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SON HAVADiSLER 

Londra, H ( A.A.) - 10 ma. 
yıltanberi lngiliz hava kuvvet
leri ve Almanlar taraf rodan i§· 

gal edilen yerler ıizerine 200 hü. 
cum yapnuelar, 160 bin bomba 
atmı~lardır. Bunun 100 bini 
Almanya Ur.erine atılmı§tır. ln. 
gillz avcı tayyareleri cernan 5 
milyon kilometre mesafe katet
mi§lerdir. 

(Dnamr 4 üncüde) 

1940 harbinin "şişman 
Berta,,aı sahneye çıktı 

Uzun menzilli 
toplarla 

Er.ansız sahilJerinden 

İngiltere ye 

ateş ettiler 
Londra, .2ı (,\,.,.) - Buler Nach· 

richten :avıçre gazeteilnln Londra 
muhabiri ııöyle yumaktııdır: 

'•loglllzlerln hazırlıkları o kadar 
ilerlemlıUr ı.ı bit' latlll teeıbbUııU 
vukubulmıyacak olur.ea burada O.del& 
sukutuhayale uğranacaktır. Netice· 
nln bUyilk Brltanya lehinde olduğuna 
hiçbir ıüphe olunamaz. Almanya. ne 
tayyare meydanl:ınnm tahribinl ta· 
hakkuk ettlrebllmlJ ve ne de İngiliz 
hava kuvvetlerini imha edebUml;ıtir. 
Gözüyle gören ıahlt ınfatıle teyit ede· 
bnirlm kl, kuvve! mane,,iyenin kını· 
ması ve Aıabm aarıılmaaı için yapıl· 
mıı olan teoebbüster pek bo§a çıknu~· 
tır. 

Geçen hafta Atman radyo haberle· 
rinln sıhhatini kontrol etmeğe bir ve· 
sile oımu~tur. Herke.s buntann iddia· 
larmm ne drrece keyfi olduğunu mü· 
ıahede edebılmlştlr. Londra banliyö 
lerinl ve cenup kontlannı ziyaret 
ederek her ıeyin normal olduğunu ve 

(Deumı 4 ü ncüde) 

• SomAllılf'l;I tng111r, kuV\·etlerintn nakledlldlll ,.o ı :;ali te,ebbO&tertnln 6.ktm kafaC1\ğt btldlrlten Aılentn 
umumi Jörllnli •ı .. 

Askeri terfi listesi Romanya iki 

tamamlanmak üzere vila~eti 
B 1

. .
1 

d .1 f Bulgarıstana 
u ıste ı e or umuz ı k de a dört vermeğe razı 

hava generali kazanıyor oldu 
Anl;ara, !2 - Askeri terfi Doğan, Şefik Çakmak, Razi ve 

listesi tamamlanmak. üzeredir. Celaldır. 
Liste bugünlerde Milli Müdafaa Bunlardan başka. tuğbaylar
Vekaleti 1.at işleri reisi general dan l\fchmet Nuri, Zeki, Kifa.n 
Abdi Tandır tarafından lstanbu. ve tümkomutan vekillerinden 
la göti.lriilerek yüksek tasdike Hasan Ataman'm da generalliğe 
arı.edilecektir. terfi edecekleri anlaşılmaktadır. 

Generallerimizden Abdurrah _ 
man Gürkan orgeneralliğe, Zeki 
Erokay \·e Kurtcebe korgcnc. 
ralliğe terfi etmektedirle.r. 

Bu liste ile ordumuz ilk defa 
olarak dört hava generali kazan· 
maktadır. Bunlar Tuğbay Zeki 

1 icaret Vekili 
AlJdında 

tetkikler yapıyor 
Hiçbir ~erde ekmek fiyatının yüksel
tılmes ıne müsamaha edilmiyecek 

Aydın, :!:! - Tıcarct \'ekili Nazmi 
-~ ~ Topçuoğlu dUn g-ccc tzmlrden şehrimi 

~ zc gelmlgtlr. lluı;lln mllstahsillerlc 
\ y, temas edece!<, lneiı ı plya.s."ısının açıl 

ar t ·, ması işlerini tetkik eyliyccek ve ya 
"' \ rın lzmlrc döncccl:tlr. \•eıtıı cumıırtc 

• si gUnü tzmlrdcn Tıı han 1.-apurile ls· 
tanbulıı hıırcket edecckllr. 

17.:\UHUto: IH'~KU Tt:ThlKl.l-:U 
lıınlr, 22 - Ticaret \'ekili Nazmi 

Topçuoğlu dUn fu uda tctkfülcr yap 
mış, paviyonları gczcrclt iz11hat almış 
mevcut mUr.clcrc g-clccelt sene bır 
"tüccar mUzC8ı,. llr\\'csl için dırckt.f 

· ter veınılştlr. Vekil ofis muctUrtJ \'c a 
lAkalılarlıı 'buğdar, un ve eknwl< ıne 
•cleleıi Uzerindf.! ı;-llrU~mOştür 

Nnzml Topçuoı\h• . hulka uc·ur.a 01!11 
edilecek olan ııaı:c ekm ğının veklh!t 
c;e luızırlnnaca~mı. lı;tanbukln hazırla 
ııan nlimunenln halkın kcscsınc el\•e· 

Müzakereler 
tefer ruata müteallik 
işler. üzerinde devam 

ediyor 
Bükreş, 21 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Crrova'da ocnubi Dobnıcanın 

terki hakkında Romenlerle Bul. 
garlar arasında cereyan eden mü. 
zakercler hala devam etmektedir. 

Her ne kadar birkaç gün evvel 
Romanyanın Dobrucayı terket. 
mesine rıza göstermesi suretiyle 
bir prensip anla§masına varılmış
sa da şimdiye kadar lıir anlaşma 
imza edilmemiştir. Nitekim terke 
ait teknik meseleler hala mUna. 
kaşa edilmektedir. 

ASLAŞMANL'\ ESASI.ARI 

Bükreı. 21 (A.A.) - Röytcr 
bildiriyor: 

Dobruca hakkında. Bulgaris
(De\amı 4 üncüde) 

Mac aristan 
Romanya ile 
a ıılaşa nı ıg or 
Romanyalılar Macar 
taleplerini "gülüne ve 

akla sığnıaz,, bulu'°yor 

Mihveriıı 
haken1hğ,ne 

müracaat 
muhtemel 

Tlşl! olmadıgmı beyan etml~tlr. HUlıQ Hul,r<'ş. 21 (,\.A.) - '4 \<'r: 
met ekmek flyntınm hıçbir rcrde art Transıl.,anya m sel ı haKkındıı 
masmıı mü!amal)ıı ttm.ye t•k nv~ı Hnmvı 1 \'" :\tnccı ı i tanını ni.t~ "' ,ı 
tar muhafaııı edilecektir j ı, ~ ı!J.ı.ı~ ol .ııKl:ı ı t•kh r. 

Vekil akşam Alaıı.ncak sarınd n .A) · ti.lJda :ı üba\ n t BU re~t.e Turn.ı 

dma gltmııur. ( f>cnmı 4 tinC'üdc) 



} 5 Yazan: :J<acüccan- :J<afh, 
Avar milleti de çılgınca kıvra· 

narak acı acı haykrra.n bu hay
Yanlnra mı benzlyecekti? Bu, kor. 
kunç, pek korkunç bir ecydi. o 
halde niçin Hamzatm açtığı bay. 
rnk altma koşmuyorlardı? .. 
B:ıhar ge~tf. Hncr Muradın 

dul annesi e\inln ka.pmı önünde o
turmuş. bir koyunun iUyleıini yo· 
luyordu. Bu koyun Dağıstanıı mah
sus bir cinsti· Tilylerl yolundukça 
derisi kıpkırmızı oluyordu. Daha 
sonra bu kızarıklık geçecek, kıllar 
yeniden çıkacaktı. 
• A vnr kadınlan ~k yu.mu§ak ve 

ince olan bu ynnden iki parmak 
knlmlığmda sornplar örerlerdi; 
p2k sert geçen kış nylarmda bu 
roraplnr pek işe yarardı. Bun
dan ba§ka ı;ok güzel çuhalar yapı
lır; satılmak üzere Avrupaya bi· 

le gönderilirdi· 
Hacı Murat zavallı koyunun gıp. 

lak ve kıpkı:rmm derisine dalgm 
gözlerle baktı; bir ağaç dalını 

yontmakla veklt geçiren Osmana 
dedi kl: 

- Bir memlekete yabancı dev
let gelince oranın aml sahtplerlnl 

işte cuna bcn.zctirler!·· 
Osman da bir müddet o manalı 

m&ll%8raya dıllmıu, derin derin dU
şUndO; di§leıini sıktı, içini çekti. 
lkide bir sevgi ve gunırla onlara 
J;öz atan Fadlmat söze kan5t1: 

- Doğru aöylilyor:nm, oğlum! 
Lakin Hamzat'm değil Hanlarm 
bayrağı altına. git; nan'k8r olma! .. 
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Hmı"ZAK 0?oı1'NJ>E ... 

tlereluın'lı Hoca Snit talebesi ga
zi Mahomat'm ölUmüno rağmen 

Rus hududundan beriye, k8yUne 
dönemiyordu; Şamll de onun tale· 
1 "'siydi· Hatta bir gün, aralarında 
~:ımilln de bulunduğu talebceino 
öyle sormuştu: 

- Bu memlekette okumadan da 
• a!jamak mUmkUndür; niçin oku· 
or ve yoruluyorsunuz? 
İçlerinden birl cevap vermi;ıti: 
- Ecnim babam köyiin hiQ ta

mnmanıış, fakir ve zavnllı bir ada. 
ınıdır. Hiç olmazsa bir köy imamI 
olayım da ailemizin adı anılsın! 

İkincisi de: 
- Şimdi Ruslar bizim yurdu· 

muzu aldılar; onlara hiç bir fi6Y 
yapamadık! Bunlan yazayım da 
baı:ka milletler okusunlar; hiç ol. 
mnısa onlara ibret olsun! 

Dcml§ti· 5amilln ne olacağı da· 
ha o zamanki sözlerinden anlaşıl

mıştı: 

- Biz MüslUmnnız, halbuki is. 
lamın 5artlamııı uymuyoruz. O 
fartları i)ice öğreneceğim; halita 
tanıtmak ve saydırmak için ne la· 
zımsa yapacağım! 

Hoca Sait bUyUk bir vakarla 
hepsine birden demiştir ki: 

Vay türkçenin haline 
B lR muharrir fiafr. '.Vnhnt ~r 

muharrir scdnçtedlr· Vst -üs· 
te ynulığı bir silrll ynzı rol oyna.
mr5 vo nihayet gnrotc sekreterleri 
:ırhl< "Vekiller gcldJJor". ''İngiliz 
140 Alman tayyaresi dü:Jllnlüler" 
;..>ihi boruk serlavbala.r '.\'erine "Ve
Jdllcr geldi" ''İngilizler' 140 Alman 
tayyn.rcsl dlişünlU" ya:ıııbllmcyi 
öğrcnmi5JerdJr. 

J\lnlıarrir ş:ı.lr veya nir mnhar. 
ririn fıknrayn sadaka vereceği go. 
li~·onnuş. Diklmt ediniz: "\'enne· 
mis", ''Vereceği geliyormuş.t• 

Bizce \'ermelidir· Bu, s\inahları· 
nm kefareti olac:t1.1ır· 

(:fünahı yine ayni yazısından aJ
dığmuz su <'Umleyle ispat mümkün
dür kL okuyanlnnn ttirltçenln dü.s. 
tüt;rü bo fe.ci Juı.Io gö.1 y~ clölanc
mclerl lmltfı.nsızdır· 

"Biltüıı iddia. vo te,hl lcrlm or. 
tnıla oldui:'llna göre, yüz yliz ger 
r•QJ,! • 

- Herkes istediğini bulur; siz 
de muradmıza erersiniz! .. 

