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Dokuz ayda ihracatı- 1 
mız 82 milyonu buldu 

Düyunu Umumiye 
meclisini tanımıyoruz 

Almanya ve 
İtalyanın iktısadt 
sulh şartları 
Brenner mülakatından 
sonra mihver devletleri 
yan resmi bir tebliğ ile 

hl1nu ilan ettiler 
Hitlerlc Mussolini Breonerdo 

konnc;tuktan bir kar ~Un s onra l · 
t alyan l<amblyo nazın Rikardl 
Ucrlinc glttJ, orada Alman iktısat 
nazın doktor }'1mk ile uzun -mil· 
..:akcrelcrdc bulundu· Bu mUzakc· 
:reler Hitlf'.r - Mııssollnl miilika
tının lktısadi ' c mali no".rladan 
bir neticesi olduğundan mühimdir· 

Alınıın hlikfımeti yarı resmi bir 
f:eb'iğ Uc miizakerclerln ,·ardığı 
nctt:ıe)i Ilcrlinde nc~ret1i· Anado
lu Ajansının Yerdiği t e rcüme türk• 
çc gazetelerde 1amam olarak çık· 

IDADttşhr- Sonradan Alman tcbllil· 
nln fransızcası frapsızca !:•kan ga
zet~lerle elimize g~ti· 

Blılm flkrimlzcc bu tebliğ adeta 
Almanya. ,.o ltalyanın A'TUpada 
kurmak lııtcdiklerl ''yeni nlzaıiım 
JDıl.hlyetinl 'e Alnıanyanın hayat 
sawı hudndqnu,, göswrnıesi . iti· 
barU~ dikkate de w er blr bldi <r 

Hlfnrn Anadolu ~,......, • ._ 
\'Crilip türkçe gautclere ~n 
ı>arta.cıı pek kısadır· Bunu aynen 
bu.""aya pakledlyoruz: 

' 'Berlin, 18 (A·A·) - Yarı res
ıni bir membadan bHdiriliyor: 
İtalyan kambiyo nazırı Rikardi :ile 
Alman iklısat nazırı doktor Funk 
arasmda bir kaç gündür cereyan 
eden mUzakcreler A vrupada ha
zırlanmakta olan ycnl nizamda 
rol oynıyacnk bir çok meselelere 
taallük etmektedir· Bu müzakere
lerde esas tululan prensjp, lskan
dınavyn memleketlerinden İtalya
nın cenubuna ve \'istUl nehr.l.nin 
garbına kadar /). vnıpa kıtasmda 
ıktısadi sahaqa şiddclll bir reka
b t o'mamasını temine matuftur.,. 

Alman tebliğinin bizim gördüğü· 
nıüz fran ıı:ca metni ile tUrkço ga
ı.etelordc ~ıkan bu telgraf arasın· 
da. bir mühim ke llmo farkı ,,..r. 
lmnsrzca metinde ••lskandlna\')"a 
memlnketlerinılcn j t :ılya hndutla 
rma. 'e Yi!>!Ul nchrlnln garbına ka· 
dar,, denildiği halde Anadolu A• 
Jan .. ınm tebliği olarak gazetele rde 
~ıkan ve yukanya aynen kopya 
"dilen tclgra.ft& ••t skandlna\')'a 
lner.ılekl"fkrlndcn l f.alyanm oenu· 
hıma \ e Vi-.tül nehrinin garbına 
kadar,, denllJyor· 

''Jtalya:ıın cenubi'' tabiri lir 
haıya hudutlanna kadar,, ta.biri 
nrasmd.ıkl faı';cm ehf'ml3 etini 1e 
harüz ettirebilmek l~n Alman teb-
11binln hulasasmı buraya deroedJ· 
ll.ırnz: 

•
1Berlinde İtalyan iktısat naztrı 

:Rıkardi ile Alman lktısat nazın 
Doktor FuııZ arasında cereyan 
eden müzakereler hazırlanmakta 
olan yeni A \'nlpa nizamında birinci 
derece rol oynayacak _ ·ühim me· 
ılelelere taalluk etmektedır· llali 
hazırda Berlindc cereyan eden 
milzakerelllr Avrupa sulhUnUn tan· 
unıı mah!yetinde telakki olunabilir· 
Bu müzakerelerin esası İskandinav· 
~a memleketlerinden İtalya hudu
duna ve Vistuı nehrine kadar Av· 
rupa iklısadi sahasında aşırı bir 
r ka.bet olmamasını temine matuf-
ur. Yeni niuımın mühim prensip

lerinden biri Avrupa milletlerinin 
kendi sahalnrmdn. harbe mahsus 
hayati ve mühim ihti~ nçlanna kati 
1 lihsalatta bulunabilmelerini te
nun edecek s:ıbit ve de,·amlı bir 
teşkilat vUcuda geürmeklir· lelik
balde hiçbir ecnebi devlet bu saha 
llzerindc kıt'a Avnıpasınm ihtiyaç· 
lnnnı tazyik veya tehlikeye koy· 
ınnk Üınicli ile siyasi bir tesir icra. 

(Devamı 5 incide). 

idhalatımız 54 milyon lira 
Mallarım ı zı alan memleketler başında 

J ltalya ve Amerıka geliyor 
Ankara, 21 (A.A.) -Dış ticaretimize ait do

kuz aylık resmi rakamlara nazaran bu müddet İ· 
çinde 82.114.157 lira değerinde yapılmış olan ih
racata mukabil memleketimize 54.182.935 lira 
değerinde ithalatta bulunulmuştur. . 

Çörçilin 
Gümüş 100kuruşluklar1 Şuba1tan d~n gece-

sonı a geçmiyecek k.1 . ~ut~u 

Geçen senenin ayni devrelerine ait rakamlar 
ise ithalatımızı 99.432. 263 lira ve ihracatımızı 
da 84.803.532 lira olarak tesbit eylemekteydi. 

( Dcramı 5 iııcide) 

.Maliye \"ekıiletindcn Vilaye . 
te dün gümiiş liralar hakkmda 
bir tamiın gelmiştir. 

Bunda· gümüş 100 kuruşluk· 
larm yerine gümüş bir. liralık. 
larm kıi.fi miktarda çıktığı, gil· 
müş yüz kuruşlukların 31 ikin.. 
cikô.nun 1941 tarihinden sonra 
tedtvil d:':'tı :il ınlnta ını.n. :ıta • 

rarla.ştırıldığı bildirilmektedir. 
Bu karara göre, gUmüş 100 

kuruşluklar bir şubat 1941 ta . 
rihinden itibaren artık geçmi· 
yceck, ancak yalnız rnnl san. 
dıklarilc Cumhuriyet Merkez 1 
Bankası şubelerince kabul etli· 
lccektir. 

lstılayı bız 
değil bahklar 
da bekliyor 

1941 de havalara hakim 
rolacağız 

Vekiller Heyetı 
dün top landı 

Romen makamları istediğ ı mız, H1tlerin 
ispanyadan ve Hıtlerızmin 

Ankara, f t ( A.A.) - lcra 
Vekilleri heyeti bugün saat 11 
de Başvekalette Ba.5vekil dok· 
t or Refik Saydamın riyasetinde 
toplanmış ve ruznamesindeki 
meseleleri müzakere etm~tir. 

Lupesko ile sabık ölmesidir 

BAŞVEKİL 1STAT1ST1K ' 
UMUl\I MÜDüRI..CCONDE 
Ankara, 21 (A.A.) - Başve-

kil doktor Refik Saydam, bu. 
gün öğleden evvel istatistik u. 
mum müdlirlüğüne giderek u. 
mumi sayım ile alakadar işleri 
t elkik etmiştir. 

sar ay mareşalı-

nın iadesini istiyor 
Eükrr., El (A.A.) - D. N. 

B.: 
Romen makamları, İspanyol 

makamlarından, sabık kral füı .. 
rol ile kaçmış · olan sabık saray 

lngilterenin Vaşington marcşalI Urdarcnnu'nun iadesi· 
Elçisi diyor ki: ni istemiııtir. 

Ur<lareanu, ihtilas ve sahte A m e, ika evrak tanzimi ile itham edil. 
nıekto ve Coclreanu'nun ölümü· 

_Londra, :ı (A._:1. ) Çörçil, bu 
a!<şam rnd) oda 1• ransız milletine 
hitaben evvela ingilizce wnra da 
f~ca olarak şu nutku söyle. 
mıştır: 

"- Şu anda size hitap eden. 30 
yıldan fazla bir zaman banşta ve 
sa~şta sizin!~ birlikte yürümüş ve 
bugun de eskı yol üzerinde sizinle 
birlikte ):üru~·ı;n Çörçildir. Bu ge. 
ce kadenn sızı SC\'ketmiş olduğu 
her !4rafta .bütün yurtlarınızda si. 
ze hıtap edıyor ve ewelce altın li. 
raruzm üzerinde yazılı olan şu du. 
ayı t<'krar eyliyorum: 

''Cenabı Hak, Fransayı koru. 
Sun." (D cvamı 4 üncüde) .. 

Beri in 
E!velki gece en 
şıddetli hücuma 

uğradı 
Şimali ita/
yada bir çok 

yerler 
ombaiandı 

Lo'!f1.ro, 2).. ( A.A.) - Hava ne. 
z:ı~etının bu akşam neşredilen teb
lığı: 

D~n gece bombardıman tayya. 
r~lenmiz ~ü~an toprakları üze. 
nnde geru~. harekatta bulunmuş.. 
la:~ı.r. Berlın bölgesinde muhtelif 
~~un ~edeflere mU\·aff akıretle 
hucum edilmiştir. 

ltal:rada, :r.1ilano \e Torinoda 
sa.nayı . IJ?-Üesseselerinc isabetler 
kay-;ıedılrnış Ye Aostada bir çelik 
fabrikası hasara uğratılmıştır. 
.,!3ombardıman tayyarelerimizin 

dıger hedefleri Bamburg ve Vil 
helsha"en'dck' · • • ı denız tezgahlan ol-
mustur B" ük. ~ · uy bir gemiye isabet 
vakı olduğu zannedilmektecrır 

K 7 • 

d eza Kolo!1ya Ye Gelsenkirşen. 
1 

e ~trol tasfıye fabrikalariylc Ko. 
O~}Ja ve Grevenbroich'deki alil • 
::1~m fabrikaları, Ruhr'da muh. 

ı ecfefler ve bunlar arasında 
(Dcııamı 4 ünciide) 

Hükumetimiz 
Hamillerin huku
kunu teminen her 
turlu tedbiri aldı 
Dalnler -weldllmlı 

de memlekete 
dinecek 

~nkara, 21 ( A.A.) - Maliye 
Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 

Eski Osmanlı imparatorluğunun 
taksime uğrayan düyunu hamille· 
rini temsil eden düyunu wnumiye 
meclisinin bugünkü §artlar içinde 
vazife görmesine ve hamilleri tem. 
sil etmesine imkan kalmanuş oldu. 
ğundan hüidlınetin meclise me\·du 
vazifeleri mevcut anlasmalardakı 
esaslar dahilinde ifaya~ karar ver. 
diği ve haınillerin hukukunu tuni. 
nen lazungelen her türlü tedbir· 
!erin alınmış bulunduğu ve mali 
servisin yine aynı müesseseler ma. 
rifetiyle aynı suretle icra edilece. 
ği ilfut olunur. 

(Devanıı 4 üncüde 

lstanbulclan Kahire· 
ye seyahat yapan Röy· 
ter muhabiri di or iri: 

Türkiye ile 
Yunanistan 
Müttehid kalırlaraa. 

Alman planı muvaffakı
yetsizliğe uğrayacaktır. 

Kahire, 21 (A.A.) - .Böyter: 
Yakında Almanlar tara!mdaD indl 

rilecek yeni darbelere dair mllıver 
pn:ıpagandasmrn cıkardığı aldatıcı 

haberler her ne kadar Yakm§arkt:ı 

bUyUk b1r nlA.ka. uyandımu§sa cıa. A 
n.:ı.dolud:ın geçerek cenubu prktyc 
yapılabilecek bir Alman alam p tUI<· 
çe daha §Üphell gözllkmekt.ecllr. 

''Türklyeden gelen haberler, bö1Ie 
bir Alman akını hakkmdakf §1.lplıeJf 
bUsbUtUn arttumaktadır. 

lstanbuldaD Surlyo ve FWsUn 
yolu ile Kahlreyc bir aeyahat yapan 
R!lyteriıı muhablıi ıu dikkate değer 
1kl httdiseyc 1§aret etmektedir: 

I a g 9 a f e le ,,.1• nün esaslı sebeplerinden birisi 
ı olarak telakki olunmaktadı r. 

ıngiltereve vuzer deM t?: i. ~~~~.~iç~.'.'. Hava Kurumuna şehrı·mı·z 
zırlanmaktadır. :-.ıadam Lu. 

yüzer teslım !'f::~.ı::ı.~~ suçlarla itham tüccarlarının teberruları 

ı - Emnlyeuno bir tecavüz vu 
kubulduğu takdirde TilrklyenlD ,mu 
ka\·emet etmek hakkında aldllt katı 
karar. 

2 - Arazi lcabl, A.ııadoludan geçme 
Din bilhassa la§lll haklka ten imklnm 
olmasıdır. 

ed,lmektedır Ankara. 21 (A.A.; _ Türk· 

Loııdrcı, '21 (.-1.A.) - 1ngil. J~ çi/t SÖ!ı : Hava Kurumuna yapılmakta olan 
t erenin Amerika sefiri Lord yar~ımlar etrafında bugün biı.e 
Lothian, Londrayn muva.salatm. ______ ... ________ __.. venlen haberlere göre lstanbulda 

da şu· beyanatta bu~u_nmuştur : Radyonun bir günlük Radyolin müessesesi Hava Kuru. 
Amerika süratle sılahlanmak· mun:ı 900, Evliya Zade ~urettin 

tadır. Artık Amerikan tayya.. programı 420, Ethem Pertev 420, Ka~tro ve 
re ler i Ingiltcreye yüzer yüzer ortak.lan 310, Yuntef Yarohan 310 
teslim edilmektedir. Gelecek ı;e. A NKARA Radyosu, Sa.. Hasan ecza depo~u 379, Salamon 
ne bu mikdar devamlı surette yım günil ev!erinde ka· Benbassat 260, Mişd Bormiştayn 
artacaktır. Amerikan efkarı u. lan· halkımızın canı sıkılma.. 240, Mustafa BalmumC'J 210, ls. 
~umiyesi 1ngiltcreye yardım ması için hususi bir program mail Kemal 220, Necip Ozgul 210, 
etmek zaruretini hissetmekte- hazırlamıştı. Hiç §ilphe yok Iraklı 1\layeroplo 160. :t-.Iaks Para. 
dir. Londranın bombar<lrman e. ki. halkımız bundan pek mem· ci 136, Pmto kardeşler 136. Ra. 
dilmesine karşı Amerikada bü • nun kaldı. Her zaman ayni uf 71. Fa~uki 71, Şark. Giilü 74, 
yük bir hassasiyet doğmuştur. uzunlukta demiyelim; zira, bu. l~anna!1 K~zakyan 54 hra teber. 

Londrada üç hafta kadar ka. na ne imkan, ne de lüzum var- 1 ru etmışlerdır. 
lacağı zannolunan .Lord Lot· dır. F~kat ayni görüşle, ayni Nazillide f'ta~a n~İ)e::.indc 80 
h ian, beyanatına şu suretle de. tenevvu ve mükemmeliyette yac:ında Hatıce Ert.ug Kuruma 30 
vnrn etmiştir: · programların ....tckerriir ve de. Y~zgatta tuhafiye tüccarı .:t-.Iusta~ 

Amer ika veya Jngiliz hük~ - '"~mı istemek hakkımız ola· fa Kenanoğlu 200, vermiş, Trab. 
metleri hesabına hiçbir vazıfe bılır. Dinleyicilerin bu mükem. zanda tiyatro kumpanyac:ı müdü. 
deruhte etmiş değilim. Bir sc . ~eliyette programlara ihtiyaç rü Kemal Sahi~ d~].:Ia\a Kurumu. 
nelik gaybubetten sonra hükU. • hıssctmesi için mutlaka bir nun Sünnet ettırdıgı 97 yoksul ço. 
nıetimlc umumi me~leler hak· günw saatlerce evinde kapan· cuğun bütün masraflarını .temin 
kında görüşme~e geldim. maga nıahkum kalması mı i. eylediği gibi ayrıc:ı da 100 !ıra te. 

liarp bahsinde Amerika ef • cap eder? Maksat gilzel güzel bcfrlide bulunmuştur. Diğer tara. 
~ umumiyesinin düşündükleriııi mesgul olmak, göz ve gönill aç· tan Izrnirde Mahir Çikurel, Vita. 
bıldire11 L-:>rd Lothian, demiş. maksa, buna daima muhta. !is Kalaçi, Hayri Salih Camözer 
tir ki: (Devamı 4 ıincıüJe) cız! ye qi, Samsunda belediye rnüte. 

3!1hidi 1:amdi Taşhan ve eşi ve 
Karadenız Ereğlisinin Orhanlar 
mahallesinde Mu tafa Dönmez de 
evle~e yüzüklerini Kuruma ter. 
kellemı ~!erdir. 

Atatürk, garp devleUeriııden az mo-; 
WrJU cUzUtam bulundurması lhUmaU· 
ne kllrfI Türk ordımı için stratejik 
yollar lnfa etUrmlJ, aym zamanda 
bir dUıımaıı ileri harekeliDl kotayla 
tıracak yolları ise bile bile yapm:ı· 
mrııtır. (Devamı 4 üncıidr 

Günlerin peşinden: 

Hayatta ve eşyada kıymet ölçüsü 
1 

~ • \nla~ılan btr zabıta yak'ası neticesinde bir adamın kesilmii ku. 

Bagın~ tazmin etmek için değer biçmek ıazungelmiş; kulak doktoru 
ahn lsmet'e sormuşlar: 

- Kesilen bir kulağın kıymeti nedir?" 
Doktor cevap vermiş: 

, - Bir kulağın kıymeti adamına gbre değişir: Mesela doktor 
Neşet Omer'in kulağı bir milyon lira değerindedir." 
b' Ce\•abın çok yerinde olduğuna şüphe yok. Yüksek san'at sahibi 
ır rcs amm, yahut musiki üstadının pannası ile bir haımııaiın par. 

mağına na ıl olur da aynı kıymet biçilebilir' Kulak meselesi de böy. 
_ledir.: Ku1ak var, kulakçık var. Kıymet şekÜooe değil, onun gördüğu 
ı~tecfır. 

