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Bir lnciliz eleniz tayyaresi sefere çıkmak lçin ham!anırkeıı 

General 
De Gaulle 

Dakar önünde 
harekete geçti 
F tansız kuvvetlerine 
İngiliz kuvvetleri 

refakat ediyor 

Vişi mukabele 
emri verdi 

İNGiLiZ 
KRALININ 
HİTABESI 

"Zafer ve 
kurtulus, 

Ingiliz Kralı siviller 
için bir şeref nişanı 

ihdas etti 
Londra 23 (A.A.) - Reuter: 
İngiltere kralı altıncı George, bu 

BüyükAlman 
/il olarının 
• 

Ingilterege 
Hücumları 

Dün Kent sahili 
üzerinde şiddetli hava 

muharebeleri oldu 

iki tarafın 
zayiatı 

to - akşam radyo ile ne.şredilen bir nu _ 
baz.a~a 23 (A.A.) - İnglliz istih _ tuk söylemiştir. Kral demiştir ki: Londra 23 CA.A.) - Hava ve dahlli 
tebı ,, neıareU bu akşam aşal:ıdak.i Harbin b~ d &ındımberi, bir ~- emniyet nezaretlerinln tebliği : 
~ .. ı neşrctmiştir· neden biraz fazla olm~tur. Britanya Ekseriyetini o.vcı tayyarelc.ri teşkil 

l:>akan alınan hab~rler, Almanların milletleri, bu harbe, karşılarmdaki eden büyük düşman tayyarc grupla _ 
deya rı kontrollan altına almak için tuvveUerln ne kadar muazzam oldu- n, bu sabah Kent ve Sussex sahil
terın~Iı ftQ'}TetJer ~:ırfettiğini gös _ ~unu bilerek fakat davalannın do~- lerini aşnıışlar ve avcı tayyaraleri _ 
IUnı ~tır. Fransız harb gemilerinin, rulu~unn da emin olarak gözleri açık ml.z1n ohücumlarile karşılnşmışlardır. 
la anıarın müsaadesi olmaksızm girmişlerdir. BilA.hare, düşman tayyareleri, Sus
lla~ası herhalde imkA.nsız bulu _ Şimdi; bir sene harbden sonra, sex sahilleri Uzerindekl birçok şehir. 
tlinu?'Oulondan Dakara hareketi dü. vaziyeti birlikte müiCıhaza edelim: lerde, bilhassa Oastoume şehrinde 
lllnt en teşebbüsün başka blr bürha. <Denmı 3 üncii sayfada.) (Devamı 3 üncü sayf:ı.da) 

ıı vermektedir. • ............ - ................. .._...._ ... ·-······························· 
tlı.et~lkın büyUk blr t.ısını Vichy 

Yeni bir adli terfi 
listesi hazırlanıyor 

6etin nın Beriine boyun et=mek .slya 
~n: tnuhalit lbulundu~undan ve hür 
Ol<ıue a lehinde likrini izhar eylemi§ 
\ii da Undan, general De Gn ulle ken
~d~asına taraftar olan unsurlara 
balta Için hür Fransa kuvvetlerlle 
lleraı ra gitmeyi kararlaştırmıştır. Ge 
çlltıar De Gaulle bu sabah Daknr a • 
tı.nı hı~a vnsıı olınıı~ ve taraftarla -
lalltna ür Fransa bayra~ı altında toP. 

Ankara, 23 (Hususi} - Adliye 
Vekaleti, bulundukları maaşlarda 
iki sene çalışanlardan terfilerine in
zibati veya kazai bir muni bulun
mnyanların bir listesini hazırlamaya 

başlamıgtır. Bu liste önümüzdeki a
yın bir.inde neşredilecektir ve bir 
ay sonra da, ayırma meclisleri terfie 
hak kazananlan ayıJ.!llaya baglıya
caklardır. 

J3ir Ya davet etmiştir. 
llUnıaıt~ukavemetıe karaılaşıld~ı sa. 
tllanıu dır. Fakat vaziyet henüz ta. 
l)e Gae nydınlnnmamıştır. General 

Ulle•un hür Fransa kuvvetleri. 
~Devamı 3 üncü sayfada) 

kızılordunun 
[ Şairler arasında anket ] 

d~.;:~"~~~~·ı:.r.:.B.bU. Şiir ifrazat m1d1r ? 
ta~~da gazetesı Kief hususl nun. ;••••••••••••••••••••••••• .. •••••••• .................................................................. ,\ 

lını ib~~ dUn manevralar başladı. ~ Halid Fahri: ccArtık acayib 1iirlerden bıktım, uıandım; E 
ltı llar.bıye ~:~~kir. E hiçbirini okumuyorum. Yeni neler yazdıklarının da lar- E 
OJenıto omtseri mareşal Ti- : L J d ... 1. ç·· k"" h' b' • • l • ı tıeraı • cene.ı kurmay başkanı ge_ : Rın a egı ım. un u ıç ınru an qmıyorum» dıyor.. 1 
~ rn:::~~~~tjharblye halk koml- \. .................................................. --....................... _ ...... _ •• _.. ...... ~; 
,.__ tnıntak<>n kadenko ve Klef bu_ Halid Fahriyi geçen defaki münaka. · 
""l~ı.- ...,ı umandanı general . . ıı. -==""""'""-
tnaıct lllıan'evralarda hazır bul _ .pdan cevabı tahrif edlldı~ınden a&. 
~ uıı:ı zı yandı~ı ıçın bu .sefer konu.şturmak 

h blr hayli mfi4kiU oldu. Falca.t sevimli 
Y8killer H t• p.ir fitilli çakmaklara. benzer. Par_ 

d 
. eye 1 tatmak için epey ter dökmek lfwm-

luıq ün toplandi dır. Fakat bir alev aklı mı da bütün 
$'&tl, b ra 23 <A.A.) _ V ekiller He_ benzin i tükenineiye kadar yanar. Bu 
--~e~Un sant 16 da Baııvekllette meseleye a1d ~inde ne var, n~ yoksa 
•etıntte Dr. Refik Saydamın riya. • lhepısinl lboşaltt.verdl. Şllr1n ifrazat, 

~annu.ştır. old$ iddiasını Halid Fahr1 ~le J • • ceva.blandırıyor: 
3 .ngılız ordusuna - Böyle tıbla. edebiyatın birbirine 

lllıly k" arışması benden ziyade müteveffa 
l On 1tab dağıbldt Freud'u al~kadar eder. Benim plska

ijetı 0
jdra, 23 (AA. ) B E naıızım kuvvedl olmadı~mdan bu 

'~dil~· 500 Yeni zab"t". -d a}:h •
1 

hususta bir şey söyUyemem do~rusu .. 
) ı1 old w ı ın or uva ıt a 
erıı a k ugunu, hali hazırda 2000 ŞUr lfrazatmış.. Bu da bir kanaat iŞ. 

1 hrt tn üessese, 3 76 aahrll te .. Adamcatız oUrl 1frıı.zat addediyor. 
'~handuiuna ve ukerlere Bu id4iayt J&pan pir, karfı,sında bu 

1 nı, ticaretimiz günden 1 
güne genişliyor Ma kineye 

1 verilirken 
ingiliz tayyaraleri 
dün yeni akınlar 

yapitiar 

Değirmen/erin bir 
ag sonra çıkaracağı 

. kepekler de sqtıldı 
Mühim bir alüminyom 
fabrikası bom balanı 

Londra 24 (A.A.) - Hava ne
zaretinin tebliği: 

Almanyada, Holandada, Belçi -
kada ve Fransada 22/23 Eylul ge
cesi ve 23 Eylul sabahı muvaffa -
lciyetle yapılan harekattan, bütün 
tayyareler salimen dönmüşlerdir. 

Dresdenin şimali şarkisinde Lau
tada mühim bir alüminyom fabri -
kası bombardıman edilmiş ve bura
da yangınlar çıkarılmıştır. Bu civar
da demiryollauna birçok noktada 
hücum edilmit ve Dresden civarın -
dab ir levazım trenine kuvvetli isa
betler vaki olmuştur. Ostende, Zee
Brestde liman tesisatına, doklara ve 
brugge, Havre, Calais, Harphleur, 
seyrisefaine de hücum etmi~tir. 

Ruzvelt Amerikan 
lejyonerlerine bir 
mesaj gönderdi 

Dahili ihtiyaç için kepek satışlar1n1n 
takyidi tasavvur ediliyor 

Şehrimizdda deiinnenlerden bin 
Bütün ihraç maddelerimlze karşı ötedenberi muhtelif memleketıere 

Bosdton 24 (AA.) - Ruzvelt dış piyasalardan alft.ka ve talebler ra.ç edilen ve Almanya Bolanda ih 
IAıneııkan lejyonunun 22 nci yıllık gün geçtikçe fıızlalaş:ınaktadır. Bu raç pazarlarının knp~nması u7.eırııuo 
kongresine gönderdiii mesajda §ÖY- cümleden olarak memleketimizden (Devamı 7 nci sayrada) 
le demektedir: 

Yabancı memleketlerde, sulhü ve 
hür hükumeti sevenlerle bunların 
tahribini İstiyenler arasında ciddi 
bir anlaşmazlık mevcuddur. Bu kuv
\"et imtihanı, geı:işlemiştir ve iste -
sek istemesek, bugün bütün dünya 
sulhü için bir tehdid teşkil etmekte
dir. Amerikan hayat tnrzımızı, ken
disini tehdid edebilecek her ~ekilde 
tecavüze karşı himaye etmemiz la
zımdır. 

Balkan adli haftası 
Atinada toplan1yor 
Ankara 23 CHususi) - Trabzon 

meb'usu Hasan Sakanın reisllğinde 

İstanbul ve Ankara Hukuk Fakülte -

Bir seggar kavuncu 
kestanecigi öldürd· 

Tabla devirmek yüzünden çıkan kavga 
bir kişinin ölümile neticelendi, katil kaçh 

DUn alqam saat 18 de Balıkpazıı- kavuncu dikkatsizlik neUceslnde 
rında bir cinayet ~enmiş, bir sey. medln kestane tablasına 
yar satıcı diğer bir sntıcıyı bıçnkla tablayı de\'irmiştir. Bu yüzden 
yaralıyarak öldürmüştür. seyyar satıcı da birbırlerlne girml.f 

Bu kanlı cinayet etrafında aldt~ı- ler ve dövüşme~e başlamışlardır. 
mız malCimata göre, Bozkırın Avdon aralık kavuncu Arab Ahmed "''!<'"6"'uı 
köyünden Mehmed adında bir ke3 • çıkarma~a imkAn bulabUmlş 
taneci dün alqam tablasını Asmaal- tün kuvvetlle bıça{tı ke3tanecı 

sı profesörlerinden mürekkeb bir he • tında Tahmis soka~ının lba.,ına yer _ medin kalbine sn.plamı.ştır. 
yet önümüzdeki ay içinde Atınada leştirerek burada itestnne sa.tma~a Ağır bir yara alan Mehmed 
toplanacak olan Balkan adli haftası. başlaml§tır. rabpaşa hastanesine 
na f.ştirak etmek üzere ibareket ede. Bu sırada nrabasllc oradan geç • ölmüştür. Ka tU, cinayeti mııı.eııııu.ıı 

ceklerdlr. mekte olan Arab Ahmed adında bir vak'a mahallinden kaçmı.ştır. 
Toplantıya bütün Balkan devletleri 

iştirak etmektedirler. Balkan memle _ 
ketıerindeki satış hukukunun tevhi. 
di, Balkan memleketlerı deniz tica.
ret kanunlarının tevhidi, hukuku 
hususlyei düvelin tevhidi, · ecnebi i . 
lfimlannın infaz suretine dair kaıde. 
lerın tevhidl görüşülecek meseleler 
arasındadır. 

Toplantı !bir hafta ıkadar sürecek • 
tir. 

ASKERi 
VAZİYET 

M1s1r zapt 
olunabilir mi ? 

YAZAN---..... 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
rSon Posta, nın askeri 

muharrlrt 

B u meseleyi evvelce de 
tetkik etmek fırsatını ka

çırmamıştım. Fakat o zaman t
talyanlar Mısır topraklarına he_ 
nüz glrmelll4; sadece Mısırın ls. 
tilAsma hazırlanıyor görünüyor_ 
lardı. Şimdi ise İtalyan ileri kıt
alan Bingazi • Mısır hududunun 
takriben 130 kilometre kadar lle. 
rislnde yani Sidi Elberrani İngL 
llz neri mevzilerinin ötelerinde 
bulunuyorlar. 

(Devamı 7 nci sayfada) 

Polis müzesinde 
neler gördüm ? 

Mütarekedcn bugüne kadar lıtanbulda vukua gelen her 
türlü zabıta vak' asında kullanılan cürüm aletleri, may -
mancuktan esrar kabaklarına, mu§tadan en son sistem 
Belçika rovelverlerine kadar hepsi müzede çok güzel 

bir tasni/e tabi bulunuyor 

Polis mektebi nıüdürü mubarririmize i.zahat verirken r ortac!a mGtMe-
kenin metbıtr haydudu Hiri:ıantosun cürüm aleti olan tı-banca 

görülmektedir] 
İstanbul Polis mekteblnln degerll cı- Evvelce diyor, kıyafetıer!n 

müdürli bay Demirle birlikte Polis bitile de mewui oluyordıık. nıa•r""'''"
Zin 



2 Sayfa 

Hergün 
Bugünkü mücadele 

Yuan: Muhittin Birgen 

D ünya tıdarıı dan «genit» e 
ve - eler hendeai bir ifade 

kullanmalc lizım gelirse - merkez
leıle muhitler arasında meaafcler 
büyürneğe ve uzamaya doğru gidi
yor. Bu aözü bugün için aöylemiyo
ruz; bütün tarih bu hareketten iba
rettir: birim tanıdığımız tarih dc
virlerinde arz üzerinde. yer yer bir 
takım medeniyet dünyaları vücude 
selmittir. Bunun biri çökmüı. bi.r 
müddet sonra bir diğeri luırulmu,. 
bir medeniyet çöktüğü zaman, bi
rinde evvel& bir anarşi ve parçalan
ma. sonra da yeniden bir toplanma. 
kalkınma ve tekrar bir geıütleme 
bareketi 'rukua gelmi§tir. 

SON POSTA 

Resimli Makale: 
-------------------~-~--

' 81SMarck • 

ıKaroı.nal Hichelleu ne itardir.al MD.zario f'Ckdi#erini tAkib eden 
idareleri zamanında Fransanın içinde birlik temin ettiler, dı_,ında ise 
Cennen aiemL'li parçaladılar. Fransız tarh<;lsinin gözünde Fransız miL 
letiniQ nıinnetıne istihkak ık:nzanmı,,ardı.r. F\l.kat Alman tarihçl3i bu 
1ki devlet adııını.oo. verılecek kötü sıfatı az bulur, daha şiddetllsini ar:ır. 

İkincı Frcdrlk ile Blsmark i.sf! kendi memleketlerinde ayni şeyi yap
tılar. Hariçte de Cermcn llemi-ni Vest!alya muahedesinden ~urt.annıya 
çalıştılar, Alman tarihinde isimleri minnet ve §Ükranla geçer, Fransız 

ts.rlhlnde kazandıkları sıfat ise bunun tamamen aks1dir. 

Tarihte devlet adamı = = 

Bir devlet adamının kt!Iloi milletinden başka Jtenai muıewııe au~.ııı 
olan millet arasında da büy~ görüld~ü vA.kidlr, fakat ayni derecede 
minnet ve §Ükran ile yad edilmesine biç ra.sgelinmez, olr milletin k:ayıbı 
onun .kar~ısında bulunanın kazancı olmu§tur. Fakat o devlet adamı ne 
o devlet adamını yetı§ti~ olan millet için mühim olan bir nokta var. 
dır, o da kendi milletinin, kendi tarihinin verecetı hü.kümdür. 
Ayrı ayrı dil konuşan, ycitdlğcrlninkine zıd menfaaUerin müsademesi 

karşısında bulunan birbirine nd mllleUcri ayni noktada ayni tekilde 
düşündünnet henüz kabil olmamıştır. Esas bir mnıetin kendi men!aatidir. 

Sözün kısası 
Ş o förlerfu.pardesüsü. 
Krıstal tabela .. 
~--- E. Elm!m Talu 
E kaeriyetle aldiane it aördil· 

ğü için, doğrusu yerden ~iS-o 
ie kadar hoıınud olduiiumuz İstano 
bul belediyeaine arada .sırada galiba 
nazar değiyor .• 

O köb.ne çatının aralıldannda11 
bazan acayip bir havanın eatiğini. 
verilen emirlerin, ittihaz olunan ka• 
rarlann acayibliğinden anlıyoruz. 

Meaeli: Benzin, yağ, liatik, ye • 
dek parça fiatlan bir yandan ala • 
bildiğine artmada iken, toförlerl 
«Acaba., müşterilere ettiklerimizia 
eünahını mı çekiyoruz? » diyerek. 
arpacı kumrusu gibi düşünüp durur
Iarlten, kendilerine zemheri züraf .. 
aı gibi keten bakkal gömleği giydir
mek kime. neTeden ve nasıl hük • 
m etti. 

Bizim aemtte. bazan, tfirküaünd 
çağırmak mecburiyeti olmadığı için. 
arabuına bindiğim bir bildik tıoföı 
vardır. Belediyenin o acayı'b kara• 
nna en evvel uyanlardan biri o ol
muş. Sabahleyin, evden çıkark,.n, 
adamcağıza sokakta rasgeldim: ta
nıyamadım. Meslek değiştirmiı zan• 
n ettim .. 

Bir zamanlar, dünya Muıırdan, 
rabud lraktan, Yunanistandan iba
retmi~. Sonralan diinya büyüye bü
yüye Akdeniz olmuş: Roma impl'l
ratorluğu, Abbasiye imparatorlucu. 
Osmanlı imparatorluğu gibi eski ta
rihin en büyük medeniyet toplantı
ları hep Akdenizin ortasında veya 
etrafında inkioaf etrni~tir. lı sanların 
hareket, münakale ve muvasala 
kudretlerinin henüz iptidai bir tek
rıile istinad etmekte oldu_~ ~
lerde medeni dünya, hep Akdenizin 
etrafında toplanırdı ve her inıpara
•orluk tcşekkül ederken, bu, kendi
ainden evvelkine nisbetle biraz da
ıa genit bir hududa ııahib olurdu. 
~attA aonra, Abbasiye, Osmanlı 
ve Charlemagne devirlerinde bir 
mparatorluk. bütün bir medeniyet 
ıahaınru kfimilen içine alıı.mamıs. o
tun haricinde de ba,ka bir &lem 
talmıtbr. 

--..... .......................... ·-.. ··-............ ·--·· ...... ·······-................•.. ·~··-· .................................................. ,. .......................................................... . - Ne o, bay M ... ? $oförlüğd 
bırakbn da, bakkallığa mı baJladın) 
diye aordun. 

* Inenlar medeniyet yolunda ller-
edikçe. medeniyetin ııiyasf budud
an yavat yavat genioledi. Nihayet 
)Ugün gördüğümüz dünya vücude 
teldi. Bu dünya içinde yirminci aa
ın ille aenelerindenberi kendilerini 
röstermeğe ba,lıyan yeni ve büyiik 
tuvvetler arasında başlıyan mllca
lele, 914 deki büyük çarptomayı 
nütealcıb yirmi ııenelik bir mütar• 
teden sonra tekrar nlevlendi. 

Tarihin eaki mücadeleleri hep 
~kdeniz etrafında dönerken, timdi 
MJnun snhası bütün dünya olmu tur. 
3atka biT misal de alabiliriz: f.11ki
len, nasıl derebeyleri, önce dar, 
onra daha geniş. daha eonra daha 
tenit aahalaıda birbirlerile m ün
leJe ederlerken bugünkü dünvanın 
,uvülc kuvvetleri de, leendi araların
laki rekftbetlerden doğan mücade
eyi, arhk Arz adını taşıyan •eyya
enin bütün aathı üzerine nnkl('tmi~
erdir. Bu~ünkü mücadele, bir ae
ıelik hadiselerin sevri arasında ar
ık tamamen bu mahiy,.ti almış bu
unuyor. Alman ve Ingiliz hava 
uvvetlerinin gah Rerline, ~ah Lon
lraya gidip gelmelerine bakarak 
arbin sahasını orada :ıannetmek 

ıatadır: harb, yavaı; yavat Mihver 
e İngiltere davuı olmaktan da çı
ıp tam rnanasile dünya içinde. 
nuhtelif kuvv~lerin birbirlerile 
ıüsademeai tekiini nlmtttır. Henüz 
unun bariz alAmetlerini te, kil eden 
.ldiseler belki de her gtsz tarafın
.an görülemeL Fakat, vukuntın 
ünlük seyri içinde bu nevi alarnet
Iri ııörmek kabildir. 

* Bir çoklan arasında bir tek mi
al: Almanya ile Ingiltere araırın da 
arb başindığı zamandanberi Ame
ka, kendisi için bir tehlike bulun
u~ fikrine dü,müştür. Henüz 
fantı geçmek gibi bir tecrübeye 
ahi giritmemif olan bir Alman or
uaunun Amerikayı fethe kalkması 
ttimalini düf{inmek ilk vehlede 
arib trelir. Fakat, hakikatte bu filc
n garib olan bir tarafı yoktur. 
ünkü, Amerika, aade Amerikada 
apmaz. BugÜnkü dünyada Avru
• Amerikanm. Amerika da Avru
anın karşılıklı hayat sahalarıdır. 

u halde. eğer Avrupada Mihver, 
eni bir nizarn kuracak oluna, ya
ud bu taeavvurunu tatbik imkln
ırmı elde ederse, o zaman Ameri
aıun hayatı derhal bundan 

Tarihten 
fikraiar 

Dareodeli lzzet paşa 
Dtinel Ma.hnıudun sadrazamlann • 

dan Dareodeli İzzet. paşa., gaddar bir 
adam Olarak f6hret almıştı. Bir ra. 
mazan akşamı, ıttar vaktinde, ha -
pishanede bulunan bir byıkçmın 1. 

