inn memnun olmakla beraber. tam k:ı.pıya seldiği zaman 
kendi dillnden ania)ıp derdini dinliyccek, belki de kurtlarla ça. 
kalların, y:ıhut ~cyahat kil.a.plarında bile anlatılmıyan bir takını 

I;nrip mahlüklartn hi:r.mct edeceği bir köy~ dtiemüş gibi hrmpn 

tc-dirı;in oldu: 

-- Hey: ... diye seslendi? Buraya bakan kimse ~:cık mu hiç ... 
Ahmet Cemile kahvenin içinde birisi dcrhaJ cc.vap verdıği 

lı:ılcln, fikrinden hiç kimsenin se.ıı sada çıkarmıyacnğını dalın 

(Denmr yamıl 

• 
Rica ederim siz yalnız benim sual- sında IJir münac:ebet ihtimalinden 
lerime CC\'ap veriniz. Demek !\lis. bahsolunduğunıı i; ,.:rıiz. 
ters Bayfordu seviyorsunuz ve ra- - Evet. 
ktnda kendis.irle izdh·aç cdebilcc~ - l'eklila. Bütün ~~h~:1~c sor· 
ğinizi ümit ediyorsunuz değil mı? mu~ olduğum fU suali ~İZi' d<; soru. 

- Evet. yorum: Sizce bu kadl!1 kim olabi-
- Mister Hargrea,·cs, ~ahitleri lirdi? 

iyice duydunuz mu? - Bu sualinize cevap vcremirc-
- E\·et. ccğim için teessüf ederim efendim. 
- Mister Bmnton'un, evindeki Benim o evdeki vaziyetimi bir na. 

mevcudiyetinizdcn memnun olma. zarı itibare alınız. Ben bir misafir. 
<lığını siz de biliyor mu idiniz? • dim, ve Misters Bayford'dan başka 

kimse ile bir samimiyetim yoktu. 
Aile efradının hususi hayatlarını 
bilmiyordum. Hatta. Mister Brun
ton'un kadınlara düşkün bir adam 
olarak tanınmış olduğundan bile 
haberim yoktu. Görüyorsunuz ya, 
sualinize cevap verebilmek hence 
imkansızdır. 

- Mister Brunton'un bana kar
şı bir antipatisi olduğunu hiç bil
miyordum. Fakat eğer bu antipati 
.mc,·cut ise her halde bunun sebebi, 
Misters Bayfordun bahsetmiş ol. 
duğu §Cydir. Çünkü onun babasile 
arasında büyük bir muhabbet ve 
-şefkat vardı. Birbirlerini pek çok 
se,·erlerdi. 

- Mister Brunton ile beraber 
olduğunuz zamanlarda size nasıl 
muamele ediyordu? 

- Gayet tabii Halinde hiç bir 
ser sezmedim. .l\listcr Brunton 
aı,.,ııı ve terbiyeli bir adamdı. Her 
halde hissiratxm saklama$ını bi. 
Jirdi. 

- Şahitleri işitmiş olduğunuzu 
'söylüyorsunuz. O halde, evde olan 
bir kadınla Mister Bnmtonun ara-

- Teşekkür ederim. liave ede. 
cek bir sözünüz var mı? 

- Hayır. 
- Mister Brunton·un evinde ge-

çirdiğiniz: müddet zarfında, aile i
çiooe bir gayri tabiilik sezdiniz mi? 

- Bu hususta da size bir ~Y 
söyliyemem. Bu aileyi yakından 
tanımıyordum ki ... Bir gayri tabi. 
ilik sezmek jçin tabii hallerini gör
mü:; olmak lazım değil midir? 

(Devamı ı'!lr) 
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J.tUtteai, : 

nlayamadığım şeyler 

Şehir röportajlar ı : 
-

Tarihe kanşmak üzere 

lar. Bilmem neden .. An
kıtıqtı mı, kartlqtı mı? 

"''" ıörüyoı-um bir türlü 
• ankyamıyorum 1 
deiU ya bir butahk bu .. 
• bana budala deyin .. 
laayatımu içinde anhya. 
birçok !fylere rutlayo. 

ben.. 
!(>yle şehirde bir dolap. 

«tdi.nı, bir de ne göreyim? 
n önü adam almıyor. 

biribirini kınp geçiriyor. 
· burada anlıyamadığım 

Okta nr: Sis iltenenb yine 
aptallığıma Verin.. Her 

: ''Bu yıl ~reket yala l Kah· 
.ilmi' .. · , m' ıcnedir ıörillmemiı de. 

bereketli.. Bolluk, bol. 
'' di7e feryat ederken bir de. 

ifinin halledilmemesi ne. 
e, bütün İıtanbul halkına 

bir kıtlık arifesinde imitiz 
vermekte ne mana oldu· 

lair türlü anlıyamıyorum. 
ille pçen gün dolaJıyordum .. 

lhevsim ıc-nbahar. Yaprak. 
~illmÜf, bir dairenin kapı. 
hiraz Jdrletmitti. Saat bete 

b'r de n6 g6reyim. Kapı. 
tliıde lauiaıt bir otomobil 

ot, 'ki temizlik amelesi on 
tlllr sabayı toprakları kanr. 