Şimdi eski talebesinin Hamzat
Ja ntba§t gittiğini söyledikleri :ı:a. 

man hiç 5aşmadı. Bununla beraber 
kendisinin haksızlığa uğradığını is· 
bat için ras;tgcldiğine konferanslar 
veriyordu: 

- Şeriatın haram ettiği iç:ki 
kaynamamı!ı üzüm suyudur. Sar. 
hos eden öteki içkileri de ona lu· 
yasla haram ederler. Çaa haram 
değildir, çünkü bir San (•) kadar 
içilince ancak sarhoşluk verir. 

Çna'nın ekmekten ve sudan farkı 
yoktur; tedavi için kullanılan ki
reç .kaymağı gibidir- Zaten bizim 
memloketimiz falcirdir ve her çc. 
§it yiyecek bol bol bulunmaz; az 
bir ı::eyJe uzun zaman tok kalmak 
ihtiyncmı duyuyoruz; bu da Çaa ile 
mümkUn olur. I.Akin tokelc ( .. ) 
sözllm yok. Zira bir bardağın yarı. 

sı kadar içilse insanr kendinden 
geçecek Jradar sarhoş eder. Ben 
hayatrmdıı hiç tokel içmedim; e· 
vimde yalnız Çaa vardı· 

Halbuki 5am11 bu sözlere hiç al. 
dırmıyor; Hoca Saidin nrtık gavur 
olduğunu söylemekte devam edl· 
yordu· Zaten vaktile Hcrekan k8· 
yi1 znptedlldiği zaman gazi Maho
met hocasmı seri>cst bıraktığı haL 
de onun evini basarak küpler d~ 
lusu Çaa.'yı döktüren adamın Şa. 
mil olduğu söyleniyordu. 

Bundan anl~lıyordu ki 5amil 
Avar Wkesine baş olmak ııevda.sı· 
ru gtldilyordu· Bu uğurda her 13ey1 
göze alm?Dtı· Böyle bir dava gUden 
adamm da her §eyden evvel ba§ 
mcvkiinde olan Avar Hanlan sU
lfilcsini yok etnıeı;i pek tabii kar
şılan.mD.lrydı· 

Hamzat on bin kadar gönüllU 
topla.ıruştı; bunlann büyük bir kııı.. 
mı atJarile birlikte gelmi51erdJ. 

Bahu Bikcden açık bir cevap gel· 
me~nco Hunzak fizerfne gidildi· 

Hamzat beyaz atmın üslilnde, 
beya.z sarıklı kocaman bir kalpak 
giymiş olduğu halde heybetle iler. 
liyordu· Çukasmm göğsündeki sa· 

vatlı barut mahfazalnrr, ince kc -
metinden sarkan savatlı gUmil§ dfJ. 
ler. saplan işlemeli kama ve kılıcı 

ona bir hUkilmdar görtinUşU veri. 
yordu. Sağında al bir at Ustlinde 
kırmızı ve yuvarlak sakallı Şamil, 
solunda keskin bakı§lı ve tedbirli 
Hacı Vaşef gidiyqrlnrdı· Arkadan 
bUyUk bölük ve muntazam saflar 
halinde bUyllk bir ordu ilerliyor • 
du. Binlerce ağızdan gür sesler 
yiiksellyor, tekbir getiriliyordu. Bu 
uğultu dağlardan inen büyük bir 
kasırgayı, bir seli andırıyordu. 

(Devamı tıa.r) 

(•) Bir kilo Jmdar tutan ölçü· 
C0

) Çııa'nm fü;,fünCle toplıınan 

renksiz su· 

l\Iulıarrlr sair veya sair muhnr· 
rirlo turkçeyi lsliıh hah inde öna
yak olmıımnsını temenni ede1im··· 
Ynzı mütlilrlcrl tiirktemid diizel
tcceğiz cllye kentlisini önıelt ıılma. 
ya kalkarlusı:ı va~· tiirkç<'.nln ha
line· 

Beş kişinin marifetleri 

' 1 S ı...-~1' ~ı:· !ilerin s<>r l'lli• ha
şin olCluklarmn tUrkç~yc 

luymavn h:..~l:ulıl;Jarındnn nnhınuık 
kabildir· 

Ulr yazıda: "Ul"'ş ki inin ınnılfef
lcrl" diye bir serle\ lın· r..t'lki ile 
::oraya Jmrı)}:ln "1.risi" nin marifeti. 
clir bu; ldm ne lıilir? 

Gerç.i türks:.edc ımyı ıfa.ll:ınndruı 
sonrn ı;elen i ·imlerin cemi isaretl 
nlrnıynca,'1111 Amcriknda. olmtrnaz· 
lar. l•nlmt Tüı1dycdo nmhıırrir ~e. 
çinenlcrln lıiç olmazsa bu lmdnrcı
b'Illl öğrenmeleri Jaznn~elir· 

Bu bir kişinin yaphğı marifeti, 
t-0min (){ıertz ki beş li:iQi dc~oil. bin 
be~ yüz ldşt bir nrnya gelsc~·ıll böy. 
lece t}ed<lclendircmez<li· 

H A BE R - Ak,.am PostaS1 22AGt;S~ 

Ailelerine köyde ve 
şehirde yardım için 

Bır tahmatname 
hazırlanıyor 

Dahiliye Vekfileti asker aile 
!erine yapılacak yardımlar icin 
hazırlanan kanun henüz kat'i 
5eklini almadığı halde şimdiden 
vilayetlere bir tamim yapmı.,'? 
ve kanunun tatbiki için hazırla
nan talimatnamenin tasdik ediL 
ınek üzere olduğunu bildirmiş. 
tir. 

Talimatname iki kısımdır. Bi 
~inci de köylü asker ailelerine, 
ikinci kısımda ise §ehir ve kasa
balı asker ailelerine yapılacak 
yardımların tatbik 5ekilleri tes. 
bit edilmektedir. 

Bazı addelerin 
stokları tesbit 

ediliyor 
Alakadarlar 

beyanname verecekler 
Ticaret vekAJeU bazı maddelerin 

piyasadnkl stoklannı öğrcnmeği lü· 
zumlu görm1l3 ve bunun için al~a· 
darlara emir vcrmi}tlr. Ellerinde de· 
rl, halr, balmumu, keten, pacavra, pc3• 
nir, balık ve balık konsen·csl bulu· 
nanlar 'bunlıınn miktarlarını bir be· 
yaruı.ııme flo cumartesi günU ljğ'leye 

kadar mmtaka ticaret mUdllrlUğünt 
bildireceklerdir. 

Mısır çarşısı 
.Yeni Hal şeklinde nasıl 

taksim ediliyor 
Mlllır çarı;ıaının modem Ye umumi 

bir lıll §Ckline getirilmesi lçla hazır
lanan pll'uı dlln vali ve belediye rel3l 
tıırafından tetkik edllmi§tir. Çarıı 
MI §Ckline konulduktan sonra manav· 
lar, sebzeciler, balıkçılar, tnvukçulıır, 
kasaplar, baltkallar \'e attarlardan 
mürekkep yedi kısmn ayrılacaktır. 
Bugün mevcut 587 dUkkAnm 29 u 
bakkal, HU setıuci, scldzi attar, 12 
s1 knsap, 8 i tavukçu, 16 111 mannvlar 
için a}Tdmışhr. 
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Nafia vekili bu sabah 
şehrimize geldi 

Natin. veklll Ali FUat Cebe.soy o:ı 
aab:ıhkl ekspresle Ankaradan fiehriml· 
zc gelml§Ur • 

Silivri rıhtımı yapıhyor 
Silivri llmanmda i!!l{ele ile mendi· 

rck arasında i~'I& olunacak 200 metı-e 
uzunluğundnkl rıhtım mUnakasaya. 
lrnnmu§tur. Kışa. kadar bitirllecektlr. 

* DUn s:ıat 15,20 de Kalltnrya kö· 
yünde fkl kaUı bir evden yanıın çık· 
mr", Ycşilköy itfaiye.si yetl§erek s(;n· 
dllrmUştUr. 

• lkUsadl ve Ucarl büyilk bir ehem· 
miyetı hlliz olan Samsun • Uafra §". 
sestntn bir kamı mükemmel bir !Jel{le 
getlrilmi9 olması mlln(lkalAtı eskisine 
nl.sbeUe çok kolaylaştırmı§tır. Geri 
kalan kısmın .ı;onbahnrdan t:lı'Vel ta· 
mamlanmrumıa ~malrtndır. 

.\~ MUnakalrıt \'ekili Ali ÇeUnkaya· 
nın ynnn §ehrimlzc gelmeJıi beklen· 
mektedlr. 

• Dün ıı:ı.bah sııat llçte ZArada on 
s niye devam eden oldukça ı,lddetll bir 
ve ıaat UçU otuzda ııeldz saniye de· 
vıım eden orta §lddette iki zelzele ol· 
muıı~ur. Haıar yolctur. 

• Clbııli tutun fııbrlkasmın kıyım· 
hane kısmının diln sabah tııva..nı çök· 
mUJ, maldne i§çilerindcn HUı;eyin sol 
kolundan yaralanm!§tır. 

• Altın dün 20 kunıl) dU§mU~ 2130 
den muamele görmUştUr. 

Basra yol i e · ihracat 
Ticaret eşyasın111 nal<li için Surıye 

ve ıra DemirAoU rında tenzılat yapıld! 
tthalit ,., lbrllClfmuun rıı ynluylıı yııpılmıun Uzcr1ndek1 tctldklt•r 

k •>1 neticde:r !\'crmlşUr. rfye ,.e 1mk demiryoll:ınndn, lt':ınJAt rn Uırao:ıt 
madddertmJıin nn.lt1i l~n knL'l!t ~apılması tL"mln olunmu1tur. D:mlryollnn· 
ıwz.da ıd:ı Uı:ım f'1r..n tendl!ı.t 311pı1ıtıl:tr.n aonm mıkllyııt OU\!ımh ı;ol• u~ıır· 

lıyıaea.ktır. :auadıın lıaltada dört \1lpunın ingilt~rc \C Aın rik;ıyn Jıur~ 
kd otduğO anla dmı,tır. 

ithalat tacirler ini 
vazıf eye davet 
Vekalet takan lemin 

edip mal getirtmelerini 
istiyor 

Ticaret 1:ekiJetl al!l•adarlara b!ı 
ıamtm y.ııpnı!f. 1thz.lAt tlhurlarmnı 
meınleketlıı nwbta.ç olduğu maddele 
ri ~ten temin etnıcıc )'Olunda r;o1$ 
daha fu1a ç;ıllflll&lan IUzunıı:ınu bil· 
dlrml.ftlr. !euı;ok ecnebi !abr\ltalan 
ta:wı temin edildiği takdirde TUrkl· 
yeye fıJt.enllen ı:)11add leı1 g6Menncğt 
hazır olduklarmı iblldinnl: lerdlr. le.ha· 
ll~Ilardan, mal geUrecelılerl yerler
de fhraeat mnddelcrlm2:-,e Ullljterf bu· 
laMleccklerl ve= JXSylelikle tnkıuı temtı:ı 
edeblltcekl,.rl hatırllltılmalttadtr. Bu 
l"Olda lüzumu kadar çal1Jm4.41klen 
g'l/rülen fUuıUtı;ı \ ' C fabrika mfimes· 
ıJICTinln ellerfndeltl vulkalar alın&· 
c ktır. 

6 lira taksitle 
modern ev 

Yeni kanun projesi 
büyük bir alaka 

uyandırdı 
Kazancı az olnn vıı.tanda§la.rm e\' 

aııhlbl olabilmeleri iı;ln haurlanan 
kanun projcal bUyUk bir al~ka uyun· 
drrmıı;tır. 

