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JDAHg F.\'t: J\nkRra C'a ·-a•a • .A.AA .. -

Tek 
Tok 

•• soz, 
söz! 

Yazan: fazıl Ahmed Aykaç 
Radyom11.Z11D pek hskh bir se

\inçlc foma.s ettiği bir nol<ta ü~c 
rine bugün dlkkatinıld tek~if etmek 
lstiJ oruz. Mlhrnr ba."lınmm.' c ~d 
'olannm ruba \C dili maJum· \ ıl
dınm harbi namı altında her yeri 
"lmşcl\k~N< i!iti~ f'n tf'şebbfü·, scı
rc.fli milletlerin J\ahramanc-,a mu
ı.11, cmettnden yaııma hlr ımntt-0nt•· 
re çarııtıkra Miliıcılıırrn lıiıld<>ii 
artı\'or· Henı hiddeti, henı de ma
sum. H! adı: \ arlı\ılara sıthhntrnli, 
bıh bk mm affa.im Ptsilliğin hınrı
nr 

0

kü\·iik topra.kla;.la ç.uımlrulu'kla 
alma le ~a~ r<-tl ha.ki\u\t en iğrenıllri 
el hlr mahl~ et ka:r.anıyor· 

Rad~omuz bu \aziyc•t karsı ... ın 
da ga:ıet4"1t•rimbin durumunu an· 
latmıstr 'e göst.em1i ... 1i ki matbu 
atnnum IL'S&ııı (la giinlü ;;ihi bir~ir· 
Ne ~rlatanhii;a rai;hd weriı, ne 
do TaY~aru.ılıuı miitrt>!oisir olarak 
'azlfeİerlnıiı:i unutnııığıı ni~ Plirni:1. 
\ıt.rdır· \ıul~c·t hö~h· olunca ~a· 
kında J,I diiııiimiiıll' \nnu~ğon11. 
tııllli be.~ ram hiıiııı :i~in lıir de 

,, t • 

iç blrllğt, "~ a7.imlc lstlilal koru-

Hitler 
General Franko ile 

görüşecek 
Mülakat lspanyol-Fran· 
sız hududunda olacak 

r 

GcıırrnT Fraııko 

Hitlerle görüştükten 
ıonra 

Laval 
Visi've 
döndO 
Fransız filosu ile 

tayyarelerin Mihverin 
emrine terkedilmesi ile 

M8stemlekeleria 
taksimi teklif 

edtımlş ı 

Peten'ın ısrarı 
üzerine 
teklifler 

reddolundu 
Vişi, 23 ( .. 11.) - ll<nas Ajan

sı bildirhor: 
um~ı. Bitlerle görüştükten son. 

ra burm:a dönrnü ve Mareşal Pe
ten jlc ~örüşmfü;tur. Laval derhal 

• 

Almmı istila iislr:rindrn 

, 

birinitı bonıbardımaııındmı soma T11giliz tayymrleri tarafından çekilen rtm#i 
(bomba i:;abct ed.<11 lıir gemi batıyor) ma htl~'l'amı olıM•ak1ır· ~u hnklka.· 

tin diln1a nesri\ atını adını adım 
takip .,den bir ~ak»ın farafıııdan 
hütUn Tiirk dlnle\ir.H<•riniıı ı..,:ı~rtı· 
na eri ttrilmiş oİma..,.mı ;~i 1 fıı· 
rahlıiıJ la kaJ detmek ı...t.erlııı· 

MadrU, 23 < ,.,\.) -- Alman rad 
~·osu, llilkr\c genC'ral 1''rankonun 
İspanyol - Fransız hududunda 
mtilfıki olacaklaııın hildirınPktedir. 
D~' !et rPl11l<'rine B Fon Rib'ben
trop 'e Suner f('fokut <'dcccklir. 

~;ne Parisc hart".ket etmiştir.. 1 
(Devamı 4 üncildr.) 

Hamburg'a 
1000 yangın 
bombası atıldı 

On Vlliyette 
'"nlpayı harp atA!tl sardığı ta

rihtftı~ri ınemJekeffmlz şuarbı 
'e değerli blr e;alh 7.aferl kazandı· 
Rh namusla ,.e yılmaz bir ld~t
likle ntan tçln çah manm, hlr 
mllleti Da811 hakka f!nHrcoeğinl 
diinya)'a göırt.ennı, hlr heyetiz· Bu· 
gtinc kada.r gözli perdf'll olm1) an· 
lara ~ine J .. bat ~tnıis bul11nuyoruz 
ki. ~ iUeriDd 
ana topntmuıAn mank old11p r 
Jıemmh ct.c "-uunımuı liihJktlr. 
lt{'m de onun bbtüııliı~u H' i tiJ•· 
ıa.11 hw .. usunıla fr\ kııladt• titiı. o 
lan hi .. sh a1nım .. et rafrmı:ulıı\ıi mil 
lrflprio 

0

h<>r tiirhi huku'kmıa a:nıı 
"'urctlc hiinnPtkirılır· t:i:;cr in 
"an, l'lhan hadi .. ııtını ~iiııliik '!' 
l.uat komi"\ onl'u .. u güzü tlı• deı;ll 
dr daha .. ; .. ı .. tıir adr .. e arkasın . " .... ~ 

dım miıtal<>a cdl'rsı· hir ııoktıı~ı 
lcsllnt f'tınck ıııec-huri~rtinıll' k~· 
lır. O nokt! hak taııımak 't' dog 
ruluk hilmf'k ~lhl lıuı;iiıı J\ürr üı.c
rindr unutıılnıu .. sııııılıtn hıl ... l<>tlr· 
rln. ~iııuli~ e kaılıtr t.anırııııwlıııı 
:.iistt>_rUnwğe dt•\ anı l'llilnıc•si hıı
kJkaflılir. 

rıa ticaret bayatı 
Dün sabah . Yunanistandan . . 

gelip AnkataJa gitti 

Londra, 23 ( A.A.) - I lava ne
zareti istihbarat bürosu, lngiliz 
bombardıman tayyarelerinin salı 
t'ecesi Harnburga karşı ) apllklan 
hücum hakkında Ş\l tar~ilatı ,·er-
mektedir: ~ 

B1ı111iö ft Vö tfill!lliliiiidııi 
inşa edilmd<tc olan düşman fiarp 
gemileri ciddi hir hucuma uğra. 

' nuştrr. Bir saatten fazla suren hü-
' cum esnasında yüksek infilak kud

retinde tonlarca homba ve insaat 
tezgfilılariylc Cİ\'ar h.1\ uzlara bin 

j 

tane yangın bomba<-ı atılmı~tır. . 
Huhr ha\ za ında ağır homb.ırdı. 

man tayyareleri J >u ~ldorf civa
rında Rei.;holz petrol ta fiyc fab
rıka ... ıııa kar]t yıldırım gibi hü. 
cıımlar yapmı)ardır. 

( Detıamı 4 iincfldt} 

Belediye hudutları içindeki 
nüfus miktarı belli oldu 

Son sayım neticesinde 10 ~ 'Antalya 28-12'7, Sıvu 41·247, Kd
belediye hudutları içindeki nUftm t3!DCmu 13.780, Konya M·MO, !> 
miktarı istatistik umum mlldUrlU.- qehir 60·614., B&lıkM.r 29-0.'9, 
ğnnden .dUn Akı=ıa.m aldırnım: ma· "endn 30·193, Gaziantep S7.3U· 
~ ~ ,_..,r: 1.ltıuıl illa...... ndlctan h~ 

İzmir 184 362. Adan& 89.99(), tetkik edilmektedir· 

Dobraca 7 ürkierin 
den 984 kişi geldi 

Kafile reisinin beyanatt 
Köstencedeki 960 kişi de bugünlerde gelecek 

1" ı•rhulünıiıl d<>ğildlr: nı:uuııu fih 
so~ k-tm'l.t.-n yine kıu:ınmıyalıın: 
isUkliil \'C srn-f dl'ıtllrn mPOıu· 
ltlun rahmf'ti, ancak bö~ le ı:a~ c 
lf'r ugnıodll ~-urtt.a.5 kanından :u+ 
l('r akmıı, toprakla.r Üı«'rinn ~ a}:ar• 
O ['f'.brıılt>dir ki biihin tarihin gozU 
memlrk4•timiıi bu tmlnmdıı.n ~.Qk 
h<>l'('k<-tll gonuü.,tilr· lla~ dan ~e
l<'n ı tiklillcr ,ine r.abueak huya 

t Helçika başvekili 
ıle harıcıye nazırı 

Ank(ırnya giden Fin ticarrt lıcyr.li L d d 
Ti·ırkhc ile Fiııl·.ıı .İ\ıı arasında 'nczarelı tiraırt ic!Pr! müdtirii Tn- ı on ra a 

1 · ı etind,..ki lw 

, . ~ 

gidiyor· Son 7JUD&nlarda JK'k çoı;ıı 
na nt.Pitlamadık mı? 

m('··rut ticnrrt anla ;mn ::ırmda ba- uno Jalnntının r )nB 
/ 

l 2" AA J ]J ··n • d'kaııı mümcs<;i· om ra, .> ( • • .. u •u 
zı tadıliıt ~ anınnk iiıeı <' hükvmo- yet; Fin kfl~ıl ·sıen k ı siil Fni"rl'n- Londra) a mm a alat eden Belçika 
~mizl<' t maııta lııılunarak olan Fin il M. Hulll'slm. ı ~ on. • " lxı"wkıli Pıcr o ıl<' hariciye nazın 
t..:cnrf't lıcy<-li dıin ımhahkl kon· den nılitE"ııPkkıld·r· . • Spak, arkadaJarİ) le mutabık ol~-
\"ansh•oıtı>llP Pirt'drn şrhrinıize Bir mu harı irimizlc ~örllı::rn ho 1 mk J:klçıka huk\ımctınin m< rkczı
grlmıı-. ak nrn trcnilP Ankaraya Y t eis' 'l'nuııo JııbnU df'miştir ki: rii Londnıda tc i., etıni.,, ulan mali. 
dtmi. tir· c r .ı (!Jcvamı 4 ıiucii1r.J , ~c nazın Yl~~lı<~u~cr ıle mu'>h'nl-

Finliındi~o lıUkümC'ti hnriciyc leke naıırı Cutc ıltıhak cyl<'m1~lçr. 

•a~~:~:.,~~ ~~~ ::~:i:~i~: Tramvay ·,da re s ı· n ,· n 
'-on sebehlnl sfülo a.nlanı: Çün'kü 
ıııillrtlınlz fstikİal uğn.ıoa iihneyi 

<lir. 
~ ';ızırlar Belçikn htikfıınrti he. 

sabına idaıt• i"INiııi giin•r<'k w f ıı
dltc-r«"nin ~anı h:ı ,ında Belçikanın 
kurtuluşu için mücadeleye de\ am 
edoo-klerdir. daima t~ 1 bllmls, bugün İ!>tf': her :ı.&- k • h d 

ınaaldodı~ da.ha h 1 öi'n.'flllli~ir· e n es 1 m u• • sta e m 1 1 

nalı ~11rtıa,., dün)aİık haı.ımmdan • 
ha~ IJ nıamur 'e zengin ~uninür-

1 akat hiir 'e ~ili insan goziiy- K ~ l ''A ~ -so~: M11Tu1r.ir kafilr~inr riwr~rı rr/rn lfasan Emrııllalı. zevcesi t~ km ilr. 
(l'ansr 4 iinMiıJe) 

le tetkik edildiklf'ri zaman man:ıa· am ı· ga 
ra. dt>ifşir. Zira maıw\i ku\'\e.tlcri I' 
.. ~t zlnclrino bu.ğla.nm"' yerl~r. 

!iierhaıt n.ıhlar ~in blrer'hayslJet 47 sene evvel tramvaya ,1._f'f<I •fomel.1ir· ı .. tc bh:lnı hJç 
fahamnıüı edemi~ ereğimiz "ahııc• ! 

t~et biz ~k bihük at•ılar çek· nasıl gı·rdig~ ı·nı· arı•latıyor ttl•· Rayıgız ma.lı~mlJ etlf're kat,. ' 
landık· iakat milli sa\a. .. tan sonra d 
'a.t.ana tam muaMle1unu"'tuk, '"'- Be'-İktas Tranl\ay cr.o .. un~n 
tan da ı Ukllle ul1*"tJ· !'du-"Jı'.>. demir pannakhkh kapısı onun b!l 
Çünkü iki tarar da birlblri iı,:in r.aıı geçerken İç<'rİ) c bakınız. Tahta ır 
lcda etme~i blllyohlq. l.iklıı ~.- ~an<lnh c üzerinde pos b~) ~klı yaş
di~-ız zafer bb:e kt!lldlnıili kın.·· lıca bir adam görC(l('ksınız: ~U. 

..... d · · n e kı mu~. bett1ımedJ. Mn\&ff~u,. ~arhuş tram\ av ı are-.ının r "f • d 
olnıadık bllikl • asrrJardaıtherl tahdemidir. Şimdiki ,·a~ı.e5~Jdi~ 
bilnyemlzl sarmış olan <letarji) po kapıcılı~ıclır. Adı . K~ı ldu · 
oykU!llundan kcndlmhi bU..bıitun ı~endı mi hcrke,;c SC\dtrılll 0 ek 
u~anrlmnıığa sanı~ ı ... ıc•ılik. ğuııdan herke" huml<'t g:fr,~erm · 
:En ı:ettn lnlnlip Iıamlctrri ~0"'"' ınakamındJ "Kamil A~a .. dı)e ça-
rlrkeıı hiç lıir suretle ı.ulhu, \'>f'li gını lar. 
nı tı 'e koın,.,ularunıza ka~ı ruf'tlc- - Ktırnıl \ganm en ('"1\1 ınıb-
nı nc•ı:a~.l't 'c t<-rbh e~i hozmak tahdem ol<luğunu os:,rcnincc dep<>-
1.iılfetlı·ıi " ou'.>'ll"diglmiz ciheti rlc ~ a ) ollandıın 1\:fımıl \C:::ı kapıda 
1 iı: nııutulmuınalıdtr· Bu mt• ot ne benı oııledı 
1 ıı•t>nln C ılısımını ararsak iptida su· ı _ B ereye? dedı 
ııu gorurüz: 1ç ahenk· J<ıkir w C) ım n · . . 

{Devamı 4 uncude) (Devamı 5 mculc) 

.. 

- -Bü;ük Poa;;;;;,.enin ,Piinlerin peıinden: 
kapısındaki ipler ''B 1 k 1 d 
Ş El!RIM/7-DEEI Biiftiil• a 1 ar a 

Posta1ıwıc1Jc 11e zaman b k ı · f 
girmek i:sff"ısrni: ir. k111nlar- e ıyor . ,, 

· dan bir 'kumwmı 1w11alı ol(/ıı. Çorçilin F il t h t·ı • .. .. .. r ~ Rıınn bir be ran ız mı c ınc ı •. 
mı mı <1or-ıırs11!. 1'~· • -'· • n son defa radvo ile yaptığı hı 
l'ru; (!rfa tcsnılıtf cttı(fınız hal. talx-de ı ·ı · 1 • • 1, ... ı ' • .. · 1 1 , ·ı.- ngı ız cnn :>rıı.ama ac a I· 
de. ıımc 1~:m"lnr C:-<s ar ır c. ~·· na Yapılacak Alman ihraÇ harckt. 
palı oldıuıu 111t cıör<:rrl• clıqcr tini hala beklemekte o1dukl:ırınd: ı 
°h'(Jpılanı. l~a.~1Jurıırs111111-:.. . bahsederken: 

Scurbıııı f(l/ıl:l ctmı 1clmı. - Balıklar da bekll\or!., 
Fcıl·(lt bu 1:.apılar, itıtamnlda. Cümle · .. 1• t • t' 

• .b. . . l.cı b •1 "illi ı aH? c mı" ı. 
rurdcrn bin }rrnc 11' • .ctq m~ Harp facia--ı içinde .\iman)" 
mı~tır. J)oqrwm. ~ır]m! b~r !11h mu\affaki) et izlığı ılc acı b • 

. m.arızcıro! .. ~smı bır dmrcnuı ı. tihıaya benziyen bu <:oz hakıkat-
7:apı~ma, tarılıc 1;.arı<tmı:ı. <~d'!h te Alman hıhrcıini 'c ha.,kuman. 
fl('Tleri. hacet kapıları qıbı '~· dannu bir , icdan murakabe in<: 
sicim baiila.mr 7111 ' Bıı~mn .. bır d~\et eden pek ciddi bır ıhtardır 

1 
icabına ]J(f/\malı. ~Icıtta. nııoı~- kı ):alnız dok ... an mil) on .\'man ık 
1:iinsc. '1.(liııı.a a1c7oc~!c ,.,ıcr ~- dc~ıl. biıtun in ... .anlık :ılemi k'ır•;ı 
çiıı mevcııt olem o mursscscmn ı-ında bir glin ai:!ır b·r m:ıhkfıın·~ ' 

l l:aml.an. 1w11m 7xılaıılı1~ olsım kararının "e ... lıahı mucıbe 1,. )1.. 

clwc her fırsatta açılmalı. rınc geçebilir. 

Zira Vcrsa\' muahedesıni boz. 
mak için b<ı!Jandığı ilan ooılcn bır 
harp şimdı artık '\lmanyanın 
m ul dc\let adamları tarafından 
:-adecc Jngiliz imperatorluğwlu 
, ıkmak 'e biıtun \\nıpa ve dun
~·a mill<'tlcrine hakim olmak ıddıa. 
• l <.CJ..Jınc ginniı:tir; bütün OO}anl· 
lxıçh tc' illere rar•mcn bu run 'a
z rdi b.1<:ka bir Sttrcl:lc ifade et. 
mek mumkiın dcığildir. Bunun 
ı ·ındır ki. \mcrika milletlerı dc
mokrn ı rejiminin müdafa:t"r için 
m altı m'hon genci sılahla.nchr
makla 1116ğuı bulunu} or. Bu .ka • 
dar batıl bir da-.a ,·olunda lngıhz-
erin \C duma mi!İC'tlC'rinin ~r
.an \C fc akctkri hiÇC ayJlsa bt]P 
Britam a Ada..,ının .-traf ııxbı. _ Man .. 
'<' Ş:niaı ckniılerındc her gun b~. 
ıklara rı:m olan \iman gençlen. 

n n bir ~un he-.abı sorulmıyacak 
mıdır? HASAN KUMÇA1'I 
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1 Had.sa er arasmda 1 

Es1< Len narıcıye 
naz1rınfn te Kıtı 
E ki L histnn hariciye nazı _ 

n Bek, Bükı·c~ civarında· tev· 
kif edılmı · Hadise şekil ıtiba. 
rile ba-it bır zabıta vakası gi· 
bi gorunuyor; bahusus bugün 
mevcuuıyetı ko.Jmı> an bir dev -
letı • c kı bir harıcıye nazırınII' 
tevkıfi bahis n,evzuu o~ursa. 

Bununla beraber, hadise za 
birde gbruldlığü gibi basit de.. 
ğild r E"er Bek bır Romanya· 
lı olsuydı, yahut Romanyaya 
karşı suç ışlemış bir ecnebi 
bulunsaydı tevkif hadisesıııin 
hiç ehcınmıyeti olmazdı; haki _ 
kat böyle dcf;rildir. Bek, bir 
Lchlidir; Roman yada sadece 
bir mülteci sıfatile bulunduğu 
anlaşılıyor. Memleketi i~tilaya 
uğrayınca en ya km memleket 
olan Romanya hudutlarına ilti· 
ca etmiş. Burada kalmıştır. 
Şimdiye adar da Romr.nya 
hükumeti tarafından tevkifine 
teşeı..bus olunmamıştır. 

