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1 
Tıcaret Vekıll ecnebı devle Y · 

ıtalya Mısıra paviyonlarını nasıl açtı? Sİ y 8Set1• fil 1• z 
taarruz ederse.. , ~ . 

~'-~~.a:.7~~:~~ \ hakkında izahat verdi 
ırlandıklarnu söylemeye ha. 1 

c~. ~o~tur; nitekim İngiliz So. j 
111 ı.ızerine yapılmakta olan } 

.-iabl'l'n~~arın hedefi aynı zamanda • 
ya.._n ve S d .h . d 

ısr ka u an cı etın en 
· ra rıı hareket halinde Ha· 

.~ıstanm cenup hudutlannı tc. 
n.~n 

1 
etmek olduiu anlaıılıyor. 

Y ece Mıar .......... ba,. 
ınak için müsait bir sün beklL 

0 r. Eaaıen bu mevıim Şimali 
ftilcacJa aakui harekata müıait 
efildir. Mısır taarruzu ıonba. 
arda hsşlıyacak, ihtimal ki ki!m 

deva.n, edecektir. Şayet İtalyan. 
bu taarruzu yapmazlar ve Mı

•trdan Habeıistan üzerine yol 
11~Ya muvaffak olamazlarsa 
ii':'d~ 5?'nalideki hareketlerin '!e. 

e.aı h•çe müncer olur. Habeşıı. 
tanda bulıınan ltalya:ı kuyvetleri 
•r_k~ıtn beslenemeyince günden 
r.ne :zayıflar ve bir ıün burası 
ıle tehlikeye düşer. 

halyanJann Mmr üzerine ta. 
arrıı~ları bu kııdar kuvvetli bir 

r DcMmı 2 incide ı 

----------~~----------~----
T r o ç ki ölüm 

halinde 
Bır Fransız 

Yahudısı başına 
çekıçle vurdu 

dü~~kıiko, 21 (A.A.) - Tıoçki, 
• • oğleden sonra uğramış oldu. 
~a~ tecavüz dolayısiyle şimdi has
lu anedc nazik bir vaziyette bu. 
t nrnaktadır. Mumaileyhin kafa. 
t:st :Yantmıştır. Doktorlar, has.. 

01~
1'!. -anbc.n ölmesi muhtemel 

kivugunu söylemektedirler. Troç
cck~ ~rk~s!ndan ve . kafatasma 
~dil ç .ın~ırılmek suretiyle taarruz 
ğ nuştır. Omuzunda ve baca. 
•illllda yaralar bulunması, kendi. 
d: ~ab~re yuvarlanıp yattıt,rı hal
oıd • 1 turruzun devam etmiş 
a.r ugunu göst'!rmektedir Müte· 

rıı F · 'F · rank Jonıon adında bir 
ranıız yah d' ·a· K d .. 'I'rO<:k" u ısı ır. en ısı 

d'il . 1 tarafından çaya davet e mau J · tıkt . . onson, taarruzunu yap. 
ları ~~ sonra Troçkinin muhafız. 
dövUı~~fın.~an b~yılınca} a kadar 
ser]i•· üştur. Şımdi polis komi-
1're>ç~n~c ~ulunmaktadır. Zabıta. 
kata nın ıkametı::ahında tahki. 
ai rnc~1:11m!ş :1c buraya girilme. 

"" --uı mıştır. 
• r<><:.lri • • 

cvind • • bund11<n ıkı ay evvel de 
yöz a~ Y~fmur gibi yagan mitraL 
Ytrala etınc tutulmuş ve fakat 
zanıan~da~ lturtulmuıtu. O 
ıncktey~bcrı çok cndi§eli görün-

Jlıuır knpısın1aki Tiirk ı•c rcmıbi bayraklar da1gnlanıyar 

hmtr. 21 (Du"o"i) - Onuncu 
İzmir Fuarı memleketto bUyUk 
bir alaka ile kıu-ııılanm111 bulun
maktadır. ME'ınleket in her tara. 
fmdan akın eden zlyaret~ller bU· 
tün otel ve pansh·onlan doldurmuş
tur. B<'lediye ziyaretr.llerin aı:ıkta 
kalmama!!ı için tedbirler almak· 
tadır. İlk günde otu7. bin kişi fuarı 

Sovyet - ingiliz 
münasebatı 

gittikçe 
düzeliyor 

in giliz dominyonlar Fuarın açılışı 
münaıebetiyle 

nazırı 

Yakıılda tic3rl bir Londra radyosunda 
aniaşma yapılaca- İngiliz Naz1r-

gını söyledı larının Türkçe 
ı..onctra "ı cAA> - ı..oruar ki\· hifabelerı manı.smd~ ~001in·y~nıar aazırı Lord ı 

Knldekot, Vörçılln harp hakkında A· 
vam kamarasında yapınıı,ı olduğu l>C" 

yanala mU~nblh tiJr nutulı: esnasında. 
lnglhz • So\•yet mUaasebctlerinden 
bahsclmı,ur. 

t.ord i<oluelt0t şunlun ııöylcmıştlr: 
'"1n:;-lllz • Sovyet mUnnııcbalında hu· 

suıe geıeı, tılr 1)11eşme knılıycl hUkO 
melinin dikl<at nnzarmı celbctmlştir. 
Sovyet birllf;I ıkl luta Uzcrlno uz:ın· 
nakta \'e dtınyanın müteaddit mınta· 
kalıtrında nıcnıaat sahibi bulunmakla· 
1ır Ucııe ınütcaudlt noktalarda bu 
menfaatler lnglllz ınentaatıcrlle te· 
mıı.sa get.:.ektoıdlr. En basit teyakkuz 
her ' !ki memlck'l araııında daha iyi 
münasebetlerin mevcut buluıımasını 

Amir bulunmaKtaaır. Hllkümetı krali· 
ye, 11&lr mlllcUerl idare t>den htlkti 
mellerin §eldi ile alflkadar değildir. 
Ancak pUrtlzlU ?lan mcaelelertıı 
halll ile allkadar olur. Menı-
nuniyE>tııahı, bır ticari anls.~mP ır.tn 
esaıılarm me\·cut oldJğ'\Jnu zanncdl· 
yoruz. Molotor ne yaptığı görüşmeler 
de StaUord Krlp m\ışkUI ,·azlfeatnl 
maharet \'e muvaffak:yetlc ifil etmiş· 
lir. Bllytlk Brltanynnm sefiri müzake
relerin tıcnreUmlz için olan ehemmi 
yelini mUdrik bulunmakta ve görU~· 
melcrln blr IU!Af ile ncllc~leneccğl de 
1lmıt cdilmektedlr. 

I.ord Loyc 
(l'az.ı:.ı ~ im l ~ayf&ila) 

, .... ~ ......... --.......... : .. ··~~ IMii·ı;·M~·;ı·;ı~·~·~·D~h·iı·;;~·ı 
Mınet Mechsı 1 \ ve Münakalô.t vekilleri l 

I; dün toplandı ld~ beyanatta bulundular! 

1

1 ................................... " .......................................................... : 

!Askeri cez~_kanu- 1 Hariciye Vekillin beyanatı 

l"und~:~~hi~~ıklık r umumi heyetçe tasvip olundu 
i Müstaceliyetle j Par~;ika~e;l~s (~~~~u-b~~~· t~~~:P~:Y;~~b~u~~ri~~ 
İ kabul olundu f - 21 / 8/1940 • saat 10 da reis ve- yetçe tasvip olunmuştur. 

A k 21 (AA) B kili Seyhan mebusu Hilmi Ura. Mu"zakcrenı·n ı·ntı'kal ettı'iT"t ba-n ara, . • -- üy\ik . r .. 
M 'll M 1. · b .. ş · nın reıs ığinde toplandı. zı mevzulara Mı'llı· Mu··aafaa, Da. ı et ec ısı ugun emscttın 

Günaltay'ın ba~kanlığmda top. ..cc.~senin açılmasını müteakıp biliye ve Münakalat vekilleri de 
lanaralc bazı devlet alacaklarının k~rs~.ye gelen Hariciye Vekili alakadar olarak beyanatta bu. 
tahsil sureti hakkındaki kanun Ş~kru Saracoğlu, harici siyaseti- lunmuşlardır. Vaktin gecikmig ol. 
layihasiyle zelıeledcn zarara uğ. mız bakımından bizi alakadar e. ması hasebiyle grup ruznamesin
rayan, bedeli nakdi efradına ve den sen dünya hadiselerini ve bu deki takrirlerin konugulması ile. 
vakıf memba suları ile orman ve hadiseler hakkındaki hükumeti. riki ictimaa lbırakılarak riyasetçe 
zeytinliklerin i~letmesine ait ka. mizin noktai nazarını izah et. saat 13 de celseye nihayet veril. 
nun layihalarının ikinci mlizake- miş ve söz alan müteaddit hatip- J miştir. 
relerini yaparak kabul eylemiş. 
tir. Devlet memurları aylıkları. 
nın tevhid ve teadlilüne ait kanu. 
na ek layihanın birinci müza
keresi yapılmış ve askeri ve mül. 
t:i tekaüt k;ınunı.:nun 66 ncı mad. 
desine bir fıkra ilavesine ait ka. 
nun layihası da t .. lcp üzerine adli 
ye encümenine tevdi olunmuştur. 

Meclis bundan sonra ruzna. 
mede bulunan ve Milli Müdafaa 
V ckaletince tesis edilecek tay 
deposuna mütedavil sermaye ve. 
rilmcsine ait kanun tayibaıı ile 
gelen evrak arasındaki askeri ce. 
za ve aLkeri m:.ıhakcmc usulü ka
nunlarının bazı maddelerinin de. 
ği§tirilmesi hakkındaki kanun ıa. 
yihalar:nı Milli Müd:?fcla Vekili 
Saffet Arıkanın talebi iizcrine 
müstaceliyet 'kararı ile müzakere 
ve tasvip eylemiştir. 

Meclis, gelecek topla"ltısını 11 
eyliil çarşamba günü yapacaktır. 

iTALVANLAR 
ArnavuLlukta Yunan 

hududuna 
Asker tahşit ediyorlar 
J,onılra Zl (A·A·) - Bir ajans 

telgrnfın~ göre, İtalyanlar, Yuna
nistan _ Amnvutluk hududıına 
kıtaat tahı:it ctmrklcdirlcr· 

Yunan Baweldli B· :U<':..'lltSaffın 
dün nkşıım geç vaklt kral .lorj"u 
ziyaret edı:-rek ,·mo:iyet hakkında 
kendisine iuıhat verdiği blldiril -
mektcdir· 

Röytere göre 

Romen - Bul
gar anlaşması 

yapıldı 
Romanya Bulgariıtana 

iki vilayet veriyor 

Macar - Romen 
meselesi 

Mihver devletlerinin 
hakemliğine havale 

ediliyor 
. Bükı·eş, 21 (A.A.) - Röytcr 

bıldiriyor: 

Dobruca hakkında nulgaris
tanla Romanya arasında anla§ma 
ya~ılmıştır. Craova müza!<ercleri 
netıccsinde varılan anlaşma yeni 
h~ıdudu 1912 hudut hattında tcs. 
bıt etmektedir. 

Ro?'anya tarafından Bulgaris. 
tana ıki vilayet terkedilmcktedir. 
Bunlar Durostor, Calircra ve 
~~lchık'dır. Kraliyet saray kra. 
h~ınde ~ulunan Kraliçe Marie'
nın kı.lbı başka bir yere §imdiden 

( Drrnmt 2 ırdde) 

Yeni vali muavini 
işe başladı 

İstanbul vali muavinliğine ta
yin edilen Be,; cğlu ~ay~aka.ını 
Ahmet dün sabah yem vazıfesıne 
ba-;Jamıştu. 

Yeni vali muavinimiz calışkan. 
lığı, tevazuu ile l~cndisini herkese 
sevdirmiş, güzide idare amirle. 
rindendir. 

:::cyoğlu kaymakamlığı sırasın. 
da esnafın kontrol işleriyle biz:z.at 
ve çok yakından alakadar olmuı, 
939 senesinde 17.000 kadar cc:a 
zaptı tutulmuş. elli bin lira~? 
fazla ceza tahakkuk ettirilauştı. 

Bay Ahmede yeni vazif~sindc 
de muvaffakıyetler t~nnı ede-
riz. 
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Japon 
tayyareleri 

Çungkingi n1Uthiş 
surette bombaladı 
Binlerce ölü ve yaralı 

var 
ı·unkln"" 21 (A·A·) - Evvelki 
~ ' ı . gün ve dün Japon tayyare erı tn-

rnfmdan ya.ptlnn ı;UndUz ve gece 
bnskınlarmm tevlit ettiği yangm. 
Jar Çunking'in ticaret mahallesini 
hemen hemen tamamen tabrlp et
miştir. Japon tayyareleri tonlarca 
ynngm bomb:ısı atm!§lardır. Yanan 
binalarda yUzlerce kimsenin kal
mış olmasından korkulmakta ve ö_ 
ıu ve yaralı adedinin binden fazla 
olduğu zannedilmektedir. 

Dlln bankalarla mağaza, lokan
ta ve tiyatrolnrm bulunduğu mn • 
halle bala yanmakta, alevler en az 
15 sıra binayı ka.plamaktn idi· As
ker, jandarma ve gönilllillcr yan
gınları ııöndürmeğc ve intizamı te_ 
mine memur edilmiştir· Hasar ge
çen mayıs ayındakinden de fazla. 
dır. 

Çungklng. 21 (A·A·) - Japon 
tayyareleri bugün Çungking'in 
garbında bir çok kSylerl bombar. 
dıma.n e~lerdir. Şehir Uzcrindc 
dün yapılan hava hücumu netice -
sinde ya.hancılara alt müteaddit bJ. 
nalıır hasara uğramıştır. Bunlar 
arasında Kanada misyonunun has
ta.nesi do vardır. Avcı tayynrclerL 
nin refakatinde dlln yapılım hücu· 
nın iştirak eden 170 tayyareden 
sekiz bombardıman tayyaresi Çin 
dafl bataryalan ateşile dUsllrül
milıftilr· 

Cebelüttarık 
4üncü defa 
bombalandı 

1940 

T rahzonda ve· 
aıatyada 

Yapılacak köy enstitü
leri proje müsabakası 

neticelendi 
Ankara, 21 (A.A.) - Aldığı. 

mız malUmata göre, Malatyada 
Akçada~ ve Trabzonda Be~ikö. 
yünde yaptırılacak küy enstitü
leri C.:.naları avan projeleriy1e va· 
ziyet planları için memleket mi. 
marları arasında Maarif VekUleti 
tarafından açılan müsabakalara 
gönderilmiş olan projeler hakkın. 
da jüri heyeti kararlarını ver. 
miştir. 

İlk tedrisat umurr:. müdürü 
Hakkı Tonguç, vck~et müfettiş
lerinden Doktor Cel&l Otman, 
Nafia Vekfileti mümessili yüksel: 
mimar Sinan Mimaroğlu, yüksek 
mimarlar birliği mümessili yük. 
sek mimar Recai Akçay, güzel 
sanatlar umum müdürü Suut Ke. 
mal Yetkin, talim terbiye azasın. 
dan S. Eyüboğlu ve Maarif Ve. 
kaleti müfettişlerinden H. örs. 
ten'den müteşekkil bulunan jüri 
heyetinin kc:rarına göre, Malat. 
yada Ak~adı:ğ köy enstitüsü mü. 
sabakasına iştirak eden mimar
lardan mimar Ahsen Yapaner'in 
projeleri vaziyet planındaki top. 
luluk. yol üzerine binaların inti. 
bak şekli, biribirleriyk münase. 
beti bulunan yapılann enstitü a
hengine uygunluğu, mahalli ik. 
lim §artlarına tetabı.-!ro, inşa mal. 
zemcsinin yerli malzemeden ee. 
çilmiş olınası, mimari şekillerde 
mahalli karakter tebarüz ettiril· 
miş bulunması bakımından birin. 
ciliği, diğer projelerden Bekir 
ihsan Unal'ın projesi ikinciliği 
ve Orhan Bafamn projw üçün.. 
cülüğü, Seyfi Arkanın projesi de 
dördücülüğü kazanmıştır. 

Trabzonda Beşiküzü köy cns.. 
titüsü projesine iştirak eden iki 
mimardan ihsan Yapaner'in pro
jeleri birinciliği, Bekir İhsan Ü. 
nalın projeleri de ikinciliği ka. 
zanmışlardır. 