DUn "Halk ynpı kooperatifi ~irketl.. 
mUc&islednden mimar Seyfi valiyı 
zJyarct ederek ucuz e\• tipi hakkm· 
dakf bir projesini bildirmişti'". Bu 
projeye guı·e, bir a:ılon, 3 od:ı, ~yo, 
abdesthane, mutfak ve kömUrlUkten 
lb:ırct tek kdlt b:ıhçcli ,.c modern be· 
ton bir binıı. armı..stle beraber 1500 il· 
raya mal olmaktadır. Bunun bedelini 
15 senede tnksltle ödeme!{ Uzcre o.y
dıı. 6 llrn 15 kunll} vermek kttl gele· 
ccktır. 

-~ 

Bu sabah gelen Köy enstitüleri için açılan 
Venedıkte lokanta iki müsabaka 
sahibi bir Türk neticelendi 

- / 
Do«ru~~ 

o . ? 
Değil~· 

jııC 

Tuzla içrrıel:ek 
telgraf çek tc 

munzam uere 
tabi midir? ~ 

_: .. !t\~.ıtı 
.. l'AI\ll" nıU .,.,btr JP'(. 

ebe efi Enver Olrtıf• .d~ 
c' nl Tuzln. l!;melcrine ~M İl 
bir ita, gün içmeler otCdJSlllt ~ 
ıuı~tır· Bu sırada :ı.~, ,., 11 
telgraf çekmek fcab e t~~ 
grnin:ıme ı "/ ağoSf,o~ 

11 
~ 

i8;)4 numaralı maJıb'": tfl" P~ 
tel~rafhnnesine ,·rJi[tıtl' ı;cıl 
si gün Tll71n t.cl!!t'nf ınt~r "et<" 
;;rafı . .ı;önılcreno ŞÜJ lo el' 
\CrıtUBtir: 111,J 

"1ı;me ot~li lıir sıı.nt1 ,, rfl 
dir· Telgraf H~riJeıned · ıııt ~ 

Tolgrarr göndereDe 1~__:-ç \"Crilıneklt~ berııbcr, tc ' 
• J' Ol ...,., o!J '' )·ıno ,m·cr ,, - oıır•· ~ 

l'nlıaf, 1111cak ild gütı !>t5' ııd~ 
Demrk mektuıl ~·n1t t~ır 

nrnler oteli mesafesi" ~i ~ ~ 
göıu1erene cenp ,·eti~ dt-~ 
lcr için Tuıln nıerkeı111 e111lf':~ 
müedet de ol n, bo1ıl ı.,-... ,ı 
tcl~rnfmn daha. ev,·f'l ~ ~ 

Telgraf mutla.lm. ınil ,.nl~ ·~ı 
hlyetli isler i!;,tln b!\.' '11 tt.~ 
ıt:ıdır· midiğf.mlze 'li'~c "' 
nıcrkeı:lcrlne mua~11'11 ditrrt' ~ 
uzak messfeleroeld ııdt ,ııtP..J 
kilen tel.,.rnflartlan• §Ol1 ııı~ 
<len maluı.lUne isal lç~rıcı'tlı< 
bir ücret nhnnınsı ,·c • l~J 
p;rnfrıı malmlllnc sc' iti~: ~r 
ıll· llnlbuki lstıı.nbnl t~ reJetl ,. 
ı.lnde bu tf-lgrn!ı JuıbU i~~, 
nıur Tuzla. merkexiy~,yrr 11!t ~ 
ra<1mdııki mcs:ıfc l~lil c &f~ 
ret istemc:niı:tir. B~ ~~ 
!:İn munuım Ucrct B ~ ~ 
euiyors:ı. burednki pıt'Jll~~.,. 
~·or :l tel~rnfm ,·crile'ı:-&ıP 
dirdi~i için Tw.ln. ıner1' ~ 

"Avrupada mütehassıs Ankara, 21 (A.A.) - Aldığı. rt-lwti hahıhılrr. rU: c&I~ 
garson diye bir §ey m12: malumata göre, Malatyada Hususi trenlf'r teh cıltl' 1 t 

Akçadağ ve Trabzon da Beşikö. rağbet görm~lnc ~ taıı<1J-"'~ 
Yoktur dl.yor . .. d lere r.lbette h1r rol' \'11 .,.. .J 

" yun c yaptırılacak köy enstitü. • .. daJl1r w ,. 
Mahmut Altay isimli bir Türk !eri binaları avan projeleriyle va- h:\Ssn. tll<'ir '" f§ n ıtıur;ıııılt 

bu sabahki scn:ıplon ekspresile ziyct planları için memleket mi. 'c bunlara bir ~oli :ı{~t~ ıf 
ltalyadaiı 5chrimize geliniı;tir. :marlan arasın&.ı Maarif Vekaleti mü fa""1 icl"T&flnr ç~\.~ ':P. 

tarafından ac.ılan nı"-abal•"lar.. Nlebilir· nu vn.ziyetftı ... ı~~ ~ Venedikte oldukça bil.yük bir w; "' .. d ı ha ı bi ı;];..ı" F.A 
lokanta 3ahlbi olduğunu s5ylfyen göndcrilmi olan projeler hakkın. n..c; n.rm ! c . r ıiJlle~ 
Mahmut Altay burad"' bı"rkaç da jüri heyeti kararlarını ver. fmanıaı lan lı:ıkin:ı"imll'ı ~~ ,'.! 

... - miştir y.'lle ere ı;ıc ece ' nl ıırıl'· il 
gün kalarak akrabalarını ve llk • t d . at .. d.. .. munzam ilrrct 11.ımıP ııd~ti'f1 
dostlarını gördükten sonra tek · e ns umwr. ~u u_ru 1 ğmm teshitl ,.c ıı.tal• ·1 

1 
Hakkr Tonguç, vekalet müfettış- . 1 r 1 t,· ·ofll% ff1 • 

rar talyaya dönecektir. ]erinden Doktor CeUll Otman, rnıru 1\7.f):.ım ';" ··~ •e;til 
r-.ıumaileyh lstanbuldaki gar- Nafia Vekaleti mümessili yüksek O~ 

sonlar meselesile ala.kadar oldu. mimar Sinan Mimaroğlu, yüksek 4 _ -- , 
ğunu ve hunun hakikaten üze - mimar~ar birliği. mümessili yük. v . v~ıı 
rinde durulacak bir mesele ola • sek mımar Recaı Akçay, glizel en~ P 
rak kabul edilmesi ltiznn geldi- sanatlar umum müdürü Suut Ke. • ·, 
ğini söylemiş ve demiştir ki: mal yetkin, talim terbiye azasın. mu av 1 n ,~~ 
"- ltalynda garsonluk çok dan S. Eyüboğlu ve Maarif Ve. J-l' J 

güç bir iştir. Hiç bir lokanta ve kaieti müfettişlerinden H. örs. 0·· . basladı, • Jj) 
ten'den milteşckkil bulunan jüri ~n ışc ~ gıcı r 

gazino diplomasız garson çalı~ heyetinin kararına göre, Malat. Nıhat bu akşaıı1_ tB~ 
tıramaz. Fakat her memleketin yada Akçadağ köy cnntitüsü mü. Terfian Siirt vaUtlt~81olı ,ı f 
gnrsonu yerli olmalıdır. Nitekim sabakaııma iştirak eden mimar- mı, otnn vnu mua,in1 f ,.~e 
1Wyada Venedlkli bir garson lırdan mimar Ahsen Yapaner'in Pepeyi bu akl!:ı.m ycııl &t 
Venedikte Milfinolu bir garson projeleri vaziyet p!Snındaki top. na hareket eı.lecokUr. 11cıııt ~ı~ 
Milinoda ve. Romalı bir garso- luluk, yol üzerine binaların inti. dlltsta;;:~ı ~'8~ mu•;ıııı '4ıı1 ı 
nun da Rom.ada çahşmasr tercih bak ~ekli, biribirleriylc mUnase. ·ye:~ ,.a:ı~~~e a~ıaJllıetıf·ııdet·r 
edilir. Çünkü bir Vene.dikli gar. beti bulunan yapılarrn enstiti.i a- metli ldııreclmizi de tetıf~l)'tl' 
son V'enediklinin zevkini bilir hengine uygunluğu, mahalli ik. vazıte!erlnde dG nıu"ııtt• 
ve ona göre hareket eder. Bizim lim şartlarına tctabuku, inşa mal. 1eriz. _____, tl~ 

1 1 
t . zemesinin yerli malzemeden sc. ---o--- lrt' ıJİ 

mem c te tc de yerh garson CR- çilmiş olması mimari S<'killcrdc Ik. r .. ş\l'ct ş ti 
hşmalı.dır. Bir lstanbullumın milhalli karak~er tebarü~ ettiril- l po IS r~ e ~e ro''-
arzu ve zevkini hiç bir yabancı ' mis bulunması bakımından birin. suçuyla. adbyeY ~~ıı>~ 
garson anlıyamaz. ciliği, diğer projelerden Bekir Ortakı;y komıaer ın sııl (O! 

Her milJetin yemek yiyişi ve ihsan Unal'ın projesi ikinciliği De P0118• meınurın_rm:;rdcrı .. ..ı: 
ğlcnişi v.- d B b"l . o h B f · . .. .. haklun..ıa b.'lZı ı.ıın tJJ f.'' · 

c a.,. lı ır. unu l mıyen v~ı·· }. asn f~ Aanıkn pro1es1. u~un. aldıkları iddiru;Ue tııJtlbfl ~ 
ynbancı gnrson mii~teriyi kızdr. e~ u~_u •.... e!.. ı r anın proJesı de tir. 11' 
rır . .Avnıpada ıntitahassıs gar dorduculııgu kazaruru9tır. Komiser muavin! ;ıc ~'tif· 
son diye bir §ey yoktur.'' . !~~bzcn?a. Bc~ik?z~ köy e~s: .sorgu Mldmllgine vertlıtl , 

iki defa ceza gören 
garsonlar 

ça.lışamıyacak 
B~ledlve teftiş ve koııtrollerlnde ta• 

rlfelcrc ayl:ın b:ırelcı.ıtıerde 11\llundu· 
ğu iki dcfıı. tesblt cdllecel;: ı;nr.ı:onlıırm 
ellcrtndekJ Vesikalarının alınması ka· 
rarla§nU§tır. 

---0---

Naftalin ihtikarı 
Naftnlln fiyatları Uzcılnde büyUlt 

tılr ihtlkAr vardır. Mıntnka. ticaret 
mlfdUrlll~U 1Jsktıdardıı bir yerde 120 
l<Unışa perakende nnftalln ııatılclıtı· 
nı tespit etmiş \e tnhklkata l.ıaıln· 
mı~tır. Eskiden ille naftalinin 1'1103U 
15 kurutı clvarındllydı. 

tıtusu proJesme ıstıraıt eden ıkl ~tıı•ı: 
mimardan ihsan Yapaner'in pro- Tarifeleri 18' ··jii 
jeleri birinciliği. Bekir İh~n Ü. M··diirliJ 
nalın projeleri de ikinciliği ka.. iktısat U l ,e1' ~ 
ıanm!_şlardır. . . tasdik ecıe ~ ~ ~ 

Musa baka şartno:.mesınc tcvfı. n:ır gazino 1oıtsnl'• 'Jeti ~ 
kan eserleri birincilik kazananla- bal1çe,' çalgılı 've çaJg~~,r lİ 
ra 2 bin. ikincilik kazananlara yat tnrl!elert kny:rtıll~ı;tt"c 
1000 ve ü~üncülük ve dördüncü. bundnn sonra beJediY0 .tll'· 
lük kazananlara da 150 ser lira lUğUnce tasdik cdlleocl• 
verilecektir. .. 

