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Asker aileleri- 1 

ne yardım işi 
Belediye Daimi Encümeni dün 
kaymakamlarm iştirakile bu 

meseleyi görüştü 
. 3 000 aileye kısa 

Bulg~rı_stan_ bır zamanda esaslı 
Kendını tes~ım yardım yapılacak 
Edecek mı? 
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S~bılC Polonya hariciye 
nazırı 

Bek 
Romanyadan 

kaçarken 
tevkif olundu 
Biikrcş, 22 ( A.A.) - D.N .B. 
Sabık Polonya lıaricirc nazın, 

Bek Bükr~ civarında Snagovda 
tevkif edilmiştir. Kendisinin 15 
gündenbcri kaçmağa hazırlanmak" 
ta oldugu~ ··;r....,....;ı. ...... ·.,+; oo~ çu.~uul:ıwr. 

Bilkre§, 2B (A.A.) - D. :\'. 
B. muhabiri, sabık Polonya hn. 
riciye nazırı Bekin tevkifi h:ık 
kında aşağldaki ta:f.silutı almı .. 
trr: 

Bek, kaçmak için hiçbir te 
şcbbüstc bulunmıyacağma dair 
söz venni.~. Bek, Snagovdan 
Biikl'C3C gelmeğe ve buradan 
da memleketi terkctıncğo teşcb. 
büs suretile bu sözfu:\ü tutnıa 
mı§br. (Devamı 4 ü11cı7dc) 

Günlerin peşinden: 
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I Hadısa er arasrnda 1 

Çörç1 ıın nutku 
İngiliz Başvekili Çörç!l Fransız 

milletine hitaben rnd' o1a s~yledi
ği nutuk şımJ!yc kndo.r harbin ida· 
resi b!'lkımmdnn sv;le l'ı'FJ sözlere> 
n.!sbetlo dah" nc;Ik, daha cliretU 
iatiWJal hakkında dnhn Umitlidlr. 
Britanvn a 'asının artrk istila edl 
lemcz hale g lJ'"i k'.ln:ınti "<;1trr 
lar arosrnda Meta hL«ısediliyor: 
Bilhassa: 

- B'ı- f nP.iJMrr çolc zaman va· 
adedi miş ve s'.tı st1t tekrar edil 
miş oı .. ., lstfldvı b idi •oruz. Yalnız 
biz d ıwıı. bal•'rlar da b l:l!yor·., 

Sör.1.1 f<''l"dP bu kana.at te1 ~lf e · 
dilrn' .. pnfivor· 

Fnk'lt Br••.,.,. '1 a~a!lmm saclt>cP 
mUdaf a h r!'JnJ kıı.,.anl"'"SJ kft.fi 
micllr" Bı•1111 b'""'nt tnMl'"lrır tl'k· 
rar c·U·" ı r. ı.r .. ttA gr>ç"n gen 
Loyd ~orc .ı\T"'":-P·n mccml'a'arm
dan b':-IM ,. z lı~ bir m~kalPde bu 
sualı r. '"' •'Ul ra: k·1: "Dl" mUda· 
faa hnrhhıl l·"t"n""''l olr.ıelt bHe a· 
sıl harbi lta.,.~rılT'ıık ı,.;n lıU'·Ometln 

neye ı• .. lnat tti'~'cl b ı~ fyoruı·" 
demı-.u. 

1gte bu son hltab indA CörçU, 
Loyd Corc ~ı-.ı ti ·ır.enl"re de ce· 

vap vermiş olmak Jçin şöyle de
miştir: 

- Biz İngilizler bugün de dal· 
rıa olduğu gibi denizlere hakim 
bulunuyoruz. lü41 de havalara da 
bô.lthn olacagız Bunun ne deınek 
otdu·~'ll"lU unutmaymiz· Bu çok 
şcydır· .. 

İngiliz BaşvcklU şimdiye kadar 
hava hfikimıvc. 'ind<'n ba.hscdildlk· 
ço hep adet· itibari •ııyyare fal· 
kıyer Almtınlardn lduftunn e5y
lilyordu \'C İn';fltcrcnln ileride 
hava hfı.klmivetlnl e' atacağma 
itimadını l!'ı;de etmekle beraber 
bunun için kati bir tarih zikret· 
mekten t'ekin~yordu· Bugfin ise 
1911 s"nesindc hava J;ftklmiyetl· 
nln tn'!fltereye gcçccr~nl açıkça 
ifade et iştir· Ve aym zamanda: 
"Bunun nP. detT'Pk oldu~ı"ıu unut· 
maymız. Bu çok şeydir.'' demekle 
tnglltercnfa zaferi bu suretle istih
sal edeceğini de ilıPas ctmi§Ur· 

Fakat fnglllz Baııvekill Jstlkbal 
"ııkklnda ~ine fhtfratkar bulunu· 
yor ve Fransız rnıııetJne meş.bur 
GllJ!".lbcta'run §U sazUnQ hatırlatı• 
yor· 

''İ tlkb:ıll daiınıı dll.şUnclim· l'a· 
k::ıt ondan biç balısctnıly<'lim·" A· 

ızc Jer Ankar "ya buyun gıtti 

Cumhuriyet b.,yrammda An· 
karada ynpıl:ıcak merasime işti. 
rak etmek il.zere §chrımiıden 

300 .adar izcinin 
ynz::nıstık. 

İzciler, dün nkeamki trenle 
Ankaraya hareket otmiulcrdir. 

~ p O r Parti Merkezinde 
_. _ _ _ _ _ ... bugünkü toplantı 

H il • V f ' I 1stan bul mebu.slnrı bugün sa.. 
~ a <evı. 0 eyoo at 14 de pnr"ı merkezinde t>ır 

§ampıyonaıı I toplantı yaparaklardır. 
• 

1 
• Bu içtimada vali ve belediye 

Beyoy~u fltı.1.cvfnden: _ 1 reisi, parti kongrelerinde ileri 
1) Evımız 940 • 941 voleybol suru.en şikayet ve dileklerin 

e1_mpi~onasına 10-~1-940 pazar hangilerinin yapılıp hangileri. 
gUnil uç kntcgon üzerinden ba3 I nln yııpı1mndığmı izah edecek· 
lanacaktır. tir. 

2) Şampi:·onn kayıt milddeti 
31-10 940 pcrrembe günü ak Çuvallan ne için 
eammıı. ~a.dnrdır. çalmı§? 

3) Turnuva herkese açıktır. 

4} tştlrak edecek taltnnlann 
evimiz spor ub~sıne müracaat· 
larını rica ederiz. 

Büyük Millet Meclisi 
Türk İradesinin kayna. 
ğıdır. 

Hayrettin adındn bir sabıka. 
lt, evvelki gece Unka.pruımda 
Hasan adında birisinin ahınna 
girmiş, btrknç bo3 ve eski çu · 
val ile bf r yorgan çalıp kaçar • 
ken yakalanmıştır. 

Hayrettin, dün ikinr.i IUlh 
ceza mnhkem<'Slne verilmiş, sor 
gusundı. soğuktan üşiidüğilnU, 
örtUnmek U7.ere yorganla c:uvAJ· 
lan çaldığını saylemif, tm1dfJ • 
ne karar verilmiftir. 

Asker aile~eri- ı GONDUGOIU ı 
ne yardım İŞİ Asrı koltuk va 

Kanape er Askere almnnların allelerine 
,imdiye kadar eski mevzuat da· 
hılinde perakende ve gayri mun 
tazam §ekılde yapılmakta olan 
yardımın muntazam teşkilat ile 
\'e neva.mit surette yapılabilme. 
si l~.n hllkftmet~ alman karar 
!arın ı,,,-Je1iyelerc tebliğ edildiği· 
ni vazm·~tık. 

Bilkfımetçe vllcuda getirilen 
talimatname ıı.hkAmına göre, 
lstanbul ~hri belediye budtı<!u 
dahili bir kül olarak nıl\talea 
edilehılcc~ktir. Yardımda esas 
as•rcr aile,ı;lnin muhtaç vaziyeL 
te bulunması ve yardım edecek 
!erin de malt iktidar sahibi ol· 
ması·lır. 

T'lıimatname belediye ve hu -
suı:ıi idareleıfo scfer~rlık bıılfı, 
de bütçelerinde ı:'lahi tahsisat 

Denizyolla.n Umum 
Müdürü Samsuna 

gitti 

ayırarak bu i~ urfedebileookle 
ri11J l:ılldiımekteclir. 

Seferberlik haricindeki r.a· 
manlarda yardım belediye tcş.. 
kilatı vasrtaSile, fakat mUnha 
sıran mali iktidar sahibi vatan· 
da.şl:mn yapacaktan yardımla 
temin olunacaktır. 

Talimatname bu vardnnm ay. 
nen veya elişi ile veya nakit 
suretile yapılması mUmkUn ol· 
duğunu kabul etmektedir. 

İstanbul ziraat mmta:kası ol • 
madI~ için burada yardımın 
na.kit o.arak ifası kararlaştınl· 
mıatır. 

tstanbulda şeh!r hududu da • 
hilindeM ke.yma!cırnlar ayni za· 
rnanrla belediye IJUbe mUdUrU 
vaziyetinde bulunduktan için, 
bu yardım keyf iycti ile yakın. 
dan alakadar bulunmaktadır· 
lar. 

tstarıbul belediyesi hesap işle. 
ri mUdilrlUğü~Un bu husu&la 
hurrlndıi{ı teklif daimf encU· 

Karadeniz iskelelerinde birik.. mene tevdi edildiği için eneli.. 
men dün vali muavini HUdai 

miş malların mikdar ve vaziye- • 
H .. • ,. .. tk·k tm k .. Deni Karatabanın reisliği altında 
~ı 'ı'- ı c e uure ll • bul yolları umum mUdürU Bay lb . toplanarak mUıakeratta un · 
rahim Kemal B:ıybora, dQ.n GU.. 1 muştur. 
neysu, vapuru ile Samsuna git· lstanbul belediye hududu da . 
mi~tir. hillndeki kayma.kamlnr da veri • 

Umum mÜdür, oradan diğer lecek knrann tatbikatite yakın.. 
iske!elere geçecek ve buralar_ dan alakadar bulunrnalan hase 
dnki malların mikdar vo \'tı.zl· bile cncümoı~ davet edilmişler. 
y Llcrinı tetkik cdecc\;.lJr, dilnkü muza.kerede her birinin 

Bu ı-ctJcikat sonunda, iskele. fikir vo ııır tıloalarnıdan istifa.. 
terde hakiimten fazla mıktıı.rdı 1 de edilmiştir. 
birikmiş m.a!lnr bulur.<iuğu ao · .. 
laşıhrsa bu malların nakil vu Dtlınt cııcum~n. teklifin ıtfl: 
ihracr i in icap eden tedbirle, mul ve ma~lyetı \C tart.ı ~atblkı 
alınacaktır ba.kkındakı kararını bugünılerde 

Umum ~Udilrün önUruilzdeki tekemmül etllrcrek._ netice. kay. 
salı gUnU ~hrimizc doomesi mak!1~lık1ar~ tam~m edılerek 
muhtemeldir. tatbıkıne geçılecektır. 

Dahiliye Vekili gitti 
Mükellefiyet malt lktltllll' sa · 

hibi vntanda.~lara teveccüh et . 
mekt.edir. Bu itibarın gerelt em· 

Birkaç gUndenberi ıtchıimfa. lak sahiplerinden. gerekse tL 
de bulunan Dahilil:~ V..,klti ca.rct ve ka1.anç erbabından, gc· 
Bay li"'n.ik Öztr:ı.k, dun akşam rek maaş veya ücrete t!bl ola. 
19 da kalkan eksprese bağla· rak çal~an resmi ve hU3usi 
nan lıu.susi vagonla. Aılkaraya 1 mücs!!eseler memur1~ .aıu· 
gitmiştir. ayyea blt pglna delı ... ı•••• 

D:ıhiliye vckiiJ, iln)rdarpaşa 
istasyonunda vali va belediye 
reisi ·doktor LQtfi Kırdar, em • 
niyet müdürll Mutaf.fer ve diğer 
zevat tarafından tewf odilnıitı· 
tir. 

Irak Adliye Nazın 
Ankaraya gitti 

ııe, h&.fta.danberi §ehrimime 
istirahat etmekte bulunan lrnk 
adliye veıt.ri l'tacl Şevket Bey, 
dün ak§3lllki ekspres ile Anka .. 
raya. gitmiştir. lrak adliye ve· 
ziri, Haydarpaşadıı. bir muhar • 
ririmlıe eunıan s6ylmn~: 
"- Beş haf tadanbcri burada 

f.stirahat ediyordum. Bu akşam 
Ankarıı.ya fldlyorwn. Ankan~· 
da iki gün katacağrm ve husn. 
st ziyaretlerde bulunaoağttn. o
radan doğru Bağdada g1dece. 
ğim. Çok sevdilim memleketi. 
nize gelecek !!lene tekrar gel· 
mek istiyorum." 

Sadallll rıtar 

Buğdayc.'laö 

Arpadan 
Ozilm<!m 
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40 
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Havi lnı\rYetıet'lmıtüı ,UkAaa..I "' 
artma91 !Qtfl bet tUtlll )'VdıllllD yn 
pııması yutt borçlanıruztD • bUyQlı 

ıcrinden olduğu G'IM l)QtUfı öıUlctletın 

de kendl varM ıaruu korıımak tçıo 

durmakılZJD bava kuvevtıcrtnl atttır 
mııkta bulunduklan görtılmekto oldı.ı 
ğUtıd&n bu tuausta D!yarıet lflet1 te!a 
Uğinden verllmif oltLD fetva arıuolbl.DC4 
sadaka! !ıtır ve zckAt tlo mUkellel o 
lanl'"'1D Tllrk hava lcW11muaa 1&fdrırı 
lan ve bu aureUe uayurdumusa bll 
mette bUlunn.aıan JUztımu ~hemnıt 

yeUo llAn olt'llur. 
btanbol l\llllUal 

F. Clpner 

yukan gelirleri olanıarm mail 
lktldar sahibi addedllerel' bu 
mUkellefiyetc tibi tutulması dU.. 
şUnülmektedir. 

Bu muayyen haddin ne ola· 
bileceği benUz tesbit edilmemiş.. 
Ur. Şehrimt!de şimdiye tadar 
yapılan tetkiklere nazara.n bu 
suretle uker ailelerinden mua • 
venete muhtaC: n:t.iyette bulu • 
oanlt.rın eavıtı O<: b,ne ya.km ()o 

larak tesbit edilmiştir. 
BU ıtdt'din daha fazla artam. 

