
İsveç kabinesinde mühim 
değişiklik olacak 

HERVERDE 3 KURUS Garp cephesinde ~imanları" 
anı baskınları 

Stolcholm, 6 (A.A.) - Bütün hveç gazete. 
' lcabinede yakında yapılacak deiitildilder 
llle!gul olmaktadır. 

Baıvekil Hansen bütün parti liderleri ile is. 
halindedir. laveç Hariciye Nazın Sandle. 

Paris, 6 (A.A.) - Almanlar, Fransız battı. 
nm merkezini teıkil eden Lorraine cephesinin 

muhtelif noktalarına karı• alb bukm Mreketin. 
de bulunmutlardır. Bu suretle _,,it oluyor ki, 

Hariciye Nezaretinde kalacağı fÜphelidir. Pertembe 7 Birincikinun 1939 * YIL: 23 * SAYI: 7869 
· düıman ilcumandanlığt, Fransız ordulannm harp 

nizammdaki melhuz deiiıiklikleri öğnnmek 
istemektedir. fDAHE E\'l:Ankara Cad.tSTANBUL -Telgraf: VAKIT• Posta kutu511: 45• Telefon: 21413(Yau).243i0 (idare) 
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Cephelerde Rus ta~qiki mütemadiyen artıyor 
~nıandiyanı~ beklenmedik ~ukavemeti karşısında Maarif Vekili dün mecliste Hara Tarhanm 
Lenın garnızonunda • sual takrirlne cevap verdi· 

karışıklıklar zuhur ettı .. . . .. w • • • • 

8 1 · d h Finlandiya istiklalinin 22nci ylldönUmü Bılmıyenler ogrenmelıdır kı cumhurıyet 
u garıstan a u- ·ı · d · d · · """'/ d &ul 1 ·h · t dün kullandt maarı ı ıp ırı v e sag am ır,, ege en zı nıye · 1 . --. - .. ------

deg"""işiklig"""i Vekıl, ders saatlerı, muzakere .zamanle1rı, yanhş kıtap meselesi 

:Yazan; ASIM US 
~lllgaristan Balkanları her 
~ fındıın tehdit eden tecıı.
~"-4r ı..,.,.,·ctlerln kentlisi 
Sahir halA.skAr olmıyııcağını 
~et anlamışa bcnzlyoı·. 
~ hanofuıı Pari U\'ar &aze· 
~ InuJıarrirlnc verdiil millA
~ ınana.sı budur. Zira, bu. 
~i( nuıgar hiikiımetlnln, 
~-r milli met~llbi diye za· 
~ ~man ileriye siiı·düğü 
\;:ıt'lar, bu son müllikatta ol
~- değismis bulunu,·oı·. \1 • • ,, 
~'tlretın hülAsası sudur: 
~' lvanof Almanyanm Çekos· 
ı~ltrayı, İtalyanın Arnıırnt- 1 
~lt işgal ettiği sıralarda 
~ llıetallblnl ifa<lc ederken 
~11ca. ile Adala...nlenlzlne 'l'eç kelimelerini kullan. 

k. !· \ b:ece bu son mülakatta Mareşal Manterhaym ordu erkanile görüşürken (Yazısı 5 inctde) 
~ ınaksadı, 1D13 hududu 