ıüpUrüyorlar DilfUndüm: 
iç:rden cıkaeak zatın yap

baıması btıyük bir günah 
. • iki çöpçü yolun on metre 
> aprak ve türlü pislikle do. 

en muttasıl bu kapının önü. 
•UpUruyorlar .. " dedim ve ne 

aöyliyeyim tcluin birçok 
. tri, hattl kapıdan <.tomobi. 
•.elen yolun hemen on metre :

deki 7aprak kümeleri yolu 
ı iken akterilen bu ıay. 

~dini '1r tUrlil anlıyama. 

PçU, dedim de hatırıma gel. 
~m t~zlik mneleainde 
}'~l'lıadığım bir nokta da çöp. 

ıı "''dı~lli pillikleri to. 
\imana Jcati:'t aOpUnnek a'C. 

Jle mikropların vatandqlann 
ltnna, burunlanna yükselme. 
lenıin etmeleridir .. DoğnılU 
bu temizlikten de bir teY an. 
dını.. Bu sefer de tuttu bir 
~ beni fÖyle tenvir etmek . 

Çöpün ne oldtıfunu bilmJ. 
te.nizJlk itlerine, temblilin 
Gldutuııu bllml)leD çöpçU ya· 

lruaunu itiraf edeyim. ben 
llftaQ ne kutolunduiuJıu da 

dan.. 
fr Ankara rady0tu, bir de o. 
labah •nial ve nihayet bu 
it~ nazar boncuğa 

blrtcllıc yemek liatesi var. BL 
lEaduıJar meraklı.. Sabable. 
•~p dinlqor, cWüyorlar •. 
ft dialedim, bir ıey anlama. 

dan bahsederken: 
- imar için ilk prt çabuk yık. 

maktır .• olan sanatlar 
Demiı ve B~reıin kıaa bir za. 

manda mamure haline ıelitini ~ı 
formülle izah ctmifti. Bu form.il 
her halde bicim "yapıp yıkmak P' 
.azünUn teni olaca Halbuki biz 
de inpat kelimeainin manası ya. 
pıp yıkmaktan Deri gitmiye>r. E
min&ıü meydanuun defalarca d 
durulup kuıldıfuıı, MSk1llUp ya. 
pıldığmı gördükten, iğriMği dola. 
yısiyle Emin&nü Halkevi binası. 
run, tehir plimna 1Jygunsuzluğıa 
münasebetiyle yeni Valdc hanı. 
nm daha yapılmadan yıkılmaları 
Jl.nmreldlfini dayduktaıt eonra 
artık ben infaat kelimesinin ma
aaım pek aıılıyamu, kavnyamaz 
oldum .• 

Leblebiciler, ağızlık, teıbih ustaları, ketenhelva
c:ılar devrelerini doldurup göçüyorlar 

•'Lebl~ci Horhor" adı ile sah. 
ne ad&l>iYatına bile geçen bir sa· 
.aat, tarihe k6ntt)"Or: Leblebicilik. 
gUnden gilne unutulup gidiyor. 

~ Pt!hU\"8.llköy ctod, yurduna aenm eden genç 1mlaı 

LeblebicWk bir aanat mıdır? .. 
To~e, Talıtakate, Beyazıt ve 

l'atih clvanıı<Wd uataıara aorar
•k öyle bir •anuattır, ki değme 
yffltJer tat1lt edemezler. Onu ka· 
wrmak için İneboluda vapura bin. 
mit olmak llimıdır. ~rtleri bü
jUktlİ'· Traky;.da nalbant, marangozluk 

ve demircilik kursları 
- X.blebi arbk •lılmıyor?. 
Delal)oı'IU: 

- JılahalleJerde kW"fUn kalma. 
$. alı 111 --~ diye dert ya· 
~ Ve bu cltitle dededen 
tilia. lldaimı da tfta edbwJar. Çok kıymetli edibimlr TeTfik 

Fikretin ihtifali, ancak ICtiz on 
hayranının fttirakiyle yaplır, ai.. 
lesi efradının ne olduğunu ara. 
mak kimsenin hatır ve hayalin. 
den ceçmezken, yine .aerhum o. 
lan bir diğer kıymetli pirhni~in 
var!ılerine belediyece a1da (DO) 
lira ev .kiruı verilmeainin blk· 
metini bir türlü anlıy~ım. 