Fakat Romanyada bir _muı:-e
ci sıfatile oturan ve şımdiye 
kadar Rolll<?n h'ikOıneti tara. 
fmdan rahatsız edilmiyen bu a. 
dam bu memlekete Alman or
du.su ,::ircr girmez tevkif olunu 
yor. Hadisenin bu şekilde ecre. 
yan Romanynnm h~u müsta
kil bir devlet oldugunu iddia 
ed nlerl tekzip eden bir ınabL 
yeti halzdır. 

Demek oluyor ki, Romnnyadn 
vaziyete ha.kim olan Demir 
Muhafızlar artık müstakil bir 
devlete ait teşkilat olmaktan 
çıkmıştır; bu teşkilat Berlinden 
gelen emirleri y~rine getirmek· 
le kendini mükellef bilmekte.. 
dir. Bu vaziyete göre, Ron'lant · 
ya devletine bugün gerçekten 
müstakil bir devlet gözü He 
bakılabilir mi? 

Hitler - Laval 
mülakatı 

Vişi hilkfunetinin Başvekil 
muavmi Laval'in Berline gide.. 
rek Hitlcr tnrafmdan kabul e
dildiğini telgraflar haber ver. 
diler. Rıvnyetlere göre, Fransa 
Alsas Loren, Nis, Tunus ve Ci· 
buU gıbi bazı yerleri terketmek 
bahasına Almanya ile sulh 
yapmağa çalışıyormuş. 

Almanya ise Fransayı Ingil _ 
tere aleyhine harbe götürmek 
plaru üzerinde işliyormuş. In
giliz Başvekili Çörçilin birkaç 
gün evvel Fransız nınleüne racL 
yoda hit'l.p ederek: "I<ransızlar, 
eğer bize yardım edecek halde 
değil ismiz bari işlc:rhrılze en-

ı;el olmayınız. Eiz mutlaka bu 
harpte muzatfer olacağız ve 
a zamıın yine sızi kurtaraca. 
ğız., demesi de bu gibi faali· 
yeller ile alakadarmış. 

Bu gibi rıvayetlerin manası. 
nı anlamak için A\TUpadakl 
LJmumt vaziyeti gözönUne ge
ti:mek iktiza eder: Italyanın 
Libyadaki kuvvetlen Mısır hu. 
dutlarIILJ geçerek Sellum ile 
Sidi Baranıyi işgal etti: bun 
dan sonra Iskendcriyc - ~nhıre 
ıstikametinde ilerliyerck ~~v~Y§ 
kanalını Ingiliz harp gernı enne 
kapayacaktı. Fc..knt b~:. aydan 
fazla bir zamnn gcçtıgı halde 
'talyan lnıvvctlcrin~e hi~ bir 
hareket yoktur. 22 ılkte~:ın ta· 
rıhi ile Londrad~ Royterin 
verdiği mnlürı;n~ gore ıse, Lib. 
yada ye.kın bır ıstikbalde mü· 
hiu"'l bir hareket yapılacağını 
gösteren bir emare hissedilme.. 
mektedir. 

Bu arada bir takını rivayetler 
çıkıyor : Alınanyanın Balkanlar. 
.:lan Akdenıze doğru yapaCSt,ı 
bir taarruz ile Suriye taraf m. 
~an . giderek Libyadan Mıs.r 
•ızenne yüri.ıyen Italyan kuv· 
ve~ierine yardım edileceği söy. 
!eniyor. Daha sonra lspanya 
nm Cebelüttank Uzerine hare.. 
ket için tazyik edildiği anlaşı· 
lıyor. Bu gibi ha.""Cket projcle. 
ri tahakkuk eder mi, etmez. 
mi? Bu, ayn bir meseledir., 
Yalnız bu tUılü tcşebbUslerdeı. 
çıkan nçık bir hakikat vardır 
ki o da Sidi B~ranide bulunan 
ltaıyan kuvvetlerinin kendi 
başına Mısır Uzerine yUrfünek· 
ten aciz olduğı.ıdur. Nihayet 
son zamanlarda bir taraftan 
Akdenizde. diğer ta:rnftan Kı.. 
zıldenizde lngiliz ve Italvan 
deniz lrnvvetleri arasında. bir 
takını müsademeler olmuştur 
ki bunların neticesi Italyar..ın 
denizlerde çok zayıf bulundu
ğunu göstermiştir. 

Şu halde Almanya ile Italya. 
nın kayıtsız, şartsız kendileri. 
ne birer miıtareke ile teslim o
lan Fra:n.'ladan. bilhnssa Jı"'ran. 
so.nm deniz kuvvetlerirıden is. 
tifade etmek istemeleri pek ta· 
biidir. Nitekim bu ihtimal daha 
Almnn _Fransız, ltnlynn. Rran· 
sız mü arekeleri r.k edilırken 
tahmin edilmiştir. 

Demek istiyoruz ki mareşal 
Petenln muavini, ve kendisin· 
den sonra halefi olan La val ile 
Hitler arasında konuşmalar o.. 
lurken Fransanın lngiltere a.. 
leyhine mihver devletleri ile iş 
birliği meselesi konuşulmuş ise 
bunun esası galip ihtimal 
Fransız donnnmnsrnm Ingiltere 
aleyhinde Akdenizde Itnlyaya 
yardım etmesi teklifi olabi· 
lir. A. 

ılko'<u 1 arda 
. 

e r·-
sa norm ı 

Açık bulunan sınıflara 
öğretmen vekili tayin 

Havagaı.ı fiyatlarına 
yapılacak zam 

ediliyor B d 
nk okullard.ı son bir ay ıçır.. e·e ıye .s egı erJılüö auımuyor 

de açılan yeni şube ve okulln· 1 Dun vğleden sonra t>t!lediyede .t:rm mufassal bir surette sıra. 
rın tedrisatı normal bır vazıye. ' ıktısat müdürü Saffctın reıslı • ' laıııp bir rapor- halinde beledi· 
te girmış bulunm ktadu ğınde havagazı şirketleri nlfl· ı' yeye verilmcsı şirket mümessil-
rınAskerde bulunan. o~tm nte me.:..sıllerinın ıştırakıle bir top. lcrınd"'n istenmiştir. 

yerlerıı;ı~ vekıl o~etmen tam; ·•ap:.:.mıştır. 1 Zam b b bcs' b" haf· 
atanın·~ dıger taraftan da 81 es a ı mucı ı ır 
QJf ve ~~be tasarruflarile elde. ~u ıçt;imada hnvag~ şı:-k~t· ld.ya. kadar belediyeye verile. 
ed ı ö" tm nl k 1 ler:ının fıyatlara lstedıkler ıaıo c:ektır. 
ver~iş~: c er açı yer en I m" c e.:d. gönişülmüş~ür... . j Raponı1! tetkikinden son~ 

Bu!riinkü hald mıf • Beledıye bu zam ıstegını ve • ancak kati bir karar almacagı 
cutla;. 50 yi aş~~!ktadı;.el~k nndc bul~:ı.ınakta~J.r. I anlaşılmaktadır. 
tedrisat müfettişleri bölge:eri. Zammı ıcap ettırecek sebep. 
nin öğretmen, sınıf ve talebe 
vaziyetini bildiren raporlarım 
Maarif MüdilrlUP.üne vermişl .. r -
dir. 

Bundan başka her mUfc• 
aynca bir .de yıllık çalışma pla. 
nı hazırlamıştır. 

Müfettişler bu t.alışma plô.· 
runı maarü müdürlüğüne ver 
dikten sonra aynen tatbik et • 1 

s0rbes 
poıar aç,ıaca 

halı 

mek mecburiyctindediı ıer. 

Denizcilerin terfi 
imtihanları 

Kaptan, makinist, çarhçı ve 
sair bütün denizcilerin terfi im. 

Gllm.riık ve lnhısa..rl..ıı Veka 
leti, Istanbulda bir serbest halı 
pazarı açılmasını kararlaştırmıı; 
ttr. 

Y._~k!letin bu karar ile üı.kıı 
ettigı gaye, şehrhnıuleki heı 
nevi halı spekülnsyonunu önle • 
mek ve serbest hah ticaretini 
temin etmel.."tir. 

üumrukıcr mıntakası dahılin· 
Je açılacak halı nntrepoların. 
ı.ln her tacir, mallarını teşhir 
c.-deb"lccektir Bun-lan başka, 
gümrükler idaresi buradaki 
muamelatı ve seı ._ <:t halı paza 
rına girıp c;ıkanlnrı kontrol e · 
debileeıektir. 

tihanları hazırlıklarmo. başlan - YI ·· ı elti K 
mır~~Üınnıar~ bu sene Ortaköy ' 8l~estnı o ren 1 üçül< ıkı ycır ttmaı 
deki Yiiksek Deniz Ticaret Mek. ka il teVKl1 edılcıı Oyun niyetine bir 
tebinde yapılacaktır. k d l d 

lmtihanlara, kalabalık bir · • ı Ramide, ar a . aşını yara a ı 
.
1 

10 gUn kadar e~e Şehrenuninde Melekhatun ma· 
denizci kafı esinin iştirak ede· Topçular mevıdinde metresi Su haUesindc oturan 14 yasında 
ceği fiİmdiden anlaşılmıştır. hainesl öldürdükten sonra bah - ~~ati ile _ıo yaşındn. H~yin, 
Terfi imtihanı, 4 t®inisani pa.. 1 çeye nömen katil Danyal, dün dun ellerıne geçirdikleri bir 
zartesi günü yapılncaktır. auliy:ye teslim olunmuştur. miktar karpiti bir kutuya dol. 

---0 D.rnyal müddeiumumllikte ver durmuşlar, ve arkad~'ilanndan 
Liman reislikleri diği ifadesinde de metresinin at 12 yaşındaki Kemali korkutmak 

çiftesi ile öldüğUnU ve kendisi · ruaksadile eline vermişlerdir. 
arasında becayiş nin korkusundan gömdüğünü Bu sırada kutu pntln1lUŞ ve 

Mudanya limo.n reisi Cc\•det •bylemi§tir. I<emal yüzünün birçok yerlerln· 
Bandırma, Tekirdağ liman reisı Danyal dördüncü sorgu hii. d n ağır surette yaralanmıştır. 
Kemal, Marmaris, Marmarıs U. cimliğinin kararı ile tevkif o- Yaralı çocuk hastaneye kaldı. 
man reisi Hayri Tckirdag lıman lunmu~ur. rılmış, iki yaramaz yakalanarak 
re "sliğine tayın edilmişlerdir. hakla.rmda takibata girişibnLq • 
Bandırma liman reisi TE\vfik Francala fiyatlarına tir. 

ise bundan bövle Mersin lıman ld 
kontrolörlüği\ • vazifesinı göre· zam yapı ı 
cektir. Bundan bir mUddet evvel ek. 

alp gümüş li a ar 
Sôn gunlerdh şehrın muhtclfi 

semtlerinde sık sık kalp gUmüş 
liralara tesadüf olunmaktadır. 

DUn Galatada oturan Yer· 
vant Galata maliye şubesine, 
lstiklru caddesinde bir gazinoda 
çalışan Silleyman da Beyoğlu 
maliye 6Ubcsine para verirken 
birer kalp lira sUrmek Lc;temiş.. 
ler, yakalanmışlardır. 

Bunlar bu paraları aldık1an 
adamları söylemişler, zabıta 
bunları aramağa başlamıştır. 

me•1e zam ıYapılırkcn fırancala 
fiyntı ıpka <:'dilıqişti. 

A1dığımız m~lCımş~ gör~ 
fıranc8.1a fiyatı bugtinden itiba 
ren 17,5 kuruşa ·çıkarılmakta. 
dır. 

ithal muamelesi 
yapılmıyan mallar 

Bir müddet evvel IstanbuJ 
gümrüklerine <;rkarıldığı halde 
herhangi bir sebrpten dolayı it· 
hal muamelesi yapılmayan mal. 
ların sahiplerinden heyanname 
istenmişti. BeyRnnarnc mühleti 
dUn akşam üzeri bitmiştir. 

tstanbul Mebuslarının 
toplantısı 

lstanbul mebu an dUn p rtl 
merk zinde vali Lfıtf-i Kfrdarın 
lştirakile bir toplantı yapmış. 
tardır. 

Mebusların son defa tesbit et· 
tikleri halk dilekleri görOııUL 
mUş, vali imkan nisbetinde bun 
larm sıra ile yerlerine getirile
ceğini bildirmiştir. 

INONO Türk birliği
nin timsdlidir. 

Tefrika Numarası 17 liklerde ~armacılılt eden kndmlnr dalın ba~ka ttırın de

ğildi! 

keli bir l.stıdat '\i e kabiliyet göstermekte idi· 

Aykutun hususiyetleri arasında göze çarpan bir 
nokta da.ha vardı: Bu yaştaki bir çccukta ns..-;ıl, ne su
retle lıasıl olduğwıa buuulnnııyacak olan bir tC'şcbbüs 
"e şahst irade kabiliyeti Aykut. son zamanlarda urnunü
le5en mcmlC'keti tanrmı>k yolundaki propagandanın to

slrlle mi, yoksa seyrett!ği sinemalardan, okuduğu ro
manlardan gclnic blr rnRCcra zevkinin re-hberliğMe mi, 
bilinmez, yaz gelip de mektep kapanır kapanmaz sekiz 
on mıknda§mt kandırarak ve kendisi föınynk olaro.k mo· 
törlil bir uınvnn tutm~. Karaden.!z kıyılarında gezme
ğe çıkmıştı· :Erdoğanla kamı lstanbula treldii!i zaman, 
Hüseyin HUımU Beyin Haydarpaşa rrhtonmda oğlundruı 
bahsederken söylediği seyahat bu idi· 

Muhsine Hannnefendl, fedakAr, eve bağlı, az tah· 
e.Ull, erke0 e da.ima üstün haltlar tanıyan, çocuk· 
larmı tehlikeli bir oefkatıe seven, hPr eeylerini b03 gö
ren, zayıf ve dalına nuı.ğllı.p eski tertip h!r Tilrk kadını 
ldl· Belli idi ki senelerce kocasmnı uğruna saçnu BUpUr
ge etmiştir de yine onun zaman zaman tUrlü denslzlik
lerile knruıln§mıştır, fn:ka.t ses· çıkarmamıştır· B!r kılı
na bata gelmcdn diye llaUcıine titrediği c.ocuklanntn 
ona b:ı.zan ehemmiyet bile vermedlltlerl olmw tur faka • 
o muhnbbet ve eefkntinden bir zerre eksilmeden yine 
on1arm Uıtlynçlarile u~. çok defa babalarına kar
§I kendisini siper ederek QOcuklan yilztlnden ha.ttA sert 
sözler 15ltmiştlr· Bu, nasıl tükenmez bir ferıı.gn.t ye fc
dakArlık hazinesi, ne sa.ıınlnıaz bir taııammuı n.bidesi 
id!! GUlseren evin içinde# olup bitenleri ve artık ihtlyar
Ja.mağa ve günden bllnc sıhhati de bozulınağa başlamış 

olan kaynnnnsının bunları farketınez görUnUşilndeki bey· 
belli mAnayı hayreUe seyrediyordu. Muhsine Hanmı
cfe.ndinln tek silahı, gözlerindeki rikkıı.Ui bakın ve du· 

d:ıklarmclıın eksik o1mıyıı.n mUt:hiş te'bessUnıu tdİ. o her 
5eyc bunlarln ırorşı koyuyordu; arke.snıdnki elli ;-ıllık 
haya.Un bUtUn gUçJUklerine, belki kocastıını ufak tefek 
ihanetlerine, çocuktarmm ruı.nk6rlllklerlne, sevdiklerinin 
kayrtsızlıklnrma ve kendisini kıskananlarnı. dil!!1J1anbk· 
laruı.:ı bu temiz gözler ,.e bu ~'Ildmct gillUıns me Uı:- <.'P

vap vermişti. 
Glllseren bu yılmıız ruhu yakından taru~ordu, onun 

bir e~inf daha bir yerde gllı-d.fiğünil, onunla dr ta "rli 
de lı olacn.k şı:kilde knynaşrp ıannrt.ığmt hatırlı:> ordu : 
fakat ne zamnn, nerede? ... Bu suale cevap wrmek l"in 
uzun uzallı'-tı dil'}UndllğU zaman bir anılık birdrn farkı 
n~ vnrdr: Aç!ı<Yo. göğiis gerc:>n, tarlıdn eni '1, çor 
tabiatı y<'nm"k için dı lj en, C'lunu rırtmda uısıyr.n, i 

~'Ildarı henU~ tf'rl<'m~ oğt:ll:ırmı ru kf'"f ı:t-> d rip yıllar 
ca h~srctlnl çeken \'E" b ğrma tru; b "l:l\ rp <-iki·~ t l"t· 

miye-n köyhi kadrnl rr " kE'r fnbrlJrnq~ l•a'"' cırnrı k ç.fl -

Kayde, yayla.da, kasabada ve nihayet tstan.buJda. 
Eski terbiye ve tahammtil formu içinde yetişen Tnrk 
kadmınm mU3terek bir hali, Meta bir standardı vardı; 
Muhsble Hanımefendi de onu tem~ ediyordur 

GUlscren bir kaç defa kendisinin de ~yte engin 
bir tnhamınUl ve feragatle Zll'hlanıp zırhlanamıyacaRnu 
dfüıUndli· Hayır, bunn lınkan yoktu. GöcınUş bir mede
niyet hava.sı. yılnlıntı, bir urblye sistemi, eteğini top
layıp çekilmekte olnn bir tclfikki Ulemi ge~ seneler
de belki bu kadmlara bu im.kAnı vermişti; bu onların 
belld de meziyetleri idi; fakat münıwver TUrk cemlye· 
tinin bugUnkü dUşUnUş ve ynıınYJıJ ~artları iç.inde hAlA. 
aski kalrbma. göre inFan dökmek mümkiln değildi· Ni· 
tekim işte Muhsine Hannnl'fondinhı çocuklan, o~llarr, 
kızları ve evin i~.lııdcld 8tcki ~nçll'r, bambaşka bir 
memleketten gelme, bambaeka bir cemiyetin insanları 
gibi idiler. 

Erdoğam bir tarnfn hını.kalım, Glilseren onunla 
kozunu ~onra paylaşacak; Erdoğnnm bi..r kUr,ük erkek 

kardeşi vardı ld ağabeysi kadar, belki de daha fazla. bir 
şiddetle menfaat duygularına bnğlı görUnUyor ve §lntdi-. 
lik en kolay iş olarak nnn<'sinin sevgl.sitıi istismar edi· 
yor, kndmcağızı her gUn b1r pnrça daha ruzdtrıYordu· 
Hlls'?'ln HüsnU Be)in kUı;:t\k onlu Aykut, aile içinde 
imdiden bir kliçlik bangt>r snyılıvordu- Babasmm onun 

kin ayırıp b:ınkaya koyduğu mil t.esna, Aykutun kendi 
harı;Iığmdan, şuradan buradan f'crı(' C<'<;<'n paradan bi· 
nktirdiği yaşına göre oldukca <'h"mmiyctli bir servet 
sahibi olduğu söyleni\•or lıı· Totumluluk C'lbettc i~i şey; 
fakat nulseren, henüz on nltı on v di yaşında. olan bu 
kfi "lk ada.mm nlıs v!'rl" i 'C'ı "n"iE' "ınrhl pazarlığmda, 
otr'1n tcrasın:ı Uı i"k' vıı g t iı el' ~i r,cnr krzlıı.rn ikra
mında lılç de k'b lık ,. ~"mfctle bir aradıı sayılab"I 
tııl'Rl mUmltlin olmı} n hnı (•ııl'llc"i Vl' l'!o:rlrrl ile 'krırsı
ln,qmı tı. Bu hıra kPndlsindr u nnrl 'tt 'ln f'Onra, hu eki! 