~~;~:;~:E::.:~:~d:::~ Dahiliye Vekili Kastamonuda 
~--'~lenin ı;;eklinden f;ıkan 

~~~rıg~:~h :.!~·1·g71~s::: ' tetkı.kler yapıyor 1 
bilin tadilini kabul ederler. · 

\ 'QQl"ar hükfımetinin talebi 

~~ı·hğın _Azami hududu ou··n yen ı· memleket ~aktır. Nihayet bir an· 

§1ıa ~~~~~c~.:;!g~~!~: hastahanesini açtı 
.;~ 1t1lsusunda yapıla<:ak ilk • 
S~~ Balkan barışına hizmet Kastamonu, 6 , (A.A.) _ Da. 
~ arzusllc tetkik ede- biliye Vekili Faik Öztrak, bugün 
'1' de tetkiklerine devam etmiş ve 

Sa it 
Faik 

~ lr•r hükumetinin sulh ,.c öğleden evvel belediye, mektepler 
~ 1)-ılhnlyetinde husule ge. ticaret odasını ziyaret eylemiş ve 

1 
· 

~ "'Q. değişikliği Balkanların müteakibn şehre op. kilometre me 
~-'f_.ve selameti namına iylll· safede bulunan meyvalı ağaçlar 
~en bir işaret olarak te. fidanlığına giderek fidanlıkta bir 1 

Eıclebllirlz. saat kadar tctkikatta bulunmuş. 
t.lr·· . tur. 
,,~at halde Lehistanın 
ı._ .. /' ile Almanya arasında Vekil öğle yemeğini vali kona. 
.~ ilden sonra bir tarar- ğında yemiş ve, öğleden sonra 
~ .\lınanya.da Balkanlara memleket hastahanesini açmış, 
~ t ve burada bir nutuk vermiştir. l."""1 ebarüz eden yeni tema-
~ , diğer taraftan So\")'et Hastahanenin küşat merasi • 
~~ 1-rafmdan }"inlandlya. minden sonra, hükumet konağına 
.. ~ 1'ı alinan harp ,·azlyeti gelen Vekil, burada kaza kay -
~ llaıkan devletleriyle be- makamlarını kabul etmiş ve ken. 
_'\ ...._ linlgatlstanı da derin de- dilerinden femleket işleri hakkın. 
~ ~'Slindürecek bir safhaya da izahat almıştır. 1 
~..,tir. So\ yet Rusya yalnız 
'-"~~~·~ almak, naıtık sahi· velim hakikati giirmüştür. 
..,._..;;: MtratcJlk noktalar ele İşte biz Hnlgaristanda husu: 
~>~. e)[ arzusilc hareket et- le JtClen zihniyet değişikliğini 

it • •yııt zamamla J{ızılor. ,.e bir dereceye kadar komşu
""'etnc A\ruı.anın müm· lariylr hakiki bir anlaşma te. 

~lln kısımlarını Sovyctlze mayüliinü hAdiselcrln bu tarz· 
i..,., ~(! c:ahşıyor gibi giirünü- dakl inkişı.fında buhı>·onız. 

Edebi eserlerini son beş altı 
sene içerisinde venpeğe başlı. 
yan yeni neslin en iyi hikaye. 
cilerinden biri olan Sait Faik 
hikayelerini muntazaman ga. 
ı.etemizde neşredecektir. "Bir 
seyahat., ismini taşıyan ilk 
kıymetli hikayeyi bugün üçün. 
cü sahifemizde okuyunuz. 

BUGÜN: 
~ ~lnıandl~·a iizerine yapı· Onun için de bu dcğlı:;lkliği 

' 1t."Yet hareketlerinin or- Balkanlard.a müşterek tehlt- Janin ve Diğerleri 
"1 °>du.ğu hakikat budur. kelere karşı Bulgarlstanm da Yazan: Kenan Hulil3i 
bıPhesiz Bulgaristanın bu. dahil olacağı bir birlik yarat- üçüncü sahifemizde okuyunuz 
~ lılcn.cıtıerahnı elinde tu- maya yarıyacak yeni bir Amil , ------------

"al llorl~ herkesten ev- nddediyon;z. 

hak kında ızahat verdı 
Mıkara, 6 (llususi) - Maarif Ve. ' ra ve vakit bakımından ziyanları

kill Hasan Ali Yücel Millet Meclisi- nı başka surette telilri ederek tah
nin bugünkü toplantısında, Ali • sillerine de,·aın etmelerini daha 

birlerin dışındaki vilayetleriınizde 

esasen çocuklarımız, saat 7 ve 7,S 
de mektebe gelirler,' kapılar açıl· 
madığı için karda kışta ders zama
nına kadar oynamakla vakit seci· 
rirlerdi. Bu bö~le idi. Çünkü mem
lqetimizin pek blifiik bir kısnu,ıı· 
d•, clller flerf memfeketlerde oldu-

Hana Tarhanın ders saatleri, mck· 
tep kitaplarındaki yanlışlıklar hak
kındaki tenkitlere ait sual takriri· 
ne cevap vererek. eı.cüıulc. de19,i li/ 
kh 

- Şifahi sual takrirlerindekl bi
rinci meseleden başlıyorum. Gerek 
öğretmenlerin, gerek velilerin, ço· 
cuklarımızın çalışmağa vakit, im
kan, !tatta yer bulamamalarından 
şikayet etmeleri ve imtihan netice· 
lcrini memnuniyetle karşılamama

ları, senelerdenberi maari( vekilli-

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 

ğini düşündüren nnn meselelerden 
biri olmuştur. Bunu halletmek için 
talebeyi çalıştırmak, bilhassa evi 
ç:ılışınnğ:ı müsait olmıyan Ye ço. 
cuklarıınızın büyük bir ekseriyeti
ni teşkil eden kütle)·i daha konfor. 
hı lıir yerde bulundurabilmek ç:ı
rcsi, hat ıra gelmiştir. 

Maarif şurası dersleri öğleden 
evvel yapnıağı ,.e öğleden sonra 
bir buçuk saati müzakereye hasret
meili muvafık buldu. Biz de bu ka· 
rarı sene başından itibaren t:ıtbik:ı 

lı:ışlaılık. 

Derse haşlama saatinin teshilin. 
de lzmir ,.e İstanbul gibi büyük şe· 
lıirlerdeki münakale nsılnl:ırı do
layısite nktin<le yetişmek mesele· 
si, ehemmiyetle dikkate aldığımız 
bir cihet oldu. Münakale Yekilliği. 
nin şimendifer tarifelerinde yaptı· 
ğı esaslı değişme ve ila\'eler, lstan. 
bul ,·illlyetinin vapur ,.e tram\'ay 
gibi mahalll nakil nsıtalarının 

tanzimil1'1e sarfettiği dikkat, derse 
yetişme imkanlarını, ders senesinin 
daha ilk giinlerinde temin etmiştir. 
Bazı uzak yerlerden gelecek talebe· 
nin prk erken kalkmak zaruretin
de kaldıkhırı muhakkaktır. Bu is· 
tisnat ah\·ali yüzde doksan dokuz· 
luk büyük bir ekseriyetin hesabına 
dikkate almamaııı doilru gördük ve 
güniin Oc dört saatini yollarda ge. 
s;irmeAe mecbur olan talebenin pa· 

muvafık bulduk. Du mevzuda Ay. 
dın ve lzmir viliiyctlerilc temas ha· 
!indeyiz. 
,l;;li~_YAT~ YJLKALAAIA6 

·-yAf.DB !ÇiM FAYDALIDill . 
Jsıanbul ve İzmir gibi büyük ~e- (Deoomı 5 incide) 

Yabancı ellerle neşriyat 
Almanların lstanbulda çalıştırdığı matbuat teş1ti1Atın111 

evvelki gUnkU marifetinden dünkü sayımızda bahsetmiştik 
Bugün de - yazı uzadığı için - dün yalnız bir serlevha Ue te. 
mas ettiğimiz bir noktaya yeniden dikkati celbetmek iStiyoruz. 

Moskovada çıkan bir Rus gazetesinin Türk gazeteleri 
.ileyhinde yazdığı bir yazıyı lstanbulda çalışan bir Alman teş. 
kilA.tının Türkçeye tercüme ederek TUrkce gazetelere - kim· 
blllr, belki de onlardan başka yerlere - dağıtmasını beynel
milel mUnasebet ve muaşeret kaideleri nasıl tel!kki eder? Bu 
hareket misafirlik sayğısına sığan bir iş midir? 

Alman teşkilA.tı bir Alman gazetesinin Türkler veya TUrk 
gazeteleri lehinde bir yazısını bu suretle çoğaltarak neşir va
sıtalarına vermiş olsalardı, bunu bir dostluk cemilesi olarak 
kabul etmek mUmkün olurdu. Kaldı ki, bu vaziyette de bun.un 
daimi bir "neşir., faaliyeti halini alması lstanbulda bir Alman 
ajansının çalışması demek olur ve bu neşir teşkllAtı hük~met
ten hususi bir müsaade almak mecburiyetinde kalırdı. 

Halbuki gönderilen kıtğıtlarla yapılan iş, UcüncU bir şa. 
hıs sıfatlle veya iki komşu memleket matbuatını birblrlne dü· 
şürmek gayesile yapılıyor, yahut böyle değilse bir başka ya
bancının neşriyatını fırsat bilerek bir Türk gazetesinden hınç 
çıkarmak gayreti gösteriliyor. Matbu kA.ğıtıarla muntazam 
bir neşir hizmeti ki, mahiyeti hiçte dostane görülemez. 

Öğrenmek istiyoruz: Hükfımet böyle bir neşir faaliyeti· 
nin vücudundan haberdar edilmiş midir? 

ıoso a. 8a1li 
Fazla .. ı..t11 . tcWAM _ 
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fşar~~ 1, 
Başvekilin 
beyanatı 

Bqvekil Dr. Refik Saydam'm 
Zonguldakta Anadolu ajansı mu. 
habirine verdiği beyanat iktısadi 
bünyemizin yeni inkişafları hak. 
landa J!ı:!ı:e, hakikate :ve ihtiyaç. 
tara uygun tedbirleri ihtiva etti. 
ği ,gibi, beyanatın taşıdığı ruh, 
aksettirdiği .tefekkür ıtarzı da 
Cumhuriyet Türkiyesinde te§ek. 
kül etmekte olan w ,zihniyetin 
ifal:iesidir. 
~ekil aanayile~ekte olan 

bir memleketin ifeni hız ıaldığı za. 
manda işbaşına gelfü. Onun faa. 
liyeti yeni tesisler vücuda getir. 
ınekle beraber, daha evvelden 
hazırlantnış olan sınai ınüesse&e. 
leri yürütmek, iktı&adi hayatı 
projelerden alıp hakikat sahası. 
na acvketmek oldu. pünya şa.r;t. 
lan içinde kurulmakta olan milli 
u.nayi türlü, ~rlü engellerle kar
§I kar§ıyadır. Bunlarm içinde bi. 
zim umumiyetle müsıbet ilim zih. 
niyetine intibakta geç kalmış ol
mamız, milli bir sanayi kurmak. 
ta tarihin ~za ıbi~k mani
alar c~lca.r,ım§ olmaaı, bilhassa &Oll 

yüz sene içindeki milli hayatın in. 
hidanu islerimizi güçleıtinnekte. 
dir. Son yüz senenin ~yasi ve ik... 
tısaıli tarihi Türkiye ile Avrupa. 
da ne müthiJ tezaldlann do~ma
sma sebep olmuştur. Bugün sa. 
nayileşme hamlesi yapan Cum. 
huriyet Türkiyesi bu mYfkül 
şartlan yenmek hususunda eu 
büyük faaliyeti sarfetmektedir. 

En sanayii tarihi sebeplerle in. 
hilale uğramı~ ve yerini buhar 
ve elektrik kuvve.tine terketmiye. 
rek sadece açık pazar haline gir
mi§ bir mt>mlek~te ikt~ ~tik. 
lalin alameti ı-asyonel bir şekilde 
işleyen fabrikalardır. 

Rasyonel bir _şekilde faaliyc~e 
geçmek 6i>ylendiği ~e yazıldıgı 
kadar kolay bir iş değildir. Çün.. 
kü rasyonel mesaiyi tanzim için 
istihsalin ve bütün ekonomi :ve 
hayat ,cihazlarının bütün parsaıa.. 
nru en iyj., eır güzel, en ı&ağlam 
şekilde işler bir hale koymak ii. 
zandır. Sağlam ekonomile bünye 
ancak bu 1$uretle te§ekkiil elder. 

Bq•ekil llefik :Saydaıp. Zon
guldakta milli istihsalin yegane 
büyjik kuvveti olari ~ömür mese. 
lesine ve demir sanayii davasına 
temas etti. 

Kömür i~ halli için aldığı 
tedbirler ya.lqnda Biiyük Millet 
Meclisinde kanun ve ondan sonra 
da icabeden teşkilat halinde baya. 
ta intibak edecektir. 

Yerinde yapılan tetkikler bana 
göre, yalnız derdi görmekten ~ 
;ret değildir. Uzun tecrübelen, 
müsbet görüşü ve aJc1i selimi ile 
hi:ii.scleri tahlildeki isabeti ile 
derdin qevasını da beraberinde 
taşrmaktadır. 

Nitekim Batvekil, hastalığın 
t~sini koym,uı, devuını bir re. 
~ete vuzuhuyla anlatnuıtrr. 

Beya.DQtuıikincinoktatı;Cuın.. 
huriyct Tµ,:-kiyeainde t~e 
~~bir .zihniyetin iladeaidir 
demiştmi. Profesör Refik Say. 
Gam entellektüelin yegine yaafı 
olan fikri ~ık &Öylemek hasleti. 
ili hükfunet reisi olarak da aym 
vuz~ aynı &arahatle, aynJ: fi .. 
kir ~ürriye?yle muhafaza etmek.. 
tedir. 

Meseleleri ~tle konuşmak .. 
tan çekinen insan az değildir. Fa. 
!kat mesuliyet mevkimde bulunan 
Başvekil millete ait meseleyi mil .. 
letle bafb&§a konytmayı tercih 
ediyor. 

Meseleleri milletle bafbqa. ko .. 
nupak tarihimizde ancak cum. 
huriyet devrinde teudüf edjlen 
hadiaelerderıdir. 

Meseleleri ~k ~ bir 
taraftan davuırun 1'1mihunu itL 
rlk etmek, iddiaıının ~~e 
inanmak, ve fikre hürmet etmek 
demektir. 

Bqvekil cumhuriyet de:mn.e 
haa olan bu üstün ruh faabyeti. 
nin en gil.Jel nüıırnneıini aon ~
~tiy'.141 vermiı ı>h.ıyor. 

SADRl ERTf:M 

Halkevinde Türkçe 
kurılan 

Etamönü H.llleviad .. : 
Mektep çağı drıındaki yurttaş. 

la.ra tUrkçe okµmü- yız'"" öğ. 
retmek için "ılaçaimı melet i. 
1!n ettiğimiı (Türksf) kunları 
8 Birincikftmm 1939 cuma günü 
akıanu agt ıo de Caialcıihın41a~ 
ki ~ •nhlntıinclt batlı
; ' w. S.ynturnr 1'1Ptırmıt o. 
?anlarla yeniden kaydolunacak -
ların vaktinde dershanede bulWt.. 
maları rica olunur. 

Adliye sarayı 

istimlak edilecek evlere 
la~etkondu 

Adliye .sat"ayı için Sultanahmet 
parkı ,karşısında istimlak edilecek 
evlerin istimlakleri yapılmıJtır. 
Bu evlere 44 küsür bm lira kıy. 
met biçilmiştir. 

Bunların sahipleri on gün için. 
de müracaat etmedikleri takdirde 
pa_ralar,.ı bankaya ~tınlarak evle. 
ıriQ yrktlmasına gcçUecektir. 

Arsa ~u &uretle bir ,aya kadar 
"1er.temiz olarak teslim edilecek ve 
sarayın inşaatına da :ilkbaharda 
başlanılacaktır. 

----0---

y eni inşa edilecek 
Tersane 

Memleketimizde inşa ddilecek 
tersane hakkın-da temaslarda bU
luntnak üzere Ankaraya giden 
Armstrong f abrikalarr mümessil. 
leri bugünlerde şehrimize döne. 
cekler,4,i[. 

Birçok limanlarımızın inşası işi 
etrafında da An.karada müzakere. 
ler yapddıjr ;1:\a._ber veıilmek$edir. 
~ 

Fuat Köprülü 
_şerefine ~ay 

Profesör Fpad Köpriilüye Sor. 
pon Universitw tarafı;ndan .fahri 
doktorluk payesi verilmesi dola.. 
yrsiyle Y.iUfn saat )7.30 da Emin·. 
önü Halkevinde bir toplant.ı yapı. 
lacak ve bir ~ay ziyafeti verile. 
cektir. 

-0-

y a:}g.n şark memleket .. 
leriyle yapılacak ticaret 

Mısır, Suriye, Filistjn ve Kıb. 
rıs ile yapılacak ticaret münase. 
betlerinde hususi kararnamenin 
dörcjü.Rcjj. maıQ.Q.esi hükümlerinin 
tatbiki kararlaşmıştır. Yani bu 
meıuleketlerle bir ticaret anlaş • 
masr yapılıncaya kadar takas yo. 
luyla muamele icra edilecektir. 
Şimdiye ir:adar bu memleketlerle 
.seri>est dö:viı:le ticaret yapılıyor. 
du Yeni Jcarar ile bu münasebetle. 
rin daha ziyade geni§lemesi te.. 
pıin edilmi,Jtj,r. • 

,,,....__...o-

İh raca t ruhsatnameleri 
tebdil ediliyor 

Ticaret Vekaleti ihracat tile. 
carlarma etlerindeki ihracat ruh. 
satnamelerini 'bu ayın 15 ine ka. 
dar değiştirmelerini bildirmiştir. 
Ruhsatnamelerini .fıjeğiştirmiym ~ 
ler bu tarihten 60Dra ihra~t iş -
!eriyle meşgul olamıyacaklardrr. 
~ 

Ayasofya bahçesindeki 
binalar 

Ayasofya müzesinin denize 
bakan tarafındaki dükkanlarla 
balıçajeki bi;nalarm belediye ta. 
rafından istimlakine karar ve
rilmiştir. Bunları mUzeler jda. 
resinin istimlaki icap ~tmekte 
ise de müzeler bü~esmde tah. 
sisat olma.dı~ndan bu lş gerl 
kalmaktadır. tstiml!ki mütea.. 
kip bu binalar kaldrrıla.caktır. 
~ 

Fransız Konsolosu V:a· 
liyi ziyaret etti 

Fransız konsolosu dttn aalieli 
valiyi myaret ebnittfr. 

Peqeın. Cuma 
1 J. Kan. 8 I, 

26 Şevval 

ltuım llt 

Vakitler Vasati P.zant Vasati Eıant 

Güne.f 
Ölle: 
İkindi 

Aktam 
Yatsı 

İmsak 

1 ıo 2 29 1 11 2 so 
12 05 7 2' 12 06 7 26 
lf 28 9·47 14 28 9 47 
16 41 12 00 16 41 12 00 
ta 19 ı sa ıs 11 ı ss 
5 26 12 45 5 27 12 46 

Yirmi yıl evvelki Vakıt .. ~·~ 

7 .12 .1919 

15 kuruıa bir fflre! 
Haber aldığımJza göre evvelki 

ıün üç;l mü.bet ve üçü ıü~li 
olm•IJ ib•re yeniden altı . veba 
vak'll•• ~uhur ebnittir. 

Bunun için fare itilifına deha 
futa ehemmiyet verilmektedir. 
Emrgı aariye mücadele heyeti 
tayin ettiği mıntakalar dahilinde 
diri fare getirenkı:-e, fare başına 
15 lnınaı venneği kararlatbnnıı. 
tır. 

Man4f atura eşyaları 

Tenzilat kararının diin 
tatbikine başlandı; fakat 

Yüz~e 20 tenzilat kafi değil 
Evvelki gün ti~et odasın'Ciaki 

bir toplantı ile :verilen karan mü.. 
~ manifatura eşyası üzerin
de dün yüzde yirmi tenzilat yapd. 
mıştır. Fakat bu tenzilat alika
dadarca kafi görülmemektedir. 
,Çünkü fi~tlaon~ tenzil edilen 
mallar üzerinde ihtikar Mde eL 
.U .nisbetinde ~uştu. Buna göre 
yüzde yirmi ~çilatla ancak ib. 
tikar nisbeti azaltı~f olmakta
dır. 

Manifatura tüccarlan ise ten. 
zilat nisbetini ~a arttırmak içlı.ı 
Amerika ve f;talyadan gelecek 
mallan beklenı.e:ktedirler. 

Bunlardan evvel gümrüklerde 
bekleyen JaJ>O'Il :ve Alman mani.. 
fatura eşyasrnm da ithalini ~te. 
me:ktedirler. 

.Gümriiklerdeki ~mallan 
için dün ılzınirden şehrimize dö.. 
nen mıntaka ticaret mül:lürü 
Avni Sa.kınan ile Doyçe Oriyent 
Bank müdürü arasında görüşme
ler başlamıştLr. 

Doyçe Oriyent Bank maltlm 
olduğu üzere ıbu malların Türld. 
yeye ithaline maq.i olnıak ~
eliyle konşmentolarınr tUccarlara 
vermemişti. Banka pıüdürü dün. 
kü g~ede var:iyet hakkında 
Berlinden talimat isteyeceğini 
bildirmiştir. 

Alman hilkfımetinin bu ımalJa. 
nn ithali için konımentolann tes .. 

~e müaaade edeceği ümit o. 
lunuyor. Çünkü memleketimiz. 
den Almanyaya mütemadiyen 
mal gönıderilmeıktcdir. Bunlarm 
mühim kısmı evvelce sablmı§ tü. 
tün ,mabsuliidür. Bilhassa Çek 
fabrilcalarına. taahhüt edilen mal. 
Jar Çek şehirleri Almanlar tara. 
f~ndan istila edilmiş olma&ı.na 
ra~n gönderilmektedir. ~ima. 
nımızda bulunan Larisa •vapuru 
300 bin Jcjlo ıtütün yükliyerek diln 
hareket etmiştir. 

T4!1'Zi levazmundaki ihtikar 
Diğer ta.raftan terzi levazımab 

üzerinde de mühim ihtikar hare .. 
ketleri devam etmektedir. Eski. 
den 130 kuruş olan telalar 220, 
140 ~olan astarlar 200 kuru.. 
şa fırlamıştır. Düğme ve hatti 
elbise provalannfda kullanılan te. 
beşirler bile ild miıli pahalılan • 
nuştır. 

Netice itibariyle :Avrupadan 
gelen f:>ütün maddelerle burada 
imal edilen, fakat iptidai maddesi 
hariçten gelen mamul eşya üze. 
rinde ihtikar vardır. Haber aldı. 
ğnnıza göre mıntaka ticaret mü.. 
~ürlü~de toplanan ihtikar ko .. 
misyonu daha sık içtimalar yapa. 
caktır. 

Dün toplanılarak bu hususta 
bir program hazrrlanmıştrr. Ça. 
lışmalar lda daha müessir bir şek. 
Je sokulacaktır. 

Ağırcezada gizli 
bir celse 

Anadolu sahilinde geçen bir 
tecavüzün muhakemesi görülüyor 

Şehime ve Kadriye adında Ud f tıktan ~nra bir tokat atarak ka~. 
llcadın, Njhat ve Uluer aldlannda mıştır. 
~ki erkek arkadaşlariyle geçen Yakalanan- Nadi, ~kirinci asli~ 
yaz bir mehtap gezintisi yapmak ye ceza mahkemesi tarafından 4 
[Üzere ,Eınirg~ tJjr kayığa bin- ay 29 gün hapıse, J 25 lir;l da para 
Jllişlerdir. D,ni~ ı~~ı:1'en Şe. cezasına mahkum olmu§tur. 
bime ile l1Juer Ana®lu uhilinde 
ıssız bir yere çıkmıtl.ardır. Bu 
~ırada oradan geçen Mahir adın. 
da diğer biri §ebimeyi görmüş 
:ve Ulueri döverek yanından u.zak. 
laştıı:id.ıktan aon·ra kadını bir hen. 
peğe aijrjlkliyerek taarruz etmif. 
tir. 

Tevkif edilerek iki.Mi ağır eeıa 
mahkemesine veri~ Mahirin 
dü.n gizli ~'Jeede muhlkcm .. ine 
~rlııufW'. 
ötekini, berikini dolan· 

dıran açıkgöz 
:Ali Çaııt admda ıbtrieme bet 11-

ıaya bir saat satan Nadi: 
- Gel, tranıva~ 11aatini ve.. 

reyüıı, diyerek Ali Çaıııı tramva. 
ya bindinnif, kendisini arka sa .. 
Jıa.nhkta bırakarak ön taraftan 
kaçmı§tır. 

Nadi bundan bqka Sultanah
met civarmdıa bir kundurac*ian 
ayakkabı alınış, parayı evde vere. 
ceğini söyliyerek çırakla yola çrk.. 

Silahdarağada denize 
düşen amele 

Kömür amelesinden Abbas o~
lu Numan adında birisi, 'bir hafta 
kadar evvel Silihtarağada denize 
düşmijş, kaybolmuştu. 
Numanın cesedi dün sabah kıs. 

ınen· parçalanmış olarak . Ali.bey 
!deresinde bulurunuj, adliye dok. 
toru tarafından muayene edilerek 
defnine ruhsat verilmiştir. 

Plak yüzünden çıkan 
kavga 

Kahve gramofonunda istedik. 
'Ieri plağı çaldrrma1c yüzilnckn 
ettilderi kavga sonunda tabanca 
ile arkadatı Mustafayı birkaç ye. 
tinden yaralayan Me'hmedin bi.. 
rinci cezadaki muhakemesi bit • 
nüş. müddeiumumi muavini va -
kada katil mahiyeti gönniyerek 
suçlunun aldt yara~n teczi. 
ycsini lateml§tir. 

Kendisine taharri süsü 
veren katip 

Bir kıza takllmaktan ikibuçuk 
aya mahkum oldu 

Hoıuna giden Gülıü.m adınlda 
bir kızı Etyemeze kadar ısrarla 

takip etmesine rağmen kızdan 
yüz bulamayınca : 

- Ben taharri memuruyum, 
yüril karakola!.. diyerek kızın 
kolundan yakahyarak sürüklemek 
iısteyeo k6y kltlplerinden Tahir 
adında blrfai sekizinci asliye ceza 
mahkemnine verilmiıti. 

Tabirin dün muhakemesi bit. 
mi~, suçu sabit görülerek 2,5 ay 
hapse mahkum edilmittir. 

T ebhir edilen eşyalar 
Eminönü ve Beyoğlu kayma. 

ka.mlıklan dahilinde son aylar. 
dıı. 18000 parçıı, eşya tebhir e.. 
dilmi11tir. Bu işle iki doktor biz.. 
zat me~nl olmaktadır. 

Bir kaçakçı şebe
kesi yakalandı 

Emniyet Müdürlüğü memur -
Iarı dün Galatada. zehirli mad. 0

deler kaçakçılığı yapan bir şe
bekeyi yakalamağa muvaffak 
olmuşlardır. 

~bckenin ada.pılar~da.n olan 
ve pir müddetten.beri takip e. 