Edine. (..._.) - Trakya l Diğer taraftan Hawa ile Pehıt. 
Nalbant kursunun beşinsi dev· vanköy köy biçki dikil yurtlan da 
resi de sona ermiş ve kursa devam muvaffakıyetle devam etmekte
edcn gençlere lstanbulda Selimiye dir. Yakın günlerde Muratlı ve ıe· 
mektebinde 5ahadetnameleri veril- lecek ay içinde de B!ıpnın çaınpa. 
mi§tir. Bu ay içinde altıncı posta zan veya !>imetoka köylerinde de 

llüalle aralannda. kıl torba ve 
~ ~bl •tan A~r bir 
.......... .,.ı.n 857ledl: 

göndP.rilecektir· birer kurs açılacaktır· 

- Ben ustama 1UUnda. ~·o
tum· Sade ben delil, ustanın leb· 
lebllerinl sataa herltes orada b. 
lır- YemetJ. ele beraber yeriz. Bir 
tencere Ü)'nattp ucuzca kannmıaı 
doyqtttyorur. Orlc*ta da yatıyo. 
nas- Oec;bidmiz 1llC1lZa geliyor. 

Pelılivanköyilndcki köy demirci· 80 bin liraya yapılmakta olail 
llk ve marangoZluk kursu altr ay. Edirne şehir mezbahası bitmek tı
bk mliddetini bitirmiştir· ÜçUncll zeredir. 

Uç liradan atalı Tilite ilcred 
kabul etıuiyen, hatta buaıı ffı'B· 
yı peıin isteyen ve buna mukabil, 
gece yansından sonra bir hataya 
çağımdıldan uma- orta da jir 
hayat mevzuubahis olsa bile -
fU v.!ra bunu bahane ederek ma. 
zeret beyan eden doktorlarm he.. 
deflerinin cemiyeti beterireye ln. 
sant himıet mi etmek, yokla cUı:
danlannı mı doldurmak olduiu. 
nu anhyamadmı .• 

ltur1un Uzunköprllnlin örnek köy- Temelleri yeni atılan kapalı spor 
lerinden birinde açılması muhte- klilbll bhıasmdald lııpat ta hara .. 
meldir. retle devam etmektedir· sıı:;: 

gençliği aineainde topJqM8k 

- Pati _.ıe auaıuyorawıuz gün. 
de? .. 

- ffl~.. au anatta it kalmadı. 
kere giden kadınlar mahallenin 
zenginleri tarafından hakir gö. 
rüJmekten kurtulsaydı .. " diyoruan 
ve fimdiye kadar her vil~yettc, 

bu kıymetli eserin cuatlaud)et baJ. 
ramma kadar ~lınm•n tt1D 
çalışılmaktadır. 

her kazada, her semtte mahzuru Bursaz koyundaki 
görülmüt olan bu iane usulü yar. tamandıralar tamir 
dımın niçin tadil edilmedijlnl an. 
lamıyorum. olunQJ'or 

Bilmem bana siz de _....,._. Bulgaıistanm Burgu koy\lft.. 

Biter ikifel' memlekete dnnlyo
tu. 

- Demek ıat.ıf yok .. 
ı-~ ile aatqtan bizim elimi

*' bil' ft1 •eçmes tı.. Şunun tilo
• ota lı\mll, biz dirhem dirhem 
~. ktloıunu 35-40 kunnJa 
~· 

- l"llkWen ~a mı pahalı idi?. 
- "tok. Mldden de w:udu. A-

Gutelenle ... ~ ,._ 
pılacak yardım ıeldint okuyorum 
da : "Acam ba 1ardun aıahalle. 
nin zenrinJeftnden telllln oluna. 
cağına, ytilrlek kuançlan Jsoau· 
lan muanen bir Tersi tclrllAdt 
olsaydı ve bu ~kilde n-kefi as. 

mı diyeceksiniz? .. bteraeals de· daJd ziyalı.- eamandıraJar BtıL 
yin .. Ne yapayım •• Ben, 9m gar hWdlımeti tanfmd&n tamir 
anlamıyor,~ ••eJ'lıbatr'I ecınmet lbere yelerinılln kaldı.. 
anladığımı , .... .,,..,.am. nbnqlarchr. Va&f;a de•a:tı.e 

Bilmem lls bu .a.tertmdea bir 1ll\dlrilmek Uzere BuJpr k0D80-
ıey anl&JW muıunuz? luiu tarafmdan alikadatlara ha. 

M. A. ber verilmi§tir. 

11\a eltiden çıoıeuklardaıı k1ll'fUll 
tıılıı alJtddı. Onu atıp k•W'canı
'1 cloldMruldı'1l· Şlpadi enteller bq 
ı.m l&Ul'fUJl].an almaia. 

- Peki 6y1e Jlt atz de ıe"ilıl 
Din fl~tmı artırın f . 

- IAbleblnln d9 tadı lraJmlld• 
anıt.. Eitenoeut blıak çe1drdefl 

1 

(Dltaldl bllı&7fMlla tevam) 

- llmdl ıi.ı, ya1aıa Obekll köylUJerl namına değil bnttın 

cumhuriyetçi slraat fttaDdai1-rt namına IÖZ llJ1i.Y9eekaüdz .. 
Cumlıuriyetln k6yQable n tarlada yaptığı iydlkleri anlata· 
caJrmnız... 