Diğer köy enstitüleri için yap. 
tmlacak binaların avan proje ve 
vaziyet plilnlanna ait müsabaka 
müddetleri henüz bitmemiştir ve 
bunlar hakkındaki şartnamelerin 
Maarif Vekaleti ile maarif mü. 
dürlüklerinden verilmelerine de. 
varn olunmaktadır. 
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iki ingiliz 
nazırının 

Türkçe 
nutukları 

J Çin HükOmet 
mrekezinın ınüthiş 
bombardunanı 

Türk ırkı 
• • 

emız, necıp 

ve asildir .. 
nkara, 21 (A.A.) - Londra 

yosunun dün akşamki türkçe 
ıriyatında İngiltere müstemle. 
t nazırı Lord Loyd ve Hindis. 
nazırı Amery tarafından iz. 

r fuarının acılması münasebe
le türkçe olirak yapılan hita. 

lerin matbuat umum müdürlü. 
radyo dinleme servisince zap. 
ilmi§ metinler a~ğıdadır: 

Lord Loyd şunları söylemiş-

"Bu harp senesi içinde, İzmir 
nnın açılıımr, biz Büyük Bri. 
yalılar büyük bir memnuniyet 
sevinçle karşılıyoruz. 

Britanya hükQmeti. deniz aşırı 
ret işlerine verdiği büyük e. 

mmiyet münasebetiyle, İzmir 
nna geniş mikyasta iştirak et. 
ıtir. Bizim bu hareketimize 

distan hükumetinin de iştira
• Büyük Britanya hükumeti 
mnuniyetle kabul etmiştir. 
Büyük Türkiye Cumhuriyeti. 

n bu sene ve gelecek seneler de 
vaffak olmasını temenni eder, 

pinize saygılarımı bildiririm." 
Hindistan nazın Mister Amery 
şu hitabede bulunmuştur: 
"Kırk seneden ziyade oluyor, 
n de dostum Loyd gibi Türki. 
nin her tarafım dolaştım. Eski 
tanbulu, Yeşil Burs<.yı, güzel 
miri, şirin Anadoluyu pek iyi 
lirim. Türkiyede, her sınıf halk 
asında, hususiyle askerler ve 
'ylüler arasında pek iyi dostlar 
zandım. Türk ırkı, temiz, necip 
asildir. 

Eskiden, sadık, temiz yürekli, 
muslu ve çalışan Türk milleti 
ndisine kıymet verilmediğini, 
·rmct cdilmediğirti hissediyor. 
.: ~unu eski devirlerde gönlüm. 
uyuk Atatürk'ün o güzel mem
kcti yeni baştan yapmak için, 
ürk milletini kurtarmak icin gi. 
ştiği mücadeleyi memnuniretlc, 
erakla yal:ındıın takip ettik. A. 
türk, Türk milletini nasıl bir 
la sevkedecej;ini. milletinin se. 
meti ve saadeti için nasıl calı
cağını pekala biliyordu. Bu. 

ünkü Türkiye, Büyük Atatür. 
ün başladığı ve İsmet lnönünün 
~yük b:r kudretle takip ettiği 
ın güzel neticesidir. 
Ben de bugün Türkiyede olma. 
, o büyük eseri gözümle görme

• ne kadar isterdim. Fakat her 
e kadar sizlerden uzaksam da 
önlüm sizinle beraberdir. lnşal. 
h yakında orada bulunurum. 
Şimdi Hindistan işlerine hak. 
ak Uzere Hindistanda bulun. 

tayım. Bütün Hindistanlılar 
Büyük Britanyahlar ı a""'na

ğımıza emin olduğumuz zafe. 
"mizi, dostluk ve rabıtalarımıza 
dık olarak beklemekteyiz. Şim. 

ilik Allaha ısmarladık." • 

Bir çok 
Fransız 

Generalleri 
ekaüt edildi 

Loadra, 22 (A.A.) - Vlşi hUk1lme· 
birçok Fran.su: generallerin! tckaU· 
HVketml§Ur. Bunlar arumda Flan· 
• muharebeleri kahramanı general 

&rd ne Flandrea rtcatl ema.ııın· 
nılltte!iklerln dUmdar kuvvetleri· 

e kahramanca kumanda eden general 
ouz Tardır. 

Dünkü 
cezalar 

ramvaya atlayanlar 
ve muhtelif esnaf 
cezalandınldı 

N1ll altıncı §Ube memurıan dUn 
ae ldflyt tramft7a atlarken 

...... ıaqıJlr w eea bmnlflerdlr. 
da bqka :16 kilo ekmek nokan 

oldutundan ml1.aadere edilmlf, 
O .-ıı&f p1alikten cezal&ııdmllDlf ve 

f0f6r <le karneılz olduklarından 
armda ceza za tı tutuım tur. 

Tonlarca bomba atıldı, 
binlerce ölü var 

Çunkin-.:. '!1 (A·A·) - Evvelki 
gün ve dUn Japon tayyareleri ta
rafından yapılan ~.indilz ve gece 
baskınlarının tevlit etti({i yangın. 
lar Çunking'in ticaret mahallesini 
hemen hemen tamamen tahrip et
miştfr. Japon tayyareleri tonlarca 
yan;m bombaııı atmı~lardır· Yanan 
binalarda yüzlerce kimsenin kal
mış olmasından korkulmakta ve ö. 
lü ve yarnlı adedinin hlndC?n fazla 
olduğu zannedilmektedir. 

Di!n bankalarla mağu:a. lokan
ta ve tiyatroların bulunduğu ma _ 
halle balA yanmakta, alevJl'!r en az 
15 sıra binayı kaplamakta idi· As· 
ker, jandarma ve gönUllüler yan
gml:ırı söndürmeğc ve intlz..'\mı te. 
mine memur edilmiştir. Hasar ge
çen maym aymdakinden de fazla. 
dır· 

Kesik baş 
cinayeti 

Katil dün cinayet 
yerinde suçunu itiraf 
etti ve saklı bıçağı 

meydana çıkardı 

Bir müddet evvel Merd.iven. 
köyü civarında MevlCıt isminde 
bir temizlik amelesini başıru 
gövdesinden ayırarak öldürmüş_ 
lerdi. Us1tüdar müdei~iliği 
nihayet geçenlerde kat~ bul
muştur. l{astamonuya kaçan 
katil Mustafa ile <!ayısı Şükrü 
orada yakalanıp !st:ı.nbula geti" 
rilmişlerdir. Suçlulardan l\fusta. 
fa suçunu itiraf etmiştir. Ve 
şöyle demi~tir: 

"- Vak'a gecesi Mevlfıt na
musuma taarruz etme!~ istedi, 
namusumu korumak için onu 
öldiird'1nı. 

Diğrr &uçlu isr, suctınu inkar 
etmiştir. 

Dün müddeiumumi Rnlib Sc
liç bcrab"'rınde suc:lular olduğu 
hal~e <·inayetin vulrnbul<luğu 

yere gilmi~. buradl Mustafa, 
Mevlfıdu nr.sıl ölcH:r·1U ~rüııü an· 
latmıs Ve SUÇ aleti olan b· 1"l~I 
da sakladığı yerclcn çıkarıp 
müddeiumumiye te&lim elmiş. 

tir. 

Uzun menzilli 
toplarla ıngiltereye 

ateş attılar 
(BaıJ tarafı 1 nc.'idc) 

faaliyetin esklal gibi devam etmekte 
bulunduğunu gözlerimle J;ÖrdUm.,. 

UZUN MEXZlLLI l'OPL.\K 
Londra, :n (A.A.) - Verilen maın· 

mat& gbre, birkaç giln evvel lngillz 
aahillerinde bulunan maden parçaları· 
nı tetkik eden mütehassıslar bunların 
i'ranaız aahl11erinden Doğu - Cenup 
.sahili Uzcrlne bUyük menzilli toplarl.ı 
atıl&ıı obUıı parçalan olduğu netlce· 
alne varmıılardır. 

150 klloınet"ye atan bir top !malin 
de teknik zorluk mevcut değildir. 

Fakat bu top pek pahalıya mal olur. 
Bundan bqka endaht lsabeU dalma 
kararsız olacaktır. Bu menzilde bir 
topun 11kmtı tevlit etmekten başka 
bir netice vermlyeceği kanaati mev· 
cuttur. Bu toplar askeri bir netlce 
veremez. 

.Mermlnln atılacağı yer tayyare ile 
tespit edlleblllrııe de bu keşi! tayyare· 
lerl dalma dU§UrUlecek, yahut da hll· 
urıı. uğratılr.caktır. Atı~ ne kaılar 
bUyUk olursa olsun laabetlek1 yanlı,· 
lık d'l o derece bUyUk olacaktır. 

Londra bu menzilde toplarla hedef 
tutulduğu takdirde, atılan obUılerin 
tesadü.tı olarak ,ehre dUımesl lmkA· 
nı dalma mevcuttur. 

Hatırlardadır ki, umumi harp eıınıı· 
ıında Alınanlar muazzam toplarla 
Parlsl bombardıman etmiş, 1111 llA 130 
kllometr~den ate§ aı;:aralc :?~ Parlııll· 
yl öJjürmUşlerdl. Topların manevi te· 
ıtri az olmu§tu. Bir top yalnız 60 o· 
bUıı atabiliyordu. . .-. 

üskUdar LAie ılnemaıımda bu al' 
şam 2 film tUrkçe a6zlU 

1 - Lorel Hardi 
periler diyannda 

2 - Günahkar 
melek 

Harbi Almanya 
topraklarına 

götürmek elzemdir 
J ngiliz hava nazırı 

"istikbalden eminiz,, 
diyor 

Londra, 21 (A·A·) - Dün, a. 
vam kamarasında müza!terat es. 
nasında ha\·a na::ın Archibı>ld 
Sinclair. aşağıdaki beyanatta bu. 
Junmu§tur· 

'' - Parlci.mentonun bir çok a· 
zası bir taarruz fikrinin ileri l!U
rülmesinden, lıilyiik bir ordudan 
ve bütiln endüstriel kaynakların 
bir topyekün harp için tekasüf et. 
tlrilmesi lüzumundan bahselmf'k
te idiler. Htikümet bu yolda iler.
lemcktedir. Hükümet harbi cvve· 
il havadan. sonra d~ruzden ve da
ha eonra karadan dü'}man toprak. 
lanna götürmenin elzem olduğu
na kani bulunmaktadır· 

Şiddetli harekat haftasından 
sonra cephede bulunan avcı filo
tillalanmızın adedi, harekat bıı.ş· 

lamadan evvelkinden daha fazla bu 
lunmaktadır. Antrenman mektep
lerinden gelmekte olan pilotlanmı. 
zın adedi h~tunacak derecede 
artmaktadır.'' 

Sinkler, son üç ay zarfında ce
reyan etmiş olan hadi~eleri gözden 
geçirerek: "lııtikbalden emin ol
maklığrmız için mükemmel !lebeb.• 
ler mevcut olduğu kanaatinde
yim" demiştir. 

Sineler sözlerine şöyle hitam 
vermiştir: 

" - Büyük Britan\·a htiküme
tlnin ne Alman ne de "ttalyan mil. 
Jeti ile kavgası yoktur. Hava kuv 
vetlcrini hiç bir zaman onları tet
hiş etmek maks::ıdiyle kullanmı
yac3ktır. Büyük flritanya hliktL 
metf. düşmanın eırf askeri hedef
lerini göz önUnde tutmuş Ye yine 
sırf bu hedefleri göz ö:ıUnde tu
tacaktır. Zulilm ve ta:ı:ylk Aletle. 
rinln <;alıı:itıeı her yeri. hava kuv
vetlı>rinin kudretli kollan gelip 
sUpUrccck. ve Hitıerin Avrupa mil 
letforlni ba~lamaya çalıştığı zenci
ri koparacaktır.'' 

