
,..--- Bu kuponu keslb saklaymız 

' · V AKIT KiT AB KUPONU °" 
1 den 25 e kadar kupon toplayıp ida 

Tertib remize getiren okuyucularımıza. ResimL ,o 
----ı Hafta Mecmuasının 26 nUsbalık 1kincı 

2 altı aylık kolleksiyonu !le bir hlkA.ye ki-
tabı vereceğiz. 25 kuponla birlikte 25 

lruru§ da ödenmesi lJ!..Zmıdır. Taşra okuyucularımız 

L ayrıca 15 kururJ ödeyeceklerdir. _J 

iş Bakası kumbara 
keşldesinde kazanaaıar 

Ankara, ' (Hu• ısi) - lş Bankası, lklnclte§rin 
kumbara keşidesuıdcı ıuı.zıı.nanlar ııunlardır: 

ıooo liralık ıımı ulyeyi A.nkarada 32846 hesap nu_ 
maralı,Adil, 500 lira .:, ihram.iyeyi lstar.bulda Beyazıt_ 
ta 1513 hesap numaı ılı Fevzi kazanımştır. 

tkl ~"ii:ı f'lll,m- ı m ka7.Allanlar: Erdoğan 4615 
<Konyaı°, llhan l54t5 (lzmrr), Meral Abdurra.lmıan 
51170 )İstanbul. 

ilkte risa öjretmenıerlne 
alt kadro geldi SALI 5 u. TEŞRİN 1940 f:ı YIL: 28 ~- SAYI: 8197 

Yliz lim kuza.na ılar: Ahmet 1089 (Sıvas), Ne§et 
Osman 27496 (Uitanhul), Kemal 3138 \Galata}, Selim 
89073 (İstanbul), Hlımide 81579 (lzmir). Meral l81H53 
ctzmJr), Fikret 1772tı flzmlr), Şevket Halil 897915 (Is. 

tanbul), Nevin 2725 C zmir), lbrahim Etem 11965 (lmıir) 
(yazısı 3 üncüde) İDARE EVI: Ankara Cad. ISTANBUL • Telgraf: v.AKIT• P ol!ta kut usu: 46• Telefon: 21413 (Yn.zı) - 24870 (İdare) 

Harp tenlıkesıne 
karş ı hazırlık 
devrıne gırdık 

:Yazan: ASIM US 
Türkiye dün olduğu gibi bugün 

de harp haricidir; faltat memleke
timizin dünkü harp ha.rki Yaziyet~ 
ile bu«ünkil harp harki va:ı:iyeti , "' . 
ara.-;mda büyük bir fark va.r. Zıra 
Avrupa harbi mUli hudutlarımıza 
de{:,>ilse de milli ••emniyet sah_a
mız" m hudutlarına ~clıniştir, 
Muhterem Cnmhurreisiro.iz İsmet 
1nönünün sene ba!:>ı nutııklarmda 
dedikleri 11.ilıi "Si.ikim ,.e selame 
ti bizim için çd'ı< ehemmi~·dli olan 
emniyet snh:ımızm içiml<' d~stu
muz ,.e komsunıuz Yunanıstan 
maalesef artık ·harbe "ürül•lenmiş
tlr. Bundan cloj:"an yeni \·aziyeti 
müttefikimiz İn~iltere ile birlikte 
müstereken tı>tkik , ... mütalea et
mekte~iz.,, 
Vakıa harbin bu~iınlrii ı.aflı:ıı.ın 

da Türki:venin fiili bir mii,JahaJesi
nc ilıti:r~ç ~·oktur. Doğı mlan doğ· 
ruya hndutlarmuza 1-ir br::ı.ft:ın 
taarruz olmadıkça., yahut Tı-akya
da Yunanis~nla arammlald müş 
tereııı: hudut yine herhangi bir ta
arruza uj:,rramak suretile milli em
ni~·etimiz tehlikeye düşmedikçe 
Tiirkiyenin harp hari<'i \"n.ziycti 
de,·am cdcrektir. Ancalt dostumuz 
Yunanist.anm uğradığı hnksı.ı ta
arnız memleketimizin de a)"lll tan· 
da bir haksız teea\ üze manız kal
ması ihtimallerini arhrmı~m; o
nun için fstikliılimizi , .e e?1.niye?.-
mizi masun bulundurmak ıçın mu 
dafaa tedbirlc>riınize bir kat daha. 
ku\"\·et ,·cnncl>, yani memleketi
miz harp hariri olma' ·ta devam et
mesi ile beraber biitiin dahili işle

rimizi de adeta harp i~indc imişiz 
gibl tanzim ve iclıı.re ctmPk bizim 
çln 11aruri blr vazife olu'.'l"or. 

U tı\umi lhtiyaçlarmıız ·bu bakım
dan mütalca. edilince harp halin
de ha\·a taa.rnızuna uğraması muh
temel olan büyük şehirlerimizin 
bir tarn.ft:ı.n pasif müdafaaya ha.
zırlanması, dl~er taraftan yiyecek 
Ve yakacak ihti,raçlan için mutat 
zaına.nla.rdan <laha fazla stoklar 
YI>ılınası hatıra gelir: bu ise hülrii
met ,.e hel<"Alive tco;;kilatları ile si 
\'il teşkilatlar.';. el<-le \"ererel( !:a
lışmac;ı !.ayesindc temin olunabilir, 

Bu malu;at üzerinde çalşrken 
hükumetin ve belediyelerin muit· 
~ olacaldan her ti.irili. kanuni va
sıtalar mcvruttnr. Bilhassa Büyü'ı> 
I'tllllet l\lcclisinin daha yaz tatilin
den C\'\"CI müzakere ve kabuJ et
tiği ınllli korwımıı. kanunu bü!tfı
ınete büyük salıihi:retler vermis
tir. Bu kanuni sali\l;fv«tler makul 
~ekllde lrnllamhrsa az bir zaman 
içinde büyük isler giiriilebilir. 

Biz burada harp h:ı.ricinde olan 
Türkiyenin artık harp içinde imi~ 
gibi her ihtimale karf;ı hazır bu· 
huuna..,1 lüzumunclan bahsederken 
§llradan buradan dlli'kate değer 
bazı t~l~flar geliyor: Meseli 
dünkü tarihle bir Londra telgrafı 
Allllan hariciye nazırı Fon Ribben
İl'op'un tt.alyan hariciye nazırı 
l<ont Clano ile südet memlelıetle
rindo hlrleşor~k konuşacaklarını 
ve bu konusmalar t>snasmda. Fon 
Papen'in dea bolonacağınt bildiri· 
Yor. Diğer fu.raftan a.ra. sıra resmi 
\'azifelerindcn aynlarak Hitlerin 
Yapacağı seyahatlerde bir ne\'İ yol 
lda,,"llzu rolünü ifa. eden Alman ~i
Ya.~i zabıta ı scfi Ilimler'in R-0-
nıanya.~·a gideceğini de bildiriyor. 

İste bu türlU ha.herler de bir se 
nedenberi giiriip g<'çirdiğimiz t.ec
?iibeJenJen istifade ederek harp 
Jıaricl olmakla beraber tıpkı harp 
içinde inıJşlz gibi yaşamayı \"0 !:A
lışınayr telkin ediyor. 

tlskldar adliye 
binası ada 

Bodrum katını 
sular basmış 

Geçen sene yeniden yapılan 
modern Üsküdar adliye binasının 
bodrum katını su basmı!', temeller 
Y~ılınak ve mahzendeki evrak çü
ruınek tehlikesine maruz kalmış
tır. 

Yapılan tetkikat sonunda. bu 
l!~Ylln temeller kazxlırken fışk:ıra.n 
şımdiye kadar bflinmiyen bir mem
ba SUyU olduğu anla§ılnnş ve te
nılzlennıeğe baş!f llDU.Ştır. 

,, 
Tan·cada 
Bevnelmııeı komi
tenın vazıtes ı ne 
nıhaye ı varıldı 

lspanyol kumandanlığı 
bir emirname iie 

kumandayı eline aldı 

Tanca, 4 (A.A.) - !spanyol 
kıtaatı kumandanı albay Yuste 
aşağıdaki emirnameyi neşreL 
mlştir: 

yunanlılar 
ilerliyor 

Arnavutlukta 
Yen ıden bazı 1epe

ler ışgal o,unou 
itaıyanıaruı ~okuz 
tanllı tanrlp edlldl 

30 bin kişilik bir İtalyan 
kuvveiinın münaka lesi 

kesildi 

Universitede dün 
derslere başlandı 
Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinin 

yem binası Başvekilin nutkile açıld ı 
"Işbu emirnamenin ne§rin. 

den itibaren, lrngünldi ahval ve 
hadisata binaen, Tanca kontrol 
komitesinin ve teşrii meclisinin 
vazifelerine nihayet verilmiştir. 
!spanyanm Fas icomiseri mu
rahhası ve vali sıfatile Tanca 
mıntakasmm tam ve mutlak O

larak idaresini ele alıyorum.,, 
Malum olduğu üzere Tant'a 

gecen 14 haziranda enternasyo. 
nal makamatla anla§tıktan sen. 
ra Faslı Ispanyol kxtaatı Tan
cayı işgal etmişlerdi. !spanya 
hükumeti Tancanın ancak mu _ 
hafaza. için işgal edildiğini ve 
Tanca enternasyonal idaresinin 
muhafaza olunacağını ooyan e.y. 
lemişti. 

Belgrııt, ı (A. \.) - Röyter: Hu. 
duttan gele11 ııaberlere gore, Yunan 
kuvvet..ıı •, 3ıklışla'yı zap~ctuıışıer. 
dir ve ı...öı·ce'J·e hlı.kim tepı:?lerdcn Jtııl, 
ya.-ılıırın Arnavutluktaki bu iaşe üsle_ 
rini boı..baru1nııııı clmeltledirıcr. 

Sö~lenilitlne göıe, me.~hur kaptnr: 
Varda kumanda1>ındakl bır çete gru 
pu, :ıo bın l<ışılıh ulr kuvvetle :ı.aıı. 
yayı tendıt ecwn İtalyan ordusunun 
rnUnakalesini kesmiı.;tlr. 

Atina, J. (A.A.) - Bu sabah neşre. 
dilen resmi tebliğde Arnavutluk ara_ 
zisinde yeniden bir sıra tepelerin işgal 
edildiği bildirılmektedir. 

Teblige göre, Epir cephesine karşı 
tankların himayesinde yapılan bir 1_ 
talyan taarruzu ptiskUrtUlmüş, O tank 
taiır>p edilmi-,.tir. 

Floı ina bölgesine karşı yapılan şld 
dotli taarruzlar bomba ve sUngU ile 
tardedllmlştlr. 
Düşman ek;,erisi Yunan ktıaları ta. 

rafmdan ahiren işgal edilen mevzile. 
re karşı olmak ilzere şiddetli hava hU. 
cumları yapmıştır. 

söylerken t:c iiniı'usitenitt a..çılı.ş merasiminde bulunanlar 
(Yazısı 2 incide) 

Londra, 4 ( A.A.) - Röyter 
ajansına göre, Tanca idaresini 
albay Yvstenin bir emirname i
le ele aldığı haberi Londra res
mi mahfillerince de teyit edil. 
mektedir. 

Keyfiyet inceden inceye tet. 
kik olunmaktadır. 

i t n 

Düşman tayyareler!, Sel~nik'i bom. 
bardıman ederek sivil ahali arasında 
bl.rçolt kimselerin ölmesine ve yara. 
lanmasma sebep olmuştur. 

(Devamı 2 ncide) 
Yaşl ı kadını 10 lirasına tamah 

ederek öldüren adam yakalandı 

toplantılarına yine başladı 
Vali yapılmış ve yapılacak şeblr işleri 

etralında azan izahat verdi - .. 

Sovyetler 
lngiliz protestosunu 

kabul etmiyor 
Moskova, 4 (A.A.) - Sovyet hü 

kQmetı, İngiliz hilkümetini Sovyetle -
rin yeni Tuna komisyonu konferansı· 
na. iştirakini Sovyet bitaraflığını ihlAİ 
eder mahiyette gören protestosunu 
kabul edememektedir, 

Bu yeni hAclise Tass ajansının bir 
tebliği ile neşredilmiştir. 

- -<>----

Azana öldü 
Montauhan (Fransa) 4 (A. -

A.) - Sabık !spanya reisicum. 
hunı Azana. bu gece burada 
vefat etnıiştir. ,. 

10 ncu tertıb 
kuponlarımızı 

toplayınız 

' 1 

ıki italyan tahtel
bahıri battrıldı 

Resimli Hafta'riın altı 
aylığı ile bir hikaye 

Peten Ruzvelte kitabı vereceğiz 
Gazetemizin okuyucularına . ceva'p verdi mahsus olmak üzere tertip et-

tiği tenzilatlı kitab serileri 
Fr çok rağbet görmektedir. Bun. 

Napoli yeniden Vaşington) 4 ( A.A.) - .an dan evvelki serimizde Resimli 
sız - Amerikan mün:ısebetlerıne 

bombardıman edildi Hafta mecmuasının 25 nüsha.

