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Anormal .J 

Bir vaziyetin · 
lslahı 

1Urk .. Romen 'B_ar~arC?s 
Ticaret anlaşması 1 htıfa l ı Ya zan: ASIM US. 

b Toprak Mahsulleri Ofisi htan-
11.lda çıkan ekmek buhra.nı üzeri

ne ötedenberi her gün değirmeJL 
etlere ve fmncılar şlı1<etino ,·er
tııekte oldnp 300 ton buğdaym 
lrılkdannı 400 t.on& çıbmutı, fakat 
dJğer taraftan tehrin hAklki lhti· 
~ı ha.Jdmıda da tahkik&t yapma.· 
h ba.,Jamıştı. Bu t.a.ııklkat değir. 
~encllerin Ye fmnctlar şirketinin · 

dün · 1 , d Preveze muzafferiyetinin 402 nci 
1 m z 8 8 n 1 yıldönümü bu sabah kutlanacak 

ddJa..,ını çtirlitecek blr netlc.e ver· 
nıı,u1.. tstanbulmı un ihtiyacına 
~de 300 ton kifi geleceği, yani 
!?Pra.k mahsulleri Ofisinden fazla. 
, ilrt&rda al.ma.n buğdaylann de
~rrnencller tarafmda.n öYiitüldilk· 
,tıı sonra ylnnl para fiyat f:ı.ı';ün_ 

11.ıt istifade için ch·al' mah.a.llero 
t"e'·kedllerclc !Ja.tıldrğı anlaşılmış
\"ır. Onun için şehir lhtlyacı tı;ln 

3 
erııcn buğdayın mlktan tekrar 

:\ 00 tona indirilmiş ,.e buğday fl
~tındaki ylrmJ para. ucuzluk da. 

ldırıJmıştır. 

Birçok maddelerin müpadelesin
de serbest döviz esası kabul edildi 

,.. •... Heyetimizin - 1 
reisi diyor ki : 

ü nümü zde ki 
yıl Romanya 

i ile o lan t ıca-
1 retimızin hac
! m in i36milyon 
~ ·liraya ç ıkm ış 
~ · göreceğiz 
i (Yazısı 5 lndd~) 
!,. ...... _.......... • .......... ·--·· nnfaşması imzalamrken 

ı <Yıı.kıt) m muhterem okuyu('u_ 
tıa.'rt hatırlarlar kl hükfimetçe alı_ 
d a.n bu karar bizim bu süıuııhrda. 
r·~ba t:\·Tcl müdafaa. ettiğimiz bir 
J 