Lundra, 21 ( A.A.) - Galles Müsabaka sartnamesine tcvfi. 
de bir şehir i.izcrine bu sabah kan eserleri birincilik kazananla
düşmanm tevcih ettiği bir hü. ra 2 bin, ikincilik kazananlara 
cum esnasmda iki kişi ölmüş bir 1000 ve üçüncülük ve dördüncü. 
kaç kişi ya.ra.Jnxımıştn-. lük kazananlara da 150 şer lira 

Bugün öğleden sonra !ngilte. verilecektir. 
r~nin ccnub şark.isinde bir gehir Diğer köy enstitüleri için yap. 
cıvarmda düşman tayyareleri. tmlacak binalann avan proje ve 
nin sesi İ§idildiği zannedilmiştir. vaziyet planlarına ait müsabaka 

Londra. 21 ( A.A.) - Hava ne- müddetleri henüz bitmemiştir ve 
~n istihbarat servisinin bil- bunlar hakkındaki şartnamelerin 
dırdiğine nazaran, ilk defa olarak Maarif Vekaleti ite maarif mü. 
harekata iştirak etmiş olan bir~ ı 1ürHiklerlnden verilmelerine de. 
Polonyalı filotilla, dün aie:.~"' ıam olunmaktadır. 
Ylfnkers 88 tipinde bir Alman 
bombardıman tayyaresi dü:iürrnüş
tür. Hava müdafaa bataryalan bir 
Domier 24 ile sahiller üzerinde ilk 
defa olarak görülmüş olan üç mo· 
tödü bir deniz tayyaresi dü~ür
mü5tür. 

Londra, f1 (A.A..) - Hava 
işleri ve Ana.vatan emniyeti ne. 
zaretleri tarafından tebliğ ed!L 
miştir. 

Dün gooe düşman tayyareleri, 
lngiltere'nin cenubu garbisinde 
bir şehre hücum ederek umumt 
park bombalanmış, bir takını 
bombalar da şimendifer istasyo
nunun civarında bulunan evleri 
hasara uğrat:rıuştn·. Bazılarmın 
yarası ağır olmak üz.ere birçok 
kişi ya.ralamruştıt. Düşmanın 
geceleyin faaliyeti nrtmıştır. 

Cehelllt1ank, 21 (A·A·) - Dün 
gece CebeIUttank Uzerlne yapılan 
hava hücumunda bir dilşman tay
yaresi denize dilşUrUlmUştUr. Bun_ 
dnn evvel de çıkan bir yangın sU
ratle söndllrUJmllştUr. Mühim ha • 
ear olmamıştır. Zayiat yoktur. 

Gece b1r kaç dalga halinde ge -
len düşman tayyarelerinin hUcu -
mu ve bu tayyarenin. denize dü.stfi
ğU bUyfik bir halk kütlesi tarafın. 
dan seyredilml.~r. 

Bugün resmen bildirildiğine na -
zaran l1dncl hOcum esnasmda bom 
balar kaynlar üzerine d~u6 ve 
yn.ngm çıkarmışsa da hemen sön. 
dilrtilmü§tfir. Hasar ve zayiat yok
tur. 
Haıbin ba§ından':>crl Cebeliltta

nk flzE.rlne dôrdUncU defa olarak 
bombalar atılmiştır· 

İngiliz hariciye 
müste§armın sözleri 

Londra, 21 (A·A·) - Avam 
kamarasında sorulan bir suale ce. 
vap vererek. hariciye müstcştın 
BuUcr §unları söylemiştir: 

Bilyilk Britanya hükiımetıne gel
miş olan raporlara nazaran. bu a· 
ym ilk giinleri zarfında ltnlynnla
ra. ks.I'§ı Arnavutlukta mühim bir 
il) an hi.Ldlacai vukua gelmis;fü. L 
talyanllırla Arna..-utlıır arasında 
muharebeler cereyan otmfatir. 
Her Jk1 ta.re.fon dn zayiat olmu · 
ıur. Arnavut köylcrı. tahrip edil. 
mi~tir. 

Fransadaki 
İngiliz bankntoları 
Jngiltereye giremiyecek 

Londr:ı, 21 (A. ·> - İngiliz 
hatlnc.si bildiriyor: 

:Prnnsada vo diğer işgnl :ıltında. 
ki memleketlerde ı;ok btiyük mlk
ta.rdn mebzul bulunan tn.,aütcrc 
bankası banknoUarırun dUşmanm 
eline dil§ıncsi muhtemel olduğun.. 
tian, bu banknotların ln.giltcreyc 
ithnlinin menedilmesi kararl36tı
nlmıştır. Bu hususta bir kararna
me neşredilmiştir. 

Bitaraf memleketlerde bulunan 
İngiltere bnnkıı.~ı banlmotiarr ha
millerinin bunları tebdil edebilme
leri için 10.mn gelen tedbirler alm. 
mıştır. 

Mezkur karar İngiltere ve sel"" 
b~st İrlanda devleti arasında te _ 
davül eden İngiltere bankası bank
notianna şamil değildir. 

Deniz aşm memleketlerden ge • 
len yolcular İngiltere bankası 
banknotu olarak on sterlin kadar 
bir meb!Ağ 1nglltercye iUıaJ etme· 
ye mezundurlar. 

İngiliz hazinesi ticari muamclit. 
tın banknotlarla değil, çek, tel • 
grn.f havaleleri ''e diğer kambiyo 
usullerile ic:rtı. edildiğinden yuka • 
ndaki kararın sterlinin dünya pi
yasalarındaki kıymeti Uzeıindc 
mUesir o!amıyacağmı iı;aret etmek 
tcdir. 

İspanyada askerlik 
müddeti uzatıldı 

•'1adr:it, 21 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Resmi gazete mecburi askerlik 
hizmeti hakkında yeni bir kanun 
neşretmiştir. Cumhuriyet zama. 
nında askerlik müddeti bir av ol· 
duğu halde bu müddet şimdi iki 
sene olarni: tesbit edilmektedir. 
Şanghaydaki Ingiliz 

kıtaatı alınıyor 
Şanglıoy, 21 ( A.A.J Saııg· 

h::ıydaki ln;~ili~ kıtaatının g~ri a· 
hnma amclıye ıne bu.-ün ba,ılar.a. 
caktır. lJk k::ıfile. Janonlar 1,3.rafm. 
dan i~gal edilme' te o1an Hong -
Keou mıntaka mı geçere\: irkap 
i : .. e c,,pe 'a 'olac-:ıktır. 

! İngiliz Nazırlarının l Romen - Bulgar j Sovyet ga!-e~~leri 1 
Türkçe hıtabelerı 1 anlaşrnası yapıldı Almanla.rı?' lngılız mu-

• kavemetını kolay kıra-

Lord Hal if aks 
beyanatı Anltara, 21 (A.A.) - Londra ı1Ja~ ıawfJ J ıwı•Je 

radyosunun dün akşamki türkı;e. nakledilmi~tir. Nihai anlaşma im. 
neşriyatında İngiltere müstemlc. zalamr imıalanmaz :;:eni araziyi 
klit nazırı Lord Loyd ve Hindis. i~gal etmek ıi>:erc BuJcrar kıta, tı 
tan nazırı Amcry tarafından iz_ şimdiden Dobruca hududunda 
mir fuarının açılması münasebe- hazır bulunmaktadır. Dobruca 
tiyle tiirkçe olarnk yapılan hita. i.ic sa?.t içinde i~gal edilecek ve 
belerin matbuat umum miidürlü. hadiııc:lerin onüne geçmek üzere 
ğü radyo dinleme servisince zap. Bulgar idaresi derhal teşekl:ül 
tedilmiş metinler aşağıdadır: edecektir. 

Lord Loyd şunları söylemiş· Nüfus rnübarlelefine ve meto. 
tir: duna taalluk eden teknik mü~kül-

.. Bu harp senesi içinde, İzmir ler hakkında müzakerelere· dc
fuarının açılışını, biz Büyük Bri. vam edilmektedir. Bu müzakere. 
tanyalılar büyük bir memnuniyet lcrin on beş gün kadar daha sür. 
ve sevinçle karşılıyoruz. mesi muhtemeldir. 

Britanya hük(imcti. deniz a;ım Yeni hutiutların takip ettiği 
ticaret işlerine verdiği büyük e. 1912 hattı, Silistrenin şamil mın. 
hemmiyet münasebetiyle, İzmir tckasından Tuna boyunca Kar.a
fuanna geniş mikyasta iştirak et. deniz sahilinde bulunan Manga. 
miştir. Bizim bu hareketimize lia cenubuna kadar gitmektedir. 
Hindistan hükumetinin de isrira- Öğrenildiğine göre Romanya 
kini Biıyük Britanya hükumeti sembol kıymetleri itib<ıriyle bu 
memnuniyetle kabul etmiştir. hat üzerinde kendi lehine bazı ta. 

Büyük Türkiye Cumhuriyeti. dilat istemi~se de Bıılgaristan bu 
nin bu sene ve gelecek seneler de talepleri reddetmiştir. 
muvaffak olmasını temenni eder, Bulgaristt-n Dobrucada bulu. 
hepinize saygılarımı bildiririm." nan Romenlerden başka adetleri 

Hindistan nazırı Mister Amery 
de şu hitabede bulunmuştur: 

"Kırk seneden ziyade oluyor, 
ben de dostum Loyd gibi Türki. 
yenin her tarafım dolaştım. Eski 
istanbulu, Yeşil Bursayı, giizel 
tzmiri, şirin Anadoluyu pek iyi 
bilirim. Türkiycde, her sınıf halk 
arasında, hususiyle askerler ve 
köylüler arasında pek iyi dostlar 
kaz:andım. Türk ırkt, temiz:, ~cip 
ve asildir. 

Eskiden, sadık, temiz yürekli, 
namuslu ve çalı!}an Türk milleti 
kendisine kıymet verilmediğini, 
hürmet edilmediğini hissediyor. 
du. Bunu eski devirlerde gördiim. 
BUytik Atatürk'ün o güzel mem
leketi yeni baştan yapmak için, 
Türk milletini kurtarmak için gi. 
riştiği mücadeleyi memnuniyetle, 
merakla yakından takip ettik. A. 
tatürk, Türk milletini nasıl bir 
yola sevkedeceğini, milletinin se. 
lameti ve saadeti için nasıl çalı
şacağım pekala biliyordu. Bu. 
günkü Türkiye, Büyük A'hltür. 
kün başladığı ve İsmet İnönUnün 
büyük bir kudretle takip ettiği 
i§in güzel neticesidir. 

Ben de bugün Tfükiyede olma. 
yı, o büyük eseri gfüümle görme
yi ne kadar isterdim. Fakat her 
ne kadar sizlerden uzaksam da 
gönlüm sizinle beraberdir. 1n~al. 
lah yakında orada bulunurum. 

Şimdi Hindistan işlerine bak. 
mak üzere Hindistanda bulun. 
maktayım. Bütün Hindistanlılar 
ve Büyük Britanyalılar kazana
cağımıza emin olduğumuz zafe_ 
riınizi, dostluk ve rabıtalarımıza 
sadık olarak beklemekteyiz. Şim. 
dilik Allaha ısmarladık." 

İtalya Mısıra 
taarruz ederse .. 

(Başlara/ ı 1 incide) 

jhlimal olunca İngilizlerin müda· 
faa kuvvetlerini tetkik etmek IU. 
zımgelir. Acaba böyle bir taar. 
ru:r.a karıı ingilizler kafi dttece
de hazırlannuı mıdırlar? 

llk bakı~ta halyanlann bum
da \'Aziyctlerini kuvvetli görüyo.. 
ruz. Zira Libyada İtalyan kuv. 
vctleri hem Tunustan gelecek 
Fransız, Hem Mıaırdan gelecek 
fngiliz taarruzlarına kar§ı müda. 
foaya göre tertip edilmi§tİr. Bu 
tcı tipte bir taraftan müdafaa, di
ğer taraftan taarruz edebilmek 
i.Mimali de hesaba katılmııtır. 
Halbuki Fransa mağlup olduktan 
soora Libyanm Tunus hududun. 
dan artık ltalyanhırın korkusu 
kalmamııtır. Buradaki kuvvetleri 
§ark hududuna götürmek ve bu 
suretle Mısır ü:r.erine taarruz ka.. 
biliyetini takviye etmek imkanı 
hasıl olmuıtur. işte bu vaziyeti 
düıünerek İtalyanlar Mısıra ya· 
pacaldarı bir tnaı·ruzda kendileri. 
ı e güveniyorlar. 
Eğer Mısırda bulunan lngiliz 

l<uvvetleri yalnız baıma alınırsa 
he~ı>.plannda ve ümitlerinde hal. 
:r:ınlarP\ hak vermek mümkündür, 
fokat Mısıra yapılacak bir ltnl. 
ya!I hnrcketi sac1ccc İngiltereyc 
karşı bir taarruzdan ibaret değil
dir; aynı 2runanda ı'1ısn"ln istila.. 
ııı demelctir. MıGırlılar S:.iven 
hannlının emniyetinden başluı bir 
emelleri olmıynn lngiltere ile Mr. 
sırın İstiklali bıı..'ısinde anlnı
mı~lardır. Halb:ıki lngilterc ye· 
rinc Mısırı iatila edecek olnn L 
t:ıJyanın vazi!- eti başkndır. Bir 
laraftnn Libyayı, diğer taraftan 
Habeşistnm sömürge haline gc. 
tirmiş olan ltnlyl! uwl.tan Mısır. 
lılnra ne kadar lntlı 'ruıtl:ırda 

50 bini bulan ve Dulga:-istanın 
ıair mahallerindeki Romenleri de 
Romanyaya gönderecektir. Nak
ledilecek Ifomcnlcrin adedi ı 00 
bin kadardır. 

Vinga mmtakasında, P.omım. 
yanın Banah vilayetinde ,.e Bük_ 
reşte yaşayan ve adedi 20 bini 
bulan Bulgarların iadeleri icin 
Romenler tarafından yapr1an t;k. 
lif de bunların milli seciyelerini 
kaybettikleri beyaniyle Bulgarlar 
tarafından reddedilmistir. 
Müzakere dostane bi; hava icin. 

cie devam etmektedir. -
Bükreş, 21 (A.A.) - D. N. B. 

bildiri yor: 
Craiova'da cenubi Dobrncanın 

terki hakkında Romenlerle Bul. 
garlar arasında cereyan eden mü. 
zakereler haHi devam etmektedir. 

Her ne kadar birkaç gün evvel 
Romanyanın Dobrucayı terket_ 
mesine rıza göstermesi suretiyle 
bir prensip anlaşmasına varılmış
sa da şimdiye kadar bir anlaşma 
imza edilmemiştir. Nitekim terke 
ait teknik meseleler hata müna. 
kaşa edilmektedir. 

Sofya. 21 (A·A·) - D.N.B. bil
diriyor: 

İyi hnbcr alım bir kaynaktan öğ_ 
rcnildiğine göre Röyt~r tarafın • 
dan cenubi Dobrucn hnkkmda Bul 
garistnnln Romanya arasmda bir 
anl:ı,.cımaya varıldığı bnkkında ncı;. 
derilen habere mulıalü olarak mcz 
kiir mahfiller böyle bir anla§ma -
dnn ~aberdar değildirler. 

Romen - M:war m.....-l<'sl 
Bükttı;, 21 (A·A·) - Turnu Se

veıin'do Macnr - Romen heyet. 
leti arnsrnda cerevan eden milza 
kerede bir anlıış~ya varmak ilmi: 
eli görtilmediğindcıı Transilvanya 
hnkknıda Macarların serdettLltleıi 
talepler meselesinin miiwcr dev _ 
letleıinin hakemliğine müracaat 
suretile halline tevesslil edileceği 
Bükreşte znnnolunmakt&dır. 

Macarlar ekalliyetler nazarı iti
bara alınmaksu,ın Transilvanyanın 
ilçte ikisi kadarını isU'mekte, Ro
nıanya me huduttaki dört vilavet 
mıntakasmı ve nUfusun m!ibad;le. 
ı;ini teklif etmektedir. 

Trnnsilvanya mcscleslnin bir 
puJut meselesinden çrl{arnk Tria
non mua.hcdesilc kurul.an Romnn .. 
ya devletini ayakta tutacak veya 
düşUrecek mlJJi mahiyet arzcden 
bir mest'le ~eklinc girmesi imkan· 
ları vardır. 

Bir tavan çöktü 

Dün s:ı.ba.h Cibnli tut.ün fabrika
sında kıyımhnnc kısmmm tavanı 
çökmilş. makine ı~c:il<>rindcn HU. 
so)'in f'nkaz altında kalarak sol ko
lıından yarnlannuştır. 

bulunursa bulunsun yine onlan 
tntmin edemez. 

Bu itibarla Libya ve Habeıis
bn cihetinden gelecek bir taar. 
ruz başl:ır ba~lamaz Mısırlılar 
memleketlerinin müdafaası icin 
f n3ilizfer ile derhııl birlcşeccld~r. 
dir; İngilizlerle Mısırlıla.rın ya. 
pacaklan rr.üıterek miidaffta kar
şu•ında ltalyan tn.-ırruzlarınrn mu. 
vaf-fok olnınu çok müıkiildür. 
Bundan bapka Kızıl denize hahim 
olan İngiltere Hindistan tarafın. 
<lan ihtiyat kuvvetleri getire~lir. 
Bunun İç.İn ingilizler Mısınn mü. 
dafaası meselesinde emin ve müs
terih görünüyorlar. Hatta bu em
niyet doJnyısiyl .. dir ki lngilizler 
r.on günl,..rde Filistindcki lruvvet. 
lcı·inden b..uı lutaları aJarr.k Rü. 
:;Ük Brito:nyaya gütiinnüılerdir. 