~ da tabmtn editmelttedir. Be· 
her nUtuıt blişma ayda ~ lira 
yaraım vantlmasl tasavvt:rlar 
arasındadır. 

Bu ta '··1irdt> senev1 800 . ~ )() 1 
bin, belki dt bir milyon 11.nı. 
kadar bir pe.raya lhtiyrtç hasıJ 
olacaktır. 

Karton lciğıtlanna 
azami fiat konacak 

Y ENl acılmak Cltert olan 
bir müeşsesenin önline sı

r4.anınıttı. Bir kere daha cııfila
ruyor ve artık kullanı.ır bir hale 
getınli~'Oniu. Oğle paydosunga 
tekrar oradıuı geçtıiım zamnn 
ıçerı almdıklarına ıördwn. LJelDt!~ 
ki yer.ennc yerlet'lrllmit: mcık 
mısafırle e lntiılr ldillyo.dı&. 

Acaıp şekılde, yerden yaı.ıma; 
arkaya yaslansanız "terbıye hu
dudumı aşmaıt,, one \IZ3J\Mllıı. 
''bır kabahat işhyormut gıbi ıö. 
tünmek,, endi~siyle kendılenne 
bır twfü ısınamadığımz "asri 
kôltult \e '.lrnn=peler,. den b::-hse
diyorum. 

Onla, uı iÇt:risinde nastl talıat 
edıyor.ar: hayrel ~liyonım! H.a~ 
di umumi manzaralarıooa bazı 
1-ndesi aaraletler aöste ... m~ ı;ın 
tadiilt t'pıldı diyl'iim. ı-·a:.at 
oturacak yerlerinı dara:.tın:ık, 
uzatmak veya ömrumüzde giy. 

Karton kağıdı bulmak. eon medilimiz acaip yo1:uşlar ve iniş-
günlerde gittik~ mUfkilllt ar. ler bahne tokmak nıçin? .. Sıne-
zctme.ğc başlamıştır. ma.larda oturduğumu ko.tukla. 

Toptancı ve kırtasiyeciler, nn hangismde rahat c:!iror u-
petakendccilıre, sayı hesabı il~ nuz? Ekser nı~ern evlerin d~e-
karton kağıdı vcrmeği karar al· m:!Sın6e az nu ıahmet ç:ciayor. 

rd 
...._~ sunuz? 

tma amıısla ır. ;llllle hesabilo lnsan vacudunda henüz bu 
bir karton kt•~ıdı 3 kuruşa ve. d~şiklilt olmadı. l3u \. 
rilınekte, perakendeciler tara· muayyen kı.;.:m.::ı.,nın 
fmdan ise 5 kuruşa satılmak. ir.tf bak ve btıı tıi.ati ı; 
tadır. e ... ihnış olan ko.lJk ve ~. -.... ' 

,....__., 1 t ... 1 '· -'--· neden değişti. iyorlar? 
~v~-e ce, op .... nc ve 'l\Jı~l • • • • 

veciler, bu kağıtlann tanetl!lt 1 M *- ,. l'-' 2 kunlf8. ve mebzul olarak ve. ecourı seyya. uar . 
tiYorlatdr. Ş!mdf iM, beher pc- I STANl:SULDA otel er, ın-
rakendeclye ıo kart.on kağı~ !andtın dolup ta~tyormu; 
dan fula. vermemektedirler. Bu~un da sebeb!, Al:na:'I i~~. 

- tinden sonra. bilha~:ı Rom~nl :\· 
Toptancılar, karton ki~dı dan akın akın Y:ıh:ıdi!~r'n '~ 

stokunun bir aya kadar tüke- bazı tngiliılcr\n, gelif) ğt\,mek 
neceğliıl iddia edip .dunıyorlar. üaere Şthrltnize ~anı:ı~ imış. 
Mllra.k&N kOmf~ onu, ot'lad! Simdi ye ka1ar seyyah a!h~m-
bır ihtikar hareketi olup olma. darı ~ik~)'et eden, hatta bu yü.z. 
dıtmı tetkik edeoo'ktır. den kapanan otellerin artı!{ vuıl

tıları dinmiş olmak l~zım~elir 
değil mi? Karton kağıdnun, mekteple • 

rin açıldığı bügOnterde naeıl 
mühim bir ihtiyacı kartıladılJ 
itftzönlbıde tub&luna Ol'tlM!a ku 
ten)'arat.ılıiiağa çalı~ı an bir 
lia va bulundufu meydana çı.. 
kar. 

Komisyon, karton 1rlfıtları· 
na. azamı ve asgari sa.ti§ fiyat. 
lan da koyacaktır. 

• . O>---

Altın dün elli kurut 
birden düttü 

Altm rıyaııanıun, her h&fta. 
om ilk d5rt gtlilllııde dtıştfitll. 
cuma ve cumarteBi gilnleri ise 
yükselmekte olduğu naurı 41Jl• 
kati celbetmlftlr. 

Filhakika. t~ ~1 
günil 24 lıra Uz.erinden nıuame. 
le gören bir altın liraası puar 
tesi 23,50 değer bu1dalU g6rQj • 
mUştür. 

Bu flya~ dtttı ele M kunıı,ı 
di1'mil~ün Diln bir altının de. 
feri 23 llra iclJ. 

Fakat öyle mi bakalım!? Bun· 
lata, bir meml.utt.n dıjer mt?m.. 
tek aorla gcçirı!eA -ınccbuıl 
seyyah,, denir. Ve insonlık na
mına biaim ietedilimiı de b\I 
yolda bir kuanç fleiildir tanırım. . "". 

PtUtıt"naa ya.ıı 

K IYMETLI lllm. Pr. Fatin. 
ba"lann soğumaımdan 

ürkerek ilmi delaletine bat \t\I. 
ran lllf &azetecintn, te{katla ıır
tıftl okşayarak: "Korkınayırtd 
eddım, diyor. Henib P~strrma 
'Yatı var. Hele liavalami llOlla
snası. Pastırma Yazının pyet iyi 
geç~ne iıa~tttr ••• 

Bilhassa flkaranm gönlünü-.. 
vin~ ~ hayalini renk ~l.n4& 
CO,tura<:*k ~k ~ı bir t~ll 
bu!.. Jı'akat ıllnin dt kendine ,O. 
re bir faciw vatdıt: Gaıel nıı
arlyeleıin çitkin ha.'rlkaller ta. 
rafından imha ediltıieM !.. T~n· 
nf edelim ki Pa!ttr11lı YHmuı, 
böylft bir Akıbete uıramamı. 

• •• 
AkBr BUThanettiM 
dair 

t6 

bl.b:ısı, g~n~ nıJ lbUlar mı oıaugu bir b:Utqta bent Ol· 
ID1Ya!l, rak:ıt muhakkak surette dinç ve kuvvelll g5rU• 
nen bir uzv1~ ~tin sahibi kil =eler omm neges1nl tGn· 
düromomlş, lçindcla gençlik ateşinl azaltamamqb; au. 
Illyor, konuşuyor, vapurda, bkelcde, trende raatgeldi• 
il genç kadınlan nn g5zlc ve istekli ba.kıflarla stlz'.i• 
yordu· Glll.screıı, buna bilhassa ctıkkat ettı. 

Utta bucaksız gı'bi görünen ~1 Marmara, gUııe
~ln altmda pml pın1 yanıp tu~arak g6zlcrdon talbe 
ferahlık dolduran bir manzara baliJlda aerllip y-atmak· 
ta td.l. Yeşilk6yde yaz de~. uslu, yumup.k ve alçak 
g8n0110dür; yalvaran bit edl ile mamr ve b3.lıçelerln 

tq dıvatb.rmJ ya~ YdV~. ğ\\zel vo mtih~ bir ka
dntm eı.tınl 6per glbt Opcr. 

YqllldSyde WlJ boyusıdald evler ancak bir ilaç tane ol• 
duğu ve her &iln Florpya _...P gelmek de Jdll!etU gel-' 
eliği için köyUn iç evlerindelrıl ahal1 de bire?' 1U1'6tle lh· 
bA.plik teais edip sahildeld evlerfı:ı bahçeleı'fııe devam 
edl)'Orlar ve denize oraJardan giriyorlıtrdı· Bu suretle 
HUseytıı RUsnll Boy a!Jeslnln bahçesi akşamlan biraz bo
ıalmakla beraber bflblmla labahlan öğleye kadat' tu'I 

kovanı ıibl işıtyordG-

8 lR nıfikitnlı, Aktör Burh ... 
nettfnln MY3ttnı ~~ 

yor. P~kat o ne tashih yıntıştdıtt 
Blr ym!e "Girye., kellıne~I •1Ke
r1h .. otmuı. Diler tıntta "p~Ju. 
je .. kelimesinin "~ .. gioi çık. 
tıiını rıörliyoruı. 

lle!e muharririn anneiinln adı. 
"'Ferhunde,, olmak l~elirken 
"Ferbande., diz!lıniş. .• 

Bu gidişle Burhenetün, ba. 
y3tın111 pek gUrlütQUl müakWAi 
içinde geçmit olan ilk safhalarm
dan daha çetin bir irua1ar aı:riel 
ile mücadeleye girlpiı oluror 
ki, bunun da aynca m~mu 
yusa yeridir. 

Erdoğanla kanaı --arala.rmda.ki ıarta uyarn.k
Yeellk~ydekl ote!c yerletWer; fakat ha~li.tlan bUtiln gUn 
HUscyin Husnll Bey nlleainbı otele bitJ§lk olan evinde 
geçiyor, hatta yoznck iGin hile &Jnlanııyorla.rd.ı· Ana ba
banın, senelcrdcnberi görmed.iklel'l oğullatnıı özletnJŞ 
olmalan ta.bilyeli, faluı.t k:ı.ynıı.ta ve kaYnana, - umma
dığı halde-- GW!orcne de P"k s.tcııJt blr kabul g~tor
mJeletdJ.. 

Erdoğ tn ana baba ovi büyük blr bahça i('!ndc cs
ld ve alı~ap bir blna. idi· Ağaçlar pcncerclertaı 6rtUp bi· 
:naya fazla bit loeluıt v t~yor, golgcler seneleı1e birlc
uettk m:ınuır~mı kararttyordn; fçek tnrhlan ıek!l ve 
tertip itibnrilc bnhç de husus? bir gtJzcll l> teşkil ctnıı
ycc ... k kn.dar tnb;j ve dki fdi; 'bir çek yc>rlcrin! ot bllrl.i.· 
mlletU; bUyük bnhço sru.ilo kadar ma.nryor vo ott'.&. 
oldtıtga )'Ulrsok bir sccı h:ı.llnae nihıı.yet buluyordu· örtnm°' ~ dıWrtn icindcn bir mcrdlv~ntc dC'nl"C' ini
llyordu· 

BahÇt\de tN yelUllk Olai't.lt r&ıe çtı.rpan, tam b• 

hlldekS 11e :!din üstünde dlirt beş murabba metro genişli· 
ğinfle Lit yetin otlan )'Olunarak. &taçlan tesııerek oıı>
ltık bir S&ha haline retbilm.11olmuı141· JDtratr beton bit 
bordllrlc çevriltn1f. Joine blr kaç al.'lba kttm d&ldllmÜf 
vo bir g1lnetleıne )"eri y&ptlmqtt: kenırma pyet ilk. 
göz alan renklerlo bo)'alt bir iki babco kaııape91 tonttl• 
ın~tu, bir tara.fttı. da illt.Undo kllbJlc balıklar ve yana 

~-·~ bit k"tra rcsını tıulun:uı çadır bUyUltlOfllndo bir 
aomsiye dtıd~tf. nurur Jı~On plljt !eli· 

:Ev k:ilabalıktı. llU.seym ıtnsnll Bt'y alteahıhı yası 
geçtıınefe geımtş k;dmlı el'kGkli ~no akrah&latt •b&h 
ru.:ıa.tn ottalt'kta p" j lnti!~tl ile ôOlılflYO'l'l&rdı· JHY· 
ctendlııln kcndirlnden daha ya.e1t kıı kar~ do bit 
nıilfreıe tçşkil edecek sıı;"IdlU:i çoctiklan vo toraııJıırılo 
blrllkto c11'nnla bit evde olururor, faklt evleri deniz kı
Yllmda oh'nadrğı i~ln orııdakl ıenç1er dt 1:ıbAhtın denı. 
z~ ıtrmeı:, aqainİ&rı ıtncfal sa;uına. çıkmak tçJn bura· 
ya gcliyorlanJr. Giılıırrcn d3ha sonra yino öğrendi ki 

TeAha bit .A11'40ttl kuaba.smdan ı•lmif olan Gar 
seren, bu fasla kanflk. !'ıiila hareketli, fazla renkli ba
yatı ~ııctlert yadtl'IV libJ oldu, tıiilmktırt 6!duğu kadar 
uau cıuroıat. hemen ber ftrat.tta otelo 4~k.ilmcl&, bat• 
tA odallftA k&PAtımak •e 1aln11 kalıp başını diblencllr 
mek sltlyordu: AııadoJud& geç!rdlği fosılnsız ç:ıl~uıa 
yıııatr içinde YôtöDUI olctağunu ı:ılıncll şi.mcll fcrkcdl
yotrlu· Faıcat daha kendtslıil çekmeğe ~ladığı ilk gill
ıerde kaynınaınııa Uld!k, terbiyal ve lla.Ddllıt bit lltc· 
mlle k&reıJSltr· 

GU11tten, matonJ bide bilifma olualr, Jcayn:ıtıa

smdaıı hoıtanıyordtt. l:rdof&nm a1Ulc'1 tem.fi )1hll, b.· 
tıilinJ balıtlı. gUıı ıtstmfl!J. kibar ve şefkatli bir hnmm· 
elendi ldli OGJ&erene Dneıaltı! hatırlat'ltt bir duruşu, h:ı
fmt blr ~. e&rlt Mr )'an bnlnşı da mı \'ardı ne .. 
Hulba. yeııl plla, --"'1..-ıa kendiel dı .-.ı-Yordu-, ko
cum11t uneı!Ae .,.,_ ~ fronlemese fi.det~ lr,tcn 
baflanacalltı ! 