- EYet, dedi Kaıo; w heyecanlandı; vergilerlmlz düzeldi· 

Öbek bat&1dllr kurotlald\a: )'Olllrmıız··· 
- 'J'unem- Deaek Jd mutabıkız ... Si& yeni barfleri blllyoro 

·-- taııa-llemo: 
- Bir pcede ......, diye anlattı: bit haftada Jetmio 

kill1e-
- BraYO- lu halde-
llemo,a dolna b1m blr 1l&tap uzattı: 
- 81mdl: kobp'ede banu akuyac•kamız! 
Kemo sllldl: w kendletne edilen itibara aevbıdl· 
IJd uat llOIU'at llemo, Do sUndllr aöz söyllyenleıi kendisi

nin dbalecUil JdlnOde J6 Bir adam btlyQk kongreye Kemoyu 
tanıttı: 

- Obekll k6yilnden Ahmet oilu Meıno! .. Konp-emlse kiSy· 
JWer namma lttlrü ecUJıor. 

Kongre Kemoyu atbtladJ. Uswı bir alkJi; bravo ..ıeıt... 
Sonrs. birdenbire, aba bir nelldn durmuı gibi uçau bueakm 
bir 881111sllk- Kemoemı kulalc1an doldu; ve uğuldadı· ~eri. 
n1n önllne Obeklller reldi; '"'l'rakt6rUmllıı ~" diyen. Ziraat 
Bankasmdan yeni kredller hıti71n Öbeklller-

Keıno, k6yde aruıra yapt4J gibi bu sefer bir de g~tıfOnU 
takmıştı: 

- Arkadqlar, aaym bUytlklertm; kiSyllller"' 
Memo. eline verilen brotGı11 tam bir buçuk aatte cıkuda· 

Fakat her nedense son b11meJe ıeldlll zaman içinde bir bot
Juk hf.seetU, hayır, bir fulaldl- ÇUntU Öbetll WSylerfne vaa
dettifi bir takım 19yler ftrdl. Trat~r, Ziraat Banh• 1§1; mek· 
Lep." lılemo aml buDJan ~Yl•ek istiyordu. Bir dakika durdu; 
fakat blrJsl geldi; Kemoya kcııuııdan tuttu ve çettı. Kemo: 

- Belki, dedi, betkl batk& bir leler onıa:n eöytelecüler ... 
Memo yerine oturdu· Sadece 80ll ceJaeycU; koqre daiıldı· 

:Memoya: 
- ımtemmeL dec1Uer: Jaer eey 'Yolunda gitti Kemo- Ke· 

Ji.meleri öyle vura vura söyle41Jl ki- 'l'etetktır ederiz. E.er ö. 
bekllye bu akpm dönmek iste11en tnp lauır ~-

Kemo ppbamı çı~; ft •kalım bpch. Ka1m ttrnatıarr 
bir ıtaman demetinde yflrilyen 1llr böcek libl derflfDde ~dı· 

Memoyu k6)ıde davullarla brtıladı!ar: 
- Memo, dediler; anlat bakalım: Ziraat mektebi hemen 

yapılıyor defll mi Jlemo... Baakum IU ilçtlncU taııal~ 
Akfam Ustu fdf. Bllttln '81lWer Kemonun pldlğhıl f§ite. 

rek meydanlığa akm ediyorlardr· Onlardan bqka köylln ağıl
lanna döneD ne kadar ba~ vana bepal de mydualıia 
toplaımuftı. Sanki k6ye Jllaldae gel~ten sonra &Ozler ede

cekleri istirahate .mniYorlal'dl· Belkl de bllttın dlfer öteki hay. 
vanlann hepli bu nuilııtten avııı istJfadeli hayal edlyorJatdı. 

Taş ve gedik 
Yazan: Kenaa HııMsi 

Memo. bir müddet önline baktı· Hafif llflcaıınıa., ,me '* 
böcek hııırtısı gesdi· Bununla berabtr )11b&t bir t.e Uatbe 
çtlmuttı· önünde yUalerce k6yUl •ataJOrdu· ~a tuaflarmda 
köyün hayvanlan toplanmıltI• 

M'emo koncrede okatldu Jdbtlm ~ eeW oe1ıinıı1en ~ı: 
- Bravo, Kemo: cı.nıer. Deae11Mb911111nl1Uat*k oku-

dmıf 

Kemo cevap vermedi: 
- Arkadaflar, dedl; aaym blb1UIJerim; u,llltr ... 
G&ltlklerlnln altından tltle bir baktı; bltaa kltllller ku· 

lak kesUmlftt. Memo d8'1m etti: 

- ~ ~ "".,. catr aJtmda... 
Memo her aatm okudukça, bit kete. ,_81bün attmdan, 

etrafma toplınmıe onları dd.fot; b1r atSa Uluyla ldeta heJlli
ne bakıyor; ve kul kıa rlllil10rcl1l· tık daHlttJaN& arka m..ıa a
yakta duran ld5ylnler dalddı; IOlft birer bl.rel' &ı. tarafta otu· 
ranJar-

Kemo 49\'Ul edi,.oPda: 
- .... Koqrenbl ,.... kun•ıı.IMO 

Memo llOll utJrlart oladDiu AJNa İltlnI katdriı; ön ta.. 
rafta bir ısıra 4'Wlwdf lrlll ufaklı ıı.1Vhlardan ~a timse 
yoktu. 