Şimdiki holde ltalyanın Libya 
hududunda ne ynpacağını nrıla
m:ık için ıo-.,b:ılınrı bekleyeceğiz. 

ASIM US 

mıyacaklarını yazıyor 
lı1os1:m•a. ~1 ( A.A.) - "İn· 

gilterc muh:ır~b-~si. , Sovyct ga.. 
zctcler:nde uzun makalelere 
mevzu teşkil etrr.ektedir. Bütün 
gazeteler, l ııgiliz hava kuvvet· 
lerinin ınukavemc.tilc doııanma
nın faikiyetinin Almnnlara çı_ 
karmakta olduğu miişkülattan 
bahFetmektedir. 

Flot Ruj gazetesi harbin kııü 
sa.Ihasıru yakın görmekte ve 
5unu ilave etmektedir: 

EğL'\l" Alınanlar Ingiltereyi is· 
Wilyn karar verdilerse btuıu ö
nümilzdeki aylar zarfında yap. 
malıdırlar. Zira sonbaharın fır. 
tma ve sisleri hava kuvvetleri -
nin faalivetine mani 0J:ıcakt1r. 

Etuat Ruj gazetesinde Zhu· 
ravliov. Almanların iı:;gal ettik. 
Jeri nıemleketlerdc birçok tayya
re meydanlarına sahip bulun • 
duklnnnı işr.rct ctme-kle bcra· 
ber. Ingiliz ha\·a kuvvetlerinin, 
müdafaa vasıtalnrmm diğer un. 
surlarla çol: takviy~ e<lilmekte 
oJ.ı::hıjfunu ya7..ıyor. Mcz1tfir gazc_ 
te, ilk bUvük çarpt!}.'l1alarm gfü: 
term:ı.:ı olduklanna na.znra.n, Al· 
man!a"rın 1ngiliz mukayemetini 
kolaylıkla kıra.mıyncağını ilave 
etmektedir. 

-----o-----
M areşal Peten 

diyor ki : 
F ransanın doğrulaca
ğına emniyetim var 

Ur:rn. 21 (A·A·) - D.N.B. bil. 
diriyor: 
Vişiden lla\'ns ajan!'tnm lınbcr 

,·erdi~ne göre Amerl.ka g:ıze>' ect
leri önliude beynnnttn bulunan 
Mar~o.l Peton Framınnın doğru· 
laC.'.lğm:ı emniyeti oldu~"llllu l!Öyle
mi§tir· "Marcr.al Frmıımnıu bundan 
sonra sırf ziraatı;ı bir nırr:ılck"t 
olması lüzumundan bahsedcırok 
''Toprnğa tc .... "'"1'1. Fn>.n"r'1ın knv 
vetlcrini tekrar bulncağmı,. ,.e 

JA>ndra. 21 (A·A·) - Lo 
kanınrasmda Lord Halifak.c;, 
ciyc nezareti işleri ha.k.kmde:kl 
zakerntta. sorulmuş olan b 
ellere cevaben şu beyanatta 
lunmu~tur: ' 

' - Birleşik Ameıika)·a ki 
sası üzcrhıe verilecek olan 
mUtedair tafsilat iki lıUldımet 
emdo. yapılacak milzakeratl:ı 
edilecektir. ~as Uzerindc ın'll 
kaldık vo eminim ki tafsllA.t 
.takerelerindc mUhim mfu!kUlİ 
bur etmiyecekUr.,. 

Almanya tarafmdsn ilıln 
abluk:ı baklanda. Lord Ha 
şunlan söylemiştir: 

''- J{imu harbin lüzumu 
bir t-Un fazla devam ~tme<>lnl 
r:u etmez. Kimse Almanyayı 
rndaki meşrn mevkllnden mab 
etmek isteme?:. Fakat Alman:; 
b!..--im hilr hUkümct sistC'mJmW 
mnsma nırını olm~k istontyeıı 

kimse yoktur. Milletlerin 91 l 
ııind(' yaşaMn~a. ve .. abat bir 
rıottr> öm'lr geçlrmf'f,C' olan 
hnkJ:ı~:nı tanını.ağa Alm::'l··r. 
de butunmıılııi•r· l<"'n ·"t <ıiır.ı'll r 
dar Atmıuıvnyı id:>r(' <'rir-ılerl!1 
'Zıtltınntn bıı yotds oldui;tırıa ô 
"n ldlçiik bir emare d:ı.hi görıtl 
dim. 

Alnı:ııı zimmnd:ııfan A \TU 
eulbu verecek yegane çare o 
böyle bir sureti halle rn.zı oıuıı 
ya kadar, Büyük Britanynnm ' 
fc arz.usu lınrbc de\'nm Pbneli 
8uıılan ikna etmC>ğc muktl'dir 
lunduğumuzdıı.n d!l hi~ e!iph 
bulunmamaktadrr ... 

Et nakliyatı 

Et nakliyatı eylül basıntlaJ1 
tibaren belediye tarafından ya 
lacaktı. Fakat nakil vasıtaları t 
mamlanmadığı için nakliyat 
ay ~aha isi. idare eden şirket t 

rafından yaprlacaktır. 

Fnırıı:amn kcnd!Flr"" ''Tl"'"miyct 1 
barilc servet ve şeref temin cd 
ean:ıf ananesini de idnmc ede 
ıtl bUdlrmifıtir· 

~Db"1 ı 
Birincı sınıf lokanta n1Uşteriliği 

O 
LAN biteni gördünüz ınli? Galata Yolcu ~alonuna müteno.ı;; 

sıfatilc getirilen garsonlar, ihtis.1ı:;larmdan istifade edılemed1 

gibi, kusurları dahi görüldüğünden. vaıik'<len ~ıkarılmı~lar. 
Kusurları da başlıca şunlar: 
Ser.isleri umumiyetle kötü iıni:l-
Müş'terinin istediği yemek yeri.ne, ba;kalarım gctiriyorlannı~. 
Paranın üzerini, uzun müddet bekleterek birçok defa yapılan tT 

lcplcrden ~nra getirirorlamuş. 
"Tabldot .. yiyen müştcrilercfon iki üç mi:ıli '

0

A!fı Kart,. partı· 
alıyorlarmış... • 

Ben bunların içinde yalnız bir iki tanesine hak vcri;-orunı. Qnl• 
rı ela "birinci smıl,, lokanta garsonluğu ihtisası dahilinde görercJ<.if 
Homanyalı garsonlar, \'erilen paraların üstünü, uzun müddet beklet 
birkaç defa ihtardan sonra mı g~tiriyorlarrnı~? .. Bunda çocuklann ~ 
bahati nedir? .• lhtimal daha ewel çalıştıkları Birinci Sınıf yerle~ 
adet böyledir. Karşılarındaki mü~teriler gayet bol paralı, ufak tef . 
para küsurlarma ehemmiyet vem1ez, ayni zamanda mahcup kimscl~J 
dir de, garsonun azıcık gcçikmesinden, o parayı kendisine "bah:tş 
olarak almak istediğine hükmederek olduğu gibi bırakıverirler. 

Keza gafletle "Tabldot,. yiyerek, caka için "Ah\ Kart,, par3~ 
öderler. 

Evet; belki "birinci sınıf lokanta garsonltı&ru,. gibi, .. birinci ~ıll1 
lokanta mü~teriliği,, de vardır. Binaenaleyh, bize, bir de "birinci sı· 
nıf lo){anta müşteriliği mütehassısı,. getirtmek lftzımdır. 

Latife)i. bırak;lım ~. ;ı l\ lüt~hassıs. Gar~n dav
0

asını: gaı.&' 
tetjler arasında benim kadar müdafaa eden olmamıştı Dava yine kt)· 
metini kaybetmemekle beraber, tatbikatında isabetsizlik yapıldığı gf> 
rülüyor •.. Şimdi ne tarzda hareket <!dilce.eğine merak ediyoruz! 

u * «· 

Siyah, beyaz insanlar 

S E\.lMLl dostum Cemal Nadir, dünkü karikatöründe bir Habd 
kadını ile evlenmenin istifadelcrini gösteriyor; böyle bir izdi\'B' 

cm· bir erkeği. hiç olmazsa "Oooülasyon,, ile plaj masrafmdan k&Jf' 
taracağmı ima ediyor ama gelin plajlara da bir görün; o:ılardan ı.-s· 
çına birden rastlayac.ıksınız!... .. 

E\·ct. gerçi kendileri siyah, karannağa ihtiyaçları yok ama. ~ 
tün oradaki beyazların - günlerce güneş altnlda kalsalar - yine clV"" 
edcmiyecekleri nihai bir karanlığa iftiharla bürünmüş olarak ze'~ 
içinde uzanıyorlar. 

Derileri siyah olan insanların, hele Avrupada bu siralı manzara· 
!arından §İkayetleri olmadığına kaniim. Zira Iarzedelim ki, onları ~· 
yazlatmak için medeni bir usul bulundu: Derilerini yüzmek suretı!e 
değil, meself! bir enjeksiyon sayesinde günden güne vücutlannın b•: 
tanyeri gibi ağardığını. sonra bembeyaz olduğunu farzedelim. AncP 
c:iyahlar:ı has bir güzellikte ola~1 o kaim çehre hususiyetlerini ne yap3· 
ltm? Siyah derili bir kadmm bırdeııbire beyaz olup da, yjne ayni çelı· 
reyle beyazlar anısında rekabete girişmesine imkan var mıdır? oıınB' 
clığma gii:e beyazlanmak gayretine niçin kapılsınJar? 

Bir zenci, zenci olmakla güzeldir. Onlamı genç krzl<ırnu tasa\f\'~r 
ediniz: lri ve gamlı siyah gözleri, dolgun, muhteris dudakları ve filif 
gibi \•ücutlarirlc, hazan bir beyaz kıza bile tercih e.dilecek üstwılü1'1' 
görünürler. 

* * * 
"Y eşilay,, ziyafeti 

1 ÇKl aleyhtarı "Yeşilay Kurumu,, bfr fizilm ziyafeti tertip edi~ro!· 
3u suretle Rakı veya Ş::ırap yerine, onJann ihraç edildi~ ana 

mah ulU yemeği tercih ediyorlar demektir. 
Du usule. hepimiz ze\klc \e beş~ri in iyakla ittiba edebiliriz. )"3~ 
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,Politika: 

Amerikanın kıt'a 
mü<lafaası A ~ikanın ıharici bir teca. 

.. VUz: R§111nda neler dü· 
!Ulıd .. .t.·· 
la Ugunij dünkü yazımızdll la. 

ı ca hatırlatınr .. tJk. IFikr.i hftcliıe.. 
eı· lak. .,. 
bflk ıp etmektedir. Amerika bu 
•-.ı~dan •on zamanlarda bazı 
~~rler alnuıtır: 
bi 1.-~up ve Orta Amerika ile 

1;kte alınan emniyet tertibatı. 
~. - Kann& ile yap dan ıem. 
'Yıet -.ı1aflD8sı. 

J\ IJ 1 - İngilterenin bazı adaları 
11\erikay11 bırakması. 

'iıOIJ.)I - Amerikanın lngilt~r~ye 
deatr:oyer vcrmcai. 

.. Amerikanın herhangi bir tea
Y~ze kar~ı ko}"tlbilmeei için onun 
~rafında "hiç olmnzsn bitıu-aflar. 
cıan •· ·-'" 
1 

ınuı~kep bir geni~ .&ed hu. 
unınahdn·. 

t Bu sod bilhMsa c.entibi ve or. 
.;ı Atnerikadıı bulunmalıdır. Ce

ll\fbi ve ort Amcrik•nın .Ameri. 
ka Birleşik Cumhuriyetlerine 
~a~ılacak bir tccıvüzde haiz ol. 

du~u kıymet hiç bir suretle ihmal 
c ıknle2:. 

1 
• B\J devletlerden müteeav.izle 

~rleş~rek iJb~ligi yapacak olan 
mcl'ı.kanın miidafa.ıssı üzeriade 

biiyük tcıirlc,r ,vapahilir. B.irlesjk 
~~rika Cumhuriyctlcr.i hem At· 
Jo~ık, hem Büyük Okyftnutta 
rı~hılc ınıı1iktir. Bu iki Babripuı. 
nıt Oriaııncia cenubi /\meril'll eir 
5cd İıillindc uunıp gitmektedir. 
Arnı Zi\.mi))ı:la Panaını kMalı ve 
~ıkara.ı~va &:ölii sahn.aı ~m;<"-Tİ· 

81)10 ıki sruııl ara.sındaki ırubıt. 
tı~ı ''c emniyetini muhaf.az.ada 
Yı.ıı:de yüz tcıirJicJir. 

. Nit~kim senelerce evvel Ame
rı.kR ~anama ve Nil;araguva sa. 
hıllerınc husuıi bir ehemmiyet 
v~h, emniyet üslerini teıiı .et. 
llUfhr. Hatta bu if)İrt tarihi b"t· 
~a.nııc.ı Monroe kaıdesine ka. 
l ar çıkar. Amerika, Amerikalı. 
IM'ındır, ~özü bir taraftan da 
M~ttehit Amerika Cumhuriyet. 
terınin müdafaası ile sıkıdan sı. 

•Ya alakalıdır. Bundan bir müd
det cwçl Amerikan hl'ric:İye na. 
~ırlarının i~tirakiyle yapılan i~
tımada Amcrikfının emniyeti e. 
•aılaı·ı Üzerinde konutulclu. 
ı. JaP-On, yahut Alman taarruıu 
"IU',ııauıda orta )'C ceour> Ameri
~3. devJetJcrinin bil" kütle ~. 
lını almaları bir ururcttir. Onla.. 
rın teker, teker hir iıtiliıya kuıı 
koymaları mümkün d~ildir. On. 
lltı'tn bir toplantıda kolayca ıtn
la~larmı temin eden noktR bu. 
dur. 
Bu toplantJcia Kanada dominyo. 

"u temsil edilmemişti. Dahi\ doğ. 
ruau Kanada bu içtil1Wl iıtirak 
ılme.mİ§ti. Son birkaç gün için· 
de Kanada ile de işbirlifi dra. 
fında bir an1aşnınya vanldı. 

Du &urctlc Amerika miidafa.-. 
ıının §İmal cephesi de tenıin edil. 
aiği Rİbi şim.-lc yapılan bir tnnr
ı·uı: da nynı znırumda AmerikM 
lnıV'\•etlcrini karşısında bulaca1'. 
trr. Kanadı. • Amerika anla§mıt. 
IJ ile Amerikan müdafaa siıtetni 
)'eni bir inkiçaf ı;östermİi bulu:ı
maktadır. 

A"1<'-rikanın müdafaıı11 y111n12: 
'Ulanın ınÜdl\fauı ilo tamamlan. 
ltlıt Ce.iildir. Onun müdafaaıu 
İçin PaMtna yo1u ün.rinde iatu. 

on vuifcsin1 görtn bazı ndtllla.. 
''" da müdafaa şiştcmi is.ine 60· 
kl.llroau ilı:tiu ed•r. 

ra:ıaına yolu Üzerinde hızı a. 
~al;;u- ln~iltero tıtrafından Ame. 

1'Lltayn 99 •utc müddetle terkedi
lo-.:~tlı-. Bu "dal:mn !ngil~ ha. 
Yt\hlld'3ki rolleri arbk ehemmi. 
~~Iİni 1.ca!betmiıtir. Buna muka. 
d Amerikan"' m\tdn{aaSJ Ye ha· 

Yöltiyeti bakau,.d.an O.ha ziyade 
kl~tl k~ntNthr. 

lnıiltererıfft Okyanuılıırda rer. 
ı .. ~ır.c t tzıncan doğan bu netice 
<\nınikM I ıniltercnllı stlu. 
Hlı v~z~tjnden İ.3lÜade ederek 
~~n,d.i t\W'<lkilııi kvvvetlendirdiii 
~ lcysir~ tabi tutu)abilir. 

l{qtt.a Kıuıaa için ya,.,ılan 111:ü.. 
•lafa ·ı t'[ '- d 
1 

. a ı ı 11.Kı 11 aynı suretle Bir-
cşı~ l\mcrH<A Ci.ımhW"iyetler.inia 
~~nı~l~ı:nc i~tih~sını temsil ediyor 
<nı:ı,.<!l>ilir. Fakat hadiaeyi bu 
~ok!l ıle ıniiclıtlea etmek \'!LkıNan 
"'!.tce ilıi clavlet •nuJ.n:da ecre. 
~~o c:d~n IDf.ıtcleJor teklinde da~ 
~r uıvıycılen ıey:rc.tmckt.ir:. Hi. 

dı~~ ilti de,·1.et ar:- ·ıııda bir ruı..ş 
~rtş m~vzuu olmaktan ziyade bir 
dhl'>nom.ı ve hayat $.İ5te.."lıinin mü. 

N~sı ~çin birleııncktir. 
g'lt ıt~ un Amerika hül<umcti in~ 
~. c.rcye 40 tane dc:ıtroyer ver_ 

11 
Yı kabul ebnİ4tir. Bunun ma.. 

~I daha Mrİhtiı:. 
hftl fi..Jllı bir SUl'elte n.v.bc mÜoıı.. 