1 
l"tllr ki hükümetin resmi tiıhki

t~~ı ile do t-eeyytıd etmi, demek. 
t.r' fakat hükümetin tetkikatı İs· 
bn~~uı ihtı~_:acı f~in günde 800 ton 
ile g a~ kAfl olduğunu gösterin· 
!'ak\e böylece ucuz fiyat lle Top. 
hu. ~"absullerl Ofisinden fazla 
l'irıg Y almış olan değlrmenclle
ğı ..:~ ft.nncılar !>irketinin haksızlı· 

~~~~=~:ıı~~:·~;=;:: Pazartesi gününden itibaren Panıuk ve fındık 
~!nıdj bir §ey da.ha kalır, bu da. •• b 
ten yo kadar ucuz fiyat ne ofht• • 

ıı,.:~t~.::,m~..ıa.ıEkme:k ~znatıaa 20 mu ayaası 
:Bir kere tı-tanbukl& anormal btr • I ~ '(,,. Ticaret -9elrllett 

llUrette tc~füıı etmiş olan usııl • d . . emrine sekiz 
!rıa.kuı şeklini bulunca buğday pi. ~a&aSmda.kl gayritabii ''&Ziyet or- para zam .e ılıyor mllvon lira verildi 

adan kalkaca1dll'; bundan ıo.onr& J 
h11~usi tcşPbbli5lerleı buğday üzeri· 
ile • 
lı ıs yapanlar Ana.doludan lstan· 
ı:ıo. buğday getirip sabnak im.. 
ta ntarnu elde t"tmlş olacaktır; İs· 
ııı tıbu1cla. Toprak mahsulleri ofisi· 
tarı b11ğday ıı;toldan haricinde ola· 
ltılk hu"u~ ellerle , ·ijcuclc gctirlL 
t ' hu~da\· stokları da. bulunacak· 

11
" ıı "d . tı in ug ny plya. .. ıı.smın bu sure e 

lll){IŞafı Toprak l\la.hsullMi Ofisi· 
hQ. n kendi yükünü Jıafil1eUi.kten 
ili&ka halk lhtiyaçlan için elbette 
ı, 01ac&ktır. Bundan sonra arta".< 
la tanbıd değirmencileri ,.e fırnıcı:
hl r~ ucnz fiyat ile buğday alabil. 
de~ Ve aradakJ farktan istifade c· 
bıı~1hnek için ofüıin ,·erdiği SOO ton 
11,:ııtııy ~ehrln rkmek ihttyacma. 
:ı.-a gelıni;ror diyerek tahrikat 
' Pınıracaktır. 
h,l11tı ınüna.._'ebetlc bir noktaya da· 
~ l'taret etmek istt'!rlz: Toprak "i bıııunerı oflıır.inln ismi göıııterlr 
lııı ~ ~ te~kkül yalnız mmele'ket~ 
l'lla~ Y mahsulü üzerinde ç:ı.lı~
nı ;• _tıadecc buğday mUstah!Jillerl. 
.... 'J at dü5künlUklerine karşı hi· 
'''' l'e lııe · etmek nınksadUe ihdas cdll· 
aaı:;:şttr. Bu müessesenin kanuni 
l'lııs 1Yett buğdaydan ~ka. her 
dar ~Prak mahsulleri ile de a1ii· 
'l'op 0hnağa müsaittir· Bu itibarla. 
laıı;a~ l\fahsullcrl Ofisi meee1a ts. 
lertrı~ , İımlr n~yıı. Ankara !'tlhir· 
})tığa: ~iindellk lhtiyac:lan i~in 
~t Y Ycti,tırmektcn ziy:Mle lh· 
~iro. ' e itha.ı».t munzene..,ini tan
~ etınek noktasından da m<'m1e. 
l'a\"a. faydalı hlzmtler ~örebilir n~ 
ile J! Ya.\·aş Avrupa.da n Akdenfah"°' rbtn uzama..<;ı ihtimalleri ta· 
l'~ 1lk. ctnıeld;e olduğuna göre pi· 
bıeye a~~rer birer stoklan tüken. 
~1 .~layan mallarla mübadele 
~~lıet ~"_in~. ihracat yaparsa menı 
~tir'd ..... ı.aaaıyatı bundan aynca. 
~bniJolur· 

Başvekil 
Q.orna. ve Moskova 

ıefirlerimizi 

4 kabul etti 
lüı t&lcnra, 1!6 ( A.A.) - Başve· 
~!;~r Refik Saydam bugün 
l'a ibuYiik elçimiz Hüseyin 
eıç1:ı :Ba.Yllr ile Moskova büyük 
~tJ:ni ~ liaydar Aktay'ı kabul 

Vekiller Heyeti kararilc top. 
ra.k mahsulleri ofisinin evvelki 
günden itibaren !stanbula ver
diği buğdayların fiyatını 20 
para arttırdığıru yazmıştık. Bu 

. zam üzerine ekmek fiyatlarında 
da değişiklik olacağı anlaşılmış 
ve bunun için dün toprak ofisin. 
de belediye iktısat müdürünün 
iştirakiyle bir toplantı yapıl • 

mıştır. Neticede 20 para zam ile 
bir çuval unun 50 kuruş pahalı· 
la§aca.ğr ve ekmeğe 20 para zam 
yapmak icap edeceği tesbit e· 
dilmiştir. Yalnız değirmenlerde. 
ki eski fiyatta buğdaylar pazar
~esiye kadar şehri idare edece· 
ğ'inden ekmek fiyatı önilmüz· 
deki pazartesi gününden itiba • 
ren 20 para arttıtılacaktır. 1 

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

Har içten kinin ithali için 

Kızılava bir milyon lira 
kredi tahsis edildi 

KIDID llyatıarı arttırıldı 
Anlvara 26 (Hususi) - Sıh. 

ltat ve İçtimai muavenet vekil
liğince gösterilen lüzu.m üzerine 
memleketin kinin ihtiyacını te
min etmek için Kızılay emrine 
bir milyon lira kredi tahsis~ 
hakmdaki l{oordina.syon heyetı 
J~an~rı Vekiller heyetince kabul 
edilmiştir. Kızılay bu kredi. i~e 
hariçten kafi miktarda kının 
getirtecektir. 

Dii7er taraftan ahvalihazıra 
dola;rsile kinin tedariki ve ce~bi 
mUşkil vaziyete girdiğind~ 
ytiksek fiyatla alınmış olan Ju
ninlerin evvelki satış fiyatlarına 
göre fiyatlarının arttırılma~ınn. 
lüzum görülmüş, 160 komprıme. 
yi he.vi 4 gram kinini ihtiva e
den beher kutunwı perakende 
satış fiyatı 30 kuruş olarak les· 
bit edilmiştir. 

YUzde on beyiyye fiyata 
dahildir. Keyfiyet bir yanlışlığa 
meydan vermemek için alaka· 
darlara bildirilmiştir. Bu kinin. 
ler fiyatın hem kiloluk tahta 
kutular, hem de kutuların sarı· 
lı olduğu torbalar üz.erinde gös
terilmek şartiyle yakında. satr 

kan 

ltalyanların 
Suriye hakkın
daki istekleri 

(Yazısı 2 incide) 

Hikmet Ba111run 
bugUnkU konferansı 

J'ıiki Maarif Ve
kili Manisa me· 
busu Hikmet 
Bayur bu saıcah 
Ankaradan şeh. 
rıml.2.C gelerek 
iki konferans 

Apkara, 26 (Hususi) - Doğru. 
dan doğruya müstahsilden pa· 
muk mübayaası için Ticaret Ve
kjleti emrine 6 milyon lira, fm· 
d!k mübayaası için 2 milyon li. 
ra kredi tahsisi hakkında Koor
dinasyon heyeti kararı Vekiller 
heyetince kabul edilmiştir. 

ingiliZ 
filosu 

Da kardan 
çekildi. 
P.\u hareket 

General dö Gol'ün 
Fransızlar arasında kan 
dökülmesini istememesi 

üzerine icra edildi 
Londra, 26 ( A.A.) - B.B.C.: 
General dö Gol ile Framız ve 

ıngiliz kuvvetlerinın Dakar mın
takasmdan çekilmiş oldukları dün 
akşam resmen tebli~ edilmi~tir. 
- Geri çekilme hareketi, General 
dö Gol'ün Frangı zlar arasında kan 
dökülmesini istemedi~ini izhar ey. 
'emesi üzeri ne icra edilmiştir. 

(Devamı 2 incide) 

Okuyucu l ar1mıza: 
Sekizinci tertip lrn1>0nları. 

mnın ne~ri en·er..J ~ bit
ti- nu tertibimizin kit.ap1an
nı önümüzdeki pazartesi gi.i. 
nlinden itibaren te\"zle ba5lı
yM'ağıı· 

Şimdiye kıular sekiz ter
tipte yerdiğimiz ldtaplann 
oko~'Uculanmızı nıemnun et.. 
tiğini gelen mekh:ıplnrdıın 
öğreniyoruz· Bundan ~aret 
nlarak zengin ye bir silrprlz 
t eşkil edecek şeklide yeni 
hir tertip bazrdıyornz· 

Taltöllii.h bir ikl gün içinde 
Yereceğiz· 

1 A~d~~~~ .. ö~~·~~·~·~· · .. ;·;ii~bi·~~til~·;;~ti~~·i~~" İ 

l .. ~;,:~~;,;,;,~,;: ~:~~.~~::~::~~'. .. ~~.~'. .. ::~~:.~~~: .. .i 
•••• 

Büyük Türk Am.iralı Ba.I"ba~ 
rosuıı ~reveze muzafferiyetinin 
402. ncı yıldönümü bu sabah 
Beşıktaşta mera.simle kutlana· 
caktır. Törene saat onda İstiklal 
m_~rşiyle başlanacak, · direğe 
T'ı.ırk bayrağı çekilecek, türbeye 
çelı:nkler konacak, müteakiben 
\"alı ta~afrndan bir nutuk söyle. 
n:ce~~ır: En genç bir subay da 
soz soylıyecektir. Belediye tür 
bede elektrik tesisatı yapmakta· 
dır. Bundan b~a Barbarosun 
kadrrgasındaki fenere benziyen 
iki fener de yaptırılmaktadır. 
Bw1lar bittikten sonra türbe ka. 
pısrnxn yan ta.raflarma konula
cak ve her gece yanacaklardır. 

..Bu a~ saat 21 de Eminö-ı f . '· 
nu Halkcvınde Muharrir arka~ , · 1 · · ~ 
~larmıızda.nı İskender Fahret:.. {'"- 1 •., . ...._ ~ .. ~1 .. ~ .fA~~ 
tin tarafından Barıbarosun ha.- B.. -k T .. k A,g. ll • , uyu ur mtra 
yatı hakkında bır konfera.m , •· Barbaros Hayreddin 
verilecektir. 

~AAAl\.,.,...l\A;~'VUVVVVVVIW'lwl\JV\J'V\AA.hA"-AtvV\. 

Sekizinci dil bayramı i 
Dil Kurumu genel sekreteri rad· 
yoda dil çalışm81armı anlattı 
Karaman koruyacula Genel Başkan 

Milli Şele saygı telgralı çekildi 

Londraya 
dOnkO 
akınlar 

hafif oldu 
Berlin 5 saat 
bombalandı 

istila üslerindeki Alman 
zayiatı 60 bin ki§i 

_Londr~, 26 ( A.A.) - Röyter 
AJa~~ı bıldiriyor: 
~~şmanın bugün akşama ka. 

darkı hava faaliyeti hafif bir mik· 
yasta olmu"tur ır·· ük" b" d .. • ~ • ."\..UÇ ır UŞ-

man fılo5u doğu • cenubundan 
~ndra bölgesine yaklaşmışsa da 
sur~tle tardedilmiştir. Londra böl 
g~ı~de kısa süren alarmlar veril. 
mıştır. 

Hampshire sahili üzerinde bu
lunan ~birlerle şarka doğru daha 
~zakta bulunan sehirler üzerine bir 
~~ç hb~~'~. Y~pılmışsa da bunların 
,, ç .~n. buyük mikyasta olmamış 
~ ~uhım bir hasar kaydedilme. 

mıştır. 

. ı:ransız sahilindeki uzun rnen
~~lı Alman topları öğleden sonra 

ır ı-aat kadar Douvre bölgesini 
~bard~man etmişlerdir. Bir er. 

ve. bır kadın ölmüştür. 
. Berlın, 26 ( A.A.) - Stefani A
Janc;ından: 

h ~ün ~ş~ saat 23 te Berlinde 
a\ a tehlıkesı işareti yerilmiş bu.. 

(Devamı 2 incide} 

(Yazısı 2 ncide) 

Günlerin Peşinden: 

İngilizlerde kedi sevgisi 
İngilizlerin memleketlerinde 

kıymetli eşyalarr, çocukları ve 
hastaları Amerikaya. gönderdik· 
lerini biliyoruz. Bu suretle son 
zamanlarda Britanya ada::ımdan 
Yeni Diliıyaya nakliyat yapan 
bir gemi Nevyork limana girin
ce Amerikalıları hayret içind<' 
bırakan bir manzara ile karşı · 

I~ışlar: M e ğ e r geminin 
hamulesi arasında ibinlerce kedi 
varm.rş ! mgilizler bu kedileri 
Alman bombardmıanlarmm tah. 
ribatından kurtarmak ve ,.\ · 
meri.kada bir veteriner kliniğin. 
de tedavi ettirmek istiyorlar· 
mış! 

Hiç şüphesiz böyle ibüyilk fe. 
dakarlrklar yapılarak binlere<' 
kedinin Amerikaya gönderilme· 
!erinde İngilizlerin hayvanı f:~
ver lbir millet olmalarınm tesı 
ri büyüktür; fakat bundan baş. 
ka bu harekete saik olan bir 
sebep daha vardır. Bu da Bri 
tanya adasmı dolduran lngiliz 
zenginliğinin toplanma smda 
vaktile büyük rol sahibi olaıı 
lord Vittington ismindeki Lon . 
dra belediye reisinin bütün fey· 
zini ve servetini bir kediye mcd 
yun bulunmasıdır. 

Onun için !ngilizler binlerce 
kediyi Amerikaya göndermekle 
ve bu maksatla büyük paralJ.1 
sarfetmekle kedi nesline karşı 
minnettarlık vazifelerini ) :;·~ 
yorlar demektir. 

Hn.w:m Kıon{'llfr > 



l-tiadiselcr arasında 

Amerıka - Japonya 
Fransız IIlndiçlniMııiD .Japonya 

tnra.Cmılan lstlliisı Amerlblılarm 
cndlşcJerini ta.brik etmiştlr· Mulı.. 
telif kaynaklardan gelen haberler 
Hava.y &dalarmd:\ld Amerikan 
harp filosunun U1.ak Şar".ul gönde
rilmesi w 1.ok}·odald Amertknn so.. 
flrinJn ~eri ~ğmlması ibtinınlle -
• lııdcn bahsedlUyor· Japonlal" Am<." _ 
rllınlıJ:ırın bu hissiyatı ka.n;uımdı 
hayret eder gibl görlblüyorlar \"O 

<Uyorlar ki Japon Jun"\·etlerlntn 
Fransız Hindlçfııi8lnc giımeal hn
;r.ala.n:ı.n bir anıa,maya istinaden 
Yuluıa ı;elmlştir· Böyle bJr teşeb. 
büs itin Japonyanm Amerika.blal'
d:ın muvııtaka.t almağa. fhttynCl 
:rolrtıır· Japonya hiç bir za.ımn A
~crikalılarm işlerine karışmryor· 
AmerlkalıW' Kanada, İllglltere, 
A vastralya ile hatti nskeri lttilal• 
:ılrtetmfş olsalar ~ .JapoolAr 
-;C'\lerlnl tık.'U1l>azlar· Ba tall;dlrdc 
. \mcırlkalılarıiı Uzak Şarkta la· 
ponln.rm hareketlerine Mgel oL 
malan doğru mudur'l' Amerika k61l
diml btltttıı dünyada Meta polb 
nınfesfnJ !ıab lmJ' ı;lbl hareket 
ediyor ki !QOk yn.nlış bir ~ydir· 

Görlllüyor J;:t Uzak Şarkta ceM
vıut eden hAdiscler .Japonya. ile A
ınerlb a.rasmdald mentaaı llıtın.f· 
la.mu teskin edecek yerde bllikls 
tııluik '\'C tevsi ediyor· Japonyaısm 
maksadı U7ak Şarkta mutlak bir 
hi!'.dml)~t mevJdl aJmaktır. ''Aa,a 
Asyahlarmdır" kaidesini "Allyada 
".ı\syad& ilıJdın nü.faz lapoıap,a 
aittir,, manssına alan lapon)arm 
S-On ıamanlarda f!llWA tetebb&alerl 
. \merikahbn ciddi surette dttptn.. 
cl:innektedir· Onun lç1n İngiltere
nin Uzak Şarkt.akl harp gmı.l1trlnJ 
çekerek yerini ve bu cUmJedea o
larak Slngapunm mtıdafaasnu A· 
ınerikıt.Iılara bırakmasını memnuaL 
yetıc ıaarvı1amı.,tır. Ba .bal talıılt o
larak laponlarm bıfbJlnt mnclp ol
maktadır· 

Öyle aıılqıhyor ld Ameıikalr· 
farı. logllfzler arasında. glht ~ 
t&çe artan yakınlık Japonya ile 
•\lmaııya ve İtalyayı blrlblrlerlııe 

hağlaysaakttr. Hidüelttln bugtht-1 
kii tekilde lnld~alı d8\'Ull edene 
\mcril'-& ile İngtlterooiıt, bunama· 
luı.bll Almanye. rn lta.lya De .Japon· 
yanm U:zak Şark mesclelerl Uza. 
ı in<le anla<;nula:rı çolc mümk\lndttr

A kd eniz 
v:ıziyeti 

Roma lconusnıalan Akdealı n· 
ı 1ycttnJ güııUn mt"Selesl llallne ge
lirdi· Alma.nyanm Britauya aduı 
iizerine yııptığı ha\·a taarrudarm
da.n mü!Wet blr netlceabı ~ 
mıı.sı mihver devleUerhı.ln Akde
niz muhltinde yeniden bir t.akım 
teşebbfüılerc girmelerine sebep o
luyor· Fon Rlbbcntrop'un Boma
dan döndlilrt.en sonra BerlbMle 
Serrano Suner ile t.e".crar tekrar 
,:;örüşn1C'si ve sonra Bitler tarafm
dan kabul edihncıtl ~ !}Upheell 
hlr Akılcnlz me&elesldJr. lngllt.ere
re llımç ha.rekettnhı fapıluıwlriJ 
gibl ya.kın bir zamanda yapılacak 
~ibi ~i>rünmemestııden müt.e,-eıut 
mu ... ( takryetsizliğln mihver memle 
1•rtlcrinıle ispanyada Cebelilttank'ı 
almak, dlğer ianr.ftan Süve11ı ele 
~r~lmıek gibi tedbirlerle tellfl o. 
rllle~.tt tahmin edlllyor· 

J:oma konD§llla1an esnumd& 
".Urlkanm Avrupa 1~ ba)'at • 
Jı:rn olduğu" yolunda blr lm.rara 
\""""1 •11~ IÖ)'lellJll8te olmMI 1Ma 