'' l'lt bllvüdiil<<'" rı 11 i n ' ı ~"' ı \ 11:ıhil<'ı r1• V' ' 

Aykut bir aydan fazla ellren yolculuktan yen{ dön
mUştU; evin içinde an~tııa anlatıla bitirlleıniyen deniz
cilik hikayelerini ezberlemlyen kıı.lmnmışt.J; bununla b&
ı-aber o yedi on sekiz yaşında çocuklann yalnız baş
ıarmıı. bir tekneye atlayıp memleket içinde ka8aba ka· 
saba dolaşmağa ve bu seyahati nzami derecere ucuza 
mal et.meğcı cUret ve lrnkA.n bulmalan, üzerinde ehem
miyetle dunılııcak bir bldlse idi; gerçi Hllse~in HUsnU 
Bey ötedenberi oğullarımn kendi ha.cıma buyruk yn.şa· 
masnu ister, bunun için fmkfinlar hıwrlardı; Erdoğan 
da bu sebepledir ld tahsntne diled!ği gibi istikamet ve
rebil~, dilediği şekilde An11doludn memuriyet alıp ev· 
den uıaklıu;mış, hattA anasına babnsma .sormadan ev
lenınis, ayn aile kurmuştu; fakat ne olsa Aykutun he
nUz lıse tahsıl!nt biUnıı.eden kendi parası ile, srrt.mda 
b1r izci E'lbiscsi, arkasında azık torbasr. aynğmda koca
Man c;lvUi papuç&arla Alman yaya devriiılem seyynhbn 
gibi '.\olcuhıklarn <'Iknbilmcsi bir Ynnda•1 Cumhuriyet 
Tıırkivesiııdrki emniyet ve asa i~i. litc 'andan :ı E'll~ ne-

dC'lı:i göz ıı •I IJğini, korkmazlıih w nihny<'t hesap ve 
lf'dbiı i gu t ı i~ ordu. 

(llC\111111 'ar) 

~DEN GON~ 1 

brt dl bilen 
ua atalı 

S OZUNE itimat ettiğim 
bir dostum anlattı: 

Sayım yapılırıten Gala.ta kah -
vcıerinden birinde bir delika.ıı· 
lıya mstlQ.IlllŞ18.r. Kend!siniıı 
Lıse mezunu olduğu tuı1a§IL 
mış, Jısa.n bilip bilmediği so. 
ru d uğu za ıan fra.nsızca ve 
itaıyaııcayı ana clıli gıbi öğ· 
renuiğıni ve lngılızce, Rumca. 
yı da konu.5up anladığını söy. 
lem iş. 

·e is yaptığını sormuşlar. 
- Hiç, demı._,. Düşmez kalk· 

maz bir Allah. Elbet bir gtln 
bız de bir iş bulacağız. 

Şımdi bu vak'a karşısında 
bızım düşündiığiurUz şudur: 
HJ1U Sayımı neticesıııdc lı.t:ı.. 
tistik Umum Mudur ı u n 
eline, vat.and~lanmır. 
fan seviyelerine dair de, 
gin bir bilgi definesi n· 
oluyor. Bu defincden ıstı 
ederek, vatandaşlar aras.nJa 
heba olup giden kıymc • rı 
belirtmeliyiz. Yanlı'j yola .\. 
nıışsa dilzcltmek surctı!c, 
zaruri bir peri~anlıl. i<'inJc 
bulunuyorsa değerinin ı.a.1 .kı. 
nı vererek her bir r ıyct. sa· 
hibini memleket kin geı ç:ek. 
ten işe yarar bir vaziyete gc. 
tirmenin tam fırsatıdır. 

* v * 
Arkadaşlık yemekleri 

B 1Z gazeteciler nradu bır 
toplanır, şehrin mil· 

saıt lokantalarından biriı.~~ 
kendimize bir ziyafet cekerız. 
Bu ziyrfet.te yenen yemeklerin 
parasını herkes kendi \"enr. 
Muayyen bir müess{>scyle ko. 
nuşup yemek fiyatını tesbit 
ettik mi, arkadaşlar bu para\'l 
getirip Basm Birliğine öder· 
ler; sonrn ellerini kollnrmı 
sallayarak ziyafete gelir, ra. 
hatça yer, sohbet eder ve ar. 
kada.sça. a)Tilırlar ... Sonrn Bir· 
Uk, bu ziyaf etln ~~elini ';op 
yekfuı o müesseseye tediye e. 
der. 

Ziya.f t !'I ı r em 
isteyen arkad~lar olursa: on. 
lar, içtikleri içkinin parasını 
aynca garsona öderler. 

Yakında gazetecı aı kau.ıı-ı 
larm yine böyle bir toplantısı 
olacak ve bu toplantıyı Bel _ 
diyenin Taksim Gazinosunda 
yııpmağı istiyoruz. Bu nuina. 
sebctle dün, Belediyenin de
ğerli Reis Muavini LCU:!i Ak. 
soy'la görü§tirken, beni pcl, 
çok mütehassıs eden bir hnkL 
kn.tle karşılaştım ki anlatma 
dan gOQE'miyeceğim: 

* • $ 

Edib Reis Muavini 

M EGER Istanbulun sem. 
patik ve mükemmel 

bir idare adamı olnn Lfıt!i Ak. 
eoy, ayni zamanda kuvvcth 
bir §ilr ve nesir üstadı dcl!il 
mlymiş!t. Konuşmamız esna· 
smd .... biraz gazetecilik gayre. 
ti. biraz da şahsi tecessüs sev. 
kile, eski günlere ait hatıra· 
larını uyandırırken, bize, bir 
vakitier yazdığı şiirlerden bir 
kaç satır okudu. Yaptığı ten_ 
kitlerdmı birkaç fikir söyledı. 

Hemen §UDU kaydedeyim ki, 
lstanbulun Polin Müdiirii Mu. 
zaffer Akalından başlayarak, 
inzibat ve idare işlerimizin 
başında buhınaıılann çoğunda 
bu meziyeti göriiyoruın. Ve 
bu hal beni sevindiriyor. Sa· 
nat aşısı. birt;0k yarn.d.ılışlann 
nescine, hiç bir menbam ver<?. 
miyeceğt bir güzellik ve şef. 
kat çeşnisi ilave eder. Bu e
dip ve kamil idare erlerinin 
ha.rektıt.mdnki nezahet, rikkat 
ve güzelliği; muhakemelerin. 
deki tatlı ve munis odayı. ya_ 
radıbşlarınm hamuruna kanş· 
mış bu san.at mayasJilln marife 
tine de yormak, yersiz dE'ğlldir 
sanıyorum. 

HiKMET MONIR 

Kaymakamların 
toplantısı 

Istanbul kaymakamfort dün 
öğleden sonra vnli munvin.i Ah. 
ınet Kmık'm rC'islılind toph 
narak Cumhuriyet bayramı ha. 
zırh klan etrafınd" "'c ı:. ''"Oi ler 
dir. 

Hazırlıklar, h r mınt ıl :ıda i 
Jcrkmekt<.'dir: 
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-ı eretler: Şehir Hiiber:leri •~~----WWJ • r: 
Meseleler: yöciip. düşün~kç_e ~ 

Canh bir içtimai 
yardım muessesesi 
ııı.. 1ttimai ) ardmı ilin a ı biı.im i~in l 
.-ıeııu halloclllnıi!i dcğlldlr. l: nlıı.ız 
:b&Uedllıııı-. doğil ıırcnsip bllo tayin 
()Junmn.mı tır· llıınu 5u '<'la bu 
fel'dln deği1, bir coıniJ et bi.ın) e i· 
ilin tayin ctmcsl ildizo. eder· 

kiden Osmanlı imp:ırııt.orlut"ll, 
butun tookrasilcr ı;ibi lrnncli bün· 
le!>iue U)gun J timni tcst" ... lıüllcrn 
~pti. lmn.ret gibi, tfo.Juuıclcr gi· 

bı, tasadduk gl j... Bwıbnn la.· 
rınula dlııi nzifclcr Jıalini nlan im· 
zı rdnnl:ır ela mc\ cuttu· Zc'kiıt 
gibt .• 

Cemiyet hUn) si eleği irken o· 
nu.n hn3 rr nıucssc eteri de bernbcr 

Iin1 t.PbdH C'der· Fal.at ccınl~ct
lcıin intikal <1cuelrri 'I n'llldığı gi
hl Öjlo ~ buliça. tıını:ı nİ:ı.nmaz· Ba· 
zıın tıron pcl• uzun zamanlnrr i"'gnl 
(!(]er. 

Bu aralı], dc,irlcrdc c ki mües· 
sc <'1t.>r ı;iih canlı gibi ı;örüniir· J:~a.-
1.at ek eri~ o. tcrnı:lcU~ e u~'l'nrla.r 'o 
ı.enılilrrindcn b 1 lenc>n hizmetleri 
ı;oremczl<'r· on elli ene içinde 
tn('ınl kotimizdc İ!:timnı ) nrdon 
ll()yJo lJir k:ı;r".ırsızlıl, iı;indcılir· Ya· 
tancı l:mn i!:tim:ıi 3ardım hi lcri, 
Jner) nm Urri mc' rut bulunıluğu 
haldo mu olcrin tnm bir tc-
eJ,Ju 1 halini nlmnınıs olmaları bu 

hizmetin Inıdretini :ır.a' ıflabr· Bn 
<lcvirlerdo lıelrdl1 rlcr, ·hu usi idn
:rell'r, Jıntt"L hiUifımct tarnfıodan 
i~timni l rdım itin :l nınlnn tcşeb-
1 ' Ier ııarlal. ncticelrr cldo cdc
ınez. J>cnhı lıaraı.tcri rn. 'us(ını 
1 rsan mlıcs: (' eler :ırasında bazı 
ları m,., zii ınu' nffnk~ C'tler ka)·· 
ıledc.J iUr. Ru luıılro İ\'İııdc bau mü· 
" l'lcr:iıni1i mlıhılcn ctnıck ınüm· 
l undur. u 1 husu ta alda. rrclcn ill• 
ınu s cı.c Topl ııı ı f"anıpcner 
('fi iJ tldl.-. 

Türk Hava Kurumu 
teşkilatında yenilik 
ücretli memLir usulü kaldırıhyor 

Hava Kurumunun gelir kaynak. 
lannı arttırmak maksadılc lst:ınbul 
Hava Kunımu merkezi geniş mik. 
yasta faali) etine de\ am etmekte. 
dir. 
Şimdiye kadar kaza \'C n:ıhi) e 

}erdeki Ha\ a Kurumu tcşkiHitında 
çalıı::an memurlar aidattan mu. 
ayvcn bir ücret ah; orlardı. 

Bunun yan ıı:: bir u ul olduğu 
görülefek memurların ucret usu. 
liylc rnaa~ almaları daha uygun 
bulunmu~tur. Bu hu;)usta hir 
kadro <fa hazırlanmı~tır. Kadro 
50 kiı;iliktir. Memurlara tedricen 
30 ,e-50 lira,·a kadar licret verile. 
cektir. Kadro tasdik edilmek üzere 
merkeze gonderilmiştir. 

Diğer taraftan 30 ağu tostan 5 
eyli.ile kadar de\ am eden Hava 

kurumu haftasında ccmirctc 10 bin 
lira gelir temin cdildi~ı yapılan 
hesaplardan anlasılmı~tır. 

Şehrimizın muhtelif e nat bir. 
liklcri ve tüccarları Hava Kunımu 
na tebc.rr~ işıne büyük bir hızla 
devam etmektedirler. 
Şimdiye kıdar tütün tüccarları 

30 bin lira. Jtrıyatçılar 5 bin lira 
ayakkabıcılar cc:nafı 6 bin lira' 
tcberrü etmişlerdir. 

Itriyatçıların bu beş bin liradan 
maada ayrıca 10 bin lira daha 
vcrmeği taahhnt ettikleri öğrcnil. 
miştir. 

Bu suretle muhtelif cemiyet ve 
esnaf teşekküllerinden Bava Ku. 
rumuna yarım milyon lira kadar 
bir varidat temin edilmiş olacak. 
tır. 

Yangın gerinde bir 
adama tecavüz 

Uç kişi üzerine atılarak 
parasını çahp savuştular 

J{Uçük Mustafap~ da oturan 
Musta.f a adında. birisi, dün ak. 
.;am cYine gitmek üzere Fat.ihto 
yangın ~cnndcn geçmi!:ı, hu sı -
rada karanlıklar nrasfndnn fır. 
ayan üç ki§i üzcrlne atılarak 

kendisini yere yatırmışlardır. 
l\feg'hul şahıslar Mustn.farun 

cebinden parasını aldıktan son -
ra savuşmuşlar, ve baygın bir 
halde yerde bırnkmıelardır. 

Mustafa hemen, karakola koş. 
muş, vnkayi haber vermiştir. 
Meçhul mütecavizlerin aranma -
sına baslanmıştır. 

T ran1vavdan 
atlama 

Altıncı ~ubc memur· 
larınm sıkı tak"plcri, 
tramvaydan aUnmo. ya. 
sağmr dinlemiycn bırkac 
ki~yi her gün yako.Ja· 
maktadır. 

DünkU gazetelerde bu 
işin önil alınamadığı yn. 
zılmnkta. idi. Tramvaya 
binip tramv&ydan iner· 
.kcn bizi kovalayan b"ri 
mi var, ki öyle hayatı. 
mızı tehlikeye atarak ve 
fazla olnrak drı. hükfune· 
tin bir tıı.Iimatnamesinc 
karşı geliyoruz?. Mesele 
basittir: Bu gibiler, va. 
zedilen nizamnamenin cid 
diyetine aldırmayan u . 
sanlardır. Bunlara anlat. 
mnk Hizımdır, ki tram
vaydan atlamak bir yi. 
ğitlik değildir. Bir lira 
eczayı göze almak <la. 
mcsuliyettcn lkorkumanıa 
mannsma gelmez. Fakat 
bütün bunlara. rağıncn 
atlayanlar varsa takibi 
şiddetrendirmek ıaznrı
dır. 

Netice alınamadığına. 
göro ise yeni tedbirler 
bulmalıyız. Ta ki tram • 
vnydan atlamanın mcdc· 
ni insanlara. yakışır ibir 
hareket olmndığt nnla.~ıl. 
sın. Bu tedbir de bizce 
söyle olabilir: Tren is
tasyonlarındıı. trenin ha_ 
reketino bir dakika kala 
kampana çalar ·ve girif;i 
kaprlnrı kapanır. Tram
vay kapıları da otoma. 
tiklerde olduğu gibi bi
niş ve ini!'! yerleri hnri. 
dnde açılmazsa kimse 
atlayamaz. Bu zahmeti 
ve tedbiri de tramvay ida 
resinden bcldiyclim ... 

w 

skere millet hediyeleri 
., Ll(l. ·,bir rad~o haberi olnr ı, işitmi~tik; sonra, gazeteler de 

yazdılar. Kı~ için askerlerimize mil.et hediyeleri Yerilecek. 
lI r se~den e\'\el şurasını belir~clim, ki bugün Türk orduları 

kadro una giren her nefer, tam techızatlıdır. Hiç bir eksiği yoktur. 
Silahı mükemmel, urbac:ı mükemmel. gıdası mukemmeldır. Tabc. 
laları } apıhrken, beslenme ı;artları, ilmın verdiği esaslara gore ha
zırlanır. Hacım değil, "kalori., gözônündc tutulur .• 1efasct de ıh
rnal edilmez. 

E\·et, de\ let, tarlasından. tezgahından, fabrika ından koparıp 
aldığı vatan çocuklarım, hiç bir re}dcn mahrum etmemek da\a ın. 
dadır. Bütçesini ona göre hazırlamıc:, ona göre tertıbat almıstır. 
Yalnız unutmıyahm, ki tabii iktıc;at ve ticaret şartlarına bağlr gün
ler içinde def,riliz. 

Yolların birçoi:'ll kapalıdır. Karada başka türlü, denizde baş1rn 
turlü engellerle karı:ılasmakta}1z. Çökmü~ devletler• batını§ kredi
ler, devrilmiş muka\•elclcr var. Bunların her biri. komşu pi}asa. 
lar için ayn ayn birer tehlikedir. Bizim de bu türliı yıkılışlar yü
zünden gördüğümüz zararfar olabilir .. Kimbilir, belki de "ipaişlc
rimizin bir kısmını alamamış, ihtiyaçlanmm dindirecek ça:elcrc: 
~~vuşamarmşızdır. Bütün bu saydıklarım. son dünya hftdıselerı 
ıçınde, yine dünyanın en tabii ffiabctleri gibi karşılanmak lazım. 
gelir. Bazan biz, en geniş imk§nlar içinde bile, kendi ihtiya~lanmm 
tatmin edecek şeyleri bulamıyoruz. Yenileyemediğimiz, karşılaya. 
ınadığımız nice nice eskiler, eksiklerle kuşatılmı~ bulunuyoruz. 

Bunlar, orduda da eksik olabilir. l 
"Trakya,. nm S<>bruğunu hep biliriz. Çorlu ovasında yağmur-

damlası. kar parçaSI iliklere kadar işler. ; 1 
Şimdi işte bu sert rüzgflrlr, yalçın yerlerde Mehmetçiklerimiz, 

~atan kapılarını bekliyorlar. Gerçi, onlara hediyeler göndermek, 
ıhtiyaçlarmr değil, nıhlamıx oksamak için bir hamledir. Fakat bu 
h.am clcrimiz, nefere bütün milletin kendisini düşündüğünü g'oste
nr. Gözlerde kahramanların §aillı geçitleri canlanarak örülen çe
raplar, eldivenler, kazaklar madde ile birlikte ruhu da ı~ıtan 
~y~erdir. 

f 
Bu hecfüclcrc mektuplar da il§ve edilebilir. Onlann da ayn 

aydalarx tecriibc cdilm.i§tir. 
.. A_ncak, havalar ha) li soğuduğu halde henüz ortada bir hareket 

go~emı~oruz. Hediyenin değeri, i~ yarayacağı bir 2:aillallda ele 
dcgmcsıyle ölçülür. Çabuk olalnn. Halkcvleri, fırka te~ilfit1. Kt
zılay merkezleri, bu işi hep birden benimsesinler ve hemen 
hasarsmlar. HAKKI SUHA GEZGiN 

Anlaşılamıyan bir şiir 
mahkemeye düştü 

ne l cmi) et ı:ok insan, tok sıı.
ınlmi, ~ok Jııırn.rctll bir <loktor 'a.-
tnndaı t rnfınd n J,unılmu tur· O· 
nun lı ı me a · i im irsekkülü i~ 
timai rıı.rdım s:ıha ında kendi mTh· 
;\asında lıi r ho Jugu •lolcluru.r balo 
1,oJnın~tıl"• it kim bu ccmlJ etin 
:\ nphğt JınJ ırh Jıl m ti erin en gü· 
:ır.cJ ıuf ali mü M olan üo11.or ül· 
duğu lıalih hı11 f 1 alması \ c 
miı i inin açtığı yolan. müteuı.-

Pamuk ipliği • "• • • ~ ·. ,.. 1 ı .. ". • Porda manzumesi müsteh-

:zı f . lıi .. i ( d 
<!fmcsıdır· 

Flkaro ncr ccnıi3etinin büt
çe • bUyük dej;rilclir· rakııt kü~ük 
bu1\'Csino ra °".."tllcn i lıü l pnmkt a 
ı mr ctmcl-tefilr. Ba cemiyetin 'a· 
sıtalıın da modem değildir· }akat 
bir yolduk ~sıncla faaldir· Y<.· 
bir bo luğu dolclurm.aL.i:ı.dır· Onun 

'1ndJrdiği :\ elimlcr, mangulrna 
komıır ko)duğu (]ullıır, ~orbalarmı 
k 1 rjno bo lttığı nlillcr bugiln 
ona g &tt'n bir h mi t,tlnkld cfı. 
ın C' ktcdi rlcr. 
İnsan bu c ın.Qctin örnek faali· 

l etini memnunlyctlo mu alıcüo c
d rkcn ottun mlistakbel 1ınyır ce· 
nılyetıuıno nmo olmasını dıı. cld· 
c'li lıir surette temenni ctmcl.i-00 
"erl 1 lamıyor. 