dilen Hikmet is,ıninde birisi ni. 
hayet dün eroin satarken cür
mümeşhut halinde ele gesiril -
miştir. Hikmetle beraber <;alı -
şan Hüscvin ve bunların dem le. 
tile Şükrü, Hasan, Galip ve Ca. 
fer isimlerinde dört arkad&.lila
rr daha yakalanmışlardır. Ka • 
çakçıların üzerlerinde mUhim 
miktarda zehirli madde bulun -
muş, ve adliyeye teşliın edilµıi§. 
!erdir. 

Diğer taraftan yine Gala.ta. • 
da Mustafa oğlu Bekir isrnile 
kendini tanrtan ve asıl adı Re
şat olan bir kaçakçı da cebinde. 
ki eroin ~ktlerin.i yere atarak 
~ken yakalaJµDI§tır. 

14 bina istinaf komis
yonu lağvolunuyor 

Ticaxet odası, ~bir ~si 
ve Maliye mümessillerinden mü. 
rekkep olan bina istinaf kom.is. 
yonlan bu ay son.unda Ja.gvedi. 
lecektlr. Halen 14 komisyon 
vardır. Bunlar kaldırıldıktan 
sonra yeniden iki komisyon ku. 
rulacaktır. Bu komisyonlardan 
birinin reisliğine Şehir Meclisi 
azasından eski İstanbul mUddei. 
umumisi Esat, diğerine de An. 
kara vilayeti idare heyeti aza • 
smdan Enver tayin edilmişler • 
dir. Reisler 80 lira asit maa.~, a.. 
za.lar ise 70 lira asU maaş ala. 
caklardır. Aalıklara. belediye 
tahsil müdürü Cabir, maliye mü. 
fetti§lerinden Arif Hikmet ta. • 
yjn olunmqşlardır. 

~ 

! 

Lokantalar dört sınıfa 
ayrılacak 

Belediye lobn.ta.ıarz sımflara 
taksim etmek yoltmdaki çalli • 
malarına devam etmektedir. 
~ Balkan ınemleketlerin.deıı 
getirilen bu hususa ait talimat. 
nanıelenn tercümesi bitmi.3 ıo. 
kantacılar cemiyetinden bir de 
proje gelmiştir. Cemiyet lokan. 
talıın bulunduklan yer, serme.. 
ye Ye çalıştırdıkları müstah
dem adedine göre dört sınıfa. 
taskim etmiştir. 

Birinci sınıf cadde üzerinde 
bulunan, sermayesi on bin lira. 
dan fazla bulunan :ve on beş ki. 
şiden fazla işçi çalıştıran lokan. 
talar birinci sınıf addedilecek -
tir. Belediye iktısat müdürlü -
ğünde bu husus etrafnıda görU
şülnıek Ü?.ere bir toplantı :yııpı. 
l:ıcaktır. 

-o---

Çay buhre:nı olamaz 
Bir gazete piyasada çay ihti. 

karı bulunduğunu, bu yüzden 
çay fiyatlarının günden gilne 
pahalılanmakta olduğunu yaz -
mrştr. Türk ticaret bankası be. 
lediye iktısat müdürlUğüne tc. 
lefon ederek deposunda fazla 
miktarda stok çay bulunduğunu 
bildirmi~ir. Banka bu ~.ayları 
piyasaya çıkaracaktır. 

-0-

Mazot buhram 
Belediyeye verilen malUnıai;a 

göre mazot buhranr yakın bır 
y.amanda ortadan kalkacaktır. 
Romanya ile yeni yapılan tica... 
ret anla.şmasmdan sonra tile • 
carlar tarafından Romanya.ya 
hayli miktadda mamt sipar!gi 
verilmiştir. 

Gazeteler dört aayıfa 
çıkacak 

Ankara, 6 (HU3U81) - Mem.. 
lekette çrka.n. bütün gazetelerin 
dört sahife çıkma.sr ve bunun 
bir kanunla tesbiti için hazır -
hklar yapılmaktadır. 

--o-

Polonyalı mühendisler 
Ankara, 6 (Hususi) - Polon

yalı mlihendislerin memleketi • 
mizde çalışmak üure yaptıkla -
n müracaat hilkfunetçe tetkik 
olunmaktadır. İktısat Veklleti 
tarafmdan dört mühendis an .. 
gaje edilmiştir; 

----------------~~-

Sof yada 
Umumi topJant~ar 

yasak edildı . 
Belgrad, 6 (A.A.) -:-.Iia"atj,., 
Som)'adan öğrenildiğine~ 

gelecek mecli.6 intiha.batı rasd
da Bu;gar hükumeti azası ~Uf• 
da m~him ihtilaflar ınevcu ıJJlf' 

Bazı kimseler seçimin yaP 
yacağmx iddia etmekt~J'-

Burada Bulgar bük~nıe~
h silvareler de dahil ı;;.,,.,,, 
halde bütün umumi toP'fP 
menetmiştir. 

--oı.-..- --~ 

İngiltere ij~erind• ...-
tayyareler ,,,_ 

Londra, 6 (4-4-) - ~4 
zaretinin bir ~nck ~-
ki: ~ 

Bu ,&«e İ~terenbı ~ 
hillefinde dil~ tayYar ~ 
bazı fuliyetlep olınu§nır. fll 11 
tayyareleri.mis ııa.vatannuı..aa IJI 
fena Jıava ~an dolayıll':T .. 
mas edilememiştir. 

Y alakanan vapurldtft 
Kap, 6 (/\-A.) - ~ ,,._ 

dirildiğine göre tı,ıgj.lis ba~ 
mileri cenubi Atlantikte ~~"" 
"ttssükuma" vapurunu uı~ 
etmitlerdir. ~ ~pur 71sı 
luktur. ·~1'!: 

Kaunu, 6 (A.A.) -Li sal~ 
yaya ait Kretinga va~ ~ 
denirinde bir Alman harp g t:, 
tarafından yakatanmıştır. !Wtlid' 
mi 1>9§ ola.fak ~ isti~ 
gidiyordu. 
~ 

İngiliz KralUUll 
teftitleri 

Londra, 6 (HusıJSİ) - ~ 
da J>ulUttaJJ İngiliz Kralı ~ 
radaki İngiliz ordusunu t 
devam etmittir. 

Almanl_a_F.....o-Lüka..,.. .. -enbııd 
hududuna tahşidatl

baıladı 
Roma, 6 (Huausi )- Lu1 

burı Jıududuna ~ giln!er~!..I. 
manlar toııı-~ı kuvvetlen = .. 
etmekte ve .ahşidat her s!'" 
derece daha fazlalaşmakt~'· 

-o--

lıveçteki laımi 
seferberlik . _.JJ 

Londra, 6 (ff g&Qıi) _.. 1:f:ı7t 
yapılan ltısmi seferberlik ~~ 
siyle sahil istihkamatını t .rf. f' 
etmek üzere 40 1'in ki9i a•k•r_:uı 
lınmıştır. Sahilde bütün fıtr".
~öndürülmüştür. 

Makenzen 90 yaşırad• 
B?'ÜSSOW, 6 ( A.A.) - 1!1:' 

Mare311l Von Mack~~ı ~ 
ğumunun 90 mcı yıldö~' 
na.sehetile, Bitler mar~ ~ 
likanesin.c giderek bııza 
rikte bulunmu§tltr. 

---o-- .,, 
Hırvat lideri M!c•tl 

tana ·gjdiyor .,.,, 
Yugoslavyada Mac.ı.rta.r 41'• 

mü~külat çıkarmakla meşr.f, ~· 
Yugoslavyadaki Macar~.,.,,. 
tisi yeni bir harekete ha.ııf ttfl'' 
yor. Muhtariyet kazanını! 0, I' 
larına rağmen hali had~'~ 
karmaktan geri kalmıyan 1tı0ı'
lann, bu harekete müzahare 
ni t.emine çalışıyorlar. Jdj~·· 

Hırvatlarm lideri Dr. ıcüt· 
yakında Macaristana gideı:• ıf!: 
tki memleketteki ekalliyetler' _,, 
unda belki de bir r.,ıt.a t!sit JI': 
lecektir •. Y~?flav_yad&P500.0o' car ekallıyetinin miktan 
dir. - Daily Sketch'den-.......,/ .. ,,, 
inhisarlar Vekili ?d 

sinden aynlcb 
Menin, 6 (A.A.) - ilci ~ 

ıdür burada bulunmakta oı,.s P 
rUk ve inhiurlar vekili ,~d fi 
rade.niz ile gümrük ~ )il! 
mum komutam. bugüıı t::; fi' 
çok yerlerini gezdikten ~t...d" 
at 11.45 de Mersinden a~ 
tardır. .,1..1e~ 

Vekil, iıtuyonda celoı-dJ" Cfl 
olduğu gibi büyük ve can 
zahttratla uğurlanımıtır· 

o 1''' Tıbbi Müstahzerat 
nununda tadilat~ 

Ankara, 6 (HU$UM) -;sı ti' 
müstahzarat kanun.un si'.· 
diller yaı>ılması hak~ kf.11~ 
hat Veklletince yeni bil' 
pro~i hazlrla.miiaktadn'• 



.........___---~~~~~ 

toııebi gazetelerde 
okuduklarımız 

an iktısat na
~rı Moskovaya 
~_gidecek 

lcu posta ile 1ıelen Daily 
aeru ınzet~~inde .?~U'~mu,tur: 

~en ogrendıgımıze göre, 
~ ıktısat nazın Dr. Funk 
'ıı.....~ Moıkovaya gitmeğe ha. 
~ktadır. 

"'•n nazırının esas vazifesi 
ı{a için hemen temin edil~ 

!it zırngelen maddeleri - ge-
ra, gerekse herhangi bir 

~· \'ermeksizin - şimdilik 
~z olarak almaktır. 

nya, şu zamanlarda Rus. 
:~ ziyade muhtaç ot:luğu 

~· .ıle takas yapmak suretiy. 
~~ ış göremiyor. 
r ~nya, b-.ı teklifi şimdiye 
z~syaya yapmaktan çekin-

b ıra, Rusyanın, Almanya 
bna bir imtiyaz elde etmek. 

11 una razı olmıyacağını bili
. Bu imtiyazın da Bitlerin 
~ r olduğu bir toprakta. me. 

0:nanyada serbest hareket· ( ltı .. 
., usaadesi olması muhte. 

Romanya - Almany'l 
ticaret müzakereleri 

yeniden başladı 
Macaristan yolile Almanyaya her gün beş 

tren petrol ve hububat sevkediliyor 
Hiikı·t·~. C (ı\ .• \ .) - Almnıı

ya ile Hoınaııya arasındaki ik. 
tısacli müzak~rclC'r, lrnhlne 
buhranmın hitamından sonrn 
tekrar ha:;;lamıştıl'. 

Alnıaıı heyeti l'<'isi Doktor 
Clodiu::;, matbuat ıntımcssille· 

rine beyanatta hıılııııarak iyi 
bir neti<'e elde eclilel'nğini 
limit etmekte olrlıığuıııı sli):le
miş, anca)( birçok ınUşkllliıt 

bulunduğunu Ye görüşınclrrin 
henliz iıltidni ı:;nfhacln olduğu· 
nu J:"izlemf'miştir. 

:\1nrk ile J..ey arasındaki 

fark mes<'leı-i, ~ok mllhiın olup 1 
hcnliz halledilmemiştir. Al
manlar, ~tnrk kıymetini 50 
Ley olarak teshil eclcccıli: llir 
itilfıf clcln rdelıilcı•cklcrini 
iiıııit ctmektrdirler. Almnnl:ı. 
rııı delilleri, ıtoıııcıılıırin lınli· 
hazırcla g-arp mcmlcl<c>tlcri dö
vizleri kıymetlerine aşağ ı kıy
met tııkdir etmelrriclir. 

Diğ'cr taraftan doktor Cor
cliu~. Alınanyaııın iktıı:;adi si. 
yasC'tinin sulh zamaııındakt ih· 
racatının yüzde 80 nI muhafa. 

za. C'dehilmesine medar olacak 
şekilde tanzim edilmiş olduğu· 
n u siiyleın iştir. 

Şimdiki halde Almanlar, C\". 

,·eıre elde edilmiş olan itilafın 
ilk kıırnııııdan iı:;tifadc ederek 
ııetrol, hnlıubat Ye bilhassa so. 
ya fasulyası mUbayaatını art· 
tırnııı;tır. ...Iac-aristan tariklle 
Alınanyaya her ı:;Un rı tren 
se,·kiyat y:qıılmaktadır. Al
manlar, bu nakliyat için kendi 
Yagoıılarını kullanmaktadır· 

lar. 

·Romanyada bir petrol tasfiyeha-

~"'~:[::.:~~~::: :::: nesinde yangın çıktı 
~~rnakta geciktiğine işaret : Biikrcş, 6 ( :1.A.) Stcfani ajan.;mda:1: Bütün tesisat ile tasfiyehane binalarının bir 
ti ~ws Chronicle gazetesi. E\'\'elki gece bir petrol tasfiychan<':-İndc kı mı harap olmu~tur. ~ü!u<;ça zayiat yoktur. 

)o rı Vermon Bartlet ezcüm.. yeni ve büyük bir yangın çıkmı~tır. Bu tasfiye· Humcn gazeteleri, bir kundakçılık ihtimalin. 
~·ı~ ki: b h k . • "'i b hane, ;\polon Petrol adında olup Targovi:;ta ya- elen a setme ·tedırler. Bir ay içersinde yangın· 
Ptıc n itaraf memleketlerin. k d k"'" d" b d h .. ı lar neticesinde u··,. ta rı·,.,..hanen"ın harap olma ı 
~t uzaktayız, ve harbi ka. ·mm a ·,ıın ır \"e ura a arp sanayııne m:ı 1- >' .~ 

1~ıtııza bu memleketleri sus olan madeni \'azelin imal edilmektedir. dikkate şayan görülmektedir. 
ç . Pek çok iş yapmayoruz. 

IUJ?he yok ki, yakında cep. Polonyalı gençler kur- \ 
şuna dizilmiş 

M A C A R , .Times üzerinde ~iman 
tayyarelerı 

Parlamentosunda l~uulro, 6 ( A.A.) - Evvelki 
,gece Tfmes nehri mansabında 
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\Görüp düşündükçe 
1 

Manifatura eşyaların
da yapılan tenzilat 

)l cıııi<'kNtc hir '• l htikiır "oıııi ... )oıııı,, \il i ', )hı 

komi..,~·onı ı n kııı· ıı lu~u ela ı.tii ... t<'l'iyor, ki hlrtakuıı 
' lc'd.a nsız adnmlnr, plyıı...,adn. çüı·eklcncrck halkı ısor
mnğa çalı':'nw;lnrclır. 

Hun lar , le~ knrgnJarı, <·nnn\nrlnr gibi daima fc
Jfı k c•t l i, knrnıılık zamanlarda h"lirlrlm·. l'fukta t<'lı. 
likc chı ınnnlıll'ı gıiriiniir ı,:ıiı·iiıınıez, ımsularımlan 

c·ı k arak plyn ... alaı·ııı ~ırtınğıııa dikerler. Geçıni':'tcki 
ıw ı tccriihclcrdeıı nğzınıız )'nıulığı i~iıulir. ki biz ile 
h<'mcn hir "llH'r 1otlhi hu lht ikİI r komisyonlarını top· 
l arıp ' nzlfr,·c ~ağırmı-: huhmıı' orıı:r.. 

f ':'in ehli olmadığım i<;in, lrnnlurm nasıl çulı;:
tıkln rını hlhnlyoı·uın • .Xn ıl c.:nlı~mnlnrı lf\zım gediği 

hakkında cin ... iiylc•ne<"Ok ı-iiziiııı yoktur. Paknt g()zii· 
ıııe ili':'cn hiı·kaç nokta. iistiiııdc dıırmnktnıı da keıı
<lim i nlamıyoı·um. 

1 - Hiinkii gnzetelcrılc•, manifatura tikC'arlnrı. 
nın toplmulı klnrııı ı \ 'C yaptıkları m iiznkcreler so
nııncla, mallnrm rıatından )İİ:t.de )lrıııi tcnziliHn. ka.
rıu· \ 'erdiklerini okud u k. 

Ci iizcl. ~reı:oekkiirler ederiz. ı\ ınn, hu tcnzilRt 
karı;asıncln ister istemez zlhlnc hirtakıııı sualler hü· 
cum ecliyoı·: 

A - .Mn<lem ki, flııtlartlan yiizdc yirmi iııdh·
mek kahildl. O halde şim<Uyo ka.dnı· neden her mal 
l iizcle yirm i fnzl n~ına atıldı? 

n - Ihı tenzilAt imkanı ıılya.sndll ne ''nkıttan. 
beri ,·n ı'(lı'..' 

C - Bu ihtlkfu·dan ttic<·ar ne kll7.aıımı~, halk ne 
Jrnyhetmi~tir? İhtfkAr :koml~yonu acaba. bunun he
ı-abmı görm ok lstlyecek mi'! l"oksa: 0Geçeıı geçmiş
t i r , h iz ~imdiye bakalım!,, nıı diyecektir • 

.2 - Piyasada ihtikAr galiba, ı)azarlık ynsağiylc' 
hl ı·llktc ba':'ladı. :Etiketlere, hemen daima azami kar 
' eren rakamlar yazıldı, 

ll ııgiin bile biUA cunıokfrnlnrdnki ayni malın 
mağazalaı·a giiı'C fiat değiştirdiğini giiriiyoruz. 

7 ,:> Ih-ayn. sattln.n b<ıyunbağlnı·, :ı~ Ih-ayn. bknı
ııinleı·, on liraya fı r<;alar '\' C d.aha hilnıeın nel er gö
z iim iize çıu·pıyoı·. nunların mal oluş fintlnrı ne, hı. 
r a ktaklan kazanç ne, halkn. 'CNllkleri zi~·:m ııodir? 

Bir kere de komisyonun bu noktalar iistiinde 
durmasın ı, tahkikat, yapmasıııı istemek çok Jınkh 
ol ur. Yoksa yüzde 31nni t.enzilı"U, diye hıı~iin ni;zı· 
mıza c:n lınan hir 1ıarmaklık bal, belki do yiizdo yiiz 
hir zıunmın kiiçiiciik bir artığıd ı r. 

t ltıılyonlar bulunan mühim 
t heyetlerini Amerikaya 

~ o:ı:cğiz. Onlar, bu milyon. 
~tt a~n mal alacaklar, böyle 
l>aıcetmekliğimiz pek doğru. 
h at bir sartla... Aynı §C• 
I ty:tlc:r de A vrupanm ce-
1 arkı memleketlerine gön. 

Lonc!c-a, 6 (A.A.) - Daily 
Exprss gazetesinin Bükreş muha
biri haber veriyor: Mebuslar Finlandiyalı

ları alkışladılar 

iki büyük .Alman tnyyı'ıresl gö
ı·!ilmllştlir. Projektörler tara- -.. 

HAliKI SttHA Gl<~Z(ölX 

1Yiz. 
~ti orada, malları daha u_ 
~Piyasadan alacağız ve öy. 
~a.l alacağız ki aksi takdir. 
r~~Yaya aatılmağa mah-

~elmilel ticarete 
~ rşı nikbinlik 
~ Sketch yazıyor : 
~ ~iWda beynelmilel ticare

'1li tııkbinlik gösterenlere te. 
ti lnıektedir. Paristeki Al. 
~ret odası (ki şimdi Ber. 
~~nuyor) eski azalarına 

~ i'ı 1~ göndererek harpten 
ttr tnn tekrar başlaması im. 

i ilfında mütalealar se rdet
,,,r. Bu tamimler " H cil 

tUrnlesiyle nihayet bul. 

~~h" Af ·ı . s· ı· .. . ı rı~a ır ı-

l lllde yazılan 
tönüllüler 

-~. Ordutariyle birlikte çar. 
lızere Cenubi Afrika bir. 
hzılan gönüllülere Al

ı.;,: ~.4. vusturyalılar, Çekler, 
~Uslar ve Macarlardan 
~d· ~ttikleri görülmekte-

\) iki halde bunların sayı. 
lılrnuştur. - Timeı. 

' 

Polonyalı mültecilerin ifadesi
ne nazaran Prakovisde hürriyet 
cephesine mensup olmak suçu ile 
ekserisi talebe olmak üzere 300 
eenç Polonyalı erkek ve kadın 
tevkif edilmiştir. Gestapo ajanla
rı tarafından ihbar edilenler der
hal kurşuna dizilmişlerdir. Diğer
leri Polonyamn başka şehirlcrin
ae oturan arkadaşlarının isimle
rini ifşa etmeleri için işkenceye 

konulmuşlardır. 

--o--
Jngilterede silah altın· 
da iki milyon kişi var 
J,ondra, O (ı\ . . \ .) - Slr Sa

nıucl Hoare, dlin Avam Kama. 
rasıncla beyanatta bulunarak 
Jng-ilterenin hali hazırda iki 
milyon kiı:-iyi silflh altında lıu· 
lundurmakta oldıığunu \'e bir 
buçuk milyon kadın Ye erke
ğin sh·il mlidafaa servislerin· 
de çalışmakla. olduklarını söy
lemiştir. 

Ottawn, ti (A.A.) - neniz 
aşırı hizmet için ikinci Kana. 
da fırkasının bir iki haftaya 
kadar teşkil edlle<'eğl lıilcllrll· 
mektedir. Bu ikinri fırka da, 
birincisi gibi 20.noo kişiden 
h1 üre kkepti r. 

-, 
İki gün sürecek edebi hiki.ye. 1 

Bir Sel/..~~i'!;!k _I 
\~ ltıüthiş canı sıkıldı. 

1 le ilk defa bu kadar 
~()lınuştu. Şimdi biliyor. 

da, çıplak söğüt ağaç. 
~olgesindc. onun dedelc. 

'-ının dumanlarında 
~ı ıüvenini, sevincini 
~ babası. daha yuka. 

lervi ile bir uzun boy. 
l:~niçcrinin Ye bir tüy. 
tözlü çoban köpeğinin 

~~ezarı kasımpatı ile 
, ~Vardır. 
~it iki oraya su seviye

az yUksek, Sakarya. 
~ ~ırn geride, buğday ve 
\ıi!'iklalarınm ortasındaki 
~en, toprağı kara ara. 
~ ı topraktan dışarıya: 

( ll:tacak tek hatlı, yor. '>a2 de yapılmış mah _ 
~ini her an duya -

e~er · tı ı ılk defa olarak in. 
>.... .tô ~k. ölülerile yakın 
·~ l'üp sevdi. İnsanlar 

aYnı idi. Hareketli, 

hırsız, namuslu, iyi. kötü .. fakat 
ölüler her gün değişen menkı. 
beleşcn, masallaşan. unutulan 
hatıralarHe bambaşka türlü i. 
Öilcr. l\lemleket kara toprağını 
nihayet kucak gibi açmış ve on. 
ları yumuşak, nemli içine almış. 
t r. 
Pazar yerlerinde füıtleri kirli.a. 
ğızları onun hiç bir diyarda de. 
ği§tinnedi~ ağzile, sebebini bu. 
lamadığı, c:ok çocuk hatırata • 
rmda aradığı bilinmez. mechul 
tedailer, arzular ve sevinç, bir. 
denbire kederlerle bu adamla. 
rm yakından veya uzaktan o. 
nunla birer münasebetleri var. 
ar. Hislerinin ne kadar değiş . 
miş, ne kadar ilavclNimiş olur. 
sa; olsun onlarda bir aynını srö. 
rüyordu. Aynı ~öklcr onu belki 
ta: Parise, ötekileri 1stanbula ka. 
dar götürdüğünü farretsek. san. 
ki Sakaryanın suyu damarların. 
da ki r li, bulanıksa vahı:ıi, ipti. 
dai ev haşind i r. Ne kadar bira 
}:>ardağı devirirse devirsin Sa. 

Bucla()('~fr, ~ ( A. A.) - Me
buı;an mC'cli~inde maliye kanunu 
müzakere edildiği bir sırada söz 
alan hariciye nazın. beynelmilel 
hAdiseler hakkında izahat verdik· 

ten sonra: '' A vnıpada küçük ve 
cesur Finlandiya milleti ile Sov_ 
yeller arasında yeni bir harb pat. 
ladı . ., demiştir. Mebuslar Finlandi
yalıları şiddetle alkı§lamışlardır. 

Bunu müteakip B. Teleki şu sözle· 
ri söylemiştir: 
"- Kardeş Finlandiya milleti· 

nin mücadelesi yüreğimizi ıstırab 

ve elemle dolduruyor. Macar mil_ 

Jetinin Avnıpada ifa edilecek bir 
vnzifesi vardır. Ve Macaristan hiç. 
bir zaman emp<'ryalizm ideali gilt
memiş, belki nile efradını sakfı al
tında toplamak istiyen bir ideal 
takip etmiştir.,. 

Nüfus yazımına 
hazırlık 

940 senesinde yapılacak nü -
fus vazımma "sas olmak üzere 
Şile ve Bakırkövünde birer tec
rübe vanılacaktır. Bu husun i<:in 
yarın- vilavette bir toplantı ola. 
caktır. 

fından görUldüğli esnada bu Murmansk ıı·ma k 1 d 
tayyareler hemen su Se\'iyesi- nı ıyı arın a 
ne inmişlerdir. Birtakım lngi_ 

!.i:ıe~~~ar:~~~i~ıat:!ma~eş~~·1;·1~~ A imanların gı'zl. ı' 
etmielerae de m u vaffak ola
mnmışlardır. Zira Almanlar 

g~:.h•l ortadan kaybolmuşlar- denizaltı üsleri 
--<>-

Alman tahtelbahirlerini 
batıranlar taltif 

edildiler 
Pıll"l s, 6 ( Husus i ) - İki Al

man tahtelbarihini batıran 

Fransız ~arp ~eınisi 81\rkhoıı 
ile bir .Alınan tahtelhahlrlni 
batırını9 olan Adroa harp ge . 
misi zabitan Ye '.mllrettP.butı 
bugiinkli Fransız başkııman· 

danlığı emri yevnılsinde t.ak
·dirlo y!ıdndllmişlC'rdlr. Emı·i· 
yernılcle bu gemideki bUtUn 
:.ıabitan Ye neferlerin isimleri 
zikredilmektedir. 

Ekm~kçiler zam İstiyor 
Ekmekçiler Cemiyeti beledi • 

yeye müracaat C'derek ekmek 
fiyatlarına zam istemistir. Son 
bir ka" gün zarfında unun çu. 
vah 645 kuruşa çıkmıştır. 

l ·-;;ı:emen ,·apuı,ı snatte 3 .2 mil süratlo~o· :tün ışıkla. 1 
rını söndiiı·erck İngiliz krunzörlcr1ni 11asıl atl:ıHı'..' 

--··------ . ....... o ··· ·······--- . 

Fransızca Paris • Solr g-aze. ğınınış oldu/;unıı bildirdim. 
tesinıle Amerika Birleşik Dev- Almaıılarm bu lHldiscyi bir 
letıeıi s~hık bahri ataşesi Din- sır haline sokmalarınm sebebi 
başı !:-1. M. Hils Almanlal'ln Şi- ise, bugün <.lduğu gıbi dUıı de 
mal Buz denizindeki gizli balı. l\lurmaıısk limaıııııır. hakiki 
r i Usleri hakkında şu maluma- ohcmmlyetini saklamağn çalış. 
tı vermektedir: malarıdır. 

Harbin başladığı gllnlerde Husların elinde ve Şimal 
Almanla~ın büyük "Brcmeıı,, Buz denizinde bulunan, fakat 
transatlaııtiğ'inin bir müddet lJlıtllıı sene buz tutmıyan bu 
Anı<'riknda alakonulduktan limanın Almanlar için çok bü
sonra nihayet fngilizler tara- yUk bir ehemmiyeti \'ardır. 
tından batırılmış Yeya zapte- Du liman Alman denizaltı 
dilmiş olduğu haberi etrafa ya· gemileri tarafından mUkem
yılclı. mel bir Us olarak kullanıldığı 

Geminin böylo birdenbire gibi lıu denizaltı gemilerini 
kaybolmasından lıir hafta son. takviye eden seri ııetrol gemi. 
ra ben, nremenln kcnd\.ıini ta· lerl de bu limana sığınabil
kip <"rlenlerin elinden kurlula- mektcdir. 
rak Şimııl Jlu7. denizinde Jlus- 1şte böylece en küçük Alman 
Iarın l\t urmansl• limanına ı::ı· gemileri \'C korsanlık yapan 