idJ!.~mızm ~ 1ılr dellJldlr. Hald· 
kat ha.ide ttaı;yum .Hmı:n almMr 
, ... Süveyşt lfpl ebnMi ile Akde
nlLi ihat.a ec1a no latllnm. beynel_ 
J!!U::ı vvlytlerinde büyük bir de
j;-1,SMU: ola.ca.ğr ~üphml.zdir. 

ıUınan matbuatnıda hükfmtet 
ınahsfilhdn tclkfnl ~ri olan but 
yazılarda şu ~ter ~ık tık tekrar 
edilmektedir: 11Alrtb A\Tapllllm 
blr nUfnz mmt&kuıdır ki, ba:...a. 
yeni bir nham kurmalı 8aWıfyeU 
sadece mih\·er di,·letlerintn sal&· 
hl yetidir· 
ita/yanlar Türkleri de 
iıe karqtrrmak mı 
istiyorlar? 

.Joumal de Oen~o'ln Roma iDii· 

h&btrl ga.zeteslne ~ektf il bir tel. 
grart.a L&voro FaActsta'ınn bir 1'&" 
v..uımdan bıahsed1yor· Mohablıin 
ifadesine göre ıt.aJ,.n ~ 
Boma komışma.lamun menuaıuı 
altı nokt. üzerinde top)am6ktada: 

ı - lspanyoUann CMe)iittank 
ile 'imali Afrika toprakhı.rrna alt 
ohm talepleri. 

2 - Arnıı\-utlağun YunaoiBfan 
ve Yu~~b~ hakkmdaJd talep. 
Itri· 

3 - Tnn.a m<'9eh!einin b&IJi. 
4 - İtalya llo Mmır mQnue.,. 

betleri ve ttalyum Mısırdaki ta· 
arrııs hAreketi· 

5 - İogiltereııin Franı;u MÜ•· 
temJeJ~elertndekl cntrikAlan.· 

G - Sqı1yedeld İtalyan - Al· 
m:m ıı.-ıkf'm komi")'l)11Unun me.ai. 
<>ini mttşkülafa oirotmalı: i11t~yen 

Norveçte yeni 
idare kuruldu 

Siya11 partiler 
ıagvcdildi 

0$/o, :!o ! . ı.A .J - u.s.B. bir 
dfri)•or: 

Norve~le Alman komi~i. Ter· 
boven badema Norveçte tatbik er 
dilecek yeni rıızam hakkında rad 
yoda bir nutuk söyhyerek No:ve~ 
kral hanedanının siyasi bır ehem 
miyeti kalmadığım \-e artık Nor· 
ı;eçc dönm:yec.eğinı nıukad~ 
parlamentonun iiçte ikisinin t~il 
ett.Jği bir eksenyetle bu hanedana 
mubalit bulunduğunu, harice tlh 
ca et.mı~ bulunan Nijagaardsvol<l 
hükumetinin dr aynı vaziyette bu 
ıunduğunu ve kral hanedanına 'e 
kaçını~ bulunan hükOmet lehine 
her türlü faaliyetin memnu bulun· 
duğun, hükuf.ımet idare heyetinin 
faali}·etinin sıma erdiğini beyan et 
miş \"e ~unları ilAYe etmiştir: . 

Führer tarafından bana \'mlen 
salfilıiyetlere i~tinaden bugünden 
itibaren hükfunetin idaresini deruh 
te dece.1\. muvakkat dtvlet müş:ı· 
vir\erini tayin ettim. Eski siyast 
partiler bugünden itibaren ıa_tve 
dilmişlerdir. Bu husust:ı ayrıca 
tafsilat neşredi~cektir. Siyasi fa· 
aliyete göstermeli istihdaf edcıı 
)-'etlİ Sİ}"3Sİ parti!erin t~kiti~ mü· 
S23de edilmiyeceldir. 

Kont Ciano 
Berline gitti 

Alman elçisi de 
kendiaine refakat 

ediyor 
R&mıı, !ô ( A. A.) - Stefani 

ajansı bildiriyor: 
İtalya hariciye nuın Kont 

Çiyano klS3. bir müddet için bu 
sa.be.h Almanyaya ha.relret et -
miştir. 

Roma, !ô ( .4..A.) - Kont Çi: 
yano ile birlikte, Almanya.um 
Roma. bilytl.k elçisi Fon Ma.c.ken. 
sen ile İtalya.ıını Berlin büyüle 
elçisi Alfieri d-a bu sabah sa.at 
Eekizde Roma'dan h&reket eden 
htırftllli trenle Berlin'e. gitmişler· 
di:r. 

italyanların Suriye 
hakkındaki 
istekleri 

Fransız makamlan 
büyük bir kıımını 

reddettiler 
Londra, !6 ( A.A.) - İngiliz 

rady'OSuna göre İtalyanlar Suriye 
hakkında Fransmardan 13 istekte 
bulunmuşlardır. 

Bu istekler arasında limanlarla 
bava meydanlarının kontrolü ve 
gemilerle tayyarelerin teslimi de 
vardır. 
Fransızlann bu isteklerden bü. 

yük bir Jmmıru reddettikleri ve 
diğer istekler baklanda mUıakere
ler cereyan ettiği bildirilmektedir. 

Sovyet gazeteıindeki 
yazı ya.nlıılıkla 
ne,redilmiş 

Moskova, 26 (A.A.) - Tas A-
jansı bildiriyor: . ·r, tı I'· ~'": 

Krasnaya Zvezda garetesi tahrir 
heyeti bugün bir beyanname neş.. 
rederek, ''ikinci emperyalist harp 
\'e Balkan memleketleri,, ba~biı 
altında gazetenin 21 EylUl tarihli 
nüshasında B. Aviapetian tarafı~ 
dan neşredilen makalenin tahrir 
heyetinin değil, muharririnin şah. 
si noktai nazarını ifade ettiğini 
bildinniştir. Bu sebepledir ki tah
rir heyeti bu makaleyi yanlışlıkla 
ne~redilmi~ telakki etmektedir. 

Amerika demir ihracını 
yaşak etti 

Va..,Jnıf.on, !6 (A·A·) - B. RM
velt İngiltere ve Cenubi Amerika 
devltled mu.tesna olmak üzere 
diğer büttin mem.lclceUere demir 
l"e çelik ihracını yasak etmiştir. 
Japonya bu memleketler a.nuııı
dadır. 

Tiltk - ln~Uı tahrlkih· 
B11nl:ırdan &ltmcı madde !~inde 

guya Tü:ı~d~ <' u,. togltt&reniıı r;i'J• 
Suriyed<" talırlkftt Jcra ettikleri 
Jrskkm<l<tS{I y~"·~iz ,._. n\t.ruuu~ L~
tt:ula bnkınt• l~yanların Türlde
J"i tfo .\kılcnt~ nuıh1Undc.li.1 kanşık 
i-ılt-r<' k~1ınoa.ı. bJtedil;leri arı.la· 
,;~lıror· Sa iıiL~·. ıa nııh,·er det·lft. 
l&ri ara!-nıtJı. ~on ~ünlerde tere· 
yan edro k<tDuşmnla" tabii olar.ık 
Türlı: r-l'1oirı ımıuını.-,,.ını de ~d· 
ıldl~ :ıllikıtdtır edf)'Or· A· 

Sekizinci Dil 
Bayrainı 

Aııkara, 26 (A .A.) - Sekizin· bunlar üzerindeki itirazlara cevap 
ci D!l b:ıyr.::mı mün~Jel>ctiy1~ far ,·a rcr~k yeni yapılrna.kta olan 
Maarif Vekili ve TürkDi1 Kuru- canlı dil s<::zlüğünü n:üjdclem~. ve 

•'Türk dilcileri, Türk oğretmcnlerı, 
mu Başkanı H:ı....,ah Ali Yilccl'in Türk yazıcıhrı, dilimizin özle§mc-
başkanlığı altında Türk Dil Ku.. si ve konuşma diHyle ;.ıız1 dili a
rumu ~nel merkez kurulu üye.. rasmdaki duvarların yıkılması yo
leri ile Uzman, jşya.r ve çalışıcı tunda her biri kendi a.laruııd3. ça
larmdan kurulmuş bir yehet, lı;,::ı.rak kuvvetlerini bir araya ge
bu.giin saat ıı de Etnoğrafya tirrllersc diUnüzin bu yoldaki iler_ 
milzesine giderek Ebedi Şer A- !emesi pek çabuk ve pek kolay 
tatürk'iln muvakh"at kabri önün.. kendini göSterecelctir- Bu yolda ça-

lışırken her yenilik ilkin bir ya-
de sonsuz ve derin sr:ı.ygı!:ırla Jırgama uya.nchrabilir, alrştığımız
eğilmişler ve muvakkat kabre dan bir fedakarlık yaparken, bu
Türk Dil Kurumu adına bir çe- nun yarın okuma y:ı.zma bilmez 
lenk koymuşlardır. bir nesilleri uğruna yapıldığmt dil· 

Anh.ıra, 26 ( A.A.) _ Sekizin· şilnıneliyiz· O zaman bu fedaki.rlr
ğa ı:ıevc seve can atarız·,. demiş

ci Dil bayramı miinasebetiyle 
tir· 

Kurumun koruyucusu genel ha§- Hatip dilimizin kendi söz bune_ 
kanı Milli Şefimiz CumhurreisL ter:n'I. ar3.F}tırma.k yolundaki çalış -
miz İsmet lnönU'ye, l{uruınun malam geçerek, yurt içinde söz 
Onursal başkanları ola.n Tilrki- ı' derlemesinden gelen iki yüz bine 
ye Büyük Millet Meclisi reisiy· yn.km fişi.'1 söz derleme dergisi ~eh 
le Başvekile ve Genel Kurmay a~tn:da. b'.1-"mıma başlanmış ve bı -

nncı cılduı çtkmış olduğunu, 4--5 
Başka.nına, Kurum Başkanı 0 • cilt tutacak ve 35-40 bin halk 
lan M.a&rlf V o.kiline, CumhurL sözUnU g()sterecek olan bu eserin 
yet Halk Partisi genel sckrete- basımına devam edildiğini aynca 
rine, Türk Dil Kurumunun kuru· 15 bine yakın folklor fişi de elde 
luşundanberi başkanlıklarında, bulunduğunu bildirmiş, yurt dtşm· 
genel sekreterliğinde ve üyelik- d:ıld Türk lehçeleri üzerine H\gat 
!erinde bulunmuş olan za.Uara ve ~tut 014:1'~ •. otuza ya.km eser 

. ~ . tercüme edildiı,'i.n.i, bunlar ara.sın.. 
Kurum Sekreterlıginden kutla. da.ki RadloffUn lehçeler lugati ter-
ma ,,.e sa.ygı telgrafları çekil - cilmesinin bittiğini, Yakut dili aln-
miştir. IüğünUn de ba:!lllma.kta. olduğunu 

İbrahim Necmi haber verdikten ve Orhon harfle -
•1 . l f rinin menşei hakkmda Ahmet Ce-

Dı menm con eransı vat Emrenin tUrkçe ve fnınmea 
AttkMa, 26 ( A.A.) - Sekizin· bir araştuıJUı.st ile Hliaeyin Namık 

ci Dil bayramı dola.ymile ~ Uygur yuısile olan etıerlerdeoı 
Türk Dil Kurumu Genel Sek.re. Kutadgu-billğin fübimilerleri ba. • 
teri Burdur sayla.vı lbrahim sılm:ı.k üzere olduğunu, Profesör 

Re§it Rahmeti Anı.tın bu eserin 
Necmi Dilme.n Ankara radyo. tran.ııkkriaiyon ve tercilme.slni ha-
sunda bir söylev vermift,ir. zırlama.ltta bulunduğunu söylemiş, 

İ'bra!ıim Necmi Dilmen, bu birinci cildi basılmakta ve endek. 
sôyleve ilk Türk Dili Kurulta- siyle faksi.milesi de hazrrlanmak • 
yınm 26 eylQl 1932 de topla.nr ta olduğunu mUjdelem.l.ş ve bu ter
şmı tasvir ile başlamış, Kurul. cUme hakkında gazetelerde çıkan 
tayın büyük koruyucusu Ebedi yazıları birer uyandırma. gibi aldık-

larını bildirerek "herhangi bir yan 
Şef Atatürk'ün hatırasına. hür. lış ve kWJuruınuzu hatırlat.anla.ra 
meten bir dakikalık bir süktit - darılmaz, onlara teşekkür ederiz" 
tan soıı.ra Sa.mih Rifat. Dr. Re· deml§tir. 
şit Galip, Celal Sahir Erozan, Besim Atalayın ?Ji.mdi TııhfeLUn 
İsmail M.~ Mayakon, Esa.t ı:eklye tercümesile uğr&.§tığmı ha· 
Sagay, Nuri Conker adlarını da. 'her veren !brahim Necmi Dilmen, 

Hi.lftyin Kazan Kadri ın~rhıımun 
rametle anmıştır. Dil çalışmala· büyük Türk lftga.tinin ilçilncü cil-
rmm durmaksızın ilerlediğini dinden 43 formasının basıldığını da 
izah eden, Dilmen, bu ~ışına • mUjdeledilrten sonra, lbu l(lgat ça
lar ve bunların verimleri ti?.e • hşma1a.rnun bir Tll.rk lehçeler 1ü • 
rinde malfun.at vererek dilimi~ gati ile bir büyilk Tilrk kamusuna 
kola.y okunup yazıl.m.rusı yolun • doğru yilrümekte olduğunu, tara
d.a ilk büyük adımm 1928 deki nan kjt.a.pla.rda.n bir kısmmm §im-

yazt devrimile atılın"' oldu..:ı:..,,u diden baıırlacağıru, Şeyltl divanı 
""" 6...... fak.simileei bunların illd olacağmı 

söylemiş, harflerim.izin eksik • bildirmiş, gramer Uzerindeki çalış· 
li:ği, lmllmızm ku.surlan, i.i7'mi. malarm da dilin ka~ıla.ştmnalı ta.. 
ne yazılan yazılardan bahsede- rihsel gramerine doğru yUrUmek • 
rek yazr ve imli.mmn TUrk te bulunduğunu, aynca 4 bin fit 
kelimeleri ilzerlnde hiç bir getiren bir ııentaks anketi yapıl· 
g ü ç ı Ü k göstermediğlııi, mış olduğunu aöylemiştir· 

Genel sekreter, diller arasında.
işaretlerle anlatılan veya iti bağlılıkları bulmak yolundaki 
şiveye bırakılan noktaların derin bilim araştırmalarının öne _ 
hep yabancı dilden gelme sözler nı.ini ve gilçlüğünü anlat&rak Türk 
üzerinde olduğunu w:ılatmış ve - Sümer dili birliği hakkında bir 
''yabancı sözlerln hatırı için ye· eser hazırlama.kta ve Akat ve SU· 
ni harfler veya. işaretler almak mer dillerinin karşıla.ştınlmalan 
gibi bir külfeti llizumsu.z hattı bir endeks.lniıı dillmize çevrilmek· 

_, te olduğunu bildJrdlltten sonra. Ab-
dilin Ö;ı;.ıeşınesi bakrrnmdan za - met Cevat Emrenin Hint.Avrupa 
rarlt gördUk,, demiştir. dillerile tUrkçe ve Naim'in türkçe 

Yeni bir im.la klavuzu basıl - ile Sami dilleri Uierindeki çalış -
mak üzere olduğunu, Maarif aıalarmı aldıktan sonra. "Bu tilr
Vekilliği ve İstanbul Universi · 1U bilim .i.glerinin ne kadar uzun ve 
tesi çalışma.larile a.yrıca. transk- güç c;ıı.hşmalarlıı. ba11arılacağnu an
t'iı~iyon, .iışantierl de ha.zırlandı tatmaya ha.cet görmüyorum. Bu -
ğmı haber veren genel l!clcreter, nun için birden bire ortaya. konul-

muş olan teoriyi hazmedeıniyen -
dilimizdeki ya.00.ncı söılr ve ıeri hatta. hayali bulanları mazur 
ya'bancı kaideler bahsine geçe - gör;,_elidir· Onlardan tek dileğimiz, 
rek, Arttp ve Fars usullerile ya.· son söz söylenmeden ve bütün de-
ptla.n izafet ve srfat terkiplerile llller ortaya a.ltlma.dan hilkümleri
mürckkep sıfatlarm, Arap ve ni vermemelerinden iba rettir-'' de· 
Fars söz türetme yollarile yapr- miştir· · 

Bundan sonra Dilmen, M'.illi Şe
lan ve yalnız o dillerden gelen iımiz, Cumhurrcisl.ın.iz lsmet lnö-
.söz!er için bir imtiyaz şeklinde nünün, kutsal başındaki hin bir 
dilimi İ~ gra.m.eriıne sokufan devlet ve millet meşgalesi arasın.. 
ka.idclerin artık ölmü..'! oldukla. da, dil i.'ini ve dil kurumunu öksUı 
rmı, bu yoldaki sözlerden henilz bırakmadığm "Genel b~ka.nlığmı 
yM&yanlann · tekba.,ma. birer kabul ile lmnımu ve Türk dilcill· 
klişe söz olarak a.lnunası gerek- ğinin taltif ettiğini" söyleyerek 
tig~ini anlatmış, bu yabancı kai- aonsuz ve yüksek ıaygı ve ııilkrıın 

duygularını anlatmış, kurumun o• 
delere yeniden dilde yer vermek nur.sal başkanları olan B· M· Mec. 
i5temenln a~ık bir ~eri dönme lisi re!.sile Başvekile ve genel ktır
oJ:ı.cağmt söylerniştir. ınay başkanına. kurum b~kllnı o-
Ya.~ı dillerden gelen .sözler lan ' Maarif Vekilinf', Türkiye Bil. 

kinde hıillmı diline kadar girmiıı yük Mlllct MecliBile Cumhuriyet 
olıın13rı dilimizin kendi seııı ve tü- hUkCımctinc ve c. H- Partisine tc· 
relim kıınunlartna göre b'nirnı:e - ~ek.kürler L"tnti§tir-
mekte diyecek bir şey görmivcıı İbrahim Necmi Dilmen l!!Öylevi-
Dilme11 . tilrk~enin kendi dil ka ~ ni ~u sözlerle bitirmiştir : 
nunlarma uymayan. halkm anla _ "- Bu kadar yüksek himaye • 
madığı, bt!'l'Jimsc>nıediği 3Özleti el· lerln kuvvetlenen bir çallŞmBnm 
deın ~cldi~i kıl.dar çabuklultla yazı ba.5arılmnm::ı.!Ina. lmkô.n yoktur. O
dilimi1.in ~rnn. çıkarmak borcuna nun için, hepinizin inanmamzr di
isarc-tıc Türk dil kurumunun bu lerinı kf Türk dili çalışlllAlan kc • 
);oldııki ~al~alarını dil anketi, 8ilıniyecck. ülmi}·ecek, dıı.ima arta· 