SADH! ERTEM 

F asu]ye çalan mahkUm 
oldu 

Tahta.kalede Ahmet admda 
birisinin arab ındnn bir çuval 
fasuıye çalan Nıyazi adında bh 
• abtknlı, dün ikinci sulh <:eza 
Tna.hkem i tnrafmdan üç ay 
hap mahkum olmuştur, 

Bir hırsız aranıyor 
k 

~ Pangaltrda, Hastahane so
agmda Arman adında. birisine 

aıt 1 numaralı evde dı.in gece 
:\"arısı bir hırsız gimıiş 'c bir 
sok eşya ç clıkt n onra k ç· 
nı tır. 

Zabıta hır ı 1 im olduğu 
Ctrafmcla tahkikata b lamıştır. 

Sadakat Fıtır 

B a 
Arp1.dıın 

o 

lyi Son 
ıc. K. K. 

:!O 17 
40 84 27 

117 100 8' 

l tıuıb ıl M "filsl 
""· t:lg r 

4 ikinciteşrin 
beyanname 

Pamuk ipliği i liyen bütün 
fabrika. Ye imalaU1anclcrin yeni 
muamele vergilerinin tarhı i
~iıı muayyen kararlar alınmış 
vo bu hususta alilkadarlarda.ıı. 
bcyannııme istenmiştir. 

Beyannameler, azn:mt 4 jkin. 
citcşrlıı pazartesi saat 12 ye 
kadar mıntaka iktısat müdür
lüklc.rino \eritecektir. 

Bu bcyo.nnamelcrde, hanı 
madde defteri kayıtlarına göre 
bu gibi mücSSCSclerin kullandık 
!arı ham maddelerin mikdan 
ile muamele vergisine tabi ol. 

-41- -
Buliln NoYJOrkun bu :ıneş

um tat1 hakkında nz çok bir JnaHi
mnt sahibi olduğuna. g6ro bir çok 
ldmsc.Icrln bu taem üıbetinin 110 
olacağını mcrnk cdcbllccc.klcri kıı.
naatindcyim· Fnkat bana. siz, 
şimali Aemerlkalıların bu ~..bi bl· 
tJl itilmUarıı. inanınadıiuuu söylc
m.i.§lerdi .. lşto tıimdi bunun ne de· 
rcceye kadar hnkikat olduğunu öğ
renmek istemekteyim·· Oslc zan -
ncdis orum ki 1ıepin!z bu gibi 5ca
nıct hikil~ eteri ile ~ğlcnirsiniz. İşte 
size bu c nrcl.inizi ilan ~tmck içm 
mükemmel bir fırsat·· 
Meş'um ?.Umrüdün sahte benzer

ler.inden bir çok yaptırdn:ı· Bu 
turnuva,>a kaç kiı;i girerse elim
deki kü~Uk ç ntayn bu sahte taş· 
lıırdan o kad r ı o; cak ve nrala
rma lınkiki mc 'um zümrüdü kn
ı'li\lracağım .. JIPr bııiniz bu taş
larilan birini cçe<:cksiniz·· iM "um 
zümrüt Uzcrlııc dil mck ihtimali de 
her zaman m vcuttar- :M~'um tnş 
kime isabet ederse. arzu ettiği tak 
dirdc bu taş kcnclis!ııin olacaktır. 
Dostlarım size son bir defa ha· . . 

tırlatmalc isterim ki bu rneş um 
taş şimdi)<' kadar altı k" inin ölii· 
trıünc eb hıÖİ:\ct Yemi Ur-

Sihirbazlar, bu ~m eaml'tini 
kayb dinceyo kadar yedi cana kı· 
Yac - ı söylU) orlar. lBUtUn bun· 
la.rdan onm kimler ıturnuv:ı~ a gir 
m liyor? 
Dolo~in kllçük nulku fevkalil· 

do ~ü.kn. U) nndırmı, tı. Konu ma· 
lnr h!.r lrn c ton lizcıizı d iı "c 
az lmt h . Nıhn} et nncnk bir knc 

========== 
14 Çek kadını 
ma kemeye 

öğleye kadar 
verecekler 

nuyanlann l940 Ecnesinin ilk 
alt:r ayı zarfmda işledikleri pa
muk ipliklerinin <.!IDS, miktar 
\C numa.ııılarııun nyrı nyrı tns. 
rihi JRzımdıt. 

Hüdaverai n1otoru 
parçalandı 

J{aradenizdcn limanımıza gel 
mekto olan 26 tonluk HUda.ver. 
di motörü, fırtına yüzünden 
Midyo açıklarında kayalara 
Qa.t"pa çarpa ])arça.Jnnmıştır. rn
sauca zayiat yoktur. 

verildi 
Son günlerde Almnn idııresi 

altında bulunan Çekoslovakya_ 
dan kaçan 14 Çek kndmı şcilri
m.iz.c gclmiş, f aknt ikamet be 
ynnnnmesi ibraz cdcrnediklcrin: 
~en dün ::ı.abah yakalanarak a.d· 
lıycyc vcrılmh~lcrdir. 

Bunlar birinci .sulh ceza malı. 
kemesi tnrafmdan pasaport ka· 
nunuııa muhalif hareket suçun. 
dan muhakcmo edileceklerdir. 

Altın Fiyab 
.. Altın . fiyatı dün 35 kuruş 

y.ukselnuştir. EV\•clki gün. 23 
lira olan bir altmrn dünkü fi. 
yatr 23,35 lira idi. 

Aşk ve macera romanı 
Ya.zan: 

Moriı dö Kobra 
~i mırılda.nmağo. dc,·am ettiler-· 
Bazı kimseler alçak sesle nıUna· 
k~ayn ba§lamışlardı·· Bir kö5ede 
iki gnzctcci acclo acele not alı
yorlar, fotoğrn!s;ılnr i5lc.rine baş -
Jamak üzere hazır lanı) orlardı· 

Doloresin teklifi üıerlnc Jlaı:mak 
la:rındı:ı. pırlnnlnlar yanan on ko.
dar el hnvnyn kalktı· Bunun üze· 
rine Do1ores dokuz tano salıte 
zümrüt aldı. Aralarına kendisinin 
meş'um :zümriidUnU de kan tınlı, 
hepsini birden bir mUddet snllndı, 
sonra ilk olarak sağ tarafmda otu
ran kadma uzntnrak: 

- Duyuran . dedi sizden bnflı-
yorıız. ' 

Herkt-s aansını çektikten sonrn, 
Dolores: 

:- Bravo, n2!z dosUanm .. diye 
ba~rdr, ~ÖTilyorum ki hiç birlruzin 
tabiat üstündeki kuvvetlerden 
uydunılan garip hikayelerden ko; 
kunw: yok· Şimdi nrtTk ml' ele 
tam m dl'ğil ıni ! H pin!Wı elinde 
b~r~r zü!'11rüt var ... Şimdi brn hcpl
nır.ın clmdcki ta lo.rı t kN· teker 
tctkık cdor<ık boku.; zlimrüdUn . , 
yanı su mcs'um zimırildUn kimde 
olduğunu tesb!t edeceğim· 

Dolorcs yerinden kalktı, tn.5larr 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
birer lJirl'r t tkikc 4b~lndı • llk se
kiz tanesi sahte idi· Dokuzuncu o· 
lo.rak gözden geçirdiği ~ın hah· 
se mevzu 2Umrlit olduğunu görün
ce durdu.. Salonu büyük bir ses
si1Jik knplrunI§Lı.. Doloresin ses! 
bu ınikutu bo%du- D vetli ine: 

- Tdnik eder.im Mis Burdc:t 
Kuper-· diyordu- Bilyük ikramiye 
size çıktı.. Ml'ş'um zümrildil si?. 
seçmişsin!z .. 
Tunıu\'nnm kahramanı tcbos· 

süm ediyor.. Etrafı.an nlkıglıyor

lar- Fakat oahn. ilk nazarda. pek 
memnun olmadrğı belli. Alaycı bir 
davetli takılıyor: 

- Hiç :rnernk clmc)in Mis Bur
det :Kuper artık daha yUz C!Ile ya-
şarsınız-

Hcrıkes Jı!is Burdet Kuper'in 
kahramanlıi:'llldan bahscdı) or. Ben 
de onu )ııkmdıı.n te~k!k ediJ _?~wn . 
Kırk beş ) ı:;larr ·çınde gorilnU
> or aına mükemmelen hatta fula -
siyle n~mu iızel _bir El kolte~i 
\'llf .. u~n bO\ ıu aglam yapılı bır 
kadm .. Kızıl kumrnl . açları mu
hakko.k bo' amadır. YuzU hulfı 
ge.:ıç gostem or· Mis Burdet Ku
pcr muhakkak ki gilzelllk cnstitU· 
lcrı!nin belli başlı müclnvimlt'rin-

cen mi, değil mi? .. u eiumumi bir ehlivukuf 
teşkilini talep etti 

Bir müddet c~cl Serveti Fü. 
nunda çıkan, "Porda,, adnida lbir 
ailr Adliye Vckfıletınin nazarı 
dikkatini cclbctmiş ve müddei· 
umumiligin ibir tebliği ile ga.zc.. 
tenin salıibi Ahmet llhsan Tok· 
göz, nc§riJ at müdürU Hali~ 
lt.,alıri ve şiirin sahibi Calıit 
Saffet lrgad aleyhine bir dnvn. 
.a~ılmıştır. 

Ancak Ahmet Ihsan mebus 
oldt~ğuııdan teyil masuniyetinin 
rcf'ı !'olwıa. gidilmiş ~o Halit 
Fahrı Jlc Cahıt Saffet dün as. 
liyo üçüncü ceza mahkemesinde 
muha~enıc <'!unmuşlardır. 
Hnlıt Fahri Ozansoy, mahkc· 

d<:t biri · Esasen bu gu:ıcllc Urmc 
mues eselcri .Amcrik:ıdn sinema 
ve otomobil .sana) ii ile birinci plan· 
da gelınokt.cdir. 
. Boynunda fevkalftdc kıymetli 
ınc!Icr 'ar •. Bir nrkndaş hakkında. 
etrnflıcı:ı. ınalftm:ıt vcrjyor: 

- Bili) or musunuz, ~ or, bu 
~drn. Şikagonun sayılı zenginle· 
rındcn }3if Pa.'kcr'lc.rin lıü\ ük o:7tu J . o ?C Burdct'in knnsıdır- 1 tc Pa-
nslc ik n Pren.s Slovof'u oför 
Kontes lgnatiycf'i katibe ve genC-: 
raı Barakmi de bas bahçıvnn ola
rnlt l n.runa. alan bu k dm idi· 

'MUıtccl Beyaz Ruslara knrşx her 
nedense büyük bir sempati bl'slc>r· 

Cazbant yeniden bıı1'1ndı • füvrak 
~~o.lan bütün salonu hntckctc gc· 

1Yor. Masalar biribirl arknsma 
~ .alıyor, her kes dans ctmcğe 
gıdı) or .. Dolorcse yakln.SJp kulağı· 
na YnvG.Bca: 

- Muvaffakr~ et mUkemmcJ .. di
~ 0 rum .. Bu adi taş size hnkiki zUm
rU t ağırhğmdan fazla öhrot tc
nıin edecek. 

- Mis Burdct Kupcr'.in korkn· 
1 ak taşı derhal :indo edeceğini zan· 
netnu Um .• 

- Ne olurs.-ı olsun·· Netice ho.
sıl olmustur. Bir ziynfE't .. onunda 
on bin dola.ılık zilmrüdünü hediye 
C'den b"r kadın Ncvyorktıı. en yuk-

c>k tab kava dahfi olmu dc>mck-
tir. . 

meye avukatı Esat Mafunut 
Karakurd ile gelmişti. 

Okunan tahkikat ena.kına. 
göre, Halit Fahri Ozansoy jJc 
Calıit Saffetin matbunt ka.nu. 
nunun 27 :inci maddesinin dcla· 
lctile ccm kanununun 426 mcr 
maddesine göre tecziyesi istcni. 
yordu. 

Halit Fahri, sorgus~ şii
rin cinsI münascbatr :tnsvir et. 
nıediğin.i ve böyle olunca. da 
halkın fu- ve haya duygolannı 
rencide ctm~ bulnnmodrğmı, 
bir san'at eseri ~a. ise 
böyle düşünülcmiycccğini söyle 
miştir. 

Cahit Saffet de ayni iddiada 
bulunmuş ,.c :E&.t :Malım.ut Ka. 
ra1rnrd şunları söylcnrl§tir: 

"- Şiir iddia olunduğunun 
t.nmamilc aksi bir muhteva. ta 
~ımn.'ktadır. Bu sembolizmin en 
ultra modcrl\ bir örneğidir. 
Sair bir takım. tclgrafik ifade. 
lcrle hislerini anlatmnğa çalışı 
yor. Bir ~ok cümleler parça 
par~drr. Bu da. okuyanın intikal 
tarikilc mahiyetine nüfuz et
mesi içindir. 

Müddeiumumi bu yüksek ese 
ri nnlıyama:mışttr. Zira lm 
mesleği değildir.,, 

E at :Mahmut dn.ba l>azı .i7.a.. 
hattan sonra müddeiumumi 
malrnmınt temsil eden Atiln 
Yurda.kul söz alını§ '\C §Öyle 
d mi§tir: 
"- F.eat Mahmudun yüksel 

bir san'at eseri diye tavsif et 
tiği süri ımüddciumuminin an_ 
lamadığınr söylemesi !kcndisin'n 
bu meslekte pek yeni olduğuna 
öelildir. Müddeiumumi vazife 
sini ya.pmJ'§tlr. Şiirin müstcb. 
ccn olup olmadığının anlnşılına· 
sı için bir ehli vıı'kufun tc.,cı1ci -
lini isterim.,, 

Esat Ma.hnıut Ka.rakurd bu 
na lmrşı : 

''- Müddeiumuminin anln. 
madığım söylemiştim . .Bır chlı 
vukuf teşkilini jsteınesi d~ bu 
nu isbat ediyor. $'al~r, kı bu 
şiiri mcsl<.•ği olanlar bılc anla • 
yamazlnr.,, h- . 

- Alcks. ben·m hal" karım, si- Neticede mah!tcme, . akun 
;;ı; hiç d -nsC', ilk dansımı ixırç u- S adeti :nıüp uıyın ctmı.ş \'C 
l um. Rılmcm ister · in ,. " I chlı , ukufun raP?ru . alınmak 

- Memnuniycıtle. iız re muhnkemcyı talık ctmi. 
(Devamı var) ür. 



' - \'AKIT 24 ntntNCltEŞRtN 1940 
~aymiıin Sofya 
muliabirine göre -; Akseki -Antalya Tek Amerika bahriye La~~n~igiye 

nazırının nutku: (Baş tarafı 1 incide) . .
1 
İ Cenevre, 23 ( A.A.) - D.N.B. 

1 ngı ere ve :i~~~~ının husu i muhabiri bildi-

Yunanistan 
Arnavutluk 

hududundaki 
köprüleri atmadı 

Bulgaristan sergü- yolu açıldı 
zeşte atılmak 

SÖZ, tok SÖZ ! 
(Baş tarafı 1 incide) 

\icilnn s;crbcı.tıı~nc dalma vatanın 
sclilmt.tl knydı etrafında. baitana
rak hiirrfyeti seımck, fakat anar-

ç . e yardım 1 Vişiden haber verildiğine göre, 1 n ba;ivckil mua\·ini Lava! Paristen 

d 
-., . Vi~iye hareket etmiştir. Oğledcn 

e ecegız sonra Vişiyc mm·asalatı. !-,ekle?: 
mcktcdir. lla~vckil muavını gclır 

Pasifikte daha bazı yeni gelmez ::\farc§al Peteni zi~·arct ede-
.. l ld d "'· cek \'e raporunu verecektır. . . us er e e e ecegız l'işi, 23 (ıl.A.J _ Ha,•as bıld1. 

Ncvyork, 23 ( A.A.) - Bah :- riyor: . • . 
riye nazırı Knox, bugün sö~le. Salahiyettar mahhller· \on Ri-
diği bir nutukta de.miştiz: kı :. bentropun hazır bulunduğu . Hi~-

lngiltereye ve Çine, Hıtler:ını lcr _ Laval mül~kat~.nm mah1yetı
vc .Musolininin bu hususta ne ne iı;aret etıncnın luzumsuz oldu-
d ·u·ş·t·ındu"guw··nu" lıcsnba katmadan ~ cc1· 1 B hi ğu kanaatincl ır_er: a. s rne\•zuu 
yardıma dcvnm cdece_ğiz. Si· olan Fransanın ıstıkbalıdir ,.e bu 
Iah yığacağız. Ve her kım olur. mülakat, müta_rckedcn sonra cere
sa olsun yatıştırmaya çalışını - van eden hfıdı elcrin en mühim. 
yacağı?~ midir. 

Mihverle lspanya arasındaki 1Jcrli11, 23 ( A.A.) _ D.i\.B. 
müzakerelerin Afrikaya yolu bildiriyor: 
açmak için bir t~ebbüs oldu- JJitlcr - L<l\·al mülakatına dair 
ğunu tahmin roen bahriye na. ı Berlinde bu mülakatta görüı:.ü\en 
zın bu teşebbüs muvaffak ol. meseleler re istihdaf edilen ~ak
duğu takdirde Amerika için mu sat hakkında bir netice çıkarılma. 
azzam bir ehemmiyeti haiz ola- sına İrrikftn \erecek mahiyette hiç 
cağını, zira bundan böyl<: Bre. bir haber ne redilmemiı:.tir. 
zilya karşısında ruı.ziler bır ]ıa. Alman ma"tbuatı teb~rüz ettire
va üssü temin etmiş otacagını rek neşrettikleri hadiseyi aynen 
kaydeylemiştir. nakil ile iktifa etmektedirler. 

Ncvyork, fJJ ÇA.A.) - Nev. - Londra, 23 ( A.ıt.) - Derli Tel-
york Hcrald Trıbune v ga?;ctesı. gra[ gazetesi, I..avalin Parise Fran. 
nin tertip etmiş oldugu bır top sa tarafından lngiltereye harp ila
lantıda. ibahriye. nazın Kn?~· m me::.elesini müzakere etmc..ı. üze-
Birleşik .A:ınerıkanm .. Pasıfık re gittiği hakkındaki haberin Al. 
Okyanusunda mun:z:am usler a - man propagandac:.r tarafından ya. 
lacağını beyan c~~!'; ve: yıldığım ka}d<>ylemcktcdir. 