8 tnana•ınt ifade edar 
Ruzvc.lt'in ve Vilki'n°in tcmail 

Şehir 
•••·· · ··e··ee·+·····••o•+•• •••e···•••••••+ee····•e······,,..,.I • 

ff adce gönderilmiven stok mallar jM·;;;;ı;ı;;;-f 
Birer b .1 h .. lfilmciliklemühim ~ 

eyaôn~ıad"!~l ı ek u- I bır nokta ~ 
kil. ffl ete l [ , l r ıl e C e i Son senelerde yedi filmcilik 1 

Ticar.-0t vekaleti ihrac.&t yapı- lbaJıJc ve rıa.lık .konsen:csi etokln · f hayli tcr.akki ve inkişaf t'!:tti. ~ 
lamayan ;bazı marldclcrle -diğer rı bulunan tüccarlar bunlann : Rağbet gördüfü de muhakkak.: 
scbebler ·''iızündruı memleket dıı miktarları.'lt com:ırtesi giinü öi?" i Harp dolayııiyle yabancı film- i 
Wlindcki m.iJ..'iarla..-:ı mailim olma :eye kadar birer beyanname ·ıö : leri eskisi gibi kolay g-etirtmek l 
~r,an bir kır1m maddelerin ;tokla.- iJı;tanbul ıır.ıntaka ıt.icarct müdür. i mümktin o1madlfma gör.c bu i 
rnnı öğrrınmelt istemiştir. Bunun i.iğüne bilwreccklerdir. : rağhı:tin 'ittikçe artacağı da! 
-Ozcrine mmtaka ticaret müdür- Bu rakamlara göre, bu rnad f 1>üphesiz1 Yalnız yerli filmlerini 
.ıüklerine tamim yapılmıştlr. ıdeJerin memleket ihtivacındı:ı.n ~ ço.fu istanbulda ve niçin d~ğru. ! 
Buna göre. ~!er.inde d<'rt, 'baJı. azlasının ihracı temin edil- ~ :.-k J sunu açıkça •Öylemiyelim, .fakirl 
balmumu, keten, paçıwra, peynir ltir. : stüdyolarda çekiliyor. AmerU 

Romen garson ge-
1 ürk garson • 

rıne 

Garsonlar Cemiyeti reisi diyo r k i: 
1"Yerlt garsonlar arasında birçok 

mütehassıs garson vardır,, 
Galata yolcu salonundan $Onra 

)'aksim bahçesi gazinosu da yerli 
gar~cınle.r ;ılır.masına bulanmış. 
tır. Garsonlar cemiyeti reisi clün 
bir muharririmize dcmi~tir ki : 

!Bizde mütehassıs ~anonlardan 
ders .almaları l~zım ı:arsonlar 
vardır. Fakat bunların ders a1a· 
calı:ları garsonların hakikaten 
ıcütehas!.ıs olmalan li.amdır. 
fıonra yerli ~arsonlar arasında da 
birço~ hakikaten mütehassıs o. 
laniar vardır.' ' · . 

Diğer tal'.aftan yolcu ı;alonu ve 

: ikada tia en mühim filmler stüd-: 
i ~·olarda ~ekilir. Fakat bazı !ilm- i 
f )erde dekor tamamiyle hakiki; 
i manzaralar ve tabiattir. 'l'ünk i 
:: filmciliğinde tabii d~korlardan: 
~ istifade etmek sadece bir men. i 
~ faat değil. birçok bakımdan biri 
1 zaruret ve bir borçtur. Hic ol.: 
i roaısa yurdumuzu :tanımış~ olu- i l ruz. Bundan lbajka kısa havadisi 
: filmleriyle cüzcl yurt manzara.. i 
: lan (Österilemeı: mi?.. Bu işe~ 
i ha.lkevleri d e önayak olabilir. i 
: Aramakla, para ile temini müm.: 
! kün olmıyan nimetin iç.inde y41-; : .. i "§lyoruz. i 
itt•t111 1 11111ıu11ıu•••• uııuıuıuıuı ,, .. • 

Bir memuru döven 
iki kadın 
Cürmümeıhut 

mahkemesine verildi 
Belediye yol tabsildarların<lan 

İbrahim, <lün Ankara caddesinde 
bir mahalle mümessili olan Feh· 
nıinin diıkkanında otururken 

"- Yolcu salonu lokant.ısm;ı 
yerli ~arsonlar temin ettik. Bun. 
lat geceleri de Taksim guinu
runda çalı~maktarlır. Yeniden 
l'<ı~k;: ı:;arsonlar da temin cde::e. 
ğiz. Böylelikle memleketımizec 
bu ;tibi yüksek yerlerde çalışa. 
bil:c.ek H:tidardi MÜtchassı gar. 
sonlar olduğu ll'Jt:ydana cıkmıı· 
tır. Romanyalı garsonlar mu·le 
sine gelince. Eelorimiz(ler:i Re. 
manyat: garsoril<ırın mütc.ııaıan 
otur -0lmadıklarrnı bılmiyorum. 
Yalnız liman i letmelcri umı.ım 

mi.irlürlüğünun bunlardan mcm. 
11un olmamu:ı bizim itin kafidir. 

Taksimde çalışan Romanyalı .gar. 
5011ların memleketlerine dönmeye 
kariir verdikleri söylenmektedir. 
B .. :ı.;;r Türkiycde çalışmanın 
rorlu~undan bahsetmekte ve hal. 
kın •~k i:'ıce servis istcdığini söv· 
ı~ ..... t ktcdirlcr. Aynı umanda 

murcı.: 

~ünoü.z yolcu salonunda -.·c gece ·: Aske: ailelerine yardım" i~in. 
de T4ksimdc çalı~tıklarını; buna , c;en parcı alar. Saadet adında bir 
mukabil cok a2 kazandıklarını 