taram:ı der~isıi, cep kılavu~u. t e - e.:ık, daima genl!ilcyecek, dıııiına 
rimlcr s:ı th a!a rmdn izah cimi~. iIPri ~id C'cektir ... 

l Hindiçinide ı -· ingiliz filosu 
· çarpışmalar Dakardan çekildi 
nJha yet bulc'u rBaı ,07Cl/ı ı .,,cıdı) 

• Es:ısen Ingiliz kraliyet hüktl· 
Dört Amerıka harp meti, Vişi hükfunctinin emirleri.ne 

gemisi Şanghaya geldi ı~at etmeği vazife. ~llii eden 
Tok)·o, 2G (A·A·) - Yan res- .r rnnsızlara A kar~ı hıç bır zaı:ıaı:ı 
• b' J n membamdan bildiriL harp harekatında bulunmak mye. 

mı ır e.po t" besi . t• 
diğine göre, Fransız liindiçi.nisi ı . ~memı~ ır. . . 
hudut hadisesinin halli hakkında lngılız dcnız kuvv.~~en~ın ate.~ 
mahalli Fransız ve Japon askeri açmalarına ~'?eP· lıuutn ihtarla. 
makamları arasında bir anlaşma nnın nazarı ıtib~re alınmamış ol· 
yapılmış ve çarpışmalar nihaye- ması ve evvela hu~ ~ kal .. 
te ermiştir mış bulunmalarından ıbazettır. 

Lan™n' CHindkhıi) 26 (A·A.·) Harekat esnasında lngiliz gemi.. 
- Stclanı' ajıınsmdan: lerinin mürettebatı ıayiata maruz 

Japon kıta.atı, hiç bir hadise vu- kalmıştır. !ki Fransız de;n!~tısı 
kuıı. gdmeden Hanoi'nin §imali batırılmıştır. Bunlardan binsl kur 
şarkisindo kai~ Langson'a girmiş. tanilabilmiştir. llk frrsatta bu mü-
lerdir· rettebat Fransaya iade edilecek .. 

Tokyo ZG (A·A·) - D·N·B·: tir. J 
Cenubt Çin Japon seferi heyeti FRA.t.'\JSIZ MENBALARINDAN 

şefi, Ja.pon ıuta.ıa.rmın Hayfong'a GELEN HABERLER 
ihracmm bu sabah hadisesiz ola • Vişi, 2fi ( A.A.). - Havas bil-
rak nihayete <:rdiğin.i bildirmekte· diriliyor; 
dir· Dünkü Çarşamba sabahı Da. 

Çungldng, 26 (A·A·) - Röyter: karda vukua gelen har~t hak· 
Teeyyüt eden haberlere naza. - kında Fransız makamlarına aşağı .. 

ran Hindiçln!ye taarruz etmekte daki malillnat gelmi~tir: 
bulunan Japon krta.a.tmm gerileri. Sakin geçen bir geceden sonra, 
ne Kve.ngsi eyaletinde Çinliler bir Fransız avcı tayyareleri, sabah sa
hilcumda bulunmuşlardır· at 6.15 te bir lngiliz tayyaresi dü. 

Şangb:ıy, 26 (A·A·) - Birleşik şürmüştür. 
Amerikanın Asya filosuna mensup lki zırhlıdan, iki ağır kruvazör· 
dört destroyer Ttingtao'dan bu- den ve iki torpidodan mürekkep 
~ ~~g'hay~ gelmlşlorou:· Z~- lngillı filosu, saat 8,30 da tehfin 
nedildıgıne gore, bu gemıler bir önüne gelnıistir. Rişlirö zırhirsı \·e 
kat; gün Şa.ngha.yda. kalchkta.n son· sahil batari.ııan saat 9 da ateş 
ra _Manille'e gideceklerdir· Bu. fi· açmışlardır. "Be~ıi.ers,, deniıaltl. 
Iotilıanm b8?kuma.ndanı . amiral gemisinin hücumuna uğrayan 
Tho.ma.s Hart ,ın yarın ~ ge- "Resolution,, zırhlısı, ateş açma· 
ml.sı A~sta ya. gel.mesı beklen - dan geri çekilmiştir. İkinci zrrhh. 
ınektedir- -----o-- ya da tam bir isabet vaki olduğu 

k 
sanılmaktadır. Fransız avcı tayya· Londraya dün ü releri, bir tayyare dü~ürmü}tür. 
Ateş, ikinci zırhlı üzerine ayar ~ 

k 1 h f · f (d dilmiştir. 3 lft ar 8 1 Q U Saat 9.30 da lngiliz filosu çekil· 
. miştir. 

~ ( Ba~ ~ara/~ 1 ı~J Bataryalarımız civarına İngiliz 
lunduguna ve bu .ışaretı~ barbın obüsleri dü~üştür. Şehre bir sa. 
başlangıc:ın~anben e~ zıyare de- j ıov isabet etmiştir. Sivillerden ba· 
vam ct~ıs ı~et oldugunu kay~- zı yaralı vardır. Limana da obüs. 
d~ ~utev~ı haberler gelmıştır. ıer düşmüştür. Rişliyöye bir obUs 
Ç~~u bu 1şaret, ~ ~at de~.~ et· ısabet etmişse de hasar veya tele-
mıştir. Hasarat mühun değildir. fatı mucib olmamı~tır. 
BERLlNE YAPILAN BASKIN Vişi, 26 (A.A.) - Havas: 

T AFSILATI Fransıı amirallık dairesi, 25 ey. 
Londra, 26 ( A.A.) - Hava ne. lillde, saat 9.10 a doğru lngi.liz 

zaretinin istihbarat servisi, dün Resolution zırhlısına bir torpil vo 
gece saat 22 den bu sabahın ilk 'barham., zırhlısına da Rişliyönün 
saatlerine kadar İngiliz bombardı· 38 lik toplarının bir salvosu isabet 
rnan tayyarelerinin Berlin ve ci. ettiğini teyid etmektedir. 
varında mühim askert hedefler Ü· Vişi, 26 ( A.A.) - Hava!» bildi· 
zerine taarruzlarını devam ettir. riyor: 
diklerini kaydetmektedir. İngiliz filosu, dün, 25 Eyl0.1 saat 

Bertin şarkındaki endüstri böl. 12 de Dakar önündeki muhasama. 
gesinin göbeğinde kain Kli.ngen. ta nihayet vermiştir. Frans.ıı keşif 
berg elektrik santralına bir saat tayyareleri, lngiliı filosunun cenu• 
zarfında birbirinden müstakil ba do~ gitmekte olduğunu gör. 
dört hücum yapılmıştır. Büyük müşlerrir. 
santral Berlinin en büyük sınat AMERlKADA 1NF1AL 
müesseselerine cereyan vermekte- Vqlngt.oa, 28 (A..A.) - Fraı:ıs~ıa· 
dir. Santral üzerinde patlayan bü. nn Cebeltıttarıka hUeumları ve dö oo· 
yük çapta bombalar yangınlar llhı kuwctıerlna kal'fı Dakarda anu· 
tevlit etmiştir. dane muka.vemet1ert Vafingtonun rcs· 

Tegelseenin Uç kilometre cenu- ml mahafilindc hiddet tevllt ctrn:~ ve 
bunda bulunan ve evvelki baskın. Fransız • Amerikan müns.sebatm(lakt 
lar esnasında şiddetle bombardı· gergibliği arttırmı§tır. Bu bll8Usta 
man edilmiş olan batı elektrik san. Amerikan hnrlclyo nezaretinin hcnUz 
tralı da tekrar bombardıman edil- resml bir mut.aıeaeı l'Olttur. Fakat 
miş ve büyük bir yangın çıkanı. hUknmet erkAn'Ildlln ban ze\•at, esııı 
mıştrr. müttefikine ıcar~ mibl•er davletlısrtn• 

Berlinin merkezir.e takriben beş taaı bir yardrmda bulunan Vişl hO· 
kilometre mesafede bulunan Seher• ltOmetintn ~rzr bareltetlnı ~lddell• 
betg demiryolları ile Berlinin baş tcnkld etmt§lerdlr. 
hca mahallerinden biri olan Char. 
lotenburg yakininde mühim bir •il
tisak noktası üzerine yüksek kud. 
retli infilak bombalan atılmıştır. 

Berlinin esas hava meydanı o
lan Tempolhof üzerine yapılan 
taarruz esnasında ~ydanın şimal 
yansı üzerine bombalar atılmış ve 
civardaki garaj demir yollan da 
bombardıman edilmiştir. Gece ya. 
nsmdan al tı dakika evvel Bcrlinin 
doğu banliyösü üzeri,ıe varan di
ğer bir Jngiliz bombardıman tay. 
yaresi kara bataryalarmm sürekli 
ateşi altında hedefini aramak için 
bu bölge üzerinde tam yirmi daki· 
ka dolaşmıştır. Beş aydınlatıcı fi. 
şek yardrrniyle Berlinin takriben 
21 kilometre şarkındaki Rudors
dorf da bir mühimmat fabrikasına 
nişan alınmış ve bombardıman e. 
dilmiştir. Fabrikada yangın çık· 
mıştır. 
lNGILlZ TA YY AHELERlNlN 

AKINLARI 
Lmu!ra, 26 ( A.A.) - Hava ne. 

zaretinin istihbarat se:"·isi bildi
rivor: 

· Ingiliz tayyarelerinin dün yap. 
tık!an baskın esna11-rnda Kiel ter
sanesinde bulunan Almanyanm 
Scharnorst kru\·azörünün hemen 
yakininde büyük bir infilak görül. 
müştür. Tersanenin şimal tarafın
daki ucuna t·e inşaat tezgahlan 
üzerine üstu~te büyük çapta bom. 
balar düşmüştilr. 

Boulogne yapılan bir baskın üç 
buçuk saat sürmüş \'e bir çok in
filaklar hasıl olmuştur. 
Rasıtlann ifadesine göre, bu in. 

fi lak1ardan hiri ınüthi~ olmu~ \'e 

Sidi Barrani 
bombalandı 

tı.kenderlye, 26 (A·A·) - lngUiı 
denJz makamlarmm tebliği: 
Ça~amba sabahınm Hlt saatle· 

rinde, deniz kuvvotlerimiz, yPni • 
den, muvaffakıyetle, SidJ Batrani 
mıntAka.smda.ki hede!lero hilcuın 
etmişlerdir. Bir seri fnfilAlu mUte~ 
akip büyüle bir ya.ngın çrkıtU§tJr· 
İki sa.at sonra, bu yangın h!IA 
yanmakta idi. 

bir an için bütün şehri aydınlat
mı~tır. Deniz üzerinde 7' kilomct. 
re uzaktan görülebilen başka yan· 
gınlar daçıkarılmıştır. 

Brüklel, 26 ( A.A.} - Stefıni 
Ajansı bildiriyor: 

Belçika sahili ve bi!.Nwa 05.. 
tende İngiliz tayyareleri tarafın• 
dan şiddetle bombardıman edilmi' 
ve birço kevler yılulnu1tır. 

ALMAN ZAYiATI 
Lomira, 26 ( A.A.) - Nevyor~ 

Herald Tribune gazetesine bitaraf 
membadan gelen bir t~lgraf, Ingi• 
liz ham kuvvetlerinin Man~ deni· 
zlndeki üslere yapmıi oldukları 
akınların, Almanlara en güzide 
efradından 60 bin kişire m.1l oı· 
muş bulunduğw1u bildirmektedir. 
Arm telgraf, lngiltereye taam.ız 
etmek üzere donanmaya verilmiş 
oları emrin, bir gün evvel Alnta.T1 
hava kuvvetlerinin, 187 tayyare 
düşürülmek suretile u;:r.l.dıkları he· 
zimet dotayısile 16 eylftlde iptal 
edilm.i§ bulunduğunu da il~,·c c) -
!emektedir. 
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P0ufıka: - [ ,... .................................................................... , 

~Fransa -=a 1 Şehir Haberleri 1 
lngiltereden .................................. ,~ ............ ·.::~.~-~.:::.~.~ ........ ~~-
Ne bekliyor ikmal imtihanı netice-

Geçenlerde İstanbulda bir ekmek darlığı, meselesi çıkarılmış 
\'C birkaç gün sürmüştü. 

lşgo.1 altmcla bulunma.yan Fr:ım
Sa.da dol""'mı5 olan bir gazeteci 
Fransrzların İngillz radyolamu 
dikkatle to.kip ettiklerini ve İngil· 
terenin harp ka~ısmda :ı.lın.ııJ.-ta 
olduğu \'azlyeU ciddiyetle ve me
rakta beklediklerini bildiriyor· 

Bu h:ı.lcti ruhiye Frnnsaiım tu. 
hilnllnden ı;onra. dOb'lDUŞtur· Frn.o· 
sızlar ni~in tngillı. harcketlerlle bu 
kı.ıla.r eJıernmlytle alakadar olu· 
)·orl:ır? J\endileri silihlarmı tes
Uın ettikten <;onra artık İngiltere. 
rı.in tutac:ığı yol onları hiç te meş
guı etmemek lil.zım gelirdi· 

Iladbclcrin ~örünfü;ti bu düşün
ceye hak verdirebilir· Fa.kat Fran
sanm teslim olduğu gündenbc rl 
gcı;cn lıfull<;elcrl haklla cephesilo 
;.;-iirenlcr için m:uızara lıi!; tlo böy. 
lo dej'.;iltllr· 

Frans:ının teslim olo"!undan son· 
l'a. eğer bir Fransı.ıı sulhu teessüs 
"fıniş ol-.nydı daha. doğrusu Fran
ı>a ile Almanra ve İtalya l:esııpla.
rını imi i su..;tte görmü<; o1salardı 
Fr:ın-.ııı!a bövle bir haJeU nıhlye. 
ilin doğmıuu~a <iCb<"p kalmazdı· 

J:rıınsa tc lim olıluktan sonra 
hgiiterenln de derhal slliifılnrmı 
t"rl.Cdeccğiııl sananlar blr hayli 
i H. nattfı Fransızl:ırın ekseriyeti 
lıu kanaatte oldukları lı;indlr ki 
İnJ?;ntereyc takadtliim etıni'.j olnıa
~·ı terc·ih ctttıcr· 

.Fran-;anın miiiarcke şartl:ı.rını 
kabul ctUJ,i günlerde harbin sü
r:ı.tıc blt.cceij,i ha~rkmda hem Fran
:Sa.da. hl'm do mlln·cr de\'letleri 
ıneınl~ketlcrlnıle bir kanaat mev. 
;uttu. Fakat Jıfidisclerin seyri bu 
ı?ıtiınaU gitgiclo zayıflattı; \"0 nl· 
lıayct bugün artık harbin de\'aml 
tne\'zuu b'.\hlstir· Harp başla.dığı 
Zan:ıan iiç sene diye bir İngiliz 
te:;lıisi koıımuıı;fu. Son aylarda 
Fiihrer bu müddeti bcs seneye ~ı
kardr. rmı:ıkfüa b..,;lıin de\'amJ 
a_rtrk lılr emrh alü lıallııl alınca \'a· 
;~let değişir· Diğer bir nok ta da 

1 r~nı;ızların ineiliz harp faaliyet. 
ncrını ~ole tlil;lrn.tlc takip etmeleri
I " lleheıı olmaktadır· Mlh\'er dev-
cUcı i 'Fransa lle benüz sulh yap
ınrş cleğlldirlcr. \'nzlyet ancak bir 
lrıiita~ko hl\lidJr. Frnnsa~"B \ eril<'. 
ct':t sulhun ntanıun ' c mahlycti 
lrıalum değildir. l•'ransa. ne yapıla
l'ak sulh ancak umumi sulhun ı;er
!:C\·csi içinde bir parı;.a olaca.khr· 
llu sullı ya. milınrln tam galebesi, 
~·a mihverle İnh'iltercnin munıze
ne h:ıllne gelmesini, yahut ta. 1n. 
ı:iltercnln mih\'erl yenmesi ile şek· 
liııi bulacaktır· 

1\!Un er Fransavı mütareke luı.• 
lindc mnlıafaza. e.t.mclde ona. nihai 
Znfore göre bir sulh vermek iste
tliğini ac:ıktan ll(ığa izhar ehnek. 
~ılir. ı~ransız \'atandaşla.rı: da bu 
~~ktayr artıl< gayet sarih olarak 
•ıgrenmi-;lcrillr· tn~ltere ne kadar 
~Uk:wenıct ederse, İngiltere ?o 
kıt(la.r mihycrin harp lrudretınt 

11'aca'k olursa Fr:ıns8Jlm kaz:ın:ı.-
h" ı 

1' Kı sulh o tlcrcce lehinde olaca•-
ır. 

, l!u <;artlar lc:inılo tn~ilt.-reyi q~: 
en \'e yahnt ona karı::ı nefret bic;. 

~I <luynn Fransızlar ltcnılilerlni ay-
ı safta hulncaklnrılır· 

J • Ciinl,ü artık lıiidi-;c yalnız bir 
tıs me~clcsi cleğil, bir nırlığm 
•nc,cıulivcti ı1n\·as11lrr· Varlık mev-
:>:ıı • 
h·~ bnlısolunca artık dlğer psllm-
I !~ık unc;urların ı:;usmnsı gayet ta. 

,
1dlr. İnl).lltcreııln harp faaliyeti· 

tıı l'•· 
11 

1 1 "kntıc t:ıldp eden Fran<:ızlıır 
\) r in'll'"·alda adeta me, •cudi -
le![ ·' -y <'ri hnlduncla t.ahminler yapı· 
i ?tla.r demektir· lfarbin Fransa. 
..,~,ın kati surette tasfiye eılilmemi5 

• 1 ~:t.'>1 bıı \'aziveti ihdas et. 
~l,.trıJir. BiJlı:ıı.;s~ tn~iliz mulm
l'<'trıetı kın \et kııza.nclıkça harbin 

1 l'ıı.nsnıJnn tanıimile tasfin edll
l~<·nıış olmn ı ılalıa mnlız~rlu nc-
lcf'lcr lloh'tlrahlli r· 

ı·· L ' 1llı:ıssa scnC'lerre sürecek ve 

0~ kış büyilk feeaatler getirec<>k 
1 il1 n harp ortada iken Fransa ile 
Q\'·ı\·~rin ulh yapmamış olması 
\i tıstaktıcı diıılom:ısi tarilılcrlnin 
(;:~~nıle nlfı.lm ile tevakkuf ede. 

Crl bir hfıdlseılir sanıyornz. 

SADRİ ERTEM 
......____---~~~~~~~--

Evlenme 
ş ll:.,kl Muş meb'usu ve diş tabibi Day 

v1tı Cl.!oğlunun kızı Doktor Gönlll 
ıu Vlq ile Doktor .Muam:ncr şevkinin 
ı::~ah törcnı dUn saba}\ Cağaloğlunda 
ilin ln6nu evlenme memurluğu daire
" de Yapılmış ve iki tarafın akrabası 
be dostıan hazır bulunarak bu mesut 