Ronıen - Bulgar 
111 Uzak er el eri 

Cf~:>s tnr:ıfı 1 ~dıll') 
tanh Romanya arasında anlaşma 
yapıbııştır. Craova müzakereleri 
neticesinde varılan anlaşma yeni 
hududu 1912 hudut hattında tes. 
bit etmc:;tedir. 

Romanya tarafından Bulgaris. 
tana iki vilayet terkedilmektedir. 
Bunlu Durostor. Calircra ve 
Balchık'dır. Kraliyet saray kili· 
sesinde bulunan· Kraliçe Mnrie. 
nin kc.lbi başka bir yere şimdiden 
nakledilmiştir. Nihai anlaşma im. 
zalanır imzalanmaz ~eni araziyi 
işı:al etmek üzere Bulgar kıtaatı 
şimdiden Dobruca hududunda 
ha::ır bulunmaktadır. Dobruca 
üç saat içinde iıu:al edilecek ve 
hadiselerin önüne geçmek üzere 
Bulgar idaresi derhal teşekkül 
edecektir. 

Nüfus mübadelesine ve meto. 
duna taalluk eden teknik müşkül. 
ler hakkında müzakerelere de• 
vam edilmektedir. Bu müzakere. 
lerin on beş gün kadar daha sür. 
mesi muhtemeldir. 

Yeni hudutların takip ettiği 
1912 hattı, Silistrenin şamil mın. 
takasından Tuna boyunca Kara
~eniz sahilinde bulunan Manga. 
ha cenubuna kadar gitmektedir. 

Öğrenildiğine göre Romanya 
sembol kıynaetleri itibariyle bu 
hat üzerinde kendi lehine bazı ta. 
dilat istemişse de Bulgaristan bu 
talepleri reddetmiştir. 

Bulgaristan Dobrucada bulu. 
nan ~~menlerden başka adetleri 
50. bını bulan. ve Bulgaristanın 
saır mahallerındeki Romenleri de 
Romanyaya gönderecektir. Nak
ledilecek Romenlerin adedi 100 
bin kadardır. 

Vinga mıntakasında, Roman. 
}'anın Banah vilayetinde ve Bük. 
r~!te yaşayan ve ad:di 20 bini 
bulan Bulgarların iadeleri için 
Romenler tarafından yapılan tek. 
lif de bunların milli seciyelerini 
kaybettikleri beyaniyle Bulgarlar 
tarafından reddedilmiştir. 
Müzakere dostane bir hava için. 

de devam etmektedir. 

ZAYİ - lsta.nbul kız llaeslnden 
1939 da almıı oldutum tasdiknamemi 
zayi ettlm. Yenl.ltnl çıkaracağımdan 
Hkislnln hUkmU yoktur. cı.ıoın) 

iV B uı Rdktye 

Parti Meclisi Grupunda 

HüKOMETiMiliN SiYASETi 
TASViP OLUNDU 

.IJeşinci kol ve ihanete karşı yeni tedbirleri ihtiva 
eden askeri lıanun Mecliste kabul edildi 

A>ıkrmr, 21 (A. A.) - C. H. r Günaltay'ın başkanlığında top. 
Part1si iı.Ieclis • Grupu bugün lana:ak baz.ı devlet alac~klarmın 
21 - 8 - 1910 saat 10 da reis ve. tahsıl suretı hakkınc!akı kanun 
kili Seyhan mebusu Hilmi Uran· Iayihasiyle zelzeleden zarara uğ. 
ın reisliğinde toplandı. rayan, bedeli nakdi _efradına ve 

Celsenin açılnıasmı müteakip vakı~ ~em~a ~uları ıle. orm~n ve 
kürsüve C'ln]C'Jl 1'..I • .·, \r k'l" zeytınlıklerın ışletrrıesme aıt ka. 

• • ,.,~ ı: arıcıyc c ı ı. 1- "h 1 ·ı · · ·· k . s .. 
1 

•• eo v • • • nıın ayı a arının ı.~ıncı muza e-
~ıız ~.u~ru ·:>araçoglu, h~r'.cı 8_1- relerini yaparak kab1'1 eylemiş. 
:ya..setımı7. bakımından lıızı n1a- tir. Devlet memurları aylıkları. 
kadar eden son di!nya hadiseıc· nın tcvhid ve tradülüne ait kanu. 
rini ve hu hadiseler hakkındaki na ek layihanın birinci müza
hükumctimizin noktainazarını 1 keresi yapılmış ve askeri ve m\il. 
izah etmiş ve söz alan miiteaddit ki tekaüt kanununun 66 ncı mad. 
hatiplere cevaplar vermiştir. desine bir fıkra ilavesine ait ka. 
Hariciye Vekilinin lx'yanatı u.. ~u!l la~ihast. da t .. lep üzerine adli 
mumi hcyetç~ t:ısvip olunmuş. } : encur:'enıne tt:vdı olunmuştur. 
tur. Miiz'lkercnin intikl ettiği Meclıs bundan so.nı_a ~u;ma. 
b 

, . • .. mede bulunan ve Mıllı Mudafaa 
azı me\ zulara mılh mudafaa, Veka·ı t• t · 1·1 k t . . .. • . . e ınce esı!' ecı ece ay 

dahıl~yc ve mllll(;l.kı:.Iat vekıllerı deposuna miitedavil sermaye ve. 
de alalra<lar olarak bcyana!.ta rilmcsine ait kanun Hiyihası Be 
bulunmuşlardır. Vaktin gecik- gelen evrak arasmd:ıki askeri ce. 
miş olması hasebiyle grup nıı .. · za ve askeri muhakeme usulü ka
namesindeki takrirlerin konu. nunlarının bazı maddelerinin de. 
şulması ilerideki içtima:ı bırakı. ğiştirilmesi hakkındaki kanun ıa. 
larak riya.setçe saat 13 de celse- yih:ılarını Milli Müdafaa Vekili 
ye nihayet verilmiştir. S~~fet A:ıkanın tal.el..ıi .~ze.rine 
MECI ıc•N DÜ~'KO ı t mustacelıy::t kararı ıle muza.ı:ere 

, , o. .. ÇT llAI ve tasvip eylemİ'jtir. 
Ankara, 21 (A.A.) - Büyük Meclis, ~clecc1;: topla:ıtısını 11 

Millet Meclisi bugün Şemsettin eyliil carşamba giinü varnc .. ~tır. 

Macaristan 
Romanya 

ile anlaşamıyor 
(Baştarafı 1 lnride) 

sevcrln mUzakerelerınln yeniden ba§· 
lamasından Cazla lnkıtaa uğrryacağı 

hissini uyanüırmaktadır. .Murahhas 
heyetln azalan henUz ıehlrde bulun· 
maktadır. 

Romanya hül\tlmctinin resmi naşi· 

ri e!kG.rı olan Romanla gazetesi, Ma· 
car metallbatını "mUtbl~ .. ··akla sı~· 
maz,. ve gUIUnç olarak ta\•sif ediyor. 
Aynı gazete §Unları ilAve etmektedir: 

Adılll.ne ve kati bir IUUl.f, ancak 
bir nhall mübadelesi eeaııı üzerine ve 
miktarı, 1.350.000 e baliğ olan ve bu· 
gün Ronıanyada bulunan :Macarları 

istlab edebilecek hudut boyunca bir a· 
razlnin terki sureti ile mUmkUn ola· 
bilir. 

Buradaki telıl.kklye göre, Romanya· 
nm razı olabileceği IE'Y, ekalliyetlerin 
mübadeleıı! esasr.ıa mUstenlt bir arazi 
terkinden lbaretur. 

ll,\U.EJIE 1'11 MVr.ACAAT 
EDİLECEK!' 

Bükr~ı,. 21 (A·A·) - Turnu Se· 
verin'dc Macar - Romen heyet
leri aracıınıfa cereyan eden mUza • 
k"rede bir anlaşmaya varl"'111t ümi
di giirtilr.ır>diğindcn Trnnsllvnnyn 
hakkında Mac:ırl ..... ., f'"'"rl"'•····ı"'rİ 

talPnler meselesinin m1hver dev _ 
!etlerinin hak"" "i~inc miiracanl 
suretile halline tevcssUl edilece:":i 

Mncnrlar ekn1liv"fler rı~zarı iti 
bam alınmaksızm Trnnsilvan:ranın 
Üçte ikisi kad" frnT İ~tf'..,"kte, flo. 
manya ise huduttaki dört viliıyC?t 
mıntakasını ve nUfusun mübadele. 
sini teklif etmektedir· 

Transilvanya meselesinin bir 
h· ",.t ,... ... ,.lc.,inrl""' r•' -"le Trfı.-

non muahedesile knnılan Roman • 
ya devletini ıwakta tutarak veya 
düşürecek milli mahiyC't arzecfen 
bir mcs"le §eklinc girmesi imkan
ları vardır. 

Hava hücum1arı 
(Baş tararı 1 nride) 

Saatçi dijkkanını 
soyan tutuldu 

Beyazıdda Darülfünün cadC!esin 
de 3·1 numaralı sa:ıtçi Ömerin 
dükkanına damdan girerek yüz. 
lerce saat çalan meşhur sabıkalı· 
lard:ın Rafet oğlu Sıddık yaka
lanrrm~tır· ~ıddık gece dükkanın 

ark:ı fatafındaki bnhçedcn dama 
tırmanmış ve oradan ltiremidleri 
kaldır.ırak iple dükkanın içine sar 
karak girmiştir. Öt<'yebcriye sat. 
tığı s::ıatlcnlcn mühim bir lasmı 
bulunmuştur, suçlu bugün l'dliyc
ye vedlccektri· 

.. 

Fatih halkevinin 
bir teşebbüsii 
Bir "tarihi Türk . 

temaşa,, haftası tertip 
edildi 

Jla.bcr aldığımıza güre. Fnllh 
Halkcvi temsil şubesi 26 ağuRlo'I 
pazartesi günU ba§layacak ve bır. 
birini takiben dört gc>c~ devam e
decek olan bir "Tarihi '!'ürk Tem:ı 
şa Haftası" tertip eylcmiııtir· Hnf
tanın devamı rnliddclincc hiit iin 
tarihi tekniğin örf ve Mı::.biylc 
TUrk lenıaşıµıım ynşatac.'\1: olan sa 
natkarlar. Türk tcınaş'i3Il1In ıııuh. 
telif şubclcrino mensup \'(' sanat
larının hayuttn lmlmı11 olan 11nn 
fertleridir· 

Pro~ramn na1.aran haftanın arı
lışı Tiırk tcmaşruıının UT"IU:11i 1'ir 
bakış rne,·zulu bir görüc;mc ile 
başlayacak ve bunu meddah J\nn. 
tarcı Kadri Anlının bir hitabesi la 
kip l"yliycccklir· lkiııri ak.-ı::ım ha
yali Sefer MPhmrd tnrafr:ıclan lm
ragöz. üçüncü akşam Hayri Nali · 
Akarsu tarafından kukla oynntı. 
lacaktır· 

Orln o~·un saırnlkitrlarnnızın hC'· 
mf'n hepsinin iştirak eylrıdiği bir 
temsil ile. hafta knpannr'.lktır· 

POl.ISTF.: 
o -

Otobüs arabaya çarptt 
Hamkle KliçUkköyde oturan Ah 

medin tek atlı arabası Edirnc
kapıdan Ramiye gitrnP.kle olan ı;o. 
för Asarın idarcsinrleki 3093 nu· 
maralı otobüsle carpışm~lar. a
raba hendeğe yuYarlanarak nra. 
bacı Ahmed muhlfllif ycrlrnndcn 
yaralanmıştır. Şoför yaknl:ıunnıı. 

lır· 
t('1\l ~t:Ş1':S1YLE YAR,\L \IH 
Üskiidarrla olurnn İ(isiz takımın

dan Abdi oğlu Hikmet dün gece 
saat 2 de kör kUtUk l!&rhoş bir 
halde Tcpcbaşmda Eyüp Ya..-;nr is. 
mlnde bir şoföre çatmtş 'e bir a · 
ra el'ncleki içki şL~csini şoförUn ba
gına indirerek ynralamıstır. Ynrnlı 
tedavi altına alınmış, Hikmet yn. 
kalanmııstır· 

!l'OPRAI\. ÇÜl\Ttl, l~lr.. 
A~mLE l'AI:ALAXDI 

Bilyük::ıdada Mihmal sokak 20 
numara:ia oturan yol in§atit ame
lesindcn Şaban diln akşam saat 18 
de liman çıkmazındaki aplC'ııhanc. 
nin ana lağımmı temizlcr:.cn top
rak dU\•arlar üzerine yıkıhnı;;, be
linden yaralanarak tedavi nltma a 
lmmıştır. 

f 

1 
[,ondra, 22 ( A.A.) - Dün tn· 

gilt<:reye yapılan taarruzda 13 
Alman tayyaresi düçürülmüş • 
tür. Almanlar Uç gündenbcri ln. 
giltereyc geçen haftaki gibi bü
yük tayyare hücumu yapmama:<· 
ta.dırlar. Geçen haftaki hücum. 
lar kendi1erine 600 ı:ayyarcye 

mal olmuştur. Dün bir İngiliz 
avcı tayyaresi düşmüştür. Pilo. 
tu sağdır. 