"Nerelere kadar u !er tesis ede Vi ı 23 (A .• \.) - Fransız hü-
ceğimiıi, hadiselerin inki~afı tayin kfımctinin mihver dc,·lctleri ~le, 
edecektir.,, • .ı I<"rnnsız donnnmasının bu devletler 

Demiştir. tnrafmdnn kullanılmnsı hakkında 
Yeni munzam üslerin tesisi için müzakerelere giriıımiş olduğuna. 

de\ !etin yaptığı müzakerat veya dair çıknn şayialar tekzip cdilmek
t('rtip ettiği planlardan bahset. tedir. 
mcksizin • nazır şunları füıse et. Laval'in Pariste, Frnnsanm İn-
miştir: giltereye harp füın etmesi et.rafm-

Pasifik denizinde üslere malik da müzakerelerde bulunmak üzere 
bulunmaktayız. Bunların en bü. gitmiş olduğuna. mütedair haberler 
yüğü , e ·en kuvvetlisi Havay ada de tekzip edilmektedir· La valin Pn
lanudaki Pcarl Harbourdur. Fakat rise gibnesinin umumi m_cscle2er 
daha ba:.ka üslere de ihtiyacımız hakkında Alman :n:ı~knmatı~c g?. -
'ardır ve bunları elde edeceğiz. ril.5ffieler yapmak ıçın oldugu soy-

Atlantik Okyanusunda lngi - len'lmektcdir· . 
]izlerin üslere sahip olmaları, lfraıı-.. aya yıpılıın tcklıfl<'r 
bu clenizdcki lmvvetimizi büyük Ziirih, 2~ (,\.,\.) - V?l~s:~~ht 
mikyasta arltırmaktadır. Bu üs g~~etcsi_ıı" B~mdcn ?ll~~ı:ıcıı~?~e · 
l bir cok gemilere muadu~ gore mıhv<'ı· dovletlc? \ 151 huku· 

b
eri _, .... _d metine n agıdaki tcklülcrl. ynpmı15-
n unmı.ı.n.wı ır. 

1 
rd 

. ~u kuvvedt mkcvcAutlt gcmtiktilerk: a 1 ı~ Alsaslorenin Almanyaya, 
ınzımam c ere an e ı N' · d lt 1 t" kı' 

tcd·ı b" ısın e n. yaya ..x · 
topraklayumzr Z3;P 1 elllez ır 2 _ Tunus Frnnsa ile İtalya a-
ha!<: ge~rmekt~ır. .. r:ısmda. taksini cıclilccck, Cezair 

Bırleşık Amcrıka suratlc va - 11"ransnya knlneaktır. 
zi_Yet al~8:1t deniz ,.Y?ll~rma ha 3 _ Fasın §imal kısmının ls· 
kım ola'bılır, Bu ihak"llllıyet bel. panyaya terki· 
ki lüzumu kadar lruvvctli ol- 4 _ Afrikadaki Fransız müstcm 
mru>. Bunu takviye etmek için lckeler.ndcn geri kalan kısım 
çak zaman kaybettik. Fakat Fransa Almanva. ve ltalya tara -
kaybedilen zamanr tela.fi etmek fından 'hirlikte idare edilecektir. 
için elimizden gelen her şeyi 5 - Hind.içini Jnponyaya terkc-
yapmalıyız. dilecek tir· 

Portsait ve isken
deriye bombalandı 

Roma, 23 (A.A.) - 138 nı ,. 
maralı tebliğ: 

Şimali Mrikada, düşman ha_ 
Ya kuvvetleri, Sollum ile Sidi 
Rarani nrasmda ltalyan kıtala
rma hücum etmişlerdir. Bir ölü 
birkaç yaralı vardır. 

Bug - Bug mmtakasında bir 
ltalyan avcı tayyaresi VHiing
ton tipinde iki dÜ5Jllan bom.bar 
dıman tayyaresine hücum ede. 
rck bunları püskürtmüştür. 

Bom bardımnn, tayyarclerin-
dcn birine ~!dd~. isabet kaydc. 
dılmi5tir. Du§lllUfl olması nıuh _ 
temeldir. 

ltalyan bombardım:ın tayya_ 
releri Portsait denız Ussi.hıu 
bombardıman ctmislerdir. 

Dünkü resmi tebliğde zi-kre. 
dilen lskenderiye deniz üssünün 
bombardımanı jki saat silnnüş, 
liman ardiye ve depolarında 
mühim infilaklar vukubulmuş, 
ve yangınlar çıkmıştı:. ~.taly~n 
tayyarelerinin hepsı uslerıne 
dönmüşlC'rdir. 

6, 7 - Akdcniz<lcki Fransız fr 
losu ile ı;imal Afı!kasmda bulunan 
Fransız tayynreleri 1ngiltı>rcye kar 
§I kullanılmak üzere mihverin cm· 
rine terkcdileccktir. 

Bu şartlar kabul edildiği takdir· 
de, Almanya işgali altındaki Fran
sadan Manş limanları ve İsviçre 
hududundan denize kadar uzanan 
geniş bir şerit müstesna. olmak il
.zere büyük bir kısmı boşall1lacak
ttr. 

Volk.srech l ı;a.zctcs! ilave ediyor: 
Bu tekllfler Vişi kabinesinin hu· 

susi bir toplantuımda tetkik cdil
mi!i ve Lavnl, Bnudoin YC amiral 
Dıırlnn'a rağmen hararelli bir mü
zakereden sonra mareşal Pctenin 
ısrarı üzcv!ne kabinenin eksr>ıiyc
ti tarafından rC'ddcdilmi~tir. :.\fare· 
şal Pcten. müstemleke ~mparntor· 
luğunun bu t.eklifl<'rini kabul ~t· 
miycrek derhal gencrnl dö Gol'ün 
davasına iltihak edeceği kanaati
n:. izhar ~ylemi!!lir· 

Londraya taarruz
lar azaldı 

Loııdra, 23 (AA.) - Ha\'a ne
zaretinin tebliği: 
Dü~amn bugünkü hava faali . 

Yetı münfcrid tayyareler tarafın
dan Yapılan bir kaç mlinferid ta
arruza münhac:ır kalmıştır. 

Mihver devletlerinin 
Yunan is tandan 

isteklerde bulundukları 
tekzip ediliyor 

Loııdra, 23 (A.A.) - Deyl~ 
Telgraf gazetesinin Atinadakı 

hususi muhabiri yazıyor: 

ltalyan kaynaklarından çık. 
tığı zannedilen ve Amerikadan 
(Telen haberler Yunanistanm 
Arnavutluk hududundaki köp. 
rüleri berhava. ettiğini bildiı;· 
nıektcdir. 

Bu haberler doğru değlidir. 
llalyan, Arnavut ve Hulgarla. 
rm on aydır devam eden . tel~ş 
verici faaliyeti ve tehdıtlerı, 
Yunan efkarı umumiyesinde 
memleketin biitünlüğüne kat"§ı 
vukubulacak taarruzlara muka.. 
vemet kararından hiç bir şey 
değiştirmemiştir. Bütün mcm· 
leket general ~fetaksasla muta -
bıktır. 

Mihverin Yunanistana yaptığı 
tazvikten bahseden ve mihver 
Yu~anistanı işgal ettiği takdir. 
de lngilizlerin de Yunan adala
rını i~~l edeceklerini ve bu a -
daların Romanyanm bombardı. 
man edilmesi için mükc•mmel bi
rer üs olduğunu tebarüz etti. 
ren bir rn:.:kale, Yunanistanda 
çok iyi kar§ılanmıştır. 

Atinada iyi malUmat alan 
mahfillerin fıkrine göre, mih. 
ver bu bölgede bir kış iıarbiqe 
atılmaktan ?iyade 5imdiye ka
dar elde ettiği ka1.ançları tak . 
viye edecektir • 

Londra, 23 (A.A.) - Tay. 
mis ga7.ctesi yazıyor: 

At.inadaki .Alman ve Italyan 
sefirlerinin general Metaksası 
ziyaret ederek bir sürü istek -
lerde buluhdukları hakkındaki 
haberlerin mihverin faydalana. 
bileceği bir telaş havnst çrkar. 
mak arzusunda bulunan mah
fillerden çıktığı zanncdilmc~
tcdir. 

Yunanistan hadiseleri hak. 
kında daima iyi malumat alan 
Türk mahfilleri böyle bir ziya
retin vukubulmadığı kanaatin _ 
dedirler. 

Bununla beraber, mihver, 
başka Balkan memleketleri üze. 
rinc daima tazyikte ibulunrnu~
tur. Tiirkiyeclcki kanaat bu taz. 
yikin şimdi artt.rrılacağı mer. 
kczindcdir. Fakat bugünkü as· 
keri vaziyet ve mihverin harbe 
Balkanlarda başlamamak husu. 
sundaki arzusu sc~bile Yuna. 
nistan mukavemetine <levanı e-
debilir. • 

Bulgarların lıattr hareketi, 
ga1.ctelerde tefsir mevzuu teş... 
kil etmektedir. Paknt Türkler 
bu hususta bütün bütün ümit. 
siz değillerdir. 

Romanya hadiselerinden ders 
alan Bulgaristanın kendisinin 
de tıpkı diğer B:ı.lkan memle· 
ketleri ~bi mihver lehine ola _ 
rak istiklalini kaybetmek teh. 
likesine maruz bulunduğuna 
\•akrf olduğu kanaati mevcut· 
tıır. 

Vels diyor ki: 

Varı kürremizin 
tesanüdü 

Hiç bir zaman bugünkü 
kadar gerçek olmamıştır 

Baltimorc, 23 ( A.A.) - Hari
ciye müsteşarı Summer Yeis bu. 
gün söylediği bir nutukta ~öyle de
mi..,tir: 
Amerikanın müdafaası, Yeni 

dünyanın her hangi hir noktasına 
kar~ı yapılacak her türlü tnn~~uz 
veya istila te~ehbüc:ünti pliskıır.t
rneyc muktedir olmaklığımızı istıl. 
zam eder. 

Şarki Afrikada, ltalynn tnyyare
C'ileri Tana deres!. mıtnaknsında bu· 
lunnn Bum hava limanında J1ü
cuın clmiı;, il:ıl'nzin depolarını "~ 
tayyare dafi batarya mevziler.im 
mitralyöz atC'şine tutarak tahrip 
et.rn•ıılcı diı-. 

. Ru tanarclcr ccnub sahilinde 
hır ~hre ve Londra bölgesinde iki 
yere bombaiar atmı~lardır. J lagar 
hafiftir. " • · ·· ·, Son vılların hadiseleri cenub 

J .ondranın bir b(i!gc:,indc • mev: komşulanmıza ait topraklar emni
cut pc!~. az ölü \e yaralı mliste,na nt altında olmadıkça ne Panama 
olmak _uzcre ba.ka yerlerde jn$ian- İ(anahnın ne de kendi topraklan
ca zarıat yoktur. mızın emniyette blamıyacağını 

Düşman hava kun C'tleıi Bur
~avo'yu ve ./\smarıı. vn Gur.ı tay
~ar(' mC'ydanlarını bombardnnan 
c-tm!ıjlrrse dC\ bir muvaff:ıkt) et 
ka\:dC'drmemişlC'rdir-

taraftarı değildir 
Antalya Mebusu Rasih 

Kaplan bir nutuk 
. söyledi 

Londra 2.1 ( A.A.) - Taymis Akseki, 23 ( A.A.) - Akseki ka-
~azctcsini~ Sof yadaki muhabiri zası halkının büyük bir sahırs!z
yazıyor: hkla· açılmasını beklediği Aksckı -
Bu1~ar kralı bir kaç gim evvel Antalya Akdeniz yolunun açılma 

Von Tvardovskiyi kabul etmiştir. töreni dün Antalya valisi 1 la~im 
Kral bu suretle iki gün zarfında iki lşcan tarafından yapılmıştır. 

Törende mehuslarınuz He civar 
Alman şahsiyetini kabul etmiş olu. kazalardan gelen heyetler ve kala-
yor. Saraya yapılan bu mütemadi 1 kabul isteklerinin arkasında, hü- b..1lık bir halk kütlesi hazır bu un-

makta jdi. Kaza ka,•makamı ve o. 
kümdarı ananevi bitaraflık siyase- nu takiben Antalya valisi ile me
tinden vazgeçmeğe ikna jçin ruhi bu"larımızdan Rasih Kaplan söy
bir tazyik teşebbüsü me\'cuttur. )edikleri birer nutuk ile açıh~ı ya.. 
Bulgar milleti şerefli bir sulhu sc.. pılan bu yolun nııntakamız için 
\'İnçle kabul edecektir. Zira hftlcn olduğu kadar ci\'ar vilayetler iı;ın 
sergüzeşte atılmak taraftarı değil- de olan büyük önemini hilha sa 
dir. Bulgar ordusu Alman malze- i<:.'lrct eylemi~lerdir. 
mcsine rağmen fena tcchiz edilmiş. ~ Akı::ekililer bu bayram günkrin
tir. Bu malzemenin Bulgarlara gö- 'de asırlardanberi Torosların kaya. 
re değil, Alman ordu una göre ya- lıl:~arı ara::.ına ~ıkışmı~ ,.~ bunal . 
prldığı görülmektedir. Bulgaristan mı~ olan kazalarına pek kısa bir 
resmen bitaraflığını idame eyle. za~aııda bövle bir yol ile birç(ık 
mekte ise de bu siyasetin umumi imkfmları bağı-:Iıyan aziz :\1illi 
ve ananevi trmeli, ı\lmanyanın Seflerine ve Cumhuriyet :.::.ume
Aı::ağı Tunaya kndar inme i ile w tine ~iikran ve minnetlerinin bıldi
~''Yetler Birliğinin bütün Balkan rilm~sini \'aliden \'e mebuslarımız.. 
me:;clelerinde gö:..terdiği ihtiyat dan dilcmi;;lerdir. 
yüzünden ortadan kalkmı.tır. ____ _:·---------

DObf UCa Türklerın- General 
den 984 kişi geldi Antonesko 

DUn sabah limanımıza gelen ı·:~ İtalya tarahndan 
vapuru ile Romanyııdakl ırltdnşlnrı 

mızdan 984 Jd§lllk bir muhacir karne· R d t 
sl ~elmlştir. Kafilenin. reisi Ha~an omaya ave 
Emnıllııh, bir muhnrnrimlzc ~ ıza· d 

1 
. 

hatı vermiştir : . e ' m' ş 
"- Bulgaristan, Romanyadan aldı· 

ğt Dobrucayı işgal etmeden evvel b!:ze 
2 saat mUhlet verdL Dobnıcıınm ıı:ı· 

gall Ue Balçık, Pazarcık, Kııvama, 

SillsUre, Totrakan kazalan da, Bul· 
garistanm idaresi nltına geçml§ bu· 
lunmaktadır. 

Bulgnrlstanm Dobnıcnyı l§gal ede· 
ce~ı anlaşılır anla!jılm:ız, burndnkl 
Türklerden 241)0 Jd,şl, bir araya top· 
landık, bumdan kaçmağa karar ver· 
dik. :Malımızı mııııtUmUzU Dobnıcada. 
bırakmaAı göm alnrcık burayı tcrl<et· 
Uk. Ynnımız.n. o.lctAçelc, ıu:ıaımlu bazı 

e§ya ile bir mf'l\.ta.r para. aldık. 2400 
ltlşinln Dobrucadan çıkarabildiği pn· 
ra, 20 milyon Jey<llr. Bize llill<rcşte 

bu paranın ancak 10 milyonunu bı· 

raktılnr. Geriye kalan para, Romen 
:Merkez banknsmıı yatınldı. DlHl.hnre 
bize verilecektir. Aldığımız on milyon 
Jey. TUrk parnsına tnhvll cdildıkte 

beher llç cana 20 Tllrk llmsı isabet 
etmektedir. 

Romen hUkOmcti, ı;-crelt pas:ıport 

çıkartma hususunda, gerekse diğer 

meselelerde bize !e\'kalMe kolaylık 
gösterdi. Bizden ba§kn Köstencede 
960 ktai vardır. Onlnr da, ellerindeki 
parayı, eşynyn tnhvll erllp buraya 
geleceklerdir. Romen hUkOnıetı, lıizo 

pasaportlarımızı bedava denilecek bir 
ucuzlukla, yani dokuz franga vermiş· 
Ur ki buna mUteııckklrlz. Gelenlerin 
hepsi turkçe blliyorlar. Yalnız, karım 
Romanyalıdır; nz tllrkçe blllyor. Kı· 
zım Refin ıse Romanyadakl TUrk mck 
tcplcrine gittiği için iyi tUrkçe bil· 
mcktcdir.,. 

Etı vapurunun ıııUvarlsl :Mehmet 
Hand:ıl do. ııu malömatı vermlıştlr: 
"- Kafill'yl Jıaz:ır gUnll sabnhlcyln 

alma&rıı. başladık. Gece 20.30 da b11 iş 
bitti. Hareket edecektik. 13lrnz sonra, 

dl BU· Köstenccdc :ıUl.rm lşnretl \'eril · 
tün elektrikler söndUrllldil. çaresiz 
.sabahı bekledik. 

KöstenceEvvclki gün sabahleyin 
ld k Dlln snb:ıh Kavaklara den ayrı ı . · 

geldik. Burada knrnntino muamele~! 

yapıl<lı. 
J\:östcncedc bizim mil§ahcde ettiği. 

mlz vaziyet §1.ıdur: 
Romenler, en ziyade İngiliz tayya.· 

relerinin nkmlarından korkmaktadır
lnr. ıwstcncede hayli Alman \'ardır. 
zırhlı ve rnotörlU Alman vasıtaları 
ile ,l\lm:ın tayyareleri görUlmelctedir. 
Köstcncede gıda sıkmtısı çekildiği de 
muhakkaktır. 22 klşl için §eker iste-

Balkanlarda İngiliz 
nüfuzunun izalesi 
görüşülecekmiş! 

Roma, 23 ( A.A.J. - Stefani A
jansından: 
Romanyanın yeni hükOmet rei. 

si general Antoneskunun yakında 
Homaya yapacağı ziyaret müna
!'cbctile bu seyahatin önümüzdeki 
lkincite5rin ayının ilk on günü 
zarfında yapılacağı \C resmi ımıhi-
yette olacarrı burada salahiyettar 
mahafildc tasrih edilmektedir. 

Roma, 23 (A.A.) - D.N.13. 
Ajansı bildiriyor: 

Romanya devleti ~fi General 
.ı\ntoneskunun yakında Romaya 
yapacağı ziyaret hakkında iyi ha. 
ber alan ltalvan mahfilleri. gene
ralin fa._ist hÜkumeti tarafından 
davet ~ildiğini \'C bu ziyaretin 
resmi mahiyette olacağım bildir
mektedirler. 

Yapılacak miilakatta görüşüle
cek mevzular hakkında şimdiden 
bir !'C\. ileri ~ürülemez;c de Viyıına 
hak~m kararının ve Balknnlar~a 
lngiliz nüfuzunun izal<:siııin. bah~s 
mevzuu olacağı tahmın edılınck-
tedir. • • 

.. 
Bükreşte alarm 
tecrübesi yapıldı 

Biikrr.ş. 23 ( A.A.) - Stcfani A. 
jan ından: 

JJiin gece ~ükrc,te payitahtın 
miidafaa tertıbatmın ne suretle iş
Icmckt: oldufonu ve düfman tay
yarclcrı tarafından hücum \'uku. 
unda halkın ne suretle sevk ve ida
re edileceğini kontrol etmek için 
hir tehlike işareti \'Crilmiştir. Alcrt, 
saat 3.35 ten t!.20 ye kadar de,·am 
etmi~tir. · 

Eksperler, tesadüf edilen mah
zurları izale için muktazi olan tcd. 
birleri tesbit etmişlerdir. 