~~~-~-----~~--- kUçlik kruvnzörlcrden tutun 
ela, atlantiklerl aşan en bUyük 
Bremcn .gemilerine kadar hep
si mUsaclere edilmek tehlike
sinden uzak olarak bu limana 
iltica cclcbilmektcdlr. 

karyanın suyunu içinde muha.. 
faza ediyor, birayı işeyip atı -
yor. 
Baı:ıını alıp küçük tepelerin 

sırtlarını uzaktan sevimli ve be. 
yaz badanalı evlere dayamış 
köylere gidiyordu. Onu görünce 
zincirlerini konarmaya calışan 
giizel. tüylü köpekler sövlenir. 
konusur :-;bi bağırısıyorlardı. 

- Ne işin var buralarda? Ga.. 
rip adam. E lbisesi başka adam, 
şapkası kocaman adam, kun.du. 
raları nazik adam. Defolup, ça. 
buk git buradan, çabuk ... 

K öy kahvesinde pancar işini 
bitirmiş köylüler onu görünce 
sanki yer yokmuş gibi ayağa 
kalkıyorlardı. Kahveler in içi tü
ten ocakla gözgözü görmez b ir 
halde idi. Konuşmayan, yalnız 
merhabalaşan insanlar ~ördü. 
Hiç bir şev söylemiyorlardı. Ba. 
zan üstünden, başından ötekine 
berikine hitap edişinden köyün 
ağası olduğu anl~ılan bir adam 
ner eli olduğunu, ne yapmaya 
geldiğini soruyor. Memleketli 
olduğunu öğrenince. anasını, 
babasın ı. e\•ini barkını sonı • 
yor du. Köylüye ne sorarsa he. 
men hemen cevap alamıyordu. 
Eline güzel e lmalar veriyorlar. 
dı. 

- Kaçadır fstanbulda? 
- Her halde (30) dan aşağı 

değ ildir! 
-- Behey.. nadır bu be? 
-- Siz kaça sanıyorsunuz? 
- Dün yedi yüz kilo sattım. 

21 lira geçti elime ... 
En kestirme yoldan, üstü. 

ne başka vapışkan otlar yapı_ 
şarak, su kıyılarından. sallanan 
köprülerden, tarlalardan .Şehre 
dönüvordu. Uçün.cü j?iinü mü ne 
idi? Yalnızlık. memleketle yal. 
nızlık onu müthiş sarsmıştı. A
sabında gevrek bir madde hali 
vardı. Küçük bir şeyle kırı lı ve. 
recek sanrvordu. H ani bazı kuv 
vetli gibi ğözüken şevler vardır: 
Demirden gibi ~özükürler. F a . 
kat elin en küçük bir temasile 
çat kırılıv<'rir, param parça o. 
!urlar. Öyle bir halde idi. Bir 
köpek havlarsa sapsarı kesili. 
yor. O~-talık biraz kararırsa içi. 
ne garıp geceler, ecinlileri, ölü. 
ieri, rüzgarı ile bir tiyatro hali. 
le çöküyordu. Tabiatten hiç bir 
zaman bir tiyatro intıbaı duy. 
mamıştı. Anlatalım: 

Bir piyes seyrederken o piye. 
sin icine ,e-irer. dekorla. yalancı 
rüzgarla, kımıldayan mor ışık . 
la bizi örten rejisördür. Bir su. 
ni hava içinde muhavyilemiz bi. 
nalarını kurar, gecelerini bina 
eder. korkusunu rüzgarla 'e 
mor bir ay ışığı getirir, ıçım11.e 
bırakır .. , 

Fakat hic: birzaman dışarıda, 
tabiatın içinde aynı rüzgarı, o 
tiyatrodaki suni rüz~arı, o kol. 
tukta duyduğumuz korkuyu ve 
iç ezilmesini duymayız. Belki 
aynı vakalar, aynı hadiseler dı. 
şarıda da gecer. Hatta başımız. 
dan ~eçer. Fakat tiyatrodaki 
gib i kompoze bir halde değil. 

Halbuki bu akşam öylece bir 
tiyatroda imiş gibi oldu. Hayat 
suni ve kompoze bir hale gel. 
mişti. O kadar hızlı ve bir iki 
saat icinde bitiverecek gibi bir 
halde idi ki. korktu. Hayatta 
her vakayı, her hadiseyi, boş 
günl~r hazırlar. Bomboş gibi 
gelen, hiç manasız gibi gözü _ 
ken. yalnız bir kalem satın aJ_ 
mak, bir iki satır yazı yazmak, 
bir sütlü kahve içmek bir kon. 
turat imza etmek, bir arkadaşa 
merhaba deyip -geçmekle biten 
o boş günlerimiz. o boş senele. 
rimiz ~ü.yük günleri, o tiyatro 
sahnesını hazırlar. Onun için 
bir şey duymayız. Rüze-ir ne 
taUt. ne korkunçtur. Tarlalarda 
büyük pan bile dolaşmaz. Gece 
pencerelerden dışanda fenerle.. 
rini yakmış cekip giden araba. 
tarda İstanbul volcutanndan 
ba~ka kim olabilir? Eve bir sıt. 
ma nöbeti içinde vardığı zaman 

(Sonıt yarın) 

Mt.;r.MANSK lDEAL Dlll 
ÜSTÜH. 

Murmansk coğı·nfya \'aziyeti 
dolayıslyle denizaltı gemileri 
için emsalsiz bir iistUr. Bu li
man tama:ncn şimalde bulun· 
masına rağmen Golfistrim ce
reyanının hemen yakiııindcn 

geçmesi nıUııasebctiyle hiç bir 
zamnn huz tutmamaktadır. 

Filhakika bir d<.>nizaltı gc· 
misinin Mıırmansk bahri lis. 
sUnden çıkarak, Atlantik Ok
yanusundaki fanliyct ınmtaka. 
sına gidebilmesi için on bl'ş 
gUn ve avdeti için de avrıca on 
beş gUnlUk hir seyir ;·aııma ı 
JAzımdır ki bu ceman bir ny 
eder. Fakat Almanlar.ın hugUıı 
kullanmakta oldukları deniz 
altı gemileri yakH·ı maddeleri 
bulundu~u takdirde tam dok· 
san gUn üslerine dönmeden 
faaliyetle bulunabilecek ,·azi. 
yetteclir. 

Bu hu~usiyetıerl g-lzli Uiik
rfnc cla.rannrak faaliyette lııı· 
hınnn Alman dC'nizaltı ~emı. 
lerinin mllPr-ısiriyrtini temlıı 
etmektedir. (Devamı 5 inci<lc) 
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Tarih &oydu, imzaladı ve k4ğı. 

dı öyle bliyilk'lbir zarfa yerleştir
di ki yapııtırnWc: içif'ı iki ayrı 
dıos tWctirilk sürmesi ; .:aıbetti ve 
'Cft mnunda üzerine büyük bir iti. 
na ile JU cUmJeyi yazdı: 

"Ba,...... 'W'Mi~t,,_Mir, 
._.. -...ı .. .-ıra açdaaık. 
•·"' 

lılelinkoliıini dqıtmak için 
dettla1 dqanya çıktı, dikkatle sa. 
in.ta, .ohzna bakıyor ve bilhassa 
bir tramvay altında kalmak teh.. 
lllaıaiıü bertaraf etmek için bü.. 
;tik bir dikkat &öateriyordu. 

Cebiade b1ınq olan birkaç tu. 
tmı zehri §iddetle bumuna çekti; 
aonra bir sinemaya lirdi. Fakat 
aıc,_ perdede hiç bir !CY gönnü. 
}'Oldu. 

- Anneme difimin ağırdığını 
~ zaman, derhal çıkart
tınmı idi, bir tırnak yarası aldı. 
inn zaman, ldQ§üp bir yerimi par. 
gaJadıiJm vakit bunu tedavi et
.ntİfti. 'Fakat bir Jr.admdan dolayı 
ıstırap &ektiiimi itiraf ettiğim 
din. ..._bir aptal nazariyle bak. 
tJ. Ben dünyaya geldı1rten hemen 
Bir miiddet sonra btbam bir rahip 
..,..p citmit idi. Gelen rahibe 
i4b'e ben herbaJtci bir Allaha ait 
~ ona !Cref verınW idim. Di.. 
.1*ni *Atirdiiim uman bana 
fena 1ıir nazarla baktılar. Halbuki 
.....ıe eayetle lbait ,idi. tBen ba. 
"-na hianet eden rahibe hWnct 
etmek istıememittim. D.aba çok 
.... yafta iken bana .ncmket 
t6iı ettirmcie Jwılamqlaıtlt.. 
lJdU1d naa1ret iüel yalan siiy
ı-... -••Man .... bir !CY 
dııt1114ir. Bizim bilmemiz .isten.. 
ılllj9a ibir a.ten bihaber göribılir 
dil~. •ve eeve J'iizU.. 
ne~ bir imanm yü. 
.. ,cAJmck.. ÇiiJ ~ğimiz 
~ tıı ıt •Dr etm6.. Birbç se
*5 eonra bu mte nenketten ay. 
'dllllk.-·· •1•t ı.-.r ~1. 
1lıımt Wim. 'Çdc ı8erinç bdldu • 
im 1:ıa umimiyetin bana pek 
~ mal oıkluiuzıu az zaman 
.._.. _.. ... 'tfte buıııllll -.. 

Bir iki sene onların ahliklarını 
tetkik eder ve üçüncü senenin so. 
nunda o erkek de herhangi lıir 
ahliltsızlık ve o kadında da her. 
hangi bir aşiftelik olmadığım gö
rürsünüz .. Bu duyulan halkın se. 
ai değil, ittiham da bulunan, kara 
leke süren insan dilidir. Buna he. 
men inanmamak daha yerinde bir 
hareket olur. Yirmi yaşın'Cla iken 
bana krala ~aıdık kalacağıma dair 
yemin ettirmişlerdi. O kral ki 
babası kral olduğu için krallık ka. 
zanmış, o cfa bu krallığı büyük 
babasından tevarüs etmişti.. Ben 
sadakat yemini ettim, çünkü bu. 
na mecbur tutulmuştum. Aksi 
halde hiç bir zaman bu yemini et. 
mez idim. Bundan sonra beni he
men hemen benim gibi giyinmiş 
olan ve hiç tanımadığım adamla. 
n öldürmeğe yolladılar .. Bir gün 
bana: "Bak, dediler, görüyor mu. 
ıun? fşte senin düşmanın .. Hay. 
idi, ateş et . ."' ateş ettim, tuttura
madıın .. Bu sefer o ateş etti, be. 
ni yaraladı. Fakat bilmiyorum. bu 
yara ne diye muzafferiyetle tav. 
ıff olundu. 

Bu arada sinema durmadan oy. 
nayor, filmler bitiyor, perde ara. 
ları biribirini takip ediyordu .. Se. 
,yirciler muttasıl dc:ğişip yenileri 
geldiği halde Tito yerinden bile 
kıpırdamıyortlu. Kutusunda bu
lunan tekmil k&kaini burnuna çek 
mi.ti. Bir kontrol aynı filmi üç 
kere seyretmiş olduğunu haber 
Yererek kendisini salonu terke 
davet etti. 

'Caddede giderken yine böyle 
bayallta dalmaktan geri kalmadı. 
'Yirmi sekiz yaımda olduğunu dü. 
fünilyordu. Bu erkek aştklann en 
feci zamanları idi .. Çünkü bu yaş. 
Uki lıtk, genç aşığm mukaveme
tine ft ihtiyar işrğın parasına 
malik değildir. 

Bir kadın sizi sevdiği zaman, 
sizi mesut edebilmek için her fe. 
daılcirlığı yapabilir ve sizi sevme
"Clifi :zaman da ~ize en mtittiiş fe. 
-nah'ltlan yapmağa, ta1ıayyU1 ede: 
bilceğiniz en alçakça iftiralarda 
...... 1iilııeındllne ,..wlrlar 
.kurmağa • .aleyhinize hakiki nef. 
retler. hareketler çevinneğe muk. 
!tedirdir. Tito tebeaıüm ediyor, 

r111ı~ı•_ı""JV::-'"I . 

,._~ACYO 

7 - 12 - 939 Perfembe 
12.30: Program "e menileket saat 

n~arı. 12.35: Ajans 'e nıeteorolojl 
tıııberlerl. 12.50: Türk müzıaı: Halk 
liırkiilcri. Okuynnlar: Sndi Ho~ses, 

:\lclek Tok11öz, Refakat eden: Sadi 
Ya\0 1'1' Ataman. 13:30: Konu,ma 
(Kııılııı saati). 13ı0114.00: Miiıik 

oınrir nıuzik - Pi.) 18.00: Pro
gram. 18.05: Memleket saat ayarı, 
Ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25: ıllüxik fRadyo caz of'kc .. tra· 
sı). 19.0U: Konuşma. 19.15: Tiirk 
l\liiziiU: Çalan tar: Veci he, Ctnlet 
Ç:ığln, Kemal Niyazi Sc3•hun, hıct
liıı Öklt·, l - Okuynıı: St•n111hııt 

Özılenscs: 1 - llic:ızkıir Jl~~rni. 
2 - J.enıi llicazkı\r ,arkı: (Son 
:ışkınıı e:ııılandırttn t:ıtlı t"nıtl~in). 
3 - Arir Hey - Suziıınk ~rkı: 
(Çekme tlcmi derdini bu dehri fe
nanın). -1 - Arir Bey - Suzinak 
ş:ırkı: ( Pnpu5tın:ı rnııek üzere ey 
ynr). !'ı - Rair Bey Karcıı1ar 

şarkı: (Gülün!r ~vdl#im). li - Kar 
cıtnr saz 5emaisi. 2 - Okuyan: 
Necmi Rn:a Ahıskan. J - Kemal 
'Niyazi Se~·hun: Kt!menı;c Taksimi. 
2 - ZekAI Dede - Hiizıam ~rkı: 
(Ey lıüsnii • <'enıal). :i - Tııtyos -
Hüzz:ım sarkı: (Suyi kl\thnnecle 
mecnun nıl511l bekledim). 4 - Faiz 
Kapancı - Hüzx:ım şarkı: (Büklüm 

..büklüm sırma saı;m Emine). :. -
Arrr Be~ - ~luhnyyer ş:rrtcı: (Ay 
aırsi ~:ıırı lmğrımı yak, kanlı kclıab 
et). :J - Okıı)nn : Mefharet Sa#nak. 
1 - Liilir .\ğ:ı - Hicaz •ıitı: (\~i
<.; iıı şeb lnseher hen z.ırü zarıın). 
:! - Bedriye Jloşgör llicaz şar· 
kı: (Miimtcziç :ı$kııılıı) :l - Sel. 
J•ın:ır - Htr.az şarkı: ((.cylıl ..ıtbi 
hıokırsa).14 -1Mlk tlirküsü: (Ka
ranfil oylum oylum).. 6 - Hicıaı: 
Loıwa. 20.15: KODUfma: (Bibllo
grafy:ı s:ı:ıti). 20.30: Türk müzill: 
,(Fasıl heyeti). 21.15: Müzik (Kü. 
~ilk orkestra - Ser: Necip Atkın) 
'l - DrJıo: l\~lölmıin mU.yonlan 
'(Balet Sulli, ·o. 3). 2 - Vilhelm 
Vncek: Marş. 3 - Carlo Thom~en: 
Dua • .t - Nico .J>ostal. iVl31'lna tar. 
lul:ıl!ı Pdtpurisi. 5 - Jıllcheli: Bu· 
seler ser.enadı. 6 - Cnnılk: Güzel 

•. ~00(193_~Jl@j 
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- 41 Yazan· KadircanKalı' 
Elisaapm biraz ötesindeki genç f mendil ... Aşkları gibi lekesiz ve boğazındaki küçilk :.O~'.:.... 