------------ ıuıu iKRAMiYELERi:-

TAARRUZ 1\tCNFERİT 
TAYYARELERLE YAPILDI 
Lmıdra 22 ( A.A.) - Hava 

nezaretinin tebliğine göre dün
kü taarruz münferit tayyareler 
tarafından yapılmış, bunlar tn· 
gilterenin içerisine girmemiıaler. 
dir. Hasar ehemmiyetair.dir. 
Yalnız bir şehirde birkaç sivil 
ölmil§tür. 

T. iş Bankası 1 adet 2000 llrL - 2000.-llra 
ı • 1000 • - 8000.- • ~ 

e • 600 • - 8000.r • t 
12 • 250 • - 8000- • 
tO • 100 • - fOOO.- • 
711 • M • - 87:SO.- • 

210 • 2~ • - ıı2:ıo.- • 

Ketideler: 1 Şubl'lt, 1 Mıt. 

1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı Jl•, 1 Ataıtoı, l lkincitr,rin 
tarihlerinde yapılır. 

............................................. ll!!ll~IE:I 
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iffi i;FJI~ 

L Bahçesinde 
l\lilıu· nn bir gece 

Büyük San'atkar Bay 

Mlalr ~ Rica ederim oturunuz 
Nakleden: VAHiT ORGUN 

'"~ arka da lan 
Seı kratis:Clll: 

HAMiYET YÜCESES 
" S.\LAH.\DDt~ rı~An \'C ı"tnnbalıı ıı rn giızel &1.ZI 

- Tri tanın gülmesini bilen, 
güldüğü zaman da çirkiruesmeyip 
bilakis güzeli~ tek kız SffiSİn 
Luiza! 
Aynı zamanda kızın elini tut· 

muştu. Luiza güldü, fakat sesini 
çıkarmadı, elini de çekmedi, bu ho
şuna gidiyordu. 

f~ "u &"t'Ce.}e m:ıbsuı. mcnılel<ctln en 1)1 artL'!tlcrindcn mlil..t';::C'l.t,ıı :ıcıı;in , 'j '\'ar~ l'İe numaral:\rr. l'ln~:ıl:ı.rıııııı m· \'Clılcn alm:ınızı ric:t e~rlz. • ı 

Hansın cesareti fazlala~tı. elini 
kmn helme attr. Luiı.a irkildi ve 
kaçtı. Birkaç adım ötede yüzü kıp 
kırmızı durdu. Gene ses tJkarmı· 
yordu. 

- Luıza. ~<ına çok mühim bır 
~.ey söyliyeceğim. Ehemmiyeti i
kimiz için de bü} iık ... 

Yalvarır gıhi kotıu§uyordu. Fa· 
kat hakikatte hem Luizaya. hem 
de ileri gitmekte bir defa daha nce· 
le ettiği içın kendisine müthiş kı
zıyordu. 

Kızı me-:gul edip yumuşatmak 
içın cebinden dürbünümi çıkarıp 
"Yar:a~ılmaz.. a çcvirdı: lleyaz 
bayrak yerinde ıdi. Sonra dürbünü 

kıza uzattı: 

- Bak Kolonya, na ıl )'akından 
görünüyor. 

Luiza merakla ya ·ıa~tı. durbü· 

nü alıp baktı: 
- A! Ne tuhaf! 
Hans ona yak~tı. elini gent 

heline attı. Kız bu sefer kaçmadı . 
Bu bir mU\-:affakiyetti ,.e Hans 

diırbünü olduğunu gö~termek sure· 
tile ihtiyatsızlık )'apmı;; olınasul3 
bu beb1e üıülmedi. Zaten büy\ik 
bir tehlike de roktu. Luiıa, kendi 
ya5mdaki kıtlar müstesna· diğer 
Tristanh1arla o kadar az konuı;u · 
yordu ki dürbünden bahsetmek 
{matını buluncaya kadar harp b;· 
terdi bile .. Esac;en rnndtMtyu H,.a 
etmeden dürbUnden bahsedemezdi. 

Cesareti arttı, dinı kızın belin· 
den ~n<: doğru ötürdil. Luiıa 
ihtimal dürbünle fazla ~ ul o\· 
dutru için sini çık rma)'Inca op· 
mcğe davrandı. Fakat kız gene 
kaçtı. Bu sefer çok heyecanlıydı. 

Hanı; söylendi: 

- Neye razı olmuror şun san· 
kil 

Ba:iyle tepeyi i~ret ederek de· 

vam etti: 
- Ond.ın korkuyorı:un dc~i) 

mı? Kar§lmır.a fıkap;ehnesinden en· 
di~eslıı. Gelirse selsin. Pek ho· 

~uma gider. 
Luiza. somurtkan, ce\ap \erdi: 
- Peter için değil .. YapU~mııı 

ayıp ... hem Petcr tepede de~il ki .. 
Hans dürbünü kızın elinden ka· 

pıp cebine koyarken herecanla 
bağırdı: 

- ~a-.ıl? Yukarda değil mi7 

Nerede? 
- Tepere çıkmadılar. lsteseler 

Peter çıkardı, çünkü o Tristantar .. 
Fakat galiba 'yabancı,. çıkışa de· 
vam etmek istemedi, •·Yanık Or 
man,,dan yul;any.a gitmediler. 

- Peki sonra nerere gittiler? 
Ben göımedim. 

- Ben de görmedim. Fakat dön 
dük~eri zaman "Tepeye tırman
dık .. diye övünürlcrse hepimiz Pe· 
terle alay edeceğiz. 

- Peki ama neredeler? 
Bunu, Luiıayı ürküten bir ısid· 

det ,·e asabiyetle söylemişti. Piş
man oldu. 

- Affedersin Luiza ... Merak et· 
tim de." Acab:ı nereye gitn1i~lerôir 
dersin? Dönü~tc kulübenden ger 
memisler mi? 

-~rn Teıeıon: 80191 ~~ ıır ili ı· ,z;ıı: 1 ~Edili&-~ 1 

sl1lllllmı1ffilll~ 183 U A ~ ~ A M mr1~~!8]iiill1 1 

~ Tepebaşı BELEDiVE Bahçesı 
ı 
1 

1 ~ Alaturka kısmında 
KAlNlUJNT AHM~D"nn 

~l 
::-r.:ı ı h.endi,.ine birlsi ı;elünı \'eriyordu-· 

["Si 1 
29 ncu senesinin jübilesi "'.-J Kendi otomobilini bir mcslek-

rly \e TF.PEIJAŞI n.UI(1J: ... t s.\z ıu; .t: 1 ta§tna verdiği için "Temiz Ha· 
l.F.Tt HARtçı·.t~~ ı~:mr. \K ıı.:ını: -1 va" kliniğinin direktörü profe-
nm \'Aıa·r:TELEı:. sör Sıhater bugün de tramvaya. 

Büyük sanatkarların iştirakile küme sazına 
Okuyucu NECDET ERGtN iştirak edecektir. 

EKZ Mi 
Ekzemanın ilacıdır. 

l'nra t"e cıbanlnrda troll•ıulır. Htr r.clanede ı.-utuııa 50 Kr. 

Devlet Oemiryoltan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanları 1 

ı - 1daremla:ln lhtıyacı için mDbayııl\ r.dilet:ck 2000 metre ınlkAp trıı• 
vt-rııllk çam tomruk kapalı J'JU'f usulile ckslltmtyP. konmıı~tur. 

2 - 2oon mrtrıı mikAp uımru~un tahmin edilen bı'dı>lf 40000 Uraılır. 

3 - Muvaltkat teminat RflOO liradır. 
4 - ça.m t.omru\ıtın tclartmlze ttrrlk edllen Oltunun Koro~lıı ormıııı • ... 

larmdu · •il ce Ur. 
• fi - TomrutUo.rnı wllzn y.rl Svn~ruı;ı lil7.ar flll:ırll!B"lıtır. 

il - llıa\c 6 eyını lfl40 cuına gü.oO 11&11.t 15 t"' ~rzıırumdn onuncu ı~ıetm~ 
müdilrlll~nde mUte~ekkll koml!ly~nda yapılacıı ktır. Taliplerin 
ıııeık<ır ı;-Un 'l.'e 41:\aUı kadar temlnatıannı ya tırmalnn ve 2490 No. 
ıı l;anunun 31! inci ınaddeııl gertginee tanzim edecekleri zarrıaı1 

ek!lltme 11aatinden bir saat evveline ltadar komlııyona te\·di etme· 
!eri l :r.ırodır. Po ta ı;eclkmeleri J;abul cdilrue7~ 

-.; - Taliplerin mUte&hlıltllk veslkn.la.rını ve J;anunun l.'lyln etUğl diğer 

Tcslkalıln Sbrnz etmeleri. 
1 - Şartnameler Erzurum onuncu lılelmc müdUrltiğU, Snrıkamııı ve 

Kanır ıatasyonlarmdan lld lira mukabillnde temin edilir'. {7661) 

- bindi. TJ ~mvay oldukça ltalnbrı-
lık oturacak boş yer yok. Zararı 
yok. Kimsenin kendisine yerini 
vermcs:ni de istemedi. 

Profcsfö o semtin en mühim 
ve t::ınn:mıfi simalarından biri i· 
di. O semtte ne zaman tram\'aya 
binse. oluracak yerler dolu bile 
olsa kenı1isine verini terk(·tmek 

1 istiyen biı~siyl; kar511aşır. Bu 
j da. onun canmın c:ıkar. 

1 

Evet. cnrıı sıkılır. çünkü bu
nu.~ yalnız ihtiyarlara kar§1 ya
pılmasına tarafdardır .. O, daha 
ihtiyar mı ki? Hayır, belki bir 
delikanl~ değil; fakat mUkcmme· 
len nyakta durabilecek bir kud 
rette. 

Işte, o:roda, nihayettq, onu bi
risi sc1iı:nl:ıyor. Her halde hay
:mnlarmdnn birisi. Fakat, çeh
resi pek yabancı gelmiyor, ah e
vet kliniğin ihtiyar eczacısı Ali. 

'frnmvay istasyonda durmak i 
çin 8firntirıi hafifletince Ali ha· 
fifce y rinden knlkarak prof esö 
re kendi yf'rinc oturmasını i nret 
etti. 

Profesör Sıhatcr, amirnnc bır 
tavırla elini kaldırdı ve Aliye o
turmasını anlattı. Fakat Ali kalk 
maktn ısmr ediyordu. Bu mü
barek adıım da daima böyledir. 