1

1 kadın yanınd;ı. emine adlı genç 
ilav~ c:mekt~dirlcr." bir kız arkadası ile gelmiş ve me. 

~~~---~~~~~..-~~----~~~~~---

"Sl''ü ' kalk, ben 
traş olacağım!,, 
iŞ nıahken1eye kadar ıntikal etti 

Ahm'Ct adında tır zenr.i. dün 
Aksarırda Berber M ur.ta fanın 
dükkanına gitmiş ve bir koltukta 
tra~ olan Ali adın<la bir nıü§te
:::yi kolundan yakalıyarak: 
"- Kalk oradon. evvela ben 

trn~ olac<lğım !" demiştir. 
Ali bu işe :;asmıs, kalJ.:m;ımı~. 

Ah:nct bunun~ ü~crfne kendisiyle 
1:2\''!aya baslıyarak rehinden ~ek. 

Kalitaryada 
dünkü yangın 

Dün ~;arıt ı.;~o dt- Kahtarya 
köyünde ıkt katlı hir evde yangm 
çıkmış; yetiı::!n Ye5ilköy ıtfaircsi 
sırayetine meydan vermeden yangı. 
m söndürmü~tür. Yalnız bir ev 
yaonu~tır. 

Münasebebiz ~·aziyette 
yakalana nlar 

Çatalcada yoğurt~ulukla uğ. 
raşan Mustafa o~lu Naim a.dın .. 
da birisi, ge~enlcrde 1st<mbula 
gelmis, bu~da 18 ya~larmda: Sü. 
zan adında bir kı~la tan~mıstu. 
Nrıim kıza evvelki ak.,am. almış 
ve Yenikaptda bir gazinoya gö• 
türc:.rck. tenhaca bir masada otur. 
mı~lardır. 

Bu sırada etraftakiler Naim 
ile Süzanın müııascb::tsiz bazı 
hareketlerini görmü~kr ve bir 
cürmi.i mcshut yaparak her iki. 
Pini ele yakn!amışlardır. 

Süzan ile Naim cürmü meşhut 
müdd..iumumili~ine tıcslim olun. 
mu~lardrr. 

--0----

Altın Fiyatı 

Altın dün 20 kuruı; düc:müı::, 
21SO kuru~an muamele. gôrmü~iir. 

ctt.iji ı\ıncrilian ruhu müdafaa 
da~ıuında dıt bu tedbirler,i urll 
ile almaktndll'~ 

SADRİ ERT.EM 

ti~i bıçagı ile Ahyi agır t;uıcttc 
y;ıral&ımıştır. 

Ali de bu arada Ahmc:di sol bi. 
lq,:'ndcn hafifçe yaralamıştır. A. 
li r~ıVP'lll bir halde Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmış.Ahmet bi. 
rinci sulh ceıa mahkemesinde sor 
guya çekildikten sonra te\'kif o. 
lunmuctıır. 

ihtikar naftalin 
fiyatlarına geçti 
Naftalın lıyatlarmda m\;tl1iş bir 

i.l'ıtiklir olduğu görülmü5tür. Mm. 
taka Tı::.aret ınüdürliff•ü tahkikata 
ba~laını5 'e Csl•üdarda bır ycrdc 
perakcn<lc surctile evYekc 10 - JS 
kuruş ara~ır.da olan bu maddenin 
120 kuru!'a satılmakta olduğu tcs. 
bit edilmiştir. 

Tahkikat bugünlerde tamaru:a. 
nacak \'e suçlular adliyeye \'erik· 
celtierdir. 

Silivri limanında 
yapılacak rıhtım 

Münakalat Vekfilctiırin bizzat 
yerinde yaptı~'1 tetkikler sonunda 
,·erdiği direktifler üzerine Silivri 
linı..ı.ıunda rıhtım in~a ına ait ha· 
:mlıklru: biti.riim'ctir. Liman i lı~t
mcleri umum mUdürlüi:leri bu iş; 
münakar;a,·a kovmaktadır. Hıhtım 
limanındab mendirek ile iıtl:clc a. 
r:mnda \'e 200 metre uzun1u~'1.mcla 
olacak, kı,a kadar tamamlanacak· 
tır. 

Tiftik meselesi artık 
kalmadı 

Tiftik mesele~i hakkında ,·en·
den tahkikat rapılmakta o!du~un•.ı 
yazmıştık. Mıntaka ticaret müd~
rü dün bu hususta demiştir ki: 

" - Romanyaya gönderilecek 
mallar uıcrindeki dedikodular et. 
rahnda Ticaret Vekaleti tarafın
dan yapılan tetkikler tamamlan
rraı~trr. Artık bn mesr.le_vc kapan. 
mıcı. nar.ari~le bakabilir~iniz ... 

i "- Nıçin tahsilatını yapmıyor. 
I sun? Paramtzı hiU alamadıkl" 
demiştir. 

1 İbrahım, tahsiiat yapamaması-
1 nın :sebebıni anlatırken, Saadetin 
arkada~ı Emine kendiııine haka. 
rete başlam•ş "e bir aralık üı:eri. 
ne atılarak memuru dövmüştür. 

Her iki kadın vakalanarak cür. 
mü :ııeşhut mahkemesine teslim 
olunmuştur. 

Sahte evrak tanzimin
den görülen da va 

Sahte evrak tanzim ederek bir
çok yoisuz i~lcrde bulunduktan 
sonra. yuıhanC'sİ basılarak aley 
hinde birka'ç çu\·al evrak bulu: 
~~n muameleci Hose'b Goncagü. 
lun rnuhak~mesinc dün ikinci a
~ır cezada ba:} anmı!!tır. 

Hoseb s\!çunu inkar etmiş, 
mahkeme bazı cihetlerin tetkiki 
için durusmayı blşka bir güne 
bırakmı;tır. 

ı 

Kücük sanatla r 
kanu-;,una muhalif 

Ecnebi tebaasından oldugu 
halde Mahmutpa~ada bir te-rzinin 
yanında kalfalık yapan K~o a
dında birisi, küçük san'atlar ka. 
nunnna göre yakalanmış, ücüneü 
s~lh ceza mahkemesine veriTmi!'i. 
tır. • 

Koconıın ~lışma~ı mencdildL 
ği. gibi 1 O lira da para cezasına 
mahkiım edilmistir. 

~ Per.şemb .1 Cuma 1 

> t.:2 Ağus. l 23 Ağus. 
:::t 
<( 1 ı Rrrc ~ it cı:clı 

ı-- hıım 11111 
·~ 1 1111 
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• e • 
ızmır serg sı 

O üny~nm :ele' Ji tiumnnlıır, ııııtlamnlar, .kanlı cenazelerle dol· 
dllgll, ~chirlcriıı mcznrlık halini aldıj:,1 f;Ünkrde, lıu lilctnt' 

l.arı;~ ~··.ıııılt•.ım bir ıılh '\C ilc1ıım.t dekoru lınlindc a~ılan bmi: 
_ .e.r~ısı. n.rtık ~ nlnrr. bir ıtic~ret hıhloııtı, bir rcfn..'ı nlfrm ti üc ıöe· 
~ıl lır. 

Onda, IJütiiıı bu lmlimel"riıı ifade kabiliydtlni l'Ok ,;;;crldc ı
raknn ilıüyiik 'c ilıtisaın1ı. bir mana ~e1j1Jyor· İzmirde bclclcnln 1ıcı
mcn en ~Ü7.c ~üı ünür koll:l bir paTtcsını ~1ıruıluısn lmtılıyn.n ser_ 
.;.ı •. taadfü boUu~n, :ı.clo:a , e m:ıklnc uhni~1ctln!n, lı:ı.,nnş lmbniy{'. 
tının ı:parlat· birer omc:!idir. 

7.ekii~ ı, ıtklı, \Jcdanı sefkat 'e hısımi <lny;nlıı.n knnıı. güm h 
:;ırtıak!a :ın milletler u;.. osin-.aıı dıli';l:ı r P.nbında knlm15 mlllet
ler 'ar. flrmcıı he.r :!iin llıir tmcıluı faclamn lınb0ri gelh OT· 

1 
"~Kıs" m A..7.nıil gibi be:ı.lendiği ülkeler "r.r. çh~n k:ıpılanın 

ı:a tlıgı ~dıirler. ımerlrcz:1er ,.e rntanar '\llr· 
ld . .Oün7·nıı11~ Ctnümfrı:e sc~di~ bu korkunç şeyler k.'l~ısında r
.? c, hcı \'.Jtkıttcn tlaha agbm, her z:ımnnllan ilalıa. iimitll Ye her 

gunılen clahn ~n ay:ı~;ta cliıniJil.: clıırn'\'or· 
'.\. ı d • ır ~mnu1nn g~llp geçen yabanl'l1ar, imrene ~mrcne: 
- Ne me ut bir ınillctsfni:r.! 
n iyol'.lar. 

• . ıı.;,ct nıet;uılıır.· (Jiuıl..1i, lrı.cisiı·ıınıhurımclıın odonm nınıı, nı'n· 
-sır.ırıdcn son n""f . lb" • · ü· . -_ ... crıııe. ır ayagı ~nkunla ukpn'k ihtiyıırmaan tıo. 11 __ z ı!JR!,"ll ~afknns ya,Twmna liadar :rlrmi mil\·onlnk Tür'f..i"c 'U-k 
nırek t:eı. ~ · · J • · .. · ~unül, tek ımefl.ürc iiçln '\asıyor· :N ~ imrenrlifrlmlz bir 
ırc.1ım - ;t" • • ~ 

1
. ,bnc '115_ un S!\ydlğrmı7. bir t~1milc, ne -de ~aba :<;eTCfli bir tarihe 

sa up uK'Iugumuz. hiT ülke ''ar· 
nıh ~~ d~ya11117.lla lher "Y bizde b~lnyıp, bi7.de bitiyor· Tiirliiyl''1e 

~r, nıan hır, ~ğn ir, öz birdir· 
atiıı ~-ut· Qğursıa bir sa.nt r.:ıJarsn Uç milyon iin~nün uçu hu 5a.. 
d _ ranm_a dannra" :ıı.1..-nı•lc yelkornnmı ls'ro<llğimiz. ~ erılo dur. 
ura~s~· Turk. talih'i 3 enmcnin <le '\olunu bulmuc;tur. 
1ı ;mır Ser;;is!nin bence her cyrl;n, bütUıı ik-ı1.sat ve maldno 

:~-;~kvetlc.rinln iistUmk11, pa,ra cfhunmımn t<'pcsincll'n ns::ı.n on 
~~'U ,.c :mübarek manası fc;te budur· 

HAKKI St'"JI.\ GJ•:ZGIN 

11 Yaban,, etrafında 
k opan g alJgaraiar 

kızarmadan ilan da ediyorlar. O. 
kumadan huküm ,.e tenkit .. Diri ı 
eseri okumamıs ama okuyan mu· 
nckkidin zevkine itimat <:tmlş· b r 
di&-reri o1."Ul'l;:en yanda bırtıkİnı~ 
çünkü sonunu getirmeğe tahammu 
edcmemi~. Köylütc dair bir t<'k 
mısraı vera yazı [ bulunmıyar 
ve mariz. lıisl~rinin mahpesindc ) a. 
Eayan bır ~ır kötü espriler > apı 
yor: Yakub ~adri her sefir gitt , 
memlc~etc ugursuzluk gölurü~ or. 
,muş, bır de Almanyayn gıl inm 

- lsin awıl kötüsü köy \ c köylil dt:' 
yincc, mesut bir tnrltı otta"ıı <ı 
"Ürülerin otlayışmdan ve bir ıw 

• kızın ak~.amlan omuzunda t~ ti ı 1 · 
saf nağme:er tcğaımi ederek ÇCŞlll( 
ye \ ansından ba~ka bir §CY anbı. 
rnıyan bu §air köylü müdafiliğı ya
parak ortaya çıkmış bulunuyor. "J' b a an., roman cı raf rnda lriztf'rtl• 

suz rt: )ersiz ı.c5fiyat }O/nları 
romancı } almb J{adri 

•. \ ~ r~padan dönen "Yaban,. mii. 
el.~ıfını · Istanbu'a gelir gelmez bir 
hucuı~1 dalga:.ı karşılamıs bulunu
) or. ~ebep ~u: Yakub Kadri. hır 
~c~u::ıda Yabanı anlayacak zlh
nıyetın bu mc."Illekette pek mahdut 
<>~u~u~~-n. biraz da ilcıi gidcrt'k 
bır kultur noksanlığının llK!YCUt 
bulunuşundan bah-,etti. Bu bir 
a~!ll hüktirn mfı? Yok a yapılan 
hu_cumlarm mahiretinden de anla. 
dıgrrmz gibi bir hakikat mi? Ora. 
sım l>u ~üttın'arda deşmcge ltiıum 
Yok. Madem ki mesele bir roman
~ım~ iİeri sürdüğü bt~ Jıaksız 'e 
~er~ız hükmun sakatlığım göster
mek \c onu kabUl ctmemclttir: oy. 
t:Ysc yaprlacak i~. bu hükümle a. 
lcıkadar olmak \'e memleketimizde 
yük elmi, butuna11 kültünm he; 
:ı~.nat e.>crini haz::nedecck. her bü
yuk ~<:erin dört bir J:<>§e!mc nüfuz 
edebılecck bir hale gerdiğini izah 
etmekten ibaret kalmalı değil mi 
idi? 
Hayır; gunlerden beri, edib \ C\'a 

l~ebiyat tarihçic::i olarak tanınan 
bn~ok kalemler, bir noktada bir
le.şmiş bulunuyor~ Yaban müenifi. 
n~. rcrc> vurmak. Küfürbaz c!i\"an 
hucumlarmm tenkit mat2.h!an, hiç 
ol.m~zsa yukardan ao;afu sahsihğin 
h.ukum siirdüğü 1..aranhk d virlc. 
rı.n mahsuliidür. Bu devrin tek ha· 
k.ıkatı zaten ba~tanbaşa "böyle is
tı~ orum. büyle olacak.. tezidir. 
l\ı ede pcdcr':'ahhğın, oııyetcd" 
~lutokra inin. ,.e idarede de po;. 
tıım'in ~öw h.:•1tı~t hu <!e\irler. 
Cumhurh·ct ~mırl:mndan hadı u. 
ıaktad1r. · Fa'~at ne ya-.ık ki bu ı;e
çen dc\tir hfüa hi lcrimiıi kaİ1 rı
np durma!ttan gari kalmıyor. Ga
ze~eJer :mkct açrıt:ır. Me~hur(!) 
edıplere su lle:- o;oı'U~orlar: ne hak. 
kında? Burac:ı meçhul. Her. halde 
Yakub Kadrinin bir mecmuada in
tı!:ar eden tek hır cümlesı hakkın
da değil Çünkü e~er bunun ıı;inse 
müellifın c erlerini tanınn~ o!mak 
\•eya ı::adcce bah'!:i geçen romanı 
0~uınuş bulunmak gerekmez mt? 
F.akat hu insanların hemen <'k cri
sı Yabanı okumadıklarım yüzler.i 

Bütün kollar mannuş; bir ba
miyet aşıklıih. kô}'lU \'c mcm!cket 
severlik perdesi altında bir dcma
gok ağziyle müellife, tezin kücük 
detaylarına saldmhror. O tUrlü 
demagoji ki artık moda ı gcçmi)
tir; Ye ~ irmincl asrın butün medc.. 
ni muhitlerinden tukrüklc kovul
maktadır. 
Şu fon günlerde Son Posta \'C 

Tas\ıriefkar siltunlanna göz ~czdı
renler Yaban'ı \'eya Yaban muhar. 
ririnin bir meanuada çı1tan cümle. 
sini objektif bir gozle tenkit eden 
yazıları bo~ yere arayacaklardır. 
Bu satırlar arasında ilk bakışta go
zc çarpacak olan ~yler ne kadar 
açıktır: Roman athc e'lc doktrı. 
naire mahiyetteki ~rı·ri kın raya. 
mayıp bu tezli romanın müellifin. 
den idcologique etüdler tal<'J) ,.., "n 
güli.ınç muharrirler, Yaban rnüelıi
finin fikirlcrir.c!en ziyad" clb. c:; e, 
kullandı"..rı Amerikan igarasxna 
dikkat eden edebirat tarıhçılcri, 
kendı devirlerı içinde ccm yctler'rı<' 
go:zlerini kapamış fertçi bir şaiı·kerı 
birdenbire köylü mudafiligıne sıı;. 
rayan i~güzar kalemler, f ıkralann. 
dan daha garip bir me'\kie \e gu. 
lunçluğc dü~ ~airlcr. 

Memlekette kültür nok an mı 
Bunu münaka)a etmek gerçi a}rı 
meseledir; Fakat c.:lcb} atcı.aı 
Elit zümr~ini te~.il c'tikkri 
ôyli) enlerin bu ~ıi i çırpmı)an
nı \e tezahürlermi gô:diıkte ı. b ı 
mahalle dedıkodularından fark ıı: 
gürültülere şahit olduktan sonra 
in an gerçekten yukanki hükrni.ın 
hayli hazin hakikatiyle ka~ıla,. 
mış bulunuyor. 

RO.)TV ŞARDAG 

Rüşvet iddıasile 
Bir muavin \te bir polis 
hakkında takibat 

yapılıyor 
Ortaköy komiser muavini N'~.ıat 

ile polis memurlnrmdan SiılMınltın 
hakkında bazı kims('lerMn rüş\'et 
aldıkları idinsilc tııkib"tıı slri!!!.I • 
mlşfü. . ... 

Komiser muavini ılc polı,, ıkıncı 
sorgu bfıkimliğinc vcrllmlRlerdlr. 
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~zmir fuarı lzmir fuarından intıbalar 
( Brıştara/ı 1 incide), 

zmişti. Buclin de kırk bine ya
'"I in.."an fuarı ~örmüştUr. 
Fuarın açılış merasirninde bulu-

:m Ticar<'t Vekilimiz Nıızml Top_ 
• ıo~lu bugün Aydına gitmi.t;lir· 
Orada mljstahsillcrle görilfiC'CCk· 
lir· Yine fuar münascbctile bum
:a gelmiş olan Yugoslav C'lçisl de 

ur;Un !zmir vapurile lstnnbula 
art'kct etmiştir. 
Tic:\rC'l V<'kili dün t'Cnebi clcvlrt 
ı.vyonlarını d:ı 7jynrct cd<'rck 
ır müddet kalmış, hususi mcra

"lmJC açılma törenlerini yo.pmış
lır· 

fn.ı:Iliz ıın.' yonunila 
VE.'kil evvela fuara genis ınlk

ya.'lla. iııtirnk eden İngiliz drvlct 
pavyonunu ziyaret etmi!j. konso. 
losla mtimcs.ıil kendilerini karşıla
mış, 1stik1Cı.l Marşı çalınmıştır. Ve
kil bu pavyonda uzun milddct ka· 
larak tetkikler yapmı,, sonra ln-

• 

Fuarda hıgi/iz paı:yonımım içitıdcrı bir görünüşü 

glllz imparatorluk ticarC't birliği- ı:.· P!ll!•lf!~~~~l 
nln pavyonunu da görmü tür. I! 

Macar dc,·let pavyonu ~f.jjlli1Ji!Mlıllılll 
Bundan sonra Macar devlet p:ıv. M 

•onu zlyarot edilmiş, mümrssil 
fuara bu sene 1lk defa f'?trak eden 
Uacarislan pavyonunda bazı ku
ııurlar bulun:ıbi!C'ecğinf tÖ) l<'mL~, 
vekil dost ülkenin sanayi ma J le. 
lerl nümuncleıinl fuara gctmıi ,m· 
den dolayı mümessile tC'""kktir et
miştir. 

hıın p:wyonunıla 
Bu scııe İzmir Fuarına muazzam 

bir pavyonla i5tirfık etmek suretile 
fuara büyük bir alaka gö. teren 
İran de\lct pavyonu Vekilin ehem
mi:reUe durdu~u yer olmu,tur. \'e
kil konsolos tarafından kar~ılarr 

1 
mıştır. ~ 

Bilhassa Iranda yetişen nadide· 
paınüklann nümuneleri, eşsiz 1ran ~ 
halıları, kumaşçılık sanayiinc ait 
nümuneleri, lranın meşhur pirinç .. • 
lerl büyük bir dikkatle tetkik e<.iilJ 
miştir. 

l'ugoslavya. pn\•yonunda 
Yugoslavya hükUmetinin hazır" 

ladılı: güzel pavyonda Yugo,lav..' 
yanın Ankara sefiri vekilimizi is .. 
tikbal etmiş ve veki!e izahat veI"'" 
miştir. • 

Ticaret vekilimiz pavyonda ya
nın saatten fazla kalmış. teşhir 
edilen mahsuller ve sanayi nümu
nelerile alfil<adar olmuştur. Bu zi
yaretten alınan güzel bir intiba, 
Yugoslavyanın bize satabileceği 
bazı maddeleri me\ ·at olduğudur. 

Alma.o pavyonunda 
Fuarımıza iyi hazırlanmış sana

yi propagandası yapmak suretile 
iştirak eden Almanya pavyonunda 
Ticaret vekilimizi Almanyanın lz
mir konsolosu istikbal etmiştir. 

Ticaret ve sa11ayi odaları köşesi 

Fuar ncşriyalım idare· eden Ali Olgaç (l>cya! rlbiscli) ihıadolı' 
Ajansı lzmir mümessili llzsmı t•c lzmirli mrslektaşlnrımız Ticaret vekilimiz pavyonda bir 

müddet meşgul olarak yapılan teş
hirlerle ala.kadar olmuş, bu müsbct 
iştira.kin daha İ}'i neticeler verece
iinden ürnitvar olduğunu be}•an 
etmiştir. 

W™WWW ~ 

Konsolos gelecek sene Alrnan
yanın lzmir fuarına daha geniş 
surette işt\rak eylemek tasavvu
rundan bahsetmiştir. 

Vekil bu jştirfilce teşekkürle mu
kabelede bulunmuştur. 

Alınan pavyonunda Alman iktı
aa<:liyat istihbarat bürosunun tab
loları· çok cazipti. 

Yunan pavyonunda 

.Bundan sonra dost ve müttefik 
rwıani!;tanın zengin pavyonu zi
yaret edilmiştir. Ticaret \:ekİlimiz 
Yunan pavyonunu uzun müddet . 

kalarak tetkık eylemiş, Yunan sa
nayi ve turizmi işlerile alakadar 
olmuş. izahat alm15tır. 

. İtalyan Jml'yonund:ı 
ltalyan pavyonu bu sene de Fu

arda sayet geni~ bir yer işgal ey
lemektooir. Vekil ltalyan pavyo
nunu da ziyaret etmiş ve İtalyan 
konsolosu tarafından istikbal edil
miştir. 

Bu pavyonda, ltalyanın bize 
satmak istediği sanayi maddeleri, 
otomobiller ve birçok maddeler na
zarı dikkati celbediyordu. 

Hulasa bu sene lzmir fuarına 
iştirak eden yooi ecnebı devletin 
hepsi de güzel birer pavyon hazır
lamışlar ve muvaffak olmuşlardır. 

Çeviren: Suat Oeır~Dş -2-
Evin kapısına gelince smokinli 

bır adaİnla karşılaştım. nu acl.am 
bana, Mister Brunton'un katibi ol. 
duğunu ve kendisini çalısına oda-
mda ölü olarak bulduğunu söy

~di. E' e girdik. Cesedin bulundu. 
ğu odayı görmek istediğimi söyle. 
di.m. İsminin Mıster llarrison ol
duğunu öğrendiğim katip .beni 
Mı ter Brunton'un çalı~ma odası
na çıkardı. 

Eve girdiğim Z2.tllan büyük so
fada bırkaç kişi bulunuyordu. 
Hunlardan kcndılcrine hab<>r 'er. 
meclen evvel bu yeri terkctmeme
lcrini rica ettim. Gcnnınrrs ı mın
deki ~.ağı, bir polis memuru getir. 
mcr;i içın yolladmı. Ve bu memur 
gelince beni haberdar etmesini ten. 
b h ettim. Bundan sonra da Miı;ter 

arrison ile beraber yukarı kata 
çıktık. Mister .Bnınton'~n çalıc:n:a 
oda I binanın on cephcsınde ve bır 

vlu üstündedir. Bu a\IU, sokak-
t1 .... !ç bah ere. giden bir pasajın 
u tundedir. (ondorun tam ucunda 
..., n bu ~alışma oda ının yalnız 
.~: ... k"'px.:.ı ';:ı~dır '. , bu l oridorun 

üstüne açılır. 
- Bir dakika. Acaba poliste bu 

evin bir planı ,·ar mı? Hclkı jüri 
heyeti bunu görmek arzu eder .... 

- Evet efendim. Boyle bır plfın 
mevcuttur. Evrakın içindedir . .Nu
marası altıdır. 

. . . . . . . 
-: Tcşekkur ederim. lşte ... Ümit 

cdcrım ki hepiniz planı kafi dere
cede gördünüz. Şimdi rica ederim 
siz anlatmağa devam ediniz. 

- !~eki efendim. Odara girdi
~im zaman cc :.cdı ~minenin önün
deki halının üstünde gördfı.m. E. 
sascn do yada odanın da bir planı 
vardır. Ce:;cdın vaziyeti bu plan
da gö:,tcriliyor. 

Ba,ı pençcre ~a'.afın<la, ayakları 
kapı tarafında ıdı. Ölmüş olduI,ru 
muhakkaktı. Bana göre bu o ı.m 
epeyce evvel ' ukua gel mi ti. \ -
gane yarası sağ gözünde idi. Cina.. 
y ~ a'eti gözden ta beynin içine 
kadar ginnişti. Jirr taraf kan için. 
de idi. Cc~in yakininde parlak 
bir çakm:ık ta~ına ocnziycn sivri 

Bir gazinodan çıkarılan 
garsonlar 

Y~nikapıda Çakır Mchmedin 
gazinosunda çalışan sekiz garson 
dün belediyeye müracaat ederek 
gazino sahibi tarafından dövüle. 
rek işten çıkarıldıklarından §ika. 
yette bulunmuşlardır. 

Belediye reis muavini tarafın. 
dan kendilerine Fatih kaymaka-
mına gidip şikayette hulunmala. 
rı lüzumu bildirilmiştir. 

Kaymakamlık, hadise etrafın. 
da tahkikata ba§lamıştır. 

uçlu bir taş bulunuyordu. lşte ~u 
önünüzde duran sivri taştan bah
sediyorum. Şu taraftaki sivri uçta 
kan lekeleri gördüm. Odanın pla.. 
nında taşın durduğu yer de işaret 
edilmi~tir. Odada her şey yerli ye. 
rinde idi. Hiç bir itişme izi yoktu. 
Yazı masasının üstündeki k~ğıtlar 
da karışmamıştı. Odanın pl§mm 
çizdim, ve odadan çkarak kapıyı 
kilitledim. 

- Bir şey sormak istiyorum. 
Pençereleri muayene ettiniz mi? 

- Evet erendim. Hepsi açıktı. 
Çünkü gece çok sıcaktı. llk önce 
pençerelerle meşgul oldum. Çünkü 
dışardan birinin ginniş olmaSJnı 
veyahut bu pençerelerden kaçmış 
bulunmasını düşürunü~tüm. Hal
buki bence hu ihtimaller mümkün 
değildir. Bu oda evin ikinci katın
dadır. Dı~ardan duvarı dümdüz 
a~ağı kadar iniyor. Bu duvarda is. 
tınat edecek hiç bir çıkıntı mevcut 
değildir. Civarda ağaç yoktur. 

- Evet, anlıyorum. Dc\"am edi
niz. Mister Harrison ile beraber. 
oda kapı~mı kilitleyip aşağı indi
niz değil mi? 

- Evet efendim. MerdiYenden 
indiğim zaman bir po1is memuriy. 
le beraber uşağa rastge!dim. Bu 
mcmum kapıda nöbette bıraktım 