İtalyan zabitlerinden biri, bir a. temiz... i~alyan ~dasınm ya ndll' ıı-, 
ralrk batını yukarıya kaldırmış, Matanyo kızını böyle coşkun kam halıne konuldulU 
Mineli ıörmüştü. Yüzünde bes. bulduğu için ıevinmişti. Fakat sedi~ordu.. ·)dı9de 
belli bir .alayla arkadaşını dürt. onun gözlerindeki ıslaklığı gör. Mıkael bunları dı 
tü : mekte de geç kalmamıştı: yordu. . . . 

- Bir Habe§li ... Kılığını de . - Ne o? Ağla yor musun? Bu Kanala gırdtkle!ıt" 
ğiştirmiş ama... da niçin?... beri bej gü~ ge~~· ~ 

Arlıradatı & Habeş delikanlısı. ! Diye sert sert sordu. Tacura korfezin11l 
na baktı: dudak bükerek denize Elissa durakladı. · da C~~ti göründü. ~ 
tükürdü. Sonra artık ancak seçilebilen t_kı sılah kaçakçısı ot._ 

Miıkael genç kı:ıa o kadar dal. Mikaele ve onun ağır ağır salla. delıkanlısını bıraknuY 
mı§tı ki bu bakış ve tükürüşün nan mendiline bakarak kekeledi: da~ ayrılmıyorlard~, 
manalarını düşünecek ve sezecek - Rıhtımdaki kadınlar ve kız. Adı~babaya kadar j.,dı-
halde değildi. lcır arasında aglayanlar vardı.. mty.ı fa_ydalr buhıyoru ~ 

halyan vapuru uzaklaşıyor ve Napoliden ayrıldığımız zamanı bukı Mı~ael dosd~ğt: • ...H, 
gen~ kız gittikçe küçüliiyordu. da hatırlayınca... luyla Adagraıda .gıd~ .. 

Delikanlının kalbi sızlıyor. içi - Cesur ol!... Zaferle dönece. b~nu o~la~a söyleftlli' 
kuruyordu. ğimiz zamanlar uzak değildir. O ıörı:ne~ftı. 1' 

Fakat birdenbire gözleri par • günleri de dü,ünerek güle güle Şım_dı haber ver~ 
ladr. gitmeliyiz... lecektı. Bununla b~ t1f1 

Ona Elissa ıdiye bağıramazdı. Matanyo sahiden eğlenceli bir k~da!hğını ~ısa ke .. 1~ 
Çünkü babasiyle annesi ve diğer seyahate çıkıyor gibiydi. ~ıyordu. Çün!U böt.ı~ 
zabitler de hemen sesin gcldigi Hatta bu yüzden kansiyle kı- bırçok teyler oğten~ _...,..: 
tarafa dönecekler, Mikaeli göre. zını da beraberinde götürüyor _ Vapurdan ~rkar 
ceJderdi. Baıkaları tanımasa bile du. Habeş del~~an.l~ınffl ~ 
Matanyonun tanıyacağına şüphe Bu kararı verdiği zaman sebe. t~ ve ~tıdılerın!~ i! ~ 
yoktu. Çünkü hiç olmazsa resim. bini ~öyle :U11atmıştı : dıvenden inen binnı ~ 
lerini görmüştü. Bu yüzden kızı. - D.:çe ikı oğlu ile damadını u~u~~a boylu, kanlı, JcaJı iiJ 
nı aorguya sekmesi, şu Benitto ! Erit<~r ... Y,cn :ltrdi ve bize örnek yuzlu ve kolonyal ş&P 
ifini kurcıelaması, olmı:racak şey. oldu. Benim o~ullarım olmadıit damdı. . . 
lerden «teğildi. için kanınla krzımı götürmeliyim. Branley ldedı kı: -Ad 

Fakat ona: Orada erkeKıer için olduğu kadar - İyi dinle, pasap--
- Taytul... kadınlar ı~•n de iş val ... rine bak ne diyecek! .. "'1', 
Jliye bqmru bunu yalnız E- Elissa ile annesi Asmarada ya. Sonr~ onun yanı~~dt 

lis .. .anlıyacaktı. hut başka yen:le kurulacak olan ?ında gı~enleri de ,--
Mikael iki elini boru gibi ağ • hastahanelerden birinde yarahla. ılave ettı: . aııdl" 

:ıına koydu ve bağırdı: ra bakacaklardı. - Bunlar Belçık 
- T ı T ı Genç krz şimdi cakiai kadar ıekiz kiıidir. ....M 

- ay ... tu..... ay_ ... tu .... d Pa•"':port ko-:aeri 6_..-
Q k b d b d urgun görünmüyordu; .çünkü - .... 
. ~nç ~z. ~ en ır~. orma~4 a sevgilisine yakın olduğunu anla. gözlüklü adama scrdu: 

-e!11'111bi ~ ~ uyan ır cey an mqtı. Yalnız ara sıra vii2'ünü bir - Adınız? 
gı uOga .. -u. .. ~ - ~· ı R el tginden: golge kaplıyor, bakışlarmmde. - .mıra ~y u . ··· 

- .Onun aeai . Bu onun sesi. f rinliğinde büyük bir merak ve ü. - Cibutide mı _. 
dir ı... · · ' zün~ü okunuyordu. Çünkü Mi. yoksa aktarma mı F, 

Dedi. :Uf~ l H., u~e!lerini;'d ~·~ = ::~~~~Jcsiıılı7 
Kıyıya, denize, Fransız vapu. a b a yanaldaeıbp.er e~tınel ~ .. ırkıgı. - Memur olarak... ~ 

runwı kıç Ye ı.1 tuaflariyle bi. ru, u sır ır mı ra yozun ur. . . <lif"' ~ 
ı:inci :ve ikinci -me9ki kamaraları. ıun yağmuriyle delik de§ik oldu. Mıralay Ruelin -idi 
nın bulunduğu yerlere göz attı. ğunu, bir obüs veya bomba ile kadaşı da aynı eev:_~-" 

parça parça yere serildiğini 2<;. Yolcular aramua 
Sanallu töreni ,(Uvıertftr). ü - De- Biraz öace denize tüküren mü-

'libes: Kopelya JMlleslndrn Bô8lc lizim. almc1lıpna 110rdu: 
rür gibiydi. .oldu. d 

BTantey Habeş 

'ilansı. B - Joh. Strauss: Bbde - Ne eliyor? •• 
-:<vals). 22'.00: Memleket '981ll ayan, , - Jtinibilir •.. Habeş dilinden 
t~ bôetleıü; m.t. (Elbmn - auJenmn ti ... .Alı:lb9ba bafırması-
WIWl!tt, ıta •-.e-Salml~- -. ... yoc • 
sı (Piynf). 22.20: liizik (Küçük - Süm bize sövmesin? .. 
Oi'kestrn - Nıikardıiki pl'OIJl'Rmın Delikaılh bir daha bağırınca 
'(levamı) • .22."35: llftzlk l(Haydn - .. nrw ku onu cördü. 
Konserto Re Majör: Viyolamel Fmt pıddi aralarında hiç ol
'(PJ.) 23.00: Müzik (Cazband - Pl.) mau iki yüz metrelik bir mesa. 
23.25/23.30: Yarm\i ı>rogram, ,.e "fe 'ftrdr. 
kopan* l Birlbirlerini ancak meçebiliyor. 

Janb.. 

-25-
ClBUTI ? ... 

MHcael bindifi ~in B;,,ıı. 
komzno'n11n 9'r.dmU.n =gftttıedfti
ne rüzülüyordu. BunUrila lierab« 
genç kua tesadüfü kle büyük bir 
saadet sayıyordu. 

Erteıi gün kanaldan geçerken 
kendi kendine J(>yle düşündü: 

ıoırdu: 
- Anladın mı? . . ...il 
- Bizim orduya-~~ 
Bunµ aöylerkm 

zUrrCle hem sevinç. bÔ' 
okunuyordu. 

Seviniyordu: çünlcil 
halde faydalı bir ~1-~ 

thülilyordu; c;~.:,. 
kadar büyük V'e Jl'l~;;,, 
d u kuramamışlar : bUSI"""' 
taç olmll§lardı !... _ -·""' 

radlr, ymiden yalan söylemeğe 
~an. tik g~ devam et. 
tİnnek dalıa fa,ldalı oluycmlu. 
BirP lriftweJer. ldan.-. hlk
ldn Mildir. diyotlar&. ;Bu huaus.. 
-~bulundum 
'" .... .hambwı• dkimımumi
yenin aldandıp ıanttım. Fakat 
tet1dkatmn derlalflftiri1Rrten ve 
...,. .anladı' tan acıma da hallca 
b-1c 'W'eldim. Herbe hedlaaci bir 
Wımmı Ol'CllÇ1I olduimm möyledi
ji -.ı siz buna inanmaamu. 

iıdtallere gilli\for. ,.leniyoı:fdu .• 
En temiz, en aiil 1ıi.lerde bile da
ima san a1.tuun madeni abi ur. 
dır. SönmiiJ olan eaki heyecanla
nn yeniden doğduğunu gördü. 
Xıakançhk 01madan aıtc 01maz.. Tiyatrolar va 
Bunun mini yalnızca kadınlarla 
umumhane işletenler iddia eder-ı sınamalar 

Eli .. .Jrollarmı wattı: 
- Mikael!. .. 
Diye ıba&ırmamak için kendisi. 

ni iUÇ]iiklıe tuttu. 

- Mille~ler Cemiyeti ~emıek 
tnogiltere demektir. O nereye gi.. 
derse diğer milletler de köseme:. 
nin ardına düşen koyun sürüsü. 
ne benziyorlar. Eğer İngiltere 
kanalı asker ve cephane -dolu ola.. 
rak gelen İtalyan gemilerine ka. 
pamış olsa harp 1tiç ~ir 'Zaman 
patlayamaz. 

ltalyan olduğu an_.....~ 
sakallı tıknaz birisi Is 
gibi söylendi: 'tJfl#' 

ter. rvw var) Al.EM DAR sin11111sllllla 
ii - Gim.hlci• Melek 

A~K..,lam 

~ IEVROZi N ·t 
ŞEHiR 'TIYA'l1mSU 

nu atpm 20.ıo a.: Te-
~· Dnrm 1tmnı: 

ŞEYTAN 
., 

laf, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, lcınklı1C ve bütün ainlarımzı derhat 
.. keıer. icabında P.de 3 ~alınabilir ... 

8QyQk Zabıta Romanı 

Sinek Beyi ----------------25 --· kA 4:>ir Jdiılihı bıılıman manto.1 daha, aynı odaya dahil oluyor. 
)'il siJdA. kUllimı eardı, bqlı. du.. Ancak kıya!etlerinde bir 
fi..,_ pc;irdi. F..üerine eldi. tek bafkalık vardı. Birinin göğ. 
~ ayaklarına. kınnm sünde "A0 diğerinin ise "S" 
~ giydi ve lbeklemeğe harfleri bulunuyordu.Bunlardan 
"alledr. Kaydı ihtiyati& kapıyı "A" mavi, "S" ise yeşil olarak 
.u.ıoe kilitlemif ve eımaiyet yuılmlfb. 
pılı s' ~in de pencereyi dik.. Bu yeni salon da tama.men ÇL 
QtJe muayeneden geçirm.ift.i. nlçıı>lalctı. Bütün duvarlar açık 
Btmdaıı 80lll'& tehlikemce bek.. kırmızıya boyanmlfİı. Tavanda 
l~. boyanmış ve altm sınaı rengin. 
~ önünde alçak bir kapı de bir Sinek Beyi ream<Munm\13. 

u. Bu kapının yUkseklL tu. Tavanın dört köşesinde buz.. 
nıet;n,den fasla defileli. lu camların arkasından hafif 
. 'tamamen yapılmlılJ ol. bir ışık geliyor. salona eararen. 

d""1 !çm artık yalnız işaret giz bir aydınlık veriyordu. 
b8'liJWdu. Bu oda.da.ki pencerelerin hiç 

Birdenbire kuınaşlar vuıtasi. birinden en ufak bir ziya hü7.. 
le ~Uf bir aes duyuldu ve mesi bile eüzülmüyordu. 
•Joü kapı birdenbire açı!dı. Bir k~e iki ağır perde gö:t.e 
~ adam eğilerek alçak çarpıyordu. 

kaprdan yanındaki odaya geçti r. ç meçhul adam da bir tek 
ve b.pl arkumda kendi kendi- kelime söylemeden yekdiğerleri. 
• • •• lr. ni selamladılar ve doğrudan doğ. 

4Jm amancla aynı şekilde i. ruya ortada bulunan ağır ma -
Jri &1ft bprdan, aynı şekilde sanın üç köŞ('sinc gec:tiler .. 
a,.. NBlrte trfyfnmiş iki adam Ne~ geldiği anlaşılmayan 

.. . . 
Koıııcui Kısmı: Kan Kardeşleri. 

···-; OPERETt 
&ki Caih:vada 
ha akşam 9 da. 
Zow DlllmBla 

:( llALtılE ), 

meçhul, esrarengiz bir ._ Jm. 
nuşmaja llqltııdı: 

- T.s..A.. S" ' in DiriDi&i Pa. 
rilUıaı. ~ lhwn•&lıl.n ve 
üçüncilnüzii cie Maarittaı ~ 
rank hır-" i:ı topla11tr yaJmlia 
mecbur' o;..oum. ÇiiBi1 YUiyet 

p,.et nazık ve '"""''" tehlikeli. 
clir. 

Çok müthif r ı ••nlu kartl
smda 'ltnl•UW)GI UL. T.S.A .. 
hnun iciB Mil 1ıiıııia1e bimat a 
nuemak mec1Nıi)eliıııae bbyo. 
rum. 

Bu eöderie beraber bir köle
de duran iki ain' perde yavq 
yavaş an.laank açıldı ft J8'İ 
dördilncll bir l&hm odaya dahil 
oldu. 
Bunun elbi8eei dolltlanııkinclell 

tamamen bqb. tib1t1 Mi. G.. • 
yet ymnupk bir ~ldiden usun 
pembe bi!' manto ta.emmlu. 
aöpünln ilarinde altm •n 
bir Sinek Beyi~ ~""1"du. 
Ytlzihıcle alnından. çeneeine ka
dar inen hafif bir muke vardı. 

Bir kaç adrm ileriye attı. 11k 
~elenler W:ü de elilerM ,eni ce. 
leni bünnetJe aelimladılar .. Ye. 
ni gelen~ tel ayakta ve 
kollannı kaVUl!ftunnut bir hal
de bir mtldclet durdu. llOIU"a kuv. 
vetli bir 8Nle IMe 'bqlad1: 

- Arkadallar. nporlarmm 
aldım.. Muvaffakıyetlerinmlen 

Çiinldi bllbumın yanında ve 
atıiderin .arumda olduğunu he
ımn Mtır1ıldı; atzım-mnaıla ka.. 
padı; Mdeçe CWiimRdi; beyaz 
bir menclili wa1Jamağa başladı. 

Mlmel bafmh: 
- Tay .. tu t.. Gene görüıürüz .. 

Seni ae"f'iycırmn. Beni unutma 1 ..• 
Bunu duyan ukerlcır arasın.. 

&n 1'lr bçı cevap verdi : 
- .Ellıet cariifürüz. 
- Biz de'Sffiyonı2. 
- Hiç unutur muyuz? ... 
Genç lmzn cözleri yqarmıftI. 
Dıelikaııhnm bakıflan da nem. 

li idi. 
ikisi de lrarşıhkh mendil 'Salla. 

yodanb. Bembeyaz w lensiz iki 

dolayı heıtinizi tebrik ederim. 
Fakat BİZİ tehdit eden bir çok 
tehlikeler var. 

Hiç biri cevap vermedi. MüL 
hil eaııiyetin tefi sözüne şöyle 
deft1ll etti : 

- Siz burada birleşmiş oldu. 
ğmıu& halde biribirinizi tanımı. 
JOmJDUZ. Jıleseli sen A.. şimdi 
bwman çıktıktan sonra arka
dqm Sile T nin kim olduğunu 
hilpmepin • Nekim S ile T i<:in 
de ftlliyet aynıdır. Bana. gelin. 
ce kim oldıJiwnu si7.İ?l hiç birL 
niz bilmemektedir. Yalnız ben 
llİ&İn üçünüzü de tanl.}'Or ve ma. 
ziJaiz Jaakkında. oWuğu gibi bu. 
günkü hayatmız hakkında. da. 
tam bir mahlmata. sahip bulu. 
l\1lJ'Ol'WD. Ve itte arkadaşıar bi. 
Jim cemiyetimi:&i.n kuvveti de 
baradadır. Fakat bütün bunla • 
ra. bu emaalai~ tedbirlere rağ. 
men BllTD11mn meydana çık • 
Dlll olmumda.n 4üphe olunabi • 
1 ir. Her tic;Unilzün <le üç harfli 
imsavı kullanmak salAhiyetini& 
var. Şimdi 11i7.e aoruyorum .. 

Ta.de Bielaky'nin kendi arzu. 
muzla dünyadan kaldırılan ço. 
cuitJ Jaromir'den ııonra ikinci 
oğlu Hilgo'nan da çalmmuı her 
hangi birinizin eseri midir? 

- Havır! diye üçü birden ce. 
vaı> verdiler. 
Şef devam etti : 

Bu. sahiden çok kestirme bir 
yoldu. 

Fllkat 'Mikael bir gün önce Al. 
da Branleyin anlattıklarmı ve 
Süveyş kanalı hW.e .-enetlerinclen 
en çoğunun İngilizlerin elinde 
bulunduğunu 'hatırlamakta gecı1c. 
medi. 

Her şeyden önce kendi kazanç. 
larmı düşünen anglosabonlardan 
böyle bir bliclalahk umduğu için 
kendi saflığına gilldü. 

'Branley ve arkadaşı ıimdi ona 
italyanlann kızıl denizdeki do. 
nanmasından. (Babülmendbb) 

- Fa.kBt bu kaçırma vakur 
da müUıiş Sinek Beyi kartı ile 
imzalanmı~tır. 

Bir lahza sustu, sonra söyle 
konuşma~a. suallerini yenile • 
meğe b~ladı: 

- Niste oturan Kont Serf1.0l 
namlı bir asilzadenin evini ate. 
şe veren sizlerden biri midir? 
Malum olduğu Uure bu adanı 
e~lce bizim tazyildmizi hiMC'L 
miş olduğundan b~n en il«i 
~elen düşmaD1anmız arasında .. 
dJr. BY zatın evini siz mi ya.ktl. 
nı&? 

- Hayır! diye yeniden ve hep 
birlikte cevap verdiler. 