Fakat şunu da bilmeli ki, bil 
ikinci tefrikayı )'aı!cak o!u ka. 
lem. isminin yanlıt Wlfilful edil
me 1 karşısında, avalh bir an. 
nenin isy;ın edectlc o1"11l ruhu ta. 
rafı:ıdan sıl: tıık diırtülec.iektir. 

HiKMET MtJNlll 

ihracat birlikleri 
Omeribit Hflntnda 

toplanclı 
Bay Nuri Orakm, reı.liğiw 

den c kilmesl üttrint ıtanire 
b:ril~i. Liman hanından ömtt' 
Abid b&nttı.'ı ta.,ınmışt.ır. 

1 

Nııldl tşl, dUn t~un&n'llMıft\~ 
ur. BayltlJkJ<ı, bUtUı\ ıhrr.cat 
ft itMlat b ti at .. ı ôt,~r At\d 
!?:ı,nr.th torı 1'!cii!ll c :. ,~·:t"'1~r. 
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Pollttke: ~'5ehir Haher!eı·i _., . 
Çörçılı~ Fransaya f!iimriifd8rden çı 

hıtabl UUJ.I~ 

ıar için beyannam 

F-!papl oteline 
... 7•Plldı 

:AbJ1k aww ıımaurJan n· 
vdd pce, ~ 'nptba. 
... ~ BmperJa1., .. 
JIDClıe ani bir arqbrma ~n• 
Jar, ve muhtelif odalarda. Uç 
kadlQ ile OG erbjl aıftne""'et· 
m ,vJJet!enle ~,.,,,.,.,.. 
m. 

Otelin uzuıı ı.aıııaDdanber1 bir 
nad9v'a. mabaDt ola.r&k kalla -
m1drlt eamtmakta4Jr. 

Otel mfihürlenmJI, lahibl ad. 
H.J919 '"'1'iJmfltlr'. Kednflınıı 
lılr ba•btlm ~ o1m"'1jl· 
um alıpur ip ımıayeııe. 
19~" 
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ç~ ~~~-: 
Niçin yıkılmışlarmı 
F EUKETLEiDEN 80nra çıkmaya başlıyan. bir Fransız 

meanuasmda, ban kalem sahipleri, Sedan ydnlıpnm tahli
lini yapıyorlarmış. Biıiın gazetelerdeki akislerine bakılma. YJkı· 
lııın seoot>i pdur : 

Fransızlar, bu muharebeyi millt bir harp saymadıklan için, 
meşhur vatanperverlikleri oopanııı ve ~1-

Bu '"teşhis,, in ne derece)'e kadar doiıu ol<fuiumı bilmiyonız. 
lçimiz bamın hakikat olmasını da istemiyor. Çünkü b6yle bir ba· 
hane, Fransıı yıkıhımı muur göstermdtten çok Ulaktır. 

Memleket hudutları, düpnan tekmeleri>·le zorlamr, memleket 
topraklan çiğnenir, tarih~ vatan lekelaıirken, copnayaıı vatan. 
ı>erverlik, ne biçim bir vatanperverliktir? Ve acabla COf1111k içm 
daha hangi felaketi bekler? 

Franmlar, bu haJbe ~i. milli bir davanm ~ 
bir neticesi gibi miltalea etmi)lel>ilirler. Fransızlar, "Polonya,. ul· 
runa kendilerini atete atan bir devlet siyasetini vkiat1rmette •
besttirler. Franmlaıdan, girdikJeri harbi, ~ bir .n.. 
vAkii telAtki etmek hakkını hiç kimse ahnnaı. Fakat bOtüD bu tlD
kitler, maceraya daha girmeden yapılacak veya harp aoaruma 
bttakılacaktr. 

"Belçika,, topraklarmda kıyamet koptuktan. LJlbemharı 
çlinenerek ''Sedan,, apbesinde toplar patllldıktan sonra. -* 
siyasr hata, yanl11 adım mılhabmesi ile bir vatan Jll(klafa•m IJI. 
rablaımı. Büttin tenkitlain hedefi zaten nedir? Vatamıı teıefi W 
ınilletin saadeti delil mi? .. Sillbı atarak düpan önODe aerilm bir 
ordu. vatana şeref, minete saadet delil, tarihe leke w yarda 7" 
ptirir, . 

Vaktiyle, Priisyaya. AVllllmyaya, ltalyaya hem tek tık. bmı 
toplu olarak o pn1ı daıbeleri iDdheıı ded=l• rin tııran1an ulA ~ 
dilerinden beklenen barika)'I &&tmmediler. Ba ''8111.. dm Jllms 
kOçtik bir ~ bir nuı; Jalbramam istilna edi,fDrmn. Bil ad
lanru bilmedilim, J(td«ini aamwtWinı; fakat_.,. ...... 
8"gi ve sam lf:Wieleri kmdafmnm~ ................. 
ra tam oıı tiir gün ''MI.~:-'' bir rıeq;•'* eıpn1ar silll d6. 
YÜfl!D blırwraanlaıdır. dlblmm dlpln at1ılrl •u• 
"!'""il. sünıülerini hücumlar Jmaıı•m•r. Nfha1't ti ..ua•dln 
~~ ıenerall bulup IBlidler ve onlara sulh yapıldıimr 

ateperinden Jua taldııller. 
~-lıiridlı: 7ÜI ııklılı. lileMajinoınıııo ~ aelnUlti. Buıün Frarada "zalim,, 6n h8k9m llDI~ t • • 

hep bunları anıyor ~ acıyorum. HAKKI SOBA N 

Okullard8 gramer tedrisa11 
Maarif Vekaleti öğretmenler 

arasında bir anket açta 
Maarif V eidll orta teclrUat akutu. öirebnenlerle bwıua • 

mile•eıehrillıde 1Jir ~ llld& '1'Ul'k ___. ile 3"'P' 
beri tedris edilmiJlll grameri ~-;;;.... 1dr ... 
müfredat :programlanna ,aıi· ket mevzuu açı:mk; 
den ili.veye karar vermli; 2 - Türk dt1l tedrisatmıl& 

bi ·ede ·- ~~~· 
• u- "fit'•-- r;s;;Tı*~ 

iı1E1Jet bu yıl tecrOtie mahl- talebeye lllcl * rtıaüt her mm
~ olmak il3ere bir de ça. fm sevQeaiDa gire ~ 
uıer ktlavum yazdırmıo ve kda· yapmalr mtl8e..... eıllolık .. 
vuz bütün orta tedriat mu.. lerdir. 
seselerine tevdi edilmiştir. AlllııD pleaetavapllll' tlmlf 

Yeni bir noktal ııazaMan ka· elldide t1CDB ba - ._.. 
leme alman gramer Anbr& liDde muhtelif mıflara m ..... 
tarih doçenti Tahaln Yaııpi- 4leı'll kitçlan ,.,.......,,.. Zl
lu, elebl,a.t ~ Pnıf.z5ri1 taplar mt ..... J_OBle .... 
Jl.IAl Balbi tanfmdaa ~- dalar tanfm«m ~
ıqtır; ve hiçbir ecneht gnıDll'i. tu-. 
taklit ol11nmanuetır • .._,. Jilani- Diğer taraftan arabl ve ı.liııl 
1K ilmjnfn neüaleriae gCire 'Ye W1Jsi kWedlllD vz ' .,. 
~ dJJl bUnJ81bUn tetkik w aJAbdar ecleıı Wddtd il* 
mftflhede )'Ollyle kiJc1e1erini grameri huicb1e ,,,.... '* 
meydana çıkaracak bir mah!- *uwBr haJfndıe t ,.,.,.,. 
Jette olup iki maksadı mevcuı
tw. 
1--~ gnmlt' 

Ziyafet fevblAdo m.Wwllel oJdu
Zi1BfetJn IOD1Dlda diba IGfndlUa 
kalkibnaa.uı m.eou'um sQmı11t o,U· 
nUJran oyıwıman lblmdı .. .Bu o
Y1mmı btıtUn 8'flll&tını evnı. 
DoJons '1e &1'l.llllld& ~ 
ınıı butuıau70r4ak· Dcm4uımaJm· 

' 21IJzr )'eıfıeıı µoıo... ~
·, dan. bJJd:t ve en mmda .-ıe: 

- na.tlarmı, &MDm- N"1Qdt 
lnatbuatr, k~dan ban& mh'l8 
OJarak bJan Blef'um bfr lllmrllt
°lell 11-.n 1IZtUl WUlettl· Bmnı ar
tık hes>fım blliyommuz .. 

(
, V> e bu. IÖSleıt .a,ıeıtm m8f'ma 
· zthnrtldn üntJDeıta ._.. 

:1111& Y.Uıetmlılt.1- Bltb. .wm.,ı tı· 
-mde~mmaellln• 
&51ht ~ attı: 

- Bahis mevzuu zOmrlldtl p 
le~.Jlizle drdllnlz .. Zaftllı kocam 
bu zUmrude ll&hfp ol4ütan 1lemen 
bir 8elle aonra at e'laNk aıa .. 
BUmenı söylemem muvaf* olar 
nuı ama, haldbU neden Mklpıa· 
h? Bu zBmrlk1llıı p mlt.Jdt ldr 
D18*i vanhr .. Bıı tqı on lleldD
<lı!. aavda ktffeden 1ılr ....... 
aYDI aene lçJDde ~ BUlll• 
bu~ ...ue feci lıil' weea IPll'
baa. giden lft8ral Dlaa'a, 19 .. 
aarna oıtıwam mtllal' .--. 
Dotı l'ncledJr.o •• ......,.., fr 
fıkı taratadan ~ 81•'11l
leıı Dana Roalba'ya, IODl"I. bir • 
nla Jren1m4a !ıolP'• ojhma :vt 
nlls,tet 9aftlll lmeemı iDUbl fto 
nı.!fUr. 
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Şehir M eseleleri: 
_______________ _,_______ 

ikinci mevki tramvay
lardan oturma yerleri 

kaldırılabilir ! 

Amerikanın sabık 
Paris sefiri 

Şi1~go, 2Z ( A.A.) - Dün Şi 

, kagoda bir nutuk söylemiş o· 
lan Birle~i~ ~~criknnın s=ıbık 

1 Paris scfırı. Vıllınm Bullit. Bır. 
Traım·ay işlct.mı?sinin bir koç 1 !eşik Aıncrikanm Avrupa i5lc • 

gün ev\·el idare mrrkezinde gnzc· I rindl! elde etmiş olduğu tccı ti -
tecilerlo yapılan hasbihal esnasın· beye nazaran totaliter diktatör 
da araba adedinin günde 156 ya leri teskin etmeğc l,alı~mnnın 
inmiı:; bulunma<ıma rağmen yolcu boş olacağını sövlcmiş ve söz.· 
nrlcdiniıı l>!r h:ıy!i miktar artmış ıerine ~öyle devam eylemiştir : 
olduğu süylenilmiı:ti. İdarenin, e- "Birleşik Amerikanın ise bun 
lindc olmt,;an zaruri sebeplerden lan teskin etmeğc niyeti .?·o~
dolayı yolcularının sefer esnasın- tur. Bir diktatöre karşı musaıt 
cl.~. i~~rahatlerini temin edeme· davranmak için gayretıe:iniı.i 
dıgı, bır çok_zamanlar~:ı. halkın sı- sarfettiğiniz zaman, bu dıkta· 
c· kta ~-e s~g~kta, yagmur al!m~-~ tör size darbesini indiriyor. ln. 
b<'k!"dıkler~.nı pek yakinen bıldı~ı gilterenin, Fransanın, A vustur· 
d<> ılA\·e ;dılmı§tl· . . yanın Cckoslovakyanın, & içi. 

Her1· gUnidfraınb~·nylal ıı:ıntin başı· kanın: llolnnda. \'C Danimarkn
na g.- ıp g en ır yo cu ram\·ay tal - t kin etmek için 
idare.sine bir mektupla tatbikin• nın or . ıgı es a t' .. 
kol:ıy ·· d"" -u b' fikrini b'ldi · sarfetmış oldukları g ~e ı gor 

gor ug ır ı r- d""k G i kabili teskın olan 
mi~tir. Bu yolcu ikinci mevk~ ara- ~ •. . ayr, , tı~tırma - · • 
balardaki kanapclrrin lmldmlma- bır kımse:ı; ı ) a -:; ga ımkan 
sını teklif etmekto bu suretle mcv· yoktur. . 
rut arab:ılarla daha fazla miktar- Bu.llit, mıhvcr devle~_lerinin 
da volcu tnşınnbih.•cet;;ni ile · li harbı kazan~alarma musaade 

• ,,. rı ı:ı r- . d·-· takdı ·de h "k" 
mr>ktcdir· Bu lt-klif!n jdarece muh- edıl ıgı 1 ı er J ı Okya.. 
telif bakımlardan tetkik olunaca· nusta nelerle karyılaşacaklnrını 
ğını ümit Qltiğimi ilaveden sonra vatand~şl~nna. ızah ettikten 
ckrim ki; bu yolcunun buluşu ka- sonra, ıstıhsalatr çoğaltmanın 
bili tatbiktir· lüzumundan bahsederek, müda· 

İkinc1 me"kf arabalardaki otur- faa hazırlıklannm sulh esası 
ma yerlerini kaldırmak suretile or- değil, bir harp esası üzerine 
taya ayakta durulacak sekilde yapılmasını Birleşik Amerika. 
hayli yer cıkar, ve pencere kenar- ya. ihtar etmiştir. 
lan da dahi Jolduğu halde tutuna- Japonya hakkında da bazı 
cak yerler yapılırsa . yolculann s?zler söyliyen sabık büyük el
tramv~y dura~ ycrlC'nnde bekle- çı, Vaşington hükumetinin bu 
mc milddellerı biraz kıoınltılmt!i o· i~te de yatıştırma yoluna girmi 
lur. . ki 

1 
. . yeceğini kaydeylemiş ve Japon 

Duna ıtl.raz edece e: .0 ~bılır; ya ile mihver devletleri arasın. 
onlara verılcıcek cc>vap b~rmcı mev . . . . • · 
kiler de dahil olduğu halde bir d~ ye~ı ım1.al~nan ıhlaf~!11e~ı 
<;ok yolcuların ayakta gitmeye ra- ~ırleşık Amerık_aya karaı ~es~· 
zı olmalarına rağmen 15_20 da- r! zamanla be Ilı _olacak . bır 1. 