\'_~kı~ hastanın göğsünü dinleyen kulaksa da insan kalbinde, ya. 
hut cıgerınde duyulan reslerin manasını veren kafadır: bunanla. 'ı. 
rabcr kulaksız kalan kafanın da kendJ kendine bu işi g0rmes1 mnm. 
kü!1 de~ildir. Hayatta , .e eşyada kıymet ölç(lsG de şahısların değer. 
lenne gore deği§ir. HASAN KUMÇAYI 



2 - \'\ ,., 2? BIRfNCfTEŞRtN 1940 j idha tat ve ihr acal birlik !eri iç: n bir proje 
1 Had.se er arasında ! 
Yugosia\lya 
Alman'la 

AlmıLnya i\(' Yugoslavya ııra· 
smda ı>ır iktıs:ıdi nnlasma im. 
za:ar~aı. (Avala) nj:ınsı:am neş· 
rettı~i bır 'ebhğ bu anl'4şmanın 
hül~umlerıni b .. dusa ederek şöy. 
le diyor: •·tmza ejilen proto· 
kol, ikı mcmlchet arasında kar. 
şıJ,t!ı ticaret mütadelesi nok · 
tasmdıın bu'!Ülle kadar mer'i 
olan pı ensıplcri chemmiyeUi 
surette dcJ.§~ırmekt::dir.,, 

D.~er tnraitnn Yu3oslavya 
Huı • ~e Nr.ı:ırı Çıncnr Marko
viç de Yugoslavya ihracatının 
yüzde 60 ı Almruıyaya gittiğinl 
ayni nisbet daıresınde Alman· 
yad"n Yugoslovyaya mal ithal 
olunduğunu kaydederek iki 
meınleket arasındaki ticari mU. 
n:ıı;~bctlerin ehemıniyetıni tc· 
barüz ettird!nten sonra, 5u 
cUmleyi i'fıve ~iyor: 

"Yugoslavya ile Almanya a. 
rasuıda e'·onomi ışb!rli~ mcv 
cut olduğu gıbi, siyasi işbirliği 
de vardı . Siyasi snhnda işbir. 
liğinden alınan neticc!er bizim 
memleketimiz için harp yerine 
suln, muhtelif :mrsıntılar yeri· 
ne yr,iJıcı fanliyet demek oldu. 
ğu anlaşılmıştır.,. 

Almanya ile Yugoslavya ara· 
sm a yapılan l!ttısadi anlaşma 
do ·ı ıle Bel;;r:ı ttan gden bu 
h :1cri okur!ten bir~aç gün 
ev\ ı Yur,oslavyıı ba.~vekili 
Zvetko\ i ılc Iiarl~Jye Nazırı 
Ne 1 n l ~klipte söyledikleri 
nutukları t atırl:unamak mlim. 
kün o.muyor. Zıra, her iki Yu· 
gos!av dcviet adamı o sözleri L 
le mcmle!tctlerinc kıır§ı haric· 
ten be ... I nen ibtıraslan ima e. 
dere!< icap e<forse Yugoslav 
milletinin harbe razır olduğun•J 
ilan ediyorlardı. 

Oylt aıJa.,ıbyor kf, İtalyan 
matbuatınm Yug03lavyaya kar· 
şı yaptıkları hUcumlar ile L 
talyan B~vekılinin Yugoslavya 
hudutlarmn. ya.kın noktalarda 
askeri teftişler ile mcf;gul ol· 
duğu sırada Almanya ile iktı. 
sadi yolian siy:ıst anlaımıa im· 
kfuılarmı anyorlıır; herhalde 
harbe stirüklenmemek için Al • 
man dostlu~ ile İtalyan emel· 
!erinin tahdit edilip edilemiye • 
ceğ.nl tecrUbe ediyorlar. 

!rfacaristanı yeniden 
teşkil allandırma 

Yugoslavyanm Almanya ile 
ltalya arnsmda siyasi ve iktı· 
sadi bir müvazene yolu nrar. 
kcn Macaristnndan g~en bir 
haber l?';hvcr devletlerinin Av· 
rupada kurmak istedikleri ''Ye. 
n.i Nizam,. ır:c.::elesini bir kat 
daha aydDllnttı. 

Bizim bildiğimiz Macaristan 
çoktanberi Bertin ile Romanın 
emrindedir. Ve hemen her mem-

leketten ~\:vcı mi~vc: slyn:-eti • Ti f t i 1i , d e r i v e b a g-- ı r s a k 
ne kendını vermıştır. Bırçok 

dr"alar gcreh İtalyan. gerek • ı • 1 e t t • t 1 k 
ta~:a:cvl~~=~~~ı°m:fh~ b 1 r 1 k e r 1 e \1 11 o u n 8 c a 
senasını işittik. Fakat elmdi 
öğreniyoruz ki Macaristan da 
mihver de. !etlerinin siyasetine 
henüz intibak etmemiş! 

D. N. B. ajansı bu lntlrak 
harc!>etinin yeni ba.şladığmı 
bildiriyor: Mac:ıristanda bu 
memleketi yeniden teşkilfıU&Jl: 
dırnıa maksadlte yeni bir partı 
kurulmua. Partinin ba.45°ndn sa· 
bık başvekil tmre?i ile .~ı 
nazırlard::ın ikı kışi ve buku. 
met p:ırtisindcn ayrılmış yirn, 
iki mebus varmış. 

İthalat ve ihracat birlikleri 
muhasebe \•e bütçelerinin tevhi. 
dinden sonra, §imdi de bazı bir. 
liklerin birleştirilmesi tasavvur 
edilmektedir. 

Bu arada tiftik. fori ve ba • 
ğırsak ihracat birliklerinin tev. 
bidi için bir proje hazırlanmış· 
tır. 

Proje, Ticaret Vehiıletince 
tasdik edildikten sonra, derhal 
faaliyete geçilecektir. 

Fakat bazı 
u:cc~r .ar buna 
tar attar de yıl 

Fakat, haber aldığımıza gö • 
re bir kısım ba3Jrsak tnrlrleıi, 
bu tevhide taraftar değ:· lir. 
Bunların söylediğine göre, za 

ten ortada mevcut iller. birlik 
ıhdasına bile lilzum bıssettinıu. 
yecek mahiyettedir. Bu vaziy~t. 
te, birkaç birliğin birleştirilme· 
sinden hiçbir amdi ve müsbet 
netice çıkmıyacaktır. 

Tacirler. bugün. kendi arala. 
rm1a toplanarak tiftik. deri ve 
bağırsak birliklerinin bir!e~ti 
rilebilmesi ıml<aı ıarmı arl1Ştı • 
racaklar ve bu hususta kat'i 
bir karar vereceklerdir. 

Yeni partinin maksadı Maca· 
tistanda ve her sahada tama. 
mile nnsyonal sosyalizm esas· 
Iannın tatbiki ımlş. Parlamcn. 
to ıslah edilecek, fi.yan M(CIİSİ 
kaldrrılııcalt, diğer siyasi parti 
ıer ilga olunacak imiş... imiş .. 
imiş. 
Bu haber, a~ıkça gosteriyor ki 

mihver devletleri !adece kendile 
r~:ı~ dos.tıuk ve yakınlık g'bi 
soz.c_.r . ılc ıktifa etmiyor' ar: 
hatta bır memleketin umumi si. 
yıu; tini mihver siyn.setiıw uy· 
durmak d:ı. hınları tatmin ede· 
rnivor. Mutlaka rejim intibakı 
adı altında mem1eketln istikln. 
lini de feda etmek IaZ1mgeliyor. 

Vap rların 
halidı 

st ab 

Mevsim münas~etile 
azami hadde çıkarıldı 

Et fıyatları 8 kuruş 
farkla yükseldı 

Ticaret ve lktısat \'cltl'ılctindl·n 
aldığımız haberlerde bu sene, hcı 
maim rekoltesf!lde -Uzilm ml!tı 
tes:ııı- fcvknlCıde bir tr~ at ol 
duğu b!ldlrilmektedlr· Hükümet 
gerek mevcut malların, gerekse 
yeni rekoltenin sevk ve ihracını 
organize etmek maksadı ile cld"i 
t,.db1rler ıı.lmı"?ttr· Bu arr..:ıa, de 
nlz yolu llo yapılacak nakllyat lçlu 
de esaslı tPdbirler alınmruıı deniz 
yolları umum mUdUrtU3Une bileli· 

Mezbahada biı günde 
2500 ~09urı kesifılJOf 

Demek oluyor ki Macaristan 
da Romn.nyan.ın gittiği yolda 
dır. A. 

l r.!lm!ştir. HUkfımctln, bu yeni cm· 
Eminönü Halkevinin rine sebep, iskelelerde birikmiş 

malları bulunan t:ıclrlerin Ticaret 
yeni binası açılıyor ve Milnakaliı.t Veknlctlerl nezdin-

Yarın sabah vilayette vaU mua· de yaptıkları teşcbbUslcrdir· Filha· 
vlni Bay Ahmet Kmık'm relcıllğinde kil::ı tacirler, mezkur vekaletlere 
bir toplantı yapılacak, Cumhuriyet müracaatlarında, isk<'lelcrde blrlk 
Bnyramı programı ctrafındn görü· mlş ve birikecek mn11an bulundu 
şUlccelttir. B:ıyrnm hnzırhkları şc· ğunu. vaour dc>rdı ile l::ırşılnstık
hirde yer yer başlamıştır. Emin· tarını blldirmi!jlcrdir· Bunun Uzc· 
önU halkevin!n yeni ltonfernns sa· rinc M'ilnaknlıit Vcltlllcti, vapuı· 
lonu da 28 birinci teşrin günü saat lnrdalti haddi istfobi nisbctlcrinin 
on beşte merasimle açılacaktır. haddi azamiye çıknrılmasrna karar 
Mera.sime şehir bandosunun bJna vermiştir. Bundn böyle vapurla~. 
önündekı çalacağı lstikl.ül Marşile şimdiye kadarki haddi isUabilen· 
b:ı.şlana::ak ev namına re1s tnra· n1n azamt miliınadesl n!sbctinde 
fmdan bir 'söylev verilecek, mUtc· j eşya ve yolcu taşıyacaklardır· 
n.klben kurdele kcs~lecektir. Bina 
gezildikten so?ırn davetliler bllfe- 1 Fiyat Mürakabe 

Et fiyat1nrı dün de sayım a • 
rifcsindcki yi.iksc!;:li~inl muha· 

faza clmiştir. . w• • • 
Bu fiyat yükse!c1• !nın ıhtL 

kar hareketi olma:.lı-;ı, gerek 
kış mevsiminin y:ı1da.~m:!lsı ~c 
gerck<-e bazı cins hnyv:ı.n derı · 
!erbin pahahlnomı~ olmasından 
ileri geldiği b!ldirilmi§tir. 

Haftanın son P.ilnü sığ'rr eli 
fivat1armm yilksek olmasına 
raf,l"'!en, diin ş .. baJı bu cins et. 
ler!9 de bir yük~~lme bn ... 1amış· 
tır. Et fiyatları şu ni"betler da. 
hil;ndc yükselmektedir: 

Bevnz kar::unan ile da~ı~ a · 
rasında cüz'i bir fark vardır. 
Beyaz karamanm angro fiyatı 
42, 43 kuruştur ki buna mezba. 

Tür:< - Suvyat 
ticari ınünasJbah 

de izaz edilecckıerJir. Cumhurlyet Komisyoıııunun Ciimkü 
bayramı icln hazırlruınn tcmsiiler I Son hafta içinüe Sovyetlcrln, 
yenl bln:ıda vcrllcccktir· top antısı piyasamızdan ??".al almağa b:ış'a· 

Dahili}•e Vekili 
bu akşam gidiyor 

Dahiliye Vekili Fnik Öztrnk dUn 
s::ıbah v!IAyetc gelerek öğleye ka· 
dar mc3gul olmuştur. Vcl:U öğle· 
den sonra parti ve belediyeyi de 
ziyaret ctmişUr. Fail< Öztrak bu 
alc:§am Ankaraya gidecektir· 

Asker ailelerine 
yardım 

Atkcr nilclcrJno yapılacak yar
dnn etrafmda bir karar almak U
zcre beledirc daimi cncllmcni bu· 
gün valinin rlynsetblde toplana· 
caktır. 

• 1 • dı~darı görülmektcd!r· Bu vaziyet, 
_. Fivat murakabe kom.:ıyonu, dUn piyasada memnuniyetle karşılan· 
ogleden sonra to'lll~narak. ~ç lov· , mı:ştır. Şimdiki halde Sovyct mu· 
ha ~lyatlannı tl"tkık ctm ştır. K~· bayaatı ynpa~wn lnhisnr etmekte 
mis~ on saç levhalan_n azami 'c ısa de, yeni imkanlar elde edildi
a~gart fiynt!n.rmı tesbıt ~derck bu- ğt takdirde Türk _ Sovyot ticari 
gunı:rde afokadnrlnrn b ldlrecek • 

1 
mUn.,sebatının inl:!"a+-m:ı ş:ıhit 0 • 

tir. homlsyon, dUn a.kfl:ım geç vak lnca·~ıza muhakkak nazarile bn· 
tc kadar meşsul olmuştur. kılm-;,_ktadır. 

Vali mua vin?nin 
yol tetkiki 

Va?I mun\•inf Ray Ahmet Kmık 
bu sabah vllrıyet Jandarma ku
mandnnr ile birl!kte Çatalca,·a gi· 
derck yol lnşa:ıtını tetkik edecek· 
tir. 

Geçen hafta f,.1.,1., Sovyetler. 
n1vnsnmw.dan 51 ton yann~1 al!'lı"· 
tardır. Eıı haf!~ zarfında d:ı, ~ov
yet mub:ıyentmrn aynı Jereceyi 
b::ılıci de gı'çeceğl znnncdllr.ıektc· 
dir· Yalnız <lUn, Sovyetlcr için ye· 
nfdcn 30 kusur ton ynpağt ihzar 
cdilml'}tfr. 

Sovyetlcr. bu mu1,sv:ıntr, evvel· 

ha resmi ıle nakil ma~ rafı dn 
katılırsa 55 kuruştan ~ağı sa· 
tılmaması icap eder. 

Kızıl karaman 50 kunışa sa. 
tılmaktadır. Dağlıç 55 - 60, 
kıvırcık 65 - 70 kuruşa satıl· 
ma!ttadır. Kıvırcık mevsim do. 
layısi1 e nıuvaridatmm azlığın 
dan dolayı bu yüksekliği bul. 
m··~tur. 

Sığır etinin kilosu ise 4J 50 
kuruR arasındadır. Etlerin va. 
sati fiyatlarındaki sat~ farkı, 
8 kurufitur. 

Mezbahada günde vasatı ola· 
rak 100 sığır, 2000 - 2!500 ko. 
yun kesilmektedir. 

Allkadarlar, et fiya.tlannm 
daha da yükselmesi ihtimalin· 
den bahı:etmektedir. 

Taksimde bir yangın 
baılangıcı 

T.ı!tslmde TrpttSp a.nartnnanın 
da o~uran Avrarn kızı Ercnbel, 
dün gece elinde figara olduğu 
halde yatağa uzanmı§. uyuya 
kalmıştır. 

Sigara uyuyan kadmm elin. 
den yorganın üzerine dü§JDU.~ 
ya,,rna~ bı.şlamıstır. 

Bir!\Z eonra kadmm canbmır. 
sec:ll'ri"I duvınlar vetlsmiş, ynn 
'"nı büyümeden söndUrmUşlcr 
dir. 

cc mevcut bir anln.smadan mtıt&
vellit alaca~n mllstenlden yap • 
maktadır. Bu ataca3m. bir kaç se· 
ne evvel, dcvkt smat komblnala· 
rı lt'!n ~ovret Rttsvadan getirilen 
mnlz"I"F>nin ke.rşılığmı!an ınUtevet
lit oldl!~tı anh~ıll""P.ktadtr· Bu a· 
locnk, CiCO hin llrndrr-

Tefrika Numarası 15 lesUe eanlı bulunduğu atrada vücudunun her tarafm· 
dan ıelWcler halinde h.blerln taamakta olduğunu zan· 
netti, kendisini Ahmet Turgutla mahrem bir V8%1yet· 
to tasa\7Ur edecek gı'bl oldu; fakat birden azametini o 
zamana kadar asta d~Unemedlğf !ılr utanma duygu
ııunun darbesile sarsılarak yatağında yastıklarının ara· 
sına ylizükoyun kapandı· 

mekte olduğunu gördU Sarılıp 8pU3tlller, tekrar 8pU§• 
tUler, tekrer öpüştUJer. 

Glllscren Univcnıitede talebe olduğu senelerde 
etrafında dönllp dolaşan erkek arkad~lan ara.smdn za· 
man zam.ın ncs:l oldı:.~un kendisi de farkına varma· 
dan kiminin bl ~ bakışından, kiminin temiz ve itinalı 
giyinişinden, b:ı.zılıırıntn clddt vo manalı çehresinden 
bnzılannm iyi ve dUzgün konuşmasından ho~lanır gibİ 
eldu; fakat bur.larm hlç blri tam ve mükemmel değildi 
TC pek çoğu IUzumundan fazla !lladdi, hJs meselelerinde 
köksllz, geçici, bir kısmı ise taınanıen eatht idi- lııte n
ml buhr.ınh devir bu ::enclere raatgellyor. 

Sevmek lazım olduğuna inanıp da khni vo neyi se
veceğini bilmeciı;;ı bir his ''e hey~an kasırgası' içinde 
Anadolu yay!Us:na düşüp şeker fabrikasında mildür Ah· 
met Turgutla karşıJaşmcıı ilk korku ve tereddütler
den son::-a kendlısinl yııvaş yava.,, üıfını etmeden açı
ğ;ı vurmad~, yUzUnc balonnğa kıynmadan bu ~lgun 
ıa.tıalyetln derinllklerf içinde kaybetmcğe b!l§Jadığmı 
elemli bir şo!dldc farkettl. o kadnr şiddetle arzu elti· 
ğl şey nlhnl'cl hasıl olunca, Glilscren dcnilr.ıbUir ki ncı 
bir hazzm dalı:"'lan içinde yilzmeğe b:ışlamı'}tı. Dcınek 
ki sevgi, duygu ve dUgtınce serbestliğinin kaybolınuı, 
bUtUn hayal \'e heyecanın tek bir noktads. toplanıp hl· 
rı1dp ta.hammUl edilmez derecede tatlı bir h11,J alınası 
e"'klinue tecelli ediyordu. Sevginin buruk bir ıczzPti var
dı; yakıcı bir içki gibi insanın hls ve hayal nıerkezlc
rinl önl!nc ... ~nemC'z bir ku\'\"et ve siddeUe {nknt yn-

' Tnş ynva.5, istilü cdf;:ı.~or ve bütUn karşı koyma imkanla· 
nnı ortadan kaldıtıyordu. Bu, harikulade tatlı bir mıığ· 
lftblyct •• 

B!r gece, evinde, odnsmda, t~lt ba.5ma hutyalarmm 
coakunluğu içinde bır vnngm :ıll'vtnin dıı~·nnılmaz hıı· 

Erdoğanla evlendikten sonrakt ilk gece kendisini 

kör, sersem, "uursuz vo 8.dcta meflflç ve harekete gay
ri muktedir bir şekilde, donnıu.,, katıl!lŞIDI§ bir ceset 
halinde kocasmm kollan arasına brrakmqtı. O kadnr 

kondislnde değildi, o kadar hls ve bit.ıra.dan mahrum, 
hafızası körle§Inlş bir halde idi ki o mllthJ3 Uk geceye, 
genç kızlık hayatı ile ondan sonraki seneleri arasmda 
meş'um bir hudut te§kll eden o geceye aft he.men he-

men hiç bir ıey bilmiyor gibiydi· Erteai gUn, blrlkmie 
ihtib:ıslann çözUlmüıı olmasından gelme bir rahatlık için. 
de Erdoğanm maddesilc kendi nıııdde:ıl arasındaki temas 
ve mlinasc.bctten alabileceği zevkleri dilfiilndU ve bir za
man bu tecrübe devA.m etti: fakat GUlseren o kadın· 
lnrdandı kl başkasıyle evlenmiş do olsa yine ebedi bir 
surette hayalinin erkeğine ni~anlıdll' ve ruhu uzak bir 
tayfın peşinde kano.Uo.nıp manC\i bir haz içinde mace· 
ra. hayntt ya§arkcn maddesi, maneviyetlnden a;:ı.Tt, 

günlUk temasların ze\·klnl tadııb!lecek kablUyettc de· 

fildir· 

Erdotanıa ana baba evi .... 
Erdoğan Jstanbula gcllşlerlnl cwelden telgrafla 

blldlnnlt oldu~ tçln karısı He birlikte Haydarpaşa is
tasyonunda t:<-nden inince babnsmın 1tcndlterinl bekle-

Uzun boylu, iri, beyaz bıyıklı ve S<:vimll yUzJQ bir 
adam. 