ve kcn<lim telefonla 15eflerime ra
JXlrumu verdim. Telefonda, evde 
bulunanların ifadelerini al.rn:;klığı. 

1,--------·ı l 
i Tarihten Fıkralar: ı 
: l 

ı Körün oyunu i 
Sakat ve sağlam c!ikncilerden 

bahsediliyordu. Bir arkadaş: 
- H cpsi bir.. cledi ve körü, 

sağlam insandan daha az mer
hamete layık buldu. Sonra id.di. 
asını isbat i!(İn bir fıkra anlattı: 

Bir 11adişah tcjtişc çıkmı~· ı 
Musahibi de yanında imiş. Yol. 
da bir köre rastlamı lar. Padi., 
şah llıtfunu göstermek istemiş.

1 musahip itiraz ederek körün 
liitfa mustahak olmadığını isbat I 
için müsaade dileğinde bulun. 
muş. Sonra köre doğru yaklaş. l 
mış ve şiddetle aJamcağıza ! 
çarpmı~. Kör haykırmış: ( 

- Sersem herif.. Haydi ben 1 
körüm .. Sen de mi körsün?.. 1 

Musahip gülümsiyerek: 
- Ben de körüm ya .. demiş. 

Kör olmasaydım sana çarpar. J 
mıydım.. : 

Dertleşmişler. Hakiki kör İ 
derdini dökmüş. Musahip: • 

- Ben, demiş, şehirden geli-1 
yorum. Yirmi sene para kazan. I 
ciım. Şimdi köyüme gidiyorum. ( 

Ve elindeki altın torbasını ha. 1 
kiki köre uzatmış: f 

- İşte bunları kazandım.. 1 
Hakiki kör altınları şöyle bir 

muayene etmiş. Konuşma de- i 
vam ederken altın torbasına e-! 

ı lini daldırmış, karşısındaki de 
ı kör değil mi? Bir miktarını ce
f bine indirmiş. Sonra yavaş ya. 
! vaş uzaklaşmış ve bir mezar ta. 
i şının arkasına gizlenivenniş. 

Musahip: 
- Yahu arkadaş nereye git. i 

tin.. Gel şu paralarımı ver de ; 
yoluma devam edeyim. ! 

Tabii ses yok: 1 
- Aman aı:kadaş. şaka etme .. I 

Onlar benim yirmi senelik eme. 
ğimin mahsulü .. 

Kör, şöyle diişüniiyormuş: 
- Aptal adam.. Hala beni 

bulacağını umuyor. Zırlasın, 
dursun .. 

Musahip yerden bir ta~ kal
dırmış: 

- Allahım, d!!miş, bana bu 
fenalığı yapan adama karşı yü. 
ce varlığını göster. Şu taı onun 
lrıcaklarına gelsin .. 

! Ve ~:ı~t köriin bacaklarını 
! yapıştırmış. Kör snnalmış, fa. 
! kat altın hırsı 1le ağnya tahar:
İ mül ederek ::esini çıkarma:-!'ış. 
1 Musahip ikinci taı;ı, köriin be. 

ı
s tine gelmesi için dua ederek tam 

hedefe is:ıbtt ettirip, üçü•ıcü ta· 
şı da: 

1 - Yarah, bu taşla omın ba. 1 şrnı parçaliı .. dcı ken meznlığın 

1 
arasından çıkan kör, hav kırmış: 

- Aman arkadaş.. Bu taşlar 
pek kör atı§lO':l bcnzcmivor. Ye. 
rini buluyor. Gel d~ şu altınları 
nı al .. 

Bu suretle padişah da körün 
IUtfa mustahak olmadığına ka
naat getirmiş. 

:Fıkrayı dinleyenler, son ta. 
rafını daha başka hadiselere de 
misal getirmek mümkün oldu. 
ğunu sövledilcr. 

öyledir .. Hadiselerin doğur. 
duğu fıkralar, hadiseler karşı
ınnda daima dinç, giirbüz. sağ. 
lam ve henüz doğmu~ gibidir • 
ler. 

-·-·-~~~ A~~.:.HM~.:ı 

mr emrettiler. Bu zabıtlar her hal. 
de dosyadadır. 

- Ewt gfirüyonım Çok leşek. 
kür ederim. Size artık bir iki sua
lim kaldı. Cinayetten sonra eve ilk 
giren sizsiniz. Sizde hasıl olan ilk 
tesirden bahsediniz. Mister· Brun. 
ton'nun ölümü aile efradı tarafın
dan nasıl kar~ılandı? En evYcl ev
de kiminle karşıla~hnız? 

- tik önce Mister Ilarrison'u 
gördüm. Sonra sıra ile Misters 
Brunton· oğl'ij Bnınton Adrian, kızı 
~Iisters Bayford, ve evde birkaç 
.zaman için misafir bulunan Mis.. 
ter Hargrearxs, ikinci misafirin i-
fadesini almak kabil olmadı. 

l\lis Lamort ismindeki bu da
vetli ifade verecek bir halde değil. 
di. Fakat sıra ile isimlerini siivle
diğim kimseler bu cinayet karşısın
da ~aşkın bir vaziyette olmalarına 
rağmen oldukça sakindiler. Hep·i 
de suallerime tereddüt etmeden ce
vap verdiler. 

- ~1is Lamortun ifade \erecek 
bir halde olmadıil;ından hahsetti
niz. Kendisi baygın mı idi? Sinir 
buhranı mı geçiriyordu, yoksa hal
siz mi idi? 

- Son derecede bir halsizlik i. 
çindc idi. Ne eve girdi~im zaman. 
ne de yukardan aşağı indiğim za
man 11is La:mart ötekilerle beraber 

B{J if 
E5!G:ib ~S 

YAZAN: MUZAFFER 
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O gün radyoda hep beraber Tur
gudun Bükrı>ştc tayyareden diişilp 
öldüğünü dinledik· Sen hemen ba
yıldm ve ı;iinlercc etrafında olup 
bitcnlcr<lPn hahcrin olmadan has. 
ta yattın· f'onra Turgudun o tay. 
yaredc yer tultn~u. fakat layyare
yi kaçırdıi;ı haberi geldi· Fakat tıa· 
na bu haberi veremezdik· ÇünkU o 
dakikalarda ateşler içerisinde ya
nryordun. Ölüm tchlikesilc başba. 
şa yaşıyordun. Bu hastalık hafta. 
larca sürdU, bu müddet zarfında 
ne kimse ile konuştun, ne de et
raft:ıklleri tanıdın· Hatırlıyorsun 
değil mi? 

- Beni sc,·medğim bir adama 
bağlamak için güze.I bir bahane 
doğrusu! Kendimi müdafaa ede
mezdim tabii! Binaenaleyh rahat 
rahat bu iğrenç oyunu hazırladı· 
nız. Zavallı ben ümll!lizliklerle çar
pışır, matem içerisinde boğulurken 
beni bir çıkmaza soktunuz. Zamanı. 
nızı iyi S<'çmi~tiniz. 1syan etmiye
ceğimden emindiniz. Ya~amak zcv_ 
kini k:ıybettiğiml biliyordunuz. 

Solgun ellcrile kireç kesilmiş yü
zünü asabiyetle knpadı: 

- İğrenç. ço!c i~renç şey! 
Mediha ümit.siz bir sessizlik içe

risinde epeyce zaman bekledikten 
sonra tekrar Bcrlaya sorabildi: 

- Turgudu gördün mü? 
Beria ellerile kapadığı başını 

kaldırdı· Uzaklardan geliyormuş 

hisııini veren hafif bir l!!esle: 
- Notere gitmi~tİJn ... Bekliyor

dum ... Bir maM üzerind1> meemu
lar vardı, bir tancsi;ıi açtım. işte 

bunu! .. 
Ne yaptığının farkında olmıyan 

bir hııreketle elini m:ı.$aya doğru 
uzattı oradan bir mecmua aldı .. 
Mediha, gPnç kadının üzerine atı. 
larak elinden kaparcasına mecmu
ayı aldı, sahif Plerinl karıştırdı ve 
bir r<'~min önllnde hareketcıiz kal. 
dJ. Bu m~munnm sror mulmrriri 
tarafından alınmış bir fotoğr:ıftr: 
Uludağda. kar yığınları arasında 
~lrilmi3 bir fotoğraf. hir ~enr a
d~, yanı başrndıt sa_çl:m riiz;,ıfır· 
larla dalgalnnan bir g<'nç kadınla 
beraber. otıız iki di~ini birden gös· 
tererek gülüyor. 

Resmin altında şu ynzı: 
~·su sporları şampiyonu Tur;;ut 

ve eşi kar sporları yanmak Uzero 
Uludağn çıkmır;Jardır· Hı-r ikiı;i dl? 
on beş ı:;Un kanar Ulwlai;' otelinde 
misafir kalacaklardır· .. 

Ve biraz daha :u:ağıdn. küc;ük 
punto harflerle t:ı.Csilat veriliyor: 

"Bundan altı ay e\•vcl, bir ynn. 
Iışlık ('seri olarak rndvonun Tur
gudun ölümü havadisini Tiirkiyeye 
yaydığını kaıi!Primiz tabii unut • 
mamışlarcJır. Fakat seYimli ııarnpi
yonumuz güzel bir talih c~eri ola· 
rak tayyaresini kacırmıa ,.c bıı yUz 
den lıavalı kurtulmuştu.,, 

Mediha yorgun bir haldr. mcc· 
muaya balm·or. göılC'rini Beriayn 
çeviremiyordu. N'iha\"C't son hir <'"
saretlc nrkadaşınıt bakarak: 

- J\im !Jilir, dec1i, hunu oktı· 
yunca ne kadar iiıUldün ! 

Beria. iğrenç bir şeye lıakar 
gibi yiizünU buruşlur::ı.rak ~tediha
ya bakıyordu. Fısıldar r,ibi: 

sofada buhınmıyordu. 
Bütün soj{ukkanlılı~mı muhafa

za eden Mister 1 Iarriwıı'a bütün 
ev halkının burada olup olmadığı. 
m wrdıun. O da bana üç kişinin 
odalarında bulunduklarını södedi. 
A~ı kadın: Violet Burrage, 

0

1\lis
ters Bnınton'un oda hizmetçic;i 
Jcannette Bocpuet ve misafir Mis 
Lamort. 

Polis memurunu yine yerinde 
bırakarak Mister I farrişon ile be· 
rabcr, odalarında geçikenleri bul
mak üzere yeniden yukarı kata 
çıktını. Violet Burrngc gayet derin 
bir uykuya dalmıştı. Oda ma gir
dik, kendisini uyandırmak için 
hayli uğraştık. Oda hizmetçisi 
Jeannette gürültü ile uyanmıştı. 
Çok korkmuş görünüyor ve giyini
yordu. I Iizmetçilcrin odası çatı ka. 
tında idi. Mis Lamortu uyandır
mak için ikinci kata indik. İçeriden 
kilitli olan kapmın altından ı-şık 

sızıyordu. Kapıya bir müddet vur
duk, nihayet cevap alabildik. Mis 
Lamort "Kim var orada?,, diye 
seslendi. O zaman Harrison evde 
bir kaza olduğunu, ve herkesin a. 
şağı sofada toplanması 13.zım gel
diğini kendisine bildirdi. Mis La
mort yatağından kalkarak hemen 
gelip kapıyı açtı. Benim üniforma. 
mı görünce sendeledi Mister Har-

- Evvela, bu havadise ina.nma
dmı; bunun doğru olabileceğini 
tahayyül hile etmiyordum· Fakat 
noter de bu havadil!!in doğru oldu· 
ğunu teyit etti· O vakit her 60Ji 
unutarak hir dPli gibi buraya gel~ 
dim. 

Mediha başını salladı; bir müd
det tereddüt eder gibi durduktan 
sonra fikrini söyledi: 

- Her halde Turgudun nasıl ev. 
lendiğini öğrenecek olursan, gerek 
öfken. gerek teessürün bir parça 
azalacaktır· 

Beria öfkeli öfkeli: 
- Rica ederim, dedi. Turgudun 

adını ağzınıza almağa hakkınız 
yok-· Hiç biriniz o illmi ağızlan
nızda kirletemeutnfz 

Beria kendini kaybetmiş ~ibi
dir· Gözlerinden alevler ııaçılıyor, 
yüzü ateşler içinde. 

- Fakat Beria dinle beni! 
- Hayır ... Hiç kimsenin Tur· 

gudu ilham etliğini dinlemek iste. 
mem. Onun yerinde kim olsa öyle 
yapnrdı. Nişanlısının bir nmcle ço
cuğunu kendisinden üstün hıttub'lı. 
nu gördükten sonrn! 

Genç kadın bunları s(iylerkcn 
yumruklarını g-ö•!süno vuruyordu. 

- l{abahatıi olan bcnım ... Onun 
hiç bir suçu yok ... Onun aleyhinde 
kims:?nin ağız açmasına müsaade 
edemem. 
Medihanın da sabn tükenmişti 

artık, o da cnnr sıkılmış bir tavır
la: 

- Peki. dedi· 1-, ii~·J" clcğ-il ama. 
madem ki dinlf'mek istemivor.ıun, 
dediğb gibi olııun. Fr kal ıını•l "":l 

ki knMn... ( Dc11amı nır) 

1 Sterlin 
100 D11Jıu 

ıoo F'rc. 

100 Liret 

IOO tıni•:rc F r c. 
10(1 f'Jorin 

100 l~a~ l<;nııtrk 

ıuo Uelı;a 

100 Urahnd 
ıoo l.auı 

IOO f,;ı·k lvoııu 

100 l 'f'\'l'fıt 

ll)C .1, l utı 

100 rcnı;o 

100 U-y 
100 Uin:ı r 

100 \'~ıı 

100 h.\·ı·~· Krnnıı 

100 nııhı" 

13.!.20 

132.20 

'W.60.j 

n.:-t97:-. 
1.ti~2~ 

13.DO 

:?f;.63%~ 

0.62.i 

3.li~ 

sı.ııı;:ı 

:u.oo.> 
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rison keııdisiııi tutmarr.ı 1 ols.ıy<lı 
y 0 e dü~cekti. "Ne oldu? Ne ol
du? .. diye mırıldanıyordu. Jlarri
son kendisine Bnınlon'un öldüğünü 
,.~ poli in tahkikata başladığını 

bildirdi. l\1is Lamort sadece: ''Ü
zerime bir şey ~eçireyim de gele
yim,. diye mırıldandı. Biraz sonra 
giyinmiş bir Jırılde odasından çıka. 
rak bizimle J.x-rnbcr a~ğı sofaya 
indi. Orada !\listers Bruntonu gör
dü ve onun kollan arasına atıldı. 
Misters Brunton ile kız ı onu teskin 
etmeğe çalıştılar. Kendilerine Mıs 
Lamort'u yazc odasına göturmele
rini müsaade ettim. Orada kendi. 
sini bir sedire vatırdılar . . 

Ben remck odasına geçtim, ve 
ev halkım birer, birer yanıma ça-
ğırarak ifadelerini aldım. Sıra Mi3 
Lamorfa gelince yazt odasına git-
tim. Sedirin üstiindc perişan bir 
halde yatıyordu. Hengi sapsası idi. 
Etrafında olan biten şeyleri anla. 
mıyormuş gibi bir hali vardı. Bu 
sırada müfettiş Syme polis dokto
rile beraber gelmişti. 

- Çok teşekkür ederim. Jün 
şahide başka bir sual sormak isti 
yor mu? Hayır mı? .. Pekala. GidP
bilirsiniz. Şimdi müfettiş Syme'i 
çağırımı. 

(Devam' var.ı 



Sp o r - - -.... 

Su. lopunda ·Alman
larla Macarlar 

berabere kaldılar 
Macar B takımı italyan· 

ları 6 - 3 yendi 
Budapeştroc yapılan su to~u 

lllaclan turne:.inde. Almanya ıle 
Macaristanın {A) takımı arasında 
Yapılan karşılaşma 515 ber~berlik
lc neticclenmistir. Macarı tanın 
CB) takımı ile İtalya arasında ya. 
Pılan maçı, Macarlar 613 kazan. 
mı~lardır. 

Yürüyüş müsabakası 
k" Berlinde tertip edilmiş olan elli 
fılon~trelik ylirüyu,.ü Berlin at!e
ik klubünden Fritz Bleivcio:, 4 sa

~j ~7 .dakika 43 saniyede bitirerek 
rincilıği almıştır. 

.. 
2 
Ayn~ me:)afeyi 4 saat 56 dakika 

J sanırooe bitiren cı.ki ~piyon 
~~clın ikinci olmu tur. Uçüncülü. 
gu de 5 saat 40 caniye ile Blau al. 
mıştır. 

Macaristan yüzme 
şampiyonası 

nudapcştc, 21 - Macaristan 
~utıırn1 e şampiyonlarının neticeleri 
~ nardır· 10 • 

O Metre Scrbcsl: 

800
1 -;- Elemen 1 da. 4 saniyede, 

ll1 eıre .Şcrbe.sı: 

10
1 - Tato 10 da. 16 saniyede. 
O Mcıre l\.urbağalama: 

K 1d- Cang}·al l da. 14 saniyede. 

10
a ınlar Ara mda: 
O Metre Serbest: 

2ob M Acs 1 dakika lO ~aniyede. 
S c~re Kurbağalama: 

b. _zgetı 3 dakika 15 8 canİ\"C ile 
ırıncı. · ~ · 

Almanya Maraton 
§ampiyonası 

llerU11 21 1' 
1 kılo ' . - . repto\ ı parkında 
Prlan ~treltk bır tur uıerinde ya.. 
na 1 on ~an) a Mamton s;ımpıyo. 
na ern:ı· b~nlercc C} irci onunde so-

l _ ı~}ır. Neticeler !';Unlardır: 
dakika~ uch {Pot~amJ 2 saat 35 
:! saat 3-sa., 2 - \ eber (Be.rlin) 

Berlin) :>
2 

da. 2~ sa., 3 - Jahn 
\'ebcr ( ::ıat -11 da. 33 sa., 4 
3 - B0.8crlın 2 nt 43 dakika. 
17 s. 6 .:_d > n Ber "n) 2 sa. 43 da. 
16 dıı.. 40 

1 el ?CI (St11t~· rt> 2 caat 
~anıy~de. 

hAkimiyeti 

Küçük Hikaye: 
Zcytin1i tcpc!c'nndcn' 'ilk der~a:r l{i bir iugak- ge<'i~·ordu. Maklııa 

gilıilltüsll, cvvelü cenuptan. olgun bır tarlada yürüyen bir trakt6rUn 
çıltardığı sesler ~ibl duyuldu. 

Belki de uzakta bir su dcğlrmc•ni işliyor; ve nkın:.ısına rn<'~o kU
tükleri bırakılmııı bir nehir akıyo+Qu. Sonra birdenbire sesler 7:Cytlnll 
tepelerinin çcvirdıı'.;'i om üzerinde toplamlı; anide dağlıımı arasını 
dolduran bu gürültü. yahut bu ses tufanı, :tcpclcd aşlı; gUncşln hU· 
kilm siirdUğU kızgın yere do~ru. aydınlığı bir cam glbi parça.larcası· 
na atıldı· 

Biilün bwılar bir saniye içincic olmuştu. Gökyüzünde sanki yüz· 
lcrce çekirgenin bır aroya goldığl siyah 'imsiynh lekeler geçiyordu· 
Yedi büyük lekC··· Ytıva-s yavaş Başaltı köyüne doğru alçalıyorlar; 
yeni ba§ak \'ermiş taze bir tarlayı silip silpilrecck blr aUrii gibi ho
murdanıvorlardı.·· 

Zeytinli meralarında çalışan Çiğdemin otuz koyunu oUamıya çı· 
kardığı dakikalar bu dakikalardı· Otuz korun ... Bir teshih gibi öteye 
beriye dağılmışlardı· Bir §airin dcdıği gibi kopmuş bir tnkım tcıı

bihlcr ... 
Çiğden1, daklkalare:ı sl~·ah lck('leleıi g~ıl~_riyl~ takip. etti. Şimale 

doğru uçuyorlardı· Çıkard~klım ses t~p~l~ı dumduz c~, ::Srlnlnr~a 
beraber yapmıştı. Sonra bırdcnblrc gurultu kayboldu· Bır Aguslosbo· 
ceğinln cıdak sesi duyulunca fırlr.dı. tepeye ko• tu. Kulaklnnna son 
bir güı ültli dnha geldi; \'C zeylınli tepelerinin rUzg~rı derisinde l>lr 
böcek gibi sert aynklarla yiirildil· 

Bunuııla beraber, cenuııtıın gelip tekrar düzlük oyasına doğru u
cacak kaşları Çiğdem d:ıkikalarln bekledi, büyük ve mevsimsiz kuş· 
Jar··· Ze\1inli tepelerinde bir daha ne vn'kit uçacakları acaba belli mi? 
Belki de biraz sonr:ı.·.· Belki de geceyle beraber gelen kuşlnr gibi bir
denbire gözilkecekler!· Ynhut h:ı§ka bir nıcvsinı··· :Mc;seJıi., ze:ı tinli 
tepelerine diiı;ıcn ilk karla beraber .•. llk soğuk ve ilk yağmur haber
cisi kuşlarla· . Daha doğrusu :ıslak tOprnğı kurutacak ilk günc§lC··· A
ğılda ilk yumu§:ık hayvan ııezleri ve ağaçlarda ilk toınurcukln bcrn. 
her··· }t~akat ne vakit olursa olsun, dağların arasından \"e ke<:i yolların· 
dan .sanki birdenbire <;tk:ıcaklardr. Sonra Çiğdemi kanatlnrmnı nra
sma alıp zeytinli dıığlnnnın üzcı indo geldikleri yere doğru götüre· 
ce.klerdf. Fakat Çiğdem onları g-örtir görmez dudaklarında bir lturl 
ıshğiyle sürüyü b!r ağaı,; altml\ artık toplay:ımıyaeaktı, onların geçe
cekleri dakikayı tepenin üsttinde bekliyeeektl; oraya. bir keçi gibi trr
manacakt.ı. rllzgiır neıedcysc Çiğdemi alrp götlirccek; onu knyalann 
Uzerindc gorenler "Kuş Çii'dem" diyeceklerdi· S:ınkl kollnnnı aça
cak olursa birdenbire uçac:ı.k ... birdenbire, ve cenuptan gelen uçaklnr 
gibi şimr..lc, dU:ılilk o\'asmn doğru ... 

Çiğdem tepede fazla durmadı. Otuz koyunu B:ı..şaltı bayırından 
a§ağı doğru hızla sUrdü: ilk rasgcldiği tarlaya girer girmez~ 

- GördUnilz mU. dedi· Ku.5lar ... 
Heyecanlıydı· Fnknt t.arladakiler ~·alnız bir ses işittiklerini söy· 

ledil~r· üstelik Çiğdemden ne tarnfn gittiklPtini sordular· Elleıi ile 
şimali işnı et etti: 

- O tarafa. dodi. dilz!Uk o\·asma doğru uçtular. Bfr ağaç kadar 
büyüktüler- Bir cmar nğacı kndar·.· Biı· çekirge sUrüsü gibi scsleı· çı 
kanyorlardı. Yedi tnnc ... 

Çiğdem nk§rıma ~adar bunları ıuılattı: Ewcli nasıl gözliklilkle· 
rini söyledi: sonrn kıılaklarnıa \ı.ıı an sesleri .. BüUin bu arada kendi· 
sini de taıif etti· lfattl koyunlan bir araya toplamak için bir aliı.rm 
ic;areti gibi dud:ı.klıırmda heyecanlı <luyulan ıslığı te.krar çaldı; \'C' biı · 
yük kuşların lıdcta seslerini l§itti· Kulaklarının tiı yanı basında ka
natlı binl('rc" böcek sesleri gibi vmlıyorlar: \'e birdenbire bir su üze· 
rine dÜJjercoııinC', zardan kanntları kırılıp kopmuş kadar ynvaş yavaş 
kayboluyorlardı· 

Bununla beraber akşam Düzlük ovasınd:.ın gelip Ba.cıaltt tarafla
nm teftiş edecek jandarma yüzbaşısına kadar. Çi~dem, kendi bildi· 
ğindcıı daha ba~ka hiç kimsPdrn bir ı;cy öğren<'meclJ. 

Sonra yüzba~ı ,::elcli: Çi~demi :ı;anma götürdüler. 
Çi~dem gi.irdüklcrini bir kere d3h:ı anlattı. Her dcfasuıda duhıı. 

çok lıeyecnnlann ordu. Kulaklarmıl"· sıirilleı le ge~erken rkinl<'rl "i· 
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fHer mesıeğln lçyüzü: 

Ucuz giyinmenin yolu nedir? 

!ip sUp\irecek \•atışı kuEl:ırm gUrUltüııünü yeniden duyuyor; yilzliko
yun yere yattığı dakikalar derisini yırtıp çizen ç:alıları hissediyordu. 
Jandarma yüzba5ısı Çiğdemin elerlnl .sımsıkı tuttu: 

.. - ~:nı tebrik ederim. dedi; onlar kuş değiJ ... Sen u<]ak görm~Un 
kuçUk Çıgdem ... 

Uçnk!··· 
- Demek ki onlar birer kuş değil ı." 
- Ha,,r, küçük Çiğdem •.. Onlar .. .Nasıl söyliyeyim ... ).Icseliı. bir 

arnba .. haxad:ı uçan bir araba ... Adeta kann.th bir araba .. . 
Çiğdem: 

- Nasıl bir arabn, dedi; ama onları ç:eken birer öküz yoktu yi.iz. 
başıJ ... 

- Yoktur; cünkli kendiliğinden uçar onlar! !çin<lc insan var. 
uır onların! .• 

Çiğdem o gece erkenden uyudıı •.. 
.. .. Ertesi glin, B:ı..saltı tarlala~ını left~len döııen yüzbaı;ı. Çiğdemi 

koyun dı!iuıda buldu. Daha dognısu tırıs giden hayvanın ö u bi 
ağaç altından bir tarla kuııu gibi fn·I:unıııt.ı · .,.ö•len· ... ,_,.·1 ı k n nllc b" r 

ı.ı:- - • 'b" l rd "'"...... - • "' .. ,, ... ~ ana ı ır su UV\;eı::-1 gı ı p:ır tyo U· .... uzuaııı: • 
- Hn:,Tola Çiğdem abla, dcdı; bir gecede ne ı·ada b'' ·· ·· 

il n B b h ~- ' r U\"UmU§· s n sı:~ : .• u sa a uı. mı uçakları gördün yoksa?.. • 
Çigdem birdenbire yanına kadar sokuldu: 

-:-. ~aj ır d·u1'zbaş1ı, d
0
edif ;a~:ı ~-eslerini gene işithorum. Kulnklan· 

mın ıçm ~·~ . na~ . lk .: a ısıttib'im gibi <luyuyor~m-
- lşıtırsın kuçUk Çıgdem ... TE"krar gP.cer onlar ... Hem. belki de 

dalın çok geçerler; daha da yakından geçerler. 
- Demek ki buradan geçip yuvnla:r.rna gidi•·orlar. A b ·k . 

zakta mı j"UVaları onların?... " ca a ço u 
- Uzak··· 