.kika tramvay bcklediklttridir. Hele la~ı .husun:et,, dıye tavsıf et-
sahah işine, vazifc.cıine :rctismek mıştır.. .. . .. 
mecbur,; etinde olanlar için ayak- B~ll~t sozlenne şoyle devam 
ta da olsa traım•aya binmek bU- ctmı.~lır: . . •. 
yük bir nimettir. Hal böyle oldu- _Mu~afaamef~ sevki tabıısı, 
ğuna göre ikinci mevki arabalar- Bırle!5ık ~er~kaya şunu ~lat 
dan on tanesini ilk olarak bu !W malıdır kı, ınfıra.tçtlık polıtika. 
kilde ''C tecrUbc mahiyetinde E· sr, ancak kuvvetli dostlann, dün 
m!nönil - Taksim, Eminönü _ ~·~ nizamını muhafaza etmek 
B~bek, EminönU - Fatih arasın- ıçın carpışmaya devamları şar
da iı;letmek hiç de fena olınrya- tile tatbik edilebilen bir siya. 
caklır- settir. Fakat hason devletlerle 

Oturarak seyahat etmek isti- sarılmı§ olan bir millet için in
Y<'nler şimdi olduğu gibi boıı ara- firatçıhk mahvolmaktan başka 
ba bckleyl'bilirler. birşey değildir. 

l "Pk ta Ragıp ()nen H içbir vesika bir millete Ber 
linde imza edilmiş olan liglü 

Hamburg 
boınbalandı 

lngiltereye dünkü 
taarruzlar hafif geçti 
Londra, 22 (A.A.) - Hava 

nezaretinin tebliği: 
Bugün lngiltere üzerine ya. 

pılan dU§ınan hava. taarruzları 
~ok kü~ük mikyasta olmuştur. 

Bu sabah doğu - cenup sahi. 
!inde bazı §ehirler ilzcrinc rnün 
ferit birkaç akın yapılmış ve 
bir miktar lıasar vukubulmuş. 
tur. İki §ehirde bazı evler yı· 
kılmış ve birkaç kişi ölmüş ve 
yaralanmıstır. 

Öğleden sonra bir düşman 
µupu Dungcnes!; yakınında sa. 
bili geçmiştir. Bu tayyareler 
derhal avcılarımız tarafından 
yakalandıklarından Londra böl
gesine nUfuz edcmemi5lerdir. 

Şimdiye kadar alman rapor. 
lam. göre, bu taarruzda doğu -
cenup !je'hirlerinden biri i.izerine 
birkaç bomba atılmışsa da ha _ 
sar pek azdır. 

lAtıdra, 22 ( A.A.) - 1no'iliz 
h::ı \'a nezaretinin tebliği : 

0 

İngiliz bombardıman tayya
rc-leri dün Boulogne ve GraveJ. 
nicse gündüz hücumu yapmış· 
!ardır. 

Boulogne'da bir ticaret geıni . 
sine isabet olmuş, nhtnnlarla 
depolara hasar yapılmıslır. 

paktrn ifade ettiği kadar, üç 
devletin kendisine hücum ede . 
ceğini "Vazıh bir surette ifade 
etmemiştir. 

Bullit, sÖ7Jerine §Öyle niha
yet vermiştir: 

Emniyetimizin hayati mese. 
lesini, mütecavizlere mukave
met etmekte olanlara. malzeme 
vermek teşkil eder. Hazırlıkla _ 
rımız.ı öyle bir sürat ve vüs'at 
ile yapmalıyız. Vereceğimiz 
malremenin miktarı o kadar 
çok olmnhdır•ki, mütecavizlere 
karşı yapacağımız mukavemet 
hazırlıkları ikmal edilmeden, 
bunların bire tecavüz etmeleri -
ne imkan kalmamalıdır. .. 

Şapdenizinde hir 
muharebe oldu 

(Baş taı·af ı 1 incide) 
O anda üç toptan mürekkep lıir 

kara bataryasının ateııi altında 
bulunan. J{omberleye lir mermi 
is..'\bet etmiş ve merminin parçala
n buhar borusunu 1ıasara uğrat
mış ve hu suretle geminin sürati 
azalmıı;tır. Bununla beraber Kom
berlcy kara bataryasının üç top -
tan ikisini susturmaya muvaffak 
olmuştur. 

Bu cesurane muharebede Kom
berley destroyerinden üç kisi ya -
ralanmıetır. 

I\'.afilen!n gerek harp gemilerin
de gQrekse ticaret "Cmilerinde 
hiç bir hasar yoktur. e 

Komberley dE'stroyeri 1939 da 
d~ıize indirilmiştir. Destroyer ikin 
c~ Narvik muharebesine i!itlrak ct
ınistir. 

· Yugoslav Başve

Bir srncdir faaliyetle bıılımaıı (J.,1.-ıidar yeııi ,ııusiki rcmiycli, Ra. 
mazan 111ii11asebrtfrlr lrrr lwlta ciı mdaki Jıclka 1.1rcca1ıi ko11scrler 

vermcl:trdır. l'ukarda saz Jıeyrti 1:öriiliiyor. 

Dün Sabah 1 
Şehrimizde şiddetli 

bir zelzele oldu 
Bü!?.reşte de bfrçok 

binalar hasara uğradı 
htanbııl, 22 (A·A·} - Bu grcc 

biri saat tam 22 de, diğeri saat 
0,18 de iki hafif ,.e bu sabah saat 
8-32-57 de §iddctli olmak tizrre fiç 
zelzele kaydcdilmiı:ıtir· 

Siam 
İstekleri yerine 

getirilmezse 

Fransız Hindicinisi 
ile harbe girecek 

Eaııg1.oc1c, 212 ( .. t.A.) - Stc· 
fani ajansı bildiriyor: 

Bu zelzelelerin merkez ü.~tünün, Siyam başvekili radyoda söylc-
cenup istikametim:Ze ~ok yakın d iği, bir nutukta, Siyamın 1\Ic. 
,.c 1stanbuldan 360 kilometre mo- konghududunun hakkaniyelli 
·safedc bulunduğu tahmin edilmek-tedir- bir surette tashihini istediğini, 

Üçüncünün tahribat yapmış ol- Siyamın kaybettiği araziyi elde 
nıası muhtemeldir· etmeye azmetmiş bulunduğunu, 

Manisa, :?2 (A •• \ .) - Dlin nk- temin etmek için silaha müra-
13am saat 20 de Manisa '.'C mülha· caat edilmeksizin bütün gayret
katında orta flidrlettn lJir yer sar- lerin sarfedileccğinl ve fakat 
ı:ıınlt!'I olmuştur· Gcrcık merkez znruret hasıl olursa har:be m ü
gerek kazalarda hiç bir hasar yok- racaat edileceğini bildirrni5tir . 
tur. 

l':ıli rııo 22 (Jlusu ... i) - Bu sa- Başvekil §Unları Havc etmi§-
bah saat 8,37 df'l Efürncdc bir zel- tir: 
zele olmuştur. Ha.sar yoktur. ''- Siyam kendisinden alınan 

Biikreştcld zelzele 
Dü':ire , 22 (A·A·) _ Stcfani topraklan iade için salahiyeti 

kılinın nutku 
Komsularımızla 

dostane ~ünaıebetlere 
ehemmiyet veriyoruz 
JJclgrad. 22 ( t\.ı'\.) - Avala a· 

jansı bildiriyor: 
Ba~Yekil 'f.;\·ctkoviç. :"\i~tc par 

ti kon!cran~mda siiykdi~i hir nu· 
lukıa czciimle demi:;t i r ki: 

ll aleıı. qrih bir entcrna5yonal 
\·azivct karc;;ı~mcta buhınu,·oruz. 
BugUn \'azi~·ctimiz o tarzdadır ki 
harid sirasetimizi. ı;im<liye kadar 
oldu~u gibi avnı hatlar üzerinde 
t~_kip etmemiz: yani her türlü ser· 
guz~ten ve sulhü ihlal edebilecek 
her ~yden sakınmamız lazımdır. 
Hu ~beblcdir ki bütiin komc;uları· 
1mzla iyi ve do tane münac;el~tler 
idamc~ine ehemmiyet verdik ve c· 
hcmmıyet vermekte de,·am cdiyo· 
ruz. 

Ba~,·~il bundan sonra, ıx-k ya· 
kında bırkaç milyar dinarlık bir 
d.ıhili İ5tikra7. çıkarılacağını h:ıhcr 
wrmiş ve bu istikraz ile bü\·i\k 
nari:ı. i51eri y:ı.pılaca~ını. ezcii.mle 
mcYcut yolların ı slah edileceğini 
ve yeni yollar inşa olunacağını bil 
dirmi"tir. 

GeÇen hafta 13 vapur 
batırıldı 

J,,ondra. g,~ ( A.A.) - Ami. 
rallik dairesinin haftalık tebli-

ği ~icaret filosunun 13 teşrini 
evvel 940 tarihinde gece yan sx 
biten hafta. zarfındaki ?.ayiat1: 

Ccman 32.370 t onluk İngiliz 
vapuru, ceman 11.5:)7 t onluk 
müttefik ''apuru, cemnn 13.358 
t onluk b itaraf vapur, Jd yeku. 
nn 63.265 t onluk l~ vapurdur. 
Düşman ise ayni hafta :t.ar 

fmda ccman 12'2.041 ton batır. 
dığınr jddia. etmektedir . 

Bek tevkif edildi 

Roman yadaki 
ticaret 

heyetimiz geldi 
Bir müddettcnoori H.omanya

da. hulunnn ticaret heyetimiz, 
diin sabah sant onda. lima.mmı. 
za muvasalat crlen &sarahya. 
vapuru ile şehrimize gclmiı;lcr
dir. 
Heyetimiz, Çukurova pamuk ih 

rncntçıları birliği reisi ve Bile
cik mebusu I\asım Gülek, Zira. 
at Bankası lstanbul şubesi mü
diirü i\lehmct Ali ile petrol 
limitedden Scdattan mürekkep _ 
tir. Bu rovat, dün bir muharri· 
rimize su i?.ahatı vermişlerdir: 

- Bize, bir (heyet) dcm<'k 
doğru değildir. Biz, llom:ınyada 
muhtelif ticari işl<'rin takibatı. 
na ait teknik meselelerle mCQ • 
J:Ul olduk. Başka ibirşcy bilmi _ 
yonız. Yalnız, size şukadıınnı 
söyliyebiliriz ki Romanya jle ~
rnmızda mevcut ticari miinasc _ 
bat normaldir.,, 

Basarabya vapuru ile diin 
185 yolcu gelmiştir. BunJnr a
:asında bir miktar Çek mülteci 
ıl~ Romanyadaki İngiliz koloni. 
::ıınc mensup kimseler de va.r
drr. 

General Antonesko 
Romaya gidecek 

Biikrcş, 22 ( A.A.) - Stefa· 
ni njnnsmdnn: 
. Romanya devlet reisi general 
An lonesko, Dııç<'nin da,·etine 
icabetle yakında Roma ya gide _ 
cckt ir. 

Bu ziyaretin yapılacağm.r, 1-
talyan gazeteleri muhabirlerine 
b izzat general söylemiştir. 

ajansından: haiz olmıyan bir Fransız komis-

Bulgaristan kendini 
teslim edecek mi? 

Biri saat 8-38 de, ikincisi b~ da· ,yonu ile müzakerede buluna. (Baş tarafı 1 i1ıcidd. 
kika sonra olmak üzere üç zclzc- maz.,, Bükreşi hududa bağlayan en. (Baş tarafı 1 incide) 
le olmuş ve lınlkı tcliu;a. diisürmüş- Başvekil söilerini bitirirken, 

1
ternasyonal yoluJlı başladığı nok mukabilinde belki BuJgari"tanda 

tür. Bu zeb;elclcrin ikincisi en l'id- s· h Ik h""k t" k t"d k d" · · lb" t b"l b k mihn~r dc,·lctıcrlne kul .köle -01· ıyam _a ~mı u çme ı!1 ·arar- ~n a ·en. ı~ın ı ır o o~o. ı. e _ , 
detlis~ olmuş, ve 25 s:ıniye dcvnm . larını sükunla. bcklemeğc davet emekte ıdı. Bek, kendısını gc. ma~'11. r.ızı olııeaklar bulunabiiir· 
ctmi§lir· . etmiştir. . t iren otomobilden kendisini ika. }'akat Balkanlann sulhu dan"ına. 
Bükreşin Jeo·clinamlk enstitüsü· t r,çıracak olan bu otomobile ibi-r samimi olarak bağlı ())llıı ğunn M n· 

nün ilk kayıtlanna göre zelzelenin T . ' . t nerken, Bokin planlarım ~zmiş dıimırz ~ulgu kralmm a~f'ti 
merkez üstU bizzat Homanyada bu- aym ıs ın olan lejyoner polisi taı .ıfından1 ~~h1u111 st1er1g~:eştlcro me~lekethl 
Junmaktadır. Payitahtın lıir çok yakalanmı~tır. ' e rn c n .. n.ptınnıya.ca~ı zan-
ntahallcrindc halk, paniğe tutul· b k 1 .