1 

dair Ruzveltin mesajına ma.re- Iık ilk altı aylık bir kollcksL 
J,;0nclrA 4 (A.A.) - İngiliz balı- şal Petenin cevabı bugün Fran- yonunu vermiştik. Bu defa Re-

' w d. r · sa büyük elçisi Haye tarafm~an · ı· Haft ·k· · ı riye nezareti tebllg e ıyo .' ted 0 sım ı anın ı ıncı atı ay. 
Yeniden iki İtalyan d~ız~ltı ge- hariciye nazırı Hulc vı - lığını okuyucularımıza takdiın 

misi daha ııafif kuvvetler1m1'· tara- lurunuştur. edeceğiz. Bu defa. yine 25 n.üs. 
fmdan imha edilmiştır .. F~ vaka- Hay, kendisinden isticvapta 1 had~n ib~ret bu kolleks~y?nla 
lardan birinde gem.ilenmız hava buluuan gazeLecilere 'bu ceva- birhkte bır de seçme hıkaye. 
kuvvetlcrim·zır teı.ıriki m~sai e~e bın muhteviyatını bildirmekten }erden mürekkep bir kita'b do-
r<')k dü!'iman 1emilerinı takıp imtina etmiştir. ha vereceğiz. 
eylemiştir.. Bunun için okuyucularınuz 

LQndra, 4 (A.A.) -:- H~v~ n:~ evvelce olduğu gibi 25 ku.. 
zaretinin istihbarat daıresı dun. g İran Ha riciye Nazırı pon biriktirecekler ve ayrıca 
ce Nanoliye İngiliz tayya.relerı ta- istifa etti 25 kuruş göndereceklerdir. 
rafından yapılan taarruz hakkında Taşra okuyucularımız 25 ku.. 
ı;u malumatı vermektedir: .1:ahran, 1 ( A.A.) _ Tas bil- ruştan maada posta ücreti o-
'l İtalyan hava. da.fi bataryaları dirıyor: !arak 15 kuruş göndermelidir. 
geçen cuma gecesinden daha mU.- Ett ı t d - Ler. KollekSiyonlarmı ciltli o. 
essir olarak İngı"liz bombardmlan e aa gazetesinin yaz ıgı-
tayyarelerine karşı koymuştur. na göre. Iran hariciye nazırı larak istiyenlerden ayrıca 20 

Dün geceki taarruza bulutlar en~ ~: e~~;~ziyetinden dolayı kuruş cilt ücreti alınır. 
gel olmuş ise de ba~te. eiden ta.y- . . 9~ • • Kuponlarımızı 
Yarı> aydmlatıcı foıckler atmış ve ~rıcıye nazır muavmı, ?~ - toplayınız. 
sonra aşağı inerek ba.<jlıca garlar vekılın nezareti altmda harıcıye l•-------------· 

(Devamı ! tıeide) 1 işlerini idare edecektir. 

Katil 25 yaşında .sabıkah 
hırsıziardan Remzidir 

Katil Rend 

Günlerin 

Pazartesi günli, öğle tizerl, Sulw 
tanahmetteki eski hapis:ıne bina
sının arsasında, kafası kesilmek 
suret.ile öldürülmüş olarak bulu
nan ihtiyar kadnı cesedi etrafın
da ~apılan tahkikat dün netice
lenmiş ve katilin kim olduğu anla
şılarak yakalanmıştır. 
Kadın düşkünler evinde banııa.n 

ve dilencilik yapan 86 yaşında 
Havvadır. Havva. cumartesi günü 
düşkünler evinden çıkmlŞ ve ötede 
berıde dilenirken o gUnlerde ha
pi.saneden yeni tahliye olunan sa.· 
brlralı bxrsxzlaroan 25 ~·aşmda ~
ziye rastlamıştır. 

Kadının bir çok parası olduğunu 
sanan Remzi, HaV\·ayı: kandrrınrş 
ve karanlık basınca. Sultanahmet
teki hapisane arsasına götürerek 
soymak istemiştir. Fakat Havva 

(Devamı 2 1ıcide) 

peşinden : 

,iki hadise ar asında bir mukayese 
Samsunun Terme kazasında Hacı Kuzu isminde her tarafta 

hatırı sayılır bir hanedan adam vardır. Ve bugün hala hayatta. 
drr. Uınumi harp esnasında KaradenizU: bu taraflarında peyda 
olan Rum eskiyası Termeli bir genci daga kaldırmışlardı. Hacı 
Kuzu hükfı~etin müdahalesine hacet brrakmaksIZin o vakı~ ~
kiyaya haber göndermiş. Genci kurtar~trr. Sonra_ hususı 1§

leri için Istanbula gitmiştir. Hacı Kuzunun gaybubeti zamanın
da Termede ikinci bir dağa kaldırma vakası olmu.ş. Bu d~~ 
Hacı Kuzunun damadı Hacı Şükrü kayın babasının . hareketını 
taklit ederek eşkiyaya haber göndermiş. F.a~a_t eşk1~a s_öziinü 
tutnıadıktan başka gelmişler; üstelik kendısını ?e daga kaldır. 
mışlar ! Nihayet yine Hacı Kuzu Termeye gel.mış, damadını drı 
eşkiyanın elinden. kurtarmış ve sonra: 

- Behey adam, sen Hacr !Kuzu musun ki böyle işlere ka. 
ljI:Şırscı ? " 

- Diye kendisini tekdir etmiş. .. 
Bu hadiseyi bize nakleden bir dostum.uz vak.tile Norveç hu.. 

kümetin.e gece yarısından üç saat sonra ultimatom vererek 
kabul edilmeyince ertesi günü bütün memleketi havada.Jl para
şütçüler ile istila eden Almanları Hacı Kuzuya, şimdi .AI.ı:nanYa.. 
YI taklit ederek ayni şekilde Yuna.nistan,a. bir ultiJn.a.tohl b~~
dikten sonra bir hafta geçtiği halde lıAla hudutJ.a.rdak 

1
L ış 

göremiyen İtalyanları da kaynı 'ba.ba.smı taklit . etıne .. ~..,,,.en, 
fakat muvaffak ola.mıyan Hacı Şükrliye benzettı. olm&k . 

Bize kalırsa., haditııeler a.rasmd& ~~§ ~ukta.n. k~ 
Alına.ny1.nm İtalyayı Yuna.nistanda. düştlliü · tekdi-ı- L... -
rnası, sonra "bir daha böyle şeyler yapma!,, diye .. ~ uu-

lunma.sr !Azım geliyor. Bakalon, bu oıa.c;t..;;~ KUMÇA:n 
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I Hldise er aras!!'da 1 

Sovyeller Yuna
nıstd na tayyare 

U. · ·ı d. d J b 1 d Vunanh!ar Heri!yar nıversı e e ers ere aş an 1 (Ba., tarab 1 incide) 

verdi mı ? 

Üniversite Rektörü Prf. Cemil Bil. 
sel, üniversitenin sekizinci ders yılı_ 
m dUn sa.at S.30 da, bilttin profesör 
ve talebenin bulunduğu merkez bina. 
stnJa. mera.si.ınle açm~tır. Evvela. is. 

l 
tll,ı ı marşı söylenmiş ve mtiteakı. 
ben Relüör ~ir saat suren açıı nut. 
kunu söylemışUr. 

Rektör, evvela. bir milletin bU)'Uk. 
lUğilnü. illm mUcsseseleı'inin yaptığı. 
nı k:ı.yıUa bugUn Ankarada yeni bi. 

Sovyet Rusya tarafrndan Yuna· nası ıncrasimle açılmakta olan ve u 
Jlistana 150 tay; are ver:ildiğini zerinde b!lyilk kurtarıcının "En hak( 
'bayram günleri arasında İngiliz k1 mür,i!ıt ilimdir'' vecizesi yazılı bu: 
kaynakları iddia etmişti. Bu habe· ıunan Dll, Tarıtı, Coğrafya F'akillte. 

1 
sini selA.nılaınrşttr. 

ri Tas Ajansı ile beraber Yunan llınin bir m.ııetın tistUn kuvveti ol. 
hUkfuneti tekzip etti; fakat İngi- duğunu sôyliyen Rekt\lr, dünyanın 
Uzler ilk verdikleri haberde ısrar ı b ıtUn ılerıemdorlni ilme, ilmin de ve. 
gösterdiler. rimlertnı karaktere borçlu olduğı.ınu 

• •dw~ ıa et~lı'mlş ve bu yıl buna har. 
Bize kalrrsa haberin ehemmiyeti bin getirdiği teylt.ıeruen bahseylemiş, 

doğru olup olmamasında' değildir. dly..:..ınıız kahramanlar diyarrdlr, de. 
Bugün doğru olmasa bile b~r gfi~ m~ ve kahramanlar diyarnım husu. 
tahakkuk edebil'r. Bunun .sebebim Slletlerlnl üade eylem~tlr. 
anlamak J·,..ın ""-landiv. a harb.l es- Rektörün \·erdiği rııkamıa.ra. göre 

" J! uı bu yıl üniversiteden 696 ki~i mezun 
nasında !talyanlaz ın Finlı;-n.diyalr- olmuştur. 
lara t":ıryare gönderdlklennı, hat- Yine bu yıl imtihanlara 55i7 ta. 
ta bu tavyer 'erden hir kısmmrn !ebe girmiş, 4356 sı terfi etmtııtir. ~
Alrn::m,·a tarafından yolda. tutul- munıı başarı nlsbeti yüzde sel.sen bır. 

J Ji d r. Yeni yazılan talebo aayısı bu. 
duf,'unu hatırlamak k!fi ge r. güne kadar 1872 dlr. 

İtalyanın Finla.ndiyaya , yar1nn Tal!!be miktarı bu yıl yeni yn::ı. 
etmcsı faşi:-m ilo bolşevızm ara· !anlarla. 8.000 e \'armıştır. 

·ı .. adelesin" bir Uni\crsite kadrosuna üçü TUrk, 
amda

1
d id olOJ• muc ın altısı ecnebi. ııeı;Jz yenl .. P.rofesör 

tez.:ı.hiırü Idi. Moskova hilkünıeti l;atıl!Ulştır. İlci ccnebl profesorün yer. 
henüz pek uzak bir maziye ait ol- ıeri mt.i.'lhaldlr. sekiz doçent imtllıan. 
mryan bu yardım hadisesini unut· la glrmiş ız doçen.Jik :ıarıızetıerinin 
mamıs olsa gerektir. Bu itibarla imUhanları yapı1maltta oulunmuştur. 
ıttalyanm Rusya aleyhinde Finlan- ünivorsitenin yüksel: bir rueslek 
;1. mekteblııden tarkma dikkati çeken 
diyaya yardım etmesine mukabil Rektör talebeye Üniversite bilgileriy 
fimdl İtalya aleyhinde Yunanista.· le ve Ün1versiteli karakteriyle bezeli 
na yardnn etmesi bir nevi hakir olmaları tıı.vsiycsinue bulunmuş, c;a. 
mukabele bilmisll sayılabilir. A. Jl§lc&nlıkta, id.::aldc, ahl~kta ve karak. 

İki itaıvaa talıteı
bablrl batarıldı 

(B<UJ tarafı 1 inciıde) 
arasına ve demir yoluna mUteadd.lt 
bombalar atmıştır. 
Diğer tayyareler de Napoll cl · 

varmdaki Reggio Rea.le petrol de
pola.rma taarruz ederek mUess'lı 
bir tarzda bu depolan bombala • 
mışla.rdır. 

Alm.anyada Kiel terSa.nesi biri
biri ıı.rdmdan gelen tayyarelerimiz 
tarafmd~n 70 dakika mUteMadi -
yen bombardrm.ı.n edilmi.ştir. 1llı: 
tayynre tersanede yangnılar çıkar
mış \Te bir saat sonra gelen tay
yar l r bu yangınların h!IA. deva.ıxı. 
etmekte olduğunu görmüşler ve 
tersnne nuntakıı.stna ağır çapta 
bombalarla miiteaddit isabetler 
kaydederek iki bll 1lk ya.ngm daha 
çıkarmışlardır. 

l(atil yakalandı 
(Baş tarafı 1 incide) 

bag4"Illak isteyince bıçağını çek
mi§ ve gırtl~ğmt keserek öldür • 
milşttir. Bwıdan sonra. kadmın Ü· 
zerinde yüzlerce lira yerine ancak 
ı O lira bulan Remzi ertesi günU 
üzerine gelebil~ek herhangi bir 
şüpheyi iznle maksadile hemen ka
rakola koşmu3 ve arsada oyun oy
nayan çocukların bir kadın cesedi 
bulduklarnıı söylemiştir. 

Halbuki bu hal Rem7J fi.zerine 
büsblltün şüpheyi celbetmiş ve sı
kzştırılmca itiraf etmi~. 

Ta'lıkikatı idare eden müddeiu
mumi muavini Cevat, dün vaka ye
rine katil de yanında olduğu hal~ 
de gitmiş, bir keşif yapmı~tır. 

Remzi ı,,Jgün ndliyeye vcril&
cektir. 

terde örnek olmalarını istemiştir, 
Dünyanın en buhranlı günlerinde, 

dUnyanıır en büyük devlet adamını 
lıa§mda tqıya.n TUrk milletinin, o. 
nunıa, istikbale gururla bakmakta 
oluuğuııu söyliyeıı Rektör, Mill\ Şefe 
Unlversitcnin sonsuz, .eevgi, saygı ve 
bağlılığını ula.§tırma.kla sözleıini bi. 
tirmlştlr. 