1 

dam olunmasını emretmiştL Faknt, - 16 - ı bir ihtilale gidiyoruL Caliba bizim ı yeceği mn'lum değilmi~ b.ele hare-
ramazan aqamı, iftar vakti b!r a - Benim Beriini terkedi§imden se- ıcİsviçre seyahati suya dü~cek.» mc ket saati hiç belli olamazmlf, o ka-
damın öldürülmesi hoıl görilimiye - fir Rifat pa§a hem memnun, h em rak etme kab:ıinden bir cevab ve - dar kalabalık olacakmı' ki yer bul
rak, belkl sofrada.kl davetlllerin r icn. rnahzun oldu. O, türlü mütkilat için- :rerek gcçiJ(lirdim amma ayni korku mak da pek zor imiş, hemen bir yer 
11 ile, paşa m{icrimi affeder ümidlle de çırpınıyordu. Enver pap.nın çıl- bende de vardı. Burada ne kadın tutmah imiş .•• 
emrin icrasmı biraz geciktlrm'-4ler • gınlıklarmdan biri de Almanyaya b e' · dik. Uzun bir zaman, elbet•e; Bu taEsilatı aldıkdan sonTB ,ehir 
dl. Yemekum .sonra, İzzet paşa, ka - yüzlerce Türk çocuğunu yığmı, ol - fakat bu intizar zamanı bana haki- cevelaruru pek kısa keserek otde av
yıkıçmm idamını tekrar emrctti. Bu.. ması idi, bu biçareler 4uradan bu - katden çok daha uzun göründü. Ni- det etdim. Vedad hala uyuyordu. 
nun üzerine itt.ara çatırdı~ı klmse- radan Beriine celip sefirin ba~ına hayet katarda bir gıcutı, bir aaraıntı Onu uyandırdım, ve bu defa ({Ün
ler, müb!lrek ramazan gecesl hür - toplanıyorlar, onun paraaızlıkdan, oldu; yola çıkdı; fakat öyle yavaş, düz kapıcısile heııabı gördüm, onun 
metıne şn!nate b~ladılar. Pa.,a hl'p. çareııizükden zaten perişan olan öyle nnzlı bir yüriiyüt ki sanki onda bana verdiği bir adamla çantaları a
sinl dinledi, !akat bir .şey söy!emedl, :zihnini büsbütün şaprtıyorlardı. Ben l da ihtilalin içinde düşmekden bir Jarak mevkife ~ıitdik. 
evrak torıbasını getırterek tçin:len blr her gün ona a-iderdim. Oerdlerine korku vardı. Lindaw için kısmet olursa bıne
mahkeme ntımı çıkarmı.t ve mi!o.fir. bir deva mı a-ötürürdüm) hayır... Münich-e vasıl olabildik. Kara n- ket edecek olan tek katar, ma'ruf 
Ierlne uzatarak: Yalnız benimle görüşmü-. olmak o - lık bir mevkif, ltimseler yok, ne bir hadden uzundu ve hemen boydan 

_ Buyurun, okuyun! nun yükünü hafifletiyor gibiydi. me'mur, ne bir sea ... Yalnız ka - boya nhtımı işgal ediyordu. Ben ih-
Demi.ştJ. Biz Munich-e kadar gidecek, ora- tardan bizimle beraber mıp, aınsı tiyat ederek birinci mevki' bilet al-
Pa.şanm ramazan gecesi, ısrar lle dan Constana gölü kenarında Lin - sinsi !!ilinen gölgeler •.. Çantaları - dım. Almanyada birinci mevki' yol-

idam ettlrmek istedi#i adamı ölfun- daw kasabasından vapurla gölü ııe- mın alacak bir adam aradık. Onları culnrı pele nadir olduğundan bu au
den ilcurtarmak isteyenlerin gözlerı i. çerek l~viçrey~ vuıl olacakdık. biz ta,ıyamazdık. l:.imae yok ki ya- retle yer bulmak imkanı daha zi -
JAmı okudukça dehşet Ue açılmıştı : Munıch-e. gıde.cek katara kolay • kasına yapı~alım da hem onları el- yade mevcuddu. Halcikaten hf".men 

Bu .kayıkçı 'tl'skildarlıydı. Ka~ üç lıkla yerletdılc. bır aralık adaretden lerine verelim, hem barınabilecek birinci mevki' bir yer bulduk. Tren 
çocuk bırıı.:karak ölmil.şttl Adam baı- b~_r m~'mur bizi b.uldu, e.lindeki bü- bir yer soralım. Bir zaman geldi ki zaten bu erken Aa'atde bü1bütün 
ka blr kadın ne evlenmek 1stem!4, fa- yulı: bır ltutuyu. bıze teslım ederek: koca boş mevkilde yap yalnız kal- dolmuııdu. Ne vakit a-elmi~lerdD 
kat bu kadın. çocukları bahane ~e. • ~err V ed ad. ıçin 1.. dedi. Ml'ldame dık. Nihayet bir gölge ıöründü. To- ben kendimizi herkeaden evvel ye
rek varmamıştı. Kayıkçı d& oocukln... Rif at pa~a- kı V ed~~~ pek aeverdi- halülcle onu yakaladım. Sefil, pej - t!ş;ni' zannediyordum. Anl44ılan ih
nnı kayı~ına doldurara'k Kızkülesine bu •on cunde onu durınmek. l~tfun- mürde lı:ıyafetli bir fakir .•• - yükle- tıla~den kaçan, belki geceyi burada 
dofı"u açılmlf. ve çocukları birer bl- da bulunmuşdu. Me m~r. gı~.tıkden rimizi teklif etdim; çirkin bir kah - geçıren bir çok insan vardı. 
rer denize atmı.ştı. Seklz on YII.21Dd3. •onra lrutuyu açdık. hızı gunlerc.e kaha ile güldü. Deli mi idi) sarho~ Biz tam bir i~tirahati kalp ile bo, 
olan en bilyü.kJerl b..'lbasmın boynuna do~ra~a~ k~:ar BBouc~~eh!ı!a ~~- mu idi) anlatdı ki bütün belli başlı bulduğumuz birinci mevld'e yeri~ 
sarılarak yalvarmala ba.şlamlf Lse de ke ı e d 0 u'k' '· .. u de ıyÜa .. ·~.jd~~ oteller lsilerin işgali altında imiş. dik, ancak bir dakika ... daha otur
canavar herlf onu da denize atmıt • ~r~ıaın a 1 ımızı~ e .. zu ~u ~· - Ben aizi, 1urada. iki dakika ö- madan üç zabit göründü. Alman za
tı . Çocuk, can hevlile ka~n ırena. Yıne o sırada Fu ad !<.ose Rıf~ttn tede bir yere götüreyim; dedi. Al- bitlerine mahauıı ııert bir !isan ile: 
rına tuturunuştu. Fakat, gôıl~>rlnl v~gd'~~ar~ bdakah~k bı~ .aradkfn~ manların iki dakika~ı hiç olmazsa -burada ne işiniz var) dediler. Ben 
kan blirüyen kayı'k:çı, ravnıca~ızın gor. ~ ·d ha ~zeb!0 .yıyece. en yarım ~aatlik mesafe demek oldu - sert sese hiç bir zaman tohammül 
pannaklarını tokmak n. kırarak onu getırı~or ~; . att ır §l~e ma den ituna vakıfdım; fakat bu defa beri- etmedim, ayni tarzda ıcyerimi~e -
da Y')k etrni~tl. Deniz orta.,ındaki bu au~ ı~~ bır fl~ed beyad '~rabb vardı. fin dediği doğru idi. Yükleri fazla yİn demek istedim ve bilederimizi 
faela yalılardan c6rillm0.,, sandallar L e ~m"'b. adyıza ellll F ~nda da tasımamak için mi, yoksa hakilcaten a-<Ssterdim. İçlerinden biri en sabôr 

pel[ aamımi ır ost o an u a va- b' · ·· ·· b.l k b k b. b b. d hidd · d '~ d k tndlrDia:> tiç evlld atatın kayıkçı yaka- . . d'. d"X.:ı ku d h ızı goture ı ece aş a ır yer u- ır a arnı etın en xu urtaca 
tanı, ıçme U8 U.,;u çu r an en e - 1 ... • · · h k.fi b' k hk h ·ı k" '- d 

lanın~, zallıt.aya tesilm edilml.7. mah. bi tl k b·r le b. amayacagı ıçın :nı emen mev ı ın ır a a a ı e mev nn ~apısın a 
k em e de klarnma bükmetm.l.ştl. ve~ h ~ ~~~~ e çı k •ı; 1 ~j ır au- lcar§ı tarafında bir otele git dik. Bu- bir 1cA.ğıd ~österdi: «zabitlere mah-
Dar~ndell İr.zet pqa mı.,afirlerlne· re b a buş nere... ~r "bi/ ya~ıJ rası eski bir bina idi ki otel haline sus» .. buna kaf11 akar sular ıçın 
_ Bana taddar hunrlz derler: vd~ Beun~ alsbı;naga ethe ti' uta k~tm~ ifral olunmu~du, bir otelden ziyaele durmakdan başka bir çare yolcdu. 

• ı. rum avıçre seya a e arrur b' b khA b · d B tk• B · h'dd · · d k L 
hattA. stzler de. ram.nzan gece.!~ bile edince onun hu risalesini tevz.i' ve dır b atad abneyh: . ednzı~or a. cJ 1~1. ı enım ı etımın e a ~r ve .![ay-
adam öldürtüyonun diye içlnlzden k .f . d b d.. .. e en e u ıııııı o~uran e ı ın nar sulan durdu, baba ogul çanta -

neıretme va:z:ı eııı e ana UJUyor, b. ı· k f . 'd' K d . r k ı d k - ükl .. ··kı 
biraz eıvvel beni ithttm etmll}Sintrofr . bu da bana havale edilen hle pek ~ı v\· ı~a ~~·d ı \·· ~k\~n gırerl .ad~lı:a 'O:ıı aul) . ei:.hkuhul er.e 
Ben tlyanm amma böylelerine k!yt. uygun oluyordu. gl!rmbez ır e ı edn uçukl ır petTb~ ın'k'b .d'l arH ızı_ 1 .~··'kİn e 
n:ın., IYe Myle canDeri kadir recesl de Munich yolculuiiu pek tabit ol am asının yanın a uyu ayıln u ta ı et ı er. ep oy e suru ene, 
olsa cene affetmeml. demtştL k d vam edip dururken b. d a : gece kapıcısı bizi kar,ıladı. Bereket sürüklene, katann pencerelerinden 

ra e ır en · b. · k b 1 kd dd .. d b k k b . · · d "'"1 .,_, • h .Jr. b. A sburg-da bir tevek'- f 1- veraın, ızı a u etme e tere u a ıp, arh ınocı egı , ı.uncı, at-

I 
ıre ug .I[U o A •• •• •• L b. · ı d k 

lk •şa ve h" b lo d b. t V kkuf V k t etmedi. ÇantaJarla beraber birinci ta UÇUncu tel[ ı:z:ı a lin a açıncı 
Ol O ır a cı:~ ~~k:n brr çeok yok~i~r ı:ev~Üd~ katda pek büyük, yan yana iki ya- olursa olsun bizi ~lıp götürecek bir 

Osma.nlı padf,r-tlılan t:ırafınd!l.D bulunan adamlarla öbek öbek top- taklı bir odaya götürüldük. Nihayet yer arayorduk. ~ır aralık btr pen-
ilk kabul edilen ecnebl nıtazıı, Kırun l t I h 1• d k d'ı•el' t aabahlanabileeek bir yerdi fakat cereye uruldu: bır kadın muhıtkkak 

an ı ar a ın e, pe en .. ı avır- • b' V d d h~t· · •• k 
harbf IÇinde ftçüncft Napolron tara • 1 1 ._. b' k I yataklara bakınca anladım ki soyu- ır ana.·· e a ın u. ını gorere aT a, aanıu ır aza o mu<~~çaııına, 1 lı: b'.-J x.. i · 
tından Abdülha.mlde gönderilen Le. - .. .. l _ı V dada c1edı'm k. nup bunlara ... itmek pek büyük bir acımış o aca ; ızı çal'i.rıyor, çenye 

ıoru~uyor ar•ı. e ı: .. d • ed' d B' iki · k'' 

Boynunu büktü .. 
-Yok! dedi. Ille mektebdeki ço

cuğumla bir örnek giyindik-
Bereket ki belediye hatasını an. 

lr.dı; bu münasebetsiz kılıktan vazo 
geçti. Geçti amma, şimdi de daha 
manasız bir karar almış. 

FiT,.r •• ı. ''arsa. bundan böyle bü• 
tün dükk&nlar, ,imdiye kadar as • 
tıkları kırmızı zernin üzerioe beval 
yazılı tahta tllbelalann yerine kris • 
tal (billur) tabeliUar asmağa m ec • 
bur tutulacaklıtruuş. 

Bir metre değirmisiıwle, aırça bil 
pencere camının bin müşkülatla v• 
ateı pahasına tedarik edilebildi~ 
aatıldığı bu dar zamanda böyle bit 
on kuru~luk bir au bardağının otuz• 
acayib tedbir almayı icab ettireD 
fevkalade ııebebler ne olabilir? 

Kristal levha bizim kendi ml\ • 

mulahmız olsa da, ihraç edemedi • 
ğimizden ötürü elimizde mühim bit 
&toku bulunııavdt: ı(Eh- derdik. Mil• 
li serveti korumak, kristal endüs • 
trisini körletmemek için iktıaadi bit 
tcdbir dü~ünülmüş .• fena değil!)) 

Amma. kaZJn ayağı öyle olmasa 
~erek. Bövle bir karar, bilakis, ba:ı1 
cam ithalatçılarının ekmeğine vaJ 
sürecek, zatı-n bunalma vaziyetin• 
gelip, kendi ihazatile knnn doyur• 
mu, ispinozlar gibi düı,linen lcüç\ik 
eıınafın keııesini biraz daha dalaya• 
cak. ve şehrin estetiği bakımından 
da on paralık fayda temin etmlye • 
cek tir. 

Bu gibi kararlar, haddi :ıatincJ• 
belki güzel şeylerdir. amma, bım• 
~alırsa önce mesela fU Emfnön• 
mevdıtnının tanzim i11ini bitirelim. 

Olmaz mı? 

e. ete~,.. ~.ı. .. 
Yağ fiatlari 
tesbit e dil di 

Fiat mürakabe komisyonu dil• 
toplanarak zücaciye ve yai fiatları• 
nı tetkilt etmiııtir. 

Komisyon zücaciye cinslerinila 
tasnif edilerek her birine ayn aytı 
azamf satı1 nisbeti tayinine kara1 
vermiştİT. 

Bilahare yağ aaholan tetkik ediJ.. 
mit ve bunlardan Trabzon yağlarY 
nın aab,lannda evvelce teabit edi• 
len kar nisbetinin yüzde 15 tea 
yüzde 20 ye çıkanlmasına karar v~ 
rilmittir. 

Komisyon Trabzon yailarınıtl 
toptancılannın yağı J 1 O, yan toP" 
tançılann 115 ve perakendeci.leri• 
125 kuruııa azami fiatla ııatmalart• 
na karar verm"'iştir. Urfa yağlannda 
bu fiatlar 135, 140 ve 150 kunıf 
olacaktır. .. ır olacaktır. Şu halde Amerika 

ahi muhtdif aahalarda tedbir al
l ıaya timeliden baılamalıdır. 

!on zamaniann hldiselerl ara

jtyon d'Onör nlşa.nıdır. NJ.tan. l"ran. - Oğlum bir teY'ler varl •. çıkıp an - cebri nefae mütevakkıf .. • Ben uyu- avet ıyor u. ır ncı ~ev- ı • 
sız elçi&, ~ Tuve.nel taratından la ? mamaia, aedirin üzerinde pinelele _ fakat tıklım hkız oldu ... Degıl yuk-
pe.di$,hll meruım..ı mahlru.sa Ce tak- r çr;::ı; vagondan indi, bu topla n~ rneğe karar verdim; fakat V ("rtadın lf"rimizle beraber bizi, bir k7diyi bi
cUm edllml~f. blara uğrayarak bfr müddet sonra uykuya ihtiyacı vardı. Yatağı aç - 1~ barın du~~ k Y~T yok .• B~z h~ın!-

4 ışub&t 13~ 6!a Jl'rarı&a e~!Jinde avdet etdi. Münich-de Spartakist-ler madan ve onu ııoymadan yatırdtm, aıle Vedad oyle bır halde ıdık kı bı
kordtplomatlle lm' balo Terilm~tl. bütün resmt da'ireleri, mü'esseseleri derhal uyudu. Ben sabahı 'buldum zi. ~a'vet ed~n kadıncağın n'kkatl 
Abdlllmecld. ~nde mur&M& Le • üogal f'tmi•ler, mevkif de onların 1~- ve onu uykuda bırakarak ve ona hlssıyabna bütlin orada bulunanlar 

Komisyon zahire aatı~lnnnda kA1 
ni,betlerini de yüzde J O dan yüzd~ 
1 5 e iblağ etmi~tir. ··-···-·····-·· ··----·· .. ____ ,,_ 

' nda tunu c8rGyoruz: Mihver, bir 
ırahan Avrupayı ve onun çihliği 
a1inde bulunan Afrikayı kendi 
Unr• gÖrlifÜne tevfikan tanzim i
n heaablar ve projeler yapıyor ve 

1 atti elinin erdiii yerlerde bunlarm 
atitikine bile tevessül ediyor. Su 
alde iteld dfinya da buna KÖre 
·dlrirli olacaktır: Ingiltere ile Ame
ka. herg{in biru daha birbirlerine 
aklqıyorlar ve hergün yeni bir bağ 
e birbirlerine bağlanıyorlar, Onla
n da dUnya hakltında bfr aörlitlc

,. -.e bir tanzim hesablan varchr: 
enüz yokaa bile, Avrupadaki bu 

~,.~•t~t ka11ıaında onlann da bir 
••••-•-- bulunmak icab eU~scini an
mıtlardır. Onlar da hazırlanıyor-
ır ve konuşuyorlar. 

Bunun içindir ki, bucfirılı:n mUca-

(Denmı '1 Dd sa:rfRda) ~tali altında imi,, büttin tehir ihtilal iki satır bırakarak ahvali anlamak da illirak ederek bir az daha aıkıt -
halinde lmit. Katarımızın Münich-e üzere tehrl do1aımağa çıkdım. Her dılar, bize ve çantalarımıza yer yap
gidip gidemiyeceği oradan gelecelı: itden evvel mevkife giderek Lin - tılar. Kadın Vedadı yanına aldı, ben 
haberle anla"lacakmı.. daw için hareket edecek bir katar çantarnın üstüne oturdum; bir nefes 

barile ondan çok daha milhimdir 
ve bundan aolayı da bu mücadele 
nin ne tarzaa inkif&f edecelini b.e
nüz kestirrnek mömkün olamaz. 

dluh/.f.l1.n c23LIUJ~H 
Bana bunll'lrı anlatırken alnirli si- olup olmadıimi anlamak iatedim. aldık; bu aıkıpk vaz·iyette na!ltl ne

nirli gülüyordu: - Ne için cUlüyor- Nasılsa bana vazih cevab verec~k fea almak mümkün ise o kadar .•• 
1\ln dedim. bir me'mur buldum. Yalnız bir ka- ve hep beraber bekle,dik. 

- Bir ihtilalden lı:açarken diier tar varmıt. fakat hareket edip etme- Halid Ziya Upklqıil 

1 ST ER 1 NA N, 
Re&ml ilAnlardan birinde okuduJc: 
- · ..t.t.anbuluıı fik okulları için &.lına.ealı: 106,1215 kilo kesllml.f 

odunu ebiltmeye konmU§ .. • 
Batırımım eelili: 

ISTER 1 NA N, 

1 ST ER INANMAl 

ı Bir ~TakiUer memleket ormanlannı mUhafaıza kamrasUe deıniryola 
ııür&en fizerinde .bulunan tehlr ve .tasabala.rımızın resml mtleııscselet'inde tes.. 

ı hin ihtiyacı i~ln odun kullanmayı y&a&k e~k, ,.a.hud da ~aaalt et-
, me yi dll§Unm~tn.t. .. 

1 ST ER INANMAl 
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ele 

londr 23 ta 90 a, (A.A.) - Kanııda-
t\lıı Atfoc~k götürmekte olan gemi
~sında ab~ıkte büyük bir fırtına es
b da ır Alman denizaltısı tara
tasın~ tobpillenmesi bir infial da1-

Cumartesi akşamına kadar ellerinde inşaat 
aletleri bulunanlar beyanname verecekler 

9Q se cb olmuştur. 
Jllabil Ç?c?ktan ancak yedisi k..ırta
tidir. ınıştır. Umumi zayint 294 ki-

• 5 <;oc .. 
deınişt' uk?unu kaybeden bir baba 

ır ·ı. 

· Yalnız b' tfe.r b . ır şey istiyorum. Bu ka-
bu c' arız bir knsıdla irtikiıb edilen 
Lenj ı.lkYhetin intikamını almak için 

N 
1 atta göndersinler. 

· evyo k 23 daya r • (AA.) - Kana-
torpjl!Çocuk taşımakta olan gemının 
lonun enıneııi haberi, gerek Vaşing
teltee Narlamento mehafilinde, ge
biiy(ilt b~ork efkan umumiyesinde 
fıiaıi u ır teeaııür, nefret 'e infial 
lta~1 {andırmıştır. Birçok kongre 
lanla t\h~reketi çok tıiddetli bir li
lıik&.y ~ bıh etmişlerdir. Facianın 
lıe.§Jıktni beş sütün üzerine yapılan 
Ril2:et 1ar .altında nakleden Nevyork 

ı e er1 h·· d A o lll" • ucumun son erece anı 
.. sını i k . Büt" ~aret etme tedırler. 

terlll· ul gazeteler çocukların gös
etllle~t 0 dukları kahramanlığı meth
~lbiri e Ve Associated Prd.s'in mu
deıı d' bu k.,'bramanlığı ııharikula-

Be ~~e tavaif eylemektedir. 
lıildi/ ın, 23 (A.A.) - D. N. B. a 'Yor: 
..._, erlindek' k t • . ·ı. d'l ·•qYen v .. ı anaa , ısmı zı.-re ı -
tlan b' j ıçınde birçok çocuk bulu
~illen ır ~giliz vapurunun sözde tor
fında;;ıesı hakkında Ingilizler tara
l~rafındçıka~l~n ve ~evyork basını 
bır Pr an ıktıhas edılen haberin, 
l:e2:indopd~ganda oyunu olduğu mer-

s e ır 
alah· • 

"ak·, ıyettar Alman makamları, 
1!\ıi~~ın. mahalli ve tarihi hakkında 
dikkat erın verdiği malumat nazarı 
Relllis' e alınırııa, bir Alman har b 
leeinj~ trafından torpillenme mese
t'-rih jhia mevzuu olmıyacağını 
tfk&rı :Y emektedir. Bu, Amerikan 
Ottaya. Uzerinde tesir icra etmek için 
leaidir a~ıın yeni bir Athenia mese
~tik \ &ünkü vak'anın kı.rakte
da.n .. ı: eti §Udur ki, h8diseııin bun
•Urlllel 1

• gün evvel olduğunu ileri 
de.kilc" erıne rağmen, Ingilizierin bu 
~nin Yil kadar battığı söylenen ge
tllelerj;e ltaptanının iımini vereme-

B ır. 
·ı_ erlind 

lı<tllekı d'e §U cihet te tebarüz etti-
l'rda e ır ki esasen, bu gibi va k'a
ngili~ h~~e!atın mes'uliyeti yalnız 
~umetine racidir. 

•n ·ı· gı ız Krahnın hitabesi 
a93s (Baştaratı ı Inci sayfıılla) 