1 
Bek e~ell "Ben Bek d(~x· ncWrecek sebepler vardır· 

Iim ıncriJizim demiş ve sahte ' gacr, cc.nu muş "C""SOlraklara ftrlamı. ır· aşma a es 1 -t!:-
51

- Bul~rl'ltan:ı. D den- bl 
llükrcı;, 22 (A·A·) D.N.B-: b' •1 " ·• 1 Yuı;osıa,,.n ..-abut dlg·er bir "Ok . . • ır ngiliz pa.Qaportu göstermiş- • ' "' "' 
Bu sabah saat 8-40 n doğru Bük- (Baş tarafı ı rncıde1 1tir. F akat bunda muvaffak ola • .!!:ylerl nadooerek onu harbo sü-

reste bir ik!. dakika süren ~iddct- d ~ .. .. ,. 
1 

b' ruklemek balık~mm olta.sma fakll-
li bir zelzele olmu!jtur. Evlerin Şarki Akdenizde eserden mü. :rna ıgrnı gorunee poııs ere ırJ mı:, Yemden ba.5ka bir sey dcğfl-
yüzü, tavanlar catlamLS eşyalar essire jntikal ~ok sarihtir. Ve' t~uçuk milyon lei teklif etmiş- ~dlr ; 

0

Bulgaristan tllkkat ~tm 
"h . b ·· R tır t-zse devrilm~. camlar kırılmıştır. mr mı verın ugun omanyada ta- · I \ "C remi yemek Jhtiruı Ue gö:ı:l.-rl 

eok mahallelerde telefon muhabe~ kip citiği siyasetten doğrudan . Bu para, hazineye irat kay. , kapalı bir sergüzC3te abhn;a Al
ratı kesilmiştir. Elektrik tQlleıi doğruya değilse bile muhakkak dolunmu§ ve Bek, B ükre§ hapi· m a n n 1ta1yan olhısmrn iğnesi (l«!r-
kopmuıstur.Şehrin mcrk('zinde trnm surette Süveyş kanalına doğru. sanesinc nakledilmiştir. hal boğazına takılır. ·ASIM us 
Yay .seyrüseferi ynrım saat dur- dur. 
muştur- İsveç meselesini bir derece .TAKs·M s· 
t Biikre5, 22 (.\ .. \ .) - Stef:ın! a.· mazur ~ö~elebilirdik. Fak8:~ bu.... 1 ı lnemasında •114~ 
jansmdan: ı sefer, hadıseler yuk:ırrda. gostc-' 

.Muahhar malümata göre, bu sa- rilcn tarzdan az çok başka bir: Hiç bir fil mde görülmem is b ir muvaffakıyet k 
ıb~hki zelzeleler, B~krcain bir çok tarzda dahi ~>iribirini takip cy. I KA azanan 
hınalnrmı lınsara ugrntıruştır. Şim- l~,:;e, gafil avlanmnmız isin hiç-~ CAN AK LE 
diye kadnr telefat YUkuundnn balı DJr sebe}) voktur. 
sedilmemektcdir. J 

Kınahadada dün gece 
bir ev yandı 

Dün gece saat 20 de Kınalıada
da Narçmar sokağında avukat A
rtiyadise ait 25 numnralt üç katlı 

Vaziyeti, mümkün bütün in • 
kişafları ile takdir etmek ve bu ] 
inkişaflardan her birine karşı 

,koymak için en iyi vasıtalar ü-
zerinde kararlar almak için 
geniş zamanımız olmu.stur. 

ah sap e\"den yangın çıkmııı, Büyük 1 (. 
ada ve Heybeli itfaiyeleri vapur-
la adaya geçirilmiştir· ltfaiye CYin Bu Akşam 
tamamen Yanmasm:ı. mani olrunn- M E L E K 
mıştır. Tahk!kat yapılmaktadır . • 

Yağmur Sinemasında 

GEÇiLMEZ 
F ilminin scansıarma dikkat 

Her gün sa.at: 1 - 2.30 - W..O - 6,15 Ye 9 da 

Sinema dünyaıımm en parlak 'l"ıldttı, • 
tın &"tlzeı kadmı, Udhı 

HEDDYı LAMARR 
ve ROBERT. :TA YLOR 

tarafından nefltıı bir surette yaratılan ' Dün gece saat 23 5 ğa doğru 
hafif surette yağmur 

1

ba5lamııı. bir 
müddet sonra şiddetlcnmi§tir· Yağ
mur fasılalı bir şeklide devam ed!
yordu· 

SEVEN KADIN 
Amerikada büyük kur'a 

Salıya çekilecek 
Ya5ln;ı.1on, 22 CA·A·) - Talim 

için silah allına alınma sırasını ta
yfa edecek bUylik kur'a salı günü 
çekilecl"ktir-

Harbiye nazırı Stimson, Ruzvcl· 

isimli bUyUk bir Aşlc Mace.rası takdim edileccktır. Bu film sinemacılık dUn~·asınm hakild bir pırlanta.sıdrr. 
DIKK~T: ?ıılumııraıı koltuklar erkt>nc'kn aldmlmahdır. Tf'I.: 40868 

1 ' ı'ı ! ' ,, ,, ' ' 
.ı • ı. • t ' l ·I ' ,. .. 

BU AKŞAM Bru;ka bir hava kuvvetimiz, 
Fransa sahilleri açıkların~.a bir 
dü1101an gemi kafilesine Jrncum 
etmiştir. Bir gemiye isabet ol -
mmı ve gemi batmıştır. 

Hah·aıı tebllJ;l tin huzurunda l917 de nynı mak-
Uıı!na, 22 <A·A·) _ İtalyan u· satla kullanılan cam çekmeceden 

lllteuınblı"ğıl~. arargahının 137 mımarnh ilk numarayı çekecektir. Üğlcyin 
başlıyacak olnn kur'a çekilmesi n-

iPEK ve SARAY 
Senenin En Büyük Sinema Hadisesi ..• 

Şark Edebiyatının ROMEO ve JUL YET.'i 

Şark Filimciliğinin En Muhte§em Eseri ••• 

Şairi FUZULi'nin Kitabından Alınan 
Dün gece fcnaı hava yüıün. 

den İngiliz bombardıman tay
yare!('rinin haYa taarruzları 
tahdit edilmiştir. 

Bununla ~rabcr, Hamburg 
askeri lim.anın.a. şiddetli bir hü. 

.. cum yııpılnrn~ ve bombardıman 
' neticesinde birçok yangınlar 

çıkmı:.ı, infilaklar olmu.<;tur. 
Taaı nıza uğrayan diğer he

defler arasında. Reiehkol?.da bir 
marşandiz t;arı ve Stadede muh 
teli! endüstl i hedeflerile tay. 
yare meydanları varılır. 

Tayyarelcrimizden biri üssii
nt' dönmemiı:;tir. 

21 - 22 teşriniewC'l .... ecesi ltal- meliyesinin 12 snat sUrecC'ği tah
yan torpidoları, Ku:ıl d<'nizin <'C'· min edilmektedir· 
n_up k.ıs~ınd.a bUyük torpido muh- 0-
rıplen~·~ hıınayeAi aıtmda se; re· Eden'in memleketimize 
den bUyu~ bir dUşman "'Cmi kafi- ..., d ... 
lesini takıb~ baıılaınıııln~dır. Gece geleceği dogru egil 
yarısın~ d~F.1";. bi: torpido filomuz ~ndrıı, 22 (,\ .A·) - Röyter n-
kaflleyı gorm.uşllır. DüJtmnn kru· jansmrn diplomatik muharririnL'l 
vazör \"C torpıdo_ muhripleriııin şicl öğrtndiğinc göre, fogiliz lıarbiyc 
detli ateşine ragmC'n ltalyan tor- nazırı B· Fill"n"in muhtemel olarak 
pidot:ırı hUcı:m cdı:rek torpillerini gckce1c hafta vcy:ı. yakm hir Z!l

ntnnılardtr· mancia Ankarnya gidccc>ğ~ hnkkın-
ltal,; an torp~olan, ~lr kaç düı:- d:ı. B~rlin rarlyosu tarafından YP

ma.n gemlııi torıt.llcn1~ge mu\·affak ı ı ilen haberin katiycn !'Sıtsı yok-
nlr ··-Jarnrr. 1 tur. 

SiNEMALARINDA 
Büyük Türk 

LEYLA ile MECNUN 
Tt~RKÇE SÖZLÜ _ - Yeni ı;<ilrlerl 'l·a:r.an: \'P:CDl BlNGöL 

Musiki: USTAD SADETTiN KAYNAK 
. ~ 

f 

l\rEC~iT:'ll 'un J t'nl ,.~ neflı 
ş.ırkılannı llÖ~ liyf'ıı 

Münir Nureddin 

nu J:'f'CC için nnm&rah biletler 
ııabahtan itlbftttn 

SARAY ve iPEK 
ıtl~lerlnde aatıımaktadır. 

itibaren 17.MtRD"de P,;J,ffAM.RA 
1 ıl•' ,, 1 

LE YI.,\ 'nm M üeMlr \•e Darlku!Ade 
Şarkılannr Sö; llytn 

Müzeyyen Senar 
incnlal'Plda da GıiııkriloorkUr. 

' . ' ' . . '' 



Yazan 

Çorluda büyük orta 
güreşleri · 

KUçtlk orla)·a Ali ve lbrahim 
ndlı lki genç <:ıktı. 
Güreş öğleden sonra başla 

rnıştı. • 
Hükumet konağının arkaınn 

d!tki meydanda başlıyan güreşı 
otanın jandarma kumandanı 
YUzua~ı ı 't'ŞCt bey idare edi 
rordu. 

Yüzbaşı Neşet bey gUrcş mE?. 
raklrsı bir z.:ıttr. Çorluya Yusuf 
pehlivan gibi tanınmış bir gU. 
reı::ı:intn gcllşiMen pek mem. 
nundu. lkisi başbaşa. vererek, 
gtlrcş1er tertip ctmlşlctdi. 

O giln seçilec<>k ola."1 kUc;ük 
orttt pehHvaı\lntı ancak - yu
karda i iırtlcrinl yazdı~ımm gi. 
b1 - iki ktşiden ibaretti. 

Glire~ yanm saat sUrdU. 
Qıta1cah AH. tbrnhimi on iki 

daklknda ~'eltttÜ~li. Bundan son. 
ra AUntn ısıınft. iki gen~ da. 
ha ~ıklı. 

Çat lcnlı Alt onları da yenmiş 
ve bu su~Uc kll~Uk ötla birinci
si olfuU,lu. 

Arl·n ~a ın1.•nn \~e ÇM"'ct\lt h.. 

41-
~.h'Deli Şükrü, Cema.li yenmek 
ıstiyordu. Kendisini bu !.atlar 
kolay yere düşürc<'~gini ı·ınma· 
makla beraber, r,r.vin1.:ınde ı gil • 
lUmsüyordu. 

Yusuf pr)\livanın Eciırrıeli 
Şiı~rüdc ün:&dl yoktu. Hatüı bir 
talık, ~anında bulunan jan· 

dıı.rm~ vüzbtJ.Şısına: 
- ~~1 Ç<Jcuk da kaba s ··ana 

ber...:ziyor. 
I/~mekten kendini alam UL5-

tı. 
:Neşet Bey: 
- r!elc sonunu beklin lim, 

diyordu. l!k hamicde b·:.r.um 
vermek doğru olmnz. 

Halbuki, Yuauf numa.ı smı 

\'Crmiı::ti. 
- G{lrt'('(''\csiniz. beyim, ılcdi, 

Edi~cli Sükrü yenileeektir. 
- Ama ya ptm ha? Be;1 onu 

bir iln kere ~rüreste gö :üm. 
~ i l dntıı bir ~ôcuk. . 

- lstid<ı.th nm:ı. oyun h.lmı· 
yor. Sa.d ce kuwctiııo g n·cni. 
)•or. 

Neeı>f ne ' ~UdU: 

it - VAK11 ~ B1BtNClTEŞRtN 1940 

Teni& Dersl 

- Size son defa olarak töylüyomm bayan! Raketi delil, topu 
alacaksınız! 

Eminim ki, Mehmet Salim 
ahirette, Allahm huzurunda da· 
hı, elini göğsüne koyup: 

" ........ Şu tarihte alnımın teri 
hakkı olarak 20 para ltazan. 
tlnn !., diyeme7.tii. 

. Evet, bu öyle bir tipti, ki 
şımdiye kadar daima (ano.for) 
tarafından geçim yolunu bul· 
muştu. 

Onu ili< gördü~·Um gün ayn 
ayn beş mahkemede birden mu. 
hakcmcsi ,·ardı. S~ytck, uzun 
sn.kalları giıya uttı.n-cmdan l'ğil • 
mış başının inhinaslyle göğsU 
üzcrin::le blr yclpn.zc gibi n<:ıl. 
mıştı. Kelep:;c1i el!erini kalın 
kurşuni paltosunun kı\Tımları 
arasında ;;izlemiı,. avucu içerisi· 
ne ters olarak sakladığı sigara. 
sını ikide birde biribirinc bağlı 
ellerini kaldmırak nğzmo. yapıA 
tmyor, ciğerlerinin bUtlln lmv • 
vetile <:ekiştiriyordu. 
Çok kurnaT. olduğunu söylüyor 

tardı. Ama buna rağmen hayatı 
nın yarısı hatta daha fa1Jası ha.. 
pisanede gcı;mi ti. S:ı.blkn.sı ise 
muhakkak, ki krrk beş y~mın 
bir misli f a.zla ohıcaktı. 

Ne nkla, hayale gelm('Z u:rul. 
lerle, dnla\'erclerle kimleri do· 
land.ı1_'1llamıştı. ki. Kah bir pey. 
nircılık ynzıban<'si nçıyor. Ano.· 
dolunun muhtelif yerlet'inc c. 

~ınema ~8 tıyatr o ar sans yağı gönderecf!ğine aaır 

r 
f 

t 
cu 

yü.5\erile, delikanlılar da b~b 
stil ceketlerinin omuzlarını bı 
raz daha düşürerek cazibili ol. 
mast için sabaha kadar ~arp. 
tırmnclıklan ~oiin göz' erile 
itişe kakışa içeri girerek lt \yıt 
larını yaptırmışlar. Sonra <la: 

••- Efendim, bize 25 lira de. 
pozito bırakacaksınız, biz sir.ı 
nd~inizde arnnz.,. Va dile 
bulup buluşturdukları parabrı 
bırakmış vo yerine kırmm bir 
kart alarak evlerine yollanro1ş • 
lardır. Bu böylec.c hnftalt !', ay. 
lar clcv'a.m ctınifü Mehmet ~ah· 
111ln cebi ıılşmie, durmuş. 

lşte bu dalavereleri sa~·nı \k • 
la bitip tükenmez ada~ı odliyc· 
ye her gittiğim gün bır maJ1 .. 
kemcnin kapısı önünde ~ lc.ı i 
kcle~cli bekler görürdüm· Bil· 
miyorum, bu knç sene d :mn 
etti ve blr gtln onu gör<" r.cz 
oldum. Adeta. adliyeyi M€ "ımct 
Salimsiz yadırgiyordum. 

..... $. 

Bir1ı:aç a.y evvel kendisin\! so. 
kakb rastladım. HapUoa neye 
giN:r girmez boyJanmasma mü· 
sar.de etti"i sakallarını kc rl.ir. 
miş. sırtu~'a temiz bir kostüm 
gcçirn.ıişti. 

Elindcld bastonunu bir f.ngi · 
liz ccntlmeni gibi vekatla sallı. 
yor. yanınd:ı tilccar hissini ve • 
ren kalantor bir znta nefes al. 
nuıdan bir şeyler anlatıyordu. Uye ·e'1\l~i1 tkl ene;. fbrnhlmle 

t.ut '"'?Ilak istedjler. 
Yusuf ı azı oldu. 
İbrahim zaten. Aliyi gözUnc 

ltcst;tt'mc:mişU nmmıı, iltekileri 
Y;nt!btlceeğini \'C bu suretle kil. 
çUk o:rta lltintıllı ğni kazanacağı. 
nı umuyordu. 