ırı g-ı kutlamıştır. 

llo ~etem .z ele iki genç ve değerli 
11 ktoı-un kurduğu yeni yuvaya. saa.

CUer diler. 

leri tesbit edildi 
Orta okullar 

randıman 
ve liselerde 

yüzde 70 
Ortaokullarda 1030 talebeden 739 u, l iselerde 

1090 talebeden 639 u muvaflak oldu 
Maarif Vekilliği lise ve orta 

okulların eylill ikmal imtihanla· 
rı neticelerini tesbit etmektedir. 
Bütün vilayetler bir hafta zar
fında kendi vilayetlerinin lise 
ve orta okullardan mezun olan 
talebe miktarını Vekalete gön. 
dereceklerdir. 

Şehrimiz lise ve orta okulla· 
rından mezun olan talebe sayı
sı kat'i olarak dün tesbit edil
miştir. Bu rakamlara göre lise 
bitirme imtihanına 1090 talebe 
girmiş 639 u muvaffak plmuş. 

tur. 

Orta okulların bitirme imti -
hanlarına 1030 kişi girmiş 730 
talebe mezun olmuştur. Bu vazi
yete göre §ehrimizin liselerinde 
randıman yüzde 70 orta okul~ 
larda yüzde 72 dir. 

Ilk: okullarda ikmal imtihan. 
larınm neticesi yüzde 95 dir. O
kullarda kayıt ve kabul tamanı. 
l anmıştır. Mazeret ve semt de
ğiştirme dolayısile yapılan na
killer kaydedilmektedir. Tcdri. 
sata orta okullarda salı günü 
ilk okullarda pazartesi günü 
başlanacaktır. 

J ZOccaciye fiyatları 
· tesbit edilemedi 
Yağ f iyafları hakkında da 

henüz bir karar yok 
Fiyat murakabe kom.i3yonu J 

dün toplanmıştır. Zücc~cıye ~~
yalan ic:in kar nisbetlerı tesbıt!, 
Pa.şabahçe Şişe ve Cam f~brı. 
kalarmdan beklenilen malumat 
gelmediğinden gelecek toplantı
ya bırakılm~tır. Yağ fiyatları 
yeniden tetkike başlan~ı~; fa
kat bir karar verilmemıştır. 

KomlSYoH a'Zıtla·rıvK~l 1Efliu' 
~ v~ı.giğcr btitün Sark vil~. 
yctleri yağlarmın Traıbzonyagı 

caktır. Trakyadaki peynircilerin 
aralarında tröst kurdukları tes
bit olunmuştur. Bundan başka 

Kars Gravyar peynirinin l stan
buldaki satı.;;larmı bir kişinin 
üzerine olarak fiyatları 70 ku· 
ruştan 120 kuruşa çıkardığt şi· 

kayet edilmiştir. Şikayet tetkik 
olunmaktadır. 

MeseDeler: 
---------------------T arıhi eserler 

Bir sabah gazetesi, ktan· 
Q bulun tarihi eserlerine temas : 

ederek ''Meşrutiyettenberi hal 
ledilmenıiş bir mesele., oldu. 
ğunu tebarüz ettiriyor. Hall·e· 
dilmiyen şey, tarihi eserlerın 
tesbit edilmemiş olması ve ko. 
rur.mıası için ciddi bir tedbir 
alınmamasıdır. 

Muhtelif vesilelerle tazele· 
nen bu dava, hakikatte görün- ı 
düğü kadar muğlak değildir. : 
Hatta Kristof Kolombun yu · i 
murt.ası kadar basittir. Fakat i 
bir Kristof Kolomp çıkınıyor. ı 
Müze ile belediye, münakaşa i 
götürmez tarihi bir eser kar. i 
şrsmda hiçbir vakit ":yıkalı~:· i 
"lıayrr muhafaza edelım,, mu· ! 
nakaşası yapmaz.lar. . • ı 

Yeter ki eserin hakıkı ma. i 
hiyeti salahiyetli kimseler ta· i 
rafından ortay;ı konmuş oL: 
sun. O halde mesele, ese~le~·e i 
hakkını vermek me-selesıdır. : 
Bizce, bu bir komisyona "iş,, : 

l 
olarak verilmeli. Tarihi eser· ! 
lere hatta ·birer lavha da koı:~- I: 
malı. Halk da bu levhayı go· 

1
1 

rüp oraya hürmet etsin, orayı ! 
korusun. . i -·····••ff·-· ..... ······-········· ........ . 

üniversitede 
talebe kaydı 

Rağbet en fazla Hukuk 
ve Tıb fakültelerine 

İstanbul Cni\'ersitesinde yc
ııi t alebe kaydına devam edil
mektedir. Bu yıl Cniversiteye 
kaydedilen ta le be miktarı lise 
olg~nluk ikmal imtihanlarından 
sonra belli olacaktır. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
en fazla hukuk ve tıb fakülte. 
!erine talebt\ kaydedilmiştir.uı: .. 

Fakültelerin pirinci ~.ı,.mfJ~· 
rıridaki izdihamı önlemek üzere 
Üni\ersite idaresi tedbirler al
maktadır. 

sayıldığı ve bu yüzden h epsine Silivrinin Fetc köyi.indm Ay
ayrı ayrı kar nisbeti tayin et· şe adında bir genç krzı zorla ka
meğe lüzum olmadığmı karar _ çıran aym köyden Ömer ile ka· 
laştırmışlardır. M.aarnafih kar çırmada kendisine yardım et • Kadın meselesi değil, 

d mekten suçlu kardeşleri İsmail 
nisbetleri üzerinde yeni en ça. borç meselesı· ı"miş ve Mehmedin muhakemelerine -

' O zamanlarda bunun sebebini araştıranlar, buhran için hiç
bir ciddi hadic:e göremiyerek, bu işin düzme bir şey olduğuna ka. 
rar vennişlerdi. 

Hükfunet, davayı ha:;sasiyetle takip ediyordu. Ortalık bolluğa 
karnşup, mesele unutulduktan sonra d:ı, işin arkasını bırakmamış 
olacak ki, bugün yepyeni bir kararla karşılaşmış hulunuyoruı. 

Artık htanbula ucuz buğday verilmiyecek. Şimdi hatırlıyo
ruz, ki "ekmek darlığı,, diye yalancı bir buhran çıkarmağa yelte
nenler, şehrimiz için üç yüz yerine dört yüz ton buğday istiyorlardı. 
Buna nasıl bir sebep gösterdiklerini bilmiyoruz, fakat yüz ton faz. 
la buğday istediklerini açıktan açığa söylemişlerdi. 

.I?.e\:letin yaptığı inceleme, bu i5tc de ihtikar yıl~nının çörek. 
!c~dıgını meydana çrkarmıştır. ~1e.~er, kilo başına ya.mı t~Lanbul 
ıçın devle!çe eklenen yirmi paraya göz koyanlar \·arını~. Onlar. ~u
radan bugdaylan alarak başka vilayetlere satıyorlar ve hem hızım 
rızkrmızr ~aspediyorlar, hem de de\·let hazinesini sor:ırorlarmı~. 

. Öyle bir zamanda ya~ıyoruz ki ekmek te silah kadar ehcm
mıyetlidir. Her hangisine olur~a olsun uzanan el memleket rnüda
f~_asını ba'.t(llanuş olur. Haindir, vatan hainidir. Utanmadan, bir 
gun yakalarına kanunun demir pençeı;inin yapışacağını hesapla. 
mada~, b':1 iğrenç i~ girişeuler \'armı~. 

Şımdı madem, ki iş bütün çıplaklığı ve rezaletiyle ortaya çık. 
mı~ bulunuyor, artık ceza gününü bekliyoruz. Zavallı İstanbul hal
kı her gün ekmek~eri için bir kaç para fazla verecekler. Fakat buna 
sebep olanların da ocaklarına incir dikildi~ini görecekler. 

Benden yana kat kat helal olsun. Ama muhtekirlerin de, bun
dan sonra türeme~i muhtemel hainleri titretecek bir ceı..aya çarpıl . 
malarını i$tİyorum. Çünkü bunlar, hudut!arımız dışında diş bili. 
ren düşmanın suç ortağı, yatan \'e millet hainleridir. • 

HAI<.KI SUHA GEZGi N 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden bir rica 

Türk spor camias·z içinde 

Klüpçülük gayretkeşliklerine 
artık yer verilmemeli 

Dünkü gazetelerde Galatasa
rayfutbol ekipinden Bodurinin , 
Fener - Galatasaray muhteliti. 
n in :\fısrrdan avdeti esna.smda. 
vapuru kaçırarak Yunanistanda 
kalması ve bundan birkaç ay 

evvel memlekete avdetinden do· 
layı; İstanbul spor bölgesi tara
fından umumi merkezden tayin 
edilecek cezası gelinciye kadar 
ta.kınunın m~laıma iştirak et. 
'titilnıeful'!k ilze're'-karat vertldi-
ğini öğrendik. 

Bu kararın hemen Fenıerbalr 
çe - Galatasaray maçından bir 
iki gün evvel verilmesi spor j 
efkarrumumiyesinde bir istif. 
ham belirtmişitr. 

Niçin: Çünkü memleket hudut
ları h aricine gönderile<:ek ve 
memleketimizi diğer kardeş bir 
ülkede temsil edecek bir genç 
sporcu ekipinin başında bunla. 
rm i nzibat ve d isiplininden 
mes'ul olarak gönderilen idare
ciler eğer bu kafilen in bütün 
iharekatı ile alakadar olsayd ı, 
tBodurinin Yunanistaııda kal· 
ması neticesi hasıl olma.zd1. 

Boduri Y unanistan.da. kaldı. 

lış1lmaktadır. dün ikinci ağır cezada başlan-
Kağıt ve kırtasiye eşyalarına Evvelki gece Aksarayda ka- Boduri Yunanistandan döneli 

k "ar nı'sbeti tesbiti işine de de • mıştır. dm yüzünden arkadaşı lsmaili 

Fakat bunda kaiileye riyaset 
edenlerden tkisinin ha;beri olma
dığı halde diğer bir isi sırf 
klüpçülük gayretile bu vaziyete 
göz yumdu. Bu kafile ile gid~n 
bütün sporcuların ifadelerinden 
anlaşılıyor. Niçin? Çünkü ka_t:L 
lenin avdetinden bir müddet 
sonra İstanbulda milli kümenin 
en mühim maçı Galatasaray -
Fenerbahçe karşılaşması vardr. 

Ö hk 1 · bir ayı mütecaviz bir zaman o-
vam edilmi:::tir. Karar gelecek mer ma emeye ge memış, yaralayan l\fovlüt dün adliyeye 

" k d ı · · · k. d rek luyor. Bu kafileye riyaset eden toplantıda verilecektir. ar eş erı ıse su~u ın ar e e teslim olunmuş, birinci sulh cc. 
~ . l"kl Ayıoenın· ömeri sevdi2-ini ve gö- zatla sor""'· ek.ldı"kten sonra bölge futbol ajanı Hasan :Kamil 

Gelecek toplantıda ag .. ıp ı. e- ·~ ~ o .... ya ç ı . 
d nül. rızası'yle knçırdıg~ını ileri tevkif'ıne k er·ım1·.,tı·r Sporel ve yıne kafile ile giden 

r ·1 ve musluk ihtikarı uzerın e arar v ı ... . _ 
kt sürmüşlerdir. Mevlüt, ifadesinde kavganın futbol federasyonu reis vekili 

de tetkikler yapılaca . ır. . Duruşma ömerin Gağınlmas1 . sebebi kadın meselesi olmadığı· Danyal acaba Bodurinin Yuna· 
Diğer taraftan peynır fıyat- ·· b k 1 m, !smaı'l borcunu 0··demcdi2"i nistanda. kalmn.sından mes'ul 

1 uze.. rın' de komisyon tarafm. için başka bir gune ıra ı mı!} - ~ 
arı . 1 başlana· tır. için vurduğunu söylemiştir. değil midirler? Mes'uldürler. 

~dan~~y~a~k~ı~nd~a~t:e:tk:ı:k~e~r~e-::~::-::=:--:=::-:::-:;::-:::;:::-::;;;~;:::;;;::;;:;;~~;;::;;;;-:;;~;:;;::;:; --~~----------~~-~~~~~ 
~.:-wtı.r&GJ-D~~ •-"- .ı. 
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· .... ~ 
ı Şansınız varmış Mösyö A-
leks·· Şimdi bir tıraşçıyı ~a~ıdan 
k d sizinle konuşmak ısllyor. ov um, 
du .. 

_ Kimdi bu? . . 
-· İhtiyar bir sersen·· -~ekı~ 

e zaman bir muşterı numaraya n 
1 

.. ü 
gelse hemen gelir onun~ g~:. ş-

. t Koc:.unın soyledıgıne mek ıs er.. • . . d 
.. M d Löblorıd hadısesın en 

gore artakmbu tabii bir hal şekli
sonra a ı 

ne ginnis.. R ı ı 
- Ne diyorsunuz Madam . ~u .. 

Bu adamı kovdunuz mu~? Bılakı.s 
Onu tekrar ele geçirınege bakk~ .. 

.... me ısKendisile muhakkak goruş 
terdim· Haydi gidin, hem de ça. 

buk ... Ah ki ben de sizin isli-
- ·· pe ' p k' gi-

yecei!inizi düşünmüştüm: e 1 

dip bakayım-· Eğer aşagıda ise .. 

Madam Raul gitti .. Ben merdive
nin başında aşağısını dinliyorun: .. 
Salondan bir çok karışık seslenn 
geldiğini duyuyorum. Sürüklene~ 
bir ayağın merdivenlerden sesı 
gclivor.. Zayıf bir elin trabzanı 
tuta tuta yükselğini görüyorum· 
Yabancı bir adam görünüyor, du. 
ruyor. etrafı gözden geçiriyor .. 

- Mösyö, 8 numaralı odanm ye· 
ni kiraeı<ıı siz misiniz? 

Diye soruyor. 
- E\'et benimle konuşmak nıı 

istem issiniz? 
- Bir kaç dakikanızı lütfeder· 

seniz. 
- Hay h<"Y·· Duyurun odama 

'İrin. 

A~am karşımda otıırııvor-· Alt· 

Aşk ve macera romanı 
Yazan: 

Moris dö Kobra 
mış yaşlarında kadar var· Elh~~e~ 
leri çok eski, fakat temiz.. Yuzli 
esmer bakışları km•veili.. Saçları 
bembe~az omuzları biraz düşlik, 
arkasında lıaiiI b:r kambuı luk var· 

Bariz bir İspanyol şivesile ko
nuşuyor: 

- Sizi rahatsız ettiğimden do
layı affınızı dilerim Senyor.. Fa • 
kat bundan dört sene evvel bura
da geçmiş olan hadiseyi öğrendi· 
ğiniz zaman .. 

- Biliyorum otelci bana bu fa. 
ciayı anlattı .. 
Yabancı adamın gözlerir.ie ışık 

beliriyor .. Ben devam ediyorııın: 
- Sizin de gelmeniz aynı:ın isa· 

bet oluyor. Çünkü Löblond hfıdise
si benim de tecesııtisümü kurcala
mağa başlamıştı .. B:ıkm, o zama 
nm gazetelerinde çık m büt'.ın ha. 
vadisleri topladım. 

Adam yerinden kalkıyor .. Unu
tulmuş olan bu faciaya gösterdiğim 
al8.ka onu sanki içinde bulunduğu 
uyuşukluktan kurtarıyor, bağırı
,·or: 
· - Oh-· Beni anlayacak birisile 
konu~acağımdan ne kadar mesu· 
dum .. Müsaade edin de evvela sL 
ze kendimi takdim edeyim .. lsmim 
ralho K:ıbrcrn.. Mcksikalxynn, 

Çeviren: 

Muzaffer Acar 
1915 hadiselerinden sonra rnemk· 
ketimi terkellim-· O zaman Sonora 
viliyetinde büyük arazim \'ardI·· 
Ormanlarnnın genişliji;i 150 bin 
Jıc~lar idi· Fakat ihlilll hem beni 
hem de kızımı mahvetti. 

_ Sizi ve kızınızı mı? 
- E,·et Mösyö .. Ben bu odada 

İ'-lenen cinayetin fail zannolunan 
Dolores Kabrcra namı diğer Ma
dam Löblond'un babasıyım .. 

- Şu halde Mösyö, sizi bana 
kadar gönderen tesadüfe minnet 
borcluyum.. Çünkü benim de size 
ı;or~L'ı.c:ı.k bir çok suallerim var .. 

_Hepsine cevap veririm Mös_ 
YÖ·· Fakat şunu da söyliye1:.im ld 
beni buraya gönderen i.esa.duf. de
~ 'ldir·· !zah olunamtyan bu cınıı.-
gı . ··-
' tten sonrR., bu facıay1 ogrenen 
'e b' · b ık· l" ~ k' ·acılarından ın e ı a a. 

k da ıı lur da polisin gözünden ka · 
a ar o d .. ·a·ı . bir sey keşfe er urnı ı e çan yenı " . ~ 

aman bu otele ugrayorum. 
zaman z . .t d 
Ne yapayım kanatimı l•yı e e -
cek b!r şey arıyorum· 

.• '? 

- Hangi kanaatınızı. -
K .. m katil olmadıg1 kana· 

- Iwlffi d. 
atini .. Dolorcs'in suc;lu ol :nr. ıgı.na 
eminim .. Kızımdan boş yere şlip. 
he!endiklerine, rnıokinll adamın 

kC'ndi kendini öldürmüş olduğuna 
eminim .. 

- Ben de odavı tetklk ettim .. 
Fakat üzerinden dört ı;ene geçen 
bir cinayf'tin izleri nasıl bulunur?· 

- Heyhat hlösvö.. Ben de bu 
düşüncelerimin cıliuıca olduğunu 
biliyorum.. ~ 

Fakat siz bir babanın çektiği ız· 
trrııhı mazur görürsünüz. J{arım 
1913 te öldü.. Artık hayatta bir 
tok kızım kalmt'jtı. !{ati surette ay