041ıı ll ~lü.lündenberi ibirç.ok şeyler 
~an aıı. büyük milletler çöktü. o 
~l.ebuec~~ak derinden u~uıtularını 
~~lin, btz~nıız kadar uzak olan har b, 
tı til~ ord un kendi kapılarımızdadır. 
lı l'll'tn.ı Uları sahlllcrimizden yal _ 

~~~a.nn<la nıu ötede, Manşın 
li§nıan lnhşid edUmiş bulunuyor. 

rlııtıeriltı.~ava filoları, gece gündüz 
,er, ın~ze hücum ediyorlar. Biz • 
~ an•a.n nıız olan bu hürriyetleri 

llarına:lerı ınüdafaa için. cephe 
bulunuyoruz. 

Ankara, 23 (A.A.) - Başveka
letten tebliğ olunmuştur: 

10.9. 1940 tarih ve 2/ 14319 sa
yılı kararname ile mer'iyet mevkii
ne konulan koordinaııyon heyetinin 
54 sayılı kararı mycibince: 

ı - Ikinci maddede cins \'e ne
vileri yazılı inşaat makine ve alet
lerinin sahibi hük;ni ve hakiki her 
§Rhıs 28 Eylul CumartesJ akşamına 
kadar bu makine ve aletlerin bulun
duğu vilayet valiliğine bir beyanna
me verrneğe mecburdur. 

ı - Beyanname ile bildirilmesi 
mecburi tutulan inşaat makine ve 
aletleri şunlardır: 

Sondaj makinesi, nrteziyen ma
kinesi, ta~ kırma makinesi, beton 
karıştırma makinesi, kompressör, 
elektrojen grupu, ekskavatör, vib
ratör. 

3 - Beyannarnelere a~ağıdaki 
husuaat dercolunur: 

A. - Makine ve aletin adedi, 
cins ve nev'i, evsafı «makine ve a-

General dö Gol 
harekete geçti 
(B~tarafı 1 Inci sayfad.ı.l 

ne İngiliz kuvvetleri retakat etmekte_ 
dir. Bu İngiliz kuvvetleri, hür Frnn. 
sa kuvvetlerine tam müzaharctte bu_ 
lunacaktır. 

Fransızlarm teb:iği 
Vichy, 23 (A.A.) - Hariciye 

n ezaretinin tebliği: 
Sabık general de Gaulle, İngiliz 

askerleri nakleden bir İngiliz filosu 
ile Dakar önlerine gelmiş ve Fran
sız makamianna şehri teıılim etme
leri için bir ültimntom vermiştir. Bu 
ültimatom reddedilmiştir. Bunun ü
zerine İngiliz filosu Dakar üzerine 
ateş açmıştır. 

Sabık general de Gaulle'ün, sırf 
sabık düşmanianınıza karfı müca
deleye devam için İngilterenin emri
ne girdiği düşünülebilirdi. Fakat ha
disat, bunun böyle olmadığını gös
teriyor. Sabık general de Gaulle, 
yabancı kuvvetlerin kendi valandaır 
!arına karşı hüc•Jmunu idare etmek
tedir. Kendisini hfila hain olarak 
telakkide tereddüd eden Framızla
rın artık gözleri açılmıştır. 

Ingiliz ·filosu 
Vichy, 23 {A.A.) - Havaıı: 
Dakardan alınan haberlere göre, 

§ehre hücum ::den Ingiliz filosu, iki 
zırhlı. dört kruvazör, bir miktar 
torpido ve altı Muavin ktuvazörden 
mürekkebdir. 

lik ateş ..• 
Vichy, 23 (A.A.) - Havas: 
Ingiliz gemileri, Dakar,umumi va

lisi B. Boisson ültimatomu reddet
tiğini bildirir lıildirmez hemen der
hal, Fransız sahilterine saat ı4 ü be1 
dakika geçe ateş açmışlardır. 

Mukabele emri h Aile $eref nitsıu 
~:r"ltec:.c:~~nnda vedsığına~lard1a, Vichy, 23 (A.A. ) _ H.ıvaa: 
li e t~hı·k Yet etme en sııuntı a- D k d 'lk h b 1 1 
b de lyn·ı elere katlananların hep- a ar an ı a er er a ınır a-Q" ı ta d lınmaz, hemen derhal mareşal Pe-
ler..ı tehJi~li rfz a terefe layıktırlar. taı'nı·n rı'yasetinde mahdud bir na-
,. '~e .. 

0
.. akat unutulmaz gün-

•tılct ... aterj} · b l zırlar toplantısı yapılmıştır. Bu top-
n Ur "e en şecaat aşarı an, 1 B B d 

tt oiitün bta.nlıdır. lantıya, B. Lava, . au oin, ami-
.,}1efli bir U batarıların derhal ve ral Darlan, general Huntziger ve 
•ı L SUrett Platon iııtirak etmiştir. 
&çı ller aı f e tanınması için, ai-
le. n hı:nıe:ı ran erkek ve kadınlar Tecavüze mukabele kararlaştırıl-
lll nı. ıhdaaın derhal yeni bir teref ni- mıt ve bu hususta emirler verilmiş-
}>a nıoan11 le a. k.ıı~ar verdim. Bu ye- tir. -----------
Q· ~m. B en dı ıamimi vermek isti-
ıtıe V u ni§ 'k· ti ı, ict . an ı ı sınıf olacaktır. 

le ~ıractll 'folıa haçındnn sonra ikin
tekı dahll e e~ George h~çı ve di-

};' ()lan C.geru~ surette tevzi edile-
latik en" RÜ~lrge madıılyaeı. 
\ot hat <lah ef Ya§ıyoruz, belki de 
'ur llla.bnurn a enıı olacaktır. Soğuk 
tt~ ollllını k kıt geliyor. Fakat ce
ltın r. BuBU kı~tan sonra ilkbahar 
tlle r~ da m n h U k imtihanlanmızdan 
tir ll Ur §ey] u 11 knk ki zafer ve 
Brit Beninı yerde:! kurtulus gelecek-
'lı 11~.}-a rnijjPt1ır.ı~. gibi, Allaha ve 
e~ ırad • et erının mağlub edil

a.. eaıne 't' to 11'\.-.ı y ı tmad edelim. 
lıçe n<ı.ra 23 ('lıları ziyaret etti 
bi dün t- A.A.) - Kral ve Kra 

\'a h ~tıdon h -
~'4 licunıı astaneslne giderek 

Ingiliz - Alman tayyare 
zay'atı 

Londra, 23 (A.A.) -Eylul ayı 
zarfında Almanların Ingiltere üze
rinde ve civarında uğradıkları tayya
red zayiatı ayni müddet zarfındaki 
İngiliz zayiatından çok fazladır. 
Çarşamba günü düşürülen 48 düş
man tayyaresi içinde yüzden fazla 
Alman tayynrecisi zayi olmugtur. 
Ingilizler İ!e ancak üç pilot kaybet
mişlerdir. 1 Eylulden ı8 Eylule ka
dar, Almanların 776 tayynre kay
betmelerine mukabil, Ingiliz tayya
Te zayiatı 116 olmuştur. 

Maiyet memurlan lerdi Olanıarın ar~. esnasında yaralan • 
1\ı,t..~'· ltra1 h ır ço~Ue görüşmü.ş _ Ankara 23 (Hususi) - Maiyet me • 
~ halet~tane mUdUrüne ya • murlannın nerelerde ve nasıl staJ 

I'U.hiyelerının harlku. yapacakları hakkında Dahiliye Ve 

1 :tirıe göre tipi, muharrik kuvvetin 
cinsi takati, sabit veya mütehaırik 
olduğu, kazan hacmi bir saatte gör
düğü i~ miktarı, yedek parçaları, 
§Ön il veya tekerlekli olduğu ilah .. ıı 

B. - Makine ve aletin yeni ve
ya kullanılmış olduğu. 

C. - Makine ve aletin beyanna
menin verildiği tarihte nerede bu
lunç)uğu, oraya ne zaman ve niçin 
getirildiği, çalıştırılıp çalıştırılmadı
ğı, çalıştırılıyorsa hangi işde kulla
nılmakta olduğu, bu işin bir muka
vcieye müstenid bulunup bulunma
dığı, mukaveteye müstenid ise aleid
Ierin iııim ve adresleri. 

4 - Beyannamelerin tetkikinden 
sonra 3 780 sayılı milli korunmA ka
nununun ı 7 ci maddesine müııteııi
den sahibierinin işlerini sekteye uğrat 
mamak ,artile cins ve nevileri yuka
rıda yazılı makine ve aletlerden ka
bili iııtifade olanların değer pahası 
mukabilinde mübayaaııına Milli Mü
dafaa Vekaleti mezundur. 

Büyük Alman filo:armm 
Ingilteraya hücumlar1 

(Ba.,tarafı ı inci sayfada) 
sivil halk üzerine bile bile hücumlar 
yapmışlardır. Evlerde hasar vukua 
gelmiştir. Telefat miktarı azdır. 

Öğleden biraz sonra Londra mın _ 
tnkasında hava dafl batnryaları mün 
ferid bir düşman tayyaresine ateş 
açmışlardır. Bu tayyare bomba atma. 
dan süratle uzaklaşmıştır. 

Bu akşam, gene ekserisi avcı tay
yaresi olmak üzere dl~er büyük bir 
duşman filosu, Kent sahilini ~ınış, 
fakat dahilde fazla ilerlemeyerek av_ 
cılarımızın yaklaşması üzerine geri 
dönmüştür. 

Bugün gündüz 11 düşman tayya -
resi düşürülm~tür. On bir o.vcı tay_ 
yaremiz kayıbdır. Fakat bunlardan 
7 sinin pilotları saA ve snlimdtr. 

Alman tebliği 
Berlin 23 (A.A.) - Alman bıışku -

mandanlıgı tebligi: 
Seri hücwn botlnrımızdan birl İn. 

giliz sahillerinde sllfı.hlandırılmış bir 
ticaret gemisi batırmış ve bir sahil 
muhafaza gambotunu muharebc ha
rici bırakmıştır. 

Dün hava kuvvetlerinin yaptıkları 

muharebe keşiflerı esnasında Londra 
ve İngilterenın cenubunda di~er ma_ 
halierde mühim askeri hedefler bom
bardıman edilmişlerdir. 

ı2 Eylülü 2 3 Ey lu le bağlıyan ge
ce İngiliz tayyareleri fimali Alman
ya üzerine bombalar atarak birçok 
çiftlikleri tahrib etmişlerdir. Birkaç 
düoman tayyaresi B~rline yaklaşına
ğa muvaffak olmuşlarsa da hasar 
yapamamışlardır. Oüşman tayyaresi 
dü~ürüldüğü görülmemiştir. Tayya
relerimizden biri ussune dönme
miştir. 

Bir Ahnan gazetesi İngilizleri 
methediyor 

Londra, 23 (AA) - Volkisher 
Beobachter adındaki Berlin gazete
si, İngilizlerin kuvvei maneviyeleri
nin pek yübek olduğunu kabul ve 
teıılim etmektedir. Bu gazete ezcüm
le ~öyle diyor: 

Ingilizierin alçak in~anlar olma
dıklarını biliyoruz. Ingilizler disip-
lini muhafaza etmeııini pekala bilir
ler. Ingilizler memleketlerin: derin 
bir hürmet ile aeverler. 

İngiltere harbi 
kazanacak 

Vaşington, 23 (A.A.) - lngil
terede yaptığı bir turneden Cuma 
günü Vaııingtona dönmüş olan A
merika genel kurmay ikinci baekan 
general Strong, matbuat mümessil
lerine yaptığı beyanatta, Ingiltere-
nin uzun bir harbden sonra kazana
cağına inanı olduğunu kaydederek 
demiştir ki: 

Millet Churchill'in etrafında müt
tehiddir. Bu millet, Avrupayı Nazi 
tehdidinden ebedi olnrnk kurtar
mak için ;onuna kadar mücadeleye 
azınetmiş bulunmaktadır ve öyle 
zannediyorum ki muvaffak tıı ola
caktır. 

General Strong, mükemmel bir 
ekip o]arak tavaif ettiği İngiliz hava 

Yazan: Selim Ragıp Emeç -U zerinde ehemmiyetle du -
rulmaııı lazım gelen siyasi 

hadiselerden biri de Alman ve İs -
panyol Hariciye Nazıriatının Roma
ya yapmış olduklan müşterek ziya
rettir. Malum olduğu üzere harbin 
muayyen bir safhasına kadar bitaraf 
kalan İspanya, bundan bir müddet 
evv~l gayrimuharibliğini ilan etmiş
ti. halyanın harbe karışmasından 
evvelki vaziyetini andıran bu duru
mun hususi bir mahiyeti olduğu in
kar edilemez. Çünkü son dahili 
harbde Almanya ve İtalyadan mü
essir yardımlar gören general Fran
ko hükumeti, gerek his, gerek ide
oloji itibarile bu devletlere meyyal
dir. Bundan başka İspanyanın bir 
c;ıkıntısı olan Cebelüttarık kayalığı, 
Ispanyanın ötedenberi İngiltereden 
isteyegelmiş olduğu bir toprak par
çasıdır. Ayni zamanda İspanyanın 
Fransız Fası üzerinde de iddiaları 
vardır. 

Bütün bu sebebler Ispanya Hari
ciye Nazırının Ribbentropun Roma 
seyahati sıralannda Beriine vu'ku-
bulan seyahatine huııust ma-
hiyet atfedilmesini icab ey-
liyen başlıca ıoıebeblerdir. Fon 
Ribbentropun da bizzat İtalyan dev
let adamlarile görüşmek ihtiyacını 
hissetmeııine gelince; İtalya ile Al
manyanın münasebetleri, aradaki 
münaııebetlerin samirniyetini etrafa 
göstermek lüzumunu hiıısettirecek 
kadar ne ııathi, ne de sun'iye benze
mez, bu sebeble, bu ziyarete, her
hangi bir nümayi, manası vermek 
abestir. Buna mukahil mihver dev
letlerinin zaman zaman ve tet~iri 
umumi hadisat üzerinde süratle akis 
yapan bir takım temaslar yapmak 
itiyadında bulundukları da inkar 
edilemez. Bu seyahati, böyle bir 
maksada matuf saymak daha doğru 
olur. Bilhassa Ispanyanın vaziyetini 
tayin bakımından. 

Bu devletin, kendi iddiaııına gö
re Cebelüttarık ve Fransız Fasında 
bir takım haklan vardır, demi~tik. 
Bu hakları tahakkuk ettirebilmek 
için ne Romanya ile Bulgari~tan, ne 
de gene ayni Romanya ile MAcaris
tan arasındaki son yapılan anla ına
lara benzer ,eylerle ioin içinden sıy
rılmak mümkün değildir. Ev' ela 
Beriinde başlıyan, sonra Romaya in
tikal eden müzakerelerin, derin 
ehemmiyeti işte bir defa bundan an
laşılıyor, ayni zamanda harbin arze
deceği inkişaf safhaları etrafında 
bir takım müstakbel kararlara va
rılmış olması ihtimali de hu arada 
akla gelen en miil5vim tahminl~r -
dendir, hülfısa bu görü<~meler yakın 
ati için bir takım hadiselıorin daKma
sını intaç edebilir. Hele halvan müıı
tı>mlekeler Nazırı general Terruzinin 
Berlindeki ziyaretlerinden sonra. 

51llim &af}tf1. E,,neç 

japonlar 
Hindi Çiniy.e 

girdiler 
Şanghay 23 (A.A.) - Son dakikada 

aHa!.phong_. dan bildiriliyor : 
Franstzlarla. Jb.ponlar arasmda 

Hindi Çinide vukua gelml.ş olan mü. 
saderne bir suıte!ehhüm netice.sidlr. 
Evvelki gece Fransıztarla Japonlar 
arasında bir itUM hasıl olmuştu, fa. 
kat zannolund~una göre ceııubi 

Çindeki harekf\tı idare eden Japon 
kumandanına bu ıtilaftan malümat 
verilmemiştir. Binnetice mukarrer 
plan mucibince kıtaatma hududu te. 
cavüz emrini vermlştir. Fransızlar 
anudane mukavemet etmişlerdir. Ja
pon heyeti reisi tayyare ile, harekAta 
nihayet verilmesi hakkında talimatı 
h!mil bir memur göndenniştlr. 

Yapılan itilaf, ezcümle Tonkende 
J aponlara üç hareket ÜI!Ü bırakıl
masını ve Japonların buraları hima
ye için 6000 asker bulundurmak 
hakkına malik bulunmalarını i~' af 
etmektedir. İtilafname, cenubi Çin
deki Japon kuvvetlerinin tahdid e
dilecek bir yoldan Hindi Çiniden 
geçmeleri hakkını ve Haiphonga 
bir miktar asker çıkanlmnııı müsaa
desini derpi~ etmektedir. 

Japonların ileri hareketi 
Tokyo, 23 (A.A.) - Stefani a

jansından: 
Hanside Japonlarla Fransızlar a

rasında cereyan eden ve nihayet bir 
itilafa müncer olan müzakerelerden 
aonra Japonların deniz cüzütamları 
ile kara kuvvetleri Hindi Çiniye 

aber 
işgal altında 
bulunm1yan 

Fransada vaziyat 
Goteborg 23 (A.A.) - Handeis Sjo_ 

fartstidning gazetesinin muhabiri 
şunları bildirmektedir: 

İ§gal altmda bulunınıyan Fransa_ 
da seyahat ederken nazan d ikkati 
eelbeden şey, herkesin İngilterenin 
dayanabilip dayanamıyacağı endişe • 
sinde olmuştur. Halk gunde üç dört 
defa İngiliz radyosunun fransızca neş 
riyatını dinlemekte ve çok defalar da 
general Dö Gaulle'un sesi işitilrnek -
tedir. Fransız makamatı İngiliz rad
yosunu tbozmamaktadır. Kimse da • 
hili radyo ve gazete n~riyatına i -
nanmamaktadır. Herkes İngiliz rad _ 
yosuna inanmak istiyor. Bu neşriyat 

karanlıklar içinde beliren blr ışık te. 
siri yapmaktadır. EfkC\rı umumiyede 
bu kanaat değişikliği, Büyük :Britan
yaya karşı taarruzun akamete uğra _ 
masından ileri gelmektedir. Fransanın 
sukutundan sonra, her Fransız, Al • 
manların bir kaç :hafta znrfında İn
gilizlerl ezecetinden emin bulunmak.. 
ta idi. Bugün ei'kArı wnumiye İng! _ 
lizierin kazanacağını bire ü9 bahset. 
mektedlr. 

Alman işgal kuvvetleri bütün Fran
sız bakkaliye mallarını müsadere et. 
mektedirler. Almanlar Fransız evle_ 
rinde iskfuı edilmekte ve iaşeleri te. 
kruifi harbiye suratıe temin olun
maktadır. Fransız köylüsü saçlarını 

yolmakta ve gelen bu Almanların İn. 
giliz bombalarmdan kaçmak için mi, 
yoksa bazı Fransız vilC\yetlerlnde ko_ 
lonlzasyon yapmak için mi gönde _ 
rilmekte olduklannı düşünmektedir. 

Bir Alman nöbetçlsi üzerine at~ 
açılmış olması bahanesile, Paris hal
kına Boulogne ormanına girmek me. 
nedilmtştir. Artık halk Almanlara te. 
be.ssüm etmemekte ve sert ve ciddi 
blr yüz göstermektedir. İngiliz mu • 
kavemeti uzadıkça, Fransızların pa _ 
sif mukavemeti artmaktadır. Alman 
işgal kıtaatının disiplinden usanmak_ 
ta olduğu, bunların eskisi gibi olmn
dıkları ve bazan sübaylarına sel5.m 
vermekten imtina eyledlkleri Fran _ 
sızlar tarafından söylenmektedir. 

Askerler arasında ve bilhassa ekse
riyeti .teşkil eden evliler arasında, bir 
vatan özleme hissi ve gittikçe artan 
bir usanç müşahede edilmektedir. 
Bunlar Polonyada, Holandada, Bel _ 
çikada ve Fransada bulunmuşlardır. 
Fakat kendilerine yabancı diyariarda 
ikram edilen güzel şeyler yuvalarının 
yerini tutmamaktadır. Hamden bık_ 
mış vaziyettedtrler. Hepsi her ne o_ 
lursa olsun İngilfzlerln ma~lüb olmı
yacaklarına kani bulunmaktadır. Ta_ 
arruzun ilkbabara talik edUdi~i söyle_ 
nilmektedir. ingiltereye karşı taar _ 
ruz hakkında emir alın~ olan birkaç 
alay, aksi emir alarak Fransada kal
maktadır. İşte halkın İnglliz radyosu_ 
nu dinlemekte gösterd~l tehalük bun 
dan ileri gelmektedir. 

Ribbentrop Beriinde 
Berlin 23 (A.A.) - D. N. B. 
Hariciye nazırı Von Rtbbentro;p 

Romadan bu ak~am Beriine dönmüş
tür. Von Rlbbentrop raporunu ver. 
rnek üzere derhal Führerın nezdine 
gitmiştir. 

Manş sahillerine 
yeni ak1nlar 

İngilizler sabahın ilk 
saatlerine kadar 

hücuma devam ettiler 
Londra 23 CA.A.) - Hava nezaretı_ 

nin iStihbarat servisi bildiriyor: 
Evvelki gece İngiliz bombardıman 

tayyarelerı Boulogne etrafında tahrib 
işine muntazaman devam etmişlerdir. 
Rıhtımda bir petrol yansını vukua 
getirilmiş, havuzlarda motörlü mav. 
nalar yakılmış ve fasılalarla kuvvetli 
in!tlfı.klar işitilmiştir. 

Dunkerque'de birçok büyük yan -
gınlar .çlkanlmış•~r. Bu yangınlar ~ 
dan ikisi 75 kilometreden görillebil _ 
miştir. F'asılalı bir surette devam e. 
den infilAkları biiyük bir infilô.k ve 
kızıl bir at~ takib eylemlştir. Pet. 
roldan mütevellid oldu~ zannedi _ 
fen diğer büyük bir yangın ve infilAk 
daha hasıl olmuştur. 

Ostende Ilmanı yanan bir antrepo. 
nun alevlerile aydınlanmıştır. 
Sabahın ilk saııtlerlne kadar di 

~er İngiliz tilolan hüeuma devam e~ 
miş ve nakil vasıtaları üzerine grup 
grup bombalar atmışlardır. 

Calals limanı pike halinde müthiş 
bombardımanıara u~ratılmış ve bütün 
hedefler bölgesinde derhal yangın • 
lar çıkarılmıştır. Dört vapurdan mü. 
teşekkil bir grup ~lddetle bombardı. 
man edilmiştir. Kesit beyaz dnman 
bulutları havalarda yükselmekte Idi. 

Nevyork, 23 (AA.) - Berlin
den bildirildiğine göre Alman payi
tahtında dün gece hava tehlikeııi i
şareti verilmiş ve iki saa.t yirmi da
kika devam etmiştir. Ingiliz tayya
releri şimali Almanya Üzerinde üç 
defa uçmuşlardır. Beriinin civarına 
gelen tayyarelerio tardedildiği ve 
bomba atamadıkları söylenmektedir 

M1s1r kabinesi 
bir intizar siyaseti 

tak i b edecek 
Kah ir e, ı 3 (AA.) - Mısır yük

sek memurlarından biri Lugün yap
tığı beyanatta, yeni kabine sıyase
tinin «ihtiyatlı bir intiznrıı siyaseti 
olduğunu ve fakat bunun Mısır cid
di bir taarruza maruz kaldığı tak
dirde muharebeden imtinci ettiği 
manasını tazammun edemiyeceğini 
bildirmiştir. 

Kabine ~imdi vaziyetiıı icab et• 
tirmediği acele kararlara da muha
liftir. halyan ileri hareketi doğrudan 
doğruya bir istila tehdidi arzettiği 
takdirde Mısır harbedecektir. 

Londra, 23 (A.A.) - Mısırın 
istilası teşebbüsü hakkında Suııday 
Times gazetesi diyor ki: 

T rablusgarb halyaya terkedildi
ği zaman bir gün bu memleketin 
Mısır için bir tehlike teııkil ed eceği 
hiç tasavvur edilemezdi. Faltat İtal
yan Trablusgarbının hakikatle böy
le bir tehlike teşkil etti~i tahakkuk 
etmiştir. Sulh şeraiti tesbit edileceği 
gün bu vakıa nazan itibara alınma
lıdır. 



4 :;ayta 

Şahrimizin ortaokul 
kadrolari 

tesbit edi.di 
Şehrimizdeki bütün orta okul 

müdürleri dün Maarif Müdürlüiün
cle toplanmı~lar ve mekteb kadrola-