- Her fıt>"Hvnn nilll o aa 
kuv\"e itıc ~Uvoni}ıorsa. h&'~ m• 
ediyor? 

- I<u· 'l.'ClSİ& insan, ncr "van 
olamaz. 1\:uvvet ~-rttır. li kat., 
oyun b 1l"'1ivcn de,, ne !· dar 
ktı\·_çetll olurM olsun, pel .ıvan 
o~mfiv.. beyim 1 Bu qocuk 1 lrtız 
ilik knfıılı. Fa~1 ıı bi'1;Cy iı• ren· 
mek istemiyor. ı:rndi bfü:: 1in. 
ücn 1):1 rtn. ör. 

1 

tel~nflar ~ekerek tUccnrıarı do· 
Şehir Tiyatrosu lfl!JllDMp, tandı~yor, kah bir mllelahdc. 

~~~~~hı.:~eı~.lı:mhll'11~~ Bu nkş:ım 2U,30 dn min ıdnrclıancsi kurarak hlz., 
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Ç b T cpeb:1şı Dr:ım kısrr. ... da ..-~ • ..cı~~ mctc:tlet'den. uşaklardan, kapıcı. 

Belki beni tanıdı, belki de 
benim onu tannnamı istemedi 
ve bir taksi çevirerek ımnıldu, 

Yueust. teşvik olsun diye, tb
rahimlc beraber bu iki gc~i de 
mtmdana çıkardı. 

tbrnhlm, yedi~·. eekizer da
kika. f ıısıla ne lltlsinln de tttını 
yere e-etirdt. Bu kadar kısa ıuı. 
ın r.dıı ll 1 ıtl~lyt yenen bir gen(!, 
kendi sınıfında elbette bir puvan 
alar:tktı. 

YUzba.~ı Ne ef boy, İbra.hl mi 
de kliçük orta ikinaisi olarak i. 
lan etmişti. 

i 
l~rl Ytıpılacfl. u, 

Bu glircşlct b1ntı.~ietnden <:ok 
dııha o ecan11 olltağa be:titlyor 
f 41. I\öyl M~ gtic:tu l.'ııWctli 
birtra~ rK!h11van lmtştt. 

YUzham e et bey. Ymmfıı: 
- Yarın. bU~ı.ik orta gilre$le. 

rlne erkence öaijlıyalun bi. 
ı"!nci, ikinciyi, üçUncUYü P. çe • 
hm. 

Dedi. O gün ğilreş meydanın . 
dttiı tıai!ı1nn pehlivanlar ve se 
yircller) 

-. AJltıh fai:t olwn şu pE>lıll· 
vandrut ... 
_. fiiyetcR, Yusufun arkasından 
\IUB CdifOtlardı. 

Çorluda büyük orta 
güreşleri 

Ertesi Unü tiğlcden iki saat 
ön~ gtıre~ ıncyaftfıiiia dolan 
s yircilçr, b\iyillt orta güreşle. 
ı-ini görmek i~tn sabırtwaru· 
YôrlaNı. 

l öylerdcn bü gureşte blıin. 
Cl, lkincl \'e UÇUrtfUlUğU Katan· 
mak lçhı c~ycc pelilivan gcL 
mi u. 

Jnndannn kumandanı ~iizba. 
&ı Ne~d Oey gUrcş meylanma 
btrknç jafifüüinn. dikmiş, bu 
lıuretıo lnllzamt muhafazaya 
ÇlhPmi~Ü. 

Yu uf p bl!van bUvUk orta· 
tarı. kü~Uk ortalar gibi bir gUn 
t1c ltoltıycli se<ıiP bitiremiyece. 
cini lanmin txlivorou. 

Kilçük H11lit ile Uç arkadaşı 
v ayneo. ltöylı!rdcn ~eten he
vesli gcnçl~r \'e pehlivan diye 
ta.nınart köyliller bu güreşte 
kendilerini gastcrmek 1: tfyor. 
lntdr. 

DUVUk orteylı se<:'!ecel: peh 
llvnnıar nr:ı.Sında Edirneli ŞUk· 
tU ile Cemal ilk önce mey 1anli 
çıkmt~larıh. 

Bunların eikletlcri de, b:>yla.. 
rı (!:ı hctnt:n hemen mUsmi de· 
re c1cıydi. Yüzbaşı Neşet &y 
;r;üre Lrö bneolanınn.smr c:nreL 
~· u. 

\.ikrU nlıl~an bir ı;cn ti Cc
n'ı 1 <hı.ha nbr. fakat ŞültrUden 
fa~'" ovun bilivordu. 

G 1t~ m!' •n"'l'nTn tıtnfım 
..... ,,.,_ ••n , •• ı'°\•,. t ,, ,.·r 

ı• 

Çorluda o ... ür ı:n kadar heye 
l'C!..!1h SÜrcş!er yapılmatnL'jtJ. 

tkı sene birdenbire karıı;tı • 
trı.r. 

Bu konuama cok rrürme.ii. 
Gem'.ll, F..dirn~li ŞUkrl'ntln 

sıı'tmt yac gntırdi. ZatC'ti Şük· 
rUnUrt sırtı yere gelme-.: :vdi. 
C-e!iıt..lo - Pes - diy~elt•.i. 
G.~ıa1 btr arallk hasmının b:ışı. 
rtı koltuk filtmfı alarak, odanı 
akıllı lıırpalamır,tı. 

· ·., c.r§am a OtcJlo lardw kendilerini yağll \'c zen· 
e Progronı \"o rı rn1 ket ıınt aya cı • • t?in bir kapıya yerleştircc~in • 
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ŞUkrü sersemlemişti. tıyağn ıu0crlcrı: zını.at, csıııı n tahvilde ilıtl.:"lan tal;diTilc IlotlvuOll gtJ~ 

ka1ktığt r..a.tnnn. Hasmın dön. kMntilyo • nut:ut boreMt • tFıyau dcrilece1;;tit .• , 

Şükrü o güne kadar bu de~ . . ... 

du ı. 
2

,.
4 

... tk c Cidden mübalağa ctmivorum. .ı. ..rur n::~ıind (l'l.)h8.,CS.... \lnldtlcr B'l"h " 
- Oyunla knta.ndm o.mn, .. • 22.45 • 1?3.25 hlu::llt: cııztıand <Pt.> GUneetn ı a are işin tahkikatını idare 

lem ne dPtSC Ô"Bin, c n fi nden 3.SO YnrID'{ı program çe l!npanı~ ,.,~uşu eden mUdıieiumumi muavininin 

\a&ıtı f,;z:ınl \ 'BM ti Er.an 1 

kuvvetliyim. Oğte ağzından işittim. 
CX-mal. s:>gukknnlı bir g~n~ B -ı H ll s· ıı.tncll 11iin o kadar alaka uyandır· . 

0 
eyog u c l ıneması mış, ki yu··zıcrce genç kiz ....... 

CJ.20 ı.oo 6ıU 1.05 

ıu;s 9.40 11.68 .u 
14.56 9.88 14.M Ö.S8 

ti.. üldU. Alı..,am , ., 
Ve oevap vermedi. nuı;ün s film bfrllt'n: ı - wıı. tta ı·ot91 erkek yazıhaneye üşUşmUş, gün 
!kiti de mcydnnı terke' tiler. poıı t-.arbl. Türk~ ! - Twlllu:ll l\la- Ln?::ık lercc sıra beklemiş. Nihayet 

n.ıs ı!.oo n.16 12.00 
18.50 J.81 18.49 ı.sı 

-
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Birl<aç Qü.n s=· rec < hi1<ave 
lnoe, rJ*-,tfü şlirıerlle tanıdığı 

mrL b!h"ilk Hint şSJrl Rnhindra· 
ntrl-TJ Tıı~or<.''nn lıh~ brlnn:.1· 
) rn bl .. tarnfı dn t;üı:Ulı hY a) o· 
cUiği<Ur· Bu j:ıorındn, Urlerl 
ııla tloktrmr.sınr nynm muh:ıfn· 
ı::ı ed"D ,,.alr, nıhunnn <ıertnllt•· 
fr.rlntf"n .. ı.ı,men hl-.l"ıinl keli
melerin en~n nhen~M b\irii 
yereli btıe uuayor- "nahtı· 
,ıı,n" \'e "r,f<'VV wmnm" tslmll 

. <>St>rl"rin1 •iltimizo ~nvlrt:n ar
kn,l'lc:mırı lhral im lloyt, Ta
gor!''no ha hlldiy~lnl bln.at 
kendisinin ln~lllr.ceyo tercüme 
etml=, otclıt"itıno. dolnyısllc «lnh:ı 
özlü bir tır~Prl buhın<lui:tı nı>U 
cestno \'3"'<1·11;mı söy1cme1tt~ ,.0 

hlknyM 1 bu mnlc.<ı:ıl!n krcümo 
ctt~nl i!a,·e etmelıtc~lr: 

O prenses AjltfL idi· Ve kralın 
snrav ş:ı.:ri Nar:l\ttn onu aslli g\'r· 
ml"m\rtf. Krnln veni b1r ~ur in'jat 
etUğl' gUnlerd<' te•int nvlunun 
<'peyce \'ul:arısmr:ık.i b. Jl·o"lan o
turan görtınm"''en öl. l<'V't'i1"rin 
tnın r1••,·:ıbllec"ı·Jerl mrrltbP"e kn
'lar \'tlkcıoltirdl· O m 1•!•li•lj ~p+-.,ı 
idare edc>n tıınınms1:f'••m. r,ö:'i:l· 
"11"l-"Mtı p~rıclr ycııkln l"ı~rli~tc c'ö· 
nen rıe>yyntC'rtln 1ıuıunı!ııf.U, ve ı l:ı· 
cııırnncli .ı '\ tldı'!: ül':c>fi~dcn yı.:l•:ı.
Ml"rıi arkılarmı yoll::ı.:'dI· 

p trl nin ntkMınd:ı l;U!l.:1daııım 
bir go' ... e\'i c~r l'Ji o1urdu· Kula· 
iFınn uııı.ltlan rınhı\'on 11..r s~s go
\ir ve onu he.r ndmıda mln'k ı:ı.l· 
lın <:!n~rn.·'an ötrn ayak bile1'1"
rlnl tn nniıl~ ııcıv~>eci •rd:• t.h, T 'l 

""!'., , • ı,.ı r 1 ""ri ... ~"1'i ..... n fi - . .., 
•t .,.. .,... ... _, "'\ ... 

duğ. na füılr nsla • ı .. c bir flliphtı 
~dmemlşll· PrcıtsPsln neamıesı 
Mnnj rl, nehre glderkcn, ~ı1.~1 ln c
\'inin önUtıôen gCQer, ve onunlıı 
gizliden r,iz1ivc bir kn<:, 15.f etmek 
husnsunda bir gilnll bile knc:ırmaz
dı. Yolu t!Stz, Vt' memlekete loslu· 
ğtin göh:~c-.slnl 11ınrn!ş buhıncn. ce
sıı.rete sairin odnsma ~lrer ve bıı· 
lısmın bir ucuna iJic;irdi· Nedime
nin peı;Ps!nlfi ren~nl sc>tnıelttc. 
ea<;mm ı;Içl"[tlni tnktc;tnıfa c.rtık 
bir ~"ttT"''l!!ltn :ı.lc:ntıt'SI vardı· 

Ahnll bızan glilUJl"llE'r, ve hak· 
kınr\a fısılrJaıı·rlnrdı· Bundan doİcı· 
yı dn ayiplnn:ımnz!nrdı· Zlrn ~~ı~ 
Şehhar. bu bulu~mnlnrm kendısı 
iı;ln saf bir nt'Ş0 t{'qkll cttHH hn.kl• 
knt.~ni ıı'Oli\ ~;,..ıcıne'lt kUlfe~lnc kat· 
lanmıvordu. Ne"1.t C'nin i'uni <'lr"k 
r·ıı .. ı mnna"'n'\ :zrlh'"rdu t•!rnf e· 
•:nrııe!i ltı. ~ı,.i:.~c hlr foTJi i<;ll" bu 
i ""'n rlrlnlif,i tntHJıt"'ı bacılı başt· 
r.a k'ıf MI· Fn' ... ıt 11etr. bu isme 
ktttı~'-;1 ele bir !;('V kıttı. \"C 11 di· 
m" ·i b 'lı"'r "'"" HPrl'l'n filizi cii ·e 
r-.~r .. ..ıı. Vı> alo'· rıcı f<>ni'C'r b:ı.!ıll\• 
r. ... , '""ıı'l-ı•ıar ve l'R ! ... dirtı söy• 
l"'!!An"'r. • 
~ irln, terrnnl'm ev: ıı.;ı ah:ır 

":ı~hfh.rın .:ııı b~l.'lr cl~"klı>rt-ıln fi· 
li"1"r1nb medhl nrıC'ık töltcrrllr 
Pfü\•or: kr~) bun'arl duyunca f(Z• 
krirl lt1rtli ·or, v1:1 onn gO!itn••C· 
~·or .. ;,. dr- ruıur.ı.,cycrck crvap 
V r vord ı. 

l 

i~ral or:'l ı:m suali soruvordu: 
- A'l"l"'ın \'ntlfnel bahnr mey· 

...... ,,A'l .. "•cc rtıııintnak mıcır.,· 
• • ir ,;o! • 

Yazan: T agor 

rf dı! içln için sevüıiyotdu· 
!ş:c böylece haklkatla yalan der 

lan hay:ıttn blrlbirlno karışır, ve 
Tanrının ynptığina, lful, kundl sU· 
sunu. bczcğinl hta.f· 

Yalnız ı:ıaitJ.n tcrennUm ettikleri 
tam 'haklkntler" dl- Mevzu: S~ 
ven ilah: Krlşna. Sevllcn Radliıi 
ebedi erkek. ve ebedi kadm; zn: 
tn:ının ba~lnngıcınd:uıbetl gelen k~ 
dt'r. ,.e !iohsuı: se\irtçti· Bu şnrkt· 
lann hakikati, d!Icnciden tutunuz 
kralın kendisine lt aar herkes ta• 
rafından btitUn kalpleri\c tecrübe 
Milmlştf. Şıi.Jtln şarkılo.tt hetkesln 
agunda taı. Al"Tll dııha pırıldnr.ıınsı 
ve yaıı: rUt!rftrmın en hafit bir çc· 
k!'dr. rt. .. ıld·ann!3tlo orıun e!!t'l:t!:ırı 
P."n-::erckrrlen, ov!ulıırdan, yelken· 
1.lc~"'fl. ;·öı :mnnrldft~tlö'.lli fö!ğc
lt'rd"'n s~vıstz sneJ r rıı!lnde mcm
lel·d"' tföklllUr. nk&rdr. 

Bl\ylccc, gUnler saddetlt! ge.çtf. 
Şa:r terennUm etti, kral dinledi, 
dlnli•·rnler nlkt~ adı, Manjnr! neb
rt- g'ider<'k şa1rln odnsınm önUn
den Q'PÇti, tekrar gclrl! geçli, ,::ölgc 
pcrdf'U balkonun nrdmfla göçtü \'c 
minik nltm çıngıraklar ua:ilttnn 
ötlil· 

Tam o mr:ıdn. bir aalr, cenupta· 