En önde Memoınuı dart çJtt 5ktlatlııden ikisi ... 
llemo: .. 1 

- Vay aııaamL Cıiecti: öteki iki çift te demek ki köylü

lere UYJDUI·" 
Soma inekler··· En arkada Jlöytitl ~ göatlkilyordu; 

etrafı çep çnre aa va kdü lllrtltll ~amJltt. Bir bOl'O& at-
ta: 'ft hlncll1er tlJlerllll btııalttllu.. . 

Memo u sonra k61 bh•lliıW gtttı. 

~ - Şu ııemonun bile ettWtıtaa bütn diYQrlucb. 
t:'r Kemoyu ı~rllDc• Jtep lıılrdlD ~ blttııar: 

- Memo, dediler; halal blm trakt.6r .• ZU.t Benkasm. 
dan kredi; mektep!··· 

lleıno: 

- Acele etmeyin, dedi: oalat bet }"Jl 80rırakl kongrede 
konuplacat itler··· 

- Ya biz bel yıl ne ~? 
Kemo: 
- Ha, dedi; ben de ı>au l!IO~? Ne yapaeaiız? .. 
BUtun k6yllller blrlblrlerile Wı1cndu ... 
Jlemo: - Beıılm bir teldlftm ,,.., dedi. Meeeleyi buraya 

gelecek slraat mflfettlfWblden blflne anlatma][ ... . • 

- Nuıl?··· 
Memo: - OAU lls dfltUDID ca)')l, dedi. 
Obekll köyltlleri *8&t •~e DMl1 dert nnacaklan

m cftltllne 4ursmıtar- l'ler * ba hti:renın bitmeallü merak 
edlyoruııız; muleMf! .. Bqb UIDdufünllZ kadar defli buldu· 
fmıuz kadar ... 

daha çok müşteri bulu) or· Biz o 
sanattan anlamayız. O jşi ) apamı
" oruz. Hem daha başka şe) ler çık· 
iı. Çikolatalar, sekerler bize 1§ bı. 
rakmıyor. Çocukların bizi görünce 
etek etek kursunlarla karşımıza 
cıktıklan günler geçince durama
yız burada· Şimdi büyükler kur -
§unlarla eskicileri karşılıyorlar· 

- Günde kaç kuru luık leblebt 
satarsın?. 

- Ağza alınmaz bayım.. Ylrmi 
otuz kuruııluk·· Şımdi keyifciter de 
almıyor· 

- Kim bu kcyifcıler!· 
- Rakı içenler .. 
Leblebi kavunıculan: 
- Şimdi bizim içimiz ka,·rulu

yor. diyorlar. Öldü bu sanat .. 
(1 • • 

Ağızlıkçılar da a) nı akıbete 
mahkflm ... 

U&un çargı clvarmdaki esnaf: 
- Bir \ğWığa göz nuru döke. 

rek ne n::ı.kı~lar i§lemezdiJc. O ca
nım kehrlbarlara bakan olmu)or 
Ne tütün, ne de 11igara. tahakalan. 
nı beğendiremiyoruz. 

Teebihçiler de öyle: 
- Ş.lmdi ihtiyarlar bile "akit bul
du tesbih çevirmiyorlar· Bereket 
venin ba&ı kollekalyon meraklıla-
nna .. 
Bu son cümle dllkkinmıo yanamı 

4ifer egya sa.tmağa hasreden es. 
ki bir te8blhçlnln tesellisi. Son se
•elerde bir kaç dllllln ise işi ta. 
nıainile te.rketmifler .. 

Tarihe k&ı'JflD&k üzere olan u
nııflardan biri de meohur ketn 
lıelvacılardrr. Bugünkü halde bel 
Vacılardan lstanbulda bir kaç ~I 
kaJmıştır! Bir keten helvacının 
rivayetine göre artık sesleriııi 
~u bonna tüketiyorlar. Bu ke. 
ton helvacı diyor ki: 

- leln pribf! Bazı mahallele 
den de kavuJuyorwı. Paraait gil 
kalak zanmm patıamıa eliyorlar' 

Şimdi aadece: 
- Nane §eker ... diye pest pct 

deden söylenerek dolaşıyoruz! 
Anlaşılıyor ve mealek sahip! 

d• kabul eııU.JorJar, ki ııaydıklan • 
mm ...ı ııeya meslekler artık 1 
rDlf dHtelfttnl bltlrmif ve tari 
Qnpyortar" 

Değifeıı zevk ve değifed ihtiyar 
lara yenileriniıı fazlaaile cevap 
verdJjine g&-e bunlara acımak ye. 
riDde olmu lranaatlndeyf%. N·-

Ohayucu Mektuplcaı: -
Yarım bilet verilir mi? 