rını tesbit etmi~lerdir. ~ 

Orta okul müdürleri, okullannda 
talebe mevcudu ve aınıf vaziyeline 
ıöre muallim vaziyeti Ye muallim 
lhtivnçlannı birer liste halinde Ma
arif Müdürlüğüne vermişlerdir. Top
lantıda orta okuiJu arnsında nakil
leri yapılması icab ~den muallimle
rin vaziyeti de görü,ülmü,tür. 

Lise müdürleri de bugün ayni 
maksndla Manrif Müdürlüğünde 
toplanacaklar ve kadrolannı tesbit 

ı edeceklerdir. 
Maarif I'Nidürü Tevfik Kut bu 

toplımtılarda tesbit olunan kadrola
n bu hafta içincl• Ankaraya götü
recek ve Maarif y,.Hlı-tine takdim 
edecektir. Maarif Müdürü Ankara
da nakilleri icab eden mt:lc:teb mü
diirlerinin vaziy"'tleri hnklc:ındıı. da 
Maarif Vek&letHe tem~tslarda bulu
nacaktır ·.:.:-.-------
Bir dolandırıCI yakalanarak 

adliyeye veri di 
Garib bir dolandıncılık hadisesi 

adliyeye intikal etmiştir. Vak'a fU· 

dur: 
Serafettİn isminde bir açıkgöz 

Galatasarayda dört rençpere rasla-
1 mış, hallerinden bunların ~ ımı.dık

larını anlıyamlc:, yanlarına aokul
mu~tur. Köylülere kendini telefon 
idaresinde memur gibi RÖstererek: 

a- Hemşeriler, ııelin aize it 
bulayım. Avarelikten kurtulunuz. 
Telefon idaresine Edirne hattı için 
126 arnele alındı. Halbuki, 130 ol
ması lazım. Sizi de alıuak, kadro 
tamamlanacakı~ demittir. Böylece 
adamcağıılan nvladıktan sonra, 
pul masrafı olarak ikişer liralarını 
dolandırdıktan sonra, aavutmuştur. 

Bilahare yalc:alanarak adliyeye 
, Terilen suc;lu, sorgu hakimliği tala

fındnn tevkif t:dildikte'll aonra Asli
ye 7 nci ceza mahkemesine aevko
lunmuştur. Serafetlinin durutmaama 
dün baslnnılarak, iaticvabı sırasın
da hadiııeyi inkar etmi~. dava tahid
Ierin celbi için talik edilmittir. 

Köy enstitülerine 3.000 
talebe daha a'macak 

Memleketimizin 1 4 romtakasında 
açılan ve halen 3000 talebeai bulu

ı ııan köy enstitülerine önümüzdeki 
ı Birindt~rin devresinde 3000 tale-

be daha alınıtcak, bu auretle ilk se
ne kadrosu ikmal edilmiş buluna
caktır. 

Maarif Vekaleti, köy enstitüleri-
ne alınacak talebe namzedlerini seç
meleri için vilayetlere tebligatta bu
lunmu,tur. 

Vil&yet ilk tedriaat müfetti~leri 
-.e okul başöğretmenleri mıntakala
nndaki köyleri gezerek ilk okulu 
bitiren uyanık. köy çocuklarını aeçe
oeklerdir. 

-----------------------
Haseki hastanesinin kiler 

mevcudu nokaan çıktı 
Belediye Sıhhat İtleri MüdürlüğU 

müfettişle-ri tarafından yapılan tef
tişlerde, Haseki hastanesinin kiler 
mevcudunda bazı nokaanlar görül
müştür. Bu nok:anlar umumiyetle 
aıda maddelerine taalluk etmekte
dir. Müfettişler bu hususta tahkikat 

ı yapmaktadırlar. Tahkikat netice
ı elnde hiı.diseni:ı suiistimal mahiye

tinde olup olmadığı anla~ılacalctır. 

ı Toprak altında kalan am el~ 

• 
1. e 

Türk - Rume ticaret 
müzakerelerine devam edilecek 
V ekaletle temas etmek üzere giden heyeti
mizin reisi yarın Ankaradan hareket ediyor 

Rumenlerle bir müddet evvel 
Ankarada başlıyan ve evvelce 
Bükre§te imzalanan ticart anlaşma-
nın bir devamı ve teferrüatının te-.s
biti deme~ olan ticaıi görüşmelerin 
bir hafta evvel ~ehrimizde müzake
resine başlanmıttı. Rumen murah
hasları lstanbuldan daha kolaylıkla 
Bükreşle temas imkanlarını bulabil-
melerine mukabil bu defa da bizim 
murahhaslann Ankara ile temaaları 
zarureti hasıl olmuş ve bu mabadia 
murahhas heyetimizin reisi Servet 
Berkin Pazar tatilinden Uıtifade ede
rek Ankaraya gitmiştir. Dı~ ticaret 
reisimizin Ankaraya gidişini müza
kereterin inkıtan uğradığı ~eklinde 
tcfair edenler de olmuştur. Halbu-

ki Rumenierin memleketimizden a
lacakları tiftik, yapak, pamuk ve 
zeytinyağına olan ihtiyaçları zail ol
mamış ve bilakis daha ziyade art
mıştır. Bu aebeble müzakereleri icab 
ettiren lüzum mevcud bulunmakta 
ve müzakereler de müsnid bir saf
haya girmiş bulunmaktadır. 

Bize verilen malumata göre Ru
menlerle mübadele edilecek emtia
nın miktar, teslim şartları ve fiatlan 
üzerinde göröoülmektedir ve murah
has heyetimizin :-eisi Ticaret V ekl
Ietine müzakereterin seyri hakkın
da şifaht malumat vermek ve bazı 
talimat almak üzer~ gitmiştir. Ser
vet · Berkinin yarın akşam Ankara
dan şehrirnize hareketi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Süt fiatlarına Ramazan 
zam yapılınıyacak haz1rhklar1 başladi 

Ramazan ayının yakla§ması rnü
nasebetile Evkaf İdaresi ve müftü
lü hazırlıklara başlamıolardır. Ce-

Sütçüler, kendi aralarında bir 
toplantı yapmııılar ve hayvanlııra 
verilen gıda maddelerinin fiatları
nın yükselmesi üzerine, süt fiatlan
na da zam yapmak icab ettiği neti
cesine varmışlardır. Sütçüler ay ba
şından itibaren süt fiatianna zam 
yapmak ve tasavvurlarını Belediye 
lktısad İtleri Müdürlüğüne bildir
mek karannı vermişlerdir. 

Dün bir reHkimiz, siitçülerin Be
lediye İkmad loleri Müdürlüğüne 
müracaat ettiklerini, trkliflerinin e
sas itibarile makul bulunduğunu ya
zarak, Belediye İktısad l,Ieri Müdü
rü Saffetin bir beyanatını ne§l'et
mi~tir. Bu beyanata göre, lktı11ad lo
leri Müdürü Saffet şöyle demiştir: 

- Siltçülerin müracaatını daha 
tetkik etmedik. Her teY pııhalılao
tıiı gibi aüt fiatlarının da artmaaını 
pek tabii buluyoruz.n 

Bu malCimat üzerine dün bir mu
harririmiz İktısad İşleri Müdürü ile 
görüşmüş. süt fiatlanna, zam yapı
lıp yapılmıyacağını aormu~tur. Mü
dUr, muharririmizin bu auali üzeri
ne, aütçülerin zam müracaııtının 
makul bulunduğu hakkındaki netri
vatı ve ay ba~ından itibaren süt fi
atlanna :r:am yapılacağı rivayetini 
kat't surette tekzib etmiştir. 

Silte herhangi bir sebeble :r:am 
icraaı mutasavver de~ildir. 

milerin ihtiyaçları Evkaf İdaresi ta
rafından tesbit olunmut v~ mabed
Iere gönderilmi~tir. 

Geçen yıllarda Beya%ld camisin
de kurulan aergilerde pastırma, au
cuk, zeytin vesaire gibi yiyecek 
maddelerin de aatılmıun mahzurlü 
görülmüş, bu sene yalnız tesbih, ıt-
riyat ve kitah gibi ,eylerin satılma
sına izin verilmiştir. Burada Rama
zan mevsiminde Oarünafaka men
faatine kitab satılacaktır. 

Evkaf Jdareai Hamazan ıecele
rinde havalar müsaid olduiu tak
elirde büyük camiletimizde mahya 
lc:urduracaktır. Bu mahyalarda hal
kı Türk Hava Kurumuna, diier mil
li cemiyetlerimize yardıma tetvik 
eden cümleler ve veeizeler yazıla
caktır. 

Diğer taraftan müftülük idaresi 
de Ramazan içinde her camide han
gi v1ızlann no gibi mevzular üze
rinde vaz vereceklerini teabit ebniş 
ve vaızlara tebligatta bulunmuttur. 

Bir arahacı devrilan 
arabamn altmda kaldı 

e ) 
Adam öldüren 
bir genç çoban 

muhakema edildi 
Ç~talcanın Çukurbostan çiftliği 

namıle maruf mahallinde işlenen fe
ci bir cinayet adliyeye intikal etmiş 
ve 1 nci Ağırceza mahkemelinde 
~uru~:nasına batlanılmıştır. Cinaye
tın faıli Hüseyin Ercan isminde on 
altı, on yedi yaşlarında bir çocuk
tur. Duruşma safahatma nazaran, 
hadisenin taEsilatı şudur: 

Çobanlık yapan suçlu Hüseyin, 
sürüsünü bir gün Muharremin boa
sürüsünü bir gün Muharremin bos
tanına sokmut, üstelik. bostandan 
11alatalık ta çalmış; Muharrem de 
arkada,larile çocuğun üstüne yüril
yünce, Hüseyin tahancasını çekerek 
ate~ etmiJ ve Muharremi öldür
müştür. 

Genç ya,ında katil olan Hiiseyin, 
mahkemede suçunu kııımen tevil e
derek. valc'ayı şöyle anlatmıştır: 

a- Ben. Muhıırremin bostanın
dan salatalık çalmamışhm. Fakat, 
o bunu bıı.hane ederek bana çattı. 
lik kavgamız çeşme ba~ında oldu. 
Bundan bir iki saat sonra, bostanda 
raslaştık. Muharremin yanında ar
kadaşlan Rıza ve Bilal da vardı. El
lerinde silahiPlrla azerime hücum et
tiler. Ben kaçmağa başladım, ka-
carken de onları korkutmak iç:in, 
birkaç el ateş ettim. Orası Allahın 
kındır, ortada kimseler de yoktu, 
korktum. Ertf"si günü duydum ki, 
Muherrem ölmü,. » 

Mahkeme, hAdise şnhidlerinin 
celbi için, durutmayı başka güne 
bırakmı"hT. 

Ikinci Amerika 
postasını yapacak 

vapur lzmirde 
İkinci Amerika poatuını yapacak 

olan Yunan bandıralı Şu}yotia va
purunun İzmire hamule yüklemek 
üzere ıeldiai öğrenilmiftir. Vapur 
lzmirden tütün yüklıyerek Pire yo
lile Arnerikaya gidecektir. 

Diğer taraftıın memleketimize 
gelmekte olan Angıra vapurunda 
bulunduğu anla~ılan fazla miktarda 
otomobil yedek aksarnı piyasada te
halükle beklenmektedir. Bilhassa. 
otomobil li\stilcleri piyasada çok a
zaldığından bunlann gelmeai üzeri
ne darlık zail olacaktır. 

Matbuat namına 
c ür' etkarane 
müracaatlar 

Salılık çam, köknar tomruğd 
Devlet Orman Işletmesi Daday Revir 

Amirliğinden : 
1 - Daday merkez deposunda istlfde mevcud c89b aded muııd111 

c3~2-601ıı metre mıkfll> çam ve c284o aded muadili c72.228• metre mı~ 
Koknar tomru~ nçık arttırma lle satı.laeaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca ba.§ kesme payları mevcud ve ka.buklan soyuı
muş olup hacım kabuksuz orta kutur üzerinden hesablammştır. 

S - Tomrul-Jara ald sat~ şartnamesi Ankarada Orman Umum MUdf1t• 
lü~linde İstanbul ve Kastamonu Orman Çevirge MüdürlUklerlle Daday ptf• 
Jet Orman İşletmesi Revir Amiriiiinde cörülebllir. ' 

4 -:- Tomruklar çarnların M3 muha.mmen bedeli 1200 kur~. 
ve Koknarların M3 muhnmmen bedell 1070 kuru.ştur. 
5- İsteklllerln. % 7,5 pey akx;esi otan t11 Ura 30 kUI"UŞU bAmilen S0/9/gfl 

Pazartesi ırünü saat 1-l de Daday Revir AmırlJ.tine müracaaUarı. c8'795• 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
talebe kayıd şartlan 

Ankara Dll ve Tarih • Co~fya Fakültesine tnlebe kaydına EylQlllJS 
25 inci &ilnü başlanacak ve Birinciteşrin sonunda nihayet verlleeektlt• 
Faltilitede tedrt:ı olunan zümreler ounlardır: 

Türk dU ve edebiyatı Felsefe 
Fraruıız dU ve edebiyatı Arkeolojf 
İngillz dil ve edeblya.tı Sümerol«<l 
Alman dU ve edebiyatı Sinolojl 
Araob dU ve edebiyatı Hindolojl 
Fars dU ve edebiyatı Hungarolojf 
Rus dil ve edeblya.tı Antropolojl ve etnolojl 
tKIA.sik !iloloJ i Co~rnfya 
Tar.ih Hititolojl 

TaUb olanlar l>lr isttdaya ı.ı.se ve olgunluk diplomalarını, atı sıhba\ ra.. 
porlannı ba4lıyarak Salı n Cuma günleri saat 9.30 dan 17 ye tadııl 
Fakülte D.irektörlüğiine müracaat etmeleri llzımdır. c5918• dl0331 

Bu akşam 
•• S U DI E R Sinemasmda 

Mevsimin llk fevkalMe oen ve neş'ell vodvlll 

CANIMIN iÇi •••• 
zenıın mıza.nsenll ve gayet e~lencell büyük film b~ıyor. 

Bat rollerde: 

T ANIA FEDOR - PİERRE BRASSEUIR 
n kabkaba kralı B A C H 

1939 da Gazino dö Paris'in en son revüsü.., Fllenmet ve zevk etmek 
için Ma.rsilyada.n Par.i.se, 2 saa.tllk neş'e, kahka.ha ve m11zlk 

••••••Yerlerinizi evvelden aldınnız. Tel: 4:28M ••••••r 
«Dalına büyük eserler Jaıra.t&n Jlldıs:ıt 

cBüyük Vals• ePatron Olsaydım• cA.şk Bandosut filmlerint yaratan 

FERNAND GRAVEV'in 
en son ve en mükemmel eseri 

KRAL AŞKI 
Bu Perşembe akşami L A L E Sinemasmda 

.,_ _____ Bu bilyük g{lne otmdiden .hazırla.nı!l12. ____ , 

,------------------------~ YARIN AKŞAM AŞK VB KlSKANÇLlK ..... 

M EL E K'te LUKS VE •• SEFABAT ... -
İÇİNDE •••• 

BiR BALO GECESi 
Olgun'uk imtihantarma 

don baş~andı 

Bum Bidllt :btaııbul Mintakası 
Relslltlnde.n: 

Kıuımpaş!ldll Bahariye caddesin- Dün birlik merltezinıe Ttikılbulan Seven n mkanan bir kadınl&, macera p~inde koşan 
de oturan arahacı Mehmed Ali dün bir müracaa.ttan anlad~ıza ııöre fÖhret.li bir ırencin ha.rikulA.de macerası 

Devlet olgunluk imtihanlanna 
dünden itibaren ba,lıınmı,tır. 

Dün edebiyat kolunun, edebi
yat, fen kolunun matematik grupu 
derslerinden yazılı olgunluk imti
hanlım yapılmı~tır. Imtihan sunileri 
Maarif Veklleti tarafından gönde
rilmiş ve sual zarfları talebe huzu
runda açılmı~tır. 

Yarın edebiyat kolunun felsefe, 
tarih grupu, fen kolunun tabiiye ve 
fizik grup derıılerinin olgunluk im
tihanı yapılacakhr. 

Olgunluk imtihanlan önümüzde
ki Cumartesi günü neticelenecek ve 
muvaffak cıla:1lar Üniversitenin 
rçuhtelif şubeleıine kavdolunmak 
hakkını kazanncaklnrdır. 

Üniver,.ft,.de tal~b,. kavdına 30 
F.yli'llden itibaren ba~lanar.aktır. Bu 
Evlul devresine!~ litıe bitirme imti
h~lannda muvaffakiyet nisbeti az 

akpm arabaaile Daimabahçeden ta~ birta.ç kişi yapılaea1ı: bir müsamere. Bat ~lerde: WİLLİAI\1 POWELL • LUISE RAINER 
yükile Gazhaneye atiderken birden- ye yardım Isternek maksadile c Mat_ Frank Moraıı.n • Mady Chri.stians - Virginia Bruce 
bire arabanın hayvanlan ürkmüt ve buat Cemtyetb narnma f6}uimizdekl ,_....... Ayrıca.: YENİ FOKS dünya. havadlsleri 
araba devrilmgitir. lbazı ticaret müesseselerine başvur -

Bu devrilme eanasında ın aba ile makta ve tbuna d& yardım isteme k. 
dökülen taşların altında kalan Meh- ten ziyade ıbalta a.smak tek.U ve ma. 
med Ali, ağır surette yaıalanmı1tır. hiyetl verllme~tedir. 

Kazazede arahacı ifade veremi- İstanbulda mutlak bir ıtade ne 
yecek bir holde Beyoğlu hastanesi- (!Matbua.t Cerniyetl), Tftrk matbu _ 
ne kaldırılmı~tJT'. atını temsile kanunun salA.h.lyeUi kıl

dı~ı (Türk Basın Blrll~l) ola.blllr. 

Trabzonda hırsızlık yapan 
bir adam fatanbulda 

yakalandı 
T rabzonda bir yerden kıymetli 

bir kama, yüzük veııair mücevherat 
çalarak fstanbula kaçan Ali Haydar 
adında biri tehrimi:r.do yakalanmış 
ve dün Sultanahmed 3 ncii sulh ce
za hakiminin lcararib tevkif olun
muotur. -------------------

Basm Biriili hiçbtr milsamere ter_ 
tibl ~in 1şı başlamııs deilldlr ve ba_ 
sın namına herhan&l bir müracaat da 
şahıslan maruf ve sal~hiyetlerl mu _ 
sadda.Jı: artad~a.rca yapılmak mu -
taddır. 

Bilyük Caz'm unutulmaz yıldızı 

A. L i C E P A. Y E 'nin 
CO NST ANCE BENNET ve NANCY KELL Y 

lle beraber harlkulMe bir tarzda yarattıklan 

KANADLI KADlNLAR 
Büyük kabramanlık ve ~k f}aheseri 

Bu Perşembe S A ._, A Y Sinemasında 
Akşamı ...., 

---------------------------------------------------------------------------------~ 
TURAN41' 

Sineması 

Yenilikler Mevsimi 

lntıkamın çıl<lırttıttı, oıumurı 
aarstı~, vak'ıtların titretti~i, 
insanların korkunç ve mntb.iŞ 

vak'alRrı : 

YARIN 
ı oldu§u icin olgunluk imtihanlarına 

J:vvelkl eece Slllhtaratada bir ta. pek az taleb,. girmektedir. 
lerden biri öldü Ilk okuliarın ikmal imtihanları 

Ya1iıld~ı lhikA.ye olluna.n mü.raca. 
atıarın Basın Birll~lle alA.ka.sı olma. 
dıtını bildirir ve bu ka.bU müracaat. 
lar karşı.sında ilitiyatıı bulunup tea
bında vesika. aramak ve za.bıtaya. ha. 
ber vermek bazı cür'et.kfırlıklar varsa 
onun önüne geçeceii için buna. dikkat 
tavsiye ederiz. 

Sinema fenninin en 100 ha
rika~ı olan ve büyük fedakir
Udarla (Enea) RCA fabrika
Mndan cetirilen aoo aistem 
filitre c::ib.ua mikrofonik aea 
tertibab havi en modem ma
kinelerinıi bu mevairnde Mym 
İstanbul hallona takcllm et
mekle TURAN Sineması bO
yük bir teref duyar. Amerikalı 
mütehasaaa ve au mühendiai 

Matinelerden itibaren 

' a oldu~unu, Sabri Arslanın tu~la Sehrimizdeki liııt:lerd ... bu di"'VTe-
1 fabt~:nda çalı.,an Ahmed, Necılb, de olrıunlu~ıı şrirmek hıı.ldcını lc:aıa- lik okullann 1, 2, 3 ve 4 üncü ı• Ik M ı t b 
l Osman adında 3 arnelenin toprak al- nan taleh.: .;;..l :di 300 ü bulmamak- sınıflarında jkmıı.le kalan t"lebelerin e { e 

bitti 

1 
&ında kaldıklannı yazm~tık. Bu a • tadrr. imtihanlan dün neticelenm,itir. lllc 

1 
melelerden Ahmed kaldırıldıb Bey- Orta okullann bitirme imtih1\ ltm okullara lcayıd muamcleai bu hafta c "" 1. 

' ~lu hastanesinde aldltı yaralardon bu~Un neticelenerı-k ve ht"tic.-ler içinde bitecek ve önümüzdeki Pa- Oı nra ga 
~6~lm==~~ftr=a.=-----.a-=-=E:~------·"=A•"•" .. t~.ı ... h.·.v.~_.t ... •h•l=ir=·=nalı.•n~~~c•ıı.=~=t•ıT .... ~ıa=rt .. es~i~~.·in=u=···d•e•r•s=le=r=e~b=a'•l•a•n•acza~k~t~ı~ ~ 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: Ö 
w 1 • AŞER tararından vazolunan 
gretmen erıne ve ainema dünyasında büyük 

Ma.a.rlf VekA.letince ilk mektoolerin bir yenilik olan bu c:ihaz ile bu 
4 ve 5 cl sınınarına Jı:abUl &dllen Ma- menimde en güzide ve en 
ra.şlı xazancı<>Clu Abdülkadir Sadl _ yeııl filmleırle 25 EylUl ~ 
nin c YENİ İLK COÖRAFY Aa kita.b. pmba gününden itibaren 

TURAN SİNEMASINDA 
lan MUll Tal!m ve Terbiye Heyetinin Vi.ai salon _ Rahat koltuklar _ 
son de~iŞUdiklerile diEMİH LtJ:rFİ• 
Kitabevi tarafından haritalar ve re. Geniş balkon - Hnvft süzeıı 
simler yeniden yapılarak emsa.lsiz upiratörler - Kalorifer. 
bir nefasetle n~edllmiştlr. 4 cil sı _ Tel: 22127 
nıf 21, 5 cl 30 kuru.,tur. Toptan alan_ -----------------
lara büyük tenzllft.t yapılır. Dört hırsız adliyeye verildi 

(TIYATROLAR) 
Beyoi.u Halk sineması 

ı - Kasırga: Türkçe &Özlü 
1 - Hudud tahram&nları 
• - lıCıiU 

Taksim kışinsının yıkılmsaı aıra
lannda bu sahadan muhtelif taıih
lerde kurşun boru ve mühim mik
tarda mu~amba ~aldıklan zabıtaca 
tesbit edilen Molz, İspiro, Vasil ve 
Niko adlannda dört ki,ilik bir hır-
81% tebekesi dUn yakalanarak. müd
deiumumillp teellm edilmlttir. 

ALJC:AZA.:S 
Sinemaaında 

MANORAK 
" Sihirb:ızlar Kralı , 

ŞAheserinde görecek 
edeceksiniz. ..-.. JIIII'"JI 



J 
Sinemacı/arım ız 
arasında anket 

Harbin 
ve 

sinema üzerindeki tesirleri 
sinemalarımızın vaziyeti 

•Cemberlitaş» ainemuı aahibi 
Necib Eraeain anketinüze vermit ol
duiu eevablar §Unlnrdır: 

1 - Dünyanın bugünkü vaziveti 
Irer ,eye ne kadnr tesir icra eyle~1 
iae sinemaya da o kadar t~..air etmil
tir. Maamafib, tunu söylemek icab 
eder lci, bugünkü harb devam ede
cek olduğu takdirde, linemalann 
rıelecek seneki vaziyetleri bugünkü 
vaziyetlerinden çok daha müşkül o
lacaktır. Bu seneki sinema program
lan için sinemacıların elinde ııeçen 
senenin filmleri vardı. 

En son olarale ve fta)ya harbe 
girmeden evvel, Franı~ndan m ütead
did Fransız filmleri il~ fransızcaya 
dublaj yapılmı~ müteaddid Ameri
kan filmleri getirtilmişti. Ondan 
aonra film getirtmek kabil olmadı. 

2 - Avnıpa .sinem.BcıLğı bugün 
iki cepbeli bir manzara arzeylemek