dınlalılamıyan bu cinavet hicrc· 
ti_md~n sonra hayatımın. en acı ha. 
?ıs~sı oldu. Oh! -onu o güzellik, o 
ıhti~am devresinde pek sık .sık gö· 
remıyordum, fakat onun muvaffa
kıycti. saadeti beni teselli ediyor· 
du .. ~en Mösyö, öyle yüksek ~os. 
yete ıle temasta değilim·· Bir ke· 
r~Me tüccarının vazı işlerine baka
rak fak"ranc hayatımı kazanıyo· 
r~m. Bu vaziyetim.le bir kimseye 
yuk olmamnm da benim için mü. 
hiın bir şey .. 

- Rtzınız Eize yardmı etmiyor 
muydu? 

- Ediyordu .. Faciac!:.n evvel de 
bana bir hayli para vcnnişti .. Fıı· 
kat Dolotf'S şahsan benim iGin bir 
saadetti .. Beni her zaman için ya
nına almak ister fakat bm rcd· 
deder: "Hayır kız~ sen kPndi ha.. 
Y~tını Yaşa, mesut 'oı ... Artık be
nım gibi ihtiyar bir tekne ile uğ
Ta..."1na .. Ilen kend:mi d:ılgaların 
seyrine b1rakmışrm .. Sen alicenap· 
sın .. Bu Senin müstahak olduğun. 
~an da. az bi:~~ayattır .. Bı~k b~n~, 

u fakır delıgımde eski gunlerımı, 
~nne~Ie beraber istikbale gülerek 
aktıgı.ın mesut saatleri hatırlaya· 

rak ~·aşayayım! .. " derdim. 
(Dcyn.mı nr) 

Fakat bu zatın kafilenin 1\Ir 
sırdan avdcti:r.ıde Bodurinin Pi
rede kalmasında hiç bir Emini. 
yeti olmadığım kabul edelim. 
Ve nitekim bu idarecinin 
kafile Mısırdan döndükten son
ra Bodurinin Yunanistanda kal· 
ması dolayısiyle kendisine hü· 
cum eden bir gazeteye karşılık 
olarak diğer bir gazetede çıkan 
beyanatı meydanda olduktan 
sonra, önümüzdeki pazar yapı. 
1acak Fenerba.hçe - Galatasaray 
maçmdan evvel; bu ıl::eyanatım 
nakzeder ~ahiyetteki bu cezayı 
istemesi de şayanı teemmüdür. 
Bu klüpc:;ülük gayreti değildir 
de nedir? 

Eğer Bodurinin Atinada kal· 
ması bu futbolcuya ceza terettüp 
ediyorsa, yine kafilen in avdetin
de alakasızl ık ve lakaytlık gös. 
teren kafile r eisi de cezalandı
rılmalıdır. 

Spor işlerimizin başında bu· 
lunan. hüsnüniyet ve dürüstlü
ği.i.nden emin olduğumı1z Genel 
Direktör General Cemil Taner. 
den bu ve bu gibi meselelerde 
alelacele verilecek kararlara al
dırmryarak esasmda:ıı bir kere 
daha tetkik ederek cezalandırıl· 
ması lazrm gelenleri bulup tec
ziye ettirmesi ve bu gibi klüp. 
çülük gayretkeşliklerine de ar
tık Türk spor camia.91 içinde 
yer verilmemesini rica ederiz. 

• • 
Bir doçent profesör 

oldu 
Ankara Dil Tarih Edebiya~ 

Fakültesi doçentlerinden ~~~~1 

Gürpınarlı fakülte profesorıu · 
ğüne t ayin edilmiştir. 
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S ERLEVHAYI okuyanlar, 
benim, telefon almak için 

tesadüf ettiğim güçlüklerden bah
sedeceğimi sanırlar. Önceden teba· 
rüz ettireyim ki, maksadım bu de. 
ğildir. Bu suretle, yazımı okuya. 
cak idare adamlarım. birkaç da
kikacık olsun üzücü bir dikkaUen 
kurtarmış oluyorum demektir. 
Maksadım, her türhi idari ko

laylığı temin ettikten sonra eve a. 
Jınmış bir telefon yüzünden ba~ 
ge!en feıakctleri anlatmaktır. 

Dün odamıza Hakkı Süha üsta. 
dunı?: uğramıştı. Söz telefona in
tikal etti. ü stad içini çekerek an· 
lattı: 

- On beş gün, ancak on beş gün 
evimde tutabildim; sonra baskası. 
na devrettim. 

- Nasıl oluyor? dedik... Bu, 
bir izdi,·aç m üddetinden de kısa? 

- Evet, zira izdivaçta kadınla
ra söz dinletmek, hatta iradesine 
sahip cazib ve hakiki bir erkek İ· 
çin kadına hükmetmek te kabildir. 
Fakat telefondan size dil uzatanla. 
ra hilkmedetıi lmenin imkanı yok. 

- Ne gibi? 

-------

U·tad de\·am etti: 
- Vallahi bi mem ki. b zde bazı 

arkad<Js'arın "muzi plık.. tdakki~i 
tuh=ıf. Arlrnda~lık teıakki ... ı tuhaf. 
Bazı tamdıkla~ın ) ardım te!tıkki$İ 
tuhaf ... l\lc:;ela telefonu aldığım 
günun ert~s;ndc. bir g~cc yem 'Ti· 
mi yemiş, odama çddlmı~. ki~apla
runr okumu~ ... onra rahat bır uy. 
kuya dalmı~tım. Gece yarısını geç. 
mi5; bir zırı' tıdır koptu. Telefon!. 
Açtım. Çıka çıka bir a~kadaşı~ 
,ıktı ; bana filan yerde. bırkaç dı
ğer arkada<:la daha toplantı yap. 
tıklarım, y~yip içtiklerini, güzelce 
eğlendiklerini haber ,·eriror ,.e bu 
sırada beni hatırladıkları için "ba· 
kalım Hakkı Süha ne füemde?,, 
diye telefon ettiklerini roylüyor. 
du ... Olür müsün, öldürür müsün, 
Cebri bir güliış \·c bir iki iltifat 
cümlesinden sonra telefonu k:ıpa. 
dık... Arndan iki gün geçti. Yine 
gece yarı mdan sonra bir telefon 
zırıltı<:.ı!... Uyandım. Konu~tum. 
Bu sefer de kim olsa beğcni r_iniz!. 
Uzaktan bir tanıdık! Bana diyor· 
du ki: '•Efendim. Sizin evin üç ka· 
pı ilerisinde tfthini boyalı ahşap 
binanın ikinci k:ltm<la bir Huriye 
Hanım oturur. Ona lutf en haber 

Nafia Vekili verir misiniz: ben bu aksam vapu. 
~ rakyaya gitti ru kaçırdım. Gelcmiycceğim. Me

rak etmesinler !. ... Lanet olsun de-
Nalia Vekili Ali Fuat Cebe- dim. Bir müddet daha bu gibi 

soy dün sabah Trak~·a yollarmı 1"rnuavenetlcre zorla devam edebil. 
tefti§e gitmiştir. Vekı demiştir dileten sonra telefonu ba~kasma 
ki: de\Tettim. 

"- Nafia. ve bilhassa yol fa: ..:.. Peki~ri ettiniz fr:tadım, de-
aliyetini tetkik etmek ür.eret kü· dik. Fakat telefonu baştan sav. 
çille bir seyahate çıkıyorum. malda o gibi müz'içlerden kurtul· 
llk merhale Pmarbiurdır. Ora. mak keşki kabil olsaydı ... Bize a
da ıbir gece kaldıktan 80ıQl'& yaklariyle geliyol'lar. 

Kırklareline gideceğim. Üç gUn 
aonra dönüp -burada tetkiklerde 
buluna.cağım.. 

lllKMET MUNIR 

1~141 •Il!>l 
27 .9.940 C ·ma 

Dahiliye Vekili de gitti 
Dahiliye Vekili Faile özt.rü 

dtın eaba.lı Tekirda.ğma gitnll§
tlr. '1.30: Program ve memleket aaat 

qan, 7.~: ll!lıılk. 8.00: Ajana h&• 
Koordinasyon bürosu 'butarl, s.ıo: Ev kadını, s.20ıs.ao: 

kadroau ııaiu mulkl, ıuo: Procram ve mua 
leket uat a1arı, 12.35: Kllzlk, ıı.ıso 

Ankara, f 6 (Hu"1lsi) - Ba§· Ajans haberleri, 13.05: .;Jıillzilı:, 13.20/ 
vekllet Koordinasyon ibürOsu· H .00: Müzik, 18.00: Proıram ve mem' 
nun kabul edilen yeni kM1rOsu 'ıeket ııaat ayart, 18.015: Müzik, 18.30: 
§Ciyledir: 500 lir& Diaqıı bir~ ~ 1&50: MUzik, 19.115: Mllsllc, 
mumi kltip, flç Jjjz lira m11tlı 1U5: Memleket aaat ayan, ajana 
altı büro §efi, 1'10 vet'. linı m&q• haberleri, 20.00: ı.ru.ztk, 20.30: Ko. 
lr altı kltip 120 şer Ura maaşb IWfDl&. 20.:so: lılUztk, 21.111: KonUJID& 
6 kltip, 200 lira maaşlı bir idare 21.30: Radyo gu;eteııl, 2U5: Radyo 
§8!1, HO lira maqlr iki eVrilt Alon orkeatraaı, 22.30: Memlekıt •· 
memuru, 120 lira maaşlı, 2 eV'- &t &yan, Ajans haberleri, 22.'15: Rad· 

yo BBlon orkestraırr, 23.00: Dans mu.. 
nk m~muru, 150 lira maa.Şlr tiir J:ltl (Pl.), 23.215/23.30: Yarmkl pro-
daktilo, 100 lir& maaşlı bir dik' pm n kapanı§. 
tilo, 80 lira m.aqlı bir daktilo. · 
dur. " 

Jzmirde hir cinayet 
'lnair, !6 ( R~) - Bugtbı 

CM&yirli bahçe mev'kiinde ömer 
isminde bir adam öldü~ 
Salih adında birisinin heJDllre
lct Boma.hane istuymmıda 
bir Yoleula.nnı teşyiderı diiDer 
lerken ~lerine ömer t8ıkılam 
lU atmıı. sarkmblık etmıftir. 
Salih lbunu göl'Onee ömerin U • 
1Jel'!nıe atılmış, b~a.klamıfhr. \ 
Yanlı hasta.haneye kaldmbr
!keı ~mllştOr. Katil yakalannııt-

- Cuma 'Cumarte • 
27 Eylül 28 Eyltil 

24 S~ban 1 :Z5 Şabu 
bızır 145 hızır 146 

Valdtlrr \"U&tt Kuaı Va.-:ıt1 l'AaDf 

Glmıtta 
..._.., 56S115S 5M11A 

ot• 1105 805110.I 801 
'lkllldl U Zi 1 !'f 11 Z6 9 IS 
Aqu. 11 A 11 00 11 61 11 00 
Yatlı 19 a 1 il lt 19 1 11 
lmııak • 11 10 ıa ' 16 19 lt 

tır. -------------------------

Çeviren: Suat Derviş '.36 -- • , 
(Bu münasebetle söyliyeyim Lu

cas bu vaka gözlerinizi South Kon. 
sington üstüne açmamış mıdrr a. 
caba!.. Ben bunu hiç zanrıMmes. 
dirn. As1t böyle bir şe~· akhma gel. 
maıdi.) Fakat burada da iş dur. 
nuyor. Garabet durmadan artmak. 
tadır. Bir sürü sebep!er bulduktan 
sonra görii}ıorswıuz ki: 

ı - Maktul Donjuana birden. 
.bire ilk göriinü,ıe sebebi anlaşı· 
lamıyan anı bir ihtiyatkarlık gel. 
miştir. 

2 - Tahkikat tarafından elde 
edi~ yeglne itham edici nokta. 
müUehirn .kadın tara!mdan bir 
isbat için kullanıll)or. 

3 - Bu ithamı yapan şahidin 
sulp cisimlerin diğer tarafını gör. 
rnek kabili)•eti. 

4 - ltham ~ şahidin garip 
malQTiyett. 

Başlangıca ge1elim ,.e ilk gara-

betimiıi tetkik ~im; ~ 9ebep 
var. 

Aralannda bu kadar çok sebep 
olan bu yedi ki~ sorgu hikimi ta. 
rafından iyice tetkik edilmişlerdir. 
l(Bu adamm kendi meslekda,lan
nın \'asatından çok daha akıllı ol· 
dulu muhakkak görünüyor.) Bu· 
nun için onları .brrakabiliriı. 

Fakat evvell bütün ~ü~!erin 
Cir,mda bırakılmış olan üç ki,iyi 
ele !l~ım. Rica Ederim ~rboş ~ 
ra deh olduğumu zannctmeviniz. 
Gayet ckldt ~onuşuyon:m. Ve ak. 
lım~ t_amamryie hakim:r.ı. Bu iş 
garıptir ~-e bunun için ona ~~ı 
hususi bır .metoo kullanmak ic:ıbe
diyor. Polıs kaın~su der ki: "Ka. 
ti! meçhul olunca cinaret sebeple· 
rini nra~tmnız .. biz bu vakanın 
tam:ımiyle al{ ini Yapaçat'1z. Rica 
ederim beni taltibe gayret ediniz. 

Bu k<Y.lar sebebin bir arada bu. 
hınuşu ga·iptir. ra!rnt bu sebepler 

Vah köyünde 
eve grrdnler 

Hadi~cye bir kadın 
önayak oldu 

Eoğaz:çi nde. Yalı kö:;-iin~ 
Davit adınca birisinin evine hiç 
kim.ı::e bıı l unmadır";ı bir zaman 
pencereden girmek surctile bir 
s ürü eşya ça!an 22 ya-:;ında An· 
na adında gene bir ks.dm ile 
kcndisiue yardım etrnc!\tcn suç. 
lu arkadaşları Ltitfi, A vadis ve 
Teod01anm muhfıkemesine dün 
yedinci asliye mahkemesinde 
başlanmıştır. 
Başta Ann:ı olm:ı k üzere suç· 

lular itiraf etmişler ve müddei
umumi iddianamesini söylemiş • 
tir. 

Müddciumumi'ye göre ıu1ıl 
suçlu Annadır ve onun cezaya 
~arptırılması lfızımdır. Diğerleri 
hakkında bcraet kı:ı rarı istemiş. 
tir. 

Muhakeme k:lrar \·erilmek ü· 
zere başka bir güne bırakılmış • 
tır. 

---...-1 -
Tevkifhane 

haıtahanesinden 
pamuk çalanların 

muhakemesi 
Birinci sulh ceza hakimi Re· 

ıit, dün tevkifhane hastahane. 
sinde tedavide bulunduklan SI• 

rada hastahane yataklarından 
muhtelif zamanlarda birkaç ki· 
lo pamuk çalarak koğuştaki ya· 
taklannın içine koyan iki mah. 
kumun muhlkemesine başla
mıştır. 

Bunlardan Ahmet suçunu in
kar etmiş, Nafi ise delirerek 
tımarhaneye yattığından hastalı 
ğmm ne halde olduğunun sorul. 
maaı için muhüeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Jki yol kesici muhakeme 
ediliyor 

Ahmet ve Nuri adında. iki kişi 
seçenlerde bir geee ya.mı Ktı· 

çUk~kmece civarında. yolda 
rastla.dıklan Hüseyin adında bir 
genci soyarak ve kendilerine za
biti. 'DMmUN .-0.J(Yeıerek 11 
lirumı almışlar, yakalandıktan 
sonra. birinci ağır ceza mahke· 
mesine verilmiolerdir. 

Suçlular dün yapıla>J. muhiü. 
melerinde inkar etmişlerdir. 
Halbuki §&hit olara.k dinlenen 
jandarma Halil, o sırada. ora.da 
nöbet beklediğini ve gizlendiği 
yerden her ,eyi gördüğünü 8ÖY.' 
lemiş; muhikeme diğer plıitle
riıı celbi için talik olunmUjtur. 

Sürp Aaoptaki binalar 
Sürp .Agop mearlığmd& Er· 

IMllilere ait gazino, klise ve iki 
garajm istimllk muamelesi t&· 
ma.mla.nmıştır. 

Ermeni mütevali heyeti bele· 
diye takdiri kıymet komisyonu 
tarafmdan. konanı kıymeti mu• 
vaflk buiank itiru etmem.ift,ir. 

Yakında: bir garaj muatesna; 
diğu biııalarm yıkılmasına. bı.ş. 
laııacaktır. 

Beyoğlu H~lr Sinemtı81 
Bu ,ece H de: ı - Kan Karda,ler: 

Lorel, Hardi, 2 - ~rUnmlyen dtı§· 

mantar, 3 - Hududd& bır Macera. 

orta<i:a .. Bu vakada garip o!an ~Y. 
ban ınsanlann şüphe dışında kal
malan, yani sebepsiz olmalarıdır. 
Beni takip edebildiğinizi ümit edi. 
yorum. Aksi takdirde buna gayret 
etmenizi rica ederim. 

. O hal~e. şi.mdi sizinle sebepsiz 
künselen tetkık edelim. Ewell or· 
taaa bir Sidney Harrison var 1(ne 
soğuk ,.e ~o~ gitmez bir insan)1

• 

Sonra Claıre Bayford ve Violet 
Burragc b:.ılasık,ı kız. Bu isimleri 
ateşten harfler!e ba~ımza yazınız 
ve bu isimler bir daha oradan çık. 
rnasm. Şimdi evvela gara5etler 
cedveli ynpalım, şunu elde edece· 
ğiz: 

Bir numaralı gara~t - On ki.· 
şiden üçünün sebebi Yok! 

1 

Yazan~ ıskender F. Sertelli 

Yusu f un arkasından atıp 
tutan Sipahi Çerk es peh
Jivanla güreşe tutuşmuştu 

Yı.:sufun ~:ıkasırıı ı·id cii ye a.· - 16 - - Düğün sahibi müsaade et. 
lan haremağa!ı biraz sonra. ' se de, şu Yusuf pehlivanla tu· 
"Sipahi .. yi göıünce: da ayakta ~·er tutmu~tu. Bahçe tu§sak. 

· ·· 1 Hakem pencereye bakıyordu. - Ayol! d"clL r :r <;ok mari. çok t:üyüktü. Buyuk o masına. 
· Cafer bey, nra sıra ''Karcı. Bon· 

!etlerin varmış. Yusuf p~hfö·an rağmen, iğne atılsa yere düşmı. 
cuk" diye iltifat ettiği " Sipahi" 

diyor ki, hokkabazların yanına yecekti. Kalabalık ;ittikçe artı· nin teklifini kabul <!imi ti. Pcn. 
gitsin de biraz da <;ocukları eğ' yordu. cereden: 
lendir!'lin. Haydi yürü. ~u huy. Sipahi ile Çerkes pehlivan , 

1 