Oğh:nwı tanıbnasma "'&kJt ve Jllzum kalmadan, Er
doğanm babası, elini gellnino uzattı, resmiyetten uzak 
ve samimi bir sesle: 

- Safa geldiniz, kızmı, 
Dedi· auıseren kendisine uzanan bu lrl kemikH , 

damarlan ı.-ıeydana Ç~ bUyUk eli l>pmek tnl, yoksa 
herhangi bir yeni tanışıklık manzaram içinde Badece 
sıkıp ge~ek mi lAznn olduğunu tayin edemedi· Erdo
ğan annesini, karde§lerinl, halasını, teyze111nl, amcam· 
nı bir sıraya koyup ardarda suallerle babasını me1-
gul etmekte olduğu için Gillserenln vaztyetindeld so
ğukluk pek bariz blr ıetil almadı· Hamallar havullan 
taşırken 19tasyondaki alacalı bulacah kalabahğm kay
naşmMı arasında gardan çı:kıp vapur ilkcleslne dotru 
ynrlldiller. 

Erdoğanın annesi, IOD g{lnlerdo yfne romattzmut 
azdığı için evden çıkamıyordu; erkek kardeti heyab&t
te idi, kız karde31 ... 

lIUseyin Hllsnll Bey -·Erdoğanm baba.ııı- "' hal· 
knırn he,r biri i~in bqka blr mazeret sl!yledl, oğluyla 
gcl:ninl karşıl:ı.mıığa yalnız gelmesfnJn sebeplerini M• 

Yıp döktU. Konuşkan ve sıcak ruhlu bir adamdı· 
llaydarpaşadan köprllye gelinceye kadar vapurda 

ve Sirkeciden Ycşilköye kadar trende, yol mUddetince, 
GUl,,.rC'n hemen hem"n hiç bir ~e\• söylemedi· Baba 
ne o~ıhın bir kaç yınrk hasreti dindirmek fçln uzun 
uzun konuşmalarını l!IUkQ.n içJnde dinted!. Erdofanm 

(Devan11 var) 

~DEN GONI: 1 
Hatk natıplerı 

C UMHURlYET bayramı 
dolayısile, memleketin 

her tarafında "Halk Hatip!e.. 
ri,. tarafından nutuklar söyle. 
neceğlni biliyoruz.. Bu nutuk· 
lar, mefküreci ve kahram:ı.n 
millctiıniı.in ruhunu galeyana 
getirecektir... Dilin yaptığıuı 
silah yapamaz. Hitabetin küt. 
leler Uzerinde tesiri bır bakı· 
ma çığ ve çağlayana benzer. 
önüne durulmaz ve önüne ge. 
leni beraberinde sürükler. 

Hıi.dise böyle iken, itiraf et· 
meli ki, Halk Hatiplerimiz az. 
dır. Onlan arttırıp her fırsat· 
la ar.amıza salmak ve her kUr. 
silden canlı. silrükleyıcı sesle· 
rini duyurmak bir vazife ol. 
malıdır. 

Hitabet, ya Hn tip olarak iş· 
tlhar etmi~ bir şahsiyctın ve. 
va istidatl; gençlerin i;iidir ve 
ancak böyle miiessir o1ur. Ha· 
l'p olarak iştihar etmişlerden 
daima istıfade edileceği mu. 
hakka 't. Fnkat istidatlı genı:
leri kUltUr ve dinnmiznı hnya. 
lımız içinden birer birPr _,bu· 
lup çıkarmak, sistemli bn' hl. 
tabet terbiyesile yetiştirerek 
mikrofonlarm önüne koymak 
icau etmez mi? 

Hatip, harpte ve su1hte. ken· 
dis!nden daima istifade edece. 
ğimiz en munis ve cazibeli 
kuvvettir. 

• • • 
Şarlar.un beyanatı 

S .ARLONUN bugünkü 
harp vaziyetine dair 

tngılizce bir gazeteye verdiği 
beyanatın suretini okudunuz 
mu? Dünkü ajanslar veriyor
du ... Sarlonun. son yıllar için. 
de "BuyUk Diktatör,. isimli bir 
film çevirdiğini işitmi§Sinlz· 
dir. Bu filmde buı;inkü muha. 
rlp taraflardan birini, yerin 
dibine sokup çıkarıyormuş ... 
Onu bir yana bırakalım; fakat 
dünyaca komik bir adam ola· 
rnk tanmmı~ Şarlo, ingilizce 
gazeteye verdiği beyanat1 ilda, 
ne kadpr ciddt kom.ışuyor! 

Totaliter aiatenıin, hiç blr 
sure e d vam e em yeceğinl 
ve etmiyeceğini. bu sistemin 
A vrupade. geçici olduğunu, !e. 
nelerce parlamentoda kalmış 
namlı bir politil:acı çalımı ile 
alabildiğine anlatıyor. 
Şarlontm esas itibarile ciddi 

bir adam olduğunu, çevirdiği 
her şakacı filmde bize havatm 
feci ıztıraplannı, en ağır 

0

ba.şlr 
san'nt;,&:-lardan daha kavrayı· 
cı bir !tudretıe gösterdiğini çok 
k;mseler farketmeğe başlanır§. 
tır. 

Bundan ba.cıka dilnyanm. şa.· 
kaya tahammuıu kalmadığı da 
mal Om. 

••• 
B:r inızanın yeri 

S ON Telgrafın tanmm11 
fıkra muharriri Necip 

Fazıl Kısa.kllreğfn imzası diln 
yukan çıkmış ve serlevhanm 
altına konmuştu. 

Fakat serlevha da ne biliyor 
musunuz? "Muamma!" ... Şim. 
dl "Muamma" kelimesini ya.· 
zıp altına da 0 Necip Fazıl Kı. 
sakUrek., imzasını k'oydunus 
mu, ••Necip Fazıl Kısakürek 
bir muamma" oluyor. 

Bizce imzalar yazmm altın& 
konmadıkça, bir .,Yazan:., is· 
mi faili ile birlikte kaydedilme. 
lldir. Fakat bu !efer de "Mu· 
amma - Yazanı: Necip Fazıl 
Kısakilrek" olacaktır ki: Mu. 
ammayi yazan Necip Fazıl ma· 
na.sına çekilebilir. 

Halbuki fazıl ve necip arka • 
daşmıı:ını yazılan hiçbir r.a
man muamma değildir. Herkee 
ta.rafından kolayca kavranam& 
makta berab!r ... 

••• 
Sayımda doğum 

E VVELKt gUn Sayım 
yapılırken, vilft.yetteki 

merkez büroya, toplanm13 mu· 
hanir arkadaşlar arasında 
Nacı Sadullah!& görllşllyor
dum. 

Bu esnada bir muharrir da.· 
ha, teli.şla odaya. girdi ve al&. 
kadar memurlardan birine hl· 
tapla: 

- Haber aldınız mı, dedi. 
Doğumlar sekizi buldu ... Siz, 
kaç tane tesbit ettiniz? 

Ben, Naci'nin yüzüne bak. 
tnn, o, gülümsiyerek: 

- Bu sayım daha birkaç sa· 
at devam ederse, bütiln millet 
dokuz doğuracak, dedi. 

HfKMET M1JNIR 



fikir ve san'at : r -'Şehir Haberleri ·-•r. Meseleler: yötiip düşündüAfe,: 

Artist ve E b" k il' I ···... t pİ"opaganda 1 ene ı ve e a ıye ogre men-
~ıl' ~~1 ı~c~eıı;:.ıı~ ı lerinin kıdem zammı işi 
~pllnle yaptt,., bir mlifülmtı ne:.ı· 
retmeJrtedlr. ' 

Dlje.r Camftan Amcrlkanm mü
!10\'TI'.f lıir akWrU olsn Dugbs 
Feyrbaıı]amı oğla da. rodyocla bir. 
nutuk -6yllyerek dilrtatörl\ik hnk· 
~da flldrle..'1nl blldlnniştil'-

ŞO.phcıdı bu iki artistin dü_şün• 
eelerl lst:u knlbleıinln en sruıılmi, 
en ılık hlsleri olsun, ister muay· 
Yon bJr davanın yolunda böylo k<r 
rıuşuaya mecbur olmuş bulunsun· 
lar ~oo cllklmto lilyık olnn taraf 
arUsUerfn sözleri değf.ldil' Entcre
&:uı olıı.u clhet onların bir propa
;undn. unsnnı ol .. ral< km"\·ctll blr 

bslyct tol!Ud•I cdllmclcrlncledlr· 
rropa.gn.ndanm tUrlU, tilrlü un

surlan 1'1U'drr· Fa.kat bunlann a.ra.
smda en mtihlın olanı J.-m'l·etll rı:ıh· 
slyot ısahlbl olan insaoclır· KUtlelo
ri ~den sürüklediklerini. onb· 
ra iman tclkln eden, onla.mı roh· 
lan fç.hıo sfrerek arlaı5mdruı gö· 
tllrebllen lns:ındır· 
~yet bu usulil 'yeni keşfet
~ debildir· BUylik ot-Oritderi tem
ıdl eden bUyül· nskerler,, bUytlk 
devlet adamlnn, büyük zahitler, 
büyük f.ialrlcr uunan 1.alI1aD ~-üt~ 
lelere rehberlik 1-n.zlfcslnl g!irmc
ğo blr 1lkrtn yılnlmıvınıa ,.e bir 
başka lm.ıuı.a.tfn insan Jmlblorlndc 
,.o knfalanndn. yer tutmasmıı. hlz· 
:rnot etınl~lerdir· 

Maarif Vekaleti tarafından esaslı 
surette tetkik edilecek 

Ecnebi ve ekalliyet okulla· 
rında t.allfan öğretmenlerin la: 
dem zamlar vo f'c.kail:I. hakları 
U7.erindc Mn:ırif Vckaiet!nc ya
pılan müracaatlar vekalet tara. 
fmdan tetkik cdilmcğe ba.şlan -
m.t§tir. 

öğrendiğimize göre, Maarif 
Vekilllği ecnebi ve ekalliyet 
okullnrmda çalışan ve rcsmt 
devlet memuru olmay:ı.nlnr için 
iadem ?.ammr Yerilmesi esasını 
kabul ctmcmi§tir. 

TekaütlUlt için de a)TI bir 
formül düşünülecektir. 

Vekfilct bu hususta alakadar. 

ların venni~ oldukları raporla· 
n incelemeğc bıt.~laınıştrr. 

lnceleme :neticesinde okullar. 
da. kıdem zammı için öğretmen· 
lerin vaziyetlerini gösterir bir ı 
kıdem tn.blosu vücuda getirile. 1 
cekUr. Okul bütçeleri buna gö -
re 1 .. 'Utl yapacaktır. 

Zam.mm ne §ekildc ve h~i , 
öğretmenlere verileceği hazırla_ ' 
nacak umumi talimatname ile l 
kararlaştırılacaktır. 1 

Diğer turafüın bu okullarda -
ki musiki ve beden terbiyesi 
tedrisatı Türk öğretmenler ta. 
rafından tcôris:Cdilecckttr. 

M angaldll 1Janan 
çocuklar çoğalıyor ~ 
Çocuklardan biri hastahanede öldü 

fiyat arttırma) 
yarışı 

Süt fiyatlarının nrt. 
tırılması için yapılan 
~ebbü.sler bir netice ver. 
medi. Fnkat bazı yer
lerde su fiyatları arttr. 
BakrrköyUndo dnmaca. 
nası 20 k~n \'erilen 
Haınidiye suyu 25 kurıı· 
~ çıkanJdı. 

H::.rpten evvel gelen 
jilet brçaklarma kırk 
para zamr:ıı ister iste. 
mez kablll ediyoru?., hat· 
ta eski jiletler tP.:ıı1Ll~
ncrek yeni nmbalajlarla. 
piy.ı..sayn. sUrüldUğU ya_ 
zı]dr. Yclmz anlamn.dığr· 
mrz bir ~Y var: Her sa. 
tıcı fiyat arttırma hev.~ -
sinde. Hrunıdiyc suyımu 
ibeş kuruş pahalılnşl!. 
ranlara scbcbin.i sorsnk 
runcağnnır. cevap herhal: 
<lo bizi Uı.tmin ctmeoo 
gerek. Çünkü bu sat.Jet. 
la.rm arab1lan atlıdır. 
P.x:nzin de kullanmıyor· 
lar. 1'4Çer n.rabanm de. 
mirleri cskivccck. demir 
buhranı Yar· diye 'bir ma· 
sal okum.ayn. lrnlkarJars:ı., 
bunun hcsnbmıt rnahk~. 
mcdc verirken ken.dilcri 
7.ararlt çıkarlar. Fiyn.t 
arttırmak, nazik bir mc· 
selcdir. .Nozik olduğu 
kadar da tehlikeli.. nu 
yarışta kaznnm:ı.k, mu. 
yaffakıyctin aks\ oldu· 

LQL ... ,..., -~ ~swwwz -

Tuhaf muhakemeler 
Yabancı gazetelerde bazan öyle haberler, o türlü muhakemeler, 

o kadar garip miitalc.a!ar görüyorum, ki bunları okurken, sinirlcn
:rne.mek clımden gelmiyor. 

Çeşmeden bır bardnk su alır gibi. vatan ~malc, istiklal çi'rnctnek 
he\'c~inde olanlar ,·armış. !stesclcr gelirler, dilerlerse fatih olurlamu~. 

Hatt!l: "Hele bu kı~ dursun!" deyişleri de önlerine CJkan yolun 
~:~ndan, S3hibinin yırtıcılığından zirade, ülkenin zahire ve cep. 
hanccc pek semiı: olmayı~ndamnı~. 

Kuzı.:m, Allah aşkına, bunlru ne hiçi~ laflardır? Hangi aktl 
terazisinde taı1ılmı~. hangi hakikat mihengıne vurulmu' cl:ı ortaya 
konuluyor. 

Daha ac:sı Yar: 
Mısıra kar~ı du~ünülc.n bir Alman akını etrafında konu~ulur

ken, Türkiycnin adı da geçiyor. 
Bunlarx i:ittikçe, benim tüylerim diken diken oluyor. Vaktile 

''Vatan" denilen şey, bir mukaddes varlıktı. Ona uzanan eller kmhr, 
koparılırdı. 

Mini mini ser~e. koskoca yılana karşı yuvasını bir aslan kahra
manlığı ile müdafaa eder. kumru ve gUvcrcinler bile yumurtalanndan 
kalkıp kaçmaktansa, atmacalarla çarpışmaya, gırtlaklaşma.ya can 
at:rkcn. in53nlann yurd dü~anlnrım parçalamaması, n<15ll akla 
sıgdırılabilir? 

Tarihimiz bir serçe, bayraksız bir yuva ve nikfıhsız bir dişi ~
runda bir damlacık göğsünil, kruın boyasın da; dişlerine kadar demı. 
re gömGlü insan, özyurdunu, namusunu ve ocağını çiğnetsin... > 

lste bunu benim havsalfim rumaz. 
Türk vatanı, şimdiye kadar evladından asla böyle alçalt bir hi. 

)<ınetc uğramadı. Jfattn bütün ümitlerin söndüğü, biltün ı..-urtuıuş 
kapılnnnın kapandığı, si!Mıların kmldı&'l zamanlarda bile, kendisi 
sağ kaldıkça bir karış toprağını d(Şnana çiğnetmedi. OIOmü büyük. 
~~terem ve gilıd bir şey yapt. Muzaf ferkçn fldil ve tefkatli olan 
fUrk, yere serildiği, ecelle dudak duda&-a kaldığı zaman mağrur 'oe 
muhteşemdi:-. 1 nlcmcden ölilr. Amma hiç tmmadan öldilrilr de. .. 

SaJdıran; dev, canavar, hatta cehennemin kendisi de ol&ı, onu 
ayakta bulacaktır. Hem bunu •bizim söylememire de lQzum yok. O
nun toprağına göz dikenler. süktltumuzun ne kork-unç bir ll!an 
olduğunu bilirler. 

HAKKI SVHA GEZGlN 
BUlwiso. ~ zıımruıl~ bu rclı

bor rn prop:ıgu.ndncılnr [ns:ınla.rm 
lııhlannı O.\'IJ~lan içlndo cam Uzo. 
:rlndo yalmlıınuu bir slnclt gibi 
tutan rnulmddcs dlr. ııda.mfan ~ 

Havaln.rın soğwnnsr üzerine 
mangaldo.n yroıan çocuklann a.· 
dedi de birdenbire artmağa baş.. 
lanuştır. 

ölmüşWr. 
Bundan başktı. Sirkeci &1Jkım. 

söği.itto oturan fsrailin .18 aylık 
90cuğu lsnk, Merdiven ltöyün -
de l.mnm Ranıi sokağında otu. 
ran 3 yaşında. Hüseyin ~ocuk, 
odtı.da kayna.ı- su bulunan man
galın dcvrilmPsi i1o hıışlarumş. 
la:rdır. lsak tednvi nltmR. alm
mıtı, Hl\s<'yln lındndr ınhhi ile 
Nilmunc hastancslno ka1drnl. 
~tır. 