A,n nutkundan sonra Prof. Nq'et 
Ömer lrdelp "bugilnkU tababette şl_ 
m.lyoteraplnln yeri" mevzulu açış 
dersini vcrmi§ ve saat onda. deralere 
başlanmıştır. 
Diğer taraftan Oniverı;ite profesör 

kadıosuna yeniden be~ doçent prote. 
sör olarak katılmıştır. Bunlar Hukuk 
Fa.ktl.Itesi doçt>ntlerinden Kemal Bir. 
sen, eaablyatt.an Ahmet Caferoğlu, 
tzbdan Muhiddin Erik, Sadı Irmak, 
edebiyattan Besim Yarkut'tur. 

Açık bulunan hukuk felsefesi ta.. 
rlhl ve rnatamatik kUrsUleri profesör. 
IUklerl için A vrupadan yeni profesör 
celbedilecektir. Bu hunsta birçok ta. 
nınmış Univcrsite profesörleriyle mu. 
habere edilmektedir. 

'ON1VERS1TE TALEBESİ tÇlN 
YURT 

tııbuıbul 1)nlvet'slteıı\nde okuyan 
talebe için yeni blr yurt binası ve 
gençlik evinin tc§kil edilmesi husu. 
sunda üniversite rektôrlUgü ta.rafııı. 
dan hazırlıklar yapılmakta.dır. üni. 
ver.site yurdu ve gençlilt evinin IAleli 
apartmıanlarmda tesisi mukarrerdir. 
Ayrıca. buro.nın .eşktıa.tı, çalışma prog 
ramı ve vazlfelerl "Gençlik.evi" tali • 
ınatnames.yle tesblt edilecektir. 
Dtt. - TARlll FAH.üLTEStNlN 

Açn.IŞ MERASlMl 
Ankaıa, 4 (A.A.) - Ankara Dil, 

Tarih, Cofra!ya FakWteainin yeni bi. 
nasınm açılma töreni bugün parlak 
bir surette yapılmı;tır. Törende BU. 
yUk Millet Mecllııi Reial Abdülhalik 
Renda, Bqvekil Dr. Refik Saydam 
vekiller, blrçok mebuslar, temyiz mah 
kemesi, devlet §Qrası, divanı ınuha.se. 
bat reis ve azalan, muhtelü vektı.ıet. 
ler erklnı ve gerek Dil, Tarih, Co~L 
rafya Fakültesi, geıek Ankara.da 
mevcut yüksek okullar, tdıı.re ve ta. 
lim heyetleri ile İstanbul üıılversite. 
sini temsil etmek il.zere gelmiış oıe.n 
Tıb FakUltesi dekanı Atay, Edebiyat 
Fakültesi dekanı Hamit Ongunsu, 
Hukuk FakUıtest delcanı Fuat Ba.şgil_ 
den mürekkep heyet bulunmuştur. 

F&kUltenın büyük konferans Balo. 
nunda yapılan törene btildAl me.l'§t 
ile b&flanml§ ve bunu mUteakıp sa. 

ym B~vekil Dr. Refik Saydam Bik Tayyare dJ.Li u.ı1A1·yııuu·ı..ııa .i .u.a.ı. 
sık alkışlarla karşılanan aşağıdaki yan tıı.naresi duşUrmUştlır. Dığer bir 
nutku irad etmiştir: İtalyan tayyuresı pek ziyade uasara 

Sayın Reisimiz. Sayın Davetliler; Uğraınıvtır. liu tay_yarenln dil~müş ul. 
Bilytik A.tatUrk'ün clUşlinUp, kurul. ması çok ınuhteuıeldir. 

masın emrettiği Ankara Dıl, Tarih Atiııa, 4 {A...A.) - Emniyeti umu. 
ve C~ğrafya D'akWtesıni, yeni blnıı miyc ııezaıetinln tebliği: 
sında açmak, benim için bil> ~k bir DU~uı.an tayyarelen uiln Sel~k'e 
babtıyarJılt oluyor Ankara Unlversi hUcunı etml.,ıcrcllr. Hucum ınünhaaı. 
teııının iki rUknü~den biri olan bÜ 1 ran sivil lıalka. tevcih edılıui.§Ur .. Za. 
müessi!M dört yıllık ıusa bir devre yıat azdır, Hasar ehemrruyetsız,ıır. 
içinde takuıre de-+er bir ınl<işaf gos ı VU,,man, hiç hlr askeri heda.ı lh. 
tcrmiş ve geniş zcikynsta m~zun ver: ti.va etmiyen uç köye karşı da bava 
miye başlamıştır. !imi me<ın.ı ve ilim bO.cumıarı yaprı11ştır. 
adamı gençier yetiŞtlrme >olunda e • ı OEPHEDE.N G.i!:LtlN .~DER~ 
meklerini vernılş olan arkadaşlarımı Atina, -! (A.A.) ~ Cepn~den . .,elen 
takdir ve te .. olckürle !<arşılarım. haberler mUkemuıel tel&ldti eı.fümek. 

11illl Şe.fuııiz~. 1.iç gUn evvel BU. te.dir. Huduttan gelen son bau~rler 
yük Mlllot :Mcclısındc irad buyurduk Pındwı merkez mıutakıısında, bUytilı 
ıarı açış nutuklarmrn maarife dair Yunan kuvvetleri iki gıin<.lenberl ken. 
kısmında, bllkilmete vcrctildı>ri şu di dileriyle temastan çekın~n İtalyan kı. 
rektifl blr kere daha huzurunuzda· ta.atı ile dUn temas tcsıs etnuşlerdir. 
tekrar etmek isterim. Bu mm takada şimuidcn bır Italyan 

"Anlmranuı Jifüseİ( , ... ~n mü~ taburu muhasara cdi!ıniştır. . . 
ııcJerlyle takviye~lnl, ı,1..i;..,? davalan · İtalyanlar,n ı>:aıamas <.leresının §l. 
mızın ö~ünde tutmak~'lt/' • maline kad~r püskUrttildükleri zan. 

Rel.sıcumııurumuzun bu emirlerini nedllmektedır. 
yerine getirmek ve fakWtelt'\ i tam 0 Cenup mıntakasında, her sınıt. kı. 
larak kurulmuş yeni bir Türk üniver· taatmı kullanan ltalyan kuvvetlcrınln 
sitesini ça!ışmıy:ı. baflatm:ık vazife· şiddetli bir hUcumunn uğra<.lıktan son. 
m1z ve emelimizilir. Anka;avı Ana· ra bır Yunun fırkası ilerlemeye mu. 
dolunun orta.,.ınaa mUzeleri kUtilpha • va!fak olmuştuı'. Dilşman top,,.usu. 
neleri, Universlte~;i, nmı ~nstltillerı: nun aç.ığı şiddetli hima;e ateşıne rağ. 
operası tiyatrosu d!""cr kultllr ve i" men Yunanlılar tepelere hakundı~-. 

• ' 6 "· ~ bü · · k takvı ti.mat mUesseseleriyle bi.lttln mcrrıle . Bu mıntakaya her saa. Y u • 
ket münevverlerine manavı mihral; ye kıtaatı gelmektedir. .. . 
olacak bir merkez hallne getirmek ye. Teyit edilmiyen. haebrlere gore ellı 
lundayız. Bu dlleğiınlz tahakkult et. Trablus as~erı esır. alınmış ve bir t_ 
tikten sonra, yı.u·dun şark bölgesinde talyı:ın motcırlil nal<ılyt! !tolu Arnavut 
de yeni lıir ilim merkezi kurmayı E. çeteleri tarafından dağıtılarak imha 
bed.1 Şefimlzın biZlere intiltal eden edilmiştir. 
yük.sek bir ideali olarak, gôzUmUZden Huduttan gel n h:ı.lıı::rlerın . hepsi 
uzak tutmıyacaJtız. Yunan ıotalarının b~)'Ük şecaatıne ve 
Sayın davetliler; hUcuın kabili~ etme ış:ı;et etm:ktedir. 
JJil, Edebiyat, •rarih, Coğrafya gibi, Bir A,·astra.lya torpıdosu Pırede 

hUma.nlst ruha lnkl~a! veren mev:..uıa.. Atiıın 4 (A.A.) - Avustralya 
n ça~ma plıinma. almış bulunan bu torpito ~uhriplerınden Vhyneck'in 
müessesenin, tstanbuldaki eşiyle ~ra. p· e aeldigı-· resmen bildirilmek-
ber, TUrk kültürüne ve bu yönden ırey o 

dünya ilmine bilyük hizmetler yapa. te<lir. 
cağından §Uphe etmiyorum. Bu yol. Londra. 4 (A.A,) - Giride !n
daki ihtiyaçları ka.ttUlamtya, cumhu. giliz kıtaatı ihraç edildiği bugün 
riyet hUkO.meti, ~imdiye kadar olduğu resmen bildirilmiştir. 
gibi bundan sonra da çalışacaktır. . 

Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fa. İhraç edılen kuvvetlerin ehem· 
kUltesının' feyİ.zıi istikbali için eıı ha. miyeti ve ihraç tarihi hakkmda ma
lla temennilerimi söyliyerek ıözü ar. lümat verilmemektedir. 
kadaşım Maarl! VekU!ne bırnkıyo:-um. Bir de!lh: mohsrehesi oldu 

Bunu müteakıp kürsüye gelen Ma. Atına 4 ( 1 A ) _ Atina rad~ 
arif Vekill Hasan .A.ll Yücel, sık sık • ~ •. :. .. 
şiddetle alkı§lanan bir ııut~ irad e. yosun~ bildırdı~ıne g~re, Korfu
derek cumhuriyet hUkOmetinın fakül. nun şımalinde bır denız muhare
teden beklediğl hizmetleri etra.llı: ve besi vukua geb:nUj ve bir büyük 1-
gUzel blr surette tebarüz ettlr~tlr. talyan gemisi, pek muhtemel olar 
Bu nutkun bazı parçalarını aşağıya rak ya.na yana şimale doğru kaç-
dcrceJiyoruz: ' 

Bundan so'lra Fakültenin tarih pro mrştır. 
fesörlerindeıı Manisa Mebusu Hikmet Atiıın, 4 (A.A.) - Atinaya ge· 
Bayur, kUr.sUye gelerek fe.ktiltcnin a. len haberlere göre dün Korfu 
çılma dersınl vermiştir. üzerine yaprlan hava 

1

hücumu esna· 
Bu derste Hikmet Bayur, Trablus d b: k · .1 t ·ıız .. lmU 

Garp harbine taka.ddtim eden devre s::ı a ~r. aç sıvı nıp ~ ş· 
ile Balkan harbi arasında, 'l'Urkiyenin tür. İngilı.z konsoloslugu bir çok 
nasıl dahili bir teşewüş, imparator. defa bilhassa hedl?f ittihaz. edil
luk idaresini deruhte edenlerin de ııa. miştir. 
sıl gaflet ve da.liilet içinde bulwıduk. Atına., 4 (A.A.) _ İtalya elçl-
larmı ve bu teıevvUııUn imparatorlu. l 
tun parçalanmasında nasıl mUhim blr 61 B. Grruızi bugUn bir çok talyan 
rol oynadıgını, mtisbet deliller ve ve. !arla birlikte At:inadan ayrılacak • 
sikaı.arla iz:ıh etmiş ve bugUn TUrkl. tır. 
yenin, Milli Şefin etra.fmda toplanmış Bundan ba.5ka birçok Almanm 
kudretli bir kitle halinde memleketin da Atinadan harekete hazırlandık-
istiklllllnl korumak hususundaki az. 
miyle cih~n siyaseUnde nasıl parlak lan birlidirmektedir. 
bir mevkte sahıp olduğunu tebarüz et. Sefirler aynhyor 
tlrmlştir. Roma_ 4 (A,A.) - Stefani ajan-

Bundan sonra davetliler, fakülte smdan: 
dekan vekili Eı:n.ln Erişirgil, fakülte Salahiyettar mahafilden alınmış 
idare talim heyetleri ve fakülte mu. 
\lavimlerinln dcl!!eUyle fakUltenin olan haberlere göre Romadaki Yu-
ınuhteli! dcr3hane, mesat odaları ve nan sefirl ile sefaret erkan ve me
kUtüphanoı.:ırini birer birer g~mişler. murinini Yunaınistana gölUrecek O'" 
dlr. Bu r.wıda davetliler !akUltenln, lan husus! tren bu akşam saat 
maarif vekilliği tara!mdan Türk Ta. 18 30 h 
rlh Kunımuna ta.hala olunan salonla. • da areket edecektir. 
nnı ve Kurumun 40 bin cildi tecavllz Atiruı., 4 (A.A.) - İki !ta.lyan 
eden küttiphane.slnl ziyaret et~ler. tayyaresi diin Arnavutluk hududu
illr. na 25 kilometre mesafede bulu