- Fakat bır ağaca bl()alda 
<;akılmış olan meşum bir Sinek 
Beyi bu suçu da bize yüklüyor. 
du. $imdi en mühim ve en 'müt. 
hiş bir m~ye temas edece • 
~im. Söslerime. sualime iyi dik. 
kat edin: Akdeniz ortasında 
Jaromir isimli vat Ütt!'inde Ta
de Bielski'yi Valeri ve Kriatini 
öldüren sizlerden birisi midir? 

- Hayır, hayır, hayır .. 
Bu ~ manalı "'hayır,. dan 

sonra büvük bir süldit alona 
hakim oldu. 

- Ve bunları yapan ben ele 
değilim .. diverek şet 86Blln0n 80. 
nunu ba.fladı, ve töyle devam 
etti: 

- Barbarların beta 
le dövüşecekler !... • bd 

'Mikael dayanamadı. 
ya dönerek güzel bir 
ile cevap verdi : 

• 

A1lık 
~ a71Jk 
e a)'lık 
ı flllık 

I 
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h a r b i, ' {B~raft 1 4nci4e) 
--~l hayat erken !başlar :ve hal· 

m JıQy{ijc ekseriyeti erken 
~ erken ıfcalkar. ;Erken ~·ıı.tıp 

' \ıl ika~ak ıtalc~ ~çin, daWı 
16riiımelldir. Bu, cümlece ma. 

l\ıı "e llıüsellem bir harekettir. Er· 
~6 ratıp er~cn kn!lcma itiy.a,dmı 
1t1! ahnıynnları, tıu medent ,.c 
.'.l!llf' 
:!ıı ı ya~ama tarzını). alıştırmı.ık 
bı~h.it sarfetnıeği, yeni nesilleri 

e ıle mükellef olnnlara düşe11 
t tAıife saymaz mısınız? 
ıu.,.c . ı 
1 rsıte erde sekizde başlıyan 

' er 
~ var!;cn, ortn okul ''e lisele. 
~ ilGtnn mcdexıt ılle.min zıd· 

... -.e onJ.ardan ge_ç olarak .ibir ısa. 
~~etme sure,t,iJ.e 6şe !başlamak 
~ö.rfilebilir ıınl? 

ıtaranaıı lsı.anlıuldnki obıl
lllıı:ın şehrin muhtelif semtleri. 
\~mı~ olması, l§in dnha ko· 

21.nıinc imkii.o verııtiştir. Dal. 

11~tıuas halinde bulunduğumuz, 
ıla lll valisi, 1\fa::ırif müdürü ve 
t ~eşsul müfettlşlcriıniz, yapı· 
tııı vnldt cetvelinin u!n'k le

:&aınalan olsa da umumi)·ctlc 
~ lU için dnh,i tam we kolıı.ylık· 
"c lk edilmekte olduilunu ifade 

4 1tdlrler. 
!\il' CETVELLERiNİN' .SillHl 

CEPHESl DE lHl\IAL 
~l EDlLl\IEDl 
~ ı arkadaşlurım; 
~ ~rif Vekilliiiiınlı, yeni vnkiı 
t leriJtin sıhhi cephesini de ih-
1tltnemi.şllr. Mıuırif şı'.ır:ısınılıı 
bck1,;un kıymetli tıp mümc:;sil· 
IUundugu hııJdc :bununıa do 

d etrni)crel: lstanbnl Cnlnrsi
cn, :;ıynJ z:ımanda illi sıhhat 
;ız.ı ıodan olan profesörlerle 

11 '"e çocuk bakımı profcsörlc
b: komisyon halinde toplıınmış 

tı-1 ~ınc\·zudn reyleri sonılmuştur. 
~1 11!ti rapor, ):ıpılmış ol.ın işin 

llAunu 1:ısdik eden ilmt ve 
lıı bi~ \'eslkadır. ı·cndhıs z:ı. 
b rı. 1\in lıazı todilfıl tek lirin· 
~)ka bir cihette değişiklik is-

1t-.ktcdirler. 1\omisyon iızosm· 
ak~ır Prore~örümfızün öğleden 
b 1 lllüzııkcrelcrc sa)Ti sıhht

tr Ültınü ile lfııuın o1mııdıf;ını 
~'hede ''erdiği tıir konforans
~1traf-ş olduğu doğru dci;lldir. 
ı\ARiF1MlZ DlPDlRt 

~ VE SAÔLA'MDIR 
aatif Vekili bundan sonra 

, ;anıdaki istikrar meselesine 
~'k cevabı vcrmi!J, yapılan 
\ .. eleri ta'rih sırasiyle anlat. 
~'özlerini şöyle bitirmiştir: 
~nn arkadaşlar, muhterem 
~ l'artıanın suallerine cevap. 
~bitirmeden evvel kendimce 

t ~ödüğüm bir noktayı ar. 
llterim. :Bütün medeni 

~ 41. olduğu gibi bizde ıde ma. 
~elesinin yüz cephesi var. 

tın ellisi okutan ve okuyan 
~ . tam bir inzibatttl'. Maa. 

~1~ aksayan ve noksan cL 
düzeltebilmek icin ilk 

' . · z bu intizam ve i~zibatın 
~tr 0~caktır. Yüksek mecli. 
' diği direktiflere ve yaptı.. 
.,.~Iann ruhuna uyarak bü. 
~rif teşkilatının tam inti. 
.. t tam inzibat içinde çalış. 
,.. ' uğrqıyoruı:. Yirmi be§ 

>o arazı bir talim heyeti ve bir 
~ geçen bir talebe kütlesi, 

. ara uyularak idare edil -
ltiır. Bilmiyenler öğrenme. 

't cumhuriyet maarifi, dip. 
' 'ağlamdır. Türk hocası, 
~\'c ve isteye isteye, mes. 
l'~anı vazifesini yapmakta.. 
~· ,k talebesi, hür ve şahsL 

ltlin inkişafına müsait bir 
~t t havası içersinde ''dikkat. 
~ terbiyeli'' çalışmaktadır. 
~arifinin daha kuvvetliye, 

~\lkcmmele doğru gittiğini 
il lt için şu anda, aıralarına 

tı l'·~ışmakta olan yüz bin. 
tc llrk cvladmın teşkil ettiği 
fetn ve göğüs kabartan 

);: ayı düşünmek, kafidir sa. 

~~RELER NEDEN 
~YARt DEGlLD!R 
~ereıeri ihtiyari yapa. 

sebebi çocuklarımızı 
lıaon.ra soknklarda aylak 

i . ale getirmemek ve ça
lı- Sın onlara imkan ver. 
lllt~neler sonra bu imkan 
;~nden tahassül edince o 

t~..._ ~öre tedbir alınması 
"<1-0iidir. abat ve gürül -

ıı.;;ıı§Inayı temin için bu. 
sınıfa bir öğretmen 

~ buıunuyoruz. Eminim 
ltltlarımız, bu itiyadı ka. 

~tlı~ar ve kendi kendileri
ltı~a ları zamanlarda bile 

~l t.ıannı bozmıyacak hale 
~ht :Jad!r. Yaratıİışında ka. 

18.kı da temiz olan ev. 
l~~· kendilerine karşı gös. 
~i ıı bu ihtimamı severek 
A..ı~Seyerek karşılamışlar. 
Ci~llıış tedbirlerin ufak 
aı Uerinde uf a.k tefek 

ar olınu~ diye verilmi§ 

kararlardan dönfilmcsi asla ıüye gelen sual sahibi Ali Rana 
mevzuu :bahis değild.ir. Yapaca. Tarhan (İstanbul) şu beyanatta 
ğmıız şey bu aksayan cihetleri bulunmustur: 
derhal ve tam .tashih ettirerek Muhterem Maarif Vekilimiz 
onları yüzde yüz muvaffakıyet.. sualin üç noktasını tenvir buyur
le talı~~~ et~rm~ktir. V~it dular, kendilerine arzı teşekkür 
cetvelı ışı ~? ?ö~!:Wr ve böyle ederim. Mektepleıi~e erken derse 
?lmuştur. BütUn o~~menler :ve ba~la.nmasma şahsen ben de ta.. 
ı~a.ı:~ ~da~l~~m1z ıkı. aydanbe. t raftanm. Öğclden 60nra saat 16 
rı buyilk bır Jtı~a v~ ~~tle .bu ya kadar talebenin mektepte bu. 
tıususta:ki emır~erı~ızı. tatbıke !unmasının çok görenlerden de 
çalışmışlardır. K~?dılermı:. h~- değilim. öğleden sonra bir buçuk 
zurunu~~ teşe~r e.t.ınegı bır saat müzakereye tahsis edilmiş • 
borç bılınm. 1şını ya~mamış o. tir. ileride houlann adedi mu -
l~Iarm da me~uat ıcapları~a Ait olunca bu müzakere saatle.. 
g?.re muamele ıgareoeklerı tabii. rinin tatbikat dersleri saatlerine 
dg'İruL KİTAPLARIN'! YAZ. tab~l tdilmw ide faydalı olabile • 
DIRMAK 1Ç1N MUSABAKA cektır. 

AÇl'IK ikinci nokta hakkında verdikle. 
Savm arkadaşlanm, muhte. ri ~abla~ anlqılıyor ki bazı 

rem Rann Tarhanm ikin.ci sua. me.ıttep lcitaplarmda bazı yanlış. 
li .kitap meselesine taalluk et. !ıklar mev~~t~u~ ve bu. yanlışlık. 
mektedir. Bu mesele şu Parça. lann tashıhi ıçm tcdbırler alın. 
ıara ayrıla.bilir: Birincisi okul mış!ır. Yalnız mevcut olan yan. 
kitaplarını hazırlamak ve yaz. h~hıı:laı dan dolaf! ır.esul ve mu. 
dırmak, ikincisi okul kitapların. atap tutut!ması ıca~dcnler. ~a:. 
da görülen yanlışlıklar. u. muhterem maarıf vekilının 

Bir senedenberi lise tarih ki. bunlara musa~~a buyurmaya -
ıtaplarile orta okulların yurtbil. cald.mnd•n. ~1?1- Bu. ~~ _ 
gileri müstesna olmak üzere lıf!arı tubıb edilip tashihlı ki. 
yazdırılacak bütün kitaplar mü~ tap!ar tt-v2'i edilbceyc kadar ta. 
sabakaya ko:unu~tur. Alfabe, !ebenin ellerinde bulunan kitap. 
ilk okul yurtbilgisi, tarih ve a. tarın yaniıtları vekalet tarafın. 
ritme tik, okuma ve tabiat bil. dan sayfa ve satırları tasrih edL 
~isi için müsabakalar açıldı. lerek temin edilmek suretiyle ta. 
İlk ve orta okul coğrafvalan, lebeye sınıfta hocalannın önün. 
~cometri, aile bilgisi, köv okul. de mevcut yanhslann tashih et. 
lan sınıf kitanln.rı, musıki ki • tirilmesi zaruridir. 
tabı, orta oku!ların okuma, ta. Bu yanlışların içinde müellifi 
ırih. matematik, ev idaresi, ço. olan hocanın dersine kifay'~tsizli. 
cuk bakımı. musıki kitapları. ğini gösteren neviden bahis bu. 
liselerin, edebiyat. :p ikoloji ki. yurmadılar. Bahis buyurmadık. 
tapla.r:ı için de mUsabakalar a. tarından dolayı ben de böyle bir 
çılmak üzeredir. Diıforleri tet • vaziyetin mevcut olmadığı neti. 
kik olıınqvor. Kitanlardan şika. cesine vanyorum. 
vet edenler ve ivlsini yaomağa Programlardaki istikrar mese. 
muktedir olan bütün vatandaş - lcsie gelince: 
l~n bu müsa~kalara iştirake Hakiki ihtiyaçların icabettirdi. 
bır kere de yuk~~ huzurunuz. ği ıdcği~iklikleri programlarda 
da 1'en davet edevım. . yapmak zaruridir. Bu takdirde 
Savın arkadaslanm, Maanf lazım olan ders sen-esinden ev. 

~ek~lliğiniz asliı inhisarcı bir vel yeni ki;apların bulundurulma_ 
zıhnıvet . mevzuu _hahfi?lamaz. sı, hocaların sınıflar açılır açıl~ 
~~ntematik ve tarıh ~ıtapları maz tereddütsüz tedrisatına baş. 
ı<;ın ı,:cçen Yıl :ıı:ı!an musabaka. layabilmesini ve yeni derslerin 
la~, ıdar~ ve ılmı mah?-urlar!m de talebenin eskiden öğrenmi§ ol. 
ırörer:ek ıptal ve tecdıt. _;ttık. duklannı insicamı kaydettirmiyc. 
Keyfıyet ~az.etel~rle 

1
de. ı!~~ .o. cek surette verilmesinden ibaret 

lu~muştur. Maarıf \ e~ıllıgı ıle olması lazmıgelecektir. 
alakal~. he~ arkadaş bı~en .8 '!1- Bu müzakereyi milteakıp rur. 
c~~ ~usavı muamele go~bılır. nameye geçilerek Büyük Millet 
Cünkü bu mevruda gayemız, ev. Meclisinin ı g3g yıtr eylül h eeabr 
14Uar!mıza do~. tem~z ve u. hakkındaki ma.rbat a okunarak 
cuz ~-ı~p temin ~tmektır. Buna tasvip olunmu~ ve Tül".kiye - Es. 
ememnı v~rmek ısteven herkes. tonya ticaret ve kliring anlaşma. 
le berabenz. ·· ı k b. · · 
YANLIŞ KİTAP ?vfESELESl sı::a muzeyye anunun ırıncı 
Glelim vanlış kitao meselesi. muz~k~.rcsı>:a pılmrşt!r: .. 

ne, bir lise öğretmenimizin lise. ..Buyük Mıllet Meclısı cuma gu.. 
ler icin 11 sene evvel yazılmrn nu toplanacaktır. 
bir edebivat kitabı hakkında 
vazdı{fı tenkitlerle ortaya çıkan 
bu meselevi Vekilliğimiz daha 
önce dikkate almıs, ve önümüz. 
deki sene vetistirilmek Uure o 
kitabın yeni \'e musahhah tabı. 
nı yaptmnaifa haşlamıştı. Or. 
ta okul ve lise tiirkce ve edebi. 
vat kitaplarını tetkik için ton. 
ladıjhmız komisyona yeni tabı. 
run 12 formasını ve mütebaki 
müsveddelerini tevdi ettik. 

Mevzuu bahis kitap, kitap 
kanununun neşrinden önce ka. 
bul edilmiş ve kitaba esas olan 
orensiplerle fikirlerde ittihat 
f!Örmemesinden venisinin yaz -
dırılma.sı mlimklin olamamış. 
tır. Yanlıslar, bilhassa nazım 
kısmındadır. Yakın zamanlar. 
da yazıldı~ı halde dil bakımın • 
dan eski olan bu eserler. milel. 
lifleri, metinleri yeni harflere 
dökmekte mfü::küllere sokmak -
tadır. Mütehassıslar. tashih ve 
tenkit, te.ı:;ebbüsiinde bulunanla. 
rm da tashih ederken yanlışa 
düştüklerini yazmlfj ve söyle -
mi!"lerdir. Bu anlntıvor ki sene. 
lerdenberi bllvük bir tahavvül 
~ecirmekte olan dil ve edebiya. 
tımız. tedrisleri mevzuu bahsol. 
du~ za.ı11an Maarif Vekilliğini 
zaten halledilmemiş bir mesele 
müvacchcsinde bırakmaktadır. 
Bu mevzııda salahivetli ı?ördü. 
iiiınüz öifretmenleri topladık. 
Ça 1 T5maktadırlar. 

Şimdiye kadar arzettic7im ki. 
ta.otan yürüverek bUtün okul 
kitaolarınm kötü ve yanhs ol. 
duğunu sövlemek doi!ru deffei~ -
dir. Vaki tenkitlerede hata dı . 
ve ):!österilen husm=ların bir kıs. 
mı bu k;tanların ilk tabılarma 
aittir. Su halde her veni tabı 
vapıldıkça evvelce l?'öÜ:len kaç. 
mış olan ı-;hetler taqrih edili -
vor demektir. Kitanlarımıwı 
vii1.dc yüz mükemmellic7i idd:a 
edilemez. Fakat, sarfedilen e. 
mekler, canlı ve cansız bütihı 
vasıtalardan azami istifade ile 
(>'östcrilen ihtirrııımlar. avnı s1ı. 
retle mükemmelivete doITT'u yü. 
ründfüfünü de inkfı.r etmek hak. 
kmt klmııeve veremez. 

RANA 1'A~HANIN 
BEYANATI 

Maarif Vekilini müteakıp kür. 

Bir Alman iktisatçı-
smın vazıs ı 

Alman yada 
heyecan uyandırdı 

I.ı0ııclrıı, 6 (Husu i) - Ma
reşal Görlngln gazetesinde bir 
Alman iktısatçısının ynıdıgı 
makale Almau)·afüı. galeyan 
uynndırınıştır. 

Bu makale, İngiliz abloka· 
sınm Alman ticaretini akame
te uğrattığını itiraf etmekte. 
dir. Alman muharriri diyor ki: 
"Hakikati görmeliyiz. Alman 
ticaret vnpurıarr, yUzden fazla 
limanlarda yatıyor ''C bir kıs
mı mllsndeı-c edilmiştir. Hlt
ler, Almaııyn için - ya ihracat 
yapmalı, ya ölmeli, demişti! 
Ve Almanya, bu arzuyu yerine 
getirmek içln ithaU\t ve ihra· 
cntta bil tun gayretiyle çalışı. 
yordu. Şimdi ise, hu faaliyet 
ölüme gidiyor.,. 

Alınan iktisatçısı, hUküıne. 
tin tahsisat suretile yardım et· 
meslni., tavsiye etmektedir. 

--n--
Taymis·in baş. 

ma~alesi 
Londra, 6 ( H usu.si) - Bu. 

günkü "Times" gazetesi başma
kalesinde, Rusların Balkanlara 
ve Anadoluya karşt emellerin. 
den bahseden yeni Alman pro. 
pagandasma temas etmektedir. 
Bir taraftan Alman resmi ga. 
zetcsi Volkişcr Bcobahter diğer 
taraftan Alman radyosundan 
tereşşüh eden bu prop~andaya 
göre Rus istilasının hedefi Tür -
kiye ve Küçlik Asyadır. 

"Times" gazetesi. Almanların 
bu propagandavı niçin yantıkla. 
rmı iı.ah ederken diyor ki: "Al. 
manlann bu propaeandayı yap. 
malan Rusların Baltıkta nüfu. 
zunun bUyüınesfnden çok kork. 
tuklarmdan ileri geliyor. Bu su. 