• ~;u ka.na.atindeyi;.. ' • Beden terbiyesi öğretmenleri
nin dünkü toplantısı 

izciler bugün Ankaraya gidiyor 

ntilan rıkouştır· 

Peygaınberlcr ,.o lın\ii.rilcrl l"o 
oıılarm mesleğin.do ballın ııamnın 
flert 1aytlan wanlnr prol)an"1Lllcla 
bUıainde asra lhm.'1.I cdlımcml,ı~ 
dlro Mulıa.rebc nut;nklarmm, don.· 
laruı \"O do\•amlı bir surette bir 
itJkadm tckran 1ıcp prop:ıganda. 
Ullsurlan a?a8mda mlltahıa edilme
si iJ,,-tıza cdGl" Niçin t:ırih mııkad· 
dcs sıfa.tı fuşıyan insana daha 
ilatun bir prestij hlssesi &yınr• 

tpUdat cem.lyette mabet Ue kar 
bUe reisinin &araymm du,•arlan bi· 
ribirlae -.d lıılu.tlıı iM dhll ot,Oil;.ı 
te do man<n1 kuV'l.·etıerl peolndcn 
siirtlkUycrek kabile reislnln emri
ne t:erkctmelı.1o o tmda.r :maharct
Ilcllil. 

ff&rhi hazırlıyan lmbllo rel!ıidir· 
Fakat halk ara.5Dldn onıı §irin 
göstemıeğe ve ölümün fnılletlnl 
anlatınayn ~eınur olan elini ot.ori· 
teyt hn.lz olan odamdır· 

Çilnkti herkes onda bir büyük 
Jm\'vot, ıwı.met, DıtJ~ balın.ak· 
ta.dır. Onn benzemek, onun gibi ol· 
nıak onun takdJrlnl cclbctmek 
kütle i!;ln rcgil.nc emeldir· UuV\ et
ll oabslyctıorle kUtlenin kılığını, 
kryafetW modasını tayin eUnlştir 
\'o hlJa da. \ıı.zfyct bu merkezde
dir. 

Yüz sene C\'l"Cl kendisine lalili 
,.e kryafotlnılo e\'liynyı rehber cdi· 
nen mesela bir cllcrfndo "hllyei 
hakanı" lılr cllerlndo ayna hendi· 
lorine peygambere benzemek im.ki\· 
nmı any&D lnsn.nlnrm tonınlnn ~
Jca bir örnek onUnde dorm:ıktadır
la,r. l'e hayatlannm dış oopheslnJ 
f.eokil eden saçla.mır, ylWerlııin 
hl~ elblsclcrlnl onlııra ben· 
zetıneıc mcrakmd.-ıc1niar· Butilo 
dllnya.nm filnema gören yerlerin· 
deki kıyatetler bir kaç tfpe irca 
~lebflı... Sinema arf;istokraslsl 
btıgUn h1khn Ull5ur s:ı11ndedir· 

Mektepteki lnsnnchn, m·dcld im· 
elma. kadar Jıcrkcs onun nüfuzu al· 
tmdadır. 
İJto bu l'Jhıema artt,fokraslsi 

proJ18t:1LI1dada artiste Kenter Bori 
~lbl kndar chcm.mfyct 'crdir
rneJrtedir. 

SADRl ERTEM 

Badakal Fıtır 
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}Inva kuvvcUcrirnwn yllkselmc!l ve 
artma.aı ıı:ın her tUrltı Ye.rdımm: :ya· 
pı1ı:ı:ıaa1 yurt tıorı:tarrIDJ%IIı en bDytlk· 
lerinden olduğu gibi bUtUn ınıncUeriD 
ds kendi varlJkıatmı konıtna.k ıı:ın 
dumıaksmn hava kuvevtlerinı arttır 
makta bulunc!uldarı gl5rlllmckte Oldu· 
tundan bu buıuıstn Diyanet t,,lerl reta· 
JJtln.den ver1lmll olan fetva mucibince 
Ad&kal tıtır vo ıeltAt Co mükellef o
laııtarm Türk ha\'ll kunımunıı yardım 
lan Te bu ııuroUo anayurdwxıuza iliz· 
metto bult.:nmaları lll%tımU ehemmi 
yeUe nan olunur. 

l.atanbol MD.fUst 
y. Vlgcneı: 

Oç gttn evvel :Meşrutiyet cad· 
<lesinde Recep nyas apart.nna.nL 
llm kapıcısı Bayramm l>ir bu· 
ıJUk y~mdtıkl oğlu Yılnıaz, 
mangaldan dc\Tilcn tenceredeki 
kaynar sudan haşlanmış, Şi§li 
çocuk lıastn.nesinc kı:ıldmlm.ıştı. 
Yılmaz bu sabah hastanede 

Limanlar umum müdürü 
Başvekalete bir rapor- verdi 

lskenderun limanı ne 
şekilde ıslah edilecek 
Başvekil doktor Refik Say. 

dam, refakatinde Ticaret Vckill 
!':azmi 'l'opçuoğlu olduğu !halde 
Hataya gittiği vakit, İ.skcnde-
ıı.ın ve hintcrlfindmm tevsii vo 
icap ettiği §ckildo tanzimi için 
alakadarlara emir vermişti. Baş. 
vekil, gördüğü lilzwn üzerine 
limanlar umwn müdürü Bay 
Jtaufi Manyasın bizzat mahalli· 
ne giderek tetkikler yapmasını 
c.ln emretmiştir. 

Bay Ra.ufi Mo.nyas, bu a.ym 
yedisinde, Toros ekspresi ile 

. .:ı~ -39- ıil 1 ,....__ - .. 

Hataya. gitmiş, Bnşvcldlimiz de 
Anka.raya. dönmüştü. 

Öğrcndiğimlı.o göre, Bay 
Raufi, on ~ gündenberi yıı.p -
tığı tetkiklerini bt.irerck bir ra· 
por hazxrlamı§, ve Hataydıı.n 
Ankara.ya. gelerek raporunu \"('. 
illete takdim etmiştir. 

Raporun metni henliz malUın 
değilse do pcic yakmd.ı. laken.. 
derun ve Jıir.tcrlandmdı:ı. millıim 
fan.liyetler~ fiahİt olacağnmz 
mu'haklmktrr. Dny Rau!inln bu. 
gUn, Ankaradan fiehrlmize gel
mesi muhtemeldir. 

Tnslitülere talebe . . 
saçımı 

Şehrimiz köylerinde 
seçim işi tamamlandı 
Muhtelif enstitülere İstanbul. 

dar. seçilmekle olaı\ talebelerin 
6Cçim i§i sonu ermiştir. 

Seçim neticesinde J 00 kadar 
namzet tnlebc kayclcdilnıigttr. 
Bunlarn1 içind~n ikinci bir ayır· 
m l pı br.~-~ 

Çakı ile tahta keserken 
Arapca.miinde oturan Hayim 

oğlu hak. dün çakı ile tahta 
keserken, eli ~bo~ gitmi§, çakı 
bütUn hı~ ile hacnğrn::ı. snplan. 
mıştır. 

İsak, baygın bir ihaldc hnsta· 
neye kaldrnlmı§br. 

Altın fiyatı 
Altın !iyntı dlln 50 kuruş dU§

mUştilr- Cumartesi sunu 24 lira O· 

lan bir Türk altmmm dOn nkfJnm 
üzeri fiyatı 23,50 Ura Jeli. 

VAKOTa 
abone 

ODUliilUZ 

- Sizi çok iyi anlayorum Dolo. 
res .. Seven kadının alicenaplığı ile 
konusuyorswm~ .. ı:akat_ m~teessir 
olmaruz için hlç bır cıddı sebt-p 
yok. Bu dar dünyada para kuvveti Ask ve macera 
ve zamanla, gizli bir adanır b. uL ·. _ 

romanı 

mak, mcydan:ı çıkartmak daıma 1 •• Yazarı; ı 
mümkündilr. Ara~tırmaların deva- ' Moris dö Kobra 
mı için ne lazımsa yaptnn .. Eğer . 
iki üç hafta zarfında bir neticeye bir zaman yapamıyacağır~1.. . . 
varamaz hck dc~nısu hayret ede- . -:- Peki, peki, görii~U~ .. /';Şım. 
rim. dilık teın~ etmeyin. Ben sıze a:ıkı-

- Allah yardımcınız olsun!.. mzr bulayım, o zamnn konuşuruz. 
- !nanın bana .. fl~ıkm.ızı bula. - Alcks.. Sizin itimadınız beni 

cağız lştc 0 gün eserim sona er- rahat ettiriyor. Siz insanların c_n 
mi~ ~lacak .. Size All:ıhaısmarl?d~ iyisisiniz .. Hu gece daha .rahat bır 
diyece~im. Çünkü yardımım<; ihtı- kalple. eğlenecek, ve meş u.m z~· 
yacmız kalmıyacak.. Maddı yar. rlid hıkayesinde bana tnyın etm~ş 
dımlann himayesinde ye güzel a~I· c:>Jduğunuz rolü daha . taşkın btr 
kmızm kuvvetli kollan arasında neşe ve daha akıllı bır ustalıkla 
yeniden saadete kavuşacaksınız. oymyacağım. 
Bana gelince: , .., • • 

Benim mevcudiyetim artık f~- Yanm saattenbcri Ambasinin 
zuli olacak .• lki mert arkada~ g~- kapısmn, sekiz silindirdi otomobil. 
bi el sıkışacağız, bir ~aha bırl?i. ler. Ya.n~~!P• yana:.ıp ayrılıyorla:. 
rimiıi pek göremiyeceğız.~· Benım !\~Uthıs bır yağmur ,·ar .• ı•ak3t hıç 
sizden yegane bekliycceg:m, ru:a k!mse mevsimin bu en mükemmel 
sıra, pek bol vaktiniz olursa. bır %ıyafetini ihmal etmiyecck ... 
gün cclıenneminizde karşınıza çr- 'N k 
kan rrenr deliyi hatırlamanız ola- . t evyo! ta zengin, sosye:cnin i-
cak. 

o .. ;)' çı.~e yenı atılmıs bir kadın için 
guzcl olması Ye bilhassa bir de 
m~'um zümrüdü ile nam kazan- Fakat benimle eğleniror mu. 

sunuz Aleks!.. Birbirimize Allaha
ısmarladık mı diyeceğiz? As1:1!.. 
Dostlu6'Wlluzu bozmak ve onun 
sebebine iki yabancı ,'3Ziyetine 
girmek mi?.[Jayır ben bunu hiç-

mış bulunması muvaffakiyet için 
yegane formüldür. 

Boy. boy siyah §WlsiYel.er, kal. 
dmm ıle antre arasında gıdip ge
liyor .. :Vestiyerde arkada~lara rast 

Ç.eviıen: 

Muzaffer Acar 
ltyorum. Bunların arasında eSKi 
üniversite arkadaşlarımdan Jimi 
Leyı: de var .. Bu genç arkadaşını 
diploması elinde kapı kapı dolas
rnak mecburiyetinde kalmadan bir 
deniz nakliye kumpanyasmda ida. 
re meclisi reis muavinliği etde ct
meğe muvaffak olmuştu. Beni bö)•
le birdenbire Ambaside \'erilen bir 
ıiyafe,ttc görfüıce hayret etti: 

- Kasıl .. dedi, siz de mi davet. 
Jisiniz A!eks? 

- Evet, ya siı. 
- Jeraldin Sandcrsonlar tara-

ftndan da \'Ct olundum. 

- Ben de öyle-.. Mndnm dB Ji
gcrayı tnnıyor musunuz? 

_ Hayır·· Buna. tanrına\ den
mez ya, bir tclt kcr~ l;okteyl par· 
ti verildiği zıucsn görml\r}tUm. 

_ Trpkı benim gibf •. 

_ Nasıl, hu akiam blzi davet 
eden omsnlino nz tesndUt olunur 
nefis kadınlnrdnn biri değil :mi? 

- Egsiz bir cenubi Amcr!ka gU-
zeliN Knnı sıcak, lkalbi ate u. hem 
do duJ .• 

- Ben dullardıın nefret ede-

Olnıllard.n Cumhuriyet b:ıy- pılacak geçit törenine iı;Urak e. 
ramı haftası programının tatbi. <lccck 1zci1c:r.in bir hnftada.nberi 
kine dilnden itibaren başlnn- yaptıkla.n hazırlıklar sona er
nuş \'C gcçitrosminc iştirak ede- mietir. lzci göndcrcoo'k lftelc
rek orta. okql \'C liselerin bcckn 
terbiy ·i öğrctm nlcr.i d il n rin say1Eı 7 dir. Herbki de 48 
:mnt l5 tc lstanbul lm: lfsc:si !zcl gönderccektir. Bu suretJc 
sa.lonwıdıı maarif mildUrU Bay Anknra mera.simine İfıtanbulclıı 
Tevfik l~utun başknnlığt altın. 300 den fnzln. Jzcl cidecc.ktJr. hd 
da. bir toplantı ynpmıelardır. lcr bugün 20 ~e. Ankıı.ra· 

Toplantıda. her okulun resmi- ay hateket edeceklerdir. 
geçide kaç talebe ile i3Urak ct- ı 
tircceği, umum ntlcbc nıiktan. Bir kadın 
kıyaf ct meselesi, her okulun 

toplanacnğr mahaller. mcrn.sime kavgasında 
İ§tirak ederken kulla.naca.klan 
filamalar üzerinde görUştilmtL~ 
tür. 

Neticede beher okuldan talebe 
vaziyetine göre en az 40 - 50 
talebe iştirak etmesi uygun gö. 
rUlmüştür. 

Beden terbiyesi öğretmenleri 
haf~ içerisinde tnlebeye okulda. 
g~ıt yUrUyü~leri ynptırncnklar
d1r. 
Diğer taraftan .Anknrada ya-

lim~ Benlın ibir oulln cvlondlğim! 
ruıla cluyamusm .• 

- Neden?' 

ı - ÇUnkU ~k :fena bir tnb.lnt· 
an ''ar. 

- Nasıl? 
' öıu Dalma erkeklerinden aonra 
\ YOrlar. 

11~anı Sandcmon ben! nnyor
du. Eglldi gl7.Ucc kulağıma: 

h - Dostum Alck&, dedi·· BUtiln 
e~ dav~Ueri dostumuuı. takdim 
y ek ıçın bana ynrdım odinlz.. 

nlnrz b:ışana bcu bu i5ln i~ılen 
~ıkanuyncni;'lm·· Çok sevimli blr ka.· 
~· lık olo.rak ibann tanıtm:13 oldu.: 

uza bilseniz ne kadar memnu· 
~~m .. Bu akşam o:ıun itin bUyQk 
uı: nıuvn.ffnkıyet gecesi olsun is· 
~ 0rurn .. Yarın bUtUn Nevyorku 

~ethetnıiş bulunncrık· Bakın 6U ka· 
tın Madam l"L!iv'dit. Yılan kadar 
Chlikeli ve zarnrhdır·· Fa.kat Ro-

!a.n? Le\is bize 1\'llJg Sun gaze· 
esındc bir biltUn sahife tahsis e
deceği için mecburen onu dn da· 
vet ettırn.. Siz §lınd! cvvc~rı Re
jinaıa Daı,;'ı do tunuıa takdim cdl· 
ııf.z~ Bilmem son dedikodulardan 
hnbcrinl:r. ,.ar mı? Rcjl k:ı.nsmm 
nçt • · k ıgr boşanma. davasını red ile 
t 8 Yinpederinden üc; yUz bin dolar 
:ıZJn!nat istiyor. 

-- Nasıl? Yine mi? Dahıı Uç so· 
ne evvel Loln Bcretıford'dan bo· 
şannınk için de nynr vekilde haro
kct ederek bUyUlc bir para alm~ 
t1 •. 

( Doua.ma t.ıar) 

Mangal devrildi a 
yangın çıktı 

Panga.ltıda Bilezikçi sokağın. 
da ol numarada oturan Kum· 
nuş ile baldm Hcrmine, dUn bir 
meseleden dolayı kavga et:m.1§ • 
lcr, odn.da altalta UstUste yuvar
lann-larkcn ma.ngalx d~ 
dir. ol\ 

Mangaldan dökülen ate,Jer, 
çam~larl& balıyı tutuşturmu:, 
f a.knt kadınlar knrpyı unu.Ut • 
ra.k kom.,ulann! çağn'mak 15\ll"C 

tile yangmı önlemi~lerdir. 

Her iki kavgacı kn.dm )'aka. 
lanarnk tahkikata başl~ 
tir. 

iki çocuğun marif eli 
Bir otomobilin benzin 
deposu berhava oldu 
Fenerde. Haraççı Kar&me~ 

met mnhanesinde oturan Ocmi'. 
taksislni bahçede bnııkınış, bu 
eı:raı!.ı. Saim \'e Mehmet admdn 
8 ~~lt..-ın<!a Ski çocuk otomo • 
bilin fllllllla gelerek ~l beri· 
s1 ilt') oynAmağn ~-

ÇQcu'klnı.Caıı bir tancsl, bi· 
aralık bir :kibrit ~!'i. bu yilı 
den bcn'l.in d~ ateş nlanıl~ 
alddetll bfr infilAkla berhava 
olmuştur. 

Çocııklanl:l her lldsi de muh
telif yerlerinden yarnJanmış, 
baygın bir halde Şişli çocuk has· 
tanesine kaldmlmışlardır. 

Şişli tarafındı-. 
serseri köpekler 

Son ı.amıınlarda Şitll ,.e civn.. 
rmda başı boş serSerl köpekler 
çoğalmıştır. i .. 