~~~ba;-t~ elleri:r~. i§a~~. el~\- "Çok uzak, dedi; uzakta ... " 
.. . ıg d~ın Y?§~ ırer oco annUarına benzh·en gözkri bir su 
ıızcrıııc eger gıbı kırpıklı: · 

- Uuk, dedi, ne kadar? ... Bir av nu? y ksn bl 1 k? 
Yüzba~ı. Çiğdemin clil$Unrlilkc:e k;rptla~ "~. 1 . r ~1 _mı ~!dl: 

yeniden: ,.,oz erme c o;:mı Cc , 

-_G1.nk, diye fısıldadı; uzakta; çok uznkt:ı ... 
- ci~ halçd~-doraya bkl~lcır giıdemiyor llemek yüzbaşı! .. 
- ı er ıg em a a; ama b r erkek md b'li 
Çiğdem, belki do 1.ıirdenbire Ylitb:ı.şıyı ~-;uı r ... 

vatacak. biİ'-'Ük \'C mn\•simsl• kU"l ..,o, ren hayvanm onune 
" • " " ,. " :ırın Vuvamn k d" . • d '"tij mcsini istivccekti. Yalnız g"nc b" t · 3 en ıcsını c go r-" ... mır Csblh t.anes· "b" d <:tl k 
yunlnrı bir nraya toplamak Jçin geriye döndUğii ~·gıdı kiak, mı.ş 0 • 
birden hayvanı mahmuzladı: ır ıı a ylizbnşı 

- Gelecek sene kUçUk Çiğdom. dedi. gelecek sene "ene konu. 
~uruz?·- ' h 

Çiğdem etrafına bakmdı: 

- Yüzbaşı. yilzba.şı; diye ha.) kıı dı .. 
m r toı lmhıtu birdenbire güzlerini k 

ses {;itti: ·apanıı-ıtı. Kulaklaı ıncln bil' Kısa haberler: '----------"- Onlar birer ku.oı; değil, <mlıu birer u ak k '" '"k , .• 
rerlcr. gene geçerler".'' ı; ·uçu t ıgdcrn; ge- ., Kosı.cncc ılc ıimfillııııız arasında 

Geçer Aea.b:ı hangi mevsimde -;o ,..,1.r k 
1 

i~llycn Romanyn vapurlıı.rının sefer 
· n ır anı:rı,. "ib' •ü ı· t pelerine ha r<in mı gelt'Ceklcr· Yoks:ı b" ., .. ., 1 ze~ 11 1 c- programları d:?ğlşmlştir. 

] ..... mı U""Cakl r ... Dalın doğı u~ıı • ıc-lak t ır t~rlakuşu ~ibi yaz sabah- Bundan sonra \•apurl:ır Salı gUnlc· 
...... ,.... oprıı·•ı k ta k "lk Un ı 

mi? Ağılda ilk l um uşak hay\'an sesleri . ~6 u 1 u . en 1 g eş c 11 ırnstenccdcn gelecekler, Pcr~emi>I 
la bernber mi? \ e agaçlarda ılk tomurcuklar- gtlnlerl hareket edccı.>klerdlr. 

Çiğdem bunları birer birer dilşündü: n Gnlatada. nblım hamallarmdao 
- G~erlcr. dedi; g~erler.h :Küçük Çiğd , 7 Neııet dün bir but et almış, evine go· 

koyunların ze)•tinU tepelerine doğru kopnıu btm ··· 'e. dudaklnr.mda turUrkcn bir nhb:ıbma rruıUsyarıık 
bi dağıldığı zom:m i5itilen bir kurt ıeJığı d~;ı."Ul~~ tesbıh taııclerı gL paketi bir kenara koymuııtur. Bu sı. 

Ke<:i yollarından tcsbih tanelNi birer bire t · 1 d . 
11 

rada sabıkalı hırsızlardan Jıehmel 
pelerinden iizerlcrine güneş vuıan parlak bir~: an ı:.ze?·~ın te. paketi çalmı~. kaçarken ):ıknlıınmış. 
\'avas ec:a~ıya dof;ru yuvıırlnndılar. · "~ ur selı gıbı yavac: tır. Mehmet blt·ın~ı sulh ecza mahkc 

<Hlkih,.ntn ı•·· · k mcslncc 3 ay 15 J:lin bapsc mo.hl<üııJ 
' hlJl('I l'lllf 'Rrın) ......................... _. ............ ..,._.,... .... .., ... ,.. ................... ~ .......................... ~~~~~~:.. .. ..! olmuştur 
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F O S F /\ R S O L, Kanın en hayat i kumı ola n kırmıZJ yuvarla cıkları tueliyerek çoğa l tır. Tatlı ışt;ılı t cmın cdu 

Vücude dcva.nlt gençlik. dinçlik verir. Sinirleri canlıtndırar11k psı•hi buhran ları. nyku uıhığo '" 'rrjr. Muan nid in!u 

hazlarda, barııa\c temb~lliğinde. Tifo, Grip, 7.atürrievt, Sıtma nekahotlerine, Bel gevşekliği ve ıdemi ikt idarda vı 
\~ilo almakta ,aynnı hayret fa.ide ler temin eder. 
~F O S FA R S O l.'iin diger bütün lcuncı •unıbları~dan ü~t~n.lü~ü D E':AMLl ~!R SURETTE KAN. KUV VE 1 · 