Dl1n bir okuyucumuzdan ıu ta· 
yanı dikkat mektubu aldık; 

•'Bilim. Heybeliadaya haftad& biı 
iJd defa linema pUr. Ama ııe ai· 
nema! Heyse ben burada ehıema. 
ma gllzel veya iyi mmıer geUrip 
setımıediflnt Yuac;ak değilim! 
Sadece çarpmba giliıll bapna ge. 
ıea Jarip bir vabyı anlatmak .ia 
tlyanmı: 

O aQam 7 arlradaf bu atnemaya 
sıttJ]r. 

Gffeye 1 Ura verip yedi bilet is. 
tedlm· 
~uudan evvel ıwuı lıatırlatıyo

nmı ki bu aeyyar llhwnada duhu
liJe 15 kurq olup aynca talebe 
için 5 kuruş bir tenzll&t yapılır. 

ll'üat o akpm birdenbire taıe. 
be bileti obnadığmı ve duhuliyenin 
de ,30 Jnırue olduğunu a6yledi ! 40 
kuruş daha verip biletleri aldım' 
Fakat hayrette g&dUm ki biletler 
bermutat 15 k~uktu. 140 ku 
nlfl*' bDetl doldunnak için 8 a . 
elet 15 kunıtluk, ve iki tane de 
10 kuruşluk bilet verdiğini bu au
retle de 140 kuruşu doldurduğunu 
&ayledJ. 

Kendi kendime "fiyatları artır 
mak demek keyfimiş,. dedim; fa. 
tat ıes çıkarmadan yalnız bilet 
lerin yarmı olduğunu görllnce de 
alnirlendim. ÇünkU bu y:ırıın bt. 
Jetleri de aynca kapıda eJimdeo 
almak istediler .. 

.Anlaşılıyor ki sinema bu yanın 
blleUeri başka mlifterilere ver
mek suretile maliyece mecburi o 
lan bır vergiden kaçmak i~in ba. 
haneler ittihaz etmiş bulunuyor! 

Halkt aldattığı da caba!,, 

Romanyaya Pamuk 
İpliği ihraç ettik 

Kayseri fabrikaamın imal et. 
tlği pamuk iplikleri ilk olarak 
Romanyaya ihraç edlJmittir. 
Bunlar mukabilinde Romanya. 
dan maden direği alınacaktır. 
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·.l------------------0--------------~' f Portsaidde bulu
nan mallarımız 
Portsait'te bulunan ithalat 

mallanmızın memlekete nakli 
i~in Sumer ve Sevim vapurları 
sahipleriyle u~'U§Ulmu.5tur. Yal. 
ruz hükumetten bu vapurlara 
Portsaidc kadar gidip gelme 
milsaadesi almak lhımgclmek. 
tedir. Ticaret Vekaleti bu yolda 
teşebüslere girişmi5tir. Portsait
te yalnız 850 bin adet c:uval 
vardır. 

Bu çuvallar getirilince inhi. 
sarlarla ihracat birlikleri ara.sın. 
da taksim edilecektir. 

Bir hırsızlık davası 
adliyede 

Geçenlerde belediye dairesi. 
nin karşısında İ§lcnen garip bir 
hrrstzlık dün adliyeye intikal 
"tmiştir. 

Suçluları Bulgaristanlı Meh. 
met, sabıkalı hrrsı:r.lardan Ah.. 
met \' C İsmaildir. 

Bunlardan Ahmetle 1sınail, 
evvelce soymayı il<ararlıiitırdık.. 
Iarı apartımanm önünde yalan.. 
cıktan şiddetli bir kavgaya tu. 
tuşmuı;lar, halkı sokağa uğraL 

mışlardır. Bu sırada apartmıan 
sahipleri dLs~mda olduğundan 
Bulgaristanlı Mehmet apartıma. 
na. dalmış ve ikinci kattan birçok 
Ci)'ayı çalmıştır. 

Fakat tcaadüfen işin farkına 
varan kapıcı, .Mehmedi yakala.. 
mıştır. Dün hırsızlar ikinci sulh 
ceza mahke.mesiniie sorgulan. 
nı müteakıp tevkif olunmuşlar. 
dır. 