Helslnkl, 6 (Htısusi) - Fin
landiyanın bugUn istiklfılinin 
22 inci yrldöntimU idi. Bu mU. 
nasebetle blitUn memlekette 
şenlikler yapılmıştır. Hariciye 
nezaretinde bir resmi lrnbul 
yapılmış, Alman orta elçisi de 
merasimde bulunmuştur. Rei· 
slcumhur radyoda bir nutuk 
söylemiş, "BUyUk kuvvetimiz, 
blrllğimizdlrdlr., demiştir. 

Amerika Reisicumhuru Ruz· 
veltten yıldönUmU mUnasebe. 
tile b1r telgraf gelmiştir. Dun. 
da Amerikan millet ve bükü· 
metinin derin hUrmet ve mu· 
habbetlerl bildirilmektedir. 

Diğer taraftan Parldmento 
gizli bir yerde iki umumt celse 
akdetmiş, bUtçe encümeni 700 
milyon l\larklılt istikraz teklif 
etm!ştfr. 

Ruslardan 15.000 esir alın. 
mll)tır. :Pinlancıtyaya hUcum 
eden ordu General Maresko. 
vun kumandasr altındaki ye· 
dinci ordudur. Rusların Fia· 
landiya nrazisine bazı yerler. 
do 4,0 ldlometre kndar girdik. 
leri, buna mukabil bUyUk za· 
yiat verdikleri bildirilmekte· 
dir. 500.00o Rusa lcarşı 400 
bin Finlandiyalı karşı koy
maktadır. Rusların hava kuv. 
vctleri kahir bir falkiyot gös· 
termektedir. 
Finlandiyalılar Rusların dum 

dum kurşunu kullandıklarını 
bildirmektedirler. 

Btokholm, 6 ( A.A.) - Bura. 
ya gelen haberlere göre elli l. 
talyan tayyaresi bugün hava 
yolu ile Finlandiyaya gelmi§ • 
tir. 

Stokholm, 6 ( A.A.) - Fin. 
landiyalılarm da tank kullan
dıklarına dair haberler ilk de. 
fa olarş.k alınmıştır. Sekiz FiIJ.
landiva tankı on Sovyet tankı. 
na hücum elmiş ve tahrip eyle. 
miştir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine 
göre, Helsinkide bulunan elçi. 
likler on ltilometre dahilindeki 
Grankulla köyüne nakledilmiş. 
lerdir. 

Hcl.<Jinki, 6 ( A.A.) - Finlan. 
diya. bahriyesi Aaland adalan. 
nın etrafını maynledikten son. 
r a adalarda.ki mUhim ıuıkerf 
kuvvetleri çıkarmL5lardır. 

Ilcı:rinki, 6 ( A.A.) - Hava... 
nın bulutlu olması ve bilhassa 
çok kar yağması bugün ha.va 
faalivetinde hiçte müsait olma. 
mıştır. 

Rus tazyiki Petsamo mmta. 
kasında ve Ladoga gölünUQ şL 
malinde artmaktadır. Sovyetler 
burnlarda zırhlı otomobiller, 
tanklar, tayyareler ve mühim 
asker kuvvetleri kullanıyor _ 
lar. 

Finlandiyaltlar büyü kbir cesa. 
retle harp etmektcıdir. Hatti Rus. 
]arın cepheden yaptıkları bir ta. 
arruz pilslrlirtülmüştür. Fakat 
dUşmanm tazyiki mütemadiyen 
artmaktadır. Bununla beraber 
Ruslar henüz Menn-erhein hattı. 
na varamamışlardır. 

Stokholm, 6 (A.A.) - Sosyal 
demoratcn gazetesinin Helsinki • 
deki muhabiri yazıyor: 
Finlandiyanın beklenmedik mu. 

kavemeti neticesinde Lenin gar. 
nizonunda kanştlı:lıklar zuhur et. 
miştir. 

Roma, 6 (A.A.) - Popolo di 
Roma'nm Helsinkideki hususi 
muhabiri, muazzam Rus kuvvet. 
]erinin Ladoga gölü nuntakasında 
Carclie cephesinde ~k şiddetli 
bi rtaarruza geçmiş old\Jklarını 
bildirmektedir. 

Stokholm, 6 (A.A.) - İsveç 
hükumeti, memleketin ve Bothnie 
körfezinin bitaraflığmı daha iyi 
bir surette garanti etmek için Aa. 
land adaları ile tsveç sahilleri ara. 
sında maynler koymağa karar 
vermiştir. 

Sovyetler 15 kişi 
tevkif etti 

Polonyada Ruslar tarafından 
i§gal edilmiş olan yerlertde, yahu. 
di aleyhtarı propagandaya tesa. 
düf edilmektedir. Sovyet idare. 
si, bu sebeple on beş ki§i tevkif 
etmiştir. - Daily Sketch. 

retle Rus hedefini ~ka istika. 
mete ~virmek istiyorlar. Yani, 
kendi gözleri olan Balkanlara 
değil de, biraz da uzaklara, Tür. 
kiyeye çevirmek emelindedir. 
ler ... 

Times gazetesi makalesini 
şöyle bitirmektedir: "Türkiye 
hükumeti, böyle basit manevra. 
lara aldanmaz. Türk siyaseti te. 
ıniz ve dürüsttür. Türkler, Rus. 
tarla iyi t?eeinmek ister: ve fa. 
kat Ruslar lehine aaIA. feda.klr
lık edemez.,, 
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E LLE R iN DiLi: 15 

Beynimizdeki tahavvüller elle· 
rimize nasıl akseder ? 

Mukadderat 
(talih) çizgısı 
muhakkak ki 
başlıca el çizgi. 
lerinin en mü. 
himlerinden bi. 
ridir. (Resim 11 
numara 1.1) .. 

Sebepleri izah \ , 

olwıamamakla ('' beraber bu çiz. -\' 
gi hayatımızda. ~ 
ki başlıca hadi. 
selerc işaret e. 
eler. ' ı' 

Hatta hemen / 
doğuşta bile ma. j 
sumu istikbalde ' \ 
bekleyen mukad '/ V / 
deratın ne oldu. ~ 
ğunu öğrenmek ~ - .., 
mümkündiir. - ~11 Bazı kereler No. 11 v• 
bu hat görünüşte gavct hafif ve seneden diğerine gelinceye ka " 
muğlaktır. Bu mukadderat yo. dar değişir. 
lunun henüz tamamen açılma _ Bu hadi~lerin sebeplerini an. 
mış, çizilmemiş, ve kati bir şe. lamak imkansızdır.. Fakat ha. 
kilde belirmemiş olduğunu gös. yat öyle sn·larla doludur ki, 
terir. Diğer ahvalde bu hattın bunlardan biri veya diğerin.in 
bütün merhaleleri açıkç.a tefrik biribirinden üstün bir kıymeti 
olunur. Bütün muvaffakrvetsiz. olamaz. 
likler veya aksine muvaffakı _ 
yetıer, sevinçler ve kederler, va.. Bir çok büyük profesörler he. 
ziyete göre gayet açık hudut _ pimizin bir mukadderata malik 

olduğumuzu kabul etmişlerdir. 
!arla bu hat üzerinde görülür. Nitekim din kitaplarında da 

Bütün mütefekkirler bir çok mukadderata çok mühim bir 
kimselerin di~erlerinden çok rol verilmiş. bir çok milletlerin, 
mukadderata tabi olduklarını bir cok cemiyetlerin geçirecek. 
kabul ederler. Acaba bunlardan lcri değişiklikler ve akıbetleri 
akıbetlerine bu kadar bağlıdır _ evvelden tayin olunmu.5tur. Zih. 
lar, neden kendilerini evvelco nimizdeki esrarengiz melckele • 
çizilmiş bu hatta terketmiştir. rln hududu yoktur. lnsan zekL 
!er? İşte bu SU(lli bütün müte _ sı, cismi belli olmıyan bir çok 
fckkirlere yolunu §a§ırtmakta • varlıkları meydana çıkarabile -
dır. cek vaziyettedir. Son senelerde 

Bazı kimselerin mukadderatı 
çizilmemiş gibi görünür. Diğer. 
leri eiln ~n üstüne katarak 
mukadderatlarını tayine uğra • 
§ırlar. 

Ben bir çok misallerde beşik. 
ten mezara kadar hayatın bU • 
tUn safhalan inceden inceye i. 
şaret edilfiı.iş olan mukadderat 
çizgf htri ~lfrdllm, Diğer bazı eı. 
ilerde yalnız havatm bellibaşlı 
hadiseleri gösterilmişti. öyle 
h~yatlar vardır ki bunlarda hiç 
b~ .~Y evvelden mukarrer gibi 
gon.uımez ve bu ahvalde elde 
işaret edilmi~ olan hadiseler bir 

trp ilmi beyin.deki hürcelerin bir 
değişiklik bir arlına gösterdik • 
lerini ve bu tcbeddülün mevzuda 
tezahürünU göstermeden çok 
evvel vukun gelmekte olduğunu 
isbat etti. 

Öyle zannediyoruz ki hayatı. 
mızın her mühim hadisesi bir 
firki tcbeddülUn mah'""ıi\Qür. 
Beynimizden ellerimize giden 
.fevkaIA.de hassas ainirlev var. 
dır. Bu gibi fikri tebeddülleri 
ve bunların neticesi olan hMi. 
seler ve hareketlerin daha eevel. 
den kaydedilmiş olması bu §e
kilde mtimkUndür. 

,n,,.,ı.,,,. ........ , 

Murmansk limanı kıyılarında 
(Baş tarafı 3 iinaildc) 

Fakat Alman erkll.nıhnrbl· 
ycsi yaptığı bir hesapla icabı 
halinde denizaltı kuvvetlel'ine 
mUracaat 10.zım olunca ancak 
elinde kuvvetlerinin yarısını 
bulabileceğini ve diğerlerinin 
yolda olacağını hesaplamıştır. 

İşte bunun için nyrıca ted. 
birler alınmrş, ve harp ilan o-
1 unmazdan evvel seri ticaret 
gemileri denizde çok tecrübeli 
Z:ibltler ellne verilerek deniz· 
altı gemilerlnl takviye etmek 
Uzero Murmansk'a gönderil
miştir. 

lşto bu bahis ile Bremenln 
Akıbetine gelmiş bulunuyoruz. 

G1ZL1 EMİRLER 
Bu vazife için Brcmcn ye 

Doyçlnncl seçilmişlerdi. Bir as· 
kerı vaziyet hCı.sıl oluncn bun. 
lar derhal Murmansk limanına 
gideceklerdi. 1 ki gemi kaptn
nına da mUhUrlU olarak gön· 
derilen gizil vo mUhlnı emirle· 
rin 25 Ağustos 1939 da açıl· 
maşı bildirilmtştl. 

Bremen gemisi Nevyork 11. 
manına demlrled

0

iğl tarihte 
kaptan bu gizli emirleri öğ
renmiş bulunuyordu. 

Ben Bremen transatlantiği· 
ni .Nevyork limanında mazot 
yUkletirkcıı gördUm. Gcmhle 
on sekiz bin mili Bahrilik bir 
seyahat yap3cak kadar yanıcı 
madde bulunduğu halde Bre. 
men ftzamt derecede mazot 
yUklemiş bulunuyordu. 

Amerikan gUmrUğU tarafın
dan muayene edilmek Uzere 
iki gün tutulan Bremen bir 
nıUddct geçikıne ile 29 Ağus. 
tos 1939 gUnU öğleden sonra 
demir aldı. Limandan çıkıp Nn
tukct deniz fenerini geçtikten 
sonra şark istikametini tuttu 
ve lıu istikametini tnm beş sn· 
at müddetle muhafaza ettJ. 
SUratl saat~e vasatı 26 mildi. 

Garbt Hint filosundan ayrrl
mış olan bir tnglltz kruvazörü 
gemiyi gözllnden kaçırmıyor· 

du. Henüz harp başlamamış 
olduğu için kruvazörUn bir 

ba~ka. harekette bulunmasına 
imka.n yoktu. 

Gece olunca Bremeıı yine 
ayni istikamette ye butUn ışık. 
ları yakılı olarak yoluna de
\'am etti. Fakat yavaş yavaş, 
otuz iki mile varıncaya kadar 
sUratlni arttırdı. Birdenbire 
bUtUn ışıklannı söndürerek 
karanlıklarda kayboldu. 

Denizin :fevkalA.de azğm ol
masından müteessir olan lngi
liz kruvazörü, :Alman ıgemfsi
nin yavaş yn.vaş sUratinl art. 
tırdığını farketmemiştl. Bu 
münasebetle ayni sUratle YO
iuna devam ediyordu. 

Ancak Drcmen karanlıkta 
kaybolduktan sonra sUratlni 
arttırması !Azım geldiğini an
ladı; ve Bremcn'iu Cenubl A· 
merikayn. gittiğini düşünerek 
ayni istikamette yUrUdU. 

Fakat Bremen ıeıklannı 
söndürUr söndtirmez derhal 
tornistan yapmış ve L'imal • 
gnrp istikametini almıştı. Ye
ni istikametiyle To.vre - Neuye 
açıklarındnn geçti ve istikame
tini biraz tadil ederek Groen
land sahillerine doğru yol aldı. 
DUtUn ışıkları sönUk olduğu 
halde saatte 32 mil ile yoluna 
deyam ediyordu. 

Bu şekilde ertesi gün öğleye 
kadar seyir ettikten sonra, ya. 
nıcı maddesini sarfctmemek 
için sUratinf yeniden yirmi altı 
mile dUşUrdU; ve mümkün ol
duğu kadar şimalden ihtiyatla 
seyrederek yedi gün sonra 
Murmansk limanına vardı. 

Bremen'e blitlin bu seyahati 
sırasında bllCı.hara Cenup At
lantikteki faaliyeti dolayıslyle 
uzun müddet bnhsl gecmiş o· 
la.ıı Von Spee kruvazörUnUıı 
de refakat etmiş olması ku\' 
\'etli bir ihtimal dahilindedir. 

Alman bahriyesinin gizli 
bahri Ussu, Mlmmarsk buıgUne 
kadnr müttefikler için clddt 
bir mesele teşkil etmiştir. 

MUtteflltler araba huna dn 
bir çare bulabilecekler mi? 
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Asipin Kenan 
Q(.._, RSA { ~ KAYIPLAR ) 

-Ankara 6 12-939 - 1 (i!J_;J_G-si-c-il_s_a_)_ll_ı_:_lı-ıı.-at_ö_ı·-c-h-1-iyeti. 
Sizi; SOCUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, 