Bunlardan bir t~~s dun, 
Feriköyilndc l:{a.tndiyı ıs~. 
Hamdi kuduz hasta.n~ne kal -
dınlmıştır. 
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Çörçilin dün 
geceki nutku 

19'0 

Amerika Berline yapı-
donanmasına lan hücum 

• (B~ tarafı 1 incide) mesaj Es~ndcki Krupp fabrikaları, Root-

Bingazi ve Derne 
bombalandı 

12 Adada Martiza'ya 
hücum edildi 

( Bcuı tarafı 1 inekle) terdam. Anvers, Flesingue liman. 
Biz bumda, lngiltercdc, Alman "Bu vahim anda tarı ve muhtelif düşman hava Kahire, 21 ( A.A.) _ Mısırda. 

ateşi altında, bizi Fransaya bağh- hazır bulununuz".. meydanlan bombardıman edilmi~- ki İngiliz hava km."\·etlerinin dün.. 
ran rabıtaları asla unutmuyoruz. tir. Bir tayyareıniz bu gece hare- kü tebliği; 
Hiırriyctin Avrupada tekrar tees. , Ncvyor7~. 21 ( A.A.) - D. N. katından dönmemiştir. Sahil mü. Cumartesi günü tayyarelerimiz, 
süs etmcı;i, biitün memleket insan- ı B. nin hususi muhabiri bildiri· dafaasına mensup Hudson tipin- Bingazi ve Deme'de düşman ge. 
tarının iyi muamele gormeleri ,.c yor: . den bir t:ıyyaremiz dün şimal de. milerine ve askeri hedeflere karşı 
bu suretle bize birlikte kılıç çek. , Dcni7..cilcr günü münascbe~ıle nızi üzerinde bir düşman tayyare. çok muvaffakıyetli hava hareka-
tirmiş olan davanın muzaffer ol. bahriye nazırı J{nox, Amerıka si dü5i.ırmü~tiir. tında bulunmuşlardır. 
ına"-ı için maddeten \'C manen s~- donanmasına gönderdiği bir HOYTgR BILDIRlYOR Bingazide dış limanda bulunan 
~ı durarak mücadeleye devam edı-ı mesajda donanmayı "bu vahim Nevyork, 21 (A.A.) - Röyter bir sıra gemiye bombalar isabet 
yoruz. . . anda hazır bulunmağn,, davet ajansınd:ın: etmiştir. Berkadaki kışlalarla bü-

Naınuı;lu inS2.nlar hain şcrırlerın etmiştir. lngiliz tayyareleri, paazrtesi sa. yük bir yangın !;ıkmıştır. 
taarruzlarına maruz kaldıkları za., , . . - bahı Berlinin -müdafaa hatlarını a. Cuma • Cumartesi gecesi Binga. 
man bin birlerine karı:ı koymaktan Knox un ıddıasına gore •. Av - şarak bir hücum yapmışlardır. Bu zidc askeri kararga.h ile kışlalara 
pek ziyade sakınmalıdırlar. AL rupada, Asyada. ve ~:ıkada. hücumu ''Berlinin şimdiye kacf'ar ve telefon tnerkezine bombalar dü~~ 
manlar daima nr:ımızda k~vga çı. ya!Jılm~kta olan harp ydu~y~yı u~ramı~ olduğu hücumların en şld~ rnü<:.tür. 
karmaya çalı"ıyorlar ,·c fe15kct za. tahakkum altına almagı ıstıb - detlisi" diye ta\·sif etmek caizdir. B~ardianın garbında kışlalara ve 
manlarmda da pek tabii olarak daf etmektedir. lngiliz tayy:ırelerinin avdetinden nakliye kamyonlarından miirek • 
di.ımıanın işine yarayan birçok Bu ise demokrasiye \'~ ser. sonra birkaç yangın çıkmış old\!. kep büyük bir grupa isabetler kar
ı::c):lcr zuhur etmektedir, bize ıa. bcst mi.ib:ı<lelcye karşı bir teh· ğu görülmüştür. Bu akın, bu dolunmuı:;tur. 
~nn ol~n ~ey, sadece elimizden ge. likcdir. harbin en uzun akınlarından biri Sollurri" ch·arında IIalfaya'da 
leni yapmak ve hfıdisclcri olduğu ==========;:-'.::==::::::== eılmuştur. Berlinliler, hemen hemen hava dafi topları arac;ma ve Buk
gibi karşılamaktır. önünde "İcma da üçe karşr bir, ~abaha kadar uyanık kalmı~lardır, da dafi bataryaları me\'zilerine 

Burada, ller Bitlerin bir yığın l\lontmiral'de ise altıya karşı lngiliz tayyareleri, tayyare dafi bombalar düc;.mü~tür. 
kül haline ko} mak iddiasında bu. bir idiniz.,, batarYal:ırın endahtına rağmen Cuma • Cumartesi Ç(?CC$i bir 
lupduğu \'e tayyarelerinin şu an. Fransanın ruhu öldüğüne ve alçaktan uçmuşlardır, taarruz da 12 adada l\fartiza iize. 
da bombardıman ettiği bu Londra dün.yanın büyük milletleri ara· .AL:ı.1AN AJANSINA GOHE rine yapılmıştır. Fakat hasarat 
~chrindc, insanlanmız iyi daya. sındaki yerini ebedi olarak kay Bcrli11, 21 (A.A.) -D .• '.B. bil. teshil edilemeıni~tir. 
nıyorlar. Tawarelerimiz ise dü5- betmiş olduguy na ı·n.,namam. diri\.·or: H ,_AA. d o· A_, 'd h J J .. J auq.ıstan a ırcuau a an • 
mana kafa tutmaktan da fazla::;r. Her Hitlcrin bütün suç ortak. Dün gece dü~man harp tayyare. ~arlara hücumlar yapılmış ve in. 
nı yapıyorlar. Çok zaman evvel va. ları ve bütün cinayetleri, ken • leri biribiri ardından gelen sıra filakler octicesinde yangınlar çık
adc<lilmi<: \'e sık sık tekı-ar edil. disinin ve rejiminin ba§ma öyle clah~alar halinde Bertin üzerine hü. mıc:.tır. 
'•nı·s ol:on~ı.stı·ıar:\. ... ı...-kl"ıvoruz. Yal. b" b ıA t• ek ·· red" ı cu t · lerdı·r I'...,1 ·:ıt bu ta'-''-"a " • _ " ı• 1.1': J ır e a ge ırm uze ır er m e mış · •.,11. J J • Basra körfezinde Bahreyn ada-

Japonya ile 
Felemenk Hindiıtanı 
araıında müzakereler 

devam ediyor 
Tok-yo, !1 ( A.A.) - Hari~i

ye nıeza.reti tarafından bugun 
neşredilen bir tebliğde Japon. 
ya ile Felemenk Hindistanı a.· 
rasında Batavyada. başlayan 
müzakerelerin bir kaç hafta. 
danbcri bir müşkülata tesadüf 
etmeden devam ettiği bildiril· 
mektedir. 

Japon delegesi hükO.metile 
tema.-; için ve yıldönümü mera -
siminde hazır bulunmak üzere 
Tokyoya gelmiştir. Delegenin 
gaybubetinde müzakerelere Ja
pon başkonsolosu devam edecek 
tir. 

Batavyada iki murahhas he _ 
yeti tarafından müştereken 
neşredilen bir tebliğde bu hu· 
sus resmen kaydedilmektedir. 

Tokyoya dönen delege Koba.. 
yaşi Batavyadan hareket eder· 
ken Domei ajansının muhabiri. 
ne yaptığı Beyanatta müzake • 
relere devam icin ilk imkanda. 
Batavyaya dÖneceğini bildir . 
miştir. 

ıngiliz Bahriye 
Nazırının nutku 
Muharebe sahnesini 
düşman topraklarına 

nakletmeliyiz 
nız biz değil, balıklar da bunu ki, çoğumuz 'bu cezayr ölmeden relerin ekserisi müessir müdafaa sı dört İtalyan tayyaresi tarafın.. 
bekliyorlar. Fakat hiç şüphesiz ha- göreceğiz. Bunun için o kadar tedbirleriyle daha Bedin üzerine dan Cuma • Cumartesi gece yarr. 
la başlangıçta bulunuyoruz. çok zaman g-eçmiyeccktir. Ser. gelmeden dağıtılmıştır. sından wnra bombardıman edil. 
941 de havalara hakim güzeşt seyrini takip ediyor. Biz Bcrline gelen birkaç tayyare miştir. Hasar azdır. Zayiat yok- Londra, 21 (A·A·) - Bahriye 

olacağız onun izi Ü7.erindeyiz. Atlas de· muhtelif mahalle~rre yangın bom- tur. nazın Aleksandr bugün Londrada 
nizinin öte kıyısındaki dostla. baları atmı;tır. Dü~man yalnız söylediği bir nutukta ezcümle şöy-

Bugün de, 1910 da, daima ol- nmız d:ı. öyle. 0 bizi imha. ede· yan~ın bomb:ıları attığından ve • •
1 

• v . le demistir: du~'\l gibi ve birkaç zayiata rağ. mcdiği takdirde, biz onu bütün askeri veya as1<eri ehemmiyette h7. ıngı terenın aşıng- Sivil halkın ve muharip SCrvia-
men denfalcr elimizdedir. 1941 de .zümresile, bütün işlerile tahrip deflcre taarruz etmediğinden Bcrlı. lerince cesaret ve mukavemetleri 
ha\ atara bakim olacağız. Bunun edeceğimizden emin bulunuyo. nin halkını tedhis etmektedir. t 1 • · d · k • :sayesinde dü§manın taarruzuna bir 
ne demek olduğunu unutmayınız. ruz. ümit ve itimatır oıunuz. tki dü~man ta):yaresi hava d::.fii on e ÇiSi ıyor ı muzafferiyet elde etmesine mey· 
Bu. çok şeydir. Son gillen iyi gillecektir. topları tarafından dü~ürü!mü~tür. dan bırakmadan m:uü olduk· 

Her Hitlcr, hücum ara.bala.· Biz tıfgili7.Icrin §U anda siz. Bu tayyarelerden biri esas Berlin (Ba,ş tarafı 1 incide) Muharebe sahnesini zafere k&-
rilc, başka. makineli si18.hlarile den istediğimiz §ey nedir? Sizin mıntakası üzerinde ,·e diğeri de dar düşman topraklarına naklet-
ve nutmaymız, ~inci kolonun le paylaşacağımız ?..aferi kazan. Berline giderken dü~müştür. "Şimdi Amcriknda bu har· meliyiz. Her gün zaferin nihai su-

Duyunü Umumiye 
meclisini 
tanımıyoruz 

(Baş tarafı l incide) 
Ankara, 21 ( A.A.) - Anadolu 

ajansının istihbaratına nazaran, 
1933 Türk borcu tah\•illerinin ek. 
seriyctine sahip olan Türk hamil
lerini temsilen Türk bankaları mü· 
messilleri bugün (21 • 10 _ 1940), 
da Ankara Yali ve belediye rci5i. 
nin nezdinde içtima ederek aşağı. 
daki kararı almışlardır; 

Düyunu umumiye mecli iııin 
muka,·elenamclerle kendisine ve
rilmi~ olan vazifeleri bugünkü 
~rUar içinde ifa ve hamillerin 
hukukunu temin edemirecek bir 
vaziyette bulunmasına ve hüku. 
mctçe jttihaz edil<!n mukarrerala 
te\'fikan Türk hamillerinin hukuku 
teminat altına alınmış bulunma. 
sına binaen 1933 Türk borcu tah. 
villerinin mühim ekseriyetini elin. 
de bu\un<luran Türk hamillerinin 
artık mcc!iste bir aza ile temc:.il c
dilmcc;ine lüzum kalmadığı dhet!e 
vazifesi hitam bulan Türk da) in. 
)er vekilinin memlekete avdeti için 
kendisine Jazımgckn te!)ligatın yn
pılmasına ve keyfiyetin bu yolda 
ilanına karar vermişlerdir. 

Moskova Sefirimiz 
Stalin'le gizli mülak'1t 

yapmamış 

Moskova, 21 (A.A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Amerikan United Press ajan. 
sı İstanbul muhabirinden aldı· 
ğı bir hnbere atfen Moskovacla. 
ki Türkiye büyük elçisinin 18 
ilkle.~rinde Stalin ile gizli bir 
mülakatta bulunduğunu yazıtlı§ 
tır. 

Tas ajansı, Unitoo Pressin 
verdiği bu haberin hakikate uy 
gun olmadığını beyana mezun • 
dur. 

ha.inler ve ahmaklar nc:ulindcki w Al bl . ..,. bin sebepleri ve lngiltcrenin rette kazanılacağı harp sahneleri-
entriknlan sayesinde, A\TUpa.. mak ugrundaki gayretlerimizin man te ıgı: rolü anlaşılmaktadrr. Son üç ay ne doğru donanmamızın himayesi 
nm en güzel ırklarından ekse. or.tasmda sizde~ istediğimi~, bi· Berıht, 21 ( A.A.) - Alman zarfında bu anlayış daha. fazla altında vapurlarla kıtalar ve leva- Musolini bazı fırkaları 
risini şimdilik zapta muvaffak ze yardım cdemıyorsanız, hı9 ol. ı başkuınandanlığmm tebliği: inkiş:ıf etmiştir. lngiltereye znn sevkediyonız· f • . 

1 
tur mu.sa engel çıkarmamaklıgmız ı Bir Alman den~zaltısı 10 bin cephane, tayyare vesaire vere. I I it d b 1 te tış ettı 

0 '\f.ş umit ve !ştilia ne meşbu dır.. • . . tonill.todan büyük ~lr lngiliz rek her vasıta ile yardnn et- §ıra a ın a u unını• ı R<muı, 21 ( A.A.) - D. N. 
olan suç ortağı Mwıolini Urkek · Sı~n 1! 1.n .vuran kolu ?-kvıye ı muavin kruvazörünü batırmış. mek için umumi bir istek var. yan Fransa çıkmazda B.: 
iirkek onun yanı başında yürü _ edeb.ı l~ce~ınız vey• -~aı::ıı"C et - tır. 1 dır. Asker! makamlar fabrika- Vişi, 21 ( A.A.) - Ta<S: Muııolini dün Soppiani clva -
mcktcdir. Her ikisi de Fransa.- men~zın ıcap edecegı gun gele· Denizaltılan ile iki lng!liz ! 1arın günde 24 saat çalı3lYlasnu Vişi hükumeti, işgal altında bu· rmda Dük de Bergamo kuman· 
}' ve imparatorluğunu bir ta. cektır. Bununla beraber, Fran- gemi l:afil"11nln batınlmasma ısı mekt.dir. Böylo yapıldığını lunan ımntakalarla. i,ga\. altında dsa• altında bulunon .. kizhv.i 
vuk gibi ikiye bölmek istiyor- sızlann. nerede olurlarsa olsun. yardım eden deniz albayı Ble- da zannediyorum.,. bulunıruran mıntakalar ar;ısında ordu kıtalannı teftiş elmiı;tir. 
!ar. Birisi bu mvuğun budunu lar, havala~a, denı•.dc ve son- ichrodt, son muvaffakıyetile ticari mübade!enin yeniden baıla.. Roma, 21 (A.A.) - Stefnni 
öteki de bir kanat veyahut beL ra. da - kı bu dwa olacaktır - b!ltırdığı gemilerin mecmu toni. , yapılan dü~man akınları esna ması meselesini işgal makamlanna ajansından: 
ki de bir göğüs tarafmdon bir ~anıda ka~acag~ız her m~: lôtomınu 53.300 ''" deniz albayı sında ba.u evler tahrip edilıni§ teklif etmek niyetindedir. Bu tek. Duçe, tayyare ile Roncive oel. 
parça istemektedir. ,.- 'aff~kıyetın ,ke~dı kalplerını Schepke de 45.605 toniliitoya birçok siviller ölmüştür. lifi iş~al altında olmıyan mıntaka.. I miştir. Beraberinde halk \u'ıtü· 

Bu iki fena insan tarafından ısıttıgın~ ve .!.a~ :m1:ı dan~arla çıkarmışlardır. 20·10 ak~:ımı Düşman dün, 19 tayyare kay. nın _bı~ çıkmazda bulunmasr. ıntaç rU nazırı Pavolini ile hnrhıye 
yalıı.ız Fnınmz imparatorluğu rmda !ılı"C!tıı;ını hısscdeeekle. torpille mücehhez Alman tay. betmiştir. Bunların 16 sı hava elmıştır. mUsteşarı general Soddu ve ıvi. 
yutulacak değildir. Alsas _ Lo. rıne guvenıyorıız. yarcleri lng!lterenin rıark sahil 1 muharebelerinde, üçü tayyare li• erkinı harbiyesi reisi eenc-
rcn bir kere daha Alman bovun "Asla durmıyacag"'ız'" leri açıkl~rınP.a .kuvvetli lbir. da.fi bataryal:mmızın ıtıWşiyle ' Ro··yıer muhabı·rı·ne ral Starace bulunmakta idı. duruğu altına geçecek, Nis, • • 1 surette hımaye ('dılmekte olan düşürülmüşütr. Duçe, Lombardia ve Hcr"'n.. 
Savoie \'e Na.poleonun Korsika- Unutmaymır. k!, n.sl:ı durma.· 

1 
v.e ce.ma.n 2~ _bin tonilatoluk üç Düş~:ın . tayyarelerin.in biri mo piyade frrkalarmı tcftiı; et· sı da güzel Fransız arazisinden yacağız, :ısla. yorulmıy::ıcağız, 1 tıcarct. gemısı batırmışlardır. . Berlin uzerıne dü.5ürülmüştür. göre ~i~ ve müteakiben l3'l~ırlieri kopanlıp :ıl maeaktır. asla boyun •ğmi ycc.ği• ve unut · .. Haf ıl mu hare be tayyarel:rı ~mıın ~yyarclerinden dördü erın manevrala nnda hazır bu -

Fakat Her Bitlerin tasavvu. mayını:r. ki, bütün milletimiz, dun de Londraıa ka~ılık hu: uslerıne donmemışlerdir. (Baş tarafı 1 incide) lunmuştur. 
ru sadece lb..ışka milletlerin top bütün imparatorJuP.umu.z Avru. cu~l~rm::ı.. ve c.~mup v_e m~rkezı ltalyan teblig"'i: •'Gazet EJiptisyen" diyor Jd: -~--o-"' ~ İn lle h l "Almanlar Türk!ye<len geçmeğe te· C b"' Af •k "l 
raklarn\I çalmak ve bundan oir payı nazi vebasından temizle· k gıı rcnıdn saır ştme ~r1erınde ak. Roma, 21 ( A.A.) - ltalyan u l!ebbü' ederlerse yol11Lrınd& petrol enu 

1 
rı a 

1 
e 

kaç parçayı küçük arkada§:ma mck ve dünyayı yeni bir b1r. ın :ırın:ı.. C\':lm .e ış er, . 0 • mumi karargahının 136 numara!~ bulamıyacakıardır. Buna. muknbll az Kenya arasındaki 
atmak jçin nyırmak da. değil. barhkta.n kurtarmak vazifesine ları ve lıman tesısat.mı ye ıaşe teb!rgi: • kı 1 
dir. Bu folli.ket adamr, kin ve bütün \"arlığilc ba"lıdır. b:ı.kmımdan ehemmıyett olan ~ümali ı\frik d k ·r f ı· . t' yiyecek ve cephane butııeaklardır. Hal reH:or rı dı 
hezimetin bu tabiat garibesi en t:o hedefleri bombalamışlardır. ~ ı .. a a e5ı aa .ı} e ı buki Almanyadıın yiyecek göndermek 'Nairobi, 21 ( A.A.) - Cenubt 
nz bütün Fransız milletini or _ Almanyanm kontrolü :ılbnda bu· Thamcshavende bulunan bU . ~1mu5~_r. Duşma~~·yaptığı bırkaç be~er kuvvetinin fevkinde bir ha.re· Afrikası ile Kenya arasındaki bli. 
tadan koldırmaya, onun bizzat lunan r:ıdyolann size in:ındınnak yük petrol deposunda yangınlar bf'-~:t \~~~u .mt~ lık~aks~~a ;;ebe· ltettir. ÇUnkU Tuna. nehri bir çok kı, tün hava rekorları bugün cenubi 

gayesinde olduğu \'f"çhilc, bir. İn- çıkmıştır. J cmı~ ır. ı ı51 } ara. ayları donar. Afrika hava kuvvetlerine mensup 
hayatını ve istikbalini mahveL t;ilizlerin gemilcrini:ı:i ve müstern· G .. d.. lanmıc:.tır. Türkiye vB Yunıı.nlltanm TI.Zlyetın 
meye azmetmiş bulunuyor. lckclerinW zapte'-·lemek istedigıv. • un uz ve gece Alman tay- ~arki Af "k d b" lt 1 d Uk kt bir tayyare tarafından ı...,nlmıştır. 

Sinsi ve vahşi her rcc:it vasr· .; yarccileri lehine netice veren rı·'-~c-· E •t rı ha da dır d ad~~n ev. de ilmltıılZ yo ur. Ve eğer mUtte· Bu tayyare Protoryadan Nairobiye 
~ .,. mlzi zannetmeyiniz· 1.stediğimiı:, hav:ı. muh~bcl . 