BORSA 
-Ankara 7.9.940 
a--ÇEKLER--ı 

l 8terlfa / 3.tl'75 
180 Dolar \32.ıo 

100 Frc. 
100 Liret 
100 hvtçre Frc. 
100 Florin 
J 00 Ra)işmark 

100 Belp 
100 IJrabmJ 
100 r..., .. 
100 ~'ek Kr 
100 l"•ta 
111 7:1oU 
ıoo l'enıa 
ıeo r.e1 
lM Dinar 
Jll ... 
Jll iane &roag 
JOO 8able 

%9.875 

0.997S 
l .8H5 

13.89%5 

28.52 
0.62%S 
1.175 

11.1125 

- Esham ve Tahvili t -

19.M ' 
Erpnl 
Srva9 • Erz11n101 1 
Sı1'M • ı::rzu nım :ı 

Merlres Bankası pc,in 

19.90 
19.99 

102,30 

usır AINBUL AMl~ll~AIN ~CLIJD • Rob ut Kolrj ERll'Ell' ll'ISMI 
k bek. hl. 3ti ... :ı : ft ft ft 

ORTA KISIM- LiSE KISMI -MOHENDiS KISMI 
Derslere 19 Eylül Perşembe sabahı başlanacakhr 

Leyli talebenin 18 Eylül Çarşamba aktamı mektebte bulunması lazımdır. 

Tecdl.dı" Kay.I Erkek kısminda 16 Eylul Pazartesi ve 17 Eylul Sah günle~d~r. 
• Kız kısmında 17 Eylül Sah ve 18 EylCil Çarpmba günlendır. 
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·Toptan )'Cif aebze ve 
me)'IJa 'li)'atları 

7.9.9'0 Cumartesi gtlnU l.ııtanbul be. 
IedfJul Kerka HAlinde toptan aatı· 
1azı orta derecede yq meyva ve aebu 
11,Jatlan; 

Oblst ı:wııı 

Bamya l 
Domatel Kır 2 

Domates Smk 4 

SaJmkalıelt 11 
Patates G 

SolaD 3.50 

J'uuly• çalı 15 
l'uulye Anekadın 5 

ll"uulye Ye,U • 
Fuulye Barbunyc kırmızı 11 

Btlber dolmalık 5 
Bllber sivri 5 

Sannıaak 20 
PaUıcan bq 3 

Patlıc&ıı orta 1.50 
Patlıcan ufak - .75 
Patıxcan Boetan 5 
Anı&kabağı G 
Hıyar 1 
Kmır l 
Yqll lalala lO:S 
Maydanoz - .50 
Dereotu l 
Nane -.:W 
Ha vur; :!.50 
Pancar 4 
"Ozilm çavuş 15 
"O.zUm Balbal 10 
Uznm Razakı 12 
"Oztım Çeklrdckslı ]Z 

UzUm atyah 9 
Elma Amuya (Ereğli) 15 
Armut Jl'trcnk 33 

• 

c . . , 
Mechs-ı Meb'usA 

1293=1877 
Hakkı Tarık Us 

• 
• 

lk1nd t cra l\lemurlutundan: 

Bir borçtan dolayı haciz altında o. 
lup paraya çcvrilmeıılne karar verilen 

be§ adet mermer taoır maaa, 23 adet 
tahta ııandalya, 3 adet peyke, bir adet 

duvar ayna.ar, blr adet gramııton 12 
Eyltll 940 '.Pe4-,embe gUnU aaat 16 elan 

18 ze kadar Galatada Kemeraltında 

Aynalı lokanta ııokafmda 12 NoJı 
kahve önUnde açık artırma lle atıla· 

ilk Devrenin miiza· caktır. Kıymetını bulmaclıtı takdirde 

kereleri: ikinci artırmur 16 Eyl{IJ 9fO Pazar-
fOO bllJ1lk Ubllalılc bir lllıab. teal ı;UnQ ayni mahalde Ye tayin edi· 

Her kitabcıda bulunur len saatte icra edilecektir. llteklilerln ____________ .,. 1 mahallinde haZır bulunacak memuru. 

na mııracaauan llln olunur. 

Armut Yabani 
Fmdık ye§il kabuk' 

Fındık kabuklu 
Ceviz yqU kabuklu 

Ceviz kabuklu 
Şeftali 

Ayva 
Keıta.ııc ,...--t 

Muz yerli 
., . . 

Taze incir 

Kızılcık 

Limon ecnebi •90 
Llınon ecnebi 300 
Karpuz Yenldllnya ba§ 

Karpuz Yenidünya ort.P 
Karpuz YenldUnya Ufr 

Karpıa Alaca )>aş 
Karpuz Alaca orta 

Karpuz ııl&ca Ufak 
Kavwı Kırkataç bq 

Kavun Kırkataç orta 
Kavun Kırkataç Ufak 
Kavun Ha.sanbey ba§ 
J~a\·un Hasanbey orta 
Kavun Huanbey ufak 

1 
9 

19 
12 

:o 
lG 

7 
11 
fi() 

15 

12 
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10 

6 
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(~3376) 