Davctliler !akUltenln heT tarafın. nan Kastorya'da yere inmiştir. E· 
da gördükleri intizam ve mUkemme. . 
liyetten dolayı bUytik bir takdir duy. sır edilen pilotlar arzularile yere 
gu&u ile mUteh:ıı.ssis olarak mUcs.sese. indiklerini bildirmişlerdir. Filhalrl
den ayrılmışlardır, Bl.'ynelmllel bll.. ka. bu !1i10!.l.1 r kendileı ini inmeye 
yük bir şöhreti haiz olan müteveffa mecbur edecek hiç bir Yunan tay
Mimar Tavt•ın. cidden gUzel bir eseri ya.resine tesadüf etmedikleri gibi 
olan tıı.kültentn yeni binası, garp mem tayyare dafi bata.ryarmm ate .. ine 
Ieketlerindeki emsali arasında mUhim ,.. 
bir mevki alacak mUstesna bir mu. de maruz kalmannşlardır. 
kemmellyettedlr. Londra, 4 (A.A.) - Dün P..oma· 

is'anbul Umumi 
İstanbul umumt meclisi, UçUncU 1 NAzmı plblan ye.pılıp tafsilat 

intihap devresinin üçUncü yıl ics plô.nları yapılamamış yerler de :ıun 
timaları dün başladı. Celse açd- lardır: 
dıktan sonra vali ve belediye rei· Suadiye - Erenk<Sy, 
sinı.iı doktor LüUi Kırdar 939 se- Bakırköy - Bilyükada, 
nesınden bugüne kadar devam e-- İMAR VE SEYRÜSEPER 
den icraatı hakkında rakamlara Yine imarın esaslı meselelerin • 
dayanan etraflı izahat vermiştir. den olan seyrlisefer işini düzelt • 
Lfıtfi Kırdar hesap, maarif, iktı· mek ve halkın bu ylizden çektiği 
sat sıhhat ziraat veteriner, hu- sıkıntıyı gidermek üzere yeni gü • 
kuk, neşri;ı'.at, te~::ı:lik, su işleri zergah projelerimiz h~ırla.nm• .ur. 
etrafında ve yer yoı; imar faaliy(,- T~.p~ğrafi va:ıi~eti do.layısile bi.ıtün 
ti etrafındaki çalışmalan anla tml§, mühım şehrlenn aksına olarak İ&-
910 mali yılında yol L<Jlerine tanbul bir merkez etrafında tc)o 
1,507 ,000 lira harcandığını söyle- şekkül edememi1, gerek ticaret, 
miştir. gerekse iskan mmtakalan esaslı 

Vali ve belediyP. reisi bundan mühim caudelerin boyunca tulani 
sonra ya.pılacak işleri de şöyle olarak yer almıştır. 'Bu vaziyetin 
hu'asa etmiştir: ihdas ettiği seyrüsefer mUşkL 'ltı

.,_ Tafsilat planları yapılmış nı hakiki olarak önliyebilmek i1:in 
ve tatbikata gecilecck olan semt· muhtelif sure.ti haller dUşünülmtiş 
ler ve mıntakalar ~unlardu-: ise de icap ettireceği mühim mas· 

l - Eminönii - BalıkpaıAn ve raflar dolayrsilc bunlar bir ta-üa. 
Unkapam ara.qınm iman. bırakılarak yeniden intihap edilen 

2 - Uııkapanından Aksaraya dört güzergah ile mesele iyi bir 
giden yol, surette halledilntiştir. Bunlardan 

3 - Beyazıt meydanı ve gazi- iki tanesi İstanbul, iki tanesi Be-
nosu, yoğlu cihetindedir. 

4 - Koska caddesi, Bir taraftan İstanbul cihetinde 
5 - Tal;:sim - lnönU gezgisi Gazi Bulvarı ve Eminönü - Be • 

ve Dolmabahçcye ka.de.r inen Lü- yazıt yolu eski ~ehri merkezinden 
DRpark snlıasr, katedecekler, diğer taraftan da 

6 - Sürpagop mezarlığı, Beyoğlu cihetinde seri seyrüsefer-
7 - Mühendis mektebi önün· li yeni formülü ve ekseri kısımlar 

deki yeııil saha, rında tünel ve viyaduklerden mü-
8 - Kabataş vapur iskelesi teşekkil iki yol da Taksim meyd&-

meydanr, nnu Galata ve Gazi köprülerine 
9 - Üsküdar meydanı ve Boğa- bağlryacaktır. 

zm Anadolu sahili, Bu d:rt yolun heyeti mecmu:ısı 
10 - Kadıköy meydanı. şehrin mühim noktaları arasın 1a-
11 - Mısrr çarşrsr, ki mcsnfelerdo aşağıda gö~terilen 
12 - Fenerbahçe mesiresi, der.;celerde krsaltrlnu.5 olacaktır. 

Bir lngillz ticaret 
vapura battı 

Ottava, 4 ( A.A.) - !ııgiliz ban
dıralı Eurgmeden ticaret vapuru· 
nun battığı anlaşılmı~tır. Müret· 
tebattan sağ kalanlar bir Kanada 
destroyeri tarafından toplanmış 
tır. 

Bu beyanatı yapan Kanada bah 
riye nazırı Makdona1d. vapurun 
nerede ve ne zaman battığı hakkırı 
da bir şey söylememiş. sadece ıki 
torpil isabet eden vapurun il:; gün 
su yüzünde kaldığını bildirmiştir. 

34 kişi kayıptır. 

Almanyanın sulh isteği 
tekzib edil i 

Be-rlin, 4 ( A.A.) - Yarı res. 
mi bir menba.dan bildiriliyor: 

Yabancı gazeteler, mihver 
devletlerirun sulh teklifleri yap. 
tığına dair yabancı matbuatta 
yeniden çıkan şayialar hakkın
da Alman hariciyesinden sarih 
malfunat istemişlerdir. 

Alman hariciye::ıi, mihver 
devletlerinin ~iyru:ıi ve askeri 
sahalardaki bugünkü vaziyeti 
nazarı dikkate almrrsa, bu dev
letlerin muhasım tarafa bir 
sulh teklifi yapmak için se~ 
görmediklerinin tebartız ettirıl. 
mesinin bile zait olduğu ceva_ 
bını vermiştir. 

dan bildirildiğine göre, B MuSSo
llnlnin ikl oğlu 200 sivilin ölUmUne 
sebep olan S~lilnik basltınma .işti
rak etınislcrdır. 

Kont Clnnonun da Sel!nik Uze
r:lne yapılan baskmlardan birine 
ıetırak ettiği zannecUJmektedir. 

Taksin1 mcydan:ı:ıdan Kara.köye 
2500 yerine 800 - 1700 

Tal,sim meydanından Beyazrda 
5800 yerine 2300 - 3500 

Taksim meydanmdaı.ı Edirnelta
pı 88CO yerine 3000 - 58000 

Taksim meydanından Topkapı 
!l200 yeri110 2200 - 7000 

Taksim meydanından Yedikule 
10000 yerine 21CO - 7900 

Jo~minönü rnc>ydanmdan Beyazıda 
2500 yerine 800 - 1300 

Ve bilahare de Ta1'sim meyda
nı ile Kurtulu.~ arasındaki mesafe 
3 kilometreden 1 kilometreye in
dirilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan halen takip '>lu
nan güzclgfı.h ile (Şişli yolu ile) 
Şişhaneden mezb:ıhanın mesa.esi 
12 kilometredir. Kasrmpaşadan ge· 
çecek olan yeni yol ise bu mesa
feyi (~) kilometre ro e indire· 
cektir. 

Bu ameliyeler hiç bir döviz çı
kışı intaç etmlyccektir. İstimlakler 
müsait bir şekilde olacaklar ve tat
bik edilen kısımlarda ticari faali
yet hic;: bir surette haleldar olmı
yacaktır.,, 

Valinin allmdanan bu nutkun
dan sonra azadan Halit Yaşar oğ
lu, Sırrı Enver, Atıf Öıfül söz ala
rak vali ve b('ICdiye reisini hara· 
retle tebt 'k etmişlerdir. Lütfi Kır
dar Mi!U Şof Reisicumhur İnönü 
ile diğer yi.il::ı:ıek makamlara tazim 
telgrafl.ım çrkllmc:ılni t(>klif et
tnis, bu teklif alkr§larla kabul e
dilmiştir. Bundan sonra divanı ri
ı""::. '::'..'t intihal:rma geçilmiş, gizli rey
le birinci r, · vekilJlğine Necip 
Serdengeqti, ikinr.i r ·~ vekilliğine 
Faruki Dereli, katipliklere Sadi 
Özdem, Meliha Avni, Refika Hu
Jfı.si Behçet, Atıf Ödül seçilmiştir. 

Yine gizli reyle yapılan intihap
ta daimi enctlmen a.zahğma Avni 
Yağız, Sur>hl ArM, Rl"fik Alım.et 
Sevengil, Tevfik A.~ca, Bican Bağ
croğlu. Ekrem Tur, Asnrı Engin, 
F'uat Fazlt seçilmif,;tir. Açtk rflyl~ 
'htisas enclimenlcri de seçildikten 
·.onra toplantıya nihayet verilmi,'} • 
tir. 
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Babadan kalma servetinin hamur tahtası üstünde 
)'UVa.rlana yuvarlan bU;ı.1lyi!p azametli bir §ekil alan yuf· 

ka gibl şi~ip kabarması da Suriyenbı bu ka.rtştMık se
nelerine raslgeliyor. Nihayet ilk fırsatta Yaz :ınevsimi
ni Boğaziçi kıyılarında serin, rahat ve ıne.sut bir eğ
lence hayatı içinde geçirmek için fstanbula geldl, o sı· 
rnda yeni Arap zenginlerinin eski Osmanlı Paşalarının 
bembeyaz krzlarmr nikftlılayıp Suriye haremlerin~ 

götürmeleri moda. idi. Yeni yen! teşekkUI eden Cemi
yeti Akvamın bin bir olmaz iş a.ra.smda beyaz kadın u. 
caretine kal'§ı tedbir almo.ğı da günlerce konu~up ra

porlar, mllzalrereler, milnnkn§alarla. vakit geçirdiği o 
gUnlerde lstanbulda bu işi kolayla.ştmnalt i<;in teşkilat 
biJC VÜCUde ootiıilmiAt.i. Ahmet Bey İzamC akr!Jr bir R· 

damdır, ko:r:ıisyoncu kııdmhra para kaptmnak isteme

di, babasının eski efendisi Abdülfettah Paşa.nm sıt·~ kn· 
lan çolu[:ttınu çocuğunu aradı ve merhum paganrn to· 

runu Nesrin ile kanı lMmak ona b!r lıazine keşfetmek 
kadar zevk V" 11"Yecan vcrdL Anılarındaki ·r.!i farkı 
bir hayli i'~i. fnknt Al•mct n-.y 17.lı.me 'bfi!'ıhy ti kt•vvetli 

bir a~dI, kızın ten{ h.r gihl b•vn:r,, gözleri üzüm ;i 
bi slyar, kirrilc1"'i kıvır krv r. ur."l v öl(" Ji ili ilk 
gencllğinin en Jı€'VE'•'an 1 znnı'lnrnı '·asıyordu. Vf"·in<l<' 
dlU'IUnM l!alde i ·. f:l!'l?lak tı" ı llı> doknnu1":: gıd khnı 
yot", lı:"blmh"d".ln k1rıl<ır1k h le treltyordu. 

nx ipekle, atlaslar, Şam kuma~larr, Halep dib!Jnrile giy· 
dirip kollıu'rnt halha.llerle alislemek, altma, elmasa, 

pn·lantaya garketınek elinde idi; Nesrin ailenin ·elinde 
avucunda kalan son kırıntı da. pazara çıkarılrp satılmış 

ve meçhul ve Uztintülti bir foti.kbale doğru admı atıl· 
mağa ba.şlarulını~ olduğu halde zengin ve yüksek biı· 

hayat ytLl}amak isteklerllc çıldırryordu, Bunun içindir ki 

Suriyeli yeni zengin için eski Osmanlı paşasmm gtiıel 
torununu l!latm almak o kadar gllç. olmadı. 

Erdoğan genç kadınm hik!yesini onları ve hatta 

biitün müşterilerini yakmda.n tanıyan otel sahibinden 
dinledikten sonra kendi kendisine: 

Bir lliadın 
kamyon altında öldü 
Şoför Hasan oğlu Mehmedin 

idaresindeki kamyon dün Zeytin· 
burnu, çimento fabrikasına gider
ken, birdenbire önUne çıkan Fir
devs admda. bir kadına çarpmış ve 
kadım bir kac metre ilerideki hen
değe fırlatmı'§tır. 

Ahm t B ~ fa.1ır dl, bu kliçtik bPyaz krıdı 

Nesrin Frarum: kTZ lisesinde başlanılıp yarı kalmrı:ı 
taıısiline ı~ğmen zeki, kadınlık inı.ıiyaklart korkunç bir 
sekilde kuvvetli vaman bir mablfıktu; ilk za.manJardo. . ' . 
kocasmrn a:r.gm işteh1'..ame. aza.mi dereeede zevk ve lez-
zetle cevap vererek onu tUketmeğe çslıştr. Yaşı: elllye 

yaklaşm:ı,"i ve PSaAen viicudu ocnı:>bi memleketlerinde 
geçen ıçki ve sefa.hat sencleri1 1~ ~ ıpranmış olan Ahmet 
Bey lzame, delict'fline zevk duymakla beraber bu faali

yete uzun miidd,.t imMn bulabilecek halde değildi. Nes
rl.n, işin bu safhasında kocasmın s'nirle~ini ucu krzıl 
maniküı m ince ı,cyaz parmaklnri!P bir kuklanm ipleri

ni idare eder glhi u"tn lıklıı idare e~mcğe baıjl:ldı; Ah
met Bey foamen'n ""•vcıtini S'>Jdıvan ka<;anm nnalıtar
ları ela }ıu pa.rmnl"lnrın eline gr.c;nıiı; olan iplere t.alalI idi. 