ki M 0 b1rn kalk::ırak safer yoluna 
do~nıMu· Amarpm· krallığmdıı 
kral Narnyan'a geldi· Tahtm <lniln· 
de durdu ve kralı medhedcn bir 
mısr:ı okudu· Gelirken biltiln enray 
şairlerine meydan okumuş, ve 7.a • 
fer S"\Tnnt Cırızaııız geçmlştı. 

Kr"'I ı; 1r! bUrmetlc şerefle ka
bul rf•i ve· 

__ Ş:ı.r, dedi so.n:ı bo11 geldln 

deı-Jm .. 
Şalf Pıındarik, gururla. cevap 

\'ereli ı 

Çeviren: lbrahim Hoyi 
lacağını bllı.lılyordu. Ql)ce uyuma· 
mıştı. Meşhur Pundarlk'ln heybeU 
:oybosu: gösterişi, bir pala gibi 
1 ıvrık Sl\'ri burnu, bit tArrua ra9' 
, atımı3 maı';rur başı, ktttaiılıkta §ti· 

trln muhayyilesini kftl:iuslruidit" 
rnıştı. 

Şehhar sabahleyin nr1tek Ut· 
rek bir kalple meydana gırdİ. Ti· 
)'atl"(i ha!hla dolmu tu· 

eaır rakibin) gÜıuınscylp eğile
rek selfunlndı. Pundarllc buna ba· 
tnın hafif bir füş!to mukabele et· 

• vo ylizUnU, manalı ~lr glllUmsc
~c }le kcndislno flôro!!liıJ eden 
.u"klüp1eHrmı lialkaı1n3 ~cv1fdl. 

tlf.~ hb r bak!§lnrinı yukand ' net
•• ""~ı lloraeu balkona knl~rdı vo 
eıser bon bugünkü mUca..ı-ıcnı .. 

&ıll'h" • ~ ... 1 1 olursam sahibem semin ruu· 
Zfiff ' • • Qr hı.mliı ş:~.hlnnaeak .• diyerek 
ıtçmı:ıen, zihninden scvgil'si'l.I s~ 
AnUadı. 

kr Borazan öttü. Bilyük knlabalık 
ala zafer d!leven avnzelcrlo Hay 

t.ıra ı ~ . ra r nya"n k ıu. Bevıı.ı nmple 
hır Ib " ~ bi 0 i:ıe giymiş olım krol, kR) an 
! sonbnb:ırm ttıtn1ır: C1bf ttğır 

agır salona girdi "e tahtınn otur· 
rJu. Punclarik dynğa kalkU ve g~ 

. ~~ş, büyUk snlon sessizliğe gömül· 
k u. Şair, başı )'Ukıı.rtya knlkık, ve 
abaınuş bir btıldc ctlr1"vt'n scs1• 

le • 0 
• • • kral Narayn.n'm medih ve si· 

tayfşinl terennüme başladı· Keli· 
nıelerl köpUren dalgalar gibi snlo· 
nun duvarlcınnda patln.dı, ve dinli· 
~en kalabalığın kaburr,alarmda tn-
trdnrmış gibi oldu. Nnr:ıy:m ~mi· 

n:ı tilrlü ttirlU m:ın:ı.lnr verişinda· 
kt i, ve bu isimlerin her bir hartıni 

~mal. hasmımı. ka.K.eı1 omuz 
larmı knptır:ırak yere clU~ü. 

- Sshlp, ha.rp nnyonııü· 
E:rnlın • arny fi:ıirl Şehhar, ilham 

pc-risl n1uh3.r('be!i!n~n na.mı yapı· 

ilrlU lilrlU bulu§larla mısral~ 
ağında 6rUşUndoki maharet ~aı1-
knı dinlöyl&I~rllıln ftdettt nefesi;_ 
ı lnf tıkryördu 

(f>cuhı cx'liror) 

gitti. 
Fakat... can çıkar, huy çık· 

ınazmı~ ... Mehmet Salim de hu.. 
yundan vazgeçememiş ve bu 
aef cr iht.hhal anar ömrUnU re • 
f ahla gPc-ırebilırtck için ynklü 
bit iş yapmı~1ı. Ama gelgcle. 
liın. her defasmdn olduğu gibi, 
gayet namuskaraoo olan bu 
ticari hareketi de ( l) bir clirlinı 
~ayılarak yakalanmıştı. 

Ne rn1 }·apmıştı7 Hiç cnnım, 
Jsrnl meşhur bir klilbümt:~n 
adında. bir nıecmuacık . çıkar· 
mış, bu isimle bastırdığı kat't
lıı.tı vilft.y~tler~ gönder<ırek, halk 
<n1 r!nI, 1:5NcdiyeJerj, n~ bUc· 
yim hemen bUtün Ann.dolu tüc. 
carlarmı, bayilerini dolandır· 
mışlı. 

Ann.doludıın telgrafla haYale. 
ler yağmur gibi geliyordu. 50, 
100, 15Ö lira ... MUddeiumumflik 
bunlnn nasıl top:ırlıya.eağllıı 
şaşırdı ve postaneye bir nuihke· 
mc kararı çıleatttı. 

YckQn, hE?rhaJde 00$ bini a.ş. 
mıştı. 

}.fohmot Salinı geçen gün, 
mahkemeye yine o alışkın tav· 
rilEf sokulduğu ıaman, dikkat 
ettim, ki artık bezmi. ti. Urun 
zamandır oynadığı (Kedi • Sı • 
çan) oyunu tı.ttlk sökinüyofdu, 
lbtiya.rlamışti. 

Şimdi oo yapıyor, diye som. 
caksmız, bakın anlatayım. o. 
hakiktı.U!n namus1u blr adam 
olôlf. Anın, yine (a.na.f or) yaeı· 
yôr. 

Ynptığ1 fş, sadece. tevkiflıtı. 
nedekl hUcresinBe elinde ka· 
lem, kağıt memleketin muteber 
zatlarına. şöyle me'ktuplnt yaz. 
maktadır: 

''Efendim, ben ~1c1A namus 
lu bir kita.pçı idim. Dllkkıll'ı ve 
meslek babamda:n tevatilS el· 
mtstı. GlU gibi getiıllP gidiyor. 
dum. 

Bir ğiln dükldi.niı. bit çocuk 
gfildl. Bnzı kitaplar satmak is· 
tojiğini söyledi. Ne bileyim ben 
aldım. Çocuk birkaç defo dabtı 
ge1di, bir hayli kitap sattı. 

lcğcr bunlan çalnrmış. Bir 
giln yakalandı. Beni de hırsız • 
lık malı satın aldığım için htı. • 
pisancyo attılar. Dükkfınım lm .. 
pandı, ailem, çocuklarım, bcıı 
pcri§all bir haldeyiz. GönlUiıilı 
den kopart l1er h:ıngl blr mcb • 
InğI şu adteso yollnrsanız; bir 
garip masumu scvindinni~ olur 
suntız. 

Adresim t;udur: Hocn Mch 
met S!1lim, lstanbul tcvkifha. 
ncsindo.1, 

Mehmet S~lirt.ıin lio.pisa.ne :ka 
Msındakl mevduatı gUn gcÇtil< 
<;c kabarıyor. Oç gun cvvcl bir 
me~hurumuz 500 lirn gönder. 
miş. 

l\1ehtnet SaUM şlın81 b:ıpisa 
n~eki hırsıtla.ra doi;nıluk der. 
si vcrivor. • 

41- DaktnIZt b:ına. diyOnnUŞ. 
Allana biıı bereket. Artik :na· 
musunıla. zcdnip gidiyon.ını. 
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1 Otff .. TtRQ•t ı J 

1 BABEB · ıazetell 1 Valı~t ·neş~iyatından: 
(Ba§ tarafı 1 incide) sindeki ku1Ubcnln alt kat odasını 

i Tertip ettiği bir müsa· i Seçme 
i baka ile okuyucularına: . H. k A 1 er Toprağa bir iki kazma. vurunca, miisteciri F'chın!d.cn kira~ ve 

beyaz bir ·yatak çar§afına sartl· Suhaincs ile beraber ıolurmnğn 
mıu bJr kadm cesedi mey!1nnn. ç_ık· b:ışlamıştrr· i Mlkellel bir ev ~ 1 aye 

ı i Dördüncü Kitab ' 1 \ mış, korkularmdaa ş:l§trnn mwçı- İnekçi .~chmı fzmlto gidinoo 
vanlar soluğu jandarma kıırako- Bu aralık bahçıvan 1 vo inekçi 
lunda almışlardır· l"ehml, 1imito bir seyahate çık· 

Vaka. müddeiumumiliğe haber mış •:c yalnız kalan Dan)"al bir ih· 
vcrilmie, nöbetçi mUdde!umumi timalc göre•on gUn kadar evvel. 
muavinlerinden Jt~crldun Bagana, kadını ellcrlle, boğarak, diğer bir 
yanında adliye doktoru Salih Ha· ihtimale göro sa.bahle,>in uyurken 
§Un olduğu he.tdo hemen lıAfilso yastığı ağıma kapayarak öldlir

: ve m111ıteııı c 
: 11 dıseıer Hatıra defterı 

adıyle ncşrcdildı 

Bu Kitabda: 

1 

1 

mahallino gltınlş, tahkikata ba~· mü.ştfir. 
Iamıştrr· Ceset bahç-cyc gömiilüyor ' 

Cesedi lıuluıınn kadın Danyal buridn.n sonra bUyilk bir 
Cesedi bulunan kadın bu bahçe- sofukka.tılılıkla gcccy! beklemiş ve 

dek! kulübenin alt katında oturan Ortalık karardıktan sonra cesedi 
34 yaşında manav Danyıılm met· bahçeye çıkararıık bir incir nfacı
rcsl 44 yaşında Suhaines'indir· nm dibinde bir hendek kazmış ve 

Tahkikat sonunda tesbit olun· ı kaduıı çml çıplak soyarak bir ya· 
duğuna g!Sre kadını öldüren Dan- ı tak çat'§n.fma. sa.rını.s YO •gömmU.5-
ya.ldir. Danyal bundan bir müddet tUr· 

Verıvor. 
Kuponlarını 
toplayınız .1 

T alsilat HABER il 
,_ ..... :::~~:~:: ......... !! 

Kenan Hulusi 
Hikmet Münir 
Yekta Ragıb 
Osman Cemal 

Muazzez Kaptanoğlu' · 
nan :ıtkftyelert \"ardır. 

128 sa:> falık bu kitabın kry 

1 metı 10 kuruştur. 

1 

€vveı Stthaincs Uc r otres hayatı Bir kaç g!in sonra inekçi Fehmi 
.} :ış~ağa başlamıştır. Kadın, mu· dönmil"', Dnnyalm kansını göremt-
hitlndo çok gU.rUltUcü, sinirli ve yinco mera.le ederek f>Ormuştur- , 
her gün koca.sı ile gırtlak gırtlağa Dnn:ral, k~rı~trun Bcyoğlunda bir 
ka.vgıı t.>d"r bir kadın olarak ta· eve h!zmO~ıUge gitiğinl ııöylemlş, 

l8tanbu1 Asliye l'ılahkcnı<ıtll D wıcu 

Z2/10/t)40 Salı günü lstnnbul Bele. Hukuk RAklmll,-lndeu : 
diyesi Merkez HAiinde toptan ııatılan 4oı1236 

T.optan ve peı-akende 
yaş meyva fiyatları 

nınmlfjtır· Fehmi de ışf fr.zla incelememiştir. d d Ve •"bZ" Beyazıtt.ıı Ta\"§DJl~I Hamam so. orta erı!CC c ya" mcvva .,... " 
.. "· kak ıo No.lı hanede Habibe ta.rafm· 

Ancak kadmm 9000 liralık bir Fchnılnin )"amağı bahç<'dckl 
drahomnsı olduğundan Dıın:ral bil· tüm~iH görünco 

flyatlan: 
ctNSt Kanış dan Bcşlkta§tn Dikili Tq çıkmnzmda 

31 .Ne.lı hanede kocası Nafiz aleyhine 
tün bu hallerine tahammül ctın!.IJ :\ncak, dün Fehmi..in yamağı • 
ve kadmdan aldığı para ile Bcyog· Alı bahçede dolaşırken incir ağacı- Bamya 
landa bir manav dUkkfuıı ı:ıç1111§- mn dibinde reni kar.lmış bir tilin· aa:azkabağı 
tır. Danyal biraz çnpkm bir erkek· sek görmü~ ve Fehmiye burasını Faaulye çaIJ 

22 
l2 
20 

Hr- kendi inin kazıp kazmadığım ror. Fasulye Ayşokadm 
I>oshı Dany:ı.J r.:ı.rıılıı:-ı bitı:-dll.ien muştur. Feh.:ni hayret etmış ,·c c- Fuulye Barbunye mrmm ıı 

f;()Dra·- !ine bir kazma alarak incir :ığacı- Fasulye Yeşil o 

l1 

füsa bir zamanda kndınla.rlu dü- nm altına gitmi~tir. Domates ım 7 
tip kalkan Danyal luırnl~ı bl- Fehmi kazma ile yeni kazılmış .Domates aınk 
ti~ş, hattıi. b~ sırndıı k~~Uuced? , kı ma bir iki defa vurduktan ronra 
AnJcl adında hır gPn<; "' dn nı· cvvelll beyaz hir bez, sonra bir kol 

Semizotu 
.Pıru& 

Iapa.nak 

s 
s 

a;ılanmıştır. . \'C nihayet tefessüh etmiş bir kadm 
Bı:nu haber ala? Suh~ınes solu· cc::edi meudana çıkmı!'tır 

7 

• d t u ,·cnı nlr;ıı.nlısının c • .. • ~u. c:; unu ., ' - Korku ve heyecan ıle sa~ıran 
Lahana 
KereviZ kök 
Kt're'1z yapnık 
BUber dolmıılık 
BUber slvrl 
Patates 

5 
8 