tedir. 

Son zamanlarda bir hayli verimü 
.urette çalıftnağa ba•lamı~ olan Fran 
.az ainemacılıiı bugün mefluç bir 
halde bulunmaleta dır. Yeni canlao-

Suallerimiz 
1 - B1J&'Ünk.Ü vaziyetın &Ine -

ma üzerinde tesiri olmuş ma -
dıu't 

! - Avnıpa sinemacılıtı bu. 
ciin ne haldedlr1 

3 - Bu vazlyet Amerikan sı_ 

,nemacılıtını müteessir ediyor 
:mu? 

4 - l\lemleketlınb sinemacı
Iıtı üzerine bu vaziyetin tesir_ 
leri nedir! 

5 - A.ma:.ika ve Avrupadan 
film getirteblldlnb mi? 

6 - Ne ,-fbi i' mler cöstere_ 
eeksln.ld 

7 - Sinema meniın.l 

protnunlarlllD tamıım mı! 
8 - Bu m.eTSim Için en çok 

bc..5n.d.l!inh ve Pivenditfnlz 
filmler lba.Jıı11eridlr1 

atısini nasıl 

mağa 'ba,hyan Ingiliz linemal:ıhğı ı d B . 
barbden fazla mGtees ir olmuııtur· ır. u derdm de üzerinde ehemmi-
lilm çevrilmemelctedir. ' yetle ~~rmak ~cab eder. Sinemala -

Buna mukabil Almanyada, hal- ~ ıçın proıek.s.ıyon ARK kömü-
d ı d M . d C ru yoktur. 

ya a. spanya a, ı acnrıstan a, e- K" .. Al d . 
k ı k d b. ,_ f'l 1 .1 omur manya an, Arnenka _ 

os ova ya a, ırçoıı; ı m er çevrı - d · b' 'k' J~L 
mektedir. ~· saır ır 1 ı mem c.~~;etten &-elme-

3 B .. ,_.. · 
1
• A 'k dıgınden mevcudu tülcenmi• vazi _ - ugunıı;u vazıye ın men an d' H 1. .. 

• l w - • • I yette ır. a ı hazırda pi}'ftsada ~a _ 
eınemacı ıgını mut~~ır ctrrus o ma- tı ta dört haf ) ı_ b') le" .. 
sını tabii addeylemek jcab eder ~ ta Ut ı e omur atoku 

Avrupa piyasaları Amerikan ~:ine- ~o~tur,' Bu • .rada bazı sineml\cılar 
macılığı jçin hayli ktırlı bir mahreç ~~ti~.atlı davrandılar. Bunlann bir 
idi. Bu mahrecin kapanması Am eri- ıla uç ay lı:~dar. ihtiyat kömürleri 
\an ~nemacılığını, eimdiye bdar vardır. Bu hıç ~ır. feY sayılmaz. 
h . d 1 ld w f Sunu kaydedınız: 
ıç e a ışmamı1 o ugu. tasarru An d 1 b' k 

kaidelerine rlayete mecbur etmi<~tir. ı_ ~ '- 0 ubn~n ırçod bainemk .. al.~ 
H b d 1 _,_ d A peıt y~ın ır zaman a u omur-

esa ınrca o ar sane en - ·· )"k ·· .. d · 1 '-
mt:Tikan sml"macılan bug{!n ffi8!t - IUZ U yuzun eır_ı sı.nema arını ıı;a -

f1 h l 'cl h 1' '- b patmak mecburıyctınde kalacaklar-
" annı av ı en ay rye ~tıam,ı u- d 
tunmaktadırlar. ırT ... ı_· d '-' · 1 1 • • .. urıı;.ıye e~tı sınema ann a b ay-

4 - Avrupa ve Arnenka ıle ~u- lık kömür sarfiyatı vasatt olarak 
n~kal&~ eon aylar 7arfında inkıtaa 100,000 adt-ddir. Almanyadan ge
u.vadıgmdan vol~a kalmı' olan tirtmek tartile bunların kıymeti tak
fılml .. r gelmeml~tır. riben l 0/ 15,000 linl arasındadır. 

Film kumpanyalan ha~lca yollar- Amerikadan getirmek çok daha pa-
dan İstifadeyi dü~inmektedirler. halıya malolmaktadrr. 

Bu vaziyetİn mem1eketimb· slnt: - 6 - Fran11z. Amerikan, kısmen 
macılığı üzerine tesiri ~mdilik film de Alman filmleri gösterl"ceğ\z. Bun
bakımından 7İyad!" malcine kımnla- lar salon ve macera filmleridir. 
nna ald bulunmaktadır. 7 - Sinema mevsimi için pro -

Bugijn memleketimiz ainemalan- gramlanmız tamamdır. 
nın va:ziyetl oudur: 8 - Zihe değer filmlerimiz 

Sinema makinelerinin yedek par- Deanna Durbin, Michcle Morgan, 
çalan sarfedile edile bugün piyasa- Marlene Dietrich, Albert Prejean, 
da ancak -pek az: bir -.eY kalmı~tır. Danielle Darrieux. \Villy Font, E
~imdi bu miktara «atokıı iami verile- mil Yaninge, Zarnh Leıı.nder, Ab -
bilir mi~ Mühim yedek parçalann dülvehab gibi yübek san'.atkarlar 
mevcudu bile kalmamı~tır. Bugün tarafından çevrilmiı olan filmlcrdir. 
bir sinemrı makinesine bGyük bir l- 9 - s:nemanın atisi şüphe~iz çok 
nza ,rA,ki olacak olursa. sinema ııa- parlaktır. Sinemanın bugün halk ic;in 
hibi. va y .. pyl"ni bir mnklne - o da mühim bir ihtyiaç halini almı~tır. 
bulabiline - almrıi:a; yahu d da ai- Bundan dolayı da gÜnden güne te
nema!!ım lı:apııtrnağa mecbur ola - kamUl edecektir. On aene evvelki 

G ~.aktrr. sinema tekniğini. alemini bugünkü 
abardinler nasıl Cidden ~ok mühim olan bir ikinci vaziyet ile muk.ayeııe edemediğimi:r. 

meııeleye temas edeceğim. Bugün gibi bundan on, on beı eene sonraki 
femizlenir? Türkiyede bütün sinema makineleri sinema ile bugünkü sinema arasında 

~lrıı Alman malı olduğundan ve Alman- da çok mühim farklar olacaktır. 
ta:?ın. Yerlerı bh- m:ıs.ı:nın Ü9tiÜM ya ile bir Sf!Iledenberi ticart müba- Bu arada Türk sinemacıhğı da 
~ız ve temiz bir fırça. ile inceden deleler yapılmadığından yeni mal durmadan Ç.!llı"maktadır P ek va\cın 
~a."n ftr'çalaşunz. SOnra blr pamuk gelmemektedir. · bir atide Türk !!inemacılığı Balkan
~bı. ~ı Cralkol met!ll.k) e batırıp le- Amerikadan yedek parça getirt- larda ve Yakınşarkta muhakkak bi-
latnrıı Uintı Y\mll1.aic btr şdktlde lS- rnek jhtimnlinden hahsedilebilir. rinciliği alacaktır. 
'~t Ve ellnl.zl hep etatre çeklinde Fakat burada iki nokta ile kartı- Osman Tuğrul 
ta.h.tın~. ettt:~.rek lekey1 ç: ıt:a.nn.aıa 1 aşı n z : • •• •. • • • •• •• ••. • • • • •••••••••• • ••••• • • • •. •• •••••••• •. 

.\tıto.ı Birincisi Amerika ile münaka Vali Yalova ya gL tti 
~ Uç.t.ujtu valk.tt lekenin b1UA ta J&tın henüz salim bir mecT!lya gir- Vali ve Belediye Reiai Dr. Lutfi 
.\)'rıf antc1 C*mn.d$nı g5receks1nfz. m~:ı olması, ikincisi Amerikadan Kırdar dün Yalovada bazı tefti~ler
~l ~eye yenJden ba.,l.ayıntz. gelebilecek yedek parçalar makine- de bulunma~, Yalova lcaymakamın
lııı.nt'Ult Zllct.U&) te :ısla.tılmış lklnei bir ]erimize hi c bir veçhile uymaması .. · dan muhtelif işler hakkında izah at 
ketler !~~Ue gene datrev1 hare • Bugün Türkiye sinemalannın cid.- alm~tır. Vali bugün lstanbula avdet 

•.....-rak a.yn.ı yerde u~z. d .. n ~""'" b :lvii l- hi .. ,:ı,.rrli nah" var- ... rı ... r. .. l...tir. 

~•tan nın ~debi telrikaı: 51 

lQ!!:l.!L BA 
kocasının nazan dikkatini eel -

·tti. 
- Sizin bir teyiniz var, bugün.. 
Bu hitab ile kendine aıelen Müj

Uı: 
-Yok.. hayır! dedi; aize öyle 

•liyor. 
-Bir tarafa çıktınız mı) 

....... N Yazan: Ercumend Ekrem Tatu ık-anmS)izden izin almadan nereye 

~Üjg~sılııınız) diye sordu. -Rahatsız: mısınız) -Gelen, giden oldu mu) 
d -. l' n kıJ?.kırmızı kızardı. - Gündüz biraz ba~rm aindı. - Bana kim ı;telecek? Kiminle 

l. l!§ekkur ederim, iyiyiml de- - Geçer. ..örüştüğüm var) 
d ltt'kin d - Geçti zaten. - Su halde? .• 
ll:y-inıau erakap galebe eden haya O gün, tesadüfen, Saimin aylığına Bu ahiret sualleri kadının canını 

~~sına 0~\l? orada dnha fnzln dur- yüz kuruş znmmolmuştu. O böyle --· kıyordu. Arknııını kesmek istedi: 
~Çtı, Butn~ nı oldu: hemen içeriye §eyleri konsına söylerneğe lüzuın - Valiahi bir şeyim yokl 

ieğj fenaYhk bir suç iıılemiş gibi yü- görmezken nnııılsa müjdeledi. M üj- Kocası, bakışlanndan bir ısey aez-
.~tı, hüc:u alde çarpıyordu. Yonak- meain diye. gözlerini sofradan ayır-
,,~lllak•-~d~den kandan alev alev ganın buna pek .aevinece2tni .sanı - mıyordu. Kalktılar. 

ı a "" ı ı. yordu. Bu zannının hilafına olarak. 
';ul._ ' kocnaı ı· · k d • kadın büsbütün lakayd davrandı. Saim, geceleri kahveye çıkmayı 
:lı --ın Va • ge ıncıye ·n nr aynı adet edinmieti. Kansını evde yalnız 
S~~ lıiliy:~ette kaldı. Ne, yaptı - - Ya) dedi: öyle mi) Uğurlu bırakır, bir iki aaat orada arkadaş-
lt~ hile r u, ne de ynpncağınL kademli olMıni larile yıirenlik ederdi. 

•nda old ondaki fevkaliidcliğin far- Saim bu temenniye teşekkür bile O gece, onun ayak sürüdüğünü 

~.._ N u. etmedi. Yemeie oturdular. Müjga- •Ören MGjgln sabıraızlanıyordu. Ko 
eni:ı: , • 

var r d:yc alaka sıöa - nuı zihni miltemadiyen me,KUidü. casının bir an evvel evden uzrıklat-
Sahandan lokmalan aizmda masım ı.tiyordu. Kendi bu arada 

Okumak için bir pul 
getiriniz 

1835 de doğup, 191 O aeneainde 
ölmüş olan Anıerikalılıı.rın en büyük 
mizah üstadı Mark Twain, gayet 
tehlikeli bir hastalığa yakalanır. O 
zamanki doktorlnnn hazakati, en 
fazla da tabiatİn mucizesi sayesinde 
kefeni yırtar ve kendisini 1ı1ak.ahat 
devresini geçirmek üzere bir sana -
toryoma naklederler. Günden güne 
iyileşrneğe yüz tutan mizah üstadı
ı:m ya'\.'8§ yavaş i~tihası yerine ge
lir ve artık haftalardır tatbik ettiği 
pernizden çıkmak arzusunu p,öste -

hastabak1cıdan kendisine §(>yle 
salçaL bir biftek getirmesini ri

ca eder. 
Hastasının sıhht durumunu pek 

iyi bilen hastabakıcı matmazel. mu
harririn bu ricasını ilk önce redde -
der; fakat Mark T wainin mütema
di ııırarlarma dayanamıyarak. ko -
P,ustan çıkar. Biraz sonra dönerek 
,.]inde tuttuğu kiiçüdik bir hapı üs -
tada uzatır. Mark Twnin seııini çı -
karmaz ve hapı alır, yutar .. Ukin 
yüzünü da bir karış a!!ar. Daima 
•en, ~krek gÖrmeğ,. alı~bğı hasta
•ının birden böyle eanının sıkıldığını 
farkeden ve bunu bir takım bA .. ka 
... behl .. re yoran nastabakıcı gayet 
müşfik bir sesle muhat'rire sorar: 

- Yüzünüz bir tuhaf oldu, üs -
tad, bir •eve Ü7ülmii~ gibisiniz. Eğer 
ranınız ~kılıvona. siı:e olmyacak bir 
~Y getireyim).. Mesela ne arzu e -
dersiniz) 

Mark Twain tafl ı;tedF~in~ koy -
mak Fır!!atını kaçnmaz:, ve: 

-Demin vemek istedim hap ge
tirdiniz. Sirndi de bari okumak için 
bir posta pulu getiriniz dt: ih!!a.nı -
nız tamam olsun! .. cevabını verir. 

* A'tı ayda 
Mark Twain gençliğinde. San 

Francİ8CO ean mecmuasına kao:lan
mı~. hergün bir fık'ra yazarak altı 
ay kadar çalışma tı ki, gün:.in birin
de, patronu kendi ini çağırdı, ve: 
-Artık ~an" liinımumn., kıılma

dı •. kendine baoka bir i~ bul.. dC'di. 
Mark Twain pl'ltronuna bir baktı 

ve sordu: 
- Bana neden lüzumunuzun lı:al

madığının hakikt sebebini öğrenmek 
isterim. 

- Ctinkü, delikanlım .. ço\: ten
belsin. Sonra da elinden hiç bir i, 
~elmiyor. 

Bunu i~iten Mark Twain bir kah
kaba fırlattı. ve: 

- Ammada budala insanlar -
rruşsınız. Çünkü benim tenbel oldu
ğumu ve hiç bir işe yaraml\dı~ımı, 
anaık alb ayda anlıyabildiniz. Hal
bulci hen bunu ilk P.eldiğim günden
b~ri biliyordum, yahu L diye cevab 
verdi. 

* 

ı. ı Hadiseler K8l'f1Sında 1 

ANK~T 
Yenilerden biri: 
- $iir rumağın ifrazatıdır. Aklın 

ahhati için buna lüzum vardır. 
Demi~. bu bahis üzerinde bir an

ket açmı, olan Son Postada, tanın
mış ~airler, yeniye cevab verirler -
ken ben de bazı kimeelere sualler 
tormalt ve onlardan aldığım eevab
lan yazmak istedim. Bu mabndlıı 
iapritizme masası başına oturdum. 

Nureddin Hocanın ruhu 
ge]. 

Hocası.ndan uDünya durdukça 
herkea sana gülsün» inlcisanna uğ
nya.n Nasreddin hocanın rubunun 
gülmüt olduğunu etrahmda bulu -
nanlann gülmelerinden anladım. Ve 
suali aordum: 

- Lutfen cevab ver hocam, y~ 
nilerden biri, şiir dimağın ifrazntı -
dır. Akim sıhhati için buna lüzum 
var, demit. Şürin bu yeni tarifini na
ıııl buldun) 

Hocanın ruhu cevab verdi: 
- Ben sağlığımda bir yemek 

icad etmek nevesine kapılmıştım. 
Sarmısağı bala batırıp yedim. Fa -
kat kendim de heğenmedim. 

- Sizi rahatsız "!diyorum amma 
ne demek istediğinizi pek anlıyama
dım. 

- Siiri, dimağın ifrazatı olarak 
tarif eden zat acaba bu tarifi kendi 
beğendi mi~ 

* Hocanın ruhu uzakla~mıştı. Baş-
ka bir nıhu davet ettim. 

- Bir Bekta~inin ruhu ge1. 
Burnumda rakı kokusu hissettim. 

Bektasinin ruhu gelmi, olacakb. 
-Erenler, dedim, lutfen cevab 

ver. Y e?ilerden ,tir d imağın ifra • 
zahdır. Aklın sihhati için buna lü • 
zum var, demiş. Şürin bu yeni tari
fini cıasıl buldun) 

Bektaşinin ruhu cevab verdiı 
- Bir tarihte Yakıyı yasak etmft

lerdi. Ben de eümde bir olşe rakı, 
içe içe yolda yüriiyordum. Kar§ıma 
eu ba~ılar çıktı. 

«Elindeki gi~ede ne varh diye 
sordular. aSu» dedim. Inanmadılar. 
«Rakıdm> dediler. Şişeyi istedilu. 
Hiddetlenmi§ gibi davrandım. Şi -
:eyi uzattım arakı ol ya mübarek.• 
dedim. 

- Sizi rahatınz ediyonrm amma 
ne demele istediğinizi pek anlıya • 
madım. 

- Yenilerin «Yazık oldu Süley
man Efendiye» şiirleri için, «ııür do
ğil n ifrazattır denilmi~tf. Bunun U • 
zerine yenilerden biri bu tarz şiir -
leri sunarken hiddetlenmi~. nifmzat 
ol ya müb:uekıı demiş olabilir. 

* Bekta~inin ruhu uzak1aşmışb. Ll-
ıı.lettavin bir ruhu davet ettim. Ruh 
gelmişti. Bir ses duydum ı 

- Mendilin var mı) 
Sordum: 
- Mendili rı e yapacakBin ya ruh) 
Cevab verdi: 
- Y oruldum. Alnımda 

birikti. Onlan sileeektim. 
- Alnında ~iirler mi birikti, alın

da ~iir birikir mi? 
- Anlıvamadın mı) $ey ... Yani 

ifnın~.t .. yani v~nilerin ifrazata koy
duldan v~ni adla, ,iir. 

r:J .rm~t .JJulı1.r1. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? J 
Balinaların hicret yerleri 1 

Balinalar ayni yer
de bulunmazlnr, de
nizlerden denizlere 
hicret ederler. Balina
ların bicret ettiideri 
bilinir, fakat hangi 
denizlerden hangi denizlere ve han
gi mevsimlerde hicret ettikleri tea
bit edilmit değildir. Alimler bunu 
tesbit etmek için bir çare düoün· 
müşlerdir. Balina avcı &-enıileri tar
zmdaki gemilerle balina bulunması 
muhtemel olan rnıntalcalara gitmek
te ve balina gördükleri zaman ba1i
nanın yağ tabalı:asına sapinnan ü
zerlerinde numaralı levhalar olan 
oklar atmaktadırlar. Bu numaralı 
balinalar bilahare ba~ka deniı.leıde 

Çocuk trenleri 
Rusyadaki çoeuk ö 

parklarında, çocuk 
trenleri mevcuddur. u 

Bu trenler, hakiki 
trenlerin ayni, fakat , 
lruçük olat'Bk yapılmışlardır. 
motiflerinde azami on bet ya,ına 
gelmit çocuklar, makinist ve ocııltcJ 
vazifelerini yaparlar. Vagonlnnna 
binip parieta leyahat edenler de ar• 
ne çocuklardır. 

balina avcılan tarafındon avJandılr
lan zaman, balinanın numaralı olcla 
işaretlendiği tarih ve yer ve aviab
dığı tarih ve yer tesbit edilerek n• 
reden nereye hangi mevsimde git
miş o1duğu anlıı,ılncaktır ............ ......._.. ...... .._....._ _______ ....... . 

Tehd.id edilen bir genç kız 
Merak bu ya? . 

Imzayı akuyamadım, mektub İz ·ı ne yapacak. Allesine söyllyemlyo& 
Mark Twain mizahtaki ııan'ati ka- mlrden, Asaruıörden yazı.Iını.t : Çünkü onu mektcbe göndennemelell 

dar, hitabeti ve verdiği konferans -
larile de m~hurdu. Vaktile N~v -
yorkta yüksek soeyeteye mensub gü 
zide bir kalabalık kaf11sında bir mü
sahabe yapacağı 81rada, konfernnın 
açan zat kendisini dinleyicilerine 
•öyle trıkdim etti: 

- Bugün bir konferans vermek
le, bizleri taltif eden seçkin batibin 
iki hu1usiyetini bilhassa teharüz et -
tirrnek isterim ba,·lar: 

1 - Mister Mark Twain, ömıün
de asla zindan yüzü görmü~. bura
lann sefasını aürmü, insan değildir . 

2 -Ve şimdiye kadar da neden 
hapse girmemittir) Bunun bir türlü 
sebebini anlıyamamalc ıztıt'Bhında 
bulunuyorum .. 

lbrl!hi ... Hovi 

lanaru uykuya dalacaktı. Halbuki 
o evde k.alıraa, konutmak istiyecelı: 
ve kadının tahayyüllerine mini ola
caktı-

Saim, sedirin üzerine kurulup da 
kahve isteyinco, aordu: 

-Evde mi oturacaltaınız) So -
kağa çıkmıyacak mı1vıız) 

- Hayır. Neden sordunuz) 
-Her gece çıkar1ınız da .. 
- Evet amma, bu &-ece burada 

kalmayı tercih ettim. 
- Siz bilirsiniz. 
Canı sıkgın olarak mutfl\ğa git

ti, kahve cezveeini mangala sürdü. 
Içini bir endişe kemirivordu. Saim 
acaba şiiphdenmiş mi idi) Biraz -
dan gene bir kavga mı çıkaracaktı? 

Kahveyi gtirdi. kocasınıne önüne 
koydu. Kendi de bulaşık yıkamak 
bahanesile tekTar dışanya çıkma w 

davrandı. 
- Nereye gidiyonunuz) Olursa

nız al 
Müjgan durdu. 
- Mutfağa gidiyorum. Bula,ık 

Itaplan yık.ayacağım. 
- Sonra yıkaraınız. Sizinle ko -

Mektubu yazım bir geno kızdır. ihtınuılinl gözönüne getiriyor. soa 
mekteıbe gidiyor, lisesin son sınıfında, sımftadır. Ta.hsili yanın !mlmı.e ~ 
bu genç kızı mektebe giderken bir cııok. 
genç erkek takib ediyor. Takibler sık- Ben genç kızın ibu meseleyi aUWDe 
!aşıyor. Bilt>irlerile l::onıwsmtl~Yorlar. anıatmasını do!ru bulurum. Genç 
Bir müddet ceç1yor. Genç erkek g5- için nyı.b addedUecek btr nokta me?. 
rünmüyor. Ve genç m kendini taldb_ cud de~U. E~ar ortada nyıb ve çirldıı 
lerile taciz eden bu erkekten kurtul- bir hareket varsa bu çirkin hareket 
mt14 oluyor. Fakat bundan bir müd- doA'rudan d<>truya o erkeitfn ~ahsına 
det evvel genç crk.e~e bir kere daha aiddlr. Gen9 kızın tarzı hareketi bir 
tesadüf ediyor. Erkek.· yanına. soku_ ana baba Için memnunlyetbshş ad
luyor. Adresini istiyor. Genç kız diL dedilmelidir. Oerçe erke~in tchdidl 
rüst bir cevab veriyor: de ~unadır. Nasıl pahalıya malccW,. 

- Tanımadtiıım bir kimseye ne bUlr? Fa.kat ne olsa tedblrll davran. 
münasebeUe adre.ilinl vereceğim? mak :lcııob eder. Bu tedbirl dü~ünmN 

Genç er.lı:ek: de ana babanın vuifesldir. Genç kı., 
- Ben sana bunu pahalıya malede- zı mektebe göndennemek, 

rlm: diyerek uza.klaşıyor. ıııp oruo bozmak olur. 
Şimdi genç kız korkuyor. Bu adam 

Eyvah 1 korktuğuna uğruyordu. 
Maamafih, bu konu~ma mevzuunun 
ne olacağını merak ederek, yerdeki 
minderin Ürerine oturdu. 

Saim bir iki dakika, zihnini toplar 
gibi aükllt ettikten sonra: 

- Bir müddettenheridir, dikkat 
ettim .. dedi; siz zayıflıyorsunuz. 

Acaba lakırdıyı nereye getirmek 
istiyordu) Müjgıln tetilı:te bulun -
m-.k 1~-.;umunu duydu. 

- tlilmem •. belki de.. fıırkında 
değilim .. cevabını verdi. 

- Yok, öyle. Ben göriiyorum. 
Aknbinde ilave etti : 
- Ve.. üzülüyorum. Bu vaziyet 

b öy.le devam edemez. 
Kadın susuyor. bu muknddeme

nin arkasından ne gelece~ini m erak 
ediyordu. Saim devam etti: 

- Düşündüm. S izi bir müddet, 
validenizin yanına, hnva tehdilligine 
göndereceğim. 

Müjganın üzerinde bu ifade ani 
bir aksülamel husule getirdi. 

- Ben, yalnız. oralara kadar 
naaıl giderim) diye bağırdı. 

- Yalnız gidecek değilsiniz. Ya
aclaa btacaiım. 

- Ne lüzumu var) 
- Annenizi göreceğiniz 

di mi~ 
- Geldi, amma .. 
- Ayni za.manda hava, su 

ği,tirir, vüeudce toplanıraınız. 
- Bence. ıüzumsuz.. 
Bu telı.:lif ona bir sürgün karan 

gibi görünüyordu. Münakn~aya me
r.aii olmadığından birdenbire. da -
yabnayı, isyan etmeyi aklından &-e