--b- - (5TlHA fEMlN ETMES i ve il!< lcullanRnlnrd,. bıl e tesırını derhnl ~ostermeaıd ır._ 
şuru u ~ıhbat Vcltl\letlnlo reııml miJsnııdestn. haizdir. Her eczanede btılunur. 

~~~~a:s~~~~~~&m~~~~~~~~=========---~--~~~~~~-::---::-:---;;--;-:;~ 
t:mnı> .. t. Sandığı l\IlldilrtuğUnden: Nafia Vekaletinden: 

-1 
1 e'e"on: 80547 

is Sif ERKEK 
hlnniM Tüm Satınnlma komlııyon BozöyUk - lnegöl - Boğazköy - Bursa - Mudanya ve Boğazı;~ 

1 reısi Yarbay A\'nl Uçak eşi Bayan Yenişehir - Mekecc "e Bilecik • Karaköy ve tnönü \cryantı dcmtryoı t 
- Fa!ka Uçak 28/11/939 tarihinde San· ve .MuıJanyada deniz lskandll harıtası kapalı zarf u:sume munal\aP 

ANA - iLK - LiSE yabancı dillere bilha ssa itina edilir. dığım1Za bıraktığı para için verilen konmuştur. 

5o:>•S numaralı bonoyu ltaybettlğınl ı - Münakasa f.9.0fO tarihim? teııadllf eden Çarşamba gUnU l!&&t 16 
T d .s ,.e Lerbıye indeki cıddlyct Devlet lmtih:ır.lan nctlcclerlle sabfttır. söylcmı,tır. \"enısı verlleccğlndcn ee. Veklı.Jetlmlz demlryollar inşaat dalrcelndeld mUnakasa komisyonu oda 

kl.3inln bU~:mU olmryacnğı 11 n olunur. yapılacaktır. 1 _ ·r ı ·~ it ll<.lmn t>ü ıarm ı:tır fj ki lulcbe, ı <'llOle kadar kayıtıannı ~-nııcmclldlr. Bu tarihten sonra yer 
Jerl :;rni ınUı c ıı•ı. rıı \ rıı •c atır. Kayı~ lı;ın velilerin mektebe btu.al gelmeleri gercltllr. 

2 _ F. ti ~e: nı laletc h r ~n ısaat il ı ıe kadar Halil Ri.at pasa konağında yapılır. 
Sahıbı: ASIM US 

YATILI 

' ür "'iye Cumhuriyetı 

n ası 
Kurulus Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Su be ve A · ans "dedi : 265 

Zirai ve ticari her ne"·i bankn muamele leri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

t.ır tsı n.uıkasmcıa Jrumb:ıralı Yıs lhbarsız taanrruı ııeanplarmda en az 
GO llraaı bulunanlara senede 4 defa. CCkllecek kur'a De atağıdııld 

plAnn G'6ro ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adcı 1.000 Liralık f.000 L ir. 
4 " 600 .. 2.000 .. 
, .. uo .. ı.ooo ,. 

40 .. 100 .. 4.0-00 • 
100 .. 60 .. 6.000 .. 
ı:eo ., «O ,. f.800 n 

160 " 20 S.200 " 
Dil<l<AT: Hcsaplarmd&kt paralar bir sene içinde G'l liradan aşaıı 

d ı,rnıyenıcrc ikramiye çıktığı takdirde ':O 20 fazlaslyle vcrtıeccktlr. 
ı;ur'alar senede 4 defa: ı EylQl, ı BlrinclklUıun, l Mart ve ı Haziran 
uırlhlerlndo CCkllecektlr. 

~-~291mr.:mzmı.1 ....................... w.i ..... . 

Toptan yaş meyva 
ve sebze fiyatları 

2118/940 Çaroamba günü lstanbul 
Belediycal Merkez halinde toplan sa· 
tıl:ın Y14' mey va ve .ııcb::c flyntlıırı: 
cıssı :\Uru 

Bamya 
Domatca kır 
Domates sınk 
Sakızkabağı 

Patates 
Soğan 

Fuulye çalı 
:Faııulye Ay§ekadrn 
Fasulye yeıııı 
Fasulye Barbunyc kırmızı 
BCb• r dolmalık 
Bilber Sivri 
Sannısak 

PaUıcan ba~ 

PaUıca.n orta 
Patlıcan utıı.k 

Pa Uıcan Bostan 
A.smakab31:'ı 
Hıyar 

Mısır 

Yeşil salata 100 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Havuç 
Pancar 
Üzllm ÇaVU§ 

Üzüm Razakı 
üzum Çekirdeksiz 
Ereğli Elmrun 
Armut F renk 
Armut Akçe (Konya) 
Armut yabanı 
Fındık iı; 

Fındık kabuklu 
Erik Mllrdüm 
Erik Bosna 
Şeftali 

Taze incir 
Hünnap 
Kızılcık 

VJ§ne 
:Muz yeril 
Ovez 
Limon ecnebi 490 
Karpuz Yenidünya bao 
Karpuz YenldUnya oı·ta 
Karpuz Yenidünya. ufak 
Kavun Topatan bna 
Kavun Topatan orta 

12 
2.~o 

3.50 
l3 

7 
3.CiO 

l6 

9 
8 

H 

" 3 
21 
2.50 
1.50 

-.76 
3..50 
7 

-.71S 
1 

100 

-.50 
2.50 

-.50 
2 

• 
15 
1'ı 

lO 
1~ 

20 

ıs 

lO 
17 
6 
(1 

9 
10 
23 
9 
8 

30 
70 

5 
000 

10 
6 
2 
8 
5 

Ba ... ııdıih \'er: VA/\/'/ fılalbaıısı 

\ Tmum neşriyatı ıdare eden: 
Refik Alzmrt <;~vtnı?İI 

r- ' 
Meclis-ı Meb, usan 

1293 =1877 
Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin muza· 
kereleri: 

400 buytlk snhUnlık tılr ldtab. 

Her kitabcıda bulunur 

Şubeye Davet 
tl'11kbdar .\ıı. ı:-ube61 na,kanlı.:mdan: 
OakUdarda AçıklUrbe Ahmet. Çele. 

bl mahallesi Tahrlrfye sokak D sayılı 
haneyi ikametglh adresi vem1i1 olBD 
yedek topçu Tğm. 322 doğumlu ve 
419~ kayıt numaralı Mehmet. Emin 
oğlu Aptullah Rüştü bunca yapılan 

arqlırmalara rağmen bulunamamı§ 

olduğundan kendlsJ Jstanbulda !ae 
derhal tıubcye mUracaat etmesi ve 
.burada dcğll ise balen bulundu~ ye· 
ri sarih adreııilc b!rllkt. telgrıına 

bildirmesi ,.e akııl takdirde hakkmdıı 
kanuni takibat yapılacağı 1lln olunur. 

Kayıp aranıyor 
On senedenbcri l stanbuldan kay. 

bolan Nazif oğlu 1328 doğumlu 
kardeşim Necatiyi görenlerin aGa· 
ğrdakl adrese bildirmelerini insn_ 
niyet zıamına rica ederim • 

Adres: 
Kortuıu, Tc [leü tU Baruthane 

cadde i 63 num:a.rada ~lehınct kızı 
Hidayet. (33194) 

Fransızca ders 
Or ta ınckt~p ve ıısclerıle ıkuw lf' 

talanlara Te Praosızcnsıoı llcrlct· 
mek lst~)'eulere mOsniı $cnı:u~ 
fr&DStıCa ders YCrflfr , 

Arzu edenler Vakı l mothnRsmda, 
"fo·ransııca Ollretmenl" lıımlne şl· 
rahen veya la hrlrf'n ınü rocıuıt 
l'dehll ırl er. 

Kavun Topatan uCak 2 
Ka\·un Kırkağaç baş Jl'j 

Kavun Kırkağaç orta S 

Türkiye C umhuriyet Merkez Bankası 17 / 8 / 1940 vaziyeti 
AKTiF 

li 

Altın: Sa.ti Kiloı;ı-am 
Banknot • 

Ulaklık • 

UıılılldelıJ Mubııhlrlrr: 
'l'Urk Lirası • 

Uarlçkld llluhablrler : 

71 721 480 

Altın: San l{llo~ram 5 Ol 5 918 

Altın.'l tahvtU kabil serbest d& 
vlzler • 
Diğer dövizler ve bor~lu Kllrlnı; 
bGklyeıerı • 

Bulnc Tuh\ lllı•rl : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
kar~ııgı 

Kanunun 6 • madClclerUıe tcTfl· 
kan Hııztne tarafmôan vılkl le. 
dlyol • 

..;cned:ıt l'üutıını: 

1'1cnrl Scnedat • 

ı:"ıı m ve l.Jh\ ll!t cllzdnnı: 

Deruhte edilen evrakı nııkcıl· 
yenin karşılığı ~ham ve 
tah~ltıt itibari kıvmetıe 

'erbesı F.cıhıım ve Toh•11~t: 

A uınııl.ır ı 

Altın ve döviz Uzerine ~'·an • 
TabvfH\t tl::erlne avaıı:ı • 

Hazineye kısa vna. a\•ans . 
Hazıneye 8 S0 No. kc.nuna ı;örc 
açtlan altın kaf?ılıklı avans . 
Hisaecı:ırı:ır 
llWıtcw • 

100.881.998.85 
12.640.824.50 

1.842.218.64 

2.382.580.97 

7.041.216.74 

38.821.10 

18.611.216.27 

158.748.563.-

19.310.196.-

257.318.854.36 

47.831.076.93 
S.2i7.057.57 

9.125.55 
7.808.722.-
9.407.000.-

31.722.000. 

l Temmuz 1D3R tn.l'fhlndcn itibaren: 

Lira 

115.365.041.99 

2.382.580.97 

25.691.254.11 

139.438.367.-

257.318.854.36 

SG. 108.134.&t 

48.946.t>-.. ..... 55 
4.500.000.-

20.870.6i3.5 i 

P.AS1F: 
Seımaı• 
thtt,at a.kçeah " I · 

Ac1l ve tcvkalAdı • 
.tusuaı. 

• • 
• • 

Eedavüldeld Banknotlar ı 
Otrubte edilen nra'n nakdlyı 
Kanu.nuıı e • 8 1nc1 ma ddelerine 
tevtlkan Hul.lıe taratmd&D vakJ 
edlyat . 

•)cruhte ~Cllleo ••ralo aakdJyı 
oııklyeıd • 
f\arşllığı tamameıı altm olarak 
1Avetcn tedavfilo V&A!dileıı , 

oteeskont mukabili ll&veteıı tcda • 
• •7.ed. , 

MEVDUAT : 

\ıtın: San l~Jlogram lflS26 47!! 
~50 No. kanuna g6re hazineye 
~lan O.\'ana mukabili tevdi olu· 

nan altınlar: • 
Sil.fi kilogram 8fi71!Hl'ıS 

Oö \'lL Ta.alılıOdatı ı 

.\ltın:ı t.ahvlll kabll dö\1Zler . 
Otğ'er dövızıer "' al:s caklı KJI· 
.. ını: bıtldyelerı • 

•tuhteııı. •• -~ _. _ 

6. 188.666.15 
6.000.000.-

158.748.563.-

19.310.196.-

139.438.367.-

17.000.000.-

203.500.000.--
-

65.133.651.85 
26.480.939.68 

51.643.228.22 

3.359.77 

28.128.84-0 .98 

lakonto haddi % 4 Altın Uzerlnc avı.uıa % S 

lJ" 
15.000.000.-

12.188.666.15 

359.938.367.-

91.614.591.53 

51.643.228.22 

28.132.200. 75 
1J2.104. 700.40 

670.621. 754.05 

2 - Bu işin muhaınmen bedeli 66630 Uradır. 
S - Muvakkat temlııall 4Ml,6 liradır. 
4 - Mukavele projcal, eksiltme şarlnamesl, bayındırlık l~lerl senel 4' 

nameal, gUzergA.h haritası ve diğer evraktan mUte~eklıil bir takım mOn~ 
evrakı 334 kuru~ mukabilinde dcmlryollar inşaat daJreslnden tc~ 
ol una bilir. 

~ - Bu mlmakaaayo girmek lstıycnler her tUrlU referan.stıınnı S"Ö'~~ 
\'esikalıırını lstldalarına raptetmek surctıJc mUnnltııea tarihinden en at. 
klz gün e\'Vel Veltlı.leUmlze müracaat ederek bu 1§ için bir ehliyet -."d1"1 
lstlycceklerdlr. Bu mllddeltcn sonra yapılacak müracaaUar nazarı dikltl 
olmmıyacaktır. 

6 - Münakasayn girmek lstlyenlerln 2490 numRralı arttırma ve ekıı! LI 
kanununun ve mUnskasa e\•rakı meyunındald eksiltme şartname.sinin tar t 
dairesinde hazırlayacaklsrı teldir zarflarına VekAletten alıı.caklnn ebl 
''eslkalannı da koyarak mllnakMa saaUnden bir saat ev..-ellne kadar nuııı" 
ralı makbuz mukabilinde ln~aat arltırm, eksiltme ve ihale komlayonıı bti 

kantııı-ına vermiş olmııları IAzımdır. (46621 (73S3J 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vekilll,ğl köy cnstltUkri için aşağıda. clna ve miktarı ya::ııı l'I 

ketadan ayakkabılar kapalı znrr usullyle ckalltmcğc konulmu~tur. ltubal 
nıen bedeli 172:>0 llra ve teminatı 1203 tim 75 l(urutıtur. Jııtcklller bu a)'S' 
kablara alt şartnameler! MaarlfMUdtiı ıugu yardlrckt6:-IUğUnde böreblllrl 
Eksiltmenin 211 At;ustos Hl 10 Perşembe gUnU :uıııt 15 de ynpılacağı lllln o! 
nur. Kapalı zarflar en geç saat 14 de kadar alınacaktır. (i2i61 

lk herlnln fi~ atı \elif 
Miktarı f,Ira ı.ırf 

___./ 
l'oUn 
İsknrpln 

1500 
HiOO 

6 ooo' 
sz50 

-----"" 
1 ;::3• 

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

Devlet Demiryolfan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli ı ~!li6,45) Durlbln dul,uzyüı: yetınlıı altı lırn kırk tıe' 
kuruıı olan 9 kalem Bilssln;: moUlr ''e Bcsch ~edeklerl G/9/040 Cunuı ı;Ull 
eaat l~ de kapalı zart uııuıu ile Anltnr:ı1:t ld:ı.re binasında ııalın alınacııkt 

Eu lsr. glrmr.k lstiyenlcrin (373 24 ı llÇ) Uz ydmlşliç llrıı yirmi dört kı~ 
mu\·aJdtnt teminat ıle ktınunun tayin ellıği \"Csika!arı ve lekllOcı \nl ayni ı;O' 
anat l4 e kadar komlııyon reisliğine \"eı·mcleri lı\ı:ımdrr. 

Şartnameler ııarasız olarak Ank rııdıı Malr.cıuc Dalrealnd-.:n, Hay.J;ırps' 
acııı. TcsellUm ve Sevk Şetllğtntlcn dağıttlncaklır. ('i669) 

fist~nbu- ı '.eeled iyesi 
L_ ilanları 
K~ll t ik 
beıl"ll trınlnat. 

1268,20 93,l:! Belediye :Mrrkcz bln"ı CUmlc ltnprsı ile mıılbaa blntıSS 

arasmdakl me,·cut Trctuann f'ökUJerclt mıuıtılt asf,11 

'l'rcluar ln!iaeı. 
!!056,:?0 154,:?2 Çubuklu Gaz drpolnrı Tanklarında yaptırılacak Boru l"' 

lerllc köpllk tcslımtı, 

62G,42 .fi,00 Çıır~nmbnda 115 lnr.I okul lmlorlfer clolre.oln!n t:'ıınlrl. 
!113,0i 65,fR Suatliyc 7 inci okul nlnıuıının tfımirl. 

Keşi! bedelleri llo ilk tcmlnel mlktarlnı·ı yukarda yazılı işler ayrı ll)'f! 
nçık eksiltmeye konulmuştur. Şartn unelcr 7.nl.nt ve Muanıelt\t AJO.!UrlUf.ll 
kaleminde r,ö:illecektlr. İhale 6/0/0 O Cııına gUnU sasl H de Daimi Eııcu· 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk l\•mlnnt maltbuz veya mektupları. !hal' 
tarihinden 8 giln evv l <Mektep timlrlerl için Nafia ve diğer işler için ı-·ell 
işleri mUdllrlUğüneı mllracaatln alacakları fenni ehliyet ve 010 yılına 8 1 

Tlcarct odası v~ kalarllc lbnle gUnU muayyen a:uı ttc Daimi EncOınend~ 
bulunmaları. (7G~i) 

~ 

~l 
i 

OS1\1ANLI BANKt\SI 
TO RK ANON iM ŞiRKETi 

TESiS « T A RiHi 1863 - ... ' . \ 
Sr•tültn "' Türlrirr Cılmhurirl'tı ilt mün•ltiı muk.ıwlen•m<'31 

2191 Num.ıtJ/ı 101611933 l.ırt1ıfı /ıJnunlıt t.Hdılt fdı/mısıır 
f 14/6119JJ t.rrıhfı 2435 Num.ırJ/I Rı·~mı ôuetc J 

Sermayesi: 

thtıxat akçesi : 
10.000.000 rnı;lliz Lira ı 

1.260.000 lnglliz Llrasa 

-.Türkiyenin ba5fıca S chirlerinde 1 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
• LONDRA ve- MANÇESTfR'de 

MISIR, f<f(}RIS. YUNANiSTAN. IRAN. IRAK, rltısTlN 
o1e MAVERAVI f RDÜN'de 

Merkez ~~ Şubeleri 

VUGOSLAVVı\. RUMANVA. YUNANiSTAN, SURiYE. l0GNAN 

filyafleri ve bütün Dünyada A ccnta ve Muhabirleri •ırd} ' 
. l 

Her nevi 13anlca Muameleler i yapaı 
Hesabı c.lr. ve mcvı(ual hesaplan lıli•adı . ' T ıurl kredıler \•e vt'S.lıl<b krcdılcr ku~~ı 
Turkıve ve Ecncbı memlckcılt'r llzc-nn~ k~ide ~dal 1$lıon1oa..' 4 

Dorsa t'mırlcn . _.__ ::1 .. < 
f$ham ııt' tahviW. ahın ve cmı.aa llzcnnc avans\ 
Scnedıt t.ıhsı1.ilı c~ uire. - -- ' 

l ı 1 Erı vlikSck enlni\'t'I şarılarım fıalz löralılr~ 
• l<as.11.ır Scrvısi ~rdır. 

~. Piya53nın en m üsait u rUari4"c ( kumbarari ~eıa' 
~ kumbaruız) fa'-lrruf hcsçfan •çıtı"' 

ın~füP~~ 

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