- Hayui, tutuşsunlar ... 

suzlanan çocu.> rıra biraz hok· tuşlular. 
kab:ızlık vap! +... Diye seslendi. Bu vaziyetten 

J .rntiyar hakem: d H 1 · '"eh t Sipahi, haremıı~az;ının ren· en ziya e erge ecı m mc 
r - Şaklabanlık v. o!<. Güreı:ı pe1ıı· • n hnclanmıı::tı Zı'ra Si· ginden ço~< da!1a kua (;<hresin. - ..., ı-;a ~..., .. · • 

. . r· yanm saat sürecek. Ondan önce pahide hasmını uğra.c;tıran bir 
de bclıren ın ıal ve teessürü giz ~- b. ' b' . . . · ·ı · · · 
1 

w 1 t ue ırı ırınızı yene.>ı ırsınız. inatçı gayreti vardı. Yusuf bll 
emeg~. ça ıfı; 1 

: hl" ı..-nlınl 1 , Kim galip gelirS(>, on altın ala- suretle bir hayli yo1."Ulmuş 01 :.ı · - ıusu pe ıvan ,~ e . 
d w.1 . . 1 1 t . w 1 cak. Haydı bakalım. · cakh. Ondan sonra Hergeleci ile 
egı . sı ;ı;m.c a ay e mı .. , aga.m. . . 
Diye homur~&nclı . '\ DeQı. On altını duyan ~h- güreşirse, ne de olsa fazla gay· 

H ğ b 
.. _, kul ,,: ~ vanlar aşka, heyecana geldıler. ret sarfetmeğe mecbur olacaktı. 

arcma ası u 80;.ı<.re al\, , B .. b. 
1 

. . . .. 
_.:ı •• •• •. 't . t · ın ır crını ezerccsınc gure§o Hergeleci, bu müddet zarfın. verm ... -uen yurl.ycp gı mış ı.. L _1 d 1 1 

"Sipahi., Yusufa fena halde i. oq .a ı ar~ ~a. y:pranmamış bir ha de or.u 
çerlemiı:t i. H:ırc:nağasınm arka. . 1 Bıraz ~ce - arkasından~ bekliyecekti. 
smdan bir arkada§ına. döndli. Yusuf pehlıvana atıp tutan Sı- f Yusufun bu düşüncelerle alfı· 

Ş' y uf d il -~--~-, pahi, şimdi, yeni ve fa.7Ja oyun kMı yoktu. 
- u uı en en cauaawıı; a ııı · .,..... k · b'l k , ,_._.ad· . b"ld. 1. . u..-ı;- ,.-,.,.mıyeın ~~r esı i e oıayca; l İhtiyar hakem: 

.IUl ını ı ırmc ıyım. ~ .... o· d ~ 

unl tl k .. ~- F yere vuramıyor u. _ Yusuf pehlivan • n a mu a a guref(?cegun. a.. . . 
kat, ne yapmalı da onu yorgun • !Ka~~arı ~an, Sıpahi· · Diye seslenince, Koca arslan 
bir halde sıkıştırmalı! nın .sım.sı~ derısılc, Çerkes aağına soluna sallanarak meY" 

_ Kolayı var be! Hergeleci pehlıva.n~ ~ı~. ya~amış ~~ &na çıkmıştı. 
ile güreştikten sonra, umanın ~du bınbınne o~le garıp bir Yusufu tanıyan tanımayan 
ki, adamakıllı yorula.caktır. On· şekılde sarılmı.ştı kı, bu sahne- herkes alkışlayordu. O artık. 
dan sonra. sen güreıirsin! ye 8eyredcnle.rın b~ıan ~~d&k. Halim Paşanın köşkünde ibir yıl 

_ Fena fikir değil. Bugün bu l!rınm ~~~ b_:lıren müst~- önce giireşen Yusuf değildi. o. 
flJ'Batı elde edebilirsem, Cafer ' zı tebessumlerı gormemek kabıl muzları bir daha genişlemi§• 
beyin de gözüne girer:ım. olmuyordu. göğsü biraz daha. kabarmış, ba· 

• * • 
Evdeki hesap çarşıya uymadı. 
Cüer bey, ağa.siyle şöyle bir 

haber gönderdi : 
- StJ*.lıt' ne Çetk\!e~l""an, 

güreşsinler. Onların arknmdan 
kimlerin gürer;eceğini tekrat 
söylerim. 

Cafer beyin ağası bu haberi 
verirken: 

- Gilreş yarım saatten fazla 
eüııniyecek, dedi, yarrm saatten. 
bir &kika fazla geçene, hakem, 
berabere kaldıklarmı illn ede· 
cek. 

Sipahi ile Çerkes pehlivan 
meydana çıktılar. 

Çerkee pehlivan da hemen h~ 
men Sipahi ~ta idi. Fakat 0 4 

nun kadar uzun boylu olmamak .. 
la beraber, çevik. çalımları ye. 
rinde, buulan şişkin görilutt· 
yordu. Sıkletlerinde de galiba 
btlyUk bir fark yoktu. Çerkes, 
Sipahiden klaaca, fa.kat tılmar 
Qı. 

Eski ihtiyar pehlivanlardan 
biri h&kemlik yapıyordu. Etra
f & dizilen karyo1a1arm önlerini 
BÇ11U1ludr. Cafer bey: 
-Gttreşıeri, çocuklar da gm-

sün .• <lem.işti. 

"Sipahi'' zeytinyağlı vücudiy;' :ıaılan evvelkimen ~k fazla. şiş· 
le, abanozdan yapılmış bir ada· 1mişti. 
ma benziyordu. Çerkes. sadece 1 Onun meydana. çı.krşında, yn. 
onun heybetinden korkm~ rü,yüşündc de mertliğin, atuvve .. 
Fakat. kapııtıkt&n sonra, Çer. tin ve ceaaretin şalıla.nDU§ .. '3ir 
kesin de kuvvetli bilekleri ''Si~ if &desi vardı. 

pahi" yi bir bayii yormağa. lbaş4 f "Sipahi" sadece uzun boyu il• 
la.mıştı. · :Yusuf a. <lenk görünebiliyordu• 

Çer kes toy ve acemi bir genç• !kisinin de göğüsleri ve omuzla.• 
ti. "Sipahi" ne de olu, "Anadolu. n mukayese edilecek'. olursa~ 
da birçok güreşler ya.pmıı, bir Sipahi, ihtiyar ha.kemin dediğı 
iki ~ yanında çalışarak, ıten• gibi, torik yanında. ibir ince, na. 
dine yarar birkaç oyun öğren'" rin bir uskumru vaziyetinde ka" 
mişti. ~ lıyordu. 

''Sipahi" ite "Çerkes" in gü .. J ''Sipahi" ye heybet veren, onu 
l'e§leri on aekis. oq dokuz dakL aeyircilerin gözünde büyüten• 
kadan fazla sürmedi .. Bir~ara • sadece rengiydi. Zeytinyağlı vü: 
lık başını Sipahinin boyundu· cudu gün~ altında ayna gia>l 
ruğuna. kapbran Çerkes acı acı panldayordu. 
bağırarak: :Yusuf, kendi kendine: r 

- Pes... - İstediğim oldu, dedi. BcıJ. 
Diye bağınnağa başladı. Ili- de Hergelecidcn evvel, böyle 

tiyar hakem: kemdini beğenmiş, çalımlı bit 
- Sipahi pehlivan galiptir. pehlivanla. güreşmek istiyor • 
Diyerek, on dokuz dakika. sü. dum. 

ren bu güreşin neticesini bil - Yusuf, ufak bir elense ~şrc. 
<lirdi. Çerkcs mahcup bir ed8. vinden sonra, ya.v13 yavaş 'açılı .. 
ile meydandan çekildi. Sipahi yor, hasmım blıUen.bire )~dır
ayakta duruyordu. Vaziyetinden mamak için, bu mağrur siyall 
)'Orgun olmadığı a.nlaşılıyordu. deriliye a:oı bol "yemlikler" ye. 

Seyirci~rin bir kmnı iskem~ 
lelere oturmuş, bir kısmı kenar-

Bu küçük galilliyetiJl verdiği riyordu. Hatta bunu ihtiyar ha· 
neş'e ile gururlanan Sipahi uıp.'" kem bile sermişti; bir aralri' 
ğı, iri gözlerinin akmı kaydıra- ı Yusufa yavaşca. seslendi: 
rak, hakeme döndü: (Devamı oor) 

relim. Bu garabetlerin esbabını tam yerindedir. delil mi? 2 nu. lunmıyan bü>'ilk yeşil ta~lı mil· 
soran suallerin karşısına, suale maralı garabet "karşısı~a da ayni · c:ıevheri \'ardır. 
uygun birer cevap koyalım ve bu. isabet 'ıırdır. (Viotet BtımlP•in ' Şimdi elinizdeki pUlna müraca .. 
nu yapmak iç~n de evvela elimiz. ifadesi gayet açık ve tehlikeli bir ·at ediniz Lucas. Mu tantikin elin
~ kağıdın listünde ~u Ştkilde surtt~c Mary l:amm:t'u itham etti deki plana. çok baktığınız, ço\C 
bır cedvcl yapalım: ...... . ve yıne onun ıfadesı Mary La· tetkik ettiğiniz için artlk size fiı! 

Garabıt 

1: Uç kişi 
sebepsiJdir. 

• , • mort'un maktulün odasına tam nasız görünen pıana bir kere dıt• 
Cevap , saat bir buçukta girdiğini söyliye.. • ha müracaat ediniz. Violet'in ifıt 

Sidney Hari90ll . rek onu bütün şüp~lerden kur.. desine göre, Violet çamaşırlıkta 
Qaire Bayford ~: ~u. ~~Y Lamo~r!1n .o<!ara , çıkarken kendi odasından çıka. 
Violet Burraıe ikincı gırı~ı ıdı. Ve bu ı_~ın51 .~ınş. Ma.ry Lamort'~ görmüştür. Şi~ 

2: Mary Lamorfu 
itham eden ve kur. 
taran insan 

te onun esasen çoktan oldürülmüı yennde Mary'ın odasının )len 
Violet o}an .Maxvell B~nton'u ~ld~rme- ~kınız. Yine Vıolet'in ifade;· 

Burrqc'clir sıne imkan yoktu.) Uçüncü ve go~. merdhen basında el~ 
dördüncü numaralara baktJlmm yanmakta imi-= \'C b~ r.;ıkla da k 

3: Mary Lamorfu 
itham eden insan 
gömniyectği ~l~i 
gön'M!< kabilh-etindtdir. 

A I ' b "-'- · ~-• " ~ 1..!1' 
• 

1 
• ~ a ıara~rı~ . _,......_ dorun nihayetine kadar gôruleWJı 
da Violet Burrqe. ~~n konma.. yormuş, (halbuki herhalc:ie bura 

Violet ~m lbım gelditinı ızah edeoe- fazla a:rdınlık değildi.). ve .. · 
Burrqe lim. ;\1iolet'in anlattığına göre Mis LS 

Fakat daha ev\"e\ size 3 numa. mart odasından çıkıyormuş " 2 numaralı garabet - Mary 
Lamorfu itham eden insan ayni 
zamanda l\1ary Lamort'un kurta· 4: Maxvell Brunt<>n 

~ ranm mt.nasmı ''mnek: mecburi· kapısuu Jcapıyormus. 
Violet yetindeyim. ifadesinde Violet Bur. Yine elinWleki ~na bir 

Burraıe • nge '.bütün te~tiyle M~~ La- bakımı Lucas. Kaptlann . ncısıdır. · feVkaliide ihtiyatlı 
3 numaralı garahet - :Mary · idi, ldmin yüzünden yüzünden mort un o. a~ !'tv~tetı!'ı an. tarafa ~ açıldığrnr göre~ 

. !atıyor. Vıo!et gormüştur kı: niz. Kendi kapısını kaparken ınu 
lyi bakınız. Eminim ki, henüz · 1 - Mary Larnorfwı ıiydiği hakbk Mi Lamort ark.asim~ 

Violet B~rage i smini niçin son i.. gecelik siyahtır. 2 - lpeklidir. 
1 div~ ~~iğ~ .dön~ medXWI 

ki ~arabetın kar~~ına ko)·duğumu 3 - üstlınde yalnız bir eşarp var· yetınde ıdı. ); anı aynı zamanda 
aıllayamadınız. V.c i.iı;üncil <le sizin dır, 4 - Bu e,arp incedir. 5 - ça.map~~a Mary YLamort Y~ 
için bir sır kalmaktadır. Bu eşarbın önü çok renkli iplikler. nere gıdiyor_du. ~ger sofada kiJtl 

Lamorfu ithaın eden kadında tı 
kimsenin göremedi~i şeyleri gör. 
mek ka1>iliyeti vardır. 

4 numaralı garabet - Max\·ell 
Bruntonme.ş'urn gecede mutad ol. 
mıyan \'C gayet faıla bir ihtiyat 
göstermiştir. Kimin için? 

Şimdi bu ccdveli biraz değişti· 
Şimdi iyi tetkik ediniz. 1 nu- lo iflenml§tir. 6 - Mis Lamort'un se \'ar mı dıye hır kere de başın 

maralı garabet kar,.ı ında ismi üstünde ondan başka kimsede bu. (Devamı var) 



kullar! 

T ürk - Romen tıoaret 
anlaşma ı imzalandı 

•••• Nilulı•.,,.,. ,.... ,...,,. ... ,,,,.,,...,..."'*') 
ftlll dlDll tarildndo 1 dr«JezV!"IJ Jle ,.ama.~ llfü 

-- bir ......,.Ula ...... •INldlepti. Blllı' d& 
llllDllD11l .lmtl11JC>ruz. Br kadırga çektirme neviı*D idi • 

..,. ftıt Aal- Kallrama &alrdall bu va-
,......... ,......... Pn. tl78t ...... 4da1 bir harp 

1111.fhur ~- mecliııl topladı. Bu mecliste 
...,. ... _ ctenta tarlhbıc!e o sa 'l'Urıuct. ~ A s.mı tteıa· 
~ i&illmeDill lıir ta- 111' vardı. Barbaros • alarak 
ı, . 11atıo.1 ettıil ,unun dedi tı: 

1NNBild11r. - benevtz l)ukam Aadirya· 
1'9Ddlldıııe kat kat faik dllt- dCJl'1R ile ka111 karpya bulunu

bneUerble kartı Barba· :vonz. TUrJderla bu methll' dllt
Jıiu muvdh.lnyeti, bilhrl' mw bizi yenmek ve Akdenmde 
~- hekmtJD4an ehemmi- dalplanan TUı'k sancatmi s&ı· 

dlbmtk tp plmift.11'. Böyle 
.. ~ .. yapm·~· ll. 
.. pldijlal llOJJIJia belr&I• ! 

ihtiyat 81o ......... 'l'v· 
_.., ı'zn r s• 

bt""bt fllk 4fltman kuvvetlel'l
le çarpqımaya ham olduldanm 
bllcUrd1. 2T eyltl Allllal lfof&k 
IGJdlyordu. TUrt dcmanmuı U· 
mandan çıkıp eekis mn •Clkta 
demirledi. Bunda birleten Tllrk 
kuvvetleri bir ~h nıınfclalre 

~edldl. 
donanmanm ~ .... 
nm lneir llm•Dl!lıtM ,....., 
haber verdiler. Dona._ o ta
rafa tih.R. etd. 
Aalhı,ıa D'1& TOr11 ._. 

mam• MJ1t liıl'IDI ,.,.._ 
jllnl ........... , • 
döndU. 122 parça gemi ile 800 
parça ıatye taamı& tdl1ı11M• 
ni haveaıaaı al~ 

Altnı aplı k~ kadırl•· 
lannda bir aralt '1r pkan do. 
Jqa.n kµmandanlarda da plak 
atııılftt. 114 11dlik bit~ 
ten IOll'a Alldll7adorla ,.ne
n demlr kaldırmaları emrini 
:verdi. rr.ı,.ı.r ..,.. b4lrp 
flJoau ortada. .-,.ı ttıo arta· ========= 
da ........ •lllılı• WıUım ~ 8-
lar. Ari* .. ..-ı .. Wt dttplaflle ~ \Cuenı. 
hal lhmltt· · Ollmd btyonlaft de. Zaıtf 'l'drt cltıllltl••m 
~ tllh'mit llerU1Criu b't .,...1u 7arm. tıanı-tl M· 
Ofleye dotrn rllzglt ~ 9'1dorya)'l pet1ta bir 1ılle 
kesildi. Kalyonlar atıl kaldılar. getirdi. Yamndakt kumandanlar 
Bu tam ftnılttı. 'rllr1r kadırga- bq1annm ~· eam. •ıı••· 
lan Akdenizin mavi aularmı Eblflal;p oengberl-1 Tllrklerm 
yararak birer yddlnlll 11'bl dili- Raaıfa.t- muh..-ıll,... ae ~ 
man üzctrine aktllar. ToJl14r da dar '1üfr olduklanm biliyor 
ateee bqlaımel•rdı· Datmu lardl. Kaıulıldan tlttfade ed 
lm1JoDlarmd& da m~ rek kaçmaya bql&dılar. 
bqtandı. Kadırgalarnnmı UllDl Oıbup rUzgln çıkmqtı. Bar. 

BEYKOZ KOYLERiNDE BiR 
GEZi TiNiN HiKAYESI 

menlilli topları uıyoolarda bG. ta ~"' oliuk ~ - Ankare28-9- 940 
Jtk rahneler açıyordu. 800 remtlik filodan -~ .._._ ~ E K L ı R _ _. i '\ 

JJaUyat tuoa bUJOk y._. Y"D$1ar harlq prl kalanlara. t ~ Ut acıı·s-ı eb'ı~A 
1& kalyonunu •rmlfb, Andır- labiltlklerlne ~ardL Hat- •• Dolu ı-.- uoCI 
tJdorp arkadaa kal)'Oll ~ tl blnl., kaçarken ~ •• rn. - l 12 9 3 18 7 7 • yeıı1hıce aaıın ne 'ftı1c au- ~erlal topa tıatuyorJardl •• ,...,.. • -
•nm111 arutD& 8'flllek ID&· bile. 70 mil kaçbktalı ~ •• 19\ioft l"re. •• 
aevraaı yapmaJI L91ebll ettl. karap 4t1een pmtJar de oldu. '" ftltt. - ---
Barbaıos manevrayı çaktı " ~ gemtlen bu kat1 galibi •• .. ,._,. - Hakkı Jarık Us 
O' i1a ....... fllolile ...,.., bir yett ..... tqlp J&pma!Dlfe •• ...... -
t.tikamet takibe geçti. J)orJa tir. Gece •baha kadar harf :: ::-' :: 
geri d&ıdll. Kalyon Jlatt.mıll Ah_.. taı.a" olan gemi• ... Çlık &,... 
arlruma çekildi. ~ ler •111' cayır yamnııtır. Bd ı• ....-
bu manevramı bava ~ hal ~ TM denifıclJerl ıtt /Jolt 
71. kadar tekrar ettl ille ele mu· mu«teri)retıfttm kutlaıiufl&r' ı• .,..a 
nifak olamadı. A.kpma kadar dır. ıei t.., 
lllren muharebede kalyonlar ele- 814 muharebede TUrk donlD· •• .,..., 
Ut detik olmuetu. Bu mrada ~-~~ t&yıbr ;oMur. AııcalC •• Y• 
Barbaros blitilD 4onanmuma ......- waıe.-1nm1 aytlb 800 iti ._. .,... 