Profesör Sıhatcr, arabanın ni
hayetinden bnğırdı: 

Silifke J. okul taburu komutanlığından: 
Dedeli Muhammen Militan 'rutan % 7,6 teminatı 
Kuruı ııııntım lıllo lira !turu, ıtra KUTU§ 

trtalun cln&l 

:n 60 210000 241~0 00 1811 !?" has cknıek 
Silifke J. okul taburu eratmm 1·9 ·9'0 tarihinden 31 ·S·tı4l l8.11blne kadar lılr sencllk lhUyacr olan yultardn mlk 

tun yuılı has clnnelt l3·8·!HO tarlhtn~.en ltibarcı.ı lfi ~n nıOdıletıe kapnlı ::ar:C W!UUle cltslltmflve konmu,, ,.0 27· 
5'1>40 talibinde il lı cUnU 11aat 16 dl\ lbalcl katlyes! yapılıı.cn~mdan tallpltrin nllJZkflr gtlnde Sllifke J. okul ta· 
buı:u sıtuıa\ma komleyonuna mUracaat etmeleri. {i2U) • 

- Beni memnun -etmek ister
sen otur kalkma. 

Ali mUteessir bir tavırla otur
maya mecbur oldu. Tramvay is· 
tasyondnn kalkarak yeniden ü
rntle yoluna devam etti. 

Mafevki biraz ötede ayakta du 
rurken, Ali, oturmayı affedile
mez bir kab:ı.h:ı.t sayıyordu. Zi
ra tramvay ilerideki istasyonda 
durmak içın süratini hafifletme 
ye başlar başlamaz biraz önceki 
komedi yeniden ba~ladı ... 

Sıhatcr kendi kendine düşünü 
yordu: "Iyi, hoş adam ama, btt
zan böyle :rnUnasebetsizlikler ynp 
masa ... Mesela, §imdi pek ila an
layabilir ki..." 

Profesör, Alinin pek iyi tanı· 
dığı ve klinikte kendisini korku 
l:n n ses.iyl e bağırdı: 

- Boşuna. israr etme! Söyle· 
dim ... 

Ali, ürkek ve istifamkar na
zarlarla Slhatcre bakarak olduğu 
yerde bUzUldü. 

Profesör Sıhatcr, meraklı ~e 
mutccessin yolcuıariıi nwia
nnı kendi.sine dikmelerine mani 
olmak içm cebinden bir Haber 
gazetem ~kardı, birinci sayfa.sın 
daki serlevbalan okumaya ba~
ladı. 

Gözlerinı gazeteden ayınnc:a 
Aliyi ynmbaşında gördü, Için· 
den lanetler okumr.ya başlanurı· 
tı ki... 

Ali bUzülüp sılolarak: 
- Bay profesör, mütccssirinı, 

fakat şimc1i bilhassa inmeye mec 
burum. Uç istasyon geçtim, e· 
ğer daha uzakla.ı'1ırsam bu sefer 
ged döı-üp eve gidebilmem için 
tekrar tramvaya binmeye mec
bur olacağım. 

Vahit Orgun 

Türkiye Cumhuriyet= Merkez Bankası 17 / 8 / 1940 vaziyeti 
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"ıtm: Saf1 Kilo1:7am 
Banknot • 

71 ;;aı " 1 

Ufaklık • 
llabllctekl &lııtıatıırırr: " 

l'Urk ı.ı raıo.ı • • 
llarlc;tclil Mubahlrll'rı 

A.ttmı ~:ı.tl KUograın r; OC 5 913 
Altına tahvm knbll ııcrbe~t clÖ' 

Vlz.ltt ,. • • • • • • 
t>lğer ~vtzıer ve borı:lu t\."Url~ 

t>aklycler1 . 

ffn'Zlnr 1'ııhv1Ucrl : 
Oeruhle edllcn evrakı nakdfyt 
karoıhğl . 

l-\anunun e • 8 maddelerine teTfl• 
k&l1 Hazine tataluıdan vtıkl te. 
dlyat • 

Senedmı Ctlıdann 

nca r1 Seııcdat • • • • 
f;ııham ve tııln11ftt cUıttaıııı 

1 
Derubtc edilen evrakı cakdl· 

A ?. yenin 1tıu111ıgı eabam ve l tabvtlfit IUbarl kıym'!tl• . , 
8 Sertıc t EııtllU1l ve Tabvl1At: 

.\vanalar: 

Allm ve döviz Uzerfnc a\'&n • 
Ta~vıtat Uzertne avans • 

Hazlı:ıeye kısa. vao. van.s • 
Hazine 38~ No. kıı.nuna göre 
a~Jan aıtm lt&r§llıklı avans • 

Rl edıırlar • • 
Muhtelif , • • 1 , ı - -

-

ı 00.881.998.85 
12.640.824.50 
ı.842.218.64 

2.382.!18!>.97 

7.041.216.74 

38.821.10 

ıs.sıı.21s.21 

1ss.7 48.563.-

19.310.196.-

257.318.854.36 -

47.831.076.93 
8.277.057.67 

9.125.55 
7.808.722.-
9.407.000.-

Lira " 

) 

115.365.041.9~ 

2.382Ji80.9~ 

25.691.254.11 

1 

139.438.367.-

257.318.854.36 

56.108.134.SC 

31.722.000.- 48.946.841.55 

fek~ıı 

4.500.000.-
20.870.673.Si 

670.621. 764.05 

l Temmıu: 111311 tar.lhlnden !Ubarcn : 

PAS1F. 
5enna,-e 
Uıtl5aı nliçcııl: 

~dl '• tevkaltıpe . • • • • 
r ıusU81 . • • • • • 

ı·edıwfıtdrkl nanltnotlar : 

• •ruble edlleı:ı evre.'o oakcılyt 

.-aııunun 6 • 8 tncl maddelerine 
e-\•!lknn Hnzlne tar:ı.fındnn vaki 
ecUyct 

.>erubtr e.Slleıı evr&kı nakdiye 

., ıklyeııl • • • 
\arşıııcı tamamen allm otarnk 
ı.ıvctl'ıı trda\'lllc vazedilen • 

if"f!l!kont mokoblll ıth·eten teda. 
red .• 

HE\1tnAT: 
l'\irk r..lra!lı 

' tın: San Kllog-rnm 1 821147'.! 
l SU No. kanuna ı;lir" hazineye 
CllO.n BYRDll l'l'Uknblll tevdi oltı• 

.rınn ıııtınlar: 

"Afi kilogram illi 715 4r,s 
Oö\·J1 1·a:shh!Wııtı : 

A ıtn:ıa tatıvltl !<abli ~ıwtı:ıer • 
Olğ('r dOvtzıcr n alacnkJı KJI· 
ring bıtlılyelerl • • • , , • 

·~uhteıı.ı • • .. 

6.188.666.15 

Ura 
15.000.000.-

6.000.000.- 12.188.666.lS 

158.748.563.-

19.310.196.-

139.438.367.-

17.000.000.-

203.500.000.- 359.938.367.-

Gp.133.651.85 
26.480.93!>.68 91. 614.591.53 

51.643.228.22 51 .643.228.22 

3.359.77 

2B. l28.840;98 28.132.200. 75 
112.104.700.40 

l'f'ktln 670.62 J. 764.05 

l•}(onto haddi % ' Altın u~erlnc avans S"o s 



Zafere kada •• 
Spor, macera, aşk romanı 

Yazan: SACIT TUGRUL OGET 

.... --·~- ------

Beden terbiyesi 
mükellef iyeli için 

istanbul ve mülhakatında 
8 

Halk çılgın gibi Kem Ji, Tür· 
kiye şamp:yon.unu alkışlnyor .. 
l\Ieneccrile Kemal kucaklaşı. 
yorlar ... Bir anda ringın içi do
luyor .. • 

Nıh:ıycr isteiliğinc uln~bildi. '60 000 M • • k 11 f ' Onünd~ki bir g"nç kızın ko!.u: u e e va t 
mı hnn>:ctle sıkarken kcml.nı 7 • • 

Oparlörün sesi, bütün bu 
gürültü ve alkış sesleri arasında 
bir sivrisinek gürültüsünü bile 
geçemiyor. 

Sait ~lebi yakasmdaki mik. 
rofa zorzoruna yctlstircb:liyor: 

"- Halk ringe ü.şüşilp Kcma· 
li elleri üzerine çıkarıyorlar. 

Bütün bu kalabalığın altında 
kalıp ezilmemek için Allaha ıs~ 
marladık .. Atlıkarınca hikaye
sini inşnallah başka bir fırsatta 
tamamlarım .. " 

Stadın içindeki projektörlfr 
sağa sola dönüyor ... Bir dalg:ı. 
halinde staddan boşalan halkı, 
bu ışığın altında karınca gibi kay 
naşırken görüyoruz. 

Kapıdıın çıkanların kimi Bc
f5iktaş tarafına, kimi Taksime gi
diyor... Kimi Dolmabahçe mey· 
dnnı sonundaki iskeleye koşuşu
yor. Vapuı a yetişmek için ... 

Bütiln bu kalabalık içinde genç 
bir kızın önündekileri ncele ile 
r:e~mcye uğraşarak bir nokta~·.ı 
vasıl olmak istediğini görüyoruz. 

zabtedcı•ıiyor: 
- Nfırr.n! .. 
- Müzeyyen! ... 
- Hakinnıyım Naran... Bc'!l 

sana dcrr.emiş miydim? .. Hanı 
müs:ıbr.kayı seyretmeye g.?lmiye 
ccktin ? .. 

- Bırak Allah aşkına geveze 
liği "imdi ... Çabuk şu kalnb:ıl:k
tnn kurtu1a!ım. 

- Naranın yanında uzun boy
lu bir g··:ıç adam da vur .. Ağa· 
bcvsı ... 

l""çli birden, ezilmemek için 
birlıırleriıle sokularak yolun kc
nımnda duran bir otomobile doğ 
ru gidıvor:&r ... biniyorlar ... 

Otomobilde Vahdet ,Naranın 
nğabeyGi. şoföre gidecekleri yeri 
söyliiyoı. 

Otomo~il kalab:ılık arasındtm 
sUzülerek·gözdcn kayboluyor. 

Yolda Va.hdct diyor ki: 
- Sim:~i doğru Kemalin men· 

sup okluğu klübün lokaline gi
dip, ~mpiyon 3erefine tertip c· 
dilecek ~l ?ncenin nerede oldu 
ğunu öğr~ııclim .... 

Niirnn s6zünü kesiyor: 
- Beıı çok yoruld~ın ağabey .. 

( /J r va 1111 mır J 

· Uçan k.adıal 

Beden tcr!:ıivcsi mükellefiyeti i· 
çin ~npılnn h~zırlıklnr bitmek ü
zeredir- K-.zalaıımızın hemen hep
si sayım cC'dvel!erini bölgeye gön. 
dermi<>lerdir· Tahmin edildiğine ıö 
re, lst:ınbul 225 gençlik klilbli teş
kil edecektir· Me\'cut klübler de 
kendi bölgelerinde bulunan mükcl· 
lcflcriıı aJ rt bir JlUbC hnlindc klüb
Ierinrl • <'t:lt'!'lhilmclerlni temin e
ılecektir· 

!o•-ırı°>"I ve ch·:ırınd<ı bC'dPn ter. 

biyesi milkellcfivctine girecek 60 
bin ki<;i olduğu kuvvetli bir ihti
mal dahilindedir· 

Dekatlon müsabakaları 
İstanbul ntlet.izm dckat.lon ~am

piyonası cumaıtesi günU Fenerbah. 
çe stadında yapılnı;aktır· Şıı.mpiyo
nc 10 mürnbaka üzerine tertip e
dilrc-C'1'tir. 

... 
f 
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futbolun ilerlemesinde mühim ro,ü olan Türkıyede 

Z E IK 
a 

o 
Meziyetleri .. oyun tarzı. . husus ~ yetleri.. . .,,. . 