ZAYi 
Edirne Llscılnden aldıtım 17 NlAD 

llHO tarih ve 18~ sayılı tudikname
mi ve nutwı kAttdımı zayl ettim. Ye
niainl çıkaracağımdan uklalnln hllk· 
mU yoktur •. , Ullaıunetttn Dolana7 

(33377) 

Sinema ve tiyatrolar 
RQfif Rıza Tiyatroau 

8 EylQl Pazar gllnU akpnı.ı 
Gedikp&p4& Azak bahçesinde 
"Yumtıttalc,. Vodvil (3) Perde 

Beyoğlu Halk Sinema61 
.CJgihı 11 de: 1 - Nuhun Gemlal: 

Türkçe scnıu, 2 - Arzu ile Kamber: 
Türkçe ~zıu, a - Dehoet geceli: 
Şandu, 

•E;k!~ Veni Kolej Nı<:~ari 
iLK · ORTA . LiSE 

Taluimde Sırcuervilcrde: Y eni açıldı 
&IUdtırü: E"kl Şltll Terakki Ulrı:ktürU &L Ali 11a,met Kırcı1 

Hu.suslyetıer1: Y ABA.NCJ DlLLEH OGKE·rıMJNE geni~ mlkya.ttl 

1 
ehemmiyet vermek, sınıtlaruu az mevcutla teşktı ederek talebesinin ç• 
tışma ve tnklp.lı, aıbhal ve inzibatı ile yakından allkaclar oımakU1 

Mektebin denize oAzır kalurt!erll tenertUshaııe ve Jtınnaatlkbaneal vardı'· 
Her gün saat ı 9 ile 18 ı arasında talcbf! kayıt ve kabuJ olunur. Tel: 41165 • 

istik 181 Lisesi 
Kız ve Erkek • Leyli ve Nehar' 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Şebı:adebaıı polhl lcarakolo arkaaında, Telefon: 22;;s.& 

• •svu eıs e za 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Yedikule atelycal \'C elel;;lrlk santralı ihtiyacı lçln :; iyi cleklrlkçi aıız. 
caktır. Kendilerine imUhanda g6stereccklerl Uya.kata göre yevmiye vertl 
cektlr. Talip olanların lstanbulda l vo ti uncu l~letmc, lzmlrdc 8 inci işlet 
mlldllrlllklcrinc müracaat etmeleri. (83i8) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

ı. - İdaremiz ihtiyacı için 12 onsluk kanaviçeden mamul 100.00 
adet 100 Kg. hk tuz çuvalı pazarlıkla satın almo.caktır. 

II. - Pazarlık 12/IX/ 940 perııemi>e günU saat 15 de tstanl)uldf 
Kabatqta Levazım \"C milbayaat ı;ubcsindelti alını komisyonunda ~ 
pılacalrtır. 

I IJ. - Taliplerin tayin oluna:ı gün ve saatte teklif edecekte 
nUmune vo fiyatları üzerinden % 7,5 güvenme paralarilo birlikte 
mezkür komisyona müracaatları ilin olunur. (8166) 

,,-----------------------·-
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu' T a rihi: 1888 

Serma,,..;: 1 o&.lt"'H> .ooo Türk 1 .. irası 
Sube ve A iaru; 1' rJedi ~ 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktırenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

ı.ıraat Banllaaıada kunı"'araıı .,. ıbt>arsız tasarrut bcsaplannda eo aı 
60 Ura~ıı bulu.oanıara aencde t defa ı,:ekllccek kur'a Ut apfıdakJ 

4 

• • 
4U 

100 

pltlna ıtıre ikramiye dağıtılacaktır. 

Aı1cl 1.000 Uralık 41100 

• 
• 
• 
• 

~00 
2.}ll 

100 
60 

• 
• 
• 
• 

:e.ooo 

' 
1.000 
4.000 
G.000 

1 :~ • 40 • 4JIOO 
ı ao • ıo • s.'!oo 

Ura 

• 
• 
• 
• 
• 

DIKI{AT: Hcaplanndllkl paralar hlr aene tı:ınoe fi'\ liradan •·•~ 
dUşmlyenıere tkramlye tıktığı tııkdlrde % 20 fazlul} ıe vertıeceı.tır 

Kur'alar aenede • dttra: J l-:yını. ı Blrtnclkftcun, ı l.lart ve ı Hnzır11• 

tarl!ılerlnde cektıer:ckUr. 

----- "'·~ • .;., ,, • .. ' •. ~ ~ 'ı-- : .. • • • " •• ~,. ' ... 

VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
aç«ıışlıı 

Kitap, me~mua, go.zete basar. 
Ti.biler namına di?-P.'i isleri alır. 

-=ı ........ l ........ lımlDrJtBrzılll~~ 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~w!!!!!!!!!!~e>"' 

Sahib1: ASIM US 
Umum ne~riyatı idare eden: 

Basıı<lıl!l v<r: VAK 11 Maıhotı~• 

Refik Ahmet SrvMgil 