İtalyan nazırlar meclisi 
toplanıyor 

Roma, 2.1 ( A.A.) - Stefani A
jan,mdan: 

.ı ·azırlar meclisi, 3 Ikincitcşrin 
Cumartesi günü için içtimaa da\•et 
edilmi~tir. 

ldcn ncfrt.t duymnk· 
ımlmtllz ı~aik'in radyo beyana· 

hnd:ı. teb:ırii7. ettirdiği Rasm '"'b
d<>ti cfo bo du~-uş lttlhadmm kB
lf'mlf"rlntl7P intikal edrn bir unııu· 
nınclan ba<ika n<>dir J,.i~ 

Daima ~anlı bir azim ,.c plirüz
siiı bir ~önül a!:tklığıyla konu!({n1\. 
Doc;t clü!)man lıf'rkC'S iyi hllsln: 
~inuliılen :o;oııra tl:ı. dilimiz ba!!ika 
1ürlii olmıyncakhr· Çiinkii ne ~iin
Jiik sellenlen kUtük l•aııınak düsii· 
niiyoruT, ne de (rotası) çoktan ı;izll
ml~ milli "ulh, ':!l'ref Ye i~tiklil si· 
1°1L"Ctimi1.e ~iinlük CC'ff')'&nlara lm
Jlllar.ık i-.Ukamct dc~i-:-tlrtmd< ls
t.f•rl:ı:· f..:te ııarolanıı7.: Tek söz \'C 

tok sii1:! Fazıl Ahmed AYKAÇ 

Fin ticaret heyeti 
( Raş tarafı 1 iııcitlc) 

"- Türkiye ile Finlandlyn arn
smrla CSRSC'n bir kler!ng nnlaşma
sı ml"vcuttur- Biz hliki'ımctinizlc 
tcmnstn bulunarak bu anlaşmanın 
dahn iyi neticeler vermesini ve 
iki memleket arasındaki ticnri miı
nasebntm inkişaC c-tmcsin! ll"min 
edeceğiz. Şehrinizde bazı Türk tüc
carlariylc temasta bulunduktan 
sonra bu ak3am Ankaraya harek<:'l 
edeceğiz. 

Memleketinize gelmeden l"\0 vel 
İtalyan vo Yunan hlikümC'llcrile 
de temaı;lıırda bulnnduk ve ticaret 
anlaşmaları yaptık . .ı\nkaradaki te
maslarımızdan sonra Sôfyayı, Bük
rcş;, BC' lgradı ,.e Mııdriui de :r,iya
ret ederek bu memlekPtlC'rle <lı> ti· 
caret anlaşmaları yapacaı;1ız. An
karndnki temaslarımızın çok iyi ne
ticeler vereceğinden eminim.,, 

Finlandiya ile aramızda m<'\'cut 
anlaşmada yapılacak tadilil.ttan 
sonra. memleketimiz.in gazete kıi • 
ğıdı ile d!ğer cins kfığıUnr, kar • 
ton, mukavva ihtiyacının bu m<'m
leketten tedariki mümkün olacak· 
tır-

Hamburg 
bombalandi 

(Baş taraf 1. incide;) 

Hiicum saat 19.30 da başlanmış.. 
tır. On dakika içinde yiiksck infi
Hlk kudretinde bombalarla yangın 
bombaları ya&rmur halinde tac:fıye 
fabrikası üzerine dü5mü~ ve 1 ı 
yangın çıkmıştır. Dusscldorf rnnr. 
şandiz garında da bir çok y:rngın
far çıkmış, infilaklar vukubutmu~ 
tur. 

Maaş bayramdan evvel 
verilecek 

Ankarndan bildirildiğine gö -
re, memurlarm maaşlanm bay. 
ramdan ewel vermek için bir 
fonniil bulunmuştur. 

Bu formiile göre, Ziraat Ban
kası memur maaşlarını avans 
olarak verecek va ay başında 
bu avanı;;ı tahsil edecektir. 

Gümrük kanunu 
layihası 

Bir mUddettenberi hurrlan • 
makta olan yeni gümrük kanun 
layihası bugünlerde tamamla.. 
nacaktır. Layiha. önlimüzclcki 
de\Tcdc Büyük Millet l\1cclisine 
takdim edilerek kanuniyet kes· 
ibcdecektir. 

Benzin ve petrol tevziatı 
için talimatname 

Hükfımetin, benzin ve petrol 
tevziatını esaslı olarak te.şki
latlandrrmağa karar verdiğini 
yazmıştık. 

Btt lıususta hazırlanmakta o. 
lan talimatname ikmal ve tas -
dik edildiğinden meriyet mev. 
kiine konmuştur. 

dik. Bize 4 kilo şeker \'Cr<lilcr. Zeytin ········Ynrm :Matinelerden itibaren .......... ~ 
..,.c r_deyağı hiç verınlyorınr. Getireli. • 
ğimlz yolculardan ancalt 332 l<işldcn 
na\·lun aldık. Geriye kalanlnrı ktıml· 
len meccanen getirdik. Bunlardan 400 

kişinin paş_aportu yoktur. Bunlar, ev· 
vclce Bul:;:"arlstandan Romanynya lm
çan Dulgaryalı Türk muhaclrlerldir
ler. Ayrılırken, Romen sahil ve gUm
rük memurlnn bize hayli mUşkUlil.l 

ç:kardılnr. Şimdiye kadar Romnnyada 
böyle bir muameleye tAbl tutulma· 
mıştık . ., 

SAKARYA sinemasının 
Parlak baltaları başlıyor 

şimdiye kadar yapılan TüRKÇE SÖZLÜ Filmlerin en gU7.ellnJ g8r· 
mck... .Aşkın nelere kadir olduğunu nnlnmak... Tatlı heyecanlar fçlnd" 
ynşamak isterseniz ... 

B-Oyııı; Perdenin En Jl:orıetıı 2 B üyUk 1."ıldızı 

SlL ViA StDNEY ve HENRY. FONDA'nın 
Harlkulnde Hlr Kudretle Tl!m.'111 Ettikleri 

Amerikada intihabat 
mücadelesi 

Filadcl(ia, 23 ( A.A.) - Ruz
' clt intihap mücadelc~ini bu ak. 
" ın burada Ö) liycccği bir nutuk

J açacaktır. 

Lo11dra, ~3 {A.A.) _ Dün tn- her 1..amandan daha açık olarak 

giltere iızern:ıdc cereyan eden hava gö tcnni!itir. Bu emniyet .diğer A. -------------- G U" N A H s l Z K A T 1 L L E R 
muhareb:.-lerı esna ında üç Alman merika ~de\"letlerile halısane bir Veygand Cezayirde 
tan are-i düşü~ülmüştfu-. t ngiliz dostluk mevcut olmadan temin e-
haya kU\'\'etlerı al_tı, t_aryare zayi dilemez. . . .. .. . . Fas, 23 (A.A.J - Ha,·as: ı . . 
etmi<;tir. Bunların ıkısınin pilotla. Yarı kürrcmızın te!'anudu hıçhır General Veygand dün saha~ · Jl'jl nıint ~tuttııkn sc~ rtıt1ınl7-

rr para,ütle kurtulmağa muvaffak ı zq.man bugünkü kadar gerçek ol- tayyare ile Fac;tan Cezai re gelmt~ 'llll~C::::!!ll!l!~!l!!?!~•••••••••m•ı•••••ı 
'lir:· Jardır. 1 mamı;tır. tir. 
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Halil orta başpehlivanhğı 
k~zanacagmdcın emindi .. 

~uau! pehlivan, 
-42-

yüzbalIY& ha.smmm da sırtını yere getir • 
mek için olanca kuvvet ve çe -
' ikliğile güreşiyordu. 

döndU: 
- Demedim miydi, beyim .. 

ltte, Şükrü kaybetti. Ve söyle
diği sôzlcrden onun niçin mağ. 
llı.p olduğunu anladınız, değil 

'? mı. 

- Vallahi, keramet sa.vur
muşsun, Yusuf pehlivan! Ben, 
ŞilkrUyU bu kadar boş ve bot -
!uğuna rn.ğmen bu derece mağ 
rur tanın 11.zdım. 

- O, bu kafa ile giderse, her 
zaman yen!lmeğc mPlıkOmdilr. 
Pehhvanhkta tevnzu şırtbr, be. 
~!· 

İki genç daha çıktı. 
Berabere kuldılnr .. 
.Birı birlerini yenemediler. 
Bunlardan biri: 
- Ben eemru ile gUreoee& 

ğım. 
Dıyordu. 
Yusuf nzı oldu.. Cemali 

meydana çağırdı Bunlar da ay. 
ni slklette ıdiler. Cemal, ilk 
zaferin verdiği nıeşe ile delikan· 
lıya sarıldı. Ve eşine nadir te. 
aadUf edilir bir çeviklikle has· 
ınmı yedi dakikada mağlQp et. 
ti. 

Şimdi herkes: 
- Yaşasm Akpınarlı Cemal 

pebliva.n. 
Diye bağırıyordu. Seyh ciler 

arasmdan biri meydana d ğru 
yilriidil: 

- Herkese meydan okuyan 
büyük orta güreşçllerin;:len 
Küçuk Halil nerede? Kendisine 
gUveniyorsa, O!mal pehlivanla 
g'Üreşsin. Güvenemiyorsa. Pee 
desin ve yerini Cemale wrıırin. 

Yüzbaşı Neşet Bey: 
- Hakkın var, diye cevap 

v rdi, Kilçilk Halil ancak bu 
delikanlı ile güreşebilir. 

Yusuf pehlivan da bu teklife 
ifu Z .. w.ıın;;ı.ı.,. 

l{il Uk Ham. kotiarmı ...na -
yarak meydana çıktı. 

Ha!il, büyük orta blŞpehlL 
vanhğını kazanacnğmdnn emin
di. Son gUıılerde - Yu.sufun 
d{'(}iklerıne riayet ederek -

Jandarma yüzba§nn Neeet 
Bey o kadar heyecana kapılm~ 
tı ki.. bir n.ra lı k Y u.ırufun: la 

_ Bu gUre.şin. eonu . ne o • 
cak, beyim? Yanı hangisi kaza. 
nacak? 

Sualine cevap bile veremiyor-
du. . 

Yusuf biraz sonra hUkm.UnU 
verdi: 

- Cemal, bu güreşte de ga -
lip gelecek. 

- Ne dıyorsun.. Bizim Kü. 
çUk Halil gıimo mi gıdecek? 

- Çaresiz. Onun için yenil· 
mek mukadderdir. 

- Çok f eruı.. O yeniliree, Çor 
lu kaybetti demektir. 

- Niçin? Bu gençlerin hep. 
sl buralı değil mi? 

- Hayır. AI.."Pıruırlı Cemal 
kasabamızda kısa bir zamımdır 
misafir bulunuyor. 

_ lyi ya. Yarın öbUrgOn ~ • 
dirneye gıderse, meydan yıne 
Küçük Halile veyahut o ayn.rda 
gençlere kn.Iır. 

- tyi nma, Yusuf pehlivan. 
cığmı! Bu işlerin ınceliğinl sen 
de pekala bilırsin. Cemal galip 
gelirse. Akpmara gider gitmez 
(Ben, Çorlu gilreşlerinde .birin· 
ci geldim) diyecek ve övUne. 
cek. 

- övUnmek omın hakkıdır, 
beyim! Varsın o\iinsUn. Onlar 
övündilkçe, bizim de kollarımız 
Ne göğsümUz knbarrr. 

Uzun konuşamadılar. Mey· 
danda bırdenbire bir gürllltü 
koptu. Bu gUrUltüyü heyecanlı 
alkı~lar takip etti. 

Akpınarlı Cemal - KUçUk 
Halilin muka.vemetUY; \'e son. 
'"1% cO,l ·l'ati~rmom~ 
Mıhrtf' tnrtmi 
Seyircıler: 

- Yafl!l b to tmum! Ya§a 
Cemal... 

Diye bagm ryordu. 
(Devamı var) 

1 Bir deniz hırsızı !Belediye nizamına l Tramvay ıdaresınin en eski mustahde-
yakalandı muııalıf hareketten mı Kamıl ağanın hatıraları 

Zab~ tarafından ~k eüret. 16 şoför ve bir biletçiye (B<ı§ tarafı ı tncidc) alınlli' uzere !aşköp~en-bura1a 
ki.rane iş!~ .Yeni bır hırsız ceza verildi Ben daha kimı aradığımı söyle- getirdi. Dukkfında getu: ~otfir fl.-
lık badlsesı me~d.ana çık~ılmı~ meye meydan kalmadan arkam.. P!Y<?rdum. Bir gun ızın verd!· 
trr. Yapıl~ tahkikata gore ha· Emniyet altıncı sube memur- dan içeriye girmek ıstircn bır baş- Şı 1ı tarafın kırlara gezmeğe gı-
dise şoyledır: tarı dUn de beledıyc nizamna· ıcasnıı çevirdi: dı)ordum. Deponun önünde beyaz 

Geçenlerde Paşa~çıe önUnde mesine muhalif harekette bulu. - Efendi nereye?... sakallı bir adam gördilm, yanma 
karaya oturmu. ve bır borcun ıı:ın 16 şoför ile iki otobüs bi O, nradan gelenle konuşurken Yarıp : 
dan dolayı da dordUn~ ıcra letc;isini ce.zal:mdmnu:ılardır. kasketine baktım. üzerinde "4189 . - Beni buraya alır nusm de-
daircsınce haczc~ıl~ış olan Ayrıca Aksarny~n fr:rmcı ~umara,. yazılı idi. Numarasını d • · . . 
•'Türkiye,. a.dmdıı:kı ~ır vapura Hllseyin Oztilrkün dukk~ında dlba ewel öğrenmiş olduğumdan - Haydi oğlum var gıt ışıne 
tayfalık. )'.apan Rızcli Hakkı a 45 fırıncı Mw:tafanın dukka · aradığım adamın bu olduğunu bu dedi. Bura ı mektep değıl. Tr.un-
dında bınsı dadanmış ve muh nı.;wa da 55 kilo eksik tartılı suretle oğreıuniş bulundwn. Bana '\ay deposu ... 
telif geceler bir. s~d~a atla. ekmek bıılunmus. ınUsndcre olu. tekrar donünce: - Aman baba I Etme eyleme ... 
yarak vapura gıtmıştir. naruk s, hıplcrı cezaya ~arpıl· _ Ser.ı ara~onım, dedim.... Benim tram, . cıh~ ~akım 

m~.l;kı ":a~U~'lm hemen bllttın nırntır. Bu oztim r ısında birden sa- . Ilelv-~ olmak ıst~~· 
ma.kınele.:ım ~c c,şyaJarnu tek ----o--- şal adı. Benı ŞO) le bir süzdü: Şura) a benı ka);r ... Ne ıse _ıstedı-
baR~na sokmlış ve yav~ yavaş Müstakil Ressamlar - . c ,.ı·Gı acaba? dedi... gım oldu. Erte-.ı saf?ah dükkfın-
sahıle tasımıstn-. . . bir sergi açıyor . - ~en <lcdını, tramvay idaresi. dan kaçıp depoya gı~tıın._ Beni 4 

Fakat Hakkı bu~ büyük vur- nın en eski i~ı i ımi in. Bunu öğ. kuru-;; (gumüş) ~evmıye ile araba 
gunu tamamh)•acagı sırada dUn Mıista.kıl ı-tss:ımlar ve heyke: rendim de ~onuşrna a geldim. d'ngıllenni b gl, 1aya meumr ettı. 
akşam sandalla sahile yana.şrr lrilşlar b•.\ ğinin 2~ inci plastıı.. - E\et!.. Ora ı o)le .. Velakin Bo) ece tam 15 ;-a:?unda ~en bu 
ken yakalanmıştır. sanatlar sergisi 2çı nirincitcşriı <onu ma} a gelınce o olmaz ışte... idare) c kapılandun. .T:ıbıı ? . za.. 

Deniz hırsızı makineleri ve günii s'l:..t ~n .. beştr> Taksimd Ben ı:.imdi \azıf de\lm. Daha faz- m n irkctti. Gundelığirn gıttıkçe 
eşyaları :;akladığı yeri söylemiş, Oa.ğcıl·k l.Iııb mde nc::'acaktır. a konusamam'.. · drttr. 20 sene Şişli depo~da ça-
bunl:ır ıılınarak vapu~ iade o· Sergi ikin ite ıinin 17 inci - Pt>ki ne zaman gonişebiliriz? lı!;tım. Sonra buraya ~ıktaş de-
Junmt stu;. Hn:sız bu~ adli. günti k~ pun.ncaktır. - Pe n. unu izinlıyim. O. ıx> una becayiş (!) ettıler. Burad. 

.Ye)e tes1ım cdılecektir. Seı gide M lımut Cuda, Zeki gun bul · r ak ... Affeder iniz ama bernırler'n yar.ıl • sardım. 1kı 
Kocamemi, Edıp. :\Iustafa Tur oen ı c '>O'Y lı) ec m size... sene de sayıslere onbaşılığım \'ar 

Smema ve tıyatro 1ar 

Şehir Tiyatrosu~ 
Bu ak am 20.30 da 

Tepebaşı Dram kı. dı 
Oft-lln 

Lıtlklft.1 (lııddı~ı Kor•ıedl Kıınnmcta: 
.Ak§am 20.SO cı : DADI 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
24 BlrJnclteçtn Perşembe Aır,&mı 

Kndı'köy Süreyyada 
"KEN Dt"°'t. 'tN OöLGEstn 

Bevoğlu Halk Sineması 
nughn 8 mm blrdPn: l - Ro• • .Ja 

pon lıarbl: 1'ürkQ<', 2 - TfıbllkeU Ma-
oora, S - Ordu kuhr.ımıın1ıın. 

GUne~rı 

Perşemb. Cuma 
24 t.1 e~. 251.Tes. 

Rı:ı.mıı.zan 22 (tanw.zan ıs 

Hızır· 172 Hıur: 1'7S 

1.05 

e.u 
••• 

Akşanı t'7.I6 l".00 1'1.16 l!S.00 

\ at.iM 18.49 ı.Bl 18.48 ! .!:1 
lmW< 4.4% J U~ 4.44 U.%8 

gut Tokı:ıt. :abri 'Ji't:'tlah, Ziya, - Canım merak etme, dedim. hani... Şimdi ise kapıcılık yapı).O. 
Fahri; Snbıh!!. Fen'l h. Fuat, Ben "Oranm ıı O\ ler ın. Olur rum. Gundeliğim iki lira... Amır-
Jlhaınl \'C' Selimin yüzden faz. biter.. · terimden çok memnunum. Onlar 
ın ecrerl r teı:;hir oh nacaktır. - Bak unuttum efendi! dire a- beni tekaüt etmedikçe a.>nimı) a

24.10.940 Perşembe 
8.00: Program ' memleket aaat 

ayarı, 8.03: :Muzlk: Hafi! program 
(Pl) 8 lv: ,\jans haberi ıi, 8.30: MU· 
zlk: Programın d va.mı (Pl.) 8.l>Oı 

9.00: Ev lt dını J{onuımıa (Çocuk 
ıan mekt be kUçUk mu g ndermell?ı 
12.30: Pro r m ve m ml lt t aaat a 
yarı, 12.33: Müzik: MU ter k oarkı. 