1 
t .; ::>l rı re u u un :ı u~manın hlt kalırtarıra, Almanyanuı dUnyanm b uk t lm" · 3300 il talar:ı. müracaat ederek dünya· Bitlerin ve Hitler.izmin ölme~idir· Gece avır bo ebrı rdo muş utar. ka.~yon kolların:ı rastlamıştır. bu 1<1smı için tasavvur ettiği pl1n· on uç ·saat ege ıştir. m 

da.ki Fransız kültür ve ilham Bundan bacılç_:ı bir ııey Uıteml'-·oru:ı:· ,., m a nnan y - Du,man çek·ı " . " b cd"l ı olan bu mesafe ilk defa olarak bir 

k::ı.•.'llaklarını 
1

-

0

··kUnden kurut· .,_ ,; ya.releri Londraya tevcih edilen · • ·' 1 m.}e m .. c ur 1 
• lann heps nt muvactak1yet8lzllkle ne· günde katedilmi~tir. Bir Amerikan 

_, .ı-. Fakat bunu mütemadiyen istiyo - hücumları takv· tm• 
1 

h mı~tır. tıceıendireblleceklerdlr.,, , Lockhecd" 1 t Pr t 
maya hazll'lanıyor. İstediği gi. ruz ve sonuna. karlar istiycce~i;ı:. bo b ıye e ış er, c.r ltalyan hava kuvvetleri Ken • . ı o an ayyarc o orya. 
hi harekette serbest kalsa., bü- Hiç bir milletten hürmetten baş· ç~pt~~ ~ .alar atarak Taymı· vada IIabbasvcin civarında dü<1 - Dün geceki yangın dan saat 5,50 da hareket etmiş ve 

tu
··n Avrupa na .. : ,,,,kı"Je.,.;n.ı·n ı·..... ka bı"r ~. ,.~. _;.,te•""'ı·'-·onız. sın ıkı sahılınde yeni vangm.. · .1 . . V .. • saat 16.20 de Nairobi,·e varrnıstır . .... . ,.. . • '-.; ..., ..... .; .; man mevzı crını a1ır tayyare Dün gece 22,15 de Şişhane .; • 

tismar bağı ''e haşin muamele· Fransı:ı:lardan müııtemlekc im- lar çıkarmışlar ve t.ı.hribat yap· ı meydanını, .Ar~ cİ\·arında· Vajir yokncmnda İskender caddesinde 
lcrinc arzerlilmiş yeknesak bir p:tratorluğunda bulunanlar ,.c göz· mışlardır. G ·11 l d ·· ı·· k ~w 

l kt 
A
. l 1 ... k 1 . - uerı c yo un a motor u ·ı. Rüştü Paşaya ait Hasanpa.c:;a. 

Almanya. o aca tr. cic işg:ıl edilmemiş Fransa<la ika· • ına~. 1 
... v:ı. u:v:-ct erı m.er. t-.:.lan ve kızıl denizde harp gemi -

b k d 
ke !n .. ıltcrcde s 1 i.h f b k apartımanmm altmıcı katından 

Sizinle u ·a. ar açık konuş. net f'dPnlcr hiç • ~üpheı;lı: 1.aman zı ~ • . 1 
: a rı a· ]erinin refakatinde bulunan bir tuğumdan dolayı ilJr....ni mazur ::<iman faydalı bir surette hareket l~rına, g:ı.rbı lı:gııtcrc s:ıhill~- dü~man gemi kafilesini boınbardı. yangm çıkmış, binanın çatısı 

görünüz. !Kelimeleri ağızda çiğ· fmıatmı bulabilirler. Teferrüata gi- rınde bulunan lımanl:ıra hücum man etmi~lcrdir. yanmıştır. 
neyccck zamanda değiliz. rişmiyorum· Zira. dü$mıın kulnkları ederek buralarını mU\:af'fnk.ı - Sonradan yapılan müşahedeler, Yangın beşinci k:ıt kiracıla. 

Dakarda tevkifat 
Londra, ~1 ( A.A.) - Londra 

aa öğrenildiğine göre, Dakar -
daki bazr hatrrlI kimseler tev. 
kif edilmi~r. 

Jngilterenin Belgra·d 
Sefiri şehrimizde 

Fransanm bugün Alnıanlarm bizi dinlemE"ktedir· Almanların ka- yetlc bombardı1!13:1. ct~~şleı;Jı;. geçen perşembe günkü tebliğde is. rm:ian birinin çamaşrr yıkadık· 
eliyle maruz k~aca~ §C}~! bir ti ve mutlak inzib:ıtr, 7.ulüm ve cıı· Evvelce ~~ bıld~rıldıgı gıbı, mi geçen perim lngiliz üssüne ya- tan sonra bıraktığı mangaldan 
hezimetin ııetıcclcrı değildir. sustuğu nltında YaJiamalrta. olduk· kara ve d.enız :ıgır ~pç.uları pılan hücumda düşmanın iki kil. sıçrayan krvılcımdan çıkını§ -
Fransa t:ı.m bir imha hareketi. ları için lngliz muhabbeti bir tPk Douvr~s _Iı~a~.ınd~ dcmırlı bu_ çük harp gemisinin batınldığını tır. 
nin bütıh. merhalelerini kat.t. ha.okeUe kendHerino mütcvmih !~nan ıkı buyuk tıearet gemisi- göstermektedir. Bundaİı boşka Yeniııehirde R clgrad, 21 ( A.A.) - D .N .N. 
mek üzeredir. bulunan diğor Franm,Jan d• •ö- nı bombardıman etmişlerdir. Dü,man tayyareleri Decamere"i fııkembeci yokuşunda fırıncı !ngiltcrcnin Belgrad elçisi Sir 

Ordu, donanma. ha va . kuv. •Um oudur: G"?ıiere ve r_ıhtımlara mü _ bomı,;,rdıınan etmişlerdir. y •rli • Zabaryana ait iki katır evdCI\ Ronald Kamp bel dünkü Oryan! 
vetlcri, din. kanunlar, Jı~an, !,tJkbali düıtindü<t;nü' ,.aman, ı.a~dıt Mlvolar ·~a~t etmiş ve !erden bir ölü on yaralı vardı:. de yangın çıkmış, binanın çatı- el.-spresiyle lst:ınbula hareket eL 
ldiltür müesse~ler, cdcbıyat, ~ü~iik 1'.,ransr:r. Gambr..tta'nm SÖ7. - bu ı~abetler nctiees~1de ciddi Barakalar hafi[ hasara uğramıstır. sı yanmıştır. miştir,. 
tarih: an'ane, hepsi muzaffer enn ihatırla\"lnTT.· Ga.mbcttA bu t.-ıhrıb:.:ıt olmuştur. Bundan ıl:>a5ka A~mara Go~ra ========================:========== 

d 
. t• mer kııözlt>rl. 1870 dl..,, sonra istikbal hn.k Bundan. &:>_ nra dfü,ımanm u- r~rd...,t ··e 11.ıa'"':ıoua''-'a ~., 00 ..... .' ~ 1 ' 

or unun l1aşın kuv\'C ı ve • .ı:ndıı aöylemişti: ''Onu daima. dil· 11 vv u • n "" J u., ... . 
ha.metsiz bir gizli polisin bilgi. şuMlirn, fakat ondan hiç bir ı.ıunan zun mcnz~ 1 ~oplan Frans:mm balar atılmışsa da bombardıman. 
li hilc>leri ile ortadan silinmek hahschnlyelim., Manş s.-ıhıllcrı~c ntcş :ıçmışlar. J:ır neticesiz kalmı~tır. Bugün s·u .MER Sineması 
üzeredir. Haydi .. b:ı.kalı:n. ~eceniT. hayırlı sa da yalnır. bırk:ı.ç obüs atmış !sviçre istikametinden gelen 

. o~ı:ı~n, guz"ı uyuyunuz, ku\'\·etlf'ri· !ardır. Ha.:ar ~lmaı:nıştır.. . . düŞI'l_lan tayyareleri §İmali Italya- lfevılmln ıevknlO.dc muvaflakıyeU olan 

. nı.zı sabah ic:!n toplayını:z, çünkü Alman kUV'>Ctler~ lnı_:ılız lı· da bırçok yerlere akınlar yappmış. CHARLES BOYER ve IRENE DUNNE Frangızlar, kalbinizi 
taze ltuvvetle 
silahlandırınız 

Fransızlar, 
Henüz vakitken kalblerinıizi 

taıc bir ku\'Vctle tcslih ediniz. 
l'\epolyonun bir muhare~inden 
4!1PVel söylediği şu SÖ7.lcri hatır 
Jı.ymız: 

''Askerler, bugün bıı karlar 
mağrur olan ayni Prusyalıların 

tmb:ıh ~l~raktır. GünP.ç mert in- manlarma. mavn dokmege dC'. Jardır. Veronada hususi bir evle 
ı;a.nl:ır ıçın. ~arlak, ıztırap Çf'kcn vam etmişlerdir. içinde GO yetim 150 fakir bul~ 
dindarlar ıı:ın tatlı ,.e knhmman- Dün ~ece, düşman tayya:rde nan bir hayır ~üesscsesine isabet 
ıarm mt'ıarı. üslUnde de ş3nlt ve rl Almanya. üzerinde uçarak olmuştur. Ceman üç ölü ve 12 ya. 
muht~cm b:r surette yükselecek· Bcrline vesair bazr yerlere bom ralı olduğu haber verilmektedir. 
ur. balar atmışlardır. Pavie eyaletinde iki ev tahrip 
Ya~a!',rn Fransa. Ynş:ısm bütün İsabet Yukubulan yeg-ane as.. edilnfr;tir. D<irt kiı:i ölmüı: bir ka. 

m"mlt'krıtlcrdo 1mybolmu11 b:ıha kcri hedef ı:;::ırbi Alın:myadn bir dm ya"ratanmıştır. ~ •. 
rnira.o;larını :ırayım V<" rn h·l s:ün· dcmiryoltıd11r. Bununla ~rn.ber Aleı:;sandria'da üç ev yıkılmı~tır. 
l"'"(l rln~nı ytirii,rrri mert in~:ınlR.· bu hat \i1ninde mtinaka lat our· Bir kişi iilmii~. biri :lğır olmak il. 
r:n kryar:ıı· · ına.nuştır. Almaıı~a. üzerinde zr.rc iki ki5' yaralanmıştır. 

'un tı&b&ne temsilleri 

Büyük A~k 
St!ncnln FRANSIZCA SÖZLÜ YC bUyük AŞK FlLMTh"lN 

ikinci Zaler Baltasına Ba,ııyor 
Henüz göremcmi~ olanl:ırlıt, tekrar z:-önnt:'k iııUycnler bu !ır.satttuı 

lı1tlfııd" f'tırinll'r. Tf'l<'fon: C~:SI 



1 - VAKiT !! BtR1Notı'!$11' IR!) 

(:JJ •}l•) Mah~eme~erde: 
Te~kıfhanedekı yaralama 

Almanya ve 
i~alyanın iktısadt 

Yazan 1 ~Kl NOlRJ. ~lR1E U.t 

Hangi şe.vtanlardan 
bahsediyorsun amca? 

-40-
Halil, ustasma sıdırmıyordu nu, candan öğütlerle içki gıbı ın. 

rmıa. gizli gizli içki de ic:ivor • saf sız bir düşmanın pençesinden 
du. Yaşı henüz yirmi dördü kurtaracağından emindi. 
bulmamıştı. Pehlivanlığa heves Fakat şimdi, pehlivan.lığın en 
ede:ı ve gUreşlere başlayan bu büyük ve amansız düşmanı olan 
yaşta bir gencin hem içki kul. kadınlıt temas mesE"lesJ vardı. 
lanma.sı, hem de sık sık kadın· Acaba Halil, ötekilere karşı duy 
la düşUp kalkması, vUcudu yıp. · duğu nefreti, sevgilisine karşı 
ratan iki mühim sebepti. da duyacak ve izhar edebilecek 

Halbuki, Silivrili Mustafa ne miydi! 
sigara içer, ne içki kullanır, ne Yusuf pehlivan elini Halilln v. 
de bir kadınla dUşUp kalkardı. mumna koydu: 
Mustafanm bir emeli vardı: - Sen, temiz yürekli bir deh-
Yilz okkava çıkmak. O, bu sik· kanln:ın, Halil! dedi. Şimdi sana 
!eti yiyip ·içmekle de?tll. idman. son bir sözüm daha var: Eğer 
la elde etmek istiyordu. kat'i ohrak pehlivan olmıya ka. 

Yusuf pehlivan. genrlerln iç raı \•crdinse, bir noktaya daha 
yüzüne yavaş yavaş nUfuz edin. t"invet etmelisin! 
oe, Küçük Halilin kulnğıru çek· Halil o kadar sersPmlemi§tl ki 
mek sırası geldiğini anladı. Bir b:ışını kaldırıp Yusufun )•UzUne 
gUn delikanlmm kolundan ya. bal1.amıyordu. 
kaladı, tenha bır kahveye gö· Yusuf gülerek devam etti: 
tUrdU: - Bir kapatman vanmş, di. 

- Gel bakalrm, Halil! Senin.. yorlar; Halil! Ben buna lr.1nmı. 
le biraz konuşalım. yacaktım, eğer senin. senden ((e-

- Konuşalım amca! limsiz kimselere yenildiğini gör. 
Halil, Yusuf un kendisine ne - meseydim .. 

ler soyliyeceğinf tahmin etmi. HalJI titr(.dı ve oturduğu yer. 
yordu. Birer kahve içtikten de büzUld,akcc bUzilldU, kUçUl. 
IK>nra, Yusuf gözlerini yere dUkı;e l~çilldU: 
dikti ve kaşlanw çat.Arak: - Ya':ıııd1r Yusuf a~ca! 

- Çorluya geldiğim gUnden· Diyebildi. Fazla bir şey söy-
beri daima yeniliyorsun, Halil! ley.t'llledi. 
dedi. Halbuni, pchUvanlığa da Yusuf. Halili çok sıktttmı an 
bUyUk bir hevesin ve istidadın Jamı§tı. Fakat bu, Halil i~in w: 
var. Neden bu istidadı kendi yük bir dersti. Bir baha dersi. .. 
elinle öldürüyorsun? Bir dost dersJ. 

Halil bu sözlerden bfreey an Çilnkü Hı\JHin babuı v.;ktu 
lıyamadı: Kendisine Yusu!' gibi öğUt ver~ 

- Ben de bilmiyorum, amca, cek bir dru;ta d!l malik değildi.· 
dedi. Çok çalışıyorum. ldmaıı Halil ayağa kalktı: 
yapıyorum. Yol yUtilyorum. Ar - Söz veriyorum, Yusuf am 
kadnş!anmm hepsinden çevik ca! Sözlerini dinleyeceğim. v; 
ve kuvvetliyim. Fakat, bllttln pehlivan olarak kalacağım. 
ga~t ve isteklerime rağmen • • • 
yeniliyorum. Ertesi gUn Halit çok değişik 

- Bunun sebebini hlll anlı. bir halde tdl. Sigarayı, içid"·j bı. 
~'&Dlailm mı? lı:mırııtr. "' 

- Hayır. ~~~-~-ıd·ruYmfut: petı'tvü'ııf& ço]C"' J8ıı. 

22.10.~40 Salı 
a.oo: PrOıram vı memleket eaat 

ayan, 8.03: MUzlk: Halil program 
tPl.I S.l:S: Ajana haberlen, 8.80: Mil 
ztk programınnı de'iamı (Pl.) 8•1501 
9 oo: Ev !<ıh1mı - Yemek ıtı;tesı 
12.30: Pl'og'r&.n ve m~mlıık,t eeat a. 
yarı. 12.83: ~lızık: Mubteıır şarkılıu 
c Pi ) 1::.'.50: .\J na ll:ıbcrtrrl, 18.05 
M..ıztk. Mubtellt ~rıuıar progı'llmtnın 
dt=va?D1, ıs.201H.oo: MU7Jk: Knnvıı. 
program (f'J,) 18.00: Program ve 
memleket. a:ıat ayan, 18.03: !.1Uztk 
Ctı.zband (Pl.) 18.30: Konuır.ua ıÇltt 
çtııln saatli, 18.45: MUztk: lÇitttlnlıı 
ısaaU, 19.00: MUzlk: 10.SO: Memıeket 
saat ayan ve ajana tıabcrıerı, 10.4:1 
Müzik: FanJ heyeti, 20.115: Radyo ga. 
zetcai, 20.45: Müzik: Saz eaerlerı 
Mutıtcllf prkılo.r vı tUrkUler, 21.so 
Konuşma, 21.(5: Müzik, 22.SO: Mem 
leket caat ayan, Ajana habel'ıert 

22.!5: MUzik: Radyo salon orkeatraııı 
programının devamı, 23.00: MUzfü 
(Dans mtızlği) lPl.) 23.215/23.30: Ya· 
nnkl proı;ram ve kap:ın11. 

23.10.940 Çarşamba 
8 .Program ve memleket saat aya 

n. 1t03 Muzll<. 8.15 Ajana haberleri 
8.ZO • 8 50 muzik. 9 Ev kadını. 12.30 
Pro:;nım ve memleket aaat ayan 
12.35 Müzik: Eski ,şarkılar. 12.SO A. 
Jnns haberleri. l3.0:S Müzik. lS.20 _ H 
Muz!k: Rndyo salon orltcstroaı. ıs 

Protiram ve memleket ımat ayarı. 

18.03 Muzık: Konçerto (Pi.) 18.30 
Konuşma.. 18.45 Çocuk snatL 19.Hı 
Çocuklar için musiki. 10.30 ?Jemlckel 
saat ayo.rı ve ajans haberleri. 19.45 
Muzlk. 20.15 Radyo •azeteal. 20.45 
Muzlk. 21.10 Konuşma. 21.25 Muzlk 
21.45 Muzlk: Rlyaactıcumhur bando. 
su. 22.30 Memleket saat ayan, ajanı. 
haberleri; ~raat, eııham • tahvilAe 
kambiyo • nukut borsnsı. (Fiyat) 
22.45 Muztk: Cenzband (Pl.)hS.,5, •.• 
22.45 • 23.25 Muzlk: Cru:band (Pl.) 
23.30 Yarmkl program ve kapanıı. 