çirdi. 

O kendi kendini htuıta hissetıne
diği halde, Snimin durup dunırkeıa 
bu türlü bir aliika ve bir tebdilı ha
vaya lü:rum göste rmesindelti mana 
ne o lnbilirdi) 

Muhakkak ki, bir şey sezmi . için• 
deki kıskançlık kurdu gene ea nlan-
mı~tı. Oturduğu yerd e, Müjganın ka 
fasından olmıyııcak şeyler g eçiyor
du. Aylardanberi içinde biriken hie
ranlan nerede ise döküvereeek, i,l 
olacağına vardıracaktı. Ve bunq 
yapmak için de, kocasının bir tek 
söz daha eöylemeaini bekliyordu. 

(Arba YU) 
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Gazia.ntebte l 

Belediye şehrin 
ihtiyaçları üzerinde 
çalışmalarına devam 

ediyor 

Ankaranın en uozel ı ŞikAyetler 7 EylOI tarihli 
sayfiyesl : Kızıicabamam ihtiyaclar bilmecemizde kazananlar 

Gazianteb (.Hust.ı.'dl - Ham.di Kut.. 
tann rel.sliii altında çalışan belediye. 
mız Gazi yu.rdun umum1 ihtiyaçlarını 
lfderme yolunda gayretlerine devam 
etmektedir. 934 yılındanberi ~in 

elektrik, mezbah&, et ve sebze hAll. 
meyva pazarı, buz fabrikası, iÇme an_ 

ru. yeni mezulık ~tlbl başta ıelen ih
~arı elderilmiş, .bir barsa.khane, 
t&dil ve tamiren bir belediye bi..na.sı 
1Dfa. ed.ilı:n1t, eenlş bir paıw.r yeri ve 
mll.tea.dc:Ud pa.rklnr t .. ı.s edilmiş, ana 
C&d.deler parke ciö§enmi§, itfaiye ~
til.Atı ta.nzim ve takviye olunm~tur. 

934 de yüz bl.n lira ra.ddemnde olan 
belediye bll.tçesl bir mislinden fazla 
11yadeleşnl.f ve bu sayede .Imar bare_ 

Bütün bir yaz Ankaradan, birçoğu ecnebi 
olmak Üzere yüzlerce insanı çeken Kızıicaba
mam mesirelerini esaslı şekilde ıslah lazımdır 

ketlerinin daha semerll. ol.ınası tem!n Kmleahamamuı cüzel bir rörli.nilfil 
ednıni§.Ur. Alleben adındaki meslre- Kızılca.ham.am (Husu.sl) - Kızıl.. ı~ Ta.a>ı.nar, Bozaian, Kabaca., 
Ilin medenl bir çehre tQflin.a-'1 husu. ca.hamam ye.nl itazalarım.ızda.n biri - Mnrup, Hızır '" İşıkdalı eLbı maruf 
IWlda llzım gelen tetıd.kler yapılnıı.o dlr. Eski adı cYa.banabe.d, ola.n kaza, ormanla.rdır. İlk eörenlerde uza. mer. 
.,. bazı noktalarda tc.nz1m ve Lsllb me§rUtlyetten evvel bl.r nahiye mer. kainJn bir dere içinde oldulu mnnı 
Jıttne ctrtfllnıf4tir. kezi hallnde idi. Ş1m4i n.ahiye olan ha&ıl olur, faltat ka.sa.banın herha.ııgl 

Belediye yeniden ~ olunacak Pazar !köyüne tabl bulunuyordu. Fa.. blr köşesinden birkaç dakika. a.yrıl.ır 
mebanlnln bir pl'n da.hlllnde ve .mü. kat kaza hududla.rmm tam orta ye. a;ynlmaz ıt.tıt manzaralar ve içUıne. 
nuib ;yerlerde kurulına.sı lfinl de rinde bulunma.<undan ve mevld ve sine b.nılmas buz cU>! sula.rla karşı. 
fbemm.~Yet.le ıt.akib etmektedir. İhtL hava.suun e\iıellilinden dolayı hf1 - la.tılır. Bu gü-zel manzaralar ve nefi! 
kirla mO.cadele iyi net.keler vermit ktlmetçe kaza merkezi Paı:ar köyün.. ınılar yüzünden bütün yazın devam 

ı ye halkın eoyulınasına meydAn bıra- den kaklır~ ve Yabanahada ııotL mtiddetince Anka.radan bırçogu ecnebı 
tıım:ıuıı,tır. rilm{4tlr. Kasaba iç.lnde bulunan ve ola.n utileler Ktzılcahama.m:a. cellr ve 

Seferihlsar ve 
Kemalpaşada büyük 

orman yang1nlar1 
İzmir Evvelisi cün üçü 

Seferihisarda ve biri Kemalpa-
pda olmak üzere d ört yanaın ol -
mugtur. Y an~tınlardan biri Seferihi
tann Doianbey ınıntakasında kö -
aıllr yapmal için yapılan ocııktan 
Cikmış ve yarım saat devam ettik -
ten aonra söndürü]müştür. Ikinci 

fE
gın da ~tene Seferihisann Alan
mevkiinde çıkmış civardan ge~ 
halk tarafından söndürülmüş -

tür. Bu sahada 1 SO palamud ağacı 

c.Kız1lca.ha.m.nmla.rt.» adı verilen iki ıünlerce Jla.lırlar. Kızılcaha.nuım bu 
maruf hamamdan dolayı da bugün. su.retıe ba.t •ehrimlrln bir s.a.yfiyesi 
kü adDe adlandırılm)ft.ır. olm114tur. 

O tarihten itibaren tamamen yeni. 
den kurulan ve Pazar köyünden irti. verilen me.slreler tatil günlerinde bin
batı kesilmiş bulunan Kızı!cahama. lerce ha.lkla. dolar. 
mın :inklşafı CUmhuriyet de':ine ka.. Fa.kat tabiatın birçok va.h.l1 ıüul. 
dar pek ba.tl olmllfıur. Şimdild halk- liklwln1 topicyan bu me.~ılreler henüz 
tan biiyük blr kısmı şuradan buradan ha.k.kile blr in.kişa.ta kavu.şmam.ı.ştır. 
eelmek suretne J.&k§.n olunmu.,, bun.. An.kara.nın en eüzel aayflyesi haline 
dan sonra. da •~ çok göze ça.rpaca.k aetlrilmesl iÇin burada süra.tli bir 
kadar ib1r tara.'kki eseri gÖılltermı~tir. tmar faaliyetine ve plAnlı ilAvelere 1h.. 
Ya.lon 'köylere ~lle namı veril • tiyaç vardır. 
rnek ve kaza nüfusunun telcsifi çare. ;.._ _________ _ 

leri düşünilirnek s uretile bir de bele
diye teşkilltı vücude aetir~tlr. 
Kızılcahamamın co~ra.ft vazıyeti _ 

ne gelince: Dört tıarafı Çankın vUA. 

Edirne meb'uslarmm 
tatkikieri 

yet1, Çubuk, Beypazarı, Gerede, Çer_ Edirne ( Husust ) - Edirnemizin 
yanmı~trr. keş kazaları ve Halkun nahlyeal hu.. meıb'u.tlarından Osman Şahinb~ ile 

Kemalpa1a kazasındaki yan&ıın i- dudlarile çevrele1Ull14tir. Kaza.nm l"uad Balitan bu eaba.h Uzw:.köprü, 
te Domuzdere mevkiinde Devlet mesaha.l sathiyesl ~.000 hektardır. Merio, Ke.san ve İpsala bularına 
ormanında çıkmı,br. Sekiz aaat sU- Bunun yüzde kır'-ı, yruı1 8a.OOO hek- ııltını.,lerdir. 

ı ren bu yangın da köylülerin yar - tan tamamile ornuullı.ıd.ı.r. Ba.şlıcala. Meb'u&arımlli bu mahallerde bal • 
clımile söndürülmü~tür. Çam, pır - rı Alu.ş, Elma dn~ı. K:lnlıpınar, Elde. lcn ve zürn.ın dlleklerlnl dinliyecek

ı D&), mete aibi ağaçlar bulunan bu 11k, Yıldırım, Kavakdatı, Kürt meza- lerdir. 

tahadaki zarar miktan kat'i surette -:;==:=::;:::;===:;::::;;::=======::;===:;=:::::::::::-
benüz tesbit edilmiş deiildir. ( Geyvenin Kepsut panay1r1 kapatiidi :J 
Edirnede tarihi bir çeşme 

tamir edildi 
lldlme <Husustl - ~tan.bul yolu 

Ozerlnde ta.rlhl çeşme Edirnenın ha
aıJyetll tüccarlarından Kadri Kara 
taratından yeniden ve mükemmel su. 
ntte tamir ettir~ ve au akıttırıl
aııotır. 

eooe üzerinden eelfp geçenlerin 
mf1him bir Ihtiyacını berta.raf etmiş 

oıa:n bu halniyet ve kadlrşina&ı.k mu
lıftimizde sevinç ve şü.k.ra.nla kar§ı.. 

llmnlftır. -------

Geyveden yazılı .. 
yor: Kepsut pamayın 
her sene olduğu aibi 
bu sene :le 16 Ağus -
tosta açılmıı ve beı 
gün devam ederek 22 
Aiustosta kapenmıt • 
tır. Panayıra Balıke .. 
sirden, civar kazalar, 1 

nııhiye ve köylerdeıa . 
aelen alıcı ve antıcı • 
larla ziynıetçilerin a -
dedi yirmi bini teca • 
vüz etmittir. Panayır • 
da te§hir olunan canlı 
hayvan, toprak mah
sulatı ve her nevi ti • 

Gebzeiiierin Münakalit 
Vekilimizden dilekleri 

Gebzeden yazılıyor: Geb -
zenin mühim bir derdi ve di -
le ği vardır : 

Bu derd Haydarpa~a -
Gebze banliyö hattıdır. 
Son istasyon Gebzedir. 
f,.tanbuldan Gebzeye 
tTen saat 10,30 da gelir. 
Bundan sonra aelen tTen 15,43 
dedir. Aradaki fasıla be~ saate 
yakındır. 

Gebzeden fstanbula gitmek 
zor bir i~tir. Sabahleyin birbiri 
arkasına üç tren yolcularımızı 
latanbula aötürüyor. Fakat, 
bunlann son katan saat 10,45 
dedir. Bu katardan sonra Hay
darpa~aya ak, am saat 16,1 O 
da Gebze banliyösü hareket 
ediyor. Bu hesaba nazaran ls
tanbula gidecekler tam 7 saat 
Gebzede beklemek zaruretin
dedirler. Uzun müddet Anka
ra ve İstanbul hatlan ile muva
aalası kesilen Gebze ve civan 
halkı trensiz kalıyor. 

Kartal. Pendik, Haydarpa -
ta lise ve orta okullarına de -
vam etmekte olan talebelerimi
zin dönüt keyfiyeti de mühim 
bir •ekil almıtbr. 

Bu derdin izaleai için tu bir 
kaç nokt~nın nazan dikkate 
alınması Gebzeiiieri minnettar 
edecektir: 

1 - Haydarpa~adan öğle 
vakti Pendiğe gelen banliyö -
nün Gebzeye kadar temdidi. 

2 - Haydarpapdan An -
kara iatikametine ve İzmitten 
akşam saat 18 de hareket e -
den Toros ekapreslerinin yolcu 
kabul etmeleri. 

3 - Sabahları saat 1 O, 30 
da Cebzeye aden postanın ev
velce olduğu gibi banliyö ta -
rifeaile hareket ettirilmesi. 

Münakalat Vekilimi-z Ali 
Çetinkayanın bu hu .. usta alAka 
ve himmetleri bekleomektc -
dir. 

Bursa - Yalova 
yolunda bir otobüs 

kazasi 
Geınl1k (Hwıl.J.'d) - Bursadan Ya. 

lova.ya (!tmek \l:l.ere .kalabalık .,ır 
yolcu katilesUe geçen ak~am h.a.reket 
eden, bir otobü.s Demirta.§ karakolu 
önünde tekerle~ fırlamak suretile 
devrilmiştir. HAdise, Arizalı bir yerde 

. vukua eelmedlll için klırue yaralan_ 
1 mamı.ştır, yolcula.r buradan, k.llomet
relerce yol yll.rüyerek .saba.1\a. kar$ 
Oemliie .bit.kln bir halde vasil ola.. 

bil.miOlerdir_. _. ------

Mersin futbolcularmm 
Kayserideki maçiara 

Kayseriden ya~üıyor: Evvelki hafta 
deplasman maçlan için l}eh;rimize 
relen Mersin '&'1"\IP ftUDpiyonu Idma.n 
yurdu cwnarte.ıi günü ili maçını 
kayseri ikincisi Demirs.porla ya.pmıt, 

3-0 gallb ııelınlştir. 

'l EylQl tarihll bilmecemizde zincan belediye bQ.fkltibl Nurettı' 
kazaııaalan qa.tıya yazıyoruz: 1s • otlu Sırrı Dinç.!!Oy. 
tanlıalda bahman elnı,yueu.Iarumzın Dit macunu 
Paurte.J, Peztemlle rünleri ölieclen Blrsa !belediye 'ti;ı.bihl TaJıJr ollll 
10nra luıtllyelerlıll lllDal ldarehane- Yavuz, İstanbul erkek llsesi taıe~ 
aiulen aimaiazı lbımılır. Taşa eku.. sinden 726 Turhan, İstanbul BeyoJI' 
1Ucalanmwa llediyeleri posta De M6Ftıtlyet caddesi 88 nwnarad& ıııı.. 
adreslerine rinderillr. met caner. 

Bir büyük maroken hatıra Yuvarlak dünya kalemtraf 
defteri (Son Posta hatıralı) 

İstanbul 2-i üncü lik okul aıruf j den İstanbul Kumkapı .orta okulu sınıJ 
.İhsan Durakan. 2-D de 361 Necdet, lstanbul ea~al ' 

B• ş· 1 lb"' .. o~lu birincı ilk okuldan 313 AlrLett!llt 
ır ır ey a umu İstanbul 29 ilk 1ru1 a..h.an-

İstanbul ıkız o.r.ta mektebl Handan uncu 0 
• ~ 

K.ılıçoflu. Boya kalemı ııl 
• Afyon vil4yet köyler bürosu ıtA.tl 

Muhtıra deften Tevfik Çelik oğlu Mehmed Çelik, l(Dli-
(Son Po,ta hatıralll ya Ahali bankası muhasl.bl Nail Ert! 

Antalya Ra~etiye Yıldırımgazi 48 o~lu Ni.had Erer, İstanbul " QllCJ 
numaracıa Feridun, Adapazarı Ka - mekteb 5ınıf 2 talebe.sl.nden Bevıı" 
ra~aç Dibika.ndıra ca.ddesl 107 nu_ Baştut. 

marada Ha.dlye, Çorlu Muhittin ma- Albüm 
haliMi 10 numarada Must&ra Baykal. (Son Posta hatıralı) _.t 

Mürekkepli kalem Bursa. .Hi3ar Çıra.k:bey ma.hallllo"" 
(Son Posta hatıralı) Çırakbey sokalı 8 numarad.a ~ 

İzmir İkinci Beyler 80t.ak Cümhıı_ G<lı.pazan askerlik •ubesl it'elsl ,,ııı
riyet Halk Partısı Asım Uyaur elile ba.§ı Mes'ud Acar o~lu Vural ~ 
Fii::ret Uyıur, İat.anbul 4-t üncll. ilk Bartın !oto Niyazi otlu Yüksel Flf' 
okul talebesinden 4.25 nwnaralı Ayna 
Ülker, İstanbul Senbenuva liSesinden (Son Posta hatıralı) 

6
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322 TürkAn İııtanbul Emlra!n orta İstanbul ikinci ilk okul .!ınıt S~ 
okulu aınıt LA da Muza.Uer Güler. 283 Nuıiban, İstanbul Suadlye Yctıi-

Kurtun dolma kalem mahalle Ayköy a.partmanı 7 nunıJ" 
(Son Posta hatıralı) rada Galip. • 

Es~ehir Defterdarlık muamele ta. Kıtab oj 
h&kku.lt memuru Bedri oflu Tur~ud İz:ı:nir Gazi bUlvan doktor Hul 
Sumeren ~~anıbul ŞLşli .İzıJet paşa bey caddesi 42 nwnarada Orhan, pı. 
sokak 24' numa.rada Hidayet Gökçen yaroak:ır CUmhuriyet Jik okulu ö~ • 
İstanbul Haydarpqa llsesi taıebesın: retmenlerlnden Züleyha kardeşi r.ıe; 
den 17lıl Nusret, Şehremini Melek _ med All, Kastamonu Cebrall mal'l O. 
ha.tun mahallesi Dinitil 30k.ak No. 13 lesi Bay sokak 10 nurnarada FiliZ O S. 
de cevdet. ler, İııtanbul İkinci ilk okul sınıf 

K k ı b A da 131 Belma. _., o u u aa un ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
<Son Posta hatıralı) Bendek tera .1\lemurlufu,ndan: 

İstanbul Fatlh kız orta mektebl He.ndekte Aliye (475) lira ita-'111)1 
sını! 3 de Mlhriba.n Aykut, İııtanbul borçlu Hende~ Kemaliye mahaUf' 
Kadıköy Moda. Devriye sokak 16 nu_ sinden Harndi ogıu Meluned M rııca1• 
mara.da Hllml, İstanbul Beşikta., bi- yede çıkarılan ıcra emrine ka.rşı ıeu; 
rincl orta okul .smıt l..A da Feridun 141 memurunun verdlti dE'rl'enııt 
Yüksel, İııtanbul Ş~ll Hal.Asklr Gazi nazaran borçlunun ikamet_edhı xneO' 
cadd~i 268 nwnarada Mehmed Kı... hul oldu~u anlaşılınlf oıdutundıı11 

llça.şlan. ilA.nen tebll~a.t lfaama karar veril6• 
Dit fırça11 rek işbu UA.n tora emri makamına ~~ 

<Son Posta hatıralll lm olmak üzere neşri tarihinin erıv 
Kütahya Saray malıAllesi htlkUmet gününden muteber olmak üzere k61• 

arka caddesinde 7 mımarada ErtuR'. fiyet hukuk usul muhakemeleri tJ' 
rol Özdo~an, Bi,&a M. Kemal mahal- nunun 1-4a ncı maddesi muc:btı:1c:l 
lesi 66 numarada Hanife Deniz, Er. UA.nen tebli~ olunur. 94{)/ lOl' ~ 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman Işletmesi Düzce Revit 

Amirliğinden : 
Bolu. Düzce fOSASI üzerinde Tatava mevkiindeki 1 nwnaralı de~ 

mevcud c965• metre ve c892» desimetre küp muadlll c:l597• aded kôknıaf 
.tomnı~u 4.10.940 Cuma eünü saat 15 de Düzcede D. Or. ~. revlr tunırtı.. 
l inde mü~kil komisyonda. açık arttırma ile satılaca.ktır. Tomn tkl,. 
rm bir metre küpünün muhammen kıymeti 10 Ura 50 kuru.ştur. Satl~ 
aid ~tnameler İstanıbul ve Bolu Orman ÇevlfGe Müdürlilklerl, AnkP 
da orma.n Umwn Müdürlf14ile Düzcede revir lmlrl~imlze ve tomruJdıı' 
yerinde eörillebillr. 

Ta.Ublertn ~ 7,15 teminat ve evrakı J.Azimelerile beraber 
vel Dilzcede mezkOr kom.Isyona müracaatıan. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

ihaleden cf ' 
cS7~ 

ı - Tallbl çıkmıya.n 50 a.ded translatör pazarlıkla mübayaa olunacaJ.o Muradhda bir dUgUn 
evinde ç1kan kavga 

Mura.dlı (Husust> - Muradlı nahl
,uı.ne ba~ı Ba.labanlı köyünde bir 

ı Wün esna.cJmda çıkan 4tav~ad.a. Sa. 

1 nlar :köyü dura~ demiryolu ma.ka.sçı-
11 Kurfailı Ahmed o~lu Mustafa göç. 
men Mehmedl ba~an aiır surette 

ı ra:raJanıı.ştır. Yaralı hastaneye kaldı

caret emtiası lizerinde yapılan alım 1 dırıııh Serif pehlivan :la iJt irak et
ve sat~lar ceçen aenelere nia - mit vo bu suretle çok heyecanlı ae- M.armara kürek tampiyonaaı 
betle yuzde 30-35 kadar bir faz- çen aüregleri seyreden halk eilen • ve bir düzeltme 

~ -~ 
2 - Muhammen bedel 1500 muvakkat teminat 112,5 Ura olup paıarl~.~J1 

1 T~rinlevvel 940 Sıllı eünü saat 16 da Ankarada Evkat a.partımaıu.ıııll 
birinci katındak.l P. T. T. Umum1 Müdürlük Satınalma KomiSyonuo6' 
yapılacaktır. 

ı l'llmlştır. Carlh te yakalanarak adlı. 
ı -,eye esltm edi1mf4tlr. 

lalık arzetmit ve bu hal alı, verİfe celi bir gün aeçirmiıtir. tzmıt x,Mıd .IJ)Ordan aldı~ bir 
gel~nler~ ~em nun bıra~tığı . ai~i be- Cönderdiiim resim gürete itti _ mektuba göre İzmitte yapılan Mar_ 
ledıyemızın de ehemmıyetlı bır va- rak eden pehlivanlardan bazılannı mara ikürek 4ampiyonasınm neticele. 
ridat temin etmesine yaranu§tır. inhisarlar memuru Ziya, belediye ri yazılırken bir yanlJ4].ık olmu.,, 6 PU. 

Panayırın betinci son ııünü C. H. reiai Kadri, nahiye müdürü Bürhan, vanla KA~l(ispor iltlnci geldlil yazı
Partiai tarafından tertib olunan ba,öiretmen Hasan ve C . H. P. reisi ıaca.lt iken, bu lıklncUJlin Güneo klll.. 
pehlivan ııüreşlerine aayılı pebli • Ct'ır.alettinle bir arada ~töstermek- bü ta.ra.fında.n ka.zanıldl.iı kaydedll_ 
vanlar ve bu meyanda meşhur Sın - tedir. ~tir; düzeltiri.Z. 

Son P.oatanın macera romanı: 12 

3 - isteklllerin muvak.ka.t teml.nat ma.khuz veya banta teminat rnel' 
tubile kanunl vesl.ka.larını hAmilen mez.kı1r trün ve .saatte o tom.ı.syoıı' 
ve §8Xtnameyl cörmek veya almak üzere meısa.l saaUerl dahilinde AnlC"' 
rada Levazım MU.dürlütüne, İatanbultla yeni Valde hanının ikinci ntı"" 
da P. T . T. Levuım Aynlya.t Şubesine müracaa.tıarı llA.n olunur. 

c5Q22• c9025• ~ 

esta 
- Şimdi sana bunları telefonda 

anlatamam. Geldiğim zaman anla -
tınm. Daha da bir çok teyler var. 

- Demek müh.im menkabelerin 
var) 

- E vet. Bir mese]e var ki senin 
de fikrini almak isterim •.. 

Bir fikire saplanda ve bu fikir ya- hizasına ce le n bir tablonun par la - yapacaiı işi hesabladı. T elefoıı~ 
va, yavat hofUD& da ııitti. Odiaenin yan camında bir ~rölge aördü. Bu ahizeai elinete Jdi ve parmaiı nu112ııı' 
aayfalannı kanltınrken batından cam timdi bir ayna kadar teffaftı ralann üstünde ldl ki odada yal i' 

ı L b" ·· b. · · ve arkaaındaki .,ö)aenin sahibini i - bulunmadığını anlamı•tı. Artık b geçen eri not etme .. , ır gun ırının • ) .,. " ,. 
işine yaraması, hattl mealeii icabı yice gösteriyordu. Derha kendini aaniye bile tereddüd etmeksizin ' 
bir aün netretmek ihtimali ile bun- topladı ve sokak kapısını acele ile virm~k istedii-i numaraları d,.Ji~; 

LCENS SERV S• Bir lihza tereddüd etti. Az kal -
dı telefonda her şeyi anlatacaktı. 

ı Londraya avdet ettiğini henüz 
1 I.Oen kimse yoktu. Kız karde.ti: 

- Ne vakit döndün, ne valr.it
fılıDberi Londradasın} diye sordu. 

ı - lld saat Y.ad.u var. Belki beni 
,....k etmişsindir, diye ~telir ııelmez 
ana telefon ettim. 

- Tabii Coni .•• Merak etmez 
lbi.Yfm ~ Bu gece bire aeliuin: de~il ',., 

1 
- Silviya.. . Bu akşamı bırak. 

Daha yeni geldim. Dehşetli uykum 

... d w•1 •"\ - Canım, karnın aç egı mı r 
en ya taeale mısın) Yemek ye

lllb'ecelr. mi••n) 
- Hayır... Şimdilik yemek ak· 

nakleden: Behçet Safa Fakat bu gibi mühim eararın tele -
Allah Allah .•• Beraber ye- fonda aniatılmalı ihtiyatsızlık ola • 

rnek yerdik itte. ca~ına hükmetti. 
- Yarın, dedim o.. belki itle -

- Bu ııece aelemem. Şimdi ha- rim biterse hemen gelirim. Küçük -
zı işlerim var. Onları yoluna koya- lerin cözlerinden öperim. 
cağım. Yann aelirinı, Sizde ne var Telefonu kapıyarak öteki ,daya 
ne yol) aeçtiii zaman, eline meşhur Yunan 

-Hiç bir teyler yok. Yalnız. ae- şairi Homerio (Odise) kitabı eeçti. 
ni hemen görmek istedik doğrusu.. Bu kitab• son Alman istasyonunda 
bir de ou son gönderdiğin kartın i - satın almı,tı. Vlkıl seyahatte okun
zahı~ı iatiy~c.ektim. Ha~i tayyare i- "ması pek de hoııa gitmiyecek bir 
le gonderdığin kart .•• Bır satır var kitabdı amma aarın küçük lr.itabcı _ 