N<"Srin mura mn e : ti. A n:-crıa •e\'Rhatleri. lill:s 

0tf'1ler, tiyatro, t nkı, r_aJgth knhVC ve bar alemler! VP 

rıihnvct yazrn f<:ta.nbu'. h~ .etinf cakllği, yana va.na 1'·

]f'Ji~i c:orııkluk memleket{, Boğazici 'e ~Ta.rmara sa
lıillC'ri... 

- Bu küçük afacanda rnutlak:ı ekmek vardrr! 

Diye mırıldandr. Otel sahibi ya~lı Rum, yirmi yıl
dan fazla bir zamandır b~rada idi; bitişik köşk komşu
sunun oğlu Erdoğanı çocukluk senelerinden tanır, se

verdi. Erdoğan da bu geçkin, hovarda ve pişkin ihti

yarla konu~maktan zevk duyardı. Barba Aleko ka.lm 

kaşlart, beyaz[ fazla pala. bıyıkları, şarap içmekten kı· 
zarmrş burnu ile klasik bir meyhaneci tipidir; hakika

ten vakti.le meyhaneci çrraklığrle ilşe başla.mış, sonra 
bUyümilş, diikkan sahibi olmuş, kazruımıs, zengin ol

mus, otel i.'}letmeğe başlamış. Sözü sohbeti yerinde: işi
ni c>lıli, misafirlerini memnun etmenin yolunu bulur, 

tntlr ve ~ak:ıct bir adam. Herk~in SUTIDT bilir, hele 

aşk ve alaka mee~lelerinde, hassas bir alsmoğraf lletl 
gibi olup bitecek hadiseleri dakikasr d~kika!ma ~ezln
kr: tecrüb"' ona bu hususta kuvvetli bir :meleke ve 

mtim:.ırr·se de temin etmiştir: Müşterill"rde:n kim kim· 
le anl::ına~a ~. kimin bakrşmda ne mana var, hangi k&

drn ne rıns erkektı>n hoşlanır, Barba Aleko bunlRl'l he

men hemen ŞııFjmaz bir isabetle tayin edebilir. 

Eı rloğana tzame aileeıj.nln mar.erasmr ıınlattıktan 
l!Onra: 

lDE1vann var) 

Firdevs başından aldığr derin rn· 
ranm tesirile hemen ölmü!'I, şoför 
Mehmet yakalanarak tahkikata 
ba.şlanmr~tır. 

Necati Menemen. .;İoğlu 
vefat etti 

TeeMllrle hnber ıılüığunu.a göre, 
Şam Başkonaoıosu Necatı Menemen 
cioğlu kalb sektesinden vefat t tmiŞ 
ve cez:.azeSf oıa.dn bUyük lXr ihtiram 
la l{aldırılaralt bu sabahlti (aıılıl tren: 
le !stanbıııa muvasalat etmtıtir. Bu 
gün (Salı) öğle nlllilazmı mU.teakıp 
Kara canlım ette .Men eme" ~ıoğullanJa 
makbereslne defnedilecektir, 

Necati merhum, edebiyat •.mimi 
ziıl ı:narı.ıt simalarından M"nenıenli • 
zıı.cfo Tahir ınnrhumun oğlu, Şam ,-u~ 
11 .i R!luf Pa§a nıcrhunıun haf!dı \"e 

1 
Anadolu Ajan ı umuın nıüdtiıil Mu 
• ftak Menemenciot:"lu, haricıve ı uı" 

1 

nl kA.Ubi Numıtn Meııemencİoğlu " 
ı ,anı muhasebat aza.'!mdaıı :MUevyct 
fenemene!oğlunıın amca:mdesldir. 

1 

Ailel!!ne t ?:fvctıı:r.ınlzl blldtrlr, 
IJ,'!l sag·ırğı dlleı iz. 
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Tarilıtanı • Meseleler: 
lnlalnl dlalerlıea · Şehir fiaher/..e.t.i:..: 

Propaganda 
llktedrisat öğretmen
lerine ait kadro geldi 

Kahraman 
orduya yardım 

Mlstakll millet 
Hudutla.rda, medent §ehir 80-

kaklarında harp bütün delmeti 
ile devam ederken. yirminci as. 
nn bir içadı ohm propaganda 
harbi de radyo antenlerinde ;iu
l'Q> dinlenmeden gök bogluğ .ın
da dalplanryor. lınanları kııv
vetıl, uimll istikl~ ve ,erefinl 
bilen milletler ne birinciden, ne 
de ikinciden yılıyorlar. 

lsveç kralı UgUncU OUstav, 
btr gUn kendisine daima 88 dık 
g~rUnmek isteyen mnııafık bl. 
tinden korkunç bir h"'!Jer aL 
nu.,, bu dostu, krala aleyh· ıde 
bir suikast baztrlanmakta ol
duğunu bildiriyor, milt;eeebLisi. 
nin de ismini veriyommt· Kral 
ierhal !fU mukabelede bulun. 
muş: 

- Bana. da, ihbar ettff;mz 
?.atla bozuşm~ olduğunuzu ha. 
ber verdiler. Evveli gi.:lip hn
disile barışmız. Sonra ~elip 
sövle~i~lerinizi tekrar ediris. 

PMrrı....,nda ya,.,an devletle
rin d~ ''e di\fım a.n ı a.nnı sa.ğrr 
sultan bile duymuşken, haia 
propaJandadan geri durmu:ıor
lar. Bunlar, UçüncU Gilstnvın 
fıkrasını da duymamışlar mı? 

Nivazi Ahmet 

Tiyatro: 

Şahir tivatros11~ da 
"bır Ana,, tems li. 
Tepeb~r dram tiy~+rosu, 

ntevsimin ikinci eseri o arak, 
"Bır Ara., yı oynuyor. Aslı 
'I'ri"'tan Benıard tarafından 
Yazılmış :rsmarlama bir c "r o. 
lan "Bir Ana.,. kolay tees tirle. 
re yürekleri kügade ola.'1.lan 
heyecana getirecek bir mevzua 
a&hiptir. Ve hiA; fllphesis ki, 
dramı liSUJnnlZI. nakleden Ba.. 
Yll1 Mübeccel Necmettin Yarar, 
onu, bu aebeıpt.- mtlhap etmit
tir. 

Şehrimiz ilk tedrisat ~t. 
menlerine ait ikinci kadro Maa
rif Vekilliği tara.f mdan tudik 
edilerek gönderilmiştir. Bu kad
roda letanbul emrinde olup da 
sıra bekliyen ve tayin· edilen 
öğretmenlerin adlarmı yazıya. 
ruz: 

Manisa Turgutlu öğretmen
lerinden Belkia Eren Yalova 
Elmalık başöğretmenlifine, Po
lat öğretmenlerlwfon Meliha 
Kural Şile Karabeyli öfretmen.. 
liğine, Ankara Kesldn iki~cl o. 
kul öğretr:nenleı · .. den Sabn Ça. 
talca TUrk Oba başöğretmenli
ğine, Çankın öğretmenlerinden 
Saadet Utanır Beykoz Koçullu 
başöğretmenliğine, Zonguldak 
öğretmenlerinden Milmine Yalo. 
va Kabaklı b"qöfu-etme-n'f.ı;ine, 
CanııkkalP. merkez öğretmenle. 
rinden Hasibe Ozaydm Silivri 

ıpek rekoltem z 
bu sene nı~san 
Bu seneki ipek rekoltemizin 

geçen senelere nazaran noksan 
olduğu anlliılmıettr. 

Harbi umumiden evvel, mem. 
leketin senelik yaş ipek istih. 
salatı, 7 milyon kilo .. idi. Bu. 
nunla beraber, dut agacı kat'i
yatmm gittikçe artması yU.. 
zUndenı ipek istihsalA.tımızm a. 
zaldrğr müşahede edilmektedir. 

Diğer taraftan bu eene, re
kolte noksanmdan dolayı ir ek 
fiyatlarında milstahsfl leh"ne 
bir artıt vardır. Fiyatlar kilo 
bqma 115, 16 liradır. 

Bu fiyat, geçene seneki fi
yatlara nazaran 2,5 lira fazla. 
dır. 

Çelenk öğretmenlığine, 
Jstanbul öğretmen okulu 1940 

mezunlarından Fehime Akın 
Şilede Teke ya.ti okuluna, Peri
han Çatalca Bilyükç<"kmeee ya
tI okuluna, Izmir öğretmenıe.. 
rinden Tuğ Soy Çatalca Sazlı 
Posta ö~men•;;;.;ne, İzmir 
TUrk birliği öğretmenlerinden 
Sadık Çmar Silivri Çanta köytl 
öğretmenliğine, 

Yozgat öjfretmenlerinden SeL 
ma Oz Şile Kabakoz öiretmen.. 
liğine, Kocaeli Akça.koca öğ
retmenler ~1en Dürdane Çatal. 
ca Kestanelik köy okulu öğret. 
menliğine, Burdur merkez Cum. 
huriyet okulu ö~etmen'erinden 
Necmiye Silivri Celiliye okulu 
öğretrnenli~:ne, Balıkesir ö.J-
retmenlerirı-"C'!l S'ldiye 01C:y 
Çatalca Şeref okulu öğretmen_ 
liğine. 

inlik bevanname 
vermP, müddetr 
lktısat Vekaleti, aJAkad&r 

ınüesseselerden senevt ne ka. 
dar iplik işlediklerini, ve halen 
ellerinde ne mikdar stok bulun. 
duğunu bildirir beyanname is.. 
temişti. 

Beyanname tevdii için veri
len mUhlet, dün akşam Uzeri 
bitmiştir. 

Tramvayda para çalan 
yakalandı 

Mustafa a<!mda blrlai, geçen gUn 
bir tramvayda, IAieUde oturan 
Müeyyct a~m•fa bir kadmm çan
taamdan 350 lira çalnıJt, Fahir, 
Naci ve Mehmet adındaki ukadat-
lan ile yaplaşnıştır. · 

• 

lstanıbul mebusU Abi
din Daver, kıg münaSe
betile orduya yapılacak 
yardım hakkmdald mt1-
talealarmı §Öyle hWA.sa 
ediyor: Yardım et.mek 
istiyenler eşya verecek 
yer bulamıyorlar. Onlarm 
gelmesini beklemiyelim, 
biz ayaklarma gidip top. 
layalmı. Birleşerek, el
birliği ve vazife takaimJ 
ile işe giri§elim ... 
Do~ yerinde ve pra. 

tik bir tedbir! Biz, bu 
yardım hakltmda ıöyle 
bır fikir daha ileri sUrU. 
yoruz: Milli piyango, 30 
Ağustos ve Cumhuriyet 
bayramınm yıldönümle.. 
rinde yapıldığı gibi bir 
keşide tertip etse ve ha
sılat tama.mile bu yardı. 
ma haS!'Pdilse ... ilk elde 
yapıla.cak yardım, her. 
halde hepimizi sevindi~ 
cek bir derecede olacak
tır. 

. "" ,. . . . ' 

Atatürk 
ihtifali 

• 

Önümüzdeki pazar günü Atatür 
kün ölümünün ikinci yıldönümüne 
rastlamaktadır. Bu münasebetle 
Ebedi Şefin hatırasına hürmeten 
oku.tarda, halkevlerinde, hallt oda· 
larmda merasim yapılacak radyo 
da da Ebedi Şefin hatırası amıa· 
caktır. 

O gün pazara tesadüf e~i 
merasim programında dolayısile 
hiçbir d~i!:iklik olmıyacaktır. o 
kullarda gene aynı saatte ihtifa 
y~pı~ması alakadarlara teblii fldil 
mıştır. 

Mllll Şef Cumhurrelsl lımıet İnö
nü Büyük Millet M11ellslııhı altıncı 
devresinin ikinci içtima yılım bir 
nutku Ue açtı. 1'filli Şefin nuCSm 
sulh davaı1ma eadık, lnp. ve imar 
faaliyetini blriDd plina alan bir 
ntemleketln bir senelik l3lerl hak
kında bir maha&ebeyl ihtlva ettiği 
gibi önümüzdeki seneler lthıde y .. 
Pılnıaaı iktiza eden bul noktolara 
da teınu etmektedir. 

lnönii bir Şefin bllUla btUn Yr 
8ıflannı haizdir. Her eeyden 6ooe 
o, kütle tarafmdaa lsUanaam blr 
81ll'ette H\'llta bir imandır. CJlln
ktt htıt1lıı feliket &ttnlerlnde ona 
bu miUetin lnirtanea ve fedakAr in• 
"ant olarak gördük. Bu sevgi se
bcpsb: delildir. Çilnktt onun her 
~z\lndc millet keadlne alt bir dr 
'1LlllJI etimle JıRlfnde formWe edil· 
dlğini «ördUfU gfbl emellerbıhı de 
onun elinde tahakkuk ettiğine ea
hlt oldu. 