Zok'·· G•I r""'"""'~~I 
k~ıı:ırmaz. Dundan dola~ ti~ 

lstanbul - Ankara 

Boks maçı 
lstanbul boksörleri ile Anl:ara 

::ıo!;sörleıi 30 ağustosta Ankaracln 
kar.ııla~acaklardır. İstanbul takımı 
yedi boksör ve bir idareciden mü· 
rckkcp olarak 29 at;-ustosta Anka
raya hn re ket edecektir· -F utbolcü lisansları 

Klüblcıin tcsçil li:ıtelcri ağustos 
sonuıın kadar bölgeye gönderilmiş 
olacaktır· Halbuki mu!"abakalar ey

' lül bidayetinde bn~layncacından Ji
sans!arın fstanbula r,öndcrilmC'sl 
mümkUn olıımnyacaktır. Bu se· 
bcblc lik mnı:Iarının başında fud
bolcular kayıdlnrı naz:ırı itibara :ı. 
'ın:::rak müsabakalara girebilecek
lerdir· 

Çukurbostanda 
yapılıyor 

saha 

liirını;ıkanun sonunn kadar tes· 
\"İyesı ikmnl C'rlılip fudbol nıaçları

nn açılmak il7.crn Çukut·bostan sa. 
'ııısı lstanbul bö!gC'si tarafından is. 
timliık <>dilmlı:ıtir · 

Galatasaray yeni 
antrenör getiriyor 

Galn:nsaray ltlübiı yeni fudbol 
'TIC'vslrni için Yugoslavynclıı bulu
,an bir Avusturynlı antrenörü an· 
~aje etmek istemektedir· Klüb an
trcniirle muhab<-"e b:ılindcdir. 

Yazan: Becıı ır a G1 d:Jı ırs O\! 
~ol rekoru yapmıştır·. 111~f 
ayaklarım istediği ~ıbı-;ıı~ f 
kullanır· Yanındaki o . .,.,r 

Ben, bu cidden kıymeUi futbolcu. 
muzun spor hayatını. ikiye bölmek 
mecburiyetindeyim· Hatta ismini 
bile .. Bırincisi sadece futbolcu Ze
ki.· İkincisi hem futbolcu. hem de 
Milli Spor Mağazn.ı-ıı sahibi tUccar 
Bar Zeki Rıza.. Ben burada hem 
futbolcu, hem de Mi111 Spor Mağa
zası sahibi Bay Zeki Rızadan pek 
az bahsettikten sonra. asıl Zekiyi, 
benim c;;ok taltdır ettiğim Fcnerbah 
<;enin gözbebcğl Zekiyi anlataca-
ğım· 

}.li\li Spor m:ığnuısı sahibi ve 
futbolcu Bay Zeki Rıza .. Ynşmı ba_ 
'.51111 almış, olı;un bir sporcu .. lhti. 
mal ticarete fnzla ehemmiyet ve
rip. tl yoldn çok didi~ip yorulduğun 
dan olacak co;ki oyununu kaybe>di· 

yor .. Yıışlanı:ı;or. ağırlaşıyor .. Bir 
buçuk sa:ıttlik oyunda nefesi 1.or 
yetiııiyor. Buna rağm<'n futbolu 
bir tUrlU bırakmryor- O tam bir 
'l!porcu. spora aŞlk tecrUbell blr 
kurd olmuetur Nasıl bırakabilir lef.. 
Artık tcknıği çok kuwett1dir. O· 
nun o müstesna ovunlanna şimdi, 
hir de uzun tecrübelerden doğan 
idare ve bilgi kabilıyeU katılıyor· 
Sahada. binbir -Oilşünccyle hcsabh 
bir şekilde oyun oynayan. bir fut. 
bol kıralı oluyor 

Yanındaki oyuncul.ınT\ inkiu- ka
bul etmez yardımları ile m<'rk<'z 
muhaehndcn birden ileri, seri t:lr 
ntılganlıkla fırlamak; sonra hird,.n 
arka.."lına hiç bakmadan.· arl.ndo..5ln· 
rına (tayın) vurmak, ~eri p:tsı ver
mek ,.c belli bile etmeden sıyrılıp 
kaleye doğru tam hir çalımla koş. 
mak, her babay.lğitin harcı da değil_ 
dir· 

. ı•"" oynatır· En müna.sıp ....,. 
ya11ttncı paslar verir· IJ~Y" Jf' 

Zekinin topa ha,•aY9 ber~ 
kornedPn gelen toplB rU~,tf 'I' 
leye r>tıım:ısı. kafa ,.u ~ 
k~mmoldir· Yerinde ve r tJ 
maçına göre çalm1 )'BP~~r· ~ 
&C:tklara paslan meşhUçı\C of"'".# 

• • • Bukadnr sene sol 8 r,6~'> 
hiçb'r merkez muhllc\ılt·o!l.;, 

Gelelim tam Zekiye: ki Zeki g'ibi temiz pas t~Pııı' ~ 
Zeki .. Türkiyede futbolun ilerle. çıklarm sür·ııttnri ile \ini o 

mcsin~e mühim ro!U Tardır· Sc-n~- ";zgtrhıi gcc:m"k ih~il'll8 e ~ 
terce Fenerbahçrnin ,.e Milli Tnkı· ince hesaplayıp dlkiıı ,çıP' \ 
mımızın kaptanhğmı yapmı~ltr· ki ı .. Çok dC'fa seyirctl~~il'ıe~~ f 
Yirmiye yakın enternasyonal maç· yere kr.ıştuğuna kan '···' ô•r 
Jııtda oynnmıı:;tır. Kiklik vaştanheri "pas kaçtı ı.... diye "ah~ ,-ertO 
Fenerbahçenin iııııkıdır· Sarı • Lıi. ğırırlar· lfolbııki bir pıı tppl' 
civcrd için sahada canla ba!ila o. ki bir de ko<;an nrık oc ~· 

• • .njl Siı-
yun oynar, ince ,.e naz.ik bir oyun- ı;izrj üstünde )akııl ... · .J 
c-ııdur. Hasnn oyuncusuna kasdPn saplamışlJr· •e,_.ı'./ 
bir defa bile vurduğu f:Örülmemiq· Zekinin (voln) tnP ~ ~ı;/ 
tir· Çok seri k<>13ar. teknik oyunu ile r;utltrı har'kadır· Bu (Cıııtr•~ 
ml:>şliurdur. Çok çeviktir. Paslıııı · nfn k-şclcrfnl. ~ole aıbir sııd 
Sabih \'<' nefik müstesna • hıı:blr hacimlere nasip oları toiô.ı' :ıt1'" 
oyuncumuzda yoktur. Her,ablı, ölçü. kıyctle, bulur· Sağdan sf ııe'"'~· 
!il değildir. Yanmdııki O)'lınculann p:ısınrı iyi Jmllanır· tt 11r.11r· 
ve oYun tarzmm cıınııını cabuk kav. paııla'jır. \ilr'ud çn1ı01ı ~ cidd~lf 
rar- Oyunun cereyanını iyi ~örür· nin uzak .. ~-.. vıırı:"lııl'I 8~1 
Yanındaki oyuncuların han~! ne lt'hlikclidh Tiu şekilde fe. cO~,f 
zaman pas vercc<!ı;ini ani olarak ta- ::ı (!l"':ı:u .. •dıı bırakıın cfııt1'ıı ~o· 
yin eder, emin bir şekilde ve ileri mı'-'tır. mı: urııtrnn01 rl".ııı" 'p~ 

Sporda. terbl~·e>, tahsil. Reciye, paslar yapar. ta uz<Jklan _ kırk yar ıur· {!;_;; 
irade kudrC'U. metanet. lıatta asa. T<'knlk autlar hem çok s•kıdır. !:ilde bir gnl sokmuş 0 ~.8 
let bile annılır. Zekl'ı ise en ba.~da hem de <ıok hesaplıdır· Okndar ki Finlan~,.n hıledsi yer ıı1' Jı f 
lazımdır. İşte Ba\' Zeki Rıza r.ok oyununu bildiği kRlecil"'rin şutu tut ııözı a"ık, afal afttl to~ ıc !Jll~ 
zekidir. İsini iyi bilir- NP. zaman mak noktasından kuwets·~ •·erleri· girisini sC'vrctmfştir· ÇO jJıJ f' 
•ııı.slafiacağını ve kime ı:ıut QekPcc>. ni bıılnp. bilerek ı:utJnr çeker. Mc- ~öriislii bir fııtbo'cud~, ,ofı 
~:nı. nasıl kombinr?.on kıırııca~nı. sclfı hir kakr.i, hasım kaıo .. :~i. Sağ brği kıymetli futbOlcdıllt•" tlf'" 

Beyog .. lu halkevinin ne yolda çarpacnğını. ani olarak nı" .. ionları mı zayıf~ Şutu e""s"riva tkaret havntına atıl )l_.,., ıı: 
sd• 'b ı~ ı k k b k r ıı d · sur· ıı ır f 

1 k 
·c ın p ıın ç zme ancn u ıv- o tara a nicıanlar·· ava an tutmn. tamnmılo lı'>!'l k<>\nıı ıUb ~ 

cüre yarışı metli ve tecriıbcli oyuncuya mah· sı mı zay1f? Topu ha,·'\dan Rokar.. Bay Zeki Rıza, bll J<Uııt•4e ~t1' 
Be\'oğlu balktvi ~O ağustosta y:ı- ~ustur Velhasıl Zeki şutlarında kö~e ve yalını foda etmeye .':J 4ol0.,.. ti 

mlm:ık ib:l'rc. bi:· k!irnk yarışı ter. Bay Zeki Rızanın co~ ince o:run· 1ıı,·iycler buluşları şeynnt hayret- m-ıtör, Zekinin ycrı 111et~ tip <!tmlştfr. Bu yan!;, bC'.; senede !arı \•ardır. Mar,larda miihim rol oy- tir· mrntır. . J>lı' 9" 
en çok kıızannn takıma bir şlld he- n3r. kurnazlığı ile müdafileri aL De\"arke olmnııı zayıftır. Depliıs. Turl:lyede Zeki ~ı~. V 
diye <'~ilccektir· Yarış pıesı>fı'Si ı~tmasını yerinde ve zamanında ya. manı a;ı;dır. Oyunla~a manc\"iyatı muhacim yetişmCJ1l1 !; ,ı<JWe-- •t 
B!'''h':- •lf' Sa .. a·•h,.,.,.... • 'adJr· par. nelt kuvvPtli deii'ilrlır. nf'J,..rcr veli~em0z bil ~ 

Uçan kadın! .. Serlevha hiç de yanlı§ değil .• Bu hareketleri yapabilen insanı başha ""'k:~ 
edebiliriz? .. Belki bu hareketleri yapabilmek uçmaktan bile zordur! .. Genç kız, birçok Je 'af"Jl 
bazların su Üezrinde bile yapamıyacağı hareketleri yerde mükemmel olarak yapıyor .. Etı J.. 
yanlışlık veya ihmal, belki vücut azalarından her hangi birini sakat edebilir. 6/ı',ı-;ı 

Fakat siz, genç kızın hareketlerindeki katiyete bakın .. Her harekette vücut, hiçbir zanıa~ P 
ni kaybetmiyor .. Bu hareketlerde şüphe yok ki vücudun bütün adaleleri hareket halinJeJıf•' . MI 
bele dü§en vazifenin aza".1etini söylemeğe hacet yok ... Vaziyet meydanda!.. ııtJ';;r 

U stelih genç kızın eksık olmıyan tebessümüne bakın ... insanın adeta kendini haıJaYa_, /"" 
bir pe,-ende atacağı geliyor .. Fakat nerede? .. Çok kere, ayağımızın altından bir basaf11"19 
sall soluğu merdiven başında alırız! 