ki bir şeyler anlayamadım. Sen ö - sında İn~tilizce yalnız bunu bulmug
tedenberi muamma tertibinde usta- tu. 
sın<lır. Şu bir zatt~n ?ahııedi~or - Homerio aşıklanndan olmadığı 
dun. «Pek acıklı bır akibetiJı dıyor- halde kitabı uzun müddet ve her 
sun. Bir kazaya mı uiradı) Kimdir saniye yanından ayırmamıştı. Bir 
bu zat?.. an, k.itaba bakarken yüzünde prih s .... t 

lan zaptetmek lazım geldiğini dü - kilidlememit olduiunu habrltodı. tird.i ve 1ahadet parmaiı büsbiit 

'

ündü. Bir muhtıra aibi Odi1enin Zaten eald sistem bir kilidı olduğu b k 1 · v bati" 
b 1 • ı"çı"n bunu dı•andan a,.mak ... ij .. de - af a numara an çevırmeae • 

bazı kelimelerini, azı satır arını çı- • " • " d y 1 k ii d f d k ale• ı 
ı b k C7ı"ldi. ı. uvar a ç e a o uz T P' 

zerek bunların bazı anna a, ll ,e- • mının etrafında dolaştı: 999 r• 
killer vererek hatıralan nı kayda te- Fakat bu küçük bir antren in et- L d d d 1 

rafandaki odalardan her birinde so- on ra im a po isi. .. U1 
lebbüa etti. b d Od" • kak kapısının a,.ıJı,ı Lolayca i•itile - Zil daha çalar çalmaz telin ob 

Yazı masasının atın a ıseyı ., .. r 

karıttmrken en sonunda kız larde- biJirken bu yabancının gelişini nasıl tarafından bir ses sorduı r"' 
tinin davetine icabet etmemiş oldu- farketmemişti> Bir saniyenin onda - Allo) Burası imdad P 0 ı , 
ğuna da kızdı. Oraya eitse.yd. j zih - biri kadar bir müddet zrafında bun- Ne var) Nereden telefon ediyor 

lı t fh lan zihninden "'eçirirken telefonun sun uz) nini kurcalayan sua ere, ıs ı am - • 
lara Silviyadan da bazı izahlar ala- numaralannı deii~tirerek aıralamıt- Basset ayni sesle cevab verdiı 
bilirdi. Bu kadın hem aenç., hem de tı. O esnada arkasındaki adamın e- - Ramsden 12-22. 
çok basiretli ve akıllı bir kadındı. linde parlak bir fOY de gördü. Bu, Sonra sesini deği~tirerelc ı ·bl-
Son derece letum ve sır anklıyan bir ailahb. Dikkat edince Basset, - Evet evet. Dediğim ıı• 
bir kadın olduiunu da biliyordu. bunun otomatik bir silah clduğunu Ramaden i 2-22. , 

Acaba ~ıeç mi kalmıttı) da f~rketti. . d.. k . İçi, vaziyetinin vahameti &:ıı~~ 
Ayaia kalktı. Telefonun bulun - Bırdenbire aerıye onme l!!te - d b"' .. k b" b" t eçirtJle 

duğu masaya doiru yUrüdU. Bu ma.- di. Fakat ihtiyatlı hareket etmek la- sın a uyu ır asa ıye g . ." eti' 
Ö ,. d ldL A zımdı. Kendisinin listünde hiç biri t.~- .ol.duğu halde se•in.in ta.bıı ks _,. ' 

11a bir pencerenin · nun e r - li- h f d b 1 e ı:w 
1 bl ,_ d a"ıl"L yo'-tu. Binaenaleyh .!Dütecavfz g. ını mu a aza e. e . ı mesın kada antreye açı an r .. apı ı:ar ı. an .. ., h 

Tam lhi:ı:-' eline alıp da numara - vaziyette bulunamazdı. ~ d.iai de ayret etmı§tı. 

-~· ..... D~~ailiiiii.i~~·· ~~iiiilllllllllllll(l~~~~ 



Askeri 
'Vaziyet Polis müzesinde neler gördüm ? Ankara boraasa 

23/Q/ HO &!~'iliş n kapan:tf fiatları 
(Bqtarafı ı Inci uyfada) Uzerlerindeki et.ı.ketlerde tı:orkunç 

tqldl eden bu kıyatet nuı.nkenlerlnl hildljyelerlnl oltudu.kQa. :t.üylexim dt- ÇEKLER 
Ankıı.radakl en.stttüye yolladıllJlllZ .ten. diken oluyor. Oeçirdl~lm buh • Açıl:tf ft kap9.n~ 
için size ancak muhtelif tnrihlerde ı. ranın tartında ol&n eenç müdür: dra ı eterlin 5.22 
ka edilınlş suı;lara ald müteaddid cü.. c- Biraz da gülellın barll • ~~·•-York ıoo Dolu 133.- 132 20 
rüm vasıt& ve malzemelerini tıöstere- Diyerek beni salonun b~ka bir ta.. ıoo İnff. rr, 29.40 
bUecetiz.• rahna eötürü,yor. Burada satdilleri ıto DrahmS 0.9950 

Bir köşesi İstanbul Polı., mektebine bUmem amma en alnllılarımızı bUe ıto IATa 1.61!1 
Jdltübhruıelik eden büyük salona tıir. kafese koyacak tertibat ve mükem • \l&dı14 ıoo Peçeta 13.845 
d~imiz zaman .titiz bir a16.ka. ve lh _ meliyette rena~enk şans ve tallh BudaPt"steıto Ptn... 26.43 
tinıam eseri oldukları yeknazarda ııö. makinelerini görüyoruz. llkr.. liO IAy 0.6225 

ıösteren harita ze çarpan camekAnların içinde ne _ Bunlardan birinin üstündeki mat_ BeJsrad lOQ Dinq 3.1625 
(Ba.ştarafı ı Inci uyfa.da) ler yok ki?.. bu yazıyı birlikte okuyalım: ' okohamalOO Yen 31.0175 

Onlar b Maymuncuktan tutun da esrar ka.. c- Ey yolcu .. Buraya u~ı"amadan =':Jtotholm ·co tneç Kı S0.8875 
~ek için' 8.urnla~a kadar varabil- .baldarına, muştııda.n en son sistem gitme .. . Bu makinenin içine beş ku_ 
~hit m ' ınga-zı-Mısır hududunu, Belçika rovelverlerine kadar hepsi ruş at dü~eye bas Talihill y!,•er I----E-~_h_•_m_•_•_f_a_h_.t_ıı_t ___ 1 
da ieç~~kkaaından 1-4 Eylul 1940 burada. mevcud'... olursa' bir papel al, ·~ille güle evine 
llında Ve hududun heınen yakı- Uzaktan bakılınca Insana bir hır- Cit.J 
:aaabacığı;ukk:d\ bb~una?. SdHurn davatQa. veya allA.hçı ma~azasmın vit. Bay Demir iza.hat veriyor: 

1
.en sonra ~İ uçu ır musa eme- rlnlnl hatırlatan bu dekor, camekb- c- Bunlar İstanbula mütareke se
b~lde Sidi Elb;ılar ve 1 ~ le 

1
1 7 EJ- !ara yak.la.şmca biroenbire mahiyetını nelerinin yadig~ı... Bizde lotaryacı.. 

ır taltırn hranb 
1 

° ay arın .. a de~iştiriyor, korkunç .bir manzara lık. bu tarilite başlamıştır .• 
~ecbur olrn mul 1\dre le elr vermkeg~ halint alıyor. Kasa hırsızlıklarında kullanılan 
ll.U'-"'etl . ug ar ı. ta yan aa en t .. te •--ı u ve ... n -ı ı bir t"banca k!· .:.. erı hurad f ·ı· ı · k A<i "".1-' ~ ... • mliteaddid Aletlerin bulundukları ma 
'>41 Hindli a, . ngı ız enn, e ae- bundan tam !W Yıl evvel, zavallı bir 
lırhJı h' muhtelıf tınıflardan ve ihUyn.rın kanına gtrmı., k b sanm önündeylz. 
lllrd mu arebe arubnlarile uçak- . k til ' a zasına Burası bol malzemell ve geni-1 teş_ 
Mı.ı 1\n tnürekkeb ileri kuvvetlcrile, yaptır;.şanB a !.,det_d ... ar ~aincına yolla. kil!tlı bir demirel atelye.slni andırı • 
d I r topraklan d 'dd. 1 k. 'Ik tnlf . u p~ı ....uancan korkunç d Id Al U 1 kt lkl ü 
Le l Çarp n a cü! ı ~ ara ı mazi.slni nanılusuna dolanmış bir si- yor, ç~i çe.~ ı:ue er, e e r e m 
llareb 1 

11rnı~lardı. stelık bu mu- clme takılı tlk&tte ~ 1 teharrik keskiler, el de.sterelcrl ve 
~ollerl ;:1~enubdan, yani kızgın Sahibinin ~dı; acıre:k~~~Lbl ~.uhtelif .cesamette çekiçler, hattn bü 
~~m dal Ynrak, gelen ve ya.kıCl sanki 0 &cim, katnın bo una e yük balyözler. 
hit galannı harekete ıretıren yn g • • -'- ütn k 1 til 

1
a.rn (kı bl ) .. • f" ' çirilen ya~ı ip, etiket de do.r atacın- Umum. Ha,u ve m re e sene e. 

1'1 erd e ruzgarının es ıgt da gö.,...,üne -~• .. ~ rinde ~ılan kalp paralada bunları lt e vukubulmuştu. - w:wıın ya ...... . 
tıJ 

1
1\IYanlar S'd' l:"lb • .. Ben bu mfilAhazalarla bu menhus basan ta.7 ve demir knlıplnr da ayr' 

telta 7 E.Ylulde ı Id ~1 erranı .r;ıev;:ı- ölüm lletinln karşısında nohud ta ayrı caıneklnlarda te4hlr ediliyor -
..:: . tın ilk do"rta .. 1 

.. ardına. ~ohr~ ~- nesi gibi terler dökexken, bay Demir; lar. 
-~w, gunun e ıyı ır yu- umJ 1 1 d 
te . Ve rnuharehe kahiliyeti ıös- sayısı bir hayll olan çe~ld, ç~ld ta_ Gene Um Harb JSene er n e bir 
~ ~'lerdi. Faht bu tarihten aon- bancal~n içinden birini göstererek: asker kaça~ının askerlikten kaçmak. 
"~ nllr ayni hızla Herlernede de- c- Işte fU tabanca, mütareke se_ için, tam teşekküllü .bir hastane he_ 
ler etıniyerek yaptıkları hareket- nelerinde İ.!tanbulu bilhassa Tatavla yeti 81hhlyeslnin lmZ&larını meha -
\\ır sıcak eüz't ve mahalli olmuş- ve havall&ini haraca kesen ve bu ho.y retıe taklld ederek vücude getirdi~t 
.ı~e Undan ba~Jka ftnlyanlann eim- dudlulda.rı aıruında da üç Türk ve uzun müddet kullandı~ı rapor da 

ltada k' h pol'·inln canına '-·ya.n mr•-~nt,.,. bir .sahteklrlık enmuzecl olarak cam te.· . r ı areketleri sahil böl- '"' &ı - ...,a a-
da ıne ınhi!ldr ederek daha cenub- iddir.. mah.faza içinde saklanmak.tadır. 
tı.ı" .Yani Maddelena ve Carabuh Diyor ve flO.ve ediyor. Sekiz sene evvel Dolmabahçe sara,. 
~e ~~.~n di~,.r kolJar yürüttükleri c- Bunun yanındaki ta.banca da yının bahçesinde bulunan ve Finlıın_ 

Ergııni 

1008 % 5 hazine tahvfll 
19.50 
1)().50 

Bir kamyon kazasında 2 kiıi 
yaralandı 

Şoför Süreyyanın idaretİndeki 
1613 sayıh kamyon dün Osmanhey 
caddesinden ~eçerken AhdulJah ve 
H•aan adlarıncia iki kişiye çarpa
rak yara.)anmahnna 1ehebiyet ver
mi,tir. 

Kazayı mütı-akıb yRnlı~ bir ma
nevra yapan Süreyya bundan sonra 
da karft istikametten gı-lmekte olan 
1 3 1 sayılı Sişli - Tünel tra.mvay a
rabasına çarpmı;tır. 

Bu müsadcme neticesinde otomo
bil ve tramvay hnsara uğramı~tır. 

Yaralılar Beyo~lu ha~tanesin,. 
kaldınlmıf, her iki kazaya da sebeb 
oldu~u anla.,-ılan Süreyya yakalana
rak hakkında takibata ba,lanmıştır. 

BANKA 

KOr~ERÇiYALA 
ITALYANA 

Tamamen tedlye edilm~ dermayesl: 

700.000.000 lta'yan lireti 
MERKEZi: 1\IİiıANO 

Bllt.tln İtalyada, 1stnnbul. 
Londra ve New-York'ta 

tubeleri vardır. 

İı.mlr, 

Sayfa 7 

Dış ticaretimiz unoden 
• unne genişliyor 
(Ba~:ıratı 1 Inci sayfada) tlrmalan bilhassa Olmdl Basra yollle 

bir müddet Ihraç edllemeylp kalan yapıla.ca.k: nakliyat i~ln Büyiik Ok • 
k.epek, PM.Pal vesair nuı.dde. yanua yolundan l.rtf.tade edllebilcca-
lere dış plyMalardan ratbe\ ~int ve Amerikan vapurlarının H1n_ 
artın19tır. Macar, Çek ve Yunan pa- dl.stan üzerinden bu limana ultrıya. 
zarlan hayvan yemf olarak kullan • ca~ını beyan etmektedirler. 
dıklan cen..l4 stokları tamamen al • 
mJ4}ar ve ı>lyasada.k.l mevcudu ta _ 
mamen tüketmi.Şlerdlr. Ra~betln ar
tışı; Ihraç pazarlannın kapanması 

üzerıne bir müddet evvel stok. aahlb. 
lerlnl depo edecek yer bulunmama. 
sı endişesine düşüren ve hattA da_ 
hikie de hayvan yemi olarak ltullanıı_ 
ması için alAkadar makamlara kadar 
müracaate sevkeden de~irnıencileri 
fiatıarı yübeıtme~e sevket.mlştlr. Ke. 
Pelin 72 kiloluk beher çuvalı hft.len 
260 kuru.şa yüksel.m1ş bulunmakta. • 
dır. Talebler devam etmekte olup 
bir ay sonraya kadar gerek .şehrlıniz
deki de~irmenlerin ve gerekse An _ 
kara, Eskişehir, Bozöyük gibi lstlh. 
sala.tını şehrilllize gönderen bütün 
değirmenlcri.n lb\.1tftn kepekleri s:ı • 
tılmıştır. 

Tarihten f1kralar 
(B{lf tarafı 2 nci savfada) 

jJyon d'Onör nifa.nı old$ halde, 
baloya cıttı. Bu. hiç beklenmedik bir 
hAd!se idi. Seflr ve Fra.naız askcrl 
ümerası pad!.şalu ısefaret.bane !tapı _ 
aından k:a~adılar. Padi.ş&h bir müd 
det elçi lle başbaşa konuştuktan son
ra salonları do}afarak danalan sey • 
rettl, danseden çi.ftJerl lltl!atlle tal
tlf etti. 

Türk imparatorunun bu nazik ha
reketine, üçüncü Na.polyon da ı NI • 
aan 1856 da Par~tekl Türk elçiliğ1n. 
de verilen bir baloya gitmek: suretUe 
mukabelede biılundu. O zamana ka
dar, Türk elçiliginde ne balo veril • 
ml.ştl, ne de lbir hükü.mdarın zıyare. 
tinl kabul edecek eşya vardı. Bu ba
lo için, balo 1çln yapılan m.am-aflar. 
dan gayri altın ve güm04, bnifır ve 
porslen sofra ta.ltımlanna. •e haderne 
elb~eıerıne 1!10,000 altın traJıt sarts. 
dllın1şt1. 

R. E. Koçu 

Di~er taraftan son yağmurlardan 
dolayı kısmen çürüyen ve bozulan 
ç~ların !hayvnn g:.dn maddeslnıde 
noksanlık husule getırehllece~ı dU _ 
~ünülmüt ve alft.kadarları kepdln lh. 
racının takyidata tAbi tutulması mü.. 
lAıhnzasına sev.ket.mi.ştir. Bu tet.Jdk • 
ler devam etmekte olup lüzum görüL 
diltil takdirde kepek lhracının ta_ Merhum Fethi Bataranın 
ınamen men'l veya Ilsansa tft.bl tu • ölümilnün yıldönümü 
tulm:u;ı clhetıne gidllecektlr. Hilal spor k übü &'enel sek.reteril!hı-
AmeaWan finnalan ticari müna- den: Türk sporuna vücudünü vakf&t. 
nasebetleri geni,lt!tmelt isiiyorlar mlş, klübümllzün kuruculanndan tıy 
Ö~ren il d !~ine tıöre Amerikan tlea. metli büyü~üm üz merhum Fethi Ba

r et tirmalarının mümes.sllleri mem. §aranın ölümüntın blrind JlldönUmn 
leketimizle daha genış mtkya.sta tl - münMebetUe 25 Eylfil 1940 Çar.şarnba 
carl münasebeUerde bulunmak lçin günü saat 1'1 de Karacaahmeddekl e. 
tesebbüt'ere girlşmi.1lerdlr. T!itün .. lledt metfeninde bir lhtltal yapıla.. 
den sonra daha ziyade verilebilecek caktır. Kendisini ıseven sporcu ve 
bazı maddeler üzerinde al~kadarlo.r ·1 meslek arkad~ıırının bu lhtl!alde 
dan malflmat ~tcnllm~lr. Amerikan lOtfen bulunmaları rica olunur. 

Sıhhat ve lçtimai Muavenet Vekaleti 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinden: 

• )'tn}l\ ll.ilrne:niştir. Onun için İtal- nihayet bu haydudu getıertme~e mu. diyadaki jeolojl mü~eselerinden bi. 
ttılmiırn askeri harekAtı Mısırın ta- vaffıı.k. olan Türk poliBtnln ta:bnnca_ rine ald old~u ania.şılan marUnin 
"lll es e zaptıM yani Süveye kanalı- sıdır.-. , kadavruı da polis müzesinde muha
,.ecek~e !araftnl\ kadar sün1p ailrmi- Salonun bir köşesinde de clruı, ciruı faza edilmektedir. Müzeden çok mU.. 
olma en hakk,nda süoh,.J~r h asıl b lçlm biçim bıçak, saldırmalar, k&. said intıbalarla ayrılırken bu ınuvnf_ 
tfıı "Yd?~,Jamı,tır. Hatta lngilizle- malu sıralanm.ı.ş ... Bunların içinde fak eserin kurucularından blri olan 
~!lre eB~~ bir propaganda hah,.rJne öyleleri var ki, bir hamlede gık de - Poli.S mektebinin ırüzlde mildürünü 
lı~t~o ıtler. hnriciy~ nazırı Fon Ri- dlrtmeden bir Insan kellesl uçur • tebrlltten kendimi a.lamadım .. 
lıare'~ Pt.u, halyaniann Mısır Istila IDtJ4.. . F. Öntır Ha.riçkkl b:ınkıılanmız: ı. - Ank:ar& merkez hıfzıssıhha müe.ssese.ıi Uı.ra!ında.n bir mall sene 

ttıln~e ınj hı'Z:laştırmak suretile Al- -- - -

~~ m,~l~b~ondra muhftreheleıinde- Şaı·rıer arasında anket BANCA COM."'.!ERCİALP! İTAJ,İANA lllrfmda tabettirilecek Türk Hıfzıssı.hha ve Tecrübe! BiyoloJi mecmuasın, 
CFra.nc~l Paru, Marsellle, ToulenM, dan 1500 ve her mfiefllfin <'~&eTI a.ynca 100 zer aded o~ üzere 4ı2 forme. 
Nice, Menton, Monaco, Monter.a rlo, açık ek.<:ıltmc ile ba.-;tınlacaktır. )'(l~de~ 1Yetini kapatmak ve bu 

fel'la filt·dünya efkannda hasıl olan 
'-dile 1.~ ve tesirleri iinlemek mak-
~ ~Onderrnit imhıl 

tO, ltlp}ıl\b;rdeki propaganda ölçü· 
f~ladı esız, hakikat ın.ikyaaındım 
lı M.:· Fakat ltaJyanların ba$1adı
tıııa 'rtı.t ,taarrunınun, Mısınn istila
~llıur nb·!'·m delta~ınır. teekil ettiği 
~Pbna. olge ıle Süveyf kanalınm 
teiint ~adar ileri gidip gidemiye
~ııd.' ltındikl vaziyet ve tıırtlar i-
't " • Ye 'd deiila·nı en tetldk etmek boş bir 

"' ır, cu h 
tılatımd uauııa dair olan evvelki ya-
ttıarı ı b Mısınn tarihte hiçbir zn
~e 'biri ıtr. taraftan zaptedilmediğini 
lbo!\'ncı Sult"n Selim ile birinci 

){!~ flltih1 ~ahil olduklan halde hü
~' ta d erın kara behtlı Mısırı dai

etı "ey o~ude.n vani FiJistln Uzerin-
~e)ı: ~nt" ~d da Akdenizden g,.l~
~n •eb e~tıklerini bildinniııtim. Bu-

ll !\e}ı ~ i. Libya hudud)ımndan 
~l"ttı,lı: l'i~l.n memur delta bölr,~ine 
~ltıt )( ı~ın katolunacak dört vüz 
) 'll te'P m. , Hlı: sahanın bir takım 
a~)! b'e ııl~ilelerini haiz kurak ve 

~~rerJ:ı çölden ibard olması ve bu 
~ lltedilme ?~Y"iik ordular tarafından 
) ~ muknı.n pek güç olmasıdır. 
ıÔ lı:adar •~ıl Filistinden İsmailiye
b .. O l<:m • ınacak meufe, sadece 
01teaı d kadllr olup bunun aahiJ 

"• •ule.ltt e oldukça mamur, aiac;lı 
b ll'. 

\ı· Q\1 "- • 
hır ordu :tlYete ııCSre, kafi kuvvette 
J;elı:etj ııarbdan gelecek bir iııtila 
tıı:t... tarbne .~•'lı, Nil delta bölgesi
fa.~ t.a.ltd~ etlerinde bir mevzi tut· 
~~etle r~e. Mısırı daima muvaf-
il~' Mtntidafaa ..,dehilir. O halde 

tl<qtet . ,111nn rnüdafaa itinde, In-
~ ıçın b, . . d d h 
ı., eti ha· ınncı erece e e em-
~'"tida ltaP,~an cihet Mısır toprak
" 1~ olm ık UVVette iyi bir orduya 
1( m._tıtıı 1\ Ve bunun büyük kı
~ 'hhe h llrnurniyetle lakenderiye -
1 erelt ve '~ının R;arbında tah~d e
.,.:ıelt Yer) ?ralarda muharebe edi
ta)!{ btkıe:.'~k t~hkim edıp hazırlıya
~ll hududİ tır. Daha garbda, Bin
brıı'rı buY"liknna kadar uzanan ta
d !lnı olın kuvvetieric ~üdafaa 
li ı.ırndntı hdığı ırihi faydaııız da ol
""·· lre'kat uralarda, düşmanın ile-
-.ın ını P. ... 'k . . .. 1 k lif ' 'nealt ... c.ı tınp guç e•tirrne 

~oltınuı-. i1ıal muharehelerile ik-

tla.lı'lilaı-r lt te bö lo! b r. Fak l ylece müdafna o1u-
"et} tı •uret):t ngili~ler, Mısırdıı bu 
tl'l ere 'll'llllik YaJ?a~ılecek kafi kuv-
lıid~IY'a RI\ ~ıdırlerf. Ciornale 
tu ''retind ıetesıne göre, Ağustos 
~\tn ku e, ~ısıraaki ln~iliz ordu
alttı~lht~v~. !nt:iliz. Hindli, A 
t,U:lt Uı~ lnı Zelandlı vetair,.. 
~~r ~en M_ e 10.000 kiti imiş. Fi
~adltile'biJec kra 5tetirilen veyAhud 

ar '-ke: olan daha 80.000 
ııı. Hindistandan 

za-

Canne3, Juan~P-'1 • Pıns, V111e!ra.nche_ 2. - EksUtme 2'1/ 9/ 940 Cuma günü .mat ll de A.n.k'a.nL M&rkez Hıf:ı:ıssıhba 
sur _ Mer, Cn.~ablanca (Maroc) . mü.~ ae.tın aJ.m& komisyonunda yap·ıacaktır. 

<Başta.rah 1 Inci ııayfaı'l:ı) - Yeni 4Qirleri ve eserleri na.sıl bu- BANCA COMMERCİA.I..P; İT.\LİANA S. - Tahm!n bedell 995 Ilm llk teminat 75 liradır. 
Halid Fa.hrl. bu ceva.bla lktlta ede. luyorsunuz? E ROMENA: Bucarest, Arad. B':ıila , 4. - Şı:ı..r.t.n.am.e ve ntimunes.ini ~örmek istiyenler müesseseye mftrncıı.a.t 

cen-e benziyordu .. Başka bir sokıı.k - _ Yeni şairler ml?.. Hayır, artık. Brasoy, CluJ, Costnm:a., Calaz, Slblu, ederler. 
tan önüne çıkmalı. İyt etmı~ım. bS..O. hiçbirini Qlrulnuyoxum., artık acayib Tiınlchoa.ra. 6. - isteklllerin muva.ıl6:ıa.t temınıatı ya.tınn:a.k üzere blr gün evvel ve 
ka bir sualle tekrar alevlendL l)ilrlerden bıktun usandım Yeni ne BANCA COMMERCİALE İTALİA'N'A kaın.unl vesik:a.la.rUe beraber belli ~n ve saatte kaınlsyona gelmeleri. 

ler yazd.ıklnrının' dıı. ts.rk~da de~ : EV BULOARA Sofia, Burgas, Plovdiv, cS425-. c84~-. 
bu haberler ve rakamlar doğru ise- ama 
ler o halde Mısırda bugün iki yüz llm. Çünkü h19birlnl anlamıyorum. BANCA COM'MERCİALl'! ITALİAN.a. 
binden fazla bir kuvvette bir lnıriliz Orhan Velinin eVesikalı ylrlm• adlı PER L'EOITTO. Alexandrle d'Egyptc, 
ordusu var dem ektir ki böyle bir şiirlni cördilm. Şairin zevkine ne di. Elkahlre, Port - Said. 