Senelordımberl millet blllr ki o, 
daima halkın emellerini le elemle
rini anlatm11tır, O Türk milletinin 
fank-zllerlnf değlt, reci hissini 
tenısn etmektedir. Clepheden, kan~ 
dan ve ateşten gelen büyllk adam 
cepltette .kan ve ateş dünyumda 
tanıdığı lllllletbıln dilDya göri13Unti 
olduğu gibi aksettinneJ.-tedlr. 

.Re:ıllcıt rurıc mllletf ...Utenba 
içinden yetişen ~cfinln arkumda 
kendi davasmı ve dlinya hldlae
lerlnı VUzuhla İrade etmektedir. 
İnönilnun nutku ~ meeelelere 

::. Dlf*eleJere taha1s edilen kısan: 
d btrlbbtad• ayırdedllcmiyeee1c 
r:ı,r:ıoecte bir alstem halinde yeni 

Jenla Dıakaddcratmdan b&a 
Parçalan lhtha etmektedlr. 

Btttua daYaJar, bUttııa mDW 
mesclelert bir llıolda _.__.. da 
top1a.am&kte4ır ocı...--m 

mllli btltunıuldh Bu aoırta a.-.. _._ , •Wd&Jdlr. 
J.Kıısat davaııı, maarır meaele~ 

rl, milletin heyecanı yol slyuetl,, 
ahllk pren'-İpl, uU:k yakm dev 
Jetlerle mUna.sebetımh sıhhat 11-
leıt, t.eknlk terakldler' hepd hlrl
blıtne beğh, ve blrlblrlnf tunamh· 
yan bir zihnfyetla lfadesldf~ 

Nutuk bqtu Dlbayete •kadar 

mllstaldl bir vataa Jul tenldd 
saflarında Deri bamleler bydeclea 
bir cemiyetin btlnyeelndeld W..
vWlerln kemali manum• ela 1Me 
etmektedir. 

Dünyama ea mllktll ..-. 
içinde bulunduğu davalan a.daee 
bir cephedea alarak dllfırleıt8l 
terkettiği bir zamanda ftıldJe 
Büyük MiJlet Meclisi ldlr8ldndm 
Ueme hitap ._ ıautak 111111 Şe
fin harlel davalara oldala W., 
bir milletini rtlfdllntl ifade edea 
kttltur ve teknik davalarma da• 
kadar ehemmiyet Yermekte olda· 
tuna r;htermektedlr. 

Milletin yalnn kendi •adatlan 
içinde kapanıp, kilittir 'e seviye
den mahnım bir halde blmaktu 
•t.ı-et olmacllltm en lyt ifade edea, 
\e hatt& dlyeblUrhn ki bize bu 1• 
la en güç gllnlerde bile vazaı.ı., 
Mrahatle ltaret eden tek adam 
lnönö olmuşhar. Bir m1lletlıı istik· 
hi.llnf bu kadu llstenıll bir ~kllcle 
ifade eden luuua nllı davuma 
niçin amlmt olank balh olduğu
nu ve bir mllletla IJa davaya niçla 
gönlll ,·erdfğllll anlamak miişldll 
değildir. 

1'1csat bir vafu ~ .,... 
knnındaıl ın,. ............ ter
cih ed17orm. Füat 1ıhl bap. " 
imar davumdan .....,.,._. ••· 
yen, yani lsttkllH, mUI eaad7e&I 
lhlH eden her harekete kup ala
cağı cephe de gayet sarllıUr. tsta-
lil ll&rblnin blitön anaııelerlnl tek
rar etmek? 

Türk milletini hakiki menM"e 
)'llkseltmek, onma ldlltlr hlllllll· 
yetlerlnf muhafua etmek S.U,. 
naz. Fakat htttthl ... lflerla teroe
\'98) mUıf&klJ fttuchr, ı.tallll w 
emniyeti ka1bec1tıa bir fttuc1a Ja
paoağmın: tek lf!11 dlvtlfe 41vtlte 
yok olmaktır. 

Türk milleti keındl hadatlan Jçha
de mttst&klı n emin olmek lsU
yor. Bu öJçüye göre hareket edftt" 
ler blzhn dostumuzdur. 

lsttklllden ve emniyetten feda· 
kirlık bizim şıarmın: değlldir. 

SADRI ERTEM "Bir Am,, ~ mewma ba. 
rinde duracalt delfl.im, - esa. 
sen p yea oJsun. film veya ro. 
man ol~n. mevzuun ele alma· . 
rak anlatılması taraftan deği. 
liJL Bwm maı'ak ~ gi. 
der plyM.i. filmi 1&11rler, m. 
manı alır okurlar _ yalım ha· 
vaınndaıı ve lley'l'edenler üzerin

Altın fiyatı 

Mustafa dUn yakalaımıJI, difer 
arkadaşlnrmın aranrıaama glrişfl
miştir. Mustafa birinci sulh ceza 
mahkemesince tevkif olunmuştur. 

Bir otel kapatıldı 

Evvel~ Atatilrkiın ölüm saati o· 
lan 9,5 ten itibaren beş dakika sü· 
k\ıt edilecek bilahare bir öğretr.''!ll 
Atatür ·ün hayatını, memlekete 
yaptığı eşsiz hizmetlerini anlata 

1 
1 GONDEN GONE 

~~ yaptığı teeirden be.bsedeoe.. 
gım. 

Bayram .arüesinde 25 liresa 
bdu -- alt:ID ltyatlaısıda 
hafif bir dilşUkl'llk başlamış-
tır. 

DUn, bir altmm fiyab U,40 
l1ra idi. 

''Bir Ana,, nm. oynaıuhfı ilk -------
akŞam, dra.:r:n seyirciler üzerin. geçen senenin faciasmdald ro
d.e garip bir tesir yaptı. Bu. te- HlnU "Bir Ana,, da. yeniden 
eıre sebep nedir? can!r..ndırmak mecburiyetir.de 

Halkta mı, eserde mi, aktör. kalnı.ij. Bütün sa.mimiyetintle 
lerde mi, rejiaarde mi? ona acıyorum. Neyyire sahne. 

Bunlan srrasile arayalım: mizin en kudretli, en .ınuvaffak 
. Kendisine en bariz, en kaba aktrisidir. Onu böyle rollerde 

ç .z.~ .. :erıe gösterilen bir sahne. harcamamalıyız. Neyyireyi "AB
~ın halk bittiğini anlamadı. A- modee,, gib: mUsktil ve cidden 
atncağız idama mahkfun edil- güzel piyesteki rolüne benzer 

~i§. Beyaz gömletf sırtına ge.. rollerde gönnek istiyorum. 
Çırntek Ü7.ere getiriyorlar ve Biliyor musunuz "Bir Ana., 
~~ kapanıyor. Daha ne bek. da bence en muvaffak olan 
liyorlar? Perdenin açılıp, mah.. hangi artisttir? Söyliyeyim: 
kfunun " h'd · kilm N Se al R l" h . i sa ı en,. ıpe çe e- evin v . o u, emen he-
eın mi? men "dilsiz., ve ancak üç tablo-

ESER. yedi tabloluk idJ, ve da pek kısa birer görünmedı>n 
ba.zı tablolan iki tlç mUkftle.. iba • olan Nevin Seval, dilsi7-
~·ile hill~ edilebilecek ka. liği ile bile konuşuyor, nuarı 
~ lüzumsuzdu. Halk mUtema. dikkati celbediJ ordu. KendisL 
dıyen kapanıp acılan perdeleri ne. "temperamPnt,. te uyar rol-
18,j anıadı, bir ta»lo daha var 1er verilirse ç k muvaffak ola. 
zannettı, \'e eser, acıklı olma- cak sanıyorum. 
sına . rağmen, hevesli bir mu.. Fikret Adil 

Tepeba_smt!aki •'Sümer" otelinin 
~ .......... lmllalll ~ 
larak kulJıuııldığmı haber alan ah
IAk zabıtuı, evvelki sece otelde 
ani bir arama yapmış ve içeride 2 
kadm ve 2 erkeği mıınMebetsfz va
.ziyetlcrde yakalamll'ttr. 

caktır. 

Tramvaylara kutular 
konuyor 

Salla'a dair 
S ULH denen lirin kızı 

bir kaleye kapamI§la.r. 
olmayan bir eekle sokuyorlar. 

Ve bu aulh kızını bittabi 
kimse nikihla almıyor ... 

Son defaki sulh t.eşşbbli
&Unde de, yine Sulhu, haki.ki 
sevimliliği, güzel ve şifa'balış 
çehreaile görmek kabil olama_ 
dı. 

Bundan ba§ka Frosor ve Katina 
ıı.~mda ilrl kııdmm da pauiyon o
la.ralıı işlettikleri evlerinde ran
devuculuk yaptıklan öğrenil.mif, bu 
r:ıle.rı da aranarak her lk1 evde de 
dörder erkekle dörder kadın çıp
la'lt ohr<\k bttlunmtt§tiıl', 

Kadınlar muayeneye sevkedll
miş, otP.I ve evler mUhllrJenmi11tlr. 
RanJ > ı.;cular bugUn adliyeye ve
rilecektir. 

Belediye, Tramvaylara 
0

halkm 
biletlerini atması için kutular 
koydurmağa bac:l .. m·~trr. Tram
vay yolculan tramvaydan iner. 
ken bu kutulara biletlerini ata
C:Sktır. Bu Bu.retle bıiyUk bir kl
g~. tasaı:ıuu temin edileceği 
gıbı şebrı en ziyade kirleten 

H:rk~ .. ~>nun methini i§itiyor. 
Guzellıgınden bahsediyor. DL 
yorlar ki, "elini uzatsa her şey 
süt limanlık olur; kucağına. 
alsa, :feyiz ve bereket çağlar. 
Konu~. birçok dertler şifa 
bulur.,, HiKMET MUNIR 

t~vay oiletlerinin ~olla.ra. dö. 
L-ulme~i - kısmen de olsa - önle. 
necektır. Tramvay vatman bi 
letçi ve kontrolleri bu hu~~ 
halka sık srk hatırlatacaklardır. 

. ye bu §ir'n kızı evlendirmek ,-----------
ı~~ıyorlar. Yakıt vakit görü. 
cuye çıkarılıyor. Fakat neden 
se, g··rücüye çıktığı zamaı 
herkes bir sulcutu hayale uğ_ 
ı:uyor. Kız o kız değil. Güzel. Kısa haberler: 

------------------ ~ogram 18.80 Konu ma 
lıkten eser yok n..;p; • --o--- b b ... ...,..,51ŞinlŞ, 

Halkevı"nde Tu"rkçe am ~~<a bi~y. korkun,. bir · • Fiyat murakabe komi6yonu dün cadı olmu ! :ı 
vali muavini Bay Ahmet Kmılt'm l"e. k J B 
ısıığt aıtmda tekrar top' m.qıtır. ıco. urs arı ri unu yapan makyajdır. Şi. 
misyon, ruznamealndeld muhtelif me. Eminönü Balkevhıc!en: han sulh . kızmr evlendirmek. 
seleleri g ·rll§milştUr. . . Yirlı bır iş ba ... rmıı, olma'!-

• Devlet kombineleri he1&b.mdaa Evimizde geçen yıllarda oduğu gl lCın görücüye C'Jkardı!tlan za-
Sovyet Rusyaya verecekli bulunduğu. bl blc; okuyup yazma bllr.ıl nlerle az n1 n 
muz m blAğm karfılığl, yapak ibra. bilenlere mahaus olmak üzere tUl"kç, • ~ . onıuı b kı~ arını zorla 
catı suretiyle tesviye edilmCktedir. (A) ve (B) kur8lan acılacaktır. De ıgrılt!.P a ~z·nı çarpıtt ı·tan baş 
Bu me'lılfltm mal olarak tutan 800 vam etmek ı..teyenJerin ikişer fotog-" ka, YliZUnü iğrenç bir yeşil ren. 
bin ton yapağıdır. Şimdiye kadar 190 rana büromuza mUracaauan rica ge boya 1 bin ton yapağı aatılı:DJ§tır. olunur. vıp saç nrmı karI!=:tıra. 

3 Mllzik 18.'5 KOzfk 
.llS Ajans 19.00 Temsil 
.30 MUzlk 19.30 Ajans 

9,00 Ev kadım 19,45 Kllzik 
12 80 Program 20.ııs Radyo gazet 
12 33 Mfizlk 20.45 Mtlzik 
12.50 A;ıans 21.30 Konuşlll& 
18.05_18.20 MUzlk 21.45 Müsik 
14.00 MUztk 22.30 Ajans 
18.00 Program 22.415 Mllzik 
18.03 MUzik 23.00 Mtlzik 

6.11.940 Çarpmba 
harr r tarafından şişirilmiş 
~eHk zabrta vakalarma 
~ZlY<>rdu. 

. - . .. ' .. .. ' . ;'".... '.: llillı .-. .-. .-. rak Yenilin yutulmasma i~kln 
...v.ı..~~1W..-a.-;-vn---- ..... 8.00 Program 

8.03 Mllzlk 
8.115 Ajan. 
8.30 KUztk 
9.00 Ev kadmı 

18.45 Çocuk saatt 
i9.11S Ço. Mllzik 
19.80 Ajans 

ıt· Al<ToRLER esasen mevzuu 
afi derecede acmdıracak un. 