ıar, 12 liO Aj nıı h bcrlcrl. ıs.o:ı: ı.ın. 
zık: E kl arkıtar. ıs 20/14.00: MU 
%i c: Knrı ı pro rnrn f Pl.) 18.00: 
Program \ memıe t saat ayan, 
18.03: Milzfü: Ra.dvo caz orltestraaı 
(İbrahim öz Ur !d re ınde), 18.40: 
MUzik, F ıl h ti, l .hı. Müzik: Ik1 
piyanodan caz parçal rı, (Pl.) 19.SO: 
Memleket aat ayan Ye Ajruııı haber
leri, 19 4o. M "ik: Radyo eaz heyeti 
(Saz escrlcıl). 20.15: Rndyo guetesı 
20 45; MUz k. Kemıuı olo • Enver 

tıldı; benci n ne ıfatla neyi sora- ca mı. 47 enedir hastalık nedir 
cak ın! )oka nufu )azılırken bilmem. Yalnız b r kaç aydanbcrı 
eksık falan mı soyleclik derim... tansi) on dedikleri bir hastalık gel-
1 lem be) im bizim mudürün izni di. Boyuna sarımsak yutuyorum. 
olmadan bir sey de diye~m size. Geç n di)e ... 

Mudur imdı , 0 k mua .. ini Feh .M lfım ya '\azife mühim. Sar-
mi be) i gor, ne ·der' bakalım!.. mısagı ç gneyip de vazıfe gorürsek 

lçc~ı g'rıp m· aur mua\ini Bay )anımıza )aklaşılmaz! Arada b r 
Fehrnı ile tanıc:tım. Bir müddet de karanfil çiğniyorum. EUıamdu
sonra deıxı muduni Bay Hilmi de lillah geçer gibi oldu bu dert. .• 
geldi. Kenclic::ınden müsaade al. n kı bılmem. Kahveye gitmem. 
dım : Kal ıt oynamam. Çünku kavga de. 

Kfunıl ağanın nobetı ~arım dı ın bunlardan' çıkar. Ze\kim 
saat sonra b:tccek. Beklerseniz 'zınlı gunlerimdc deniz kenarına, 
görüşür ünüz, dedi. balıı,:elere gıdip hava almaktır. 

Ne ise... Kfunil a anın nöbeti Kamil Ağa ... Şu eski traın-
bıtti. Bu ~fer mudurün ~anında 'a) lan anlatsana biraz .. 
görüsemem, Mkılmm diye haber - e anlatayım beyim!.. Atlı 
gondcrme in mi? Buna da peki trrum aylar bir filcrndi .. Ben girdi
deöiın. B'r baka odada nihayet ğim zaman Karakoy. Şi)i, Kara-
kar~1 ka~ı} a kaldık. köy - Ortakoy ara mda tramrn1 

- Anlat h. k, m1 h..ınu ağa dı. Ortal,oy arab lan çift katır 
dedım. Kaç n lık in urada.- d Bu k dar bu) ük alamet ara-

Bıyıklarmı a·ıı sollu bir diı- ~ ı ı ı be)'gır çe~e:<i. Yalnız 
zelttikten nra cevap verdı : 1 han ) 1 çılan k ıçın Osm ı. ı 

- Tam 47 en hğim... Banka'". ~nüncien dort at ko ar. 
· ı zaman girdin. \ardı. Şışlı depv,,unda 463 ha)' an 

.. -le .ba 
1

' 1
1 

"bakaJ m' \'ardı. Atlar Macan"tandan 35--10 
"' .. ır ıra a J al d oımezs tı . · Pc ı ıca ı tı) orsun san raya mır L se -
nadem. anlata ınr Ben TaşkoP- lırd~. °'İ ah.uz 35 senelık Karag z 

ru u\ um. Bızc Demircı oğullan ısmınde bır be1gır vardı. Dırekto 
derler. Burada tatlıcılık yapan bu hayvanı .tekaudc çıkarını u. 
amucam \hmet efendi \'ardı. 0 Ah~r?a şekenne 'anncaya kadar 

~======~====~=~~~--------~~~a~1~~~g~~lı.~1amM~\m~~~~. • · - ne~ gırlcnn l olda gıderken a} a.. bir hayli idman yapmŞ:ı. 1 

Birkaç qün sürecek hil<ave Halil artık sigara içmiyor, I 
ıçki kullanmıyor, kadın peşin • 
de koşmuyordu. Hatıl sevgili-
sıl de dargındı. Eğer bu gU. ________________ _. 

reşte umduğu ı;'IÖi kuBlıa.cak 
olursa, evindeki kapatmasını 
da lstanbula göndererek, bils • 
biitiin yalnız kalacak ve kendi. 
sıni tam mana.sile gUreee vere

Z f 
ğı kmlır, ansızın duşer olür, bu a e r yı.izden tramvay seferleri dururdu. 
O zaman beygir hemen çözülerek 
kenara çekilır, ba~ bir bcn~ırlc 
bıri i ahıra gıdcr. :ı: edek atlardan 

cekti. 
Kil Uk Halil! • blitUn haylb. 

lıklanna ve haşarılığma rağ
m n - Çorluda sevenler çoktu. 

Halil meydana çıkar çılanaz: 
- Y~~m Çorlunun atma. 

CUSI. 

Dıye bağırmağa bqladılar. 
Akpmıırlı Cıemal soğukkanlı· 

lığını muhafaza ederek aya:kta 
duruyordu. 

Küçük Halil güler yüzlUydU. 
Cemale selam verdi: 

- Nasrl, kendine güveniyor 
mu un? 

H li 1 bu sözü söylememeliy • 
dı Zira, Cemal berkesin gözü 
o!1un :.e iki delikanlıyı yenmİ§ • 
tı. Bunlardan biri Küçük Halili 
zaman zaman güreşte bir hayli 
uğra tmmş bir ıı~tL Fakat, 
er meyd nı bu. oraya c;ı. 
krnca, derh l başka bir kaltb& 
giriyor. kendini dev aynumda 
görüyordu. 

Yusufun, Halilde de ümidi 
yoktu. 

Kendi kendine: 
- Allah bılir ama, Akpmar

lr Cem l }orgun olduğu halde, 
H 1 } c:el,, 

D Y sovleniyordu. 
Kuçuk H lıl ile Akpmarh Ce· 

m m tutusmaln rı hem ant, hem 
e p k hey~nh olmuştu. Halil 

rnaz Z?kı bır gençti. Cema. 
hn iyi oyun bı diğini de bilirdi. 
l fak b r el enseden eonra, ee

n r ev\ 1 kı güreşte bas.. 
mm ' • ~ o•ı.ınu } pt1.. ö -
n·· d t 

C 1 Hnlilın oyunculuğunu 
m eydi. bu tuzaira keıv.Unı 

ı · ü iıı ccekti. Dt'rhal Ha_ 
lılıı ~ • nı b~ u. Halil bir 
denbıre ondü , Cemalin belı. 
ne sanldı. 

C · lal buYl orta bru 1 ~m 
' lı.u k m l ' rm me ' bu 

(Dilnl.ö hikiiyooen devam) 
Yerine oturduktan bir taç da:d· 

ka sonrn sesi, kral sa.rnrının avlu· 
sunun sayısız sUtunlarmda ve bin· 
lerce aamit kalplerde Uıtizu etti. 
Uzak lilkelerden gelmiş olan fa.zıl 
lliltatltı.r sağ ellerlni kaldırdılar ve 
var ol 1 ... diyo bağırdılar .. 

Kral, Şehhnr 'ın yUzUne bir ba
kıl fıflattı, ve Şehbar da cevap o
larak kedcrlo dolu gözlerlııl bir 
müddet efendisine doğru kaldırdı, 
ve sahildeki \'Urgun blr gey!k gi· 
bl ayağa kalktı· YilzU rıolmu§tu. 
Mahcubiyeti adeta bir kndınm mah 
cubfyetinl andırıyordu, ana çizgile
rt narin olan genç, taze Yllcudu 
tıpkı en kilelik bir tema.a netice-: 
11inde &henkle ı;ağlanmnya amade 
sıkıca gerili bir vinaya benzIYor= 
dU• 

Soze başladığı zaman batı efik
ti, ııesi yavaş ı:ıkıyordu. tık bir luo.ç 
mısra Meta duyulmadı bDe. On· 
dnn sonra, ağtr ağır başmı kaldır
dı, ve tatlı, berrn.k eesi, titrek blr 
ateş alevi gıbi semaya yObeldt. 
Şair, mazinin kaybolmuş olan kral
lılc hanedanının eski efııanelerin
den başladr, ve bu h~nedanm :uun 
kahrama.nlılt ve eş5!.Z !Jefkat. se
mahat devirlerinden bahsederek 
asmnrzn kadnr geldi· Baktşlarmı 
kralın ylizlınde düğUmledl, ve hal
km hanedana karşı beslediği bQ· 
tUn geniş ve ifade edil~mlyen sev
gisi, şarkısında buhur gibi havaya 
yUk.~eldi ve tahtı ber tarafmda.n 
çevreled!. Z:ıugır zangır titreyerek 
y rine oturdu, 11on ııözlerl fWllar 
oldu: 

"Sahibim, kelime oyununda bel· 
ki ycnilebıliıim, fakat sa.na olan 
evgimde .> enılmcm·-'' 
Dınley nl rın gdzlcrine ~lar 

doldu v t duvarlar t.afer hay
kın laıile s rı;ı!dı· 
Hıs erin bu umumi taşkınlığıyla 

lay edip, başının azaınetU bir ba
k tı ve tahkir edici istihzalı bır 

t essumlc Pundarlk avnğa kalk· 
tt, w tonl ntıda bulunanlara şu 

Utı..li fırlattı. 
- 1 ... l•m lerC' Ustun o n ne 

\ardır? 

Bir and:ı salon tekrar IJeMf zilfe 
daldı· 

o zaman, bilginin harlkul!.de bir 
nümayi;,lle, Pundarlk itıbıı.t ett ki, 
ilk LpUdada. kelime vardır, Te bu 
kelime de Tanndır· EekJ ya.ztlar
dan bir çok mlııaller kilmeledi, ve 
kelimenin yer ve gökte bulunan 
her oeyin' u.stnnde otura.bileceği 
yUksek bir mihrap kurdu· Heybet
i! scsile sualiııl tekrarladı: 

_ Kelimelere UstUn olan ne 

varda?· 
Gururla etrafma bakındı· Hiç 

kimse onun me)•dan okuyuşunu ka· 
bule CCMret edemedi, ve Punda· 
rik kurbanmı t.amaınile yeyip doy
muŞ olan bir ar!lan gibi ağır ağır 
yerine oturdu· Bilginler var 01 !
d!ye bağırdılar- Kral, hayret içinde 
ağzını açmadan oturdu, ve !Jalr 
Şehhar, bu stupendons bilginin 
~anında esamisinin okunmıya.cağı
nı anladı. Toplantı o gUn için da· 
ğıldı. 
Şehbar ert~ gtınU prtısm~ ~· 

lemeğe koyuldu- Bu aşk flUttinUn 
nefesleri ilk defa olarak Vrinda 
ormanın~ sUkflta boğUIU havasını 
dalgalandırdığı, şaşırttığı gilnde 
oldu. Çoban kanlaI1, bu fllltU ça· 
lanm kim olduğunu vo şarkuım 
nereden geldiğini bilmediler- Bu 
ses Sanki hazan cenup rllzglrmın 
kalbinden. hazan da tepe llsUerl· 
nm dağınık buluUanndan gelir gi
b1 göründü. Bu, blr bulupak vaadi 
haberile tulü ülkesinden geldi, ve 
keder iççekişi ile gnıbun kenarın· 
dan yüzerek aktı. 

Yıldıziar. gecenin rüya, hulya
lannı ahPnkle sele boğan iletin du· 
raklnrma bemdyordu. :Muslld san· 
k! hep birden, h"'r taraftan, tarla· 
!ardan, fundalıklardan. gölgeli pa· 
tika.~ardan tenha, ıssız yollardan, 
goğun eriyen ma\iliklerinden, ve 
çimenin hilzmclenen yeşilliklerin· 
den saçılır, fı kırır gibi idi· Onlar 
ne bunun man smı anll)or, ne de 
kalpler"-ııin arzularını söyleyecAk 
kelimeleri pulnbiliyorlardt· Gozle· 
nne ya~lar doluyor, ve öm ~Jeti, 
n ha~ tı, k<'mali olacak olan bir ~ 

ı mıın i tn akınr l r 1P1ı1 J 

Şebhar dinl yicilerini unuttu 
kuvvet ve kudretinin blr rakip il~ 
ml.heğe vurulduğunu unuttu. Bir 
yaz rUzglrındaki yapraklar gibi 
titreşen ve hışıldayan dil ilncelerl 
arumda tek başma ayakt.D. durdu, 
ve ''flütiln şarkı" mnı terennllm 
etti. Aklında, kafnsmdo. bir gölge
den §eklini almış olan ir resmin 
hayali, ve uzaktan gelen bir aya
ğın belirsiz çınlayu lannm ıı.ks!sa
dası vardı. 

Yerine oturdu. Dinleyicileri ta
rff edemiyccekleıi bir hnzzm, mu
azzam ve mliphem bir hazzın ke
deri ile tilred!Jer, V"' •nu alkısla.· 
lamayı unuttular. Bu his kaybolup 
uukl:ı.şmca Pundnrik tahtm önUn· 
de doğrularak ayağa kalktı, ve ra
kibine meydan okuyarak seven ile 
sevilenin kim olduklerrnt anlatma
ya davet etli. Kiıstahça etrafına 
bakmdı. Muakldpterlnc gUlümsecli 
ve tekrar sordu: 

- Seven Krişna kimdir? .. Se
vilen Radha kimdir? .. 

Arkasmdan bu isimlerin kökle
rin!, vo mannlnrmtıı muhtelif tef· 
s!rlerinl incclemeğe başladı· Tam 
ve milkemınel bir mah:ıretle şaş· 
kına dönmU olan dinleyicilere me· 
tnfiziğin rnUteaddit mekteplerinin 
bUtıin inceliklerini sundu· Bu i&m· 
lerin her bir h!l.rfini arkadaşından 
ayırdı, ve zalim bir mantıkla onu, 
yeni baştan kaldrrrp, kelime listat
Iarmnı en kurnazmm bile asla ta
hayyül edemediği bir manaya bU
ıiimek için, topraga sersem bir 
halde dilşünceye kadar takip etti. 
Bilginler çılğma dönmUşlerdi· GU
rül tU. patırdı ile Pundarik'i alkış
ladılar ve ahali de, bir zeki. mu
cizesi tnrafmdan hakikat perdesi
nin son örtU unun paramparça edl
li11i il 0 gUn şahit oldukla.n kati
yete :ıld:ı.narak onlara. uydular- O
nun bu m hip fiilinin icra ~kll o 
k dar ho. ıarınn gitti ki, bunun al· 
ta d nihnYCl bir hakikat bulunup 
b~lu~mndıgınt kendi kendilerine 
sormayı unuttular· 

Kralın aklı. fikri, zihni hayrete 
boğolmu tu· Hava, muhit bntn 
mus ki huWo mdan tamam.il• slU.n 

m < • sı,> nlın tı, ve etrafmdaki 
dUnya h ı) a ı ıncc zarif yceU taze
liğinden çıkmı ; dökülınUş taşlar
la s ı Uendın'mı , e düzeltllm.iş, 
bir n.nn l ol muhk mliği h lini al· 
m tJ. 

Orada., topl nnus ol n nhnUye 
ıı.lrlcrl bu kadnr kolaylıkla yUrU· 

yen. ileı lı.> en ; dtişllnc "o kelhne 
dUnyasındnki her t>dım tışmdn bü· 
tlin gdnlillcri ~·~re sere'l dev'e na· 
zarau sadece bir ~ocuk bi göıil· 
nUyordu· llk d fa olaraJt M n be· 
~an b lli olu ·ordu ki Şehhar'm 
) azdığı ıırkr nbt' in abesı basitti, 
ve bunları kendi nnin lBZl ı da 
sad c bir t sa üften ileri gelmiş.
ti. Bu urler ne '-"eni ne gU" ne 
te b' J • ~. • r ıyevt, n" d lUzumlu eyler de-
gill rdi. 
Rı 1, Ressizce şairini t~vik ve 

tnhrık derek on b r gayrette bu· 
lunınak tiz re, keskin bakıştarile 
onu kıskırtmak i tedi· Fakat Şnh· 
har fnıkın " rmadr nldmnadı ve 
Yerinde mıhlı ı nldJ. ' 

Kral hiddeti<' tahtmdan aşnğı
Ya indı. İnci g rdnnlı~ı ~ıkardı ve 
~u~d rik'ın b n:ı t.aktı. Salonda 
k u unan h rk alkışladı En yu· 

b~l'tdaki balkondan hışırdayan el
ısc1 · b 
1 

<'rın ve altın çıngıraklar asılı 

1 
e kemerlerinin cıkardığı hareket· 
erin hıı.fif sesi g ldt· 

d 
ş hhar ~ erind n knltı ve salon

an ayrııaı. 
Gllgide kUçill n ayın karanlık 

bir gecesi idi. Şair Şc:hhar kitap 
rnflarnıdan bütün yazma nlishala· 
rnu indirdi ve yere yığdı· Bunla· 
~ bazılarında~ adeta bUtUn bU
dan unubnuş olduğu ilk zamanlar
b Yazdığı yazılar vardr. Şuradan 
urııdan bazı kısımlarmı okuyarak 

sahifeleri çevirdi· Bütün bunlann 
~<;.P i kendisine pek biçare, lptt
aaı, alelılde kelime ve kafiyelel'
d.en .mürekkep şeyler gihl göıilndii· 

Bırcr birer kitaplarını yrrtnrak 
Paraınparça etti, ve içinde ate§ 
bulunan bir kUpe attı, 'e: 
. - Sana, sana, ey benim gi1ze. 

lirn, benim ateşim . BfitUn bu bo§ 
ee-nelerde S<'n benim içunde yan

( D~vamt 6 mnd4) 

binni alıp getirirdi. 

Hayvanları en yıldıran Şıshane; 
yoku,.u ıdı. Burada hayvanlardan 
biri çekmez olunca yer kamçı~ ı 
ıkına ıkına dolmu tramvayı uç 
arkada ı) le Tepe başına kadar çı
karırdı. Atlı tramva:ı: lar zamanın
da Şi hanede camıin onunde bır 
tramva~ m yoldan çıktığını hatırlı. 
:ı:orum. Onda da bir kaza olm -

mıştı. T."A-:1 Ağ il - ~ . 
.... .n.ruw a e goruşrnemıı 

burada bitti. 47 sene zarfında ·uç 
bir gazeteci ile karsıla_qnanuş o\an 
şı· emektar adamm elini sıkıp ay
nhrken vuzüne dikkatlice bakt m: 
Gözlennde, imtihanını muvaff 
yetle vermiş bir çocult sevine· oku
nuyordu. 

l'EKTA RAGIP O.\E.V 

Kısa haberler: 
------------------.v. Belediye dalml encümeni dün as 
ker: allelerlne yardım mescleslnl gö 
rtl§meye devam etmi§Ur. Encümen 
bugün de muzakerede bulunacaktır 

.y. Et fıyatmdakl yUksekllk bcledJ. 
yece de tesbit edllml§tir. Ancak bu 
yllksekllğin tabi! mi, yoksa blr 1hU. 
kAr mı olduğu tnceıenmektedir. 