Sah ıÇarşamb .1 
22 l.Teş. 23 ı.Te~. ı 
Rwıuu.an 20 Ramazan 211 
Hızır: 171' HlZil' 171 

8 10 12 SD b 20 1 00 
Yusuf birdenbire gftldft: adı olan bu gence: 
- Senin ic~ine iki şeytan gir- - Karıyı da bırnktm mı? ıı M 6 ao ıı M e •1.ı 

miş, Halil! Bunları içinden çı. Diye soramadı. Maama.fih 14 ll7 9 38 H M s ss 
kanp atamnzsan, boş yere ça. • Yusuf, H:ılilin arkadaşlarile k~ Ak§aDl l1 20 12 oo 17 18 22 oo 
balama! Pehlhran olamazsın. nu~unca, f!U malumatı aldx: Yatsı 18 ll2 ı a1 11) ~ ı a1 

Halil h8.ltı orrJnrda otmuvor. - Hnlıl bu sab.h BCV"'ilisiy tm~k ' 40 ıı 20 ' 41 ıı 22 
du. ScYgilisinin Yusuf tn.rafm • le kı:ı.\•ga etmiş. Birkaç gf;n C\'; .._ ___________ _ 

dan kem'edildiğini aklmda.n bile git'Tliyecek'!niş!" 
ge"irmiyordu. Yu~. bu haberi alınca '"in. Sinema ve tiyatro·ar 

DalP,m dalgın Yusufun ytlzü. den giUdü. ' •:. 
ne b:'lctı: .!Ju~ Hnlilin lterşe.rc knrnr ver. , Şehir Tiyatrosuii 

- Hnngf şeytanlardan balı· ~~<{in! ve yakında, k~ndis!ni sü- Bu ıı.k~l\m 20,30 da · ~ 
ecdhrorsun, amra.? Sözlerinden luk gıbl ~~en bu sclıl kadnu da Tepebaşı Dram kısn: .1da ... • 
bin:•· anlıynmadmı. bm• 1rncagmı anlamıştı. Otello 

Yusuf, açık~a anle.tmafa baş Yusut, Çorluya gelişinfn be • • • 
la.ılı: şinci gün il, oradaki gençler & • 

- Ben sen.in yaşında iken sL rasından pahlivanlığa istidach 
gara kme.zdim, oğul! Hele iç- olanları segmiş bulunuyordu. 
1d der.i?en zıkkımın kokusundan Yusuf, Çorluya göre bir baş. 
b:!e kaçardım. Halbuki sen, pehlivan ayıracaktı. 
lJ_!n sigara. hem de içki kulla. Bundan sonra deste pehlivan. 
nı:·ormuşsun! lan, kliçük orta \'C bUyilk orta. 

Küçük Halil Birdenbire şaşa. lan avrracaktı. 
ladr: Pehlivanlar sevinç ve neşe ! 

- Kim söyledi bunları size? çinde sağa sola koşuyorlar ~ 
- Duydum. Ve emin ol ki. çok gün yapılacak kücük orta ~ 

canım sıkıldı. Eğer beni sever. rcşleri igin köylerden seyircİ 
~n. canını seversen bugilnden toplayorlardı. 
itibn.rcn bunları derhal terkede. Çorlu k<Sylülerfnfn P.'llreŞe "'ek 
ceksin ! merakı vardr. Her pehlivan kı::n-

Halilin alnından boncuk gibi di köyünü o r.ııbah erkenden ha 
ter ta.neleri dökillüyordu. Acaba bcrdar ctmi&ti. • 

umumi istek Uzerine Ü3tad Muhlis 
Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında: 