~urlarla dolu eeeri, hareketleri
e ~. derece fazla mi\ballğaya f oturdüler, facia halme soktu-
ar ki, b:r idam sahneelni gör. 

l'llek, A.deta in~a fera.hhk ve. 
!'ec!ek hale di. Katil evlAt 
rolünde - p"yesin imı1 ·~r 
A.tıa., veya "Katil Evlit,, da 
konwabil .,rdi - Suavi yine Ro. 
~!l h"" · et nde idi. Sevl{ilisi 
d ~ aya sokulurken tabii bul· 

u mu~ h" 11:n-'ni, anasına sa.. 
rıld :n v kit rayri tabii bulduk 

bv~ ldeta sahnede mtlnuebetsiz 
ır r g·· .. 

tik. Evet, St a~rece 'z ra.rı.net. 
rrı b"r rol nde heın~ herh~-

e ve ·a. btiYu~ h~re, 
dnı ne karşılartı mı ~ır :a
aYnı ı:ıek'lde ,." rulu~r. Bu' h ep 
dan '\1a7P-ecmesi iyi olacak. uy_ 

1 ~ an baska.. cinayet!Dif iş. 
P de gelince, ~·aptığı rollE'r 

neaua h~ten evvelki filnııe: 
~· a!ctorlerini lıa.tırl&tıJOI' _ 
"~ bndieintlen soracaktım, 
r 

1Pı-ini h"ln"'i terzide dil.ti-
\: ~r? U--ınde etiketi eksik -
• YYh-e. "O Radm., ~nen 
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Bobt bir ook bedeni huwıiyet
lere de 11ablPtl.. Bovu muhakkak 
1,80 den uzundu, fevkallde 1111.ğ· 
lam yumruklan vardi. Gözt1 pekti. 
Nevyorka gel~fömlz1n hemen er
teei günU bPni buhıp ziyaret et
mi'}ti .• Ben de derhal bu eski dos
tun ellerine sanımı. ve eormuş-
tum: 

- İlıll:'r 1"'1\S 1 bakalım koca ut-
ki. ! 

- Her zıımnnklnden mQkem-
meı.. 

- Dem~k polisle aranda bir an
taşamamazhk . •ok .. 

- Şuplıe mi ed'yorsun .. Birl81-
te anlqamıyacak olsam evvelft. 
karnmr dovunınım, ileri ~tmC'k 
ist"rs" bu sefer de cebini şişiriyo
nım, m0 sele kalmıyor .. Bunlar ar
tık hic kimse için sır değil. 

- Decıırn" ev'\'elA vicdanlan fet
hı>dlvf'rsun. 

H vrr, 'icdanlen uyutuyo· 
rum. 

Doatum .Bob bugiln de beni gör· 
me e ~elmiş ve hiç ldmlfJDfn. lı:o· 
tayca bulanıryacağı enfes bir ..tllki 
getlnn)fft'. BE'mber eski hatıraıa
n Rndık .. Bir <'Ok kPreler telefonls 

AŞI< ve rrıacera 
~ Yazan: 

ron1anı 

Çevıren: 

Moris dö Kobra 
ona içltl sipariş ederdim.. Her de
fasında bana en nefis içkileri ayır
mağı ihmal etmezdi. 

Bob e.skl hatıralarl a.rum4a an· 
latıyordu: 

- Uatırlryor reusun Alek9, ta
I0be iken n:ıtJTl esrarengiz mektup 
lar, garip , re r gönderirdin. Me
sela "lütfen altı kaşe .asprin gön· 
derin .. " derd n.. Bunun manası 
''altı ei"'e Cin'e acele ihtiyacım 
vnr .. " idi .. ..ı\h P.rnçlik ... Bnk şim· 
di ne kadar eıddt ne kadar ağır
b~Ir bir erkek o'dun. Biliyor mu· 
sun ~eçen &'tin senin Avrupa ae· 
:>~hatindeki yUk k ga e~i dilfün· 
dilm de, bir kere daha takdir et
tım .• Ama sanki ne oldu! İtte tek
rar Nevyorka geld"k bari bir şey
ler ~apab"ldin.mi ... Hiç tablt .. 

- Nasıl .. Tztıra.p c:eken bir in· 

Muzaffer Acar 
sana elimi uzattnn .. 

- Hakiki bir iyilik yaptm. nıt 
ki?. 

- VIJ,Zitemi gördUğilmU umne
cliyonırn, bu da bana kiüi. 

- Kadm mı, erk"k mi? 
- Do tum ' ~ .. lbu profesyonel 

bir sırdır. Ya ılan işi ilin ettik
ten sonra onun hiç bir kıymet.1 kal
maz. 

- Söyle Aleks hrristıyan.lıt na
mına, aya~tia 11tmdal, tlzerinde 
kaba bir elbıse, boynunda ip mem
leket memleket dolqıp iyilik da· 
ğrtmağa ~orauny yal Eğer 
cennet için tavsıye dağıtıyor, biri
birini öpen çüUeri görUnce başını 
ııaklıyorsaıı §imdiden 96yHyeybn, 
seni reddederim· 

- üzme kendini Bob.. Hentız 
o kadar kuvvetli deftllm .. Daha 

- - ~,,,L.Z..JV..LAL ~ 

insan Ül.raflanm ölmedi, ne de ol· 
sa. 

b' D~l!ltunı Bob'a kendi tcadnn olan 
il' okteyl ikram ettim O bana 

en sııd k . - .. • 
bir h. 1 rnUşterilerıne sır veren 
du: ilekdr esnaf halile anlatıyor-

y k Kan.adadan ne şekilde kon· 
K~n getirdiğimi tabii bilmiyorsun. 
d Yaklar hududu su bonılan Içln· 
de geçiyorlar. Filhııkika bu ,ekil· 
k 6 k konyaklarda hafif bir kauçuk 

8
:
1 

usu kalryor ama, bir çok kim
buıer bunda bile başka bır zevk 

UYorlahnıt. 

••• 
Pepe Sanıez ile karşılaşmamın 

üzerinden tam sekiz g{lıı geçtiği 
:alde hakikati h ·la Doloresten 
a.kla:rnağa devam ediyorum. Eğer 
nıuhakkak b' • • • "k :rn • ır!Sm n onu ı az et -. 

esı lazımsa hcrhe.ldc bu ben ol
nuyacağnn., 

Ontın günden güne sinirlerinin 
~tnıakta olduğunu telaşlandığını 

rUYor ve benimle ba3başa kal· 
:trıaktan çekindiğini ve yalnız çık
~ak. için bir çok sebepler foat et
tıfbıi hJ.-ediyorum. 

( Demmt "°") 

19,'5 KUzık 

12.30 Program 
12.83 Müzik 
12.50 Ajana 
13.0~ Mllzfk 
14.00 Müzik 
18.00 Program 
18.80 Konupna 

20.ııs Rad3 o ga. 
20.'5 Jılü.zik 
21.10 KODUfm& 
21215 Ktlzlk 
21.415 llı{Uzlk 

23.30 Ajans 
22.415 Mtlztk (Pi) 
23.30 Yarmki prog 

Salı IÇarf&IDb . 
5 ll. te1o 6 il. te,. 

Şevval: il 1 Şevval: 6 
Hmr: 18' Hızır: 185 

\'UiUer Yua&I lllMnl v._a m..a 
Gllııeşln 6 36 1 34 6 87 1 11 
dnıtuşu 

Öğle 

!kindi 
Akıam 

Yatsı 

1ms~k 

llM 61S611&1 •llf 
H 43 9 42 1' 41 t 4ıt 

21 oı 12 oo 21 oo Jıt • 
18 35 1 82 18 " 1 • 
4 IS6 11 ısa ' ın 11 il 

Şubeye davet 
Yedek na.kl119 ..,_ A.bd88.adl 

oflu HU..ybl ll&JTl&&ID-
Nalbant Bir 11'1 dofUmlu Bekir 

oflu Mehmet .AllniD 24 ... t 9llflada 
tubeye plmelel'L 
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F .? S f A R S O L •. Kanın en hayatı kı:mu olan kırnuzı yuva1'la cıkları tazehyer~k çnğaltır. Tatlı ı;tr:b temın eder 
.Vucude devamlı gençtik, dinçlik verir. Sinirleri .canfandll'aral· ... s::'lbi bulınınlnrı ll\'',ısuzlı:<;t• ,... '"ri':'· Muannid ink 
•>:

1
zl rda. barsak tembelli~inde. Tifo, Grip, Zatiirrieyt:. Sıtms ne!<ahl'ltleı·ir.e. B~i gev~eidif!i n ac:!emi iktidarda v: 

<•o almııkta şayanı hayret faidelet' tetnin eder. 

K-~~A~~N~·,~~K~~U~V~~V~~E~4·~~~a~·,:··5~~aT~==,.H~-A~~~~~=··~~~-~~SFA Rso Vün ili~~bü~nkuvvctşuroWnn~a~ hilin~iü DEVAMLı sıR suRE~E ~N.KuvvE1 . 
UrublJ S flHA TEMiN ETMESi v@ ille kullananfard& t>ilf' teairını oulıal e,Östemıes.dır._. 

... Sıhhat Vekfılı>tl'lin resmi mlls,'lnd, i"ı: ha1zdlr. Her erzanf!de tıulunıır . 

.......... ~--·mı~~~r-m.rımlnm"'·~ 

Ura 

,. .2000 = 2000.-

.3 lOOO - 3000.-

.2 750 = 1500.-

' 500 = 2000.-
8 250 = 2000.-

100 = 3500.-
150' = 4000.-

Tiirhlye İş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Ke i~eler: 4 Şubat, 2 ~layı'!, I' Kumbara1ı ve kıım!>amsı.z hesap 
1 Agustos, 8 n<ind~rin larmda eo az em iraıı, bulonanla1 

tarlhlninde yapıhr. ı knl"aya dahil edillrkır. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kuruşluklaruı tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gllmilş yüz kuruşluklarm yeriDe gümll§ blr llralıkla.r darp ve piyasaya 

kAtı mıktardu çıkanlm.Iş olduğundan gllmUş yUz lrunışluklarm aı tkiiıcfkll· 
ııun 1941 u.rlbwden sonra tedavillden kaldırılması kararlaştmıını~tır. 

GUmüi! yUz kuru.,ıuklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artık tedavttı 
eb:niyecek ve ancak yalnız MaJ Sandıklan Ue CUmhWiyet Merkez Bankası 
şubeleriJTce kabul edilebilecektir. 

Elinde gümUş yUz kuruşluk buıunanıarm bunlan Mal SandlkJarlle Cum· 
~et .Merkez Banka.ın §ubeleriDe tebdil ettirmeleri UAn olunur. 

(70025) (10216) 

r---~ ............. --1 V AKIT matbaası 
Kitap kısmını gen iden 
tanzim edip açmışlıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabile~amına dizği işleri alır. 

~ " : . .. · ··~·ı~-·.,... 

ICOtA YUIUfl 
lf1J.11~'flt... yalan 1 SKE NDERJ. 5ER~ ~I J 
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Yusuf pehlivan o gün Saraç

lı neba~ındaki güreşte bir hay. 
lı yorulmuştu. 

Yusuf, B ndırmalı Hiiseyine: 
- Sakın k1mseye bir§ey SÖY

l me ! diyordu. Pek yorgunum. 
· 1a. dinlenemedim. Haymana 

ygu ı, değirmen ta.c;ı gibi üze. 
ı .me öyle bir abandı ki, l::ağır
" klarım neredeyse boğazıma 
gelecekti. 

Ve kendi kerdine söylenir gi
bi, yarı anlaşılır, yarı anl~ıL 
maz cümlelerle: 

- Bu adamlar. güreşi, has.. 
mını altma alıp ezmekten iba
r\.'t Eanıyorlar, dedı. halbuki 
kuwetli olmak bir marifet de~ 
ğil, kuvvetli olup da oyun biL 
memek çok fecidir. llaymanalı 
g1bi, memleketimizde birkaç 
a ;:,· a.ygırı vardır. Bunlar, an
c k. bir usta pehlivandan ders 
g rdükten sonra, pehlivan ola. 

bilirler. 
Bandırmalı Hüseyin:· 
- Hakkı~ ~ar, ağam! diyor. 

du. Onlara ıyı bir ders verme
li_ c:ına ... Her zaman senin gibi. 
sını de ~:e<fen bulsunlar? 

- Bugun, Saraçhaneba.şm.. 
daki güre.~te Hayınan:ılı ders 
almış mıdır dersin? 

- Ne ~8:dar aptal ol.sa o 
güreşte nıçın Yenildiğini a.ı'ııa
mıştır sanırım. 

Yusufla Hüseyin konuşurken 
birden'bire meydanda bir gürül. 
lü koptu: 

- Isırmak yok. .. 
Diye bağrıŞanlarda.n. biri, gü. 

n~şi tertip eden zata hitaben: 
- Niyazi bey! dedi. Bandır. 

malı Halil, haksızlık yapıyor, 
Görmüyor musun? 