BAŞ, DiŞ ve bütün ağrılardan ve kırık
lıklardan koruyacak ilaçtır. 

~~~~~~~~~~~·~~~~-r 

nları · ist. Vakıflar Direktö~lüğU ilA 
f\ıyrn<'Iİ 

Lira J\r. 
Pey p;ı r;ı 'ı 

Li-ra Kr. 

StJO 00 GU 

311l sn 23 

00 .\leıııtlar e~ki Liıl:ı 11.ı) reli in \'C :.cııi .\lcnıdar 

ın:ılı:ılle~inin Falına Sull:ın ı·:1ınii sok:ıjl;ıııda eski 
12 Ye yrni i Xo.lı iki k;ılla dürt oda \e lıir so
fadan ib;ıret aynı Ş:ıh S11ltaıı \'akfıııdaıı lıah~·cli 

e\İn tamamı. 

'iG Seklı.ııı başı Yakup .\ğ:ı ıııalı:ıllcsiniıı Kııl:ıyt'ı 

sok.ığınıla .S ;\o.it rliikk:"ın l:ıııııııııı. 

Yıı~:ırd:ı )'(t1,ılı g:ıyrı ıııcnkııllrr salılnı:ık iit.l'l"l' l;) ı.ılin ıııliılıktlı· 

:ı~·ık artlırıııay:ı çıkarılıııı5lır. llırılcsi 11 /12/!l:l!l l':ız:ırlr-.i giiııii saal 
l:i ıc it'r<ı eılileceğindeıı talipleriıı Ccnberlil:ı~t:ı \';ıkıfl:ır B:t'i11tiidlirliiğii 

;llalılfılfıl kalemine ıniirarn:ı 1 l:ı rı. ( 9it:J) 

1 Askeri Fabrıka'ar umum MUdUrıüğü ılanları \ 
3~ı0 ıııelrc rııik:1bı çıralı çam tahtası "3,5: 1XI), l:iXO,O:!:i elı'adıııcla., 

3:io ,. "3,5: .ıxo. ısx11,02:ı .. .. 
tWO "3,:i: .ıxu, ~!<!XU,O~:i ,. .. 

taırı:ııncn ç:ıın \'erilmecliği l:ıkdir<le her kalemin nısfı kükııar ol~hılir. 
T;,ılııniıı edilen bcılcli "(ill.OUO,, lira olan elı':ıt \'C' miktarları ) ıık:ınb 

~:ızılı u~· k:ılern çıralı \':Jlll t:ılıt:ısı Askeri Falırik:ılur lJıııum '.\liic.Jlidiiğiı 

:'llcrkez Satı nalına Komisyonunca 11/121!13!1 Par.artrsi sıliııü s:ıat 1fi clıı 

p:ızarlıkln ilıa\c erlilecc•ktir. Şartname "3., !ıra "l:i., kuruş ınukahiliııtll· 
kornis)oııdan verilir. Taliplerin nıu,·akk:ıt lrıniırnt ol:ııı "4iUO., lira ,.c 
2HIO ntıııı:ıralı kanunun 2 \'e 3. ımıddelrrintleki vesaikle komisyoncu 
nlınadıklıırına ve bu işle alakadar lüccanluıı olduklarına dair Ticaret 
Odası \'l•sikasile mczkı'.ır giiıı ve sa::ıtle komisyona rııiirncanıları (!l!lSll) 

* * * 
200 Ton kurc:;ıuı alınacak 

Tahmin e<lılen bcıleli (fi:l.000) lira olan 200 lon kur-;un .\<>keri Fuh_ 
rikalar t.:ııııırn :'IIüdürJüğü ~lerkcz Satınalına Komisyonunca l l/12ı9:l!l 
Paz:ırtesi günü saat ı;; le pawrlıkla ihale edileceklır. Şartname 3 lir;,ı 

1;; kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin ııul\·akkat tcrni
nal otan (4400) lira ve 2 190 numaralı kanunun 2 Ye 3. maddclel'inıldd 
vc,aikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle al;ikauar tüccardan ol-
duklarına d:.ıir Ticaret Oda'>ı vcsik:ısile mczktır ~ün ve saalte Koınis· 

___ ÇEK L ER ___ mi z;ı~i eltim. \'(•ni~ini alacağım. 

dan c.~k isini ıı hül,ıııii kalıııac.Jı. 

t~lHEGOR l Sterlın (lnııılız) 
100 Uolar (AıııerıkaJ 

ıuo Fraıı:;ıı trankı 

100 Lıret dt<1l);ı) 
100 bvıı;re frankı 
100 Florı n ( hlcıııl'll k ı 
100 Jfannıark (,\iman 1 

100 Belııa (Bcl~·iJ..a) 

100 Uır:ıhrııı (Yunan) 
100 Leıa (Bulı«ııJ 

100 Çel;oslo\'ak kuronu 
100 Pez<'la (lspan):ıJ 

100 Zılotı (1.t'h"tanJ 
ıou Pcııı,ıo (:\lal·arJ 
IOU Ll'Y tHuıııcnJ 

ıou l>ınar ( \ u110,la\'J 
IUO bveç Kuronu 
100 llulıle (~loskoval 

lstikrazlar 
l'l.ırk burcu 1 µc~ı n 

'
Erı,ıanı 

Sırns - Erzurum 111 
\!erke? Bnnk:ı'ı 

5.'.H:!S 
ıao.:rn 

2.8810 
6.i9:!j 

:!9. ili 
GS.58:i 

21.4n;) 
U.9G:i 
1.!iO:i 

2:l.(i92j 
tl.!ll j 
3.l(i 

31.02i5 

1 !l.iO 
Hl.-

• * • 
lla) c.Jarpa~a Lisc..,iııılcn 1937 de 

alu ığı ııı di ploınala rı 1111 ka) lıeltiğiın· 
den lıüküııısiizdürlcr. 

Fen U. Sınırından Hi15 
Hirtll Eren 

J\ııılıküy 2 inci Sııllı llukıık lla· 
J.-i 111 /i iii ııd c Jl: 

Sıw<liye Ş:ı~kın liakkaltla K:ır:ıkol 
suk:ık 1:.? nunı:ınılı haııcde ıııukinı 

iken ölen ve terekesine hfıkimliği. 

mizre el konulan Alaec.Jdiıı Asn:ı'ya 1 
ait ars;ı ıı ı ıı ~al!Jıııasııı;ı karar veril. ı 

ıııiştir. 

1 - J\:ı<lıköy eski Sahrayı cedit ı 
_,eni Suaıliye mahallesinde Şaşkın 

Bakkalda Karakol sokakla 933/HH 1U ı 
tapıı, 3 harita :\o.lı i:>6 metre mu· 
rnhlı:ıı arsanın t:ııu:ııııın:ı ıııahke-

l ıtıl'l'C hı) in olunan ) eminli ehlinı
kııf tarafından ( 1 iOO) lira kırnıct 
lak~lir edilmiştir. 

~ - JJiriııl·i :ırllırın:ı 9/ 1/9 .t.O t:ı-

Tıcare4 ve Lanı re öorsası rihine ıııiba<li f S:ılı ııiin ii sa al l U 
dan J l,30 a k:ıılar J\:ı<lıküy 2 inci 
sulh hukuk mahkemesinde )apıla. 

cak birinci arttırnı:ıda ıııııhammen 

kıymetin :ı iizde /j i elde edilmedi
ği takdirde ikiıH·i arllırmao,ı 25/11 
!140 Prrşenıbe siinii a~ ni s:ıatler<lc 
İ<'ra rdilccck \'C en soıı arttırına<l:ı 

ihale oluııae:ıkt ır. 

6 . 12 939 
Fi\ A l'L\ll 

Buğday yurırn~:ık: 5.2!l, fı.:ı ı, 

13uğd;ıy scrı: 5.10, ;us. Uuğd:ıy 
kıııka: 5.12 1/2, .\rp:ı yemlik: 
5, Arpa .\naılol: l.:!1), 4.'.!2, <,:a,·_ 
clar: 4.J:i, cw, Bulı.:ur: 1u.:rn. 
Uakla: L:.W, Ku.)yemi: 6.10, Ke· 
ten tolıum11: ı;ı, Fawlyc: ıs, 

Su,am: li.'.W, k fındık 10. 42.'.W 

Buğday: 557, Aı·ı)a: 45, \'a
pak: ::!40, t•ıı 75, Suo.;aııı: 5j, Fa
sulye: 70, ~[ısır ı:ı. P. \'ağı: 34, 
S. \'ağı 11, :\ohul :>. 

CIUEN 

Fasulye: 20. 

:i - Talip olaııların tahmin cc.li
lt·ıı kıymetin yüzde 7,5 ni~betin<lc· 

teminat gö~lcrınelcri l:lr.ıındır. 
.ı _.: '.\lutrrakim \'ergilcr ve yiiz

ıle 1 kanuni harç terck<')·e, ilı;ılr • 
pulu intikal harcı ve tcll:iliye müş

teri re aittir. 
;; - ihale Lıedeli 7 ~iiıt zarfınıl:ı 

mahkeme kalemine lc\'rlİ ec.Jilerck_ 
tir. ,\k-;i halele ihale fesih olunup 
lııınıl:ııı nıülevellil zarar ve ziyan 
,·r faiz tazmin rllirilir. 

!i - '.\lüzaycde alenidir. 

)ona müracaatları. (9912) Bt!yofj/u Vürıliiııcii .\'olerli!iinc: 

7 - ipotek ı;u hibi :ıl:ıcaklılarla 

di~cr alfıka<lnrların gayri menkul 
iizeri nıleki ıdaraklann ı n, hususile 
faiı ve masrafa dair olan iddiaları
nı C\'J':tkı müslıitclcriyle (:l0) gün 
içinıle mahkeme~ e hilclirmelcri ıa. 
zııııılır. ,\ksi halele hakları tapu si· 
rilleriylc s:ıbit olın:ıılıkı;a s:ıtış be. 
dcliııılcıı hari~· kalaC'aklardır. Bıı 
mrt·lnıı·i yet i rt i Cnk hakkı sahipleri. 
ne de 5;ım'ildir. 

1 
- . 

1 
J Dairenize.len t:ı-.ılikli (i Kanunu. 

Seli mı ye Askeri Satınalma Komısyonu ılanıarı ('\'VCl f)3!l taı-ih \'C 1 i13G ~o.lı sc· 
netle htic:ırıtıııl:ı lnıluııaıı Ilcyoğlıı 

Selimi ye Tüm Birlikleri Kar:ıc.Jcniı Boğrızı Birliklerinin ,.e Ha) dar. 
pa)'! Siirt lla'ilahanesinin ihtiyacı için evsaf ve şeraiti clahiliode (t80Ul 
kilo kııru soğan pazarlıkla sat111 alınacaktır. Paıarlığı 8/12/939 Ctıııı:ı 
güni\ sa:ıt 11 <le yapıl:ıcaktır. l steklileri11 bcUi glin ve s_:ı:ııtc kati leıniırnl 
par:ılarile Lıirlikle Srlimiycc.leki Tümen Salıııalııın Komisyonuna gelme. 
leri. (10120) 

* ~ * 
Scliıııiye Tiıınen llirlikleri~Je Haydarpaşa Siicl füı!>lahancsinin ihli· 

~acı iı;iıı evsaf .ve şeraiti dahilinde (17.000) kilo kuru soğan aı;ık eksili. 
ıııe ile satın alınacaklır. lhalcsi 22112/939 Cuma l{liııi.i s:ıal 1 ı le y:ıpıl:ı· 
c,ıklır. 'l':ıhmin bet.leli (707) lira (~Ol kuru~tur. İlk teminat (53) lı rn 

' Knrncrhntuıı ıırnlıallcsi ll:ınını:ıllı:ı~ı 

raılılcsi 16 - ~ı l\o.lı clükkantlnki 
Emvali tiic<'n ı·i ~·l~ ,.c cşy:ı \'e mohil
~ ıı 1111 Buy .\ ıı<l<rn Kııt:ıropulos:ı lı<'. 

leli makbuz mııkalıilin<lc sallığıın· 

d:ın kc) fi) elin ye,·ıni gazele ile 
föulen ilanını dilerim. 

Bcyo;:'!lıı fl;ılıkpnzar Tiyatro so
kak, 21 Ko.dıı Bay Foti 

Yaııgel Xik:ı 

8 - T:ılip ohın l:ırııı yııkııntıı ııös· 

ırrilen gliıı ve saatte n:ı0/15 do~~·a 
:\o.sı ile hrıkimliğimizc ınlil'acaal 
etınelrri Ye arsayı görmek isliyen
lcrin Şaşkın Bakk:ılıla bakkal Ke· 
nıale müracaaıl:ırı füuı olunur. 

(30i8ü) 

( ı ı kıınıştıır. Şarlıınnıe her gün komisyonumuzda görülebilir. istekli lı•- 1 
riıı lıelli gün ve saatle ilk teminat par:ılurı ve kanuni vcsikalarilc bır. ı 
Ji_k_ı_e_s_c_ıi_ın_i_y_c_d_ek_·i_k_·o_ı_n_is_·~-·o_n_:ı_g_c_·ı_ııı_e_ıc_r_i.~~~~~~~~-(l-O_ı_2_1_>~~ ı 

Y ozğat Belediyesinden: 

Yozğnlla mc\'cut elektl'İk tesisatına ilaveten altnacak lokomobil al
ıerııatör \'e tefcrrüatı camlık yüksek ta\•allııru demir direkler 25/10/939 
tarihinden itibaren 11/12/939 Pazartesi günü ihale ci:lilıuek üzere a)a _ 
ğıdakl şekilde eksiltmeye konulmu~tur. 

1 

lktısadi Yürüyüş 
Bugün çıktı 

Tüccarın, zürraın, esnafın ve iş adamlarının 1 
gazetesidir. Her yerde arayınız. 

1 

ve Akşanı 
rııa" 

Her yemekten sonra gün d< 3 defa muntaz3 

ile Sabah, Oğle 

dişlerinizi hrçalayınız. 

şd 

ı . atı.ııı C 
\İlli, ınikl:ıl' \'C ıııuhuııııncıı lıc<lcllcrılc ıııu\':ıkkat lcıııın g39 

jiıd:ı yazılı iki liste ıııtıhle\'İyalı sürşof ve n·ıid(i ~n:(l:ırı 22/12 
1

1'9 • 

ıııa gi.inii saat 1:> ten itih:ırcn sıra ile k:ıp;ılı 'l.:ıd usulii ile ,\Jl 

idare Liııasında salın alınnl·aktıı·. • 111 il 
Uu işe girmek b liycnlerin hizalarınd:ı yazılı ınuv:ıkl;al ıcıı;ı: ~.ıd 

kanunun layiu elti~i \'C~iktıları rn lekliflcı·iııi ayııı gün s:wt 11 'c 
Koınis~on Reislığine \'ermeleri lazımdır. . ııc s~ 

~artnaınclcr 390 kuru~a Ankara ~e Hrıyıl:ırp:.ışa ,·ezıırlcr•;O) 
lılmaklac.lır. (100 

:ıtulıaııııııen ~fuı·ıık1'8t 
• l 

Xo. ~liklnrı ·L 111 i lıl•tld ıcıııio·ı 

Ton Lira ~ 
1 300 Sürşof ~:ığı ll!iOllO (il)Jıı 

2 (İ()I} \azlık n·ıidii yağı iliOOU 

L 

ıjc<lt'I .. qıı .ıuuu ııı a ol.ııı llah:ırkiı) 1 a~ ısi,l'l<''I IJıll ı ,ı.ı :' ı·İ 11
• 

~iltıne) e koııulıııu~tur. ilk teminal bedeli :li:> liı·aılır. llwlr S r ı 1 
{;ııına .ı;ıiinii saat 1 ı te Daimi Enl·üıııeıııle yapıl:ıc:ıktır. :)urınnnı:l~cıılı 
ve )lu:ııneıat '.\lü<lürliiğü kalt•ıııiııtlc göriilrbilir. Taliplerin ıll• • ı ıı• 
ın:ıklıuz veya mektuplan ile ihale Riinü 111u:ıncn :maile Daıı~~&J 
ıneııdc bulunmaları. tUU 

tık 
Tcıninal 

105,00 

~luhammen 

Bedeli 

1400,00 

580,00 

• * * * 

·ııtl 
J11ırı 

Beyoğlu '.\lınl:ıkasııııl:ı Trclııarlarııı ıı: ıcrl 
kullanılmak üıerc tedarikine liizuıtt ı:ıo~ ,ı. 
~000 '. ı·.ı. 110

111 
_ " Çimento kuramın satın n ·ı ı 

Haseki Ilastaha nesinde müslııhdeın kal'.1
1~ 1 ~ 

b::ıcı \'e hademeler için yuplırılacak -
ıııa kasket elbise. 

ı 

ilk teminat miklarlarilc tııhınin beılclleı·i vııkarıla ~·~ı:ı:ılı işıcilr s 
• • "fi 

oyrı açık eksiltme) c konulmuştur. !hale 13/12/!)3!) <;nr)amlı:ı 1:1
11

, ıel 
1 ı le Daimi Encümende y:ıpılncaklll'. ~arlnarnelcr 7.ıılııl ,c ,:ııııc~l 
'.\liiıliirliiğiinde görülebilir. Taliplerin ilk teminat ınakbııı \'C) :t ıı~ı. 
larilc ihale günü muayyen s:ıallc Daimi Encümende bulunnı:ıl~.) 

(95,ı 

Ankara P. T. T. Umum Müdürlüğünde~;n 
1 - idare ihtiyacı için 2000 adet porselen izolatör oc;ıi' 

meye çrkarılmışlır. e~s 

2 - ~luhamıneıı bedel 1400 muvakkat le~nal 103 lira ol,ı~P ı.;ııı 
ıuesi 9 Kanunusani 940 Salı günü saat 15 te Aııkarac.J:ı P. T. l· 
müdürlük binasındaki Salınalma Komisyonunda yapılacaktır. b" 

3 - 1stek1iler muvakkat teminat makbuz veya banka nlcı.tıl~ ıı' 
kanunl vesikalarını hamilen mezkur gün ve saalte o komisY0ıı 
racaa t edeceklerdi~ ı 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, lstanbuld:t .r'cc~ı 
Levazım Ayniyat Şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak verııc3) 1 - 29i00 lira bedelli 150 - lCiO normal ll!j - 200 azami takk:.ıt 

üzerinden bir lokomobil ve 170 - 180 kilonıtlık bir ac.Jet allernatör ,.e 
bunların teferrüatı ve montajı. 

2 - 5143 lira bedelli camlık le:.isatı ve montajı. 
3 - 6:>90 lira bedelli Potrcl ,.e montajı. 

coo12> coas 

,.-- -------~~~-------------------_., -...-w~->---------'WAL~~~·.x..ı:_. 

Üç kısma ayrılan bu iş kapalı zarC usulılc ayı ı ayrı talibine ver· 
ınek ve bu bedellerden başkn iki biıı lira nakliye her lıir kısmın kilo,11 
itibarile nisbet dairesinde tediye olunmak şartilc cksillrııeye konulmuş
tur. Bu i5lre ait fenni şartname, kapalı z:ır! usulilc ebiltrne şartnamesi 
ve planları birer lira mukabilinde istekliye ,·erilir. 

4 - Bu işler talibine ihale tarihinden itibaren 12 ny zarfında ikmal 
edilerek kabuli muvakkat için hazır bıılundurulacaklır. 

:ı - Eksiltme 11/12ı9:i9 Pazartesi günü saal 15 le Belediye Enci.i
meııı rııarifelile yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye gircbilıllA.'k için 11/12/939 Paıarlesi günü saal 15 şe 
kadar birinci kısım için 2228 lira, ikinci kısım için 386 lira, üçiincli 
kısım için i95 lıra rııııvakk:ıl teminat ile 24!l0 sayılı arttırma \'e eksilt
me kanununda yazılı vesniki encümene tevıli etmesi şarttır. 

7 - Daha fazla nı:ılı.irn:ıl :ılrıı:ık istiyenlcrin hele<liyemize miiraea-
alları ilan olunur. <99 15) ----.. 

VAK 1 T matbaas ı 
Kitap 
tanzim 

kısmını yeniden 
edip açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. ............................... 

Ankara caddesinin en ı şlek. en muteber yerinde 

I<. iralık diikklln 
V AKIT matbaası idaresine müracaat 

SAHİBi : ASIM U.\ 
lı'.l~ılıtı~ı yl'r: VA 1\ iT l\1 :ılhaa~1 

Umum Neşriyatı idare eden: 
Ol'fik Ahmrt ~l'vrnşıil 

Tar•lye Cumhuriyet Merk~z B•nk•ıı 2 I 12 / 1939 
PAS 1 F AK T lF 

I<.asa: 
Altın: Safi Klogram 15 500 302 
Banknot • • • 
Ufaklık . • 

Dahı1deki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram fii8 111 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 10010 24'~ 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Di~er dövizler ve bcrçlu 
Klirin~ bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen ~vrakı 'lak. 
dive karşılığı 
Kanunun 6 _ 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat • • 

ScnP.daf r.iizdanı: 
Ticııri senetler . . , , 

Esham ve tahvi16t cii.zdam : 
, Deruhte edilen evrakr nak-

0 t divenin karıtrlrğ'ı esham ve 
l tahvila t itibari kıymetle 
Serbest esham ve tahvilat: 

A ııan.'llar: 
Hazineve kısa vadeli avans 
'lltın ve <löviz üzerine 
Tahvilat üzerine • • • 
Hi.!'lsedıı rlar • , ~ , ı 
Muhtelif • • • , ı • 

21.802.414.36 
19.086.620.50 
1.524. 719. 13 

953.816.81 
1.042.307.30 

14.080.216.46 

26.357.06 

7.177.894.55 

158. 748.563.00 

17.337.666.00 

209.807.695.13 

49.619.874.97 
7.561.196.53 

8.681.t)OO.OO 
14.577.56 

7.822.172.00 

Yekun 

Lira 

1 

42.413.753.99 

1.996. 124.11 

i 

1 

21.284.468.07 1 

1 

141.440.897 .00 

209.807.695.13 

1 

57.181.071.50 

16.517.749.56 1 

4.500.000.00 1 
17.253.112.09 

512.394.871.45 

Sermaye • , • 1 

ihtiyat akçesi: 
Adi ve f ev kala.de , • • • 
Hususi • • • • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6. 8 maddelerin tev. 
fi kan Hazine taraf mdan vaki 
tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak.. 
diye bakiyesi . . • • • 
Karşılığı tamamen alt~ olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen • 
Reeskont mukabili ilavten te
da. vazed. 

Türk Lira31 Mevdııatı: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı KIL 
rinl? bakiyeleri , • • , 
Muhteli! • , ı ı • • • 

vaziyeti 

4.217.134.25 
6.000.000.00 

158.748.563.00 

17.307.666.00 

141.440.897.00 

17.000.000.00 

139.000.000.00 

2.575.76 

45.269.421.12 

Yekun 

91· 
297,440.S ı 
34,742.s'' 

. emmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 4 Altm üzerine o/o 3 