Uu n'cşnm 
Sebaho.ttlnln ııd bUyllk cserl: 
1 - KER~I ·ASLI 
(Muzikll bUyfik şark masalı) 
2 - EFENİN AŞKI 
Mılll Operet ( 4 ı Perde. 

~~~~ 
Gir kitara hocası 

aranıyor 

Metod iizenne ders \'erebilen 
bır kitara m•·"":m· a:-anmak 
t~dır Ga:: .. teıniz iclarehanefr 

Yusuf pehlh-ana bun lan kim h:ı- ( Deııam r unr) 
ber vermişti? ----------.._;,-~.._:::"" ..... ·· ~~~ ... 1 .. ., 

- Peki, amca! dedi. saz verf. I 1 
yorum. Ara sıra içerdim. Fakat. K u·· ç u·· k Hık a" ,, e 
bundan sonra ağzıma koynııya. ' 

tut sözUne devam etti: --~---------m::c 
rnh"ı dn t ker, tel:cr torı!ndı• eon· 
ra etrnfmn di!d::ıtlc bn::mdı, görll· 
nUrde hiç bir kimse ne bir ~::meal, 
ne b;r yU::UcD n~ de blr rnotör 

Bay Nacl pl!jdan epeyce açıl· 
mışu. lvi bir yUzUcü oldui;'U içın 
plaj kç~ıı.rında oynasan, kumlar
da uzanan insanları çok geride bı
rakmı§tı· Rahııttı· YUzü~ or, dnl~a· 
cıklarla oynauıyor suların zevkine 
bir tilrlU doyamıyordu· Bazan ufök 
dalgacıklar; onun vUcudwm yul:::ı.· 
n kaldırıyor tekrar indiriyor· O::ıu 
adeta b!r beı;ılkte imiş gibi salla· 
yordu. Ve o sathı gUneşin Sicaklı· 
ğlyle örtUlU suların tıstUnde huzur 
rahat ve yalnızlığın sonsuz zevki~ 
tatmakta idi ki birdenbire göz!erı 
suyun Uzcrlnde bir noktaya ta· 
kıldı. Hayret? ... Burnunun dibinde 
tam on liralık b!r kMıt duruyor
du. Hemen onu bir hamlede kaptı, 
gUzelce n\'ucunun içinde katl::ı.dı· 
AYuçunu tam sıkı sı1a kapadıf;t za.· 
man bir i.'tinci on lirallğm eul:ırm 
lLtUnde ~ iizdli~UnU gCirdil· Awcu· 
n~ nldığı bu pıırayı da t:ıı:1 katlar
ken ne görse beğenirsiniz': 

- Sigara nefes darlığı verir .. 
Birkaç sene sonra, gilremıek 
şöyle dursun, yokuş ve merdiven 
bile «;ıkama.zsm! İçkiye gelince, 
bu hepsinden mllthiş bir r.ehir. 
cllr, oğul! ispirto ile clğCTlerinl 
yakıyorsun! Gen~ yaşmd!l ken. 
cllni, hem de kendi eliyle r.ehlr· 
leyen insana deli derler. Yann 
ince hastalığa tutulur, kan tU. 
kUrcrek mezara gidersin! lçkJ, 
pehlivanların, en bUytlk düsrna. 
nıdır. İçki içen adanı, pehlivan 
olamaz.. 

Halil, oturduğu yeme buz gi. 
bi donup kalmıı:tı. Utancmdan 
8Öyliyecek söz bulamıyordu. 

Şimdi sıra en mUhimm.ine, 
ka.dm meselesine gelmişti. 

Halil bu sözleri dinlerken: 
- Bana babam bile böyle fay. 

dalı öğütler vermedi. 
Diyerek, bir küçük çocuk g:?:>ı 

ağlamaya bn.şlamıgtI. 
Yuınıf, genç ya§mda zehirle

nen bu delıkanlrya acıyordu o. 

tlç tano bcı liralık birlblr.nl ta· 
kip ~der bir vaziyette sttyun tl•· 
tünde yüzU~ ordu· Bay Nacl 'bu pa-

vardı. ' 

II!ç bir fovbludelik g5rllr!!:U· 
Yorfu. Pnrnhrı sık'"!l s'lj clln~e 
tutmuı:ı o'nn Bay Nıı.ci suyun d"bi· 
ne daldı. 

. Şimdi kendizl.."le gari"l bir ~akını 
hısl-r gC'lmeyc b!)<-lıırn•<ıtı. f cnbn 
b~ .i~i gören olmuş muydu? Yoksa 
bırısı o:ıunln böyle b~ şakaını ya· 
pryordu. 
'I . b_• uzıp arkadnşlımnın kendine 

oyle bir oyun yapmaları ihtimali 
,·::ı.rdı. 

. B~y Naci geniş kuln~lar atarak 
ılcrhyordu. ı:;: .. 1'7 l'lillde paraJ:ır l!ııi· 
tcmadlyeu dıılıvor denf.,;n ul•1i:ıe 
l:~ı:l:ır giJl~'or kur-1:-n va;,.,•ır 

0

or 
tcı. "Ur Yıt!•c '"'\" ,.. , ·~ • \'n • .::' Ü • •-.•. a ""r••• ..,,. "-ı fL.;?. • 

yordu. Bu h:ı ekntl bir 1-aç k" t!<>r 
tekrarhdı. Hiç blr ey" ll!c kimse 
yokta • .Oenlzhı alttnda ne cebinden 
bu paralar sızan boğulmuş ada· 

hadisesi nasıl oldu ? sulh şartlari 
Brenner mülakatından 

Geçenlerde tevk!fhanedo yenl za mahkemesi tarafından tevkif o
bir yaralama vaka.sı olmuı, Kör lunınuştur. 
.t.Jasan adında bir mahküm tevkil• ~ Ortaköyde Çevirici po!la so
hanl'dO imal ettiği bir fi31e HUııe- kagında 4 numarada oturan HalD 
)Cı adındaki diğer blr mahk\lma kızt 35 Ya.§ında Hamide dUn bari· 
Uç yerinden ağır surette yarala • ccn kullanması ıtızım gelen bir llA· 

sonra mihver devletleri 
yarı resmi bir tebliğ ile 

bunu ilan ettiler 
( B(Jf tarafı 1 incide) 

mıştır· ct YaQJışhkla tçnıl'j, ıehlrlenmıııtir· 
Vakaya sebep Yako admda eııkl· Hamide sancılnr lı:inde kıvran· 

edem!yeccktir· Kcndillğindcn anla• 
ştlıyor ki mUzakerelerde i.ctihsall· 
tın, bilhassa zirai ist.ihsalltm tc
mevvUcatı nazarı dikkate nlmacalt~ 
tır· Fakat Lstihsaiatm, bllha.s!',a fena 
rekoltelerin husule getireceği boş
lukları doldurmak ve bir muvazene 
yapmak içüı bir tarafa bir miktar 
ihtiyat pay1 ayırmakınzm mcıseleye 
haklın almak mUınkUn olıım::z. Al· 
manya işgal altına a1dığ1 geni' sa.· 
hada iki cepheli bir siya.sel tatbik 
etU· Almanya bir taraftan iJt!h!n· 
lA.tı arttırmaya, diğer taraftan bu 
mUstakil memleketlerin hnriçten 
muhtaç olduklan ilk ve ikbıci 
maddeleri vermeye çalışıyor· Bu 
baknndnn faıa esaslara istinat e
den iktısadi s!stemlerl yalnız tas· 
!iye etmek kili değildir; aynı za
manda denizler aşın kıtalardan ge
len ilk ve ikinci mııddelcrin yerle
rine A Vrtlpa krta.smdıı istihsal olu· 
nabilen tık ve ikinci maddeleri do 
ikame etmek laznndır· ltalya otar
ı;i prensipine Almıınyadan ziyade 
ehemmiyet \'ermekte ise de harp 
i<:in hayati ehemmiyeti olınıyan 
maddelerin denizler aşırı kıtalar· 
dan tedarik ed!lebllmesl hususunda 
mihver dM·letlerl zimamdarlan mu
tabık kalmışlardır· Ümit edilebilir 
ki Avrupa krtasmda istlhsalAtJ aza· 
mi dereceye çıkarmnk \"8 bu kıta• 
da yaşıyım insanlann refah se.,.!· 
ycleıini yUkseltnıek S"retile sa.tın 
alma kabiliyeti ve mUbadele hac
mi de artacaktır. Ve Avrupa mil· 
letlerf bundan sonra deniz 8flI1 
kıt:ılarln line iktısadi mUnıısebet
lcrin! muhafaza edecektir· Bu mU· 
lahnzalar deniz ~ krtalarda Av· 
rupruım beynelmilel mübadele ha· 
yat.uıd:ı.rı çc-kileceği §eklinde mev
cat o'an cndi~eyi iznlcyc hizmet 
edebilir." 

el bir y:ılıud!dlr· Yako birinci kı· mağa b:ı§l:ınuıı, hastaneye kaldı • 
sun, lklnci koğu6ta HUseyinle be- rılmıştır. 
raber yatarken HUseyin kendlstne * Yerslz. yurtsuz takımından 
el eakalan yapmış, kU!Urler etmiş Su:ü dUn Beyoğlunda Tokatltyan 
tir· Yak~ da kend.lıı!no bayle eey- ch·arrnda. sabıkalılardan AU Çn· 
lcr yııpmamasmı söyle~. sonra kal ile Faile Topuzoğluna Beşik· 
Kör H:ı.s:ına da şikA.yetto bulun· ta§ semtinde eroin satnrken suç 
muştur· üzerinde yakalanmışlardır. 

Bunun Uzerlne K~r Hasan, HU· Bulunan eroinler mUsadere olun· 
seyine: muş, suçlular kaçakçılık mahkeme-

.,_ Yahu, şu yahudlyt rahat bı- , ısine \'eriJmı tir· 
rak! deyince krzılca kıyııınet kop- - __ • .,;.... ______ _ 

muş ve gittikçe bUyUycn knvga Ş"b• k h• 
sonunda Kör Hnsan taşlara sUrt l ln ara l&ar Ve 
silrte sivrilttiği uzun demir ~!§1~ Gümüşhnnede kar 
•mseyini. üç yerinden yaralamış. Ş. Kanhisar, 21 ( A.A.) -
'canlar içındc yere scrmiştır. Ayın 18 zindcnberi hafif olarak 

Hasanrn diln sab'lh birinci sulh d:vam etmekte olan yağmurla 
ceza mahkE>mes!.nde duruşmasına dün kar ile karışık yağmağa 
ba~larumştrr. Ancak Hasan ilk tab baclamış ve l:nsab~rnız civarın. 
~ikat sırasında mahküm.iyetlnJ bf· daki tepeler karla örtülmüştür. 
tirip çıkmı-, olduğundan mahkeme· Gümii~ane, fH (A.A.) - 4 
ve getirilememiş. )'aralan iyileııen aydnnberi devam eden kurak 
Hiiseyin ve şahitler d!.nlenllmiş. havalardan sonra yirmi dört sa· 
fü. attenbcri. fasılasız yağan yağ. 

Hllsc)1n. Kör H::ı.ımndan korktu- murlar çıftçilerimiz.e zeriyatta 
ğu için, davacı olmadığını söyle· bulunmak imkanmı vermi11tir 
m.iş, m::ı.hkc.me suçlunun aranması· Şehrin etrafındaki yük~ek 
na karar \•ermiştir· tepelerde kar vardır. 

Bir ç'.wal hırsızı 
mahkum oldu 

Yol in~ııatmda amele olnrak çn· 
hştıi:'1 sırada, Sirkeci istasyonun
<lan be3 adet boş çuvnl çalarken 
vakalanıın Kırklarelili Recep Tay
bk dün b!rlnci sulh ceza mahke· 
me:ılııe verilmiştir. 

Mahkeme, çuval hırsızmm 3 ay 
müddeti~ hapsine karar vennl§tlr. 

Metresini yaralıyan 
tevkif edildi 

Geçenlerde bir &aoah ·motresl 
• foyu Y ğ UD rd ômer 
cat!Je'Mnde .ı:>·attı~a11 !Amnt1T.af'lrUt 
dUn adliyeye teslim cc:UlmJt. b!rln· 
: s~lh ecza mnh~emesinde sorgu· 

sunu mUteaklp tevkifine karar ve· 
rllınişUr. 

Azmi Turgut mahkemede de~· 
Ur ki: 
''- Metroyu dansta tanrdnn ve 

sevi.5erek b~rebcr yasama;~ baf _ 
tadık· Faknt blril ir'.rı!zi ço!t kıtka· 
:ııyorduk. lfattlt blr zaman bu yUz 
den, Melfo eline geçirdiği bfr us· 
turn ile berJ ynralam•ştı. 

So:ı zamanlarda lJenl yolda ve 
he:- yerde tnltin edivordu. O sa· 
b::ı.lı da pe:jime düşmiiı;, 1'i"dcnbire 
kPndLc:Jni fllrllnce e\'P "'ıımeı:!ni 

söyledim· 'Oz::rime yUrll, u. Bıçnk 
yanlLo;ltkla vücuduna s::ıplandı·,, 

I< ·~~ .A ~lhrc 1' .. berleri: 

* Hapic;a.nede ma.'lküm bulundu
ğu mrnda, hastane yatn.klnrmd::ı.n 
bir tanes!.nin pamuğunu çalarak, 
keneli yntni!ma koyan Nafi'in mu· 
hah.emesi diln birinci sulh ceza 
mahkemesinde bitirilmiş ve 9 ny 
müddetle hnps.lne ı.arnr verılm!ş· 
tir· 

* Mahmut oZ.lu Şerif ndmda bl· 
r.s.!, dUn Mahmutp:ıf'ada dnl~n dal 
r,ın dolaşan ,• hmct adında bir köy
lilnlin cebinden bir altın lira çal· 
rn·ş, ynkal!ltıarnk Uçiln'!ii sulh ee· 

• 

f zmirdeki tuhafiyeci 
beraet etti 

lzmir, 21 ( A.A.) - Ihtikar 
suçu ile tevkif edilen Alsancak· 
ta tuhafiyeci Hayimin dUn as. 
liye birinci cezada yapılan mu· 
h.~eme~i sonun-da. suç sn.bit gö. 
rulmemış ve beraetine kıırar 
verilmiştir. 

Eden Urdüne gelip gitti 
Bcyrut, 21 ( A.A.) - D. N. 

B. ı jansı muhabirinin öğrendi· 
ğine göre, lngiliz harbiye nazı. 
~ Eden. K~ü.e y,oliT"' ~üne 
g~m{ŞUr. 'tt'endİsir.e Ing1ltere
nın orta. sark kunı:uıdnnı gene. 
ra Va\'ell refakat etmektedir. 

Eden, bu sey::ıhati esnasında 
'Crdtin e:niri Abdullahı ziyaret 
eyıeml~tır. 

İngiltere harbiye naun tek _ 
rar Kahireye gitmi~. 

Şirnill An!ldolu Ajansm<lan rica· 
mız şudur: Alman tebliğinin a.-ılma. 
göre bu lki ib:ırl'den haugI&I cloi· 
ru '- ._. lıUdJnnelr· 

7Jra tebll;:rtn aslı "f8'aınc1lna\')1l 
m~mleJ;ctlerlnden ıtalya hudutla
nn:ı \"C \'istül nehrine kadar,, !felc
Uncle ise bu tiz~ dahIUncJo kalan 
A\Tupa memleketleri Almanlara 
~öre kendllerlnin hayat sahası h11· 
dudu olmuş oluyoJ"t Ve 1t.aıyanm 
hay:ıt sah:ısı tabii obrak bu h• 
dachın lıarlelndc kalıyor· Aksi tak· 
c1:rdc AlmM Ye ttalyan hayat •· 

1 .. - .......... - .................. 1 ... : halan aynı zamanda ifade ec:1IJmlt 
: : bulunoyor-

i BAD~a ıazetesı ! ---.. ----
1 Tertip ettiği bir müsa· ~ 9 ayda thracaflmlZ 
: bak:>. ile okuyuculannai 8 2 mılyonu buldu 

Mükelle1 bir ev ! ( Baı taraf• 1 incidel 

ve mabtelU i Bu rakamlara göre, 1939' zun 

h d 
: dokuz aylık ithalat ve ihracat 

e ly eler ! mikdarlannm ihracatımız aleyhin-

! 
de kaydeylemiş olduğu 14.628.731 

veri v o r. liraya mukabil 1940'ın ayni ayları 
içindeki dış ticaretimiz, ihrocatı. 

K u p o n 1 arı n ı mız lehinde 21.31222 liralık bir 

t fark gö~termektedir. 
0 p 1BV1 n 1 Z Aylık rakamlar ise, EylQl a} ı 

içindedeki dış ticaretimizi ihraca. 
tırnız lehinde 2297.887 lira lıir 
fark ile ithalatunızı 5.075.068 ve 
ihracatımızı 7.372.935 lira olarak 

Tafsilat HABER 
Gazetesinde 

'................................................ tesbit etmektedir. J939'un ayni a .. 
yına ait rakam!ar ise yine ihra. 
catımız lehinde 5.825.398 liralık 

E y ~l c şa s~ı adamdır 
bir fark ile jhracatmuzı 11.219.085 
ve ithatatmızı da 5.393.687 lira o. 
larak göstermektedir. 

mm e~ dl ne de denizin llstUnde 
canlı b!r in.s:mm vücudu! Hiç hlç 
b!r ı:;ey yo::tu. 

Elini açtı ve b:-ktı: Avuçlnnn· 
da tem otuz b::ş Ura vardı· Fakat 
t::ı.m bu Fır:ıd:ı gözl'"'rinln gôrdU~U 
!leye in:ın:ımadı· Bir elli liralık 
d::lıa denizi:ı üstil:-dc kendine do,ı;.. 
ru geliyordu· Bay Naci onu da he
yecanla y:ıkaladı· Etrafına bir 
müd.!et dahn bakındı ve b!r şey 
gör::me ·ince s:ıhllc do;';ru yt!:::mc-
ğe b~l:ıdI· 

Sahile çıkar çıkmaz karşısında 
resmi elbiseli bir polis memuru 
gördil· o:ıu görllr görmez paro.lan 
gayri ihtiyari ona doğru uzattı. 
Fakat meınur ne bu parayı ahnak 
i<;:L"l bir hareket yı:ptı. Ne c!e 1:1· 

!>JlClldI· 

S:ı v :'J ıri: . 
,..~ ... •"'an dPn· ~d,. ,.r: .. cr. 

- TJ l,..,. • 
ken huıdUIJJ, ncrcdPn çıktılar bil· 
m!yonım· dedi· 

- Şansh adammışsınız bayım~ 
dll·en memur eliJc Bay Nacbıln o· 

Dokuz aylık dış ticaretimizin 
muhtelif memleketler arasındaki 

tnu::unu okc:adı· B:ıy Nnct: intiz:ımına gelince, ihracatta bu 
B - Peki mıy mtmur diye eordu· Iundur..'1Jmuz memleket,er başında 

u Parnt:ır ne olncak? -17.528.948 lira ile ltalya, 11.934. 
1 - Denizde avlndığmız bu para· 500 ı· ·1 "k a· 1 ik d 
an yine iyice ceblnlze yerleştin· ıra 1 e /\men a ır es ev. ' 
nf::. lct!eri gelme!ı:te ve bunları 9.775. 

B:ıy Nac! gözlcrlnl fnltaeı gibi 620 lira ile Romanya 9.026,HG 
açmıştr. lira ile lngilte:e 6.806.896 lira ile 

- N.:ı diyorsunuz Allah qkma? Almanya. 6.613.274 lira ile Fran. 
dedi. sa takib eylemektedir • 

- Evet. evet naral:ırı )ine cebi- İthalata gelince, dokuz a}iılc ay. 
nir ze sokunuz. Mnyonuzdakl cebin ni d~vrede memle!ı:ctimize ithaU ~ 
ermuan bozul.muş." Eaer biraz ta bulunmuş olan memleketlerin 

d:ıha be-ltlcmiş olsaydınız 0 belki da· bac:mda 8.~75.~7 lira ile ltah a, 
ha Para bulacaktınız. Bakınız pa· · 7.764 .. 617: lıra _ıle Romam~· 7.160. 
ra cebinl.zln ağzına bile gelm.lş· 690 lıra ıle Btrlesik AZJıerik:ı geL 

Etrafına toplanan kalabalığın mekte \'e bun1arı 6.887.120 Jıra ıle1 
nra.'3tnda utanan Bay NancJ ıslak ı\lmanya, 6.659.316. ı~ra ile I n •. 
bankno!lan son moda patentalı gılte:e takib ey!cmclctedir. 
tn:ıyosunı~ ceb!.ne soktu ve kızar· tnnlrln on bet ~tık Dlraea~ 
In''J ·~hüyle kalnbaiik arasından lzmiT, 21 ( A.A.) -:; 1tlkt~n!1 uz-ı.!-Jrc:tı. avmm birinci rarısın"a zmır lı .. 

Faıt~t rnnı bul!!'l:ı.Mış ol"a ile ı m:rmıd:ı.n muhte:if ecnebi ~e. 
da!ın bir !J{ln cn·l!J nldJ·?'ı biltiln ketle.e 550.966 lira kıymetinde 
aylığını denizde kaybetmı:ıın.11 ~ 1.623.431 kilo m:ıl ve 25.950 lira 
lan Bay Naci oansh adamdı· kıymetinde 1.972 hayVan ihraç o. 

Nakleden : Hatice Hatip lumnuştur. 
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Vakıt neşrıyatmdan.~ ı 

Seçme 
Hikaye~e~ 

Dördüncü Kıtab 

Ha ıra de.fleri 
adıyle neşredıld.ı 

Bı' Kıtabda: 
Kenan Hulusi 
Hikmet Münir 
Yekta Ragıb 
Osman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu'· 
ouo 'llk!)clerı vardır. 

128 sa) ıaıık bu kıtaoın kl) 
metı 10 kunıstur. 

:ften-• -· 

Toptan ve perakende 
yaş meyva fiyatları 

~ı.ıo.uıo puzıırtesl &'Wlü Belediye 
Merkez Uallndo ı 

Oln~ Xonıo 
Bamya 21 
Sakm kııbı\B 12 
Faaulyc çalı 18 

n Ay§c'lmdm 10 
• Barbunye kırmızı ıı 

" Ye,,ıl 10 
Domates kır 4 
Domates aınk 7 
Seın.lzotu 20 
Pırııaa 5 
Ispruıak 

Lahana 
Kereviz k6k 
Kereviz yaprak 
Biber dolmalık 
Blber sivri 
Pııtntes 

Soğan 

Patlıcan b:ı§ 

" ,, 
" 

orta 
ufak 
bostnn 

8 
7 

10 
8 
7 
8 
7 
6.50 
4 
2.50 
l.:?5 

5 
4 

12 
-.50 

4 

I 

Umomı Acıentalığı: 

lstanbul, Kullu Han 1/4. 

Satı, m.ııpzalan: 

ANADOLU PA.Z.AR.1, Sirkeci 
ZAFER T1carethanc8l, EmlnönU. 
A. Daroççl, Sultıı.ııhamıun. 
Pancirls ve Sa\·aldia. Karaköy. 
Albert.o ASSANTE, lstlklfll caddes 
Taşra için accnta aranıyor. 

K A y il- . 1-\ I · 

sıoJen l9J4 senesi 25 mayısta nldığıL 
raporumu zayi ettim. Yenisinl çıkara 
cagmıdnn csk;slnin hUkmU yok~ur. -
Jle,}oğlu, 1'arlabaı11, ı•a:r.ıcı ııokak nu 
mıra (10). ~·e<:lb 1330 te\·l'JlütlU, Er. 
zunım. ( 3382.'.i) 

• • • 
Bahlbl bulunduğum 2571 sayıl 

taksi otomobl.llmln ön plllkasmı zayı 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eski. 
sinin bUkmU yoktur. - Adre,: Be 
beıktc E<·z.aJuıııe • soııuğmd:ı 2201332 
sayılı e\·de muldm ll:ıkkı Coşkun. 

(338261 

• • • 
321 • 822 bls!kleUmln pl~l:a numa. 

ralan ztp1 olduğundan bUkmU yok 
tur. - J\:11 Aknray. (88525) 

:(. -\il -\il 

.... K"i .. -=::llll ........ ~·~mmı .. r.m:m 

Kurulu~ Tarihi: 1888 
Sermtıvesi: loo.r.,n.Ol\O Türk 1.irası 

"ube ve A ;,."~ "'..ı~di · 265 
Zirai ve ticari her ne·:i b~nka muameleleri 

Para biriktrrenlere 2 8, 8 O O Lıra 
ikramiye Veriyor 

•.ırıuıı BanKl\ısınoa ırnm''lralı Ye lhbıı.rs12 taaarruı tıeıııtı.ııarıııda tD u 
60 Uruı butunıtnııtra ıenede 4 defa c;ekllecek ırnr'a Ue ~agıdald 

pllna göre ikramiye da~ılıtacaktır. 

t ı\dr& l.000 Llr.ılıJI t.000 Lira 
• • 600 • ı.ooo • 
• • ıso • ı.ooo • 

tO • lOO • t.000 • • 
100 • 60 • 6.000 • 
ııo • tO • l.MOO • 
ır.o • · ıo • a.ıoo • 

ulKKA T: Hc:.ımplamıdııkl paralar btr eene lc;lııde 6"1 liradan aşağı 

ııı~ı:.ıyenlere lkrumlye cıktıgı takdirde o/o 20 tazıastyle verUecektlr 
Kur'alar ecoede • detıı: ı Eyıoı. ı Blrtııctkanun. ı Mart " ı Haztran 
tart!ııcnnde c:ekllecektlr. 

~4~t* .... llll~+E!mlllillillll .. illll .. a:IA*ll!:IB#llll*lllillli#=Al~L+lalD'3S::lllıml:~SEı:allZ.• 

Hıyar 

Karnabahar 
Mayd!Ul.Oz 
Havuç 
Dereotu 
Pancar 
Turp ımıllıu 
Turp bayır 
ÜzUm ÇAVU§ 

ı 

3.50 
l.25 
2.50 

Krnkkate ilk mektebinden 934 se. 
ne.sinde aldığım §Chadctnamem.l zayi ı 

ettim. Yenlslnl çıkaracağımdan esklsl lll••••••••••••ii!lllD••••••••Hll oln bUkmU yoktur. - Scliba:-tln 8u. 1 

., Yapmc~ 

,, Mug'Ituv 

" ,. 
Rezakl 
Balbal 

,. Slyuh 
Elır.a Amasya 

•• loebolu 
Armut yubnnl 
Ceviz ltabuklu 
Ayva 
Nar 
Kes tan o 
Şcftıı.ll 
Muz yerli 

30 
12 
15 
l:i 
ıı 

13 
8:5 
10 

9 
ll 
10 

l.0 
lO 
50 
90 

I.Jmon e<:nebl (240.504.576) 750 

200 
20 
H 

I.Jmon yeril 100 
Karpuz alaca ba§ 
Karpuz nlaca orta 
Karpuz alaca ufak 
Ktıvwı kırkıı~ç bq 
Ktıvun kıika~ç orta 
l{nVllll kırkıığaç ufak 

' 10 
6 
2 

EOR~A 
- Ankara2l·l0·94U -

ı--- \- ~ 1' L E K --
l Sterlin ö.2375 

ıoo Dolar 182.20 

100 Frc. 
100 Liret 
100 ls\1ı;re Frc 29.675 

100 FJorlD 
100 Rayşmark 
100 &ılga 
100 Drahmi 0.997~ 

100 Leva 1.62~ 

100 Çek Kronu 
100 Peı;.eta 13.90 

100 zıou 

100 Pengö 26.Ş2 

JOO Ley o.6237ô 

100 Dlo:ır 3.176 

100 Yen 31,122~ 

100 laveç Kronu 30.99 
100 Ruble 

- t.sham Vt" 1 a~v laı -
lkramlyell % 6 1038 19.30 
Ergani 194t 
Sh-ns - Erzurum 2 20_ .. .. 3 20.07 .. .. 4 20.-

,, " G 20. 

~:::::=====:::::::::n•:::::a: 

P. Göz Hekimi 1 
H Dr. Murat R. Aydın b 

I
Beyoğla • Pannakkapı. tman 1 
ıokak No: 2. Tel: 41553 
Muayene ve her türlü gö1 

omeliyab hk•,.. öçon ""'"'" 1 
!"'" • ' "tam-

aarı. (33031) 

Tashih 
18/10/DılO tarihli gıızetemb:de ~'

kan 9~ Jlw:nnrıı]~Jnll!Sllr.fşl,ı!l~UWl 
ilk ntırmdakl (Teslim yeri PmarhL 
urı yıırısmm bu Ulııla alb.kaııı 

yoktur. 
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Mektepler açıldı 
"'-1& .. Şirıtat~ ka8ü olduiu gibi,~ bUt\\ 
kitap rımzı • "VAKIT0 kütüphane · 
laylıkla tedarik edebilirsiniz . 

İilllmlm:ılrrK2m•• l . . .· ~":';: . . . : . -:·· 

Bcş1 Diş, Nez:e; Grip, Romatizn1a, 
Nevralji, kıra/ılık ve bütün ağrılarınızı 

derhal llecer 
icabında &11Dde 3 kaşe alınablllr. 

TAIU.fTLERlNDEN ISAK.ININl.Z. illin \"EllDE PULLU Rtrı:t:LARJ 
ISUA.RLA ISTEYL'"lZ 

Şose inşaatı 
Bolu Nafia Müdürlüğünden: 

1 - Yeniçağa - Z<tnguldak yolunun o+ooo -35+955 ncl klltımft.re
leri arasında 23250 metre uzuoluğmıt1a §OSO mııa. edilecektir. 

2 - ı<apalı zart usuıııo tl>SS09' lira t3{J kuruş ke§lf bedeli üzerinden 
eksiltmeye çıkarılan bu ln§aat 31/10/940 tnrihlnln Perşembe günU saat 15 do 
vUlyet Daimi Encümeninde lhııleaı yapılmak Uzere 20 &1lD mUddeUe eksilt· 
meye çıkanlmı§tır. 

3 _ Eıtsntme şartnamesi, mukavele ve husuıı1 §&rtname metraj ve k~U 
bWtı.sası ve etınerer ve fenni §ıırtname Bolu Nafia MUdUrlUğUndcn 2 Ura 99 
kuru§ bedel Ue alınacaktır. 

4 - latekliler Ticaret Odası ve ehllyet ve:ılkatarmı teklif mektuplarına 

koyacaklardır. 

11ı1uvak.kat temJııat H240) Ura (50) kuru§tur. (9886) 

Devlet Demiryolları ve Ljmanlar1 . 
işletme Vmum idaresi ilanlan 

2f/l0/940 t.a.rth1nden ıu~ tatbik edilmek Qzcre J)emlryol anbnrlan 
emtea ve eoya kabul ve tc!llml lçtn adi gtlnlerdc: 

lıılayıa başndan blrüıclka.nun ııonuna kad:ır elan aylard& ~ğle tatW btr 
buçuk saat olmak üzere saat 7 den 18 ııonunıı kadar. 

İkinclkAnunun ba§mdan nJsan sonuna. kadar olan a,ıarda llğlc taUll 
btr saat olmak üzere saat 8 den 17 sonuna kadar. 

Açık bulunacaktır. 

Vagonların muayyen tahmil ve ta.bl1yc müddeUert 24/11/1940 tarlh1n. 
den lUbarcn bu saatlere göre hesap cdUecekUr, (7004) (10185) 

---··------------
Belediye Sular idaresinden: 

ldıı.remlzln aboneman serviııl lçin kapıılı zarflı ekslltmo ile 25.000 kıır. 
ton. 187.500 makbuz, 4.800 bordro bastırılacaktır. 

Eksiltmeye girmek arzu edenler Taksimdeki ldarc merkezinde, lovıızun 
servisinden pa.ı::asız olarak ,,artnameslnl alablllrler. 

Eksltme 4/11/040 pazartcat gUnU yapılacaktır. Toklll zaman 4/11/940 
~ gtt!rtt' llaB.t' (.1."'"' kD.dar kabul cdlllr. Daha sonra ccUrtlccck zart_ 
lar kabul Cllll\ncı., ,(1Q09l) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet· 
meleri Umum Müdürlüğüncl.en: 

1 - Muhammen bedeli (3000) llrıı tutan 883.500 adet '1stlhltk mak. 
buzu" tabr işi açık eksiltmeye konmu,atur. 

2 - Eksiltme '111/40 pıwı.rtcal gUnU saat 15 de Metro hanmm ı> 1D. 
el katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat temtnat maktuan: 225 Ura.dır. 
' - lsteklilcrln parasız olarak verilmekte olan §llrtnamelcri l~m 

dan almaları ve kanun! veslkalan ve muvakkat tcmtnnılan ile Htuı cdlle~ 
gUn ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (10069) ' 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 

Ahmet kızı Naciye namr diğer Nazlınm h&Zlneyc olan borcunut temin! 
tahsili için aahlbl bulunduğu K.amcrhatun maballeslnln Karnavula soka. 
ğmda prk ve tılmal 22 • 23, gnrp yol, cenup ve eski 30 yeni 38 numaralı 
Emniyet Sandığına 1615 lira mukabUlndo lpotekll bir bap kArglr bancıılıı 
ipotek tıı.zıası, tahsW cmml kanunu hllkUmlerlne g6rc sauıacaklrr. 

Talip olaolann 7/11/940 tariblnO raııUayan pel'§cmbe gUnU saat 14 den 
sonra Beyoğlu kaymakamlığında ınllte§CkkU idare heyetine mUracaaUan 
ııa.n olunur. (10128) 

Kok satışları 
Ereğli Kömürleri /§[etmesinden: 

Alıcılara bir kolaylık olmak üzere Ycdlkulc ve Dolmllba~ gazhane_ 
!eriyle Hasköy kok tabrlkalaruıdn ve Kuruçeııme depomuzda. da kok aatı§. 
!arma ba,,tanmqıtır. 

0oımabııhı;e gıızJıaneslndc be§ tona kadar 
ycdikulo gazhanc&ndc iki tona kadar 
HaSköy kok !abrlkalıırmda bir tona kadar 

satr§lar yapılmaktadır. 
G:ılata.da. ycnl yolcu Balonunun QçUncQ katındaki idare merkczlmlzde 

cııklsl gibi bilOmum sııtıı;lara ve Kadı köyünde Pazaryolundak1 dcpomuz<b 
da Kadıköy ve Anadolu Yakası salı§larma devam cdllmektecllr. (10144) , . ' ·~ . · .:.>:.1·~ ... ··• .. · . ... ·; - • , ., 

Şekerin ,}ilı.llnU nğnrtan hiç 3Upbeslz bllyUlt 

Tilrk Şeır ercf-'JI Hacı ttekirdlr 

AL 
HAC 

JJahreluıpı, Beyoğlu, Kııral>uy, Iiııdıl>ôy 

Slpari§lcrl, tıcnret.hanenln mcr kezi olan B:ı.hı;ekapıd:ıkl mağaza 
kalıul edc:r. 

Sahıbı. ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 

Aa~ııdığr rcr: VAl\.11 Malb<lM& 

R2fik Alımet )cvengil 