Niyazi bey bu ha.ksııltğı gö. 
rüyor, fakat tatsızlık çıkmasır 

-Devlet Demiryoltarı ve Limanları • k t• H · d 
işletme Umum idaresi ilanları lr 9 t ayrıye en 

1 
Mu.hanııncn bedeli 15.000 (Onbeş bin) lira olan 1000 ton yüksek evsafta 1 

1 -:- ~abata§ is~elesind7 Belediyemizce .?'3:~ıl~ak~ olan 
siinmemiş ldreç 13/11/1910 Çar~amba gunü saat ırı.~o da J;:apalt znrf usııllı 1 iı:ti rıhtım ı~._aatı sebc_l:;~yle ar~oa .. vapu~ları onumüzde~ı per. 
ile Ankınıı.da !dere binasında. S<J.tın alınacalitır. 1 ş:mbe _ s .. ba!ı .1dan ıtıbaren 20 gun mtiddetle Kabataş ıskele. 

Bu işe girmek isUyenlerin 1125 tBin yüz yirmıbe,5) liralık muvakkat füne ugramıyacaklardıı-. 
tenıuıat ile k~unwı tayin ettiği vesikaları ve tckllf!erinı aynı gün sa.at 14,30 ' . 2 -:- Bıı .7-'üddet zarfında araba vapurları servisi }{aba· 
a kaclar li:omısyon reisliğine vermeleri lazımdır. tas yerme münhasıran Sirkeci ve Üsküdar hattı Ü7..erinde 

Şartnameler paruız olaral< Ankarada Malzeme Dairesinden, F..skişehirde tarifede yazılı Saatlerde icra kılınacaktır. 
idare mağazasından dıığitılacaktır. ( 10341) 

-- - --·------------- ---
Bilecik Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Vil:lyet hizmetinde Jrnllo.nı!ınalc üzere az kullanılmış arızasız 93!1 mo 
cleli bir adet Şc >role binek otomobili pazarlıkla satın alınacaktır. -

:Muh .. mr.ıc. , b ı ı azami 2500 liradır. 

İhale 13(1 ı 940 l;ar~am :;ı. gUnü sa.at 15 de Vilı1yot Daimi Encümenince 
toplıınm:ı. odasıncla yapılacaktır. 

İnal~yl mUtealnp teslim ve tesellüm muamelesi yapılacağından muvak. 
kat tonıınat parasına hizum yoktur, 

Yıllardanberi tevliyet vazifesine alaka gôstermiyen ve ndre~ı ida. Bu model ve C'VRafta otomobili olup da satmak isteyenlerin otomobil 
remizce billnmiyen •'Yoros kazası muUımrrıfI Sshil efendi ibnı Nuınanın leriyle birlikte !!ÖZÜ geçer> ihale saati :ı:amanmda Dalmt Encümende oazı; 
!stanbulda Elvanzade malınllesindc beş hnp mutee h n o_.·ı.::ırı vr. .m! __ 

·· h ili r! ı " . kç n ı bulun'Tlnlal'I. t 10~92) 

miltevc!liycsi Nefise'nin ilAn tarihintlen itibaren on beş g-ün .' rfın-.a ldn. lf" 11:zzmcaammıam1111mml\1mmıı•ıaıı "'~•mımlr 
J 

M!!!Sp+alMWi.-
re::nlz mülhak vakıflar kısım tı.mirliğlne milıacrı.atln vakfına a 1t ınııameleyı 

takip ve hayır şartlarını ifa etmesi alcsi takdirde hakkındı h:ınııni muıı . ~'/ T •• • . c . 
mele yapııacağm ııanen tebliğ olunur. rıo.ı.ı9ı '.t UrK ıye umhurıyetı 

Sinema ~e tiyatro:ar YENı NEşRıvAr l. Ziraat Bankası 
Şehir Tiyatrosu Yaz yağmuru ~ 

Tepeba~ı Dram Kuruluct Tarihi: 1888 
kısmında akşam Tanınnıış hik(lye ve nım-:.:ı mu har. 

20.30 dn rirlerinden Bayan Pe: ıl;. t'tıl ... a (\ermo vesi: 1 oo.r~o.ooo Türk lirası 
B!R ANA "Yaz Yağmuru" isımli yeni ;:oT:'~ ... 

---<>-
Raşit Rıza Tiyatrosu 

Hali ele Pişklıı beraber 

Beyoğıu Halil sinemasırıdrı 
Bu al şam 21 de{VEL!N1N ÇOCU(fü) 
Vodvil 3 perde Tel: 40574 gişe açıktır 

----o-
Türk Operet Heyeti 
6 İkinciteşrin çarşamba günü al'. 

şamı Beyazıt Marmara siremasmcla 
7 İkincltı;oşrin perşembe günü akşamı 
Kadıköy Opera sinemasında: 
ı - Kerem Asb; 11 - Efenin Aşkı 

--<r--

Beyoğlu Halk Sinema'u 

BEJYOOLU HALK Si:-rnMASI 
Bugün 1 de film sonu 

1 - Ehll Ealip mutıarebesi: Türkçe 
2 - Şikago yanıyor. 
3 - Miki. 

lstanbul Defterdarlığın 
dan: 

l _ BllOmum zat maaşları sahip_ 
leri.nin ikinci altı aylık yoklamaları 
8/11/940 tarihinde ba.şlıyacak ve 
25/ 11/940 tarihinde bitecektir. 

2 - Yoklamaıaı· her gün saat clo. 
kuzdan 12 ye ve 18 den 17 ye kadar 
devam edecektir 

3 - Zat m~şları sahıpleri fotoğ_ 
raflı nutus ctizdanlariyle resmi senet. 
!erini ve birer tane yeni çekilmiş fo. 
toğratlannı ve malQI olanlar maHıll 
yet raporlannı yoklama. llmilhn berle • 
riyle birlikte bizzat getirip ibraz el· 
miye mecburdurlar. • 

4 - 2.">/11/ 940 tarihine kadar yok. 
!arnl!ya gelmiyenlerin muameleleri 
ancıık umumi maaş tevzi inden sonra 
yıı bırakılacaktır. Ala.im.daranın buna 
göre menmıp fllduklıın malmUdUrlül~ 
!erine mtiracaatlıın... . , 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Seven.Qil 

diye aldırmıyordu. Biraz ileriye 
atılarak, yavs.ş~cı. bağırdı. 

- Halil pehlivan .. Şikayet e. 
diyorlar. Isırmaca yok. 

Halil müthiş bir boyunduruğa 
düşmüştü: 

- O halde kama tekme vur. 
maca da yok .. 

Diye cevap verdi. 
Çı:ı.nakka.lel.min hasmına .tek ., 

me Yurduğunu gören yoktu. Fa. 
kat. Halil, boyunduruktan kur. 
tulmak için, hasmının kolunu, 
ve bileğini fırsat buldukra ısırt. 
yor ,.e ıbun uyaparken, kcıranlık. 
ta kimsenin görmediğini san·. 
yordu. 

Oysa ki, meydan çok aydın. 
lrktı. Seyirciler, gü~çilerin en 
uf a.k hareketlerini bile göulen 
kaçırmıyordu. 

Biraz sonra, aynı mevzu üze. 
rinde yükselen bir ses daha du. 
yuldu: 
"- Ayıptır be yahu! Bir ke. 

re, iki kere ihtar edildi. Neden 
ısırrnAkta devam ediyorsun?" 

Bu, eeyirci ntisafirler arasnı. 
da oturan Ahmet Mithat efendi 
idi. 

Yueu:f pehlivan: 

basılrnı;ş ve satılığa çılcmı:üır. Hu ı· 1 c:\ube ve A ianr- ~rlP.di. 265 
manrnda ria ıhğer hilü\ye 'e ror.ıa.ı • 7 • · b k rı gıbi meraklı ve sürükleyici hir v~ı··; .ırni ve hc-ari her nevı an a muameleleri 
içinde birç:o'~ !:adın ve erkek liplcrı ~ 
canl:ınrlırmaktadır. Biitün olmvu.:;ı 
larınııza tııvsiy ederiz. · • 

. 
ZAYi 

2552 numaralı l.alcsi otomobil plaka. 
mt zayi ettim. Ycnis!ııi çıkarac G-mı_ 
dan eskis.nln lıUlımti yol:tlır. ~ofö• 
Zekeıi~·a Sa.tay (33138) 

1 Vakıf neşrıyatmdan 
eçme 

Hikayeler 
Oördürırii Kilab 

Hahr a defterı 
adı) le mşedıldı 

Bu f(ıtabda : 

Ken.ı-_n Hulusi 
Hikmet Münir 
Yekta Ragıb 
Osm:ln Cemal 

l\.1uazzez Kaptanoğlu' · 
nun ıilcdp·leri vardır. 

128 ::...-=t} lalı!< bu kıtaoın k.ıy . 
metı 10 kunıştur. 

Hal Müdürlüğünden: 

- Tuhaf f:ey ! diye mırıldan. 
dı Herkes .Bandumatmın ısırdı. 
ğmaan şikayet ediyor. Ben ~e
~n göremiyorum onun ısırdıgı. 
nı .. ?! 

Hüseyin cevap veı di: _ 
_ Ben de gördüm, ustacıgım. 

Halil Melımedi ısırmakta de'\ am 
ediy~r. Fakat, bu işi öyl~ btiyük 
bir maharetle yapıyor la .... 

Bu sırada Ç<ı nakkaleli Meh • 
met, hasmınt biraz daha sıkış . 
tırmış ve Bandırmnlının ağzını 
açmasma. meydan_ ~ermemişti. 
Bandırmalı Halılın : 
_Boğuluyorum be .... 
Diye hoınurdanmasına, Çanak 

kaleli: 
_ Ben hiç şikayet ediyor ınu. 

yum?! . 
Cümlesiyle mukabele ediyor. 

du. 
Gerçi, Bandır~al.ının şikayete 

bakkı yoktu. Şımdı, güreşin en 
heyecanlı, hatta biraz da tehli. 
keli bir safhaya girdiğini göri' .. 
yoruz. 

Yusuf pehlivan, yanmpa faz. 
laca telaş gösteren telgrafcı Ra. 
if beye döndü: -

- Güreş zagonunda devam e. 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 

ikramive Veriyor 
.ıraııı BnrıK tAııır!B Kuın•·ı ralJ Vt: lbt:»ır.:ıı.z tasarnU besapıaruıuıı eo u 

50 ııras• oıııunan.tara senede • deta çekilecek kur'a ile aşağtdald 

' ' ' 
HJIJ 

120 

Aıll.'I 

• 
• 

• 

plilna göre lltrıımıye dağıtıtacaktır. 

LOOO t..ı.rallk 4.000 
600 • l!.000 
ıı:;o • ı.ooo • 
ıoo • t .ooo • 

6(1 • 5.000 • 
<\O • 4.800 • 

ıfin • ıo • S.%00 • 
UlKKAT: Hesaplarmdakl ıı ıralar bir sene lçinde f>'l ıinı.<ıan aşagı 

ıuşı:utytnıere tkrııuııye ;;ıktıgı takrllrı1e % 20 fnztasiylo verilecektir 
ı;..ur'alar eeoecıe 4 ueıa ı Eyınt. 1 BirlncıkAoun. ı l\.lart 11e ı Razlran 
tari:Jlerınde çckllecekt!r 

dıyor. Ben görtiyo.~ Bu~ ye 
ı·e ba~l:alarını da telaşa \ermt. 
yiniz! 

Hafüuki, seyir::ilerden bir ka. 
çı, hemen hep bir ağızclan: 

- Halil boğuluyor .. Yüzü mos 
mor oldu. 

Diye fısıldaşıyordu. 
Yer sahibi Niyazı bey sağa so. 

la koşmaya ba§lamıştı. Hatta bir 
aralık: 

- Buna. güreş değil.. Boğu!'l. 
ma derler! 

Diye s"y:cnmekten kendini a. 
laına.mıştı. 

Birdenbire yükselen boğuk 
bir ses, nihayet bütün seyircik. 
rin gerilen asabını biranda gev. 
şetti. 

Bandırmalı Halil, Çanakkale. 
linin boyunduruğundan kurtula. 
r:ı.k yüzüstü yere yatmıştı. 

Ahmet Mithat efendi: 
- Afer~ Halile. İyi bir oyun. 

cu imiş. Nıhayet boynunu kur .. 
tardı. 

Diyor ve bu sözleriyle Haliliıı 
galip gelmesi arzusunu izhar et. 
miş oluyordu. 

Telgrafçı Raif bey, Koca Yu. 
sııfa: 

- Artık güreş bitti demektır 
diyordu, Halil kendini kurtardı 

Yusuf: 
- Belli olmaz ... 
Diye mırıldandı. 

Bandırmalı Hüseyin de tel. 
graf çı Raif beyin fikrine iştirak 
ederek: 

- Halil. kolay kolay Çan.ak. 
kaleliye yenilmez. 

Diyordu. 

Güreş bütün şiddet ve heyeca. 
nıyle devam ediyordu. 

Ahmed Mithat 
Efendinin bir sözü 

Telgrafçı Raif Bey. Koca Yu. 
sufu Ahmet Mithat Ef. nin ya. 
nına götürerek tanıştırmıştı . 
Alunet Mitat efendi, Yusufa 
iltifat ederek: 

- Sen ne dersin, dedi, a.ceba 
hangisi galip gelecek? 

- Belli olmaz, beyim bu iş. 
Benim fikrimce Çanakka.lelinin 
sırtı kolayca yere gelmez ama. 
Halil de yabana atılır pehl:ivu9 
!ardan değildir. 

(Devamı t'<fr ' 