.Y. Vekiller HeyeU top:ıanmı§, Ereğli 
kömür havzaaı namlle manıf sahanın 
Amasra 1stismAr mmtakaaı ve Ereğli 
ka.ııabnlan arasmdakl kısımda intifa 
hakkı tesıs oıunmu§, ve kiraya verll 
mı,, v rilmemlş bUtUn ocaklarm dev· 
ıetçe ı ı uımestne karar vermiıUr· 

.y. DUD sabahki konvanatyonell• oeh· 
rlmlZe yedi Leh muıteclsl geımiftir. 
Buradan FUlstlne gidecek oıaa uını
tecll r arasında ~ eski Leh dıniet 
rlcaU de bulunmaktadır. 

Türk genci! Atatürk 
Cumhuriyeti .ana ema
net etti. -



zılay gaze s 
Çıkacakbr. 

!JIDlarmm nrmekle hem kend!zı1M Te heın do K.wlay'a yarclmı 
etmıı ol&Cakamm. 

( tlla r ru " aula .-Umt 
( 8oıada • . \ ~elkl 9yfada -.UUml 
( 1 llCİ , {ada IMlti.ıd. 

( 1 llıCİ -ytada .. 

MtJBACAA.T n:at ı 
ı.t&ııbulda, Poatahane Kar;wnda Kızılay Satı§ Bürosu. Tel.: 22653 
ı..tanbul, Postane Arkaamda llAncılık Şirketi. Teleton: 200H - 95 

... . . - . 
SifJcıa Nafia Müdürlüğünden : 

ı - ı:utıtmeye konulan 1§: szvu _ Erztncan yolunun 222+00-0: 
1M+839 ldlometrelerl aramıda 4839 metre tulUı:ıde C385lı §Osc tlımiratıdır. 
BQ 1§tn ke,U bedeli 22412 Hra &o kuruştur. 

ı - JIDl.llıtme 11111/94-0 tarilılne tesadUt eden Pııznrtcı;i glinti saat 15 
de V11&7et Naıia Komisyonunda kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

a - Bu l§e alt evrak §UD.lardır: Ke§t! bUlA.saat, metraj cedvcll, ffat 511. 
.a.t, sraf1k. te5Vfyei tllrabiye ıoae ve köprlllcr kArgtr Jnııant fennJ ~artna · 
Jllıllll,. eUUtme p.rtnamest mukavele sureti. 

4 - JCk.ııUtmeye girebilmek 1çiD taliplerin 1681 lira muval<kat t muıat 
wnnelerl Ye vUAyet makammdıuı almmı§ ehliyet \."Csfkası ne Ticaret Oda 
mna k&yıUı olduklarma dair tescili hllviyet varakası ibraz etmeleri !Azımdır. 

6 - 'l'&lipler teklif meJ<tuplarmı ek8iltme yapılacağı saatten bir ~aat 
...el Na.tla komlayonu rıyaseUne vermlLı, mukabilinde makbuz almı;ı ol
malan prttır. 

e - 1etekJJieriD ebllyet vulkasr alabilmeleri ı~ln eksiltme günll.Ddr.n en 
• 1 stıD nnt iltSda ile vllAyet me.Jcamma. mllracant etmeleri ııızımdır. 

(10140) 

lnhls a rıar um u m 
mOdürlOQOnden: 

L - Ke,lt, 1&rtname ve plAıu mucibince idaremlzln Po.şablıbç" ruüskU· 
n.t tabrtkuı lhat& " )"&l1gID duvarı ne .ama dalreııl terası lzoliı~ onu ~I 
agılc ek.elltme u.sullle ekalltmeye kOD.mUJtur. 

ll. - Ke,ıt bedeli 2126,60 Ura, mun.kltat teminatı 1~9.50 Uradır. 
m - Ekalltme 81/10/DfO PerDembe ıttnD aa.t 15,30 da Kabata~tıı Le· 

vumı ve .MUtıayaat fllbealndeld Alım Komtayoı:ıunda yapılacaktır. 
IV. - Şartname Levazım Şubeal YUDeatndeı:ı (11) kunı§:ı aımo.blUr. 

V. - lateklllertıı ekalltme lçtn t&ytn ohmaD sün ve saatte kanuni \'eaalk 
ve % 7,5 JOveı:ıme paralarlle birlikte meüar komilyona mllracautıım. 

(9925) 

PAFER 
( Baı tarafı 5 i ncide J 

makta idin· Haya.tmı. eğer bir al-
. tm parçam olsaydı, mihekden da· 

ha parlnk olarak çıkardı. fakat ha· 
yaUın c;iğneı:ımemlş bir ot tutamı
<lrr, 'e ondan bu bir avuç ktllden 
başka bit; bir ıey kalmadı· 

Gece ilerledi· Şehhar pencerele· 
ıini ardına kadar açtı· Yatağmm 
Usttlne sevdiği beyaz çiçeklerden, 
va semlnler krizantemler ve ltüe· 
ier aerpti, ~e yatak odasma evin· 
de bulunan bUtiln l!mbalan taşıdı 
ve hepsini yaktı· Sonra bir nevi ze
hirli kökUn usare:ıilc balı karıştı· 
rarak içti ve yat.ağma uzandı· 

Kapmm clı§mda1rl dehlizde a1tm 
bilekler tıkırdadı, ve rüzgArla. o
daya ince, milesir bir koku girdi, 
doldu. 

Şair, gözleri kapalı; 
- Sahtbem, nllıayet kölene acı· 

dm d& onu görmeye mi geldin? .. 
dedi· 

Tatlı bir se8: 
- Şairim, geldim.. diye cevap 

verdl· 
Şehbar gözlerini açtı, ve yatağı· 

nm annnde bir ka.dm hayali glirdil· 
~rli§U karanlık ve bulıuuktt. Ve 
kalbinin gizli mihrabında tahtlan
dırarıık sakladığı bir gölgeden vil· 
cut bulan hayalin, son anında yU· 
zllne bakmak için dış dUnya;ya çık
tnIŞ olduğunu sandı. 

Ka.dm: 
- Ben PrenSe5 Ajita'ynn .. dedi. 
Şair bUyllk bir gayıetle yat.a.ğuı. 

da doğrularak oturdu: 

Prenses onun kulnğma fmlda· 
dl: 

- Kral sana adaletle muam~ 
1 de bulunmadı· Mücadelede kaza
nan sendin· Şairim, ,.e ben seni 
zafer tacıyla ta.clandırmak için 
g'('ldim· 

Prenses kendi boynundan çiçek 
<'Clenginl çıkardl· Şairin başına 
taktı, ve şair ölümle vurularak ya· 
tağma dUştü. 

Bokaör Büyük Kemal 
Beyoğlu H alkevine 

muallim oldu 

BC'IJoğlıı Halkevinden· 
Memleketimizin m;ruf ve 

muktedir 1?<>~8?rlerinden Biiyük 
Kemal, cvımızın boks muallim. 
liğini fahri olarak kabul etmek 
suretile boks sporunun inkişa • 
fmıa i.mkin vermi§lerdir. 

Keyfiyeti boks heveslilerine 
mlljdeler, taliplerin evimize ace. 
le müracaat ederek ka' nolun· 
ma.la.rını rica ederiz. 

Spor - - -..--.... 
Bu haftaki tık 

maçları 
'*ehul Futbol Ajanlığmdan : 

27/10/940 tarilılnde yapılacak 

llk m.açlan 
Anadolu Hisar Mb&eı: 
Anadolu - Anadoluhisar aaat 11 
Alemdar - Rumellhlı;ar 13 
HiW - Beylerbeyi 15 
Karagttmrtuc Sahaııı : 

Davutpqa - Doğuspor ıı 

Bakırköy - Eyüp 13 
Demirspor - Karaı;Umrllk ., ııı 
~Stadı : 
G&lataııaray - SUleymanlyc .. 13 
Fenerbalıçe - Alt.rotu~ U'i 

Şeftıf St&clı: 
Topkapı -- lstanbul.spor ., 11 
Beykoz - Bcyoğluııpor 13 
Be~lktq - Vefa 15 

Tebliğ 
Beden Terbl~ı~I lııtaııbul RölJ e9l 

8efkanhpdan : 
Bölge ceza heyetinde lnbUM eden 

bir Ua.lıkla ,blr yedek A.zalığa yenile· 
rtıı1 eeçmck üzere Bölı;emlze bağlı 

kJUplerin tanı ıınllıhlyctll birer mu· 
ı . rahlıaıılo..rmı 2!'i/ 11) ı1910 tarihine n1l1· 

aadlt Cun10. gilnlı o kşanu aaat ıs de 
Bınge merkezine sısn lcrnı('!ı'rl rhem; 
miyetle ricn olunur. 

Askerlik Hanı 
Kartal As. şubesinden : 
Şubemizde kayıtlı kısa biz.. 

metli vo rüksck chliyetnamcli 
olanlar bir ikincitcsrin 940 'Sil · 
nü yedek subay okuluna sevke. 
dileceklcrinden 28 birinciteşrin 
940 günii şubcmiw müracaatla· 
rı ilim olunur. 

/ 
KAYI P~ . A H 

111->• ııeuelill11lc buşıttuıli' l!4 uncll 
İlkokuldan aldıgmı şnbadPl.r.nmcml 
kaybettim. Y •ıı ıılnl alacağımdan ea. 
kllıinln hllkmO yoktıır. 

Jtanıa1.an lirn Oğlıı Necmettin 
c33S48} 

• •• 
9 uncu 1 letm" \'D.J;on talebine alt 

48 No.lr ıo liralık d"PO ronkbuzamu 
zayi ettim. Ycntsını çılta tncağımdan 
eskisinin hUkmU Yoktur. 

K. A. Mttller (388~3) 

:;anıbı. ASIM u::, 
Rıı.,ıtrhlh \'{'t VA/\11 tllatbaas-ı 

f lmum npcriv;ıtı iıfarp ,.,,en: 
Retık Ahmet <;evengil 

Oa.deD Irak o1&ll pGlden be.r Y&ldt Irak olmu. 
lııDal m1 anYOftUllmt "'itte.. 

HACI BEKiR ŞEKERi 
Ghlertnden lrall ......... ...,__ 

..&mertkablar. 11&1& OllQll hasretini çektvor. 

Di 
'.KiR 

Tlcaretbaneıeri 
Bahçekapı, Kara.köy, Beyoğlu. KadıklSY 

ile sabah, öğle ve akşam 
Rer ycm:!kteu eonm günde ftç defa muntazam.Mı. dlşl'rtahl 

frrçalaymız 

Kok satışları , ....... ıcz-.~-=::=--=-=:mm.--. .., 

Ereğli Kömürleri işletmesinden : 1 Türkiye Cumhuriyeti 
Alıcılara bir kolaylık olmak llzere Yed.kule ve Dolmabahçe gaı:hanc. tı. t k 

!eriyle Hasköy kolt (abrlkalnnnda vo Kuruç~me dt'pOn'lıızda ua kok satı:. a a an al- 1 
larına ~lanıııı§tır. ._ 

Dolmabahço gazhanealnde bet tona kadar 
Ycdlkule gazhanesinde Ski tona kadar 
Hasköy kok fcbrıkala.rmd& bir tona kadar 

satışlar yapılmaktadır. 

Galnt.ı•Jn yeni yolcu s:ıloououn Uçüncll katındaki idare mcrkrzimi7.dl' 
eskisı ı;lbı biliınnun satışlara ve Kadıköyündo Pauryolundakl <l poı ıu w • 
da Kadıköy ve Ana.dolu yal<nSl ııatı§larma devam edilmektedir. (10144) 

lstanbul Beled ıvesı 
ııanıarı 

Umuıni Meclis Azasını davet 
lstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden: 

İstanbul Umumt Moclls 3 tlnrU intihap devreııi 3 üncU yıl 'J'eşrlnlsanı 
içtima.mm ilk inlkadmı 4/111940 tarihine rastlayan pazartesi gilniı sunt 
H de aktedC'ceg'l.nden muhterem Azanın ogün muayyen saatte Umumi Mccı ııı 
Salonunda. bulunmaları rica olunur. 

R UZ NAME : 

l - Riyaw.:t Divanı lntlbabı, 
2 - DalınJ Encllrncn tnUbabt, 
3 - 1hUsae Encümenleri l nlibabt, 
4 - lçtimıı Gilnlcrlnln Tayini. (10251) 

Maliye Vekaletinden; 
Gümüş yüz kuruşluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
GttmUş yüz kuruşlukla.nn Y!!rine gtlmOf btr llralıklAr darp ve plyunyıı 

k Ml mlktıı.rda Ql~lmtt ot~~ a11mllt ,,U. k urqhaklara i l .lkblcUCI\ 
nun J9U terihlnden sonra teda.vUJdenluılaınıması kararlıışltrrlmışfır, 

GUMÜ!ı .)"Uz kufıi6Juklar '1 'Şubat 'JHl tarllılıiifeh ltfbann artık tedavili 
etmıyecek ve ancak yalnız Mal Sandıklan De C'umhurlyct Merkt!Z Banksın 
tubelertnce kabul cdUebUecekUr. 

EUnde gllmUo yUz kunıştuk bulUD&Dlarm bu.illan Mal SandıkJanıc Cum· 
bwiyet Merkez Bankıım oubelerlne tebdil etUrmelerl UAn olunur . 

(7002~) (10216) 

Devlet Demiryolları ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlar1 

Kuhıımnıen bc•li.'11 r2400l lira olan 8 111/ro lik 4000 K1". Kurşun levha ' 
{11/11/1940) Pazıtrlcsl günü saat (10,80) Oll buçukta. Haydnrpruıada Gar 1 
btnaaı d:ıhllındckl komi~yon taratmdan paaarlr)d a satın ahn11enktır. 1 

Bu ışe girmek istiyenll!rln (360) liralık kat'i temln11t \ 'C kan•nıun tayın • 
eWğt ''e~alkl~ birlikle pazarlık gUnU saatiDe kadar koml~yone nıurucaatla.tı 
lAzımdır. ' 

Bu i. a~t ~:ırtnamclcr ltomlsyondaıı paruız olarak dağıtılmaktadır. 

(10228) 

1 

Kuru lu" Tarihi: 1888 
'\ermavesi: 1 oo.r,.o.ooo Türk lirası 

c;;ube ve A ians ,.,ıedi ~ 265 
Zirai ~e tir?. ri he r nevi banka muameleleri 

8'C 

i 

Para birıl<tırenlere 28,8 O O Lira 

ikramiye Veriyor 
(.ıra.al Barııuı. .. ıı1th• liUırı • ırau • • lhb&rma &aaarnı1 beaaplanııaa en. u 

00 tıruı buJwuuılJlra aenede • defa Q91dıeoek kur'a ue -.şaıtd&lıt! 
pl&ua tr0re ı~ ~. 

t "det LOOO u.blıı &.000 u,. 
• • aeo • a.eeo • 
' • l51 • LOOO • 

tO • 100 • &.000 • 
ıoo • 60 • a.ooo • 
l%O • co • ...... • 
ıeo • ıo • a.ıoo • 

DlKKA T: HesaplarmdakJ paralar lılr .... içinde 5'l llradan ...ıı 
mpııyenıere lkramlye çıktıJ'l takdirde _,. 20 fazlaa1yle nrtıecekUr. 
Kur'alar ııenede f defa: ı B:ylCU. 1 81rtDclkADuıı, l Kart .,, 1 HulraD 
tarihlerinde çekllecekttr. 

---

Kirahk depolar 
Ankara cad?c ınde Orhanbey Han zemin katında ve makine 

yerleri ~stiyenlerın }'akıt Matbaası idare memurluğuna müracaat 
etmelerı. 

1 
------------------------------------~--------·-

Tür~ iye Cumhuriyet Merkez Bankası 19 ı 10 / 1940 vaziyeti 
AK T l • 

" " ,.. 1 

'41tm. S:ı: I Kll!'~rHm 

Banknot 
71 814 1)8!-i 

Ufaklık 

Uabllılekl &111habl r lerı 
rtırk Uraaı 

B a rl<,;1.(-kt fttuha btrlu: 

• 
• 

Altm: ·:ı.11 Kllo~am il 21~ 199 
Altnın tarn1u kabt.l :ıerbeat dO' 
Yi%1er 
Diğer aovu.ıc.r .,. oorçlL• • KJirtıı~ 
bakJyeleTl . • 

Hal.ine l'abvlll~rl 1 
Deruhte edilen eVl'alu ukdlye 
ırarşuı~ 

Kanunun 6 • ' maddelerine tnfl
IE&n Haztoe tılrafmdaıı •lld l e. 
aıyat 

t-Wneda l Cilıdanı: 

Tlear1 Senedat . . . 
l';stuııo ve tahvllAt cllzdaDJI 

Oenıbte edlleo evrakı nakdi· 
yenin karşılıgı eaham ve 
tatıvuar ıutıarı kıymetle 

Sertıest Esbıım .,, TabvUAt: 

A\'8n!li3r ı 

Alt.nı ve dö\1z ıızenne avan • 
Tahvilat ıızcriIIC avanı . 

Sazmeye ıosa vaa. a,·ana . , • 
Razlneye s.~ No. kanuna göre 
acııan aıtm kar§ı)ıklı avam • 

Bl88edarl• • 
U ubt.ell.f • • , t 

ıo1.oı 2.gg9.54 
8·124·854-50 

2.338.248.f 

469-Sı7.Q4 

7.335.593 98 

38.490.85 

22.u1.941.10 

ı~.748.563.00 

19.391.484.00 

263.254.319.63 

47.058.616.93 
8.277.057.57 

8.582.47 
7.808. 722.00 
3.403.000.00 

61.584.926.W 

lek11ın 

l Teıl'm:ıı 193!1 tarnıbıdeı:ı iUbarcn , 

t..tn 

111.4 75.992.S 

469-827.94 

29 .522.032,53 , 

139.057 .079,-

26.3.2M.3rn.rr 

55.335.67 4 .5 

72.805.231,2'.t 
4.500.000,-

22.697.186.61 

699.417.404.27 

P AS l F 
t!lermayr 
bıtSya ı akc,.-eııt : 

A.d! •e tevkalAde 
ffUIU.ld • • • •• • • 

l'edartıldf'k1 Banknntlın t 

Oerııhte edlll'll ewa't• nakdly~ 
Kanunun 6 • 8 lııcJ maddelerine 
teTftka.D HllZlne t&ra!mdan .,akt 
tediyat 
Oerubte ?dllen evralo nakdiye 
cıU1)'Mt • 
ıtarp1Jll tamamen aıtm 'llaralc 
ıtaTeten tedavOle vazedUen • 
tleeüODt mukabili UA\•etco teda 

•lied. • 
llEVUUATı 

..... Uruı 

6.188.666. J 5 
6.000.000.00 

158.748.563.00 

19.391.484 .oo 

139.M7.079.0C 

1'1.000.000.00 

217.000.000.00 

75.994.593.26 

l.ll'll 
15.000.000.00 

12.188.666.15 

373.J57 07!l.OO 

125.709.39 .tJtm: Satl KDogram 89 872 
S8BO No. kanuna gare baziney. _ _ _ _ ..;..;..;..:.:: 

76.120.302.65 

'lOd&D avamı D'lukablll teTdS olu-
ftU aıımıar: 

91.ft kilogram r,5 54 t mıo 
OGm TaahlıGdatı t 

AJtma tabrlll kabU davtzler . 

otg.r dövizler •t alacaklı Kll· 
ring bakJycleı1 • , • • • 

'{uhtellt • • • • 

78.124.167.90 78.124.167.90 

3.537.06 

30 9So.497.46 30.95~.034.52 
113.673.154.05 

699.41 ?.404.27 