ordu tekrar ederiz, eter hakikaten ye it.a.rışıyorsunuz. O da cvesikalı-. .sı_ BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
mevcud ise ve gene ayni İtalyan 1•- nı seviyor. E ORECA, Atina. Plre, BeUınik. 
zetesinin bildirdiği ırib: modern ve Bodler :bir flirlnde ann~ına küfür BANCA COMMERCİALE İTAT,İA~A 
kifi tealihatla beraber 1000 kadar eder. Amma bu onun büyük bir taır TRUST COM'PANY. Phtlndelnhin. 
zırhlı muharebe arabaaı ve 500 de telA.kki edilme.slne mA.nl olmadı. Bu BANCA cor.,P...w,RCİALE IT,\LİANA 
uçağa malik ise Mısırın ırarbdıın ia- çocu~un da cvesikalı yft.rım, diye ~llr TRUST COMPANY - New - York. 
tilası maddeten imkansız bir hale yazması piriiiine mA.nl olma:ı her. ıuü,terek BankalAr 
gelmit olur; çünkü bu kadar bir halde .. Her mevzu şUre girebUtr. Fa.. Bn.nque Française et İtallenne P'Jur 
kuvvet ve iyi teslihat ve teskilata 
malik olduğu farzolunan bir İnıriliz kat bunda estetik bir şey yapabil • l'ame rlque du .!ltd., Pari&. 
ordusunu Nil deltası bölgesinde ye- mı~ ml? İşte ben bundan şfiphcli - A.rjantlnde: Buenos - Alre.s, Rosa_ 
nebilmek için en az: 300.1)00 bin ki- yim. rio de Santa f6 . 
şilik bir halyan ordurunun bu böl- ıSahih bir de Kameta, Kamapet BRESİLYA'da: 8ao - Paulo 'VI ba.~. 
~eye ıretirilmeııi iktiza eder. Gerçi şiirini ~rdllın. Ben elsineı tarldye lıca ı,e~~rlerlnde şubeler. 
Ingiliz istihharauna nazaran ltal- mekteblnden mezun de~Hm. mndee CHİLI de: ~antia«o, Valparal!o. 

ı Lib d ·ı f" A- COLOMBİA da: Bogota, Barran -
yan ann ya a yanm mı yon ilw..ı bilmiyorum. Onun Için Asat HA... quilla, Medellin. 
kuvvetleri olduğundan bundan let Çeleblntn şiirinden hiç bir eey URUGUAY'da: Mon~vldE'O. 
300.000 kiti1ik bir hareket ordusu anla.madım. BANCA DELLA. SVİZZF.RA. İT..U.İANA 
çıkarabilirler. Fakat böyle- bir ordu- Dur; sana bir hlk~ye anlatayım. 
nun au, ekmek ve etine vanneıya Lugano, Belllnzona, Chlasso, Lo -
kadu bütün içecek, yiyecek, yaka- Aklıma _geldi. Ben çok ikllçiikken bii- carno. 
cak ve atacağını dört yüz Km. Jik yük annem bana masal söylerdi. Meş Zürlch, ME'ndri.'IIO. 
bir çölden ı.•e geriden nakletmek hur bir masa.ı.ı vardı ki, anlatırken BANCA tr.llGARO - ITALhNA S. A.. 
pratikte. imklnaız addolunacak de- korkudan tüylerim ürperlr, gece rü. Pe.!t~ vE' ba~lı~a sf'hlrlerde fUbeler: 
recede güçtür. yama Cirer, cUnlerce beni tesir al- BRVATSKA BANK D. D. 

Okuyuculara umumt bir fikir tında bırak.ırdı. Oeçmi.) gün, mevzuu Zagreb, Su.cıak. 
vermek için, üıısünd~ dört yüz Km. unuttum. Fakat masatm baş rolün. BA.~CA ITALİANO • Lİ!\IA 
uzaklapn 300.000 ki•.t:ik bir ordu- d bir d d A" atı ~ Llma CPerou) da başlıca tehlrlerde 
nun sadece gündeJik yiyeceğini ge- e u a ı yerde bir dud ırok- .şubeler: 
riden getirrnek için iki~er tonluk te Arab ıbir cadı vardı kf, tılsımlı çeş. BANCA İTALİANO • GUAYAQCtL. 

b'l ll Id v meye, su doldurmnb Kiderken lrl 1 000 yük otomo ı i zım o ugu- QuayaquU. 
nu hiJdhelim. Bir istilA ordusunun k.al~aları müth}f sesler çıkarırdı. Kal. İstanbul merkezi: 
iae, geridg getirilecek yalnız yiye- çalann mı., çık1§J.IU bilyük annem §ÖY Galata, Voyvoda caddesi, Karaköy. 
ceği olmayıp daha bin çeşid ihti- le seslendirirdi: palas. Telefon: «84!1. 
yaçlan vardır. , - Davlunba.kı dandakazi Bu k.e- İstanlnıl biiroA.: 

Görülüyor ki, M~ırın garbdan Ilmeler iblr kaç defa ahenkle tekrar. Ala.lemcla.n h&n. Telefon: 1!2!100 
zaptı İtalya için basit bir i, d l';:ildir; ı B / 3/11/12/1!1. anır. u ne manaya. gelir, nedir, ne. 
bilakia çok güç. kanlı ve muğlnktır. cedir bilmem, fakat bu kelimeleri du. ~yol-lu 'ürosu: 
Çünkü bü,•i.ik bir İtalyan ordusunun . J.'Jl.ikUl caddesi No. 247. Telefon: 
400 Km. Jik çöl mıntakasını geçer- yunca masaldakı Arabı hatırlar, ür- 41046 
ken her türlü mlnileri nihftyd n~a- perirdlm. Bu ma.ruwz kellmeler, bu K~aliU' ican: İtalya ve Macaris -
cağı farzolunsa bile bu ordunun vaJı.şt ık.orkun~luCu ifade eden ma.na. tan tçln ve TourisUque çekleri ve B. 
d elta bölgesinde, arftziyi iyi tanıyan lı birer kelime hnllne gelir. 0. t TRAVELLER.'B çekleri. 

lçel P. T. T. V,. Müdürlüğünden: 
ı - Mersinln Kuzucubelen köyil ya nında Çaltılı ormanından testıerek 

Mersin istaSyonunda. te.sllm edilmek şarUle cS235-. aded c6• metrelik 
c735ııo aded c7• metrelik, c1685, o.ded ıı 8• metrelik ve cıoo, aded c9• met. 
re11k ki cem'an c5755-. aded çnm dlrel;i kapalı zarf usulile eksUt.meye çıka 
rtl mıştır. 

2 - Beher adedlne 5 lira tahmin edilen dlreklerln m~u bedeli 
c28775• Ura olup muvakkat teminatı c2158.13• liradır. 

3 - ihale 27/ 9!94.0 tartbine mü.sadlf Cuma güntl saat 10 da Mers!nde 
İçel P. T. T . V. Mlldürlü!ıü odasında yapılaealttır. 

4 - İsteltlller tekUf mektublarını 27/9/940 Cuma ırüntl saat .g, a ka. 
dar komi3yon relsli~lne verınlş bulunmaları lftzıındır. 

5 - İstMUler.ın ~amede yazılı vesaild ibraz etmeleri mecburidir. 
G - Bu işe ald ~rtname, Merslnde, Ankarada, htanbuda P. T. T. MtL 

dürlllklerlnde c72• ku~ mukablllnde verillr. c6484• c8559, 

lzmir Belediyesinden: 
KaranUnada 181 S&yılı sokakta açıkta akan İslahhane deresine kanıill. 

zasyon yaptınlması, Fen İ.şlerl Müdilrlü~dek.l k64if ve maJ.t. fennt 
tartnameleri muciblnce Itapalı zarflı eksiltıneye konulmuştur. Keşlt be. 

deli 15466 Ura 40 kuruş, muvo.kkat ternınatı ıt60 l..iradır. İhalesl 7/10/ MO 
Pazartesi günü saat 1C!,30 dadır. 
~o sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazırlanlillf teklif meJttublan 

1.bnle günü aza.mı saa.t 15,.30 & kadar encümen riyasetıne verilir. 
c0018J c0035, 

Kocaeli Defterdarlığından : 
tmnı Muha.mmen kıymeti Bulundulu 

mevki 
Muvakkat temlna\ 

miktan 

İclAllye zırhlısı 4080 Batık burnu 306 
Necml Şevket 8690 • , 2'78,75 
Trabzon 7000 Oölcükte 625,00 

Yukanda eı.n.s ve mulıam.men kıymetleri yazılı bulunan 1lç parça gemi 
dalrede mahfuz tartnam~i muclblnce müzayedeye çıkarılmıştır. Bunlar. 
dan iciAllye ve Necm1 Şevket gemllerinin müza.yedeslnin açık arttırma 
suretne ve Trabzon vapuruna ald müzayedenln de kP.ilalı zarf usullle 
ka.nunt a.hkAm dairesinde ve thalelerinin de '7/ 10i 9.W tarihine tesadClf 
eden Pazartesi günü saat 15 de Kocaell d~ft.erdarlı~da. mu,.e.şek.ldl 
ltoml!!:Yonda yapılac~ından tallb olanıarnı muvakkat teminata ald 
makbuz veya banka mektublarlle birllkie müracaatJan UAn olunur. 

c8946, 

ve üstelik müd ... fu tertibatı almı!} 4te Asaf HAlet Çelebinin Kameta, 
olan büyük hir Ingiliz ordusunu bir Karnapelleri de, benlın navlunbakı, Hendek İcra 1\lemu.rlulıında.n: Kızıibisar Belediyesinden : 
meydan muha rebesinde yenmesi ik- dandakoz'a benziyor. Belki bunlar Hendek Zlra.a.t B~nsına (81) Ura 21911IKO cünü aaat llS te Uııılesl yapılmak üzere kapalı zarf u.mllle ekatlt-
tiza etmektedir. Bu vaziy,.te nııza- 28 kuru.ş ve me.sa.rl!inin ltasına borçlu k "b ... ~,ıhazır haritasının tanzJmi 4•Jne tal1b zuhill' 
ran. ltalvan ordusunun Nil delta ona çok şeyler hntırlntan, flhnm eden eski Hendelt varidnt memuru Kara meye konulan asa anın ..... . ~ 
b ölgeainde verilecek bir meydan şeyler .. Fakat biz anlnmıyonız. Am - çokek. köyünden Mustafa ~lu Adile et.medillnden bl.r ay müddeUe pazarlı~a çevrilm1ştlr. Pazarlık 4/10/1940 IL 
muhıırehesin i:le muvaffa k olamama- ma onun da Da.vlunbıı.kı da.ndakozu_ çıkarılan ödeme emrine karşı tebl~ nü saat 15 te Kızılhlsar belediYe dalresinde ve tomtsyon huzurundil yapı. 
aı yani mağliih olmaaı ihtima li de nu bllsek anlıya.ca~ız. Llkln bir me. memurunun verdi~! meşruhata nıı.z&- ıaeattır. • . . 

k dd
• B kd' d b 1 1 -'e var· d~llh· 1 •·tn vüs'ati meskUn ve gayri meskftn 125 hektardır. 

oe vari ır. u ta n e u ta .r:ın ı:ı~ • ra.n ikamet4;A.hı meçhul ol ....... an a. Bed~ eli .. .,•lt maktuan 3000 lira. olup muvakkat teminatı 225 liradır. 1stet.. 
ordusunun mnhvolaC'a~ına şüphe e- Biz kendi dandak.ozumuza de~U ı1m oldu~dan UA.nen teblltat ,......,.. 
dilemez. Onun 1çin ltalyanlann Mı- llltab ' ş 14 ta.r 1lıni4 1 P iŞbu llL Ankara Belediyel~r tmar Heyeti Fen Şen~ınden pazarlıl:';a iştirak '"-
_•ırdaı_' ,·teri hareketi büyük bir te- mnumun anlaYlfına etmek ltuın~....ı tarihar "ı~ n !~~aren ertesi alarak bu vesikayı koml3yona vermelerı veyahud cöndermelerl muk-

ıu meoburlyeUndeyJz nın rı_.. e 
enni ve tedhir ile yapmalan pek · 1nnü muteber olmak ii2ere hukuk tezldlr. 
tabiidir. Kuaca; yenller anlamad~ı.mız 4ey. usul muhakemelerl lt8.nwuınun 142 cı Tallblerin muayyen c11n "" saatte tom.Jsyona müracaat etmeleri lAzım -

ler yazıyorlar. ŞUrln tarlfl.nde de maddesi muclbın.ce ödeme emri yerine Müracaat mektubla da kabul edillr. Bu takdirde gönderilen mektublL 
b6Jle J'IP"'N'•lar mı? bim olmak ilsere l[eyfJJet ilt.nen puarlık aaatlnden blr saat evvel koınlııiJOil& ielm1l olma.sı elzemcUr. 



8 Sayfa SON POSTA 

Nişantaşında Karakol Karsısında 

-1 K-· L S E S i Şişli Terakki Eski 
Feyziya 1 YATIU 

V ATlSlZ 
Liseal müdüriiliünden: 

- ILK - ORTA - LISE (Kız - Erkek) 

Eaaa talebe kadrolanmiZ dot
muştur. Devam eden müraca
atlar karşıaında aınıflanmıza 
(Yeni Şubeler) açmaia karar 
verdik. Kayıd olmak iateyenle
rio acele etmeleri icab eder. 

Türkiyenin en estl httSU31 Usesıd!r. Kayıci 'N tecdfd! kıı.yıd Için hel'iün m11.ra.cu.t olu.nabll!r. Tarifname 
i.St~ylnlz. Telefon: lli7~ 

emur al1nacak 
SümerBank Umumt Müdürlüğünden: 

T eşekkülümüze bağlı müessese ve fabrikalarda mü n hal bulunan 

Muhasebe ve ~icaret servisleri ıef ve memurluklarına 
3659 sayılı Bankalar Baremi kanunu hükümleri dahilinde n 

müesseee ve fabrikalardakilere birer derece işletme zammı verilmek 
üzere memur alınacaktır. Bu eahalarda çalışarak tecrübe edilmit 
olmak tartile talib bulunanların hizmet ve tahsil vesikaları ile dör
der aded veaikalık resim ve meslekt ehliyetleri bakımından hakla
rında referans istenecek yerleri tasrih eder bir istida göndermek 
auretile en geç 1/10/1940 tarihine kadar Ankarada Ban.kamız 
Umum Müdürlüğüne müracaatlnrı. 

lzmir Eşrefpaşa hastanesi baş tabibliğinden: 

Eczacı alınacaktır. 
Askeri Fab..-lkalar Umum 

Müdürlüğünden: 
Küçükyozgad ve Kırıkkalade Istihdam edilmek ve ya.p 5ol den JUkan 

olmamak üzere iki eczacı alınacaktır. 3656 sayılı kanun hükümlerine ıö- 1 

re ücret verllecekUr. 
Askerli~lni yapm~ ve liclU.en tekaüd edilmemiJ olanlardan tallb olan.. 

ların sicil veya yedek sübay ka.yıd numaraları yazılı birer tereümelhal 
kdt'fıdını btr Lstidaya ba{tlıyarak en geç B:rincite~rin bafın.a tadar U -
mwn Müdürl\i!e müracaatla.n. t.8848a 

ti!et Yeni Kolej Ni<~:rı ~ 
1 L K - ORTA - L t S E 

Taksimda SıraselvHer 86 - YENI AÇlLDI. 
Müdiirü - Eski Şlşll Terakki Dfrektiirü. U All llatmel Kırca 

Hususfyetıerl: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE genı., mlkyasta 
ehemmlyet vermek. ııınınarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin 
çalışma ve lnıtlşafı, sıhhat ve Jnzibatile ynıondan alft.ka.dıır olmaktır. 
Mektebln denize ııAzır lt:ılöri1erll ıenettilıhane ve j ımna.stıkhanesı 
vardır. Hergün saat tO Ue 18) arasında taıebe uyıd ve ka.bul ohm~r. 

Telefon: 41!!ı9 

Memur alınacak 
Türkiye Iş Bankası A. Şirketinden: 

1 - Bankamızın muhtelif tubelerinde çalıştınlmak üzere müsa -
baka ile 12 memur alınacaktır. Müsabaka imtihanları 7 B. Teşrin 1940 
Pazartesi günü Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gazianteb. Kon -
ya, Samsun ve Sivasta yapılacaktır. 

l - İmtihana girebilmek :çin: 
A - Laakal orta mekteb mezunu olmak. 
B - On sekiz yatıından aşaiı ve otuz yaşından yııkan bulun -

ma mak. 
C- Askerliğini yapmuş olmak (Askerliğini henüz yapmamış 

olanlar muvakkat memur olarak alınacaklardtr.) 
3 - Yukanda yazılı evaafı haiz olan taliblerdcn tahriri imtihanda 

muvaffak olanlar tecrübe için on .beş gün maaşsız olarak çalıştmlır -
lar. Bu müddetin hitamında me!'aileri itibarile de ıyi not alanlar barem 
kanununda muayyen tahsisada kadroya alınırlar. 

-4 - Muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler tercih olunur. 
5 - Imtihan neticesinde ba.nkl\ hizmetine alınacak 12 ml'!murdan 

ba1ka muvaffak olanlar. muvaffakiyet derecelerine göre nıüessesede 
açılncak mlinhallere ınra ile alınacaklardır. 

6 - Taliblerin en geç 5 B. T eşrin 1940 Cumartesi gününe kadar 
yukanda yazılı şubelerimiz tnüdürlüklerine vesikalarile birlikte müra
caatta bulunmalan ilan olunur. 

:tzmır Eşretpaşn hastanesine muktazl 6020 llra 00 kur~ muhtunmeıı 
bedelli fl{ı.ç ı5 9.940 taribinden 29.9.940 tnrlhine kadar on beş gün müddeUe 
Te kııpalı zarf usulile eksiltıneye çıltanlmıştır. Taltb ola.nlann şeraiti nıü. 
n.akas:ıyı ve Ufıçların clns ve mlktnrlannı nnla.mn.k üzere İzminde Eşrefpaşa •----~---------------------. 
basta.nesi ba.ştnbabcUne, ista.nıbul ve Ankarada ınahalll Sıhha.t Mfidürlük.. 1 Istanbul Belediyesi İlanlan 1 
lerlDe miiracaa.t eylemeleri ve ihale günü olan 30/ 9/ 940 ta.rihine mrısadit ._ ________________________ ...;ı 

Pazartesi günü bedeli muhrunmenin yüzde 7,5 ~ olan 452 liralık blr banka 
mektı.~ile blrltkte kapalı zarnımn sa.a.t ll de İzmir vll!yet encümenine tev. 
C!l eylemelerl. c873.2• 

KENDiN. 

T. IŞ. BANKASI 
1940 KüçUk 

Cari Hesaplar 

IKRAMIYE PLANI 

BiRiKTiR 
1940 IKRAMIYELERI 
1 aded. 2000 llralılı: - 2000.- Ura 
s :ıı 1000 J) - 8000..- • 
• :ıı 500 :ıı - 3000.- :ıı 

12 • 250 :ıı - 3000.- • 
40 J) 100 :ıı - 4<100..-- :ıı 

'75 :ıı 50 • - 3760.- :ıı 
310 • 25 :ıı - 5250.- • 

ltetfd~er: 1 Şubat, ı Mayıs, 

ı Atustoe, ı İklnciteşrin tarlhle. 
rinde yapılır. 

................................................. -..................................................... . 

Tahmin 
bedeli 

İlk 
teminatı 

442,20 33,17 Aksaray ya.ngın yerinde Camcıali Malı. Büyükrcşld 
paşa Cad. S üncü adada J.10,56 metre mura.bbaı sa. -
!halı arsa. 

6010,00 {50, 7& Aksaray yangın yerinde inebey mahallesinin Ata -
türk caddesinde 83 cü adada 245,67 metre murabbaı 
6ahalı arsa. 

3!>,00 12,63 Ka.ragümrükte Karabaş M ah. Oüldede So. 77 ci ada. 
da 89,37 metre mura.bbaı sahalı arsa. 

17,50 1,3ı AksaraJ yangın yerinde ine Bey Mah. Tiryak.i Ha _ 
sanpaşa So. 62 ci adada 3,50 metre mura.bbaı sahalı 
arsa. 

292,00 ~1,90 Aksaray yangın yerinde inebey mahallesinde 63 cü 
adada 20,21 metre murabba.ı sabalı arsa. 

1112,U 8,-43 Aksaray yangın yerinde Meslhpaşa. Maıh. LAleli Cad. 
35 incl adada 32,12 metre mura.bbaı sahalı arsa. 

640,00 40,50 Aksarar yangın yerinde inebey Mah. de 63 cü ada-
da. 52,20 M 2 arsa. 

'781,00 68,58 Aksaray yaniın yerinde inebey Mah. de 63 üncü 
ndada 108,40 M 2 arsa. 

380,00 28,50 Aksaray yangın yerınde inebey Mah. de 63 üncü 
e.dada. 30,50 M 2 arsa. 

&W,OO 48,00 Aksaray yangın yerinde inebey Mah. de 63 üncü 
adada 38,60 M 2 arsa . 

.WS7,00 ııı6,'77 Aksaray yangın yerinde inebey Ma.b.. de 63 üncü 
nda da 2&6,05 M 2 arsa.. 

300,00 22,50 Aksaray yangın yerinde İn~ey Mah. de 63 üncü 
adada 21, 4<1 M 2 arsa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarlan yukarıda yazılı arsalar sa. 
tümalt üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmu,ştur. Şartnameler Zabıt 
ve MuamlAt MüdürlüjlU kaleminde görülecektir. İlıale 7/10/~0 Pa.zart~l 
günü saat ı" de dnimt encümende yapılacaktır. Taliblerln Uk teminat 
mak3:ıuz veya mektublo.rlle ihale ıünü muayyen saatte dalmt encümende 
bulunmaları. (8933) 

lkbsad Fakültesi Dekanlığından: 
:f!ıttlBad fakültesi eleme tmtlhanlan İl.kteşr.inln ildnıci Ç~a ve ' 

Qneü cuma. günleri ısaa-t 8 da yapılacaktır. AlA.kadarlara. Uln olunur. 
(0028) 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
t - Mühendis kısmı girit imtihanlan 1. Teşrinlevvel. MO Salı rünil 

yapılacaktır. Ka.yıd olunaniann karnelerlle o gün aaat sekiz bu. 
QUitta mektebde hazır bulunmalan. 

2 - Fen memuru kısmı giriş imtihanları günü ayrıca nın olunaea~ 
3 - Tedrlsata 21.Teorinlevvel. 8~0 Pazartesi cünü ba.şlanacatı Ul.n 

olunur. (8997) 

Za.Jl - Fatih Büyük Karaman cad
desi 20 numarada. iltamet eden ma.h. 
dumum ~ üncil ilk okulun 1kind sı. 
nıfında 760 num.a.rada. muk.a.yyed İb-

Va.t.anda anaya huzur, :ravruya .tıhhat nrmele hA.dlm yecADI 

Türk müsta.hzaratı Ç A p A 
Beşlkta..,: ÇAPA.'\IARKA 

AR 

Galatasaray Lisesi Sahnalma Komis 
Reisliğinden : 

Cinsi Beher kilo 
Tahmin n. 

Kr. 

Malatya. kayJ51Sl 70 
K. üzüm çekirdebiz 30 
Ceviz 1çl 40 
Kuş üzümü 2.0 
Fındı.k tçi ~ 

Çam fıstıb 70 
Badem iç! 110 

Kaymak 130 

Mikdan İlk T. 
Kilo Lira 

3000 ) 
ı200 ) 
600 ) 240,6 
250 ) 

600 ) 
250 ) 

60 ) 

1000 ) 07,3 

Eksfltmenln 
gün ve 

Galatasaray liseslnln ihtiya.cı olan yuk{u'ıda yazılı yiyeceklerin 
muhasebesi binasında toplanan komisyonda açık elrslltmesı '""'"'" ...... 
i crteklUer tmalarında aıösterUen gün ve saatte .J.940 yılı Ticaret 
siltası ve ilk teminat makbuzlarile birlikte .komisyonda 
Şart.namcyi görmek istfyenlerin Galatasaray llsesine mürn.cnauarı. 

Türkiye 

ZiRAAT 
Cümhuriyeti 

BANKASI 
Kuruluş tarihi: ısaa 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liraf1 

Şube ve ajans adedi: 265 
Ziral ve tıcart her nevi banka. muamelelerı 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarru.ı 
en az 50 llra.sı bulwıanlara aened.e ' defa çekUecek kur'a ne 
da.ld plAna ~öre ikramtye dafltılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 Lir' 
4 " 

soo 
" 

2,000 ,, 
4 " 

2!50 " 
1,000 ,, 

40 " 
100 

" 
4,000 ,, 

100 " 
50 n 5,000 ,, 

120 " 
~o " 

4,800 ,, 
160 " 

20 " 
3,200 

Dikkat: He.sablarındakl paralar bir sene Içinde 50 liradan 
d~iyenlere tk.raınite çıktıtı ta.kdirde % 20 fazlaslle 

Kuralar senede f deta, ı Eyltu. ı Birlncl.kA.nun, ı Mart ve ı 
ran ıarlbleı1nd• çetııecektlt. 