7 • tele almış ,.n ı;c~;e kızı eo~s.k or· bahçn-anlar hl men jandrım';a' ka. 

'!"'-ıt h c-ııno geç rek hır hnyll rakoluna ko~arak ''akayı haber 
no\-roü<11, saçlarını :r'Uçl• varak ko· · l d' • \ 7 

· · · . vemu er ır. 
parmıştır· 

ll 

Bunun fizeıinc Danyal, metresi 
11"1 bn.şıı çıkıınuyacağmı anlıyar.ık 
knndisi ile banşnıış görünerek, 
Ramide avukat Nazmlnln bah~~ 

Rö yter muhabiri 
dıvor ki 
(Baş tarafı 1 incide) 

' 'Almanle.rni bUtlin Romen yol· 
hnnm ltontroluııu istedikleri ve 
ltnlyırnlann da Tuna Uzcrinden 
pı>trol nakJJ ic;in en bUyük tonajı 

elde <>tmek üzere bir kumpanya 
tc~kil <:>,YIC'dilclcrl bildirilmektedir· 

Vh anadan golcn yeıfi haberler 
mihverin Balkanlımfakl maksatla... 
rll'I haber vermektedir· 

Berlifiln salfıhlvctll k:ıynakla • 
rmdan gcl"n malumata göre. bir 
tarnftı:ın İnj!'iltnrnnln adalardaki 
kudrPtinl al:im vaziyette tutmak 
için trırrntrre Uzerino yanıl~ ha
va hücumları ve batıdaki Alman 
orduları muhafaza olıınacnk. diğer 
taraftan ynkm do~da blivtilr mlk
,> nstn hnrekıit tcrtlp cililecekUr. 
Bu hnrekatm hedefi ablukayı kır. 
mcık ve Balkanlar üzPrlnden Bas· 
ra. körfr.,.ine doğru bir tıızyı'Kle 
bulunmaktır. 

Yine bu Viyana haberlerine gö. 
re, Bulgaristan ,.o Macaristan• Al· 
mnn kıtalannm kendi topraklarm. 
dan ~eç.meslni esas iU'-arlle k:ı • 
bul f!tmişlcrdir. 

Bir askeri harekete mukadde • 
me olan politika siyasetine dahil 
olan Mueolininin Yugoslav budu· 
<iundnkf 1tal;-an krtaatmı zlynrd 
etmP.sl bu memlekete uslu otur •• 
ması i<:iıı yap1lmJŞ bir ihtar ola · 
rak telakki edilmektedir. 

Herhalde ~urn.51 -ışikArdrr ki ya
kın doğuda fiili harekat l~ln Al
mnnbırm iaşeyi idame etmek •üze. 
re Yu~oslavya . Uzerlnden &-ıanik 
ve lstıınbula gitmoktE' olan Sem· 
plon Orynn cksnreslnln kontrolu 
nu ellerinde tutmaları icap . eder. 
Balk nlarda kAnunuevvele do~ 
kış hııcılar ve ondan sonra Tuna 
doudıı ';u !<;in başkn mllnakale 
yoJiıırmı kullanmak lazımdır· 

Buna binaen, bUyük mikya.fta 
lı1rckntın ilkbahara Jcad:ı.r tehiri 
: n crlE'cckttr.,. 

Times ı:ru:ctesinln diplomatik 
omharriri de şu salırlan yazıyor· 

Ilulgaristandn Alınan kıtalan
mn bulunduğu hakkındaki h'al>,..r· 
ler doğru değildir· Bul~ar hUkü
mcti diğer bir Balkan devletltıhı 
aleyhine mUte,·ecclh herhangi bir 
harekete iştirak <ıtınivcceğlnl ve 
Almnnya ile 1talynnrn kent11~ni 
bö,·le b!r hareket lcin t..1Z\ik et· 
nu!$ olmıı.dıklannr bildlrmlfitlr· 

Danyal jandl\nnalarla katşıla.ryor 
Bahçıvanlar, biraz sonr::ı yanJa. 

nnda· jandarmalar olduğu h::ıld" 
bahçey.c döndükleri zam~ Danea 
de yeni: ddnmiış bulunmaJ<tadrr. 

Karşısınd:ı. jandarmamrı görünce 
birdenbire . ~psar.ı kesilmiş.. dür 
memek i~ du,·ara tutunmuş ve: 

" - Ben öldurmedim, ben öl· 
dürme9-im1 demtğc ba~amıŞtır. 

Dııuy:ıl jandarmalar tarafından 

yakalanarak karakola gotürülmüş
tür. 

Katil ı.uçunu .lnkfır edl~·or .• 
Biraz .~nra miidd.eiuro,umi mu. 

avini ··Feridun tarafından ~rguyi1 
çekile11 DanraJ. ott13)~im inkir • 
etmiş. 'şunları ~örlf'.mi~tir: 

"- Bana babamı ça'ğirın. ijbi 
aneak o anlayabilir .. Siz Deni kati! 
sanıvorsumlz. Fakat Suh"aines'i 
ben ·öldürme4im. 

10 giın kadar ·cvvel ahitda bey. 
girlerini timar ediyord.uk. Beygir, 
birdenbire ı;iddetli bir çif tc' savur
du. Karım· yaralanarak yer~ dü~ 
tü ve biraz sonrlı öldü. 

Son za..'113Jl)arda kcri1isiyle a. 
ram açık Ölduğundan herk$?$ karı· 
mr ben öldürdüm. sanacaktr. 

Korktum ve cesedi üç gün ·alur4 

da'. bıraktıkta.ı sonra hir gc~ ya. 
rısı alıp, bahçede açtığnn bir hen-
değe göll)dü:lt... · . · 

Halb\ı.ki cest."<li muayene eden 
ndli.}·c doktoru Snl!h Hatim, başı· 
nm arka tjırafma derili bir bıçak yıi 
rası bulmuş . ve otÔpsi yapılması 
için morga ·kalÇı'rtnuştır. . 

Katil ·bugün adliyeye teslim o-: 
}\,\nacaktır. 

Soğan 

I'aJ.lıcan baş 

Pa tııca.n orta. 
I'a.Uıca.n u!ıık 

~tlıcan bostan 
Hıyar 

Karna btbıı.r 
llaydanoz 
Dereotu 
Havuç 
Pancar 
Turp kııı:ımt 
Turp bayır 
O&Um Çawı 
üztım yapmcal{ 
tritıiii mo,kiıc 
Üzüm Ra:.akı 
ü:ı:Um ooıbaı 

1 
Üzüm Siyah 

Eldıa Amasya. 
El~a lnet>qlu 
Armut Ank;ara. 
Armut Karadçnll: 
Armut Ya~ 
Ce\1z kabuklu . . 
Ayva 
Nar 
Kutan o 
.Muz yeril • 
Limon eCDebi 420·504·576 
Limon yeril 
Karpuz Alaca ba~ 
Karpuz Ala~ orta 
Karpuz Ala.c:ı u!ak' 
Kavun .K~rknğaç BM 
K:nvun Kırknğaç orta 
Kn?t"lln Krri<ağa~ uta k 
Kavun Hasanbey ~ 
Kavun H~bey ortA 
Kavun Hesanbcy ufak 

s 
6 .50 
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2.50 
J.23 
5 
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Mektepler. açlldı 
1 

Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 
kit~plar~nı.zi "VAKiT,, kütü.~hanesinden' ko· ı 

. laylıkla tedarik edebiHrsiniz • · · .. .. imi ___ _ 
- - --------......--------=--~-----

• 
ı s ta n t> u' ı a e ı e çt ı ye e D 

500,00 

2H,:12 

120.00 

160.00 

• G a =a ·n ı ~ .r ı , . 
. . 

nıı 

t~nat' 

37,'50 Aksarnyda M.im::ır Komflleltio '?dah. I{lzılta~ ,.c AzlmkO.r 
• • · Go.tla ::6 'mcr.ndada 27,90 mctr ... m•1rabb11 S31lah arsa. 

16,07 ~bz:ıd3ba§Uld3. Ktrkçeşmc Ma1İ. Eiıl~f So. 2 inci ndac!:ı 
. 26,79 nıetre murabbaı sabıUf arsa. 

• 9,0ı:> ?.lcrenİıcfa Mc~~ Mah. Tacirler So. d:ı 743 Uncu 
nda::ui 40 metre murnbb:ır ı.ah:ılJ ars.a. 

12,00 ARSirayda :Mınıar ~cınAlctlln Meiı. ,Kosk::ı. Cnd. JS inci 
' naada ~.Oo M2 sahalr n:-s:ı. 

açmıı; olduğu Bo~anmn davaıımd:ı: 

M.alcyho g!Snderllcn dava nrzuhall.Ddc 
bu namda vo .isimde kJmso olmadığı 

§Uh verilerek tobl!ğalz iade odUd\ğl 
g6rUldOğündcn dnvıı. arzuhaline karşI 
20 ctın zarfmd:ı. ce\·np vermesi ''c 
mahltemo Jçln tayin edilen 29/ 11/940 
saat 14 de talik cdilml" olduğundan ı 
mabk~yo gclmcsJ, aksi takdirde 
mubalrnmcye ı;ıynbcn <lcvam edileceği 1 

davetiye makamına kaim olmak Uzc
re ilfı.n olunur. '(33533) 

latanbul Asllyo l\lahl\cnl('ı;l D tumı 
Hukuk .llild.m!J~lnden : 

40/1122 

Sultan Perill tarnfmdan Pııngaltıdn 
Dere ııokak JO/l No.da mukim kocası 1 
Aram Taroyan aleybloc aı;mııı olduğu 1 
bo§8.Dma da\'asmm yapılma.kta olan 
muhakemesinde: Du"B. olunan ika· 
metglbı mec;hul olup dava nrzuhaU 
\"O da\"eUyc mahkeme dl\'ıı.nhancslne 
talik \'C gnzete Ue de ııruıat icra edil. 
dlğl baldo gclmcdJğıoden muhakeme· 
n1n gıyaben icrasmıı. lmr:ı.r ..,·crUmJş 

oldU~"U ve muhakeme sUoU de 27 /ll/ 
940 .saat JO ıı talik cdllml;, olduğun· 
dan gıyap kararı makamına kaim ol· 
mak O.Zere IJA;n olunur. (33540) 

Bulgar hUkümett Ego d;ınlzl is
tiknmetindc hiç bir istek ileri süı
mem!ştir ve kendit:ğinden böyle 
bir .istekte bulunması da pek nz ih· 
timnl dahilindedir· Zira ma{ümdur 
Jti böyle bir mesele en kuvvetli 
deniz dev1etlıi!n mu,·af!lknti olmn
dan halledilemez. 

Bundan başka, Bulgarlstırn cjn
hilinde Rus taraftnrJarilç Alm\)D 
,vmıftarln.n nrıu>"?dn mUcııdcledc 

Tahmln bedelleri Ue ilk t~mlna~ mlkt:Brlnn yukarda yazılı arsalar nyrt 
nyn açık arttırınnyu konulmuşt\lr. şnrtnamclcr Zabıt ve :Mıı:ımclfıt MUdUr· 
JUğil kalcmind::ı gUrUlccckUr. lhnlc 7/11/940 Perşçr.ıbc glliıll &.'lnt H tc D:ıl 
mı EncUmendc ynpılı(ca.ktır. Taıİplcrln ilk teminat ı:ı:nkbuz veya mektupları 
ile 'ıh~e ~il muı:ısycu sııp.tte Daimi Encümende bulunmaları. (10213) 1 

• 1 . 
..::rt.ıbı · 'ASIM U!> Umum ı t><:rıv:nı •rbrr f'<it.n: 

devnın etmcktı>dfr· • > Basııdığı. yer: l',AK 11 Matt>oan ..._ . Rtfik • A.lzmd Sçvf Pı;J1 p 

• 

POKER-PLAY 
bıçakları geldi. Her yerde 
bulunur, markaya dikkat 

ediniz POKER· Pi.AV 

Deposu: 
JAK OEKALO ve ŞOR. 
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DÜNYANIN 
EN İYİ 
TRAŞ 

BtCAKLARlblR 
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Devlet Demiryoltar~~~ J!!ma-!l!an 
işletme Umurn_idaresi 'ilanları 

.Metre mıK·ar:ıı muoammcn bedel1 ü (Kırk Oc) llra ol&D takrlben ~ ı ı3 
amootajltk ltcreste 31/10/1940 :rcr:;ıcmbe ıttnO aat 1"'80 d& bpalı ı:nrt uau· 
ıu ııo Ankarada !do.re b1nnsmda .atm &lınacakbr, 

·Bu işe girmek tstıycnlerlD 12215,'50 (Bin Dd )'!Is 1fım! 1'11 11r& ~m ku . 
ru') liralık muvakkat teminat Uo kanunun tayin ett:flt ftlflml~ \'tı tek· 
liflerini aynı gün tllat 14,30 a kadar Komtsyon ~ttne ftl'Jmler111Zıt;!l~ır. 

şartnameler p:ırasız olarak Ankarads ?ıı!alzeme d.alres!ndaı, ~']ppa· 
~da Teseıınm ''c Sevk Şe!llğtnden dıı.ğıtılacakbr. (98§5) 

Belediye Sular idaresinden:. . 
ldnrcmiz.in aboncnıan scrvlııl için kapalı zarflı ekalltme Ue 21S.OOO b.t. 

ton, 187.500 makbuz, 4.800 bordro b::stınıacaktır. 
Eltslltmcye girmek arıı:u edenler Tqkııl.mdek11dare mcrkcz1ı!de, ıevumı 

servisinden parruuz olarak §artn:ımcslnl alabWrler. 
Eksltme 4/ 11/940 p::ızartcsl gUnU yapılacaktır. Teklıt zru1l&n ' lll!D40 

p:ızarteşl günU saat (15) c kadar kabul cdlllr. Daha. sonra geUr1lccek zarf., 
lar kabul edilmez. (10091) 