18 emri wrdl: yaralı 400 tebltUr. Bu& m1Jka.oi •• aalılt 
- BIWbı lmtvellnlsle cJUI. bil ... •nan '941 bc1upll ba• E.a.• 98 Tatmllt -

Jtatba. tuna eaeceblnil. tlrJblC' 2 JltC8f .....,,.,. il.il 

.............. ~ .... riinı ... 15 lla4tırP. .... 
--....-.. tamın•'~ f JI'!! U faıbte apMtltJmtı ._ ..... ,.... _._.. • .. ~ ..... om.a ,.... 31 

llDiıfil... . ........... a)'l~·· ~ ..... ~----ı 

lllt Dcwrenın miıza· 
Aereleri: 

H 
...... J_ ............. ldtlı .. 

er lcit.tbc buluaUr 
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POKER T raş Bıçakları (Ba.' tamtı dtbıkü nUahıı.nırr.da> 
Dünyanın en iyi traş Madde: 4G ~ Her a.za. idare heyeU lza.81 ııeçllebWr. 

b ki .Madde: 47 - İdare lıeyetinln vazlte!!l gunJa.rdır: B!rllğiı'ı fcra uzvudur. 
rça arıdır Azalarının esamislnl mUbeyylıı de!ter ve ırtcil tutmak, he!!ap l§lerlne b&kma.k, 

ara.' btça1darı ı:e!tli· Her yerde 
bTJlonur, marluuıma dff:kc.t ediniz· 

Deposu: J~; Dekalo rn Şilr· İstanbul Talıtakalc ?fo. 51 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Uskiidar icra Memurluğunılan: 

940/1673 
Haletin Emniyet Sandı~!l birinci derecede \•e Tahir Nadiye ikinci de· 

recede ipotek yaptığı Kadıköy Sahrayi Cedit mahallesi eski 6/6 milken-er 
6/6 kapı No.lı Sahrayfcedlt mahallesi eski Allbey yeni Rrdvanp:l§a sokağ'In· 
da şarkan Şefkatbcy zevcesi Canan, garben Galip Paşa köşkü bahçesi, şi. 

malen Ridvan Pa~a sokağr, cenuben şimendifer hatliyle mahdut ve tamamr. 
na 7.100 Ura kıymet takdir olmuş olan mo.ıı. bahçe bir evin umum! htiküm· 
ler dairesinde açık arttırma ile sıı.blarak paraya c;evrllmestne lmrar 
verilmiştir. 

Gayri mt'nkullin vazJyotl Jıazıruı: Gayri menkul cephesindeki k!gir du. 
varla çift kanatla demir kapıdan bahçeye girilir. Buradan köşke girilir. Bi· 
ri.nci kat bir hol üzerinde Uç oda, bir salon, iki helAdan ibarettir. İkinci kat 
koridor üzerinde üç oda, bir salon, bir helA, kurnalı bir hamamdan ibarettir. 
'üst lmt bir saban1ık tlzennde iki oda. mevcuttur. Bahçe hududun Uç ta.rafı 

tel örgü cephesi kA.gir duvar Uzerine demir parmaklıklarla tahdit edllml§ 
sağ taraf hududundan tek katlı kAğir ilç oda bir helA.yı havi uşak odaslle 
sol ta.raf hududunda. tek katlı ka.gir kömUrlUl{ mahalli mevcuttur. Bahçede 
c;a.m ve meyva ağaçlan olduğu gibi kuyum da vardrr. Evsafı umumlyesı: 
Mezkur köşkUn blrlııci katın altı boydan. boya bodrumu havi olup bu kat 
ka.ğirdir. Diğer katlar ahşaptır. Dahili odaları duvarları yağlı boya ve ta· 
\•anları resimli ve yaldızlıdır. Arka cephesinin boyunca UstUste iki büyük 
daraçasr vardır. Köşke iki kapt ile girilir. Pencereleri pa.ncurludur. lçerde 
elektrik, terkoz, hıı.vagazı tesisatı vardır. 

1 - İşbu gayri menkulUn arttırma şartlan 25/10/9{0 tarihinden itiba. 
ıen üskUdar icra. dairesinin muayyen No..sunda herkesin görebilmesi için 
nçıklrr. İli'!nda yazılı olanlardan fazla. mıı.lüma.t almak letlyenler lıJbU art· 
tırmnya dosya. No.sı Ue memuriyeUmlze mUracaat etmelidlr. 

2 - Arttırmaya i§tirAk için yukarda yazılı kıymetin yilçde 7,20 n!s
betlnde pey veya m!Ill bir bankadan teminat mektubu tevdi edecektir. 
{Madde: 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alA.kadal'larm ve ırtl.fa.k hakkı ıııı.. 
hiplerlnln gayri menkul Uzerlndekl he.klarmı hususile faiz ve masrafa dair 
olan id<.llale.rmı işbu ııa.n tarihinden itibaren yirın1 giln çinde evrakı mUs· 
bitelerile birlikte memurlyeUmlze bildirilmesi icabeder. Aksi halde ha.klan 
tapu slclllle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gilndo arttırmaya iştira.k edenler arttırma. şartnamesini 
okum~ ve lUzumlu malO.mat almt§ ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

15 - GajTl menkul 5/11/940 tarihinde Salı gli.nU saat 14 ten 16 ya. ka· 
dar ÜskUdar icra memurluğunda ilç defa. bağmldıktan sonra en çok arttı. 
Hlla ihale edWr. Ancak arttırma bedeli muhammen krymetınlıı yüzde 75 ini 
bulmaz veya satış bedel bunlan bu gayri menkul ile temin edilmiş alacak 
mevcudatmda.n fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhUdU ba.ld kalmak 
Uzere arttırma 10 gUn daha temdit edilir. 15/11/940 tarihinde Cuma gUnU 
saat 14. den 16 ya kadar Üsküdar icra memurluğu od:ısmda. satış istiyenln 
ala.cağma rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartUe en çok arttırana. ihale edlllr. 
Öyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

Uanm aidatım toplamak, kararla.re. iktiran eden mukarreratt tntaz ebnek, mas. 
raf ve varidata bakmak ve cemiyetler kanununda yazılı defterleri tutmak vazi· 
!eleriyle mükelleftir. 

Madde: 48 - İdare heyeti Birliğin yazı i§lerlne ve hesaplarına. bakma.k ve 
tahsUe.tı itina etmek ;;artı ile muayyen blr UcreUe hariçten bir katip iaUh· 
dam edebilir. 

Madde: 49 - İdare heyeti reisi hUkQmete ve diğer te§ekkWtere k&?'§I bir· 
llği temsil eder, birtığln hUktlmet ve ııalr müeasesatıa olan muhaberat ve ınua. 
melatmı idare eder ve yazılara imza vazeder, idare heyeti içtunaıarma. riya.set 
~~ . 

İkinci Reis: Birinci reis bulunmadığı zamanlar ber i§t:& blrlncl reilfe vek!· 
let eder. 

KAUp: İdare heyeti lçtiınaılapnda. zabrtlan tutar, yazı i§lerlnde çalışır; 
birliğin varidat mıuırat de!terlerlni daima kontrol ettiği gibJ, bi!Ançolan tan. 
zm eder, aidatları defterlere kaydeder, varidat ye masraf senetlerini ve sair 
evrakı mUsbiteyi muhtı.!a:ıa. eder. 

Ka.'l!ldnr: Birliğin parasını hUıınU muhafaza eder, pa.ranm zlyamdan birinci 
derecede şaheen mesuldUr. 

Madde: 50 - İdare heyeti ha.ftada bir defa mevcut a.zanm nıs'lmdan faz· 
laııı hazır bulunmak şartiyle içtima eder ve birliğin gUnlük meseleleri.nl ve lU· 
zumu halinde varidat ve maMa! kuıımları ile me,gul olur. 

Madde: 51 - İdare heyeti umumı olarak istlfala.rmı a.ııcak heyeti umumi.. 
yeye vere bilirler. 

Madde: 52 - İdare heyeti içti mal arma Uç hafta gelmlyen Aza isti.fa. etıniş 
addolunur. Ve yerine yedek 4Za.dan biri davet edilir. 

Madde: 53 - İdare heyetinden yedi Aza yani nnıfı fstl!a ederl!o kongre 
ic;timaa davet olunup yeni intiha.bat yapılır. Yeni heyet mUtebaki mUddetı 
ikmal eder. • 

Madde: 54 - Heyeti wnumiyenin vereceği kararla her hangi bir vilAyette 
hükO.metln müsaadesi olursa blrllk §Ube açabilir. Yalnız merkez Istanbul 
olarak kalır . 

.Madde: 55 - Birliğe hümU hizmeti g11r1Uen A.za muhteJit suretlerle taltif 
edilir. Meseli!. (eiclllne kayıt, birlik binıısmda Jeminin iltı.nr, ve icabında nakdl 
mUkl!.fat ile). 

Madde: 56 - Birliğin (Türk Matbuat Tekni.ıılyenleri Birliği.) ibaresini havi 
yuvarlak ve Türkçe yazılmış bir mühUrü olacaktır ve reis tarafından muha· 
!aza edilecektir. 

Madde: 57 - Her nev'i evrak ve makbuzlar resmi mllhUrle mUhUrlenecektir 
Madde: 58 - Blrllğin kapatılması lA.znn geldiği takdirde heyeti umumi· 

yenin karan neticesinde feshedlUr. Kapatılma kararında 43 UııcU maddedekl 
nisap şarttır. 

Madde: 59 - Birliğin her tUrlU malt, millkU ve paraeı birlik kapatıldıktan 
sonra ne yaptlnıası JA.ztmgeleceği umumı heyet taratmda.n karara bağlanır. 

Madde: 60 - Birlik Azaları için numara ısrraslyle hüviyet cllzdanı verilir. 
Bu nuraara h"Srşıl~!t olmak üzere birlikte mahtuz kalacak eicil varakası tanzim 
edilir. Sicil varakasında doldurulacak haneler şunlardır: 

(A) Adı ve soyadı, (B) Babasının ve anastnm a.dI, (C) Doğduğu yer ve 
tarih, CD) Oturduğu yer, (El Çalıştığı yer, (F') Sanattaki derecesi, (H) Me
deni hali. (İ) Ana baba -1e çocukları olup olmadtğı, (K) Oturduğu ev kira mı? ı· 
(L) Kayıttan sonra dcği,5tlrdiği matbaalar, (M) Kayıttan sonra değiştirdiği 
adres, (N) Mahkftmiyeti olup olmadığı, •(0) Hasta olup olmadığı, (P) Tahsil 
derecesi, (R) Muavenet görtlp görmedlğ'l. 

Ankara Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

2 - Bu on soklz kalem yiyecek malzemesinin hepslnln birden bir lııtek 
Uye ihalesi caiz olduğu gibı "Bulgur, pirinç ve unun,. bir, f!ade yağın bir 
zeytin yağı ve zeytin tanesi, sa.bun ve beyaz peynir bir, toz şeker, çay ve 
tuzun bir, fasulye, patates, kuru soğan, kuru Uzllm, mercimek, nohut ve 
şehriyenin de aynca bir istekliye caizdir. 

3 - 2490 sayrlı kanunun i.5tek ve §&rtlarınr havi isteklilerin ilk teminatı 
muhtevi kapalx zart tekli! mektuplannm ihale gUnU saat on dörde kadar 

komisyonumuza. vermeleri. 

4 - Şartnamesi para.sız olarak komisyondan alına.biUr. (6028) (9099) 

ı 

,----------------!------~~ 
Cumhuriyeti 

Dk Si 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türll 'LiTCUi 
~ube ve A.ians aCJedi: 265 / 

Zirai ve ticari her nevi banlia muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye eriyor 

.Gtraat Ba.Iıl<aımda kuın.,ttralt n: ihbarsız ta.sarrut besaplarmda en a.ı 
50 lirası butuna.nıara s'mede f defa çektıecek kur'a Ue &§ağldald 

' ' c 
co 

100 
120 
160 

pla.tıa göre ikramiye datıtııacaktır. 

Ade& LOOO UraWı C.000 

• 500 • Z.000 • 
• ııs" • ı.ooo • 
• ıoo · • '-OOO • 
• 60 • 6.000 • 
• co • . .soo • 
• ZO • S.200 • 

O!KKAT: Hesaptarmdakl para.l&r bir aene lç!Dde 61'1 ı.tra.dan &§ağı 

ı111!!tnlyenıere tkramlye çıktığı takdirde o/o 20 tazıasıyıe verilecektir. 
Kur'alar eenede 4 defa: 1 Ey!QJ., ı Blnnclkatıwı, ı Mart ve ı Ba.z1ra.ıı 
tarl!ılerlnde çekilecektir. 

- - . ____________________ ,, 

Gend Acenteliği : 
D. GALIMtDt 

ve ORT. rı 
Bahçekapı Kutlu han 

No. 114 İstanbul 
Taşra için acenta 

KAYIP!..AR 

4 Uncu şubeden aldığım 81/5301 
numaralı ikamet tezkeremi zayi. et· 
Um. Yenisini çıkara.cağımdan esklııl 

nln hUkmU yoktur. lSPAS 
(333.32) 

• * • 
latan bul l.im&nmda 11/2021 kayıtlı 

Uman cUzdanıını zayi eyledim. Eski 
sinin hükmU yoktur. 

Tayfa: YUStn• 
(33360) 

Şubeye Davet 
Fatih Askerlik Sıtbesinden: 
Aşağıdaki sıntf; rütbe ve i 

cıimleri yazılı subayların teze' . 
d'.O'n şubeye müracaat etmeleri 

Yedek piyade Astgm. Musta 
fa Oğ. Faik Başır S. 8. Hesap 
memuru. Mehmet Oğ. Afıdül
kuddüs. (12832) 

Sahibı: ASIM US 
Rasıldığı \'er: VAKiT Matboa~ı 

CJmum neşrivatt idare eden: 
RPfik AhmPt """"Mil 

6 - Gayri menkul ltendlsinc ihale olunan kimse derhal veya verilen 
müddet içinde parayı vermezse ihale kararı feııholunarak ltendisinden evvel 
en yUksek teklifte bulunan kimse arzetml.§ olduğu bedelden almağa razı 
olursa. ona, razı olmaz veya bulunmaz.sa. hemen 15 gün mUddeUe arttırmaya 
çıke.nlrp en çok arttırana. ihale edilir. !ki ihale arıunndaki fa.rk ve geçen 
gUnter için yUzdo 5 ten hesap olunacak. faiz ve diğer zararlar ayrıca hUk· 
me hacet kalmaksızın memurlyetimlzce alıcıda.o. tahsil olunur. (Madde: 123) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcı, 20 
senelik vakr! taviz bedelini ve ihale karar pullarmı vermeye mecburdur. 
Müterakim vergiler, tenvirat ve tıuızlfat, deJla.liye resminden mtltevelllt be
lediye rUsumu ve mUterakim vaktf fcaresl alıcıya ait olmayıp arttırma be· 
delinden tenzll olunur. l:~bu gayri menkul gösterilen tarihte Usküdar icra 
memurluğu odasında işbu nan ve gösterilen arttırma şartnamesi da.lresinde 
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satılacat;ı nan olunur. (33563) 

istanbuı Belediyesi 
ııanıarı 

I\:araagaç Mczbah:!Sl Et nakil işlerinde kullanılmak üzere Bırlncilı.fuıun 
910 nihayetine kadar sürecek müddet için il.Çık eksiltme suretilo 2 adet De· 
niz MotörU klralanacalüır. Beherinin muhammen aylık ldrası 700 lira ve ilk 
teminatı 315 liradır. Ş:ırtname Zabıt ve .M:uamelcı.t MU<lUrlU&U kaleminde 
görülecektir. İhale l!l/ 10/ 940 Cumartesi SiinU saat ıı de Dat~ı Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mclüupları ve 910 yılma 
ait Ticaret Odnsı ve.slkı:larile lha!e gtinU muayyen saatte Daimi Encümende 
bulunmaları. ( 9199) 

Devlet Demiryolf arı ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

?Uuham:cıen bcdell (2:.!UO ı ll::a olan 4000 kılo lrt'.ll:!formatör yağı 
\11_10. J!HO) cuma ı;tlnü saat (10,4Gl onu kırk beşte Haydarpa.şad:ı. ı;ar 
binası dahilindeki lrnm!.<ı:;on laraf:ndan aı::ık cJ.~iJtme usuı:yıe satın ıılına. 

cn.!ttır. 

Bu işe girnıek isteyenlerin (165) lirahk mııvaldcat temine t ve kanunun 
ta.yin ettlğı vcsall:le birllkte eksiltme gUnü saatine kadar komisyona mUra. 
caatıarı llzxmdır. 

Bu J~e aıt ~artnnmchr komlsyondcuı parasız olıırak dn~ ~ııroakLı.clır. 
(!l0~7) 

AKTiF 

Hisse senetlerinin ödenmesi is
tenmemiş olan kısmı. 

Kn.sadave Bankalarda bulunan 
paralar. 

Kısa vadeli avanslar ve röpor. 
lar. 

Tahsil olunacak senetler. 

Cüzdanda bulunan kıymetler. 

Borçlu cari hesaplar. 

Rehin mukabilinde avanslar. 

Kabul yolile borçlular. 

Gayri menkul mallar ve mobilya 

Müteferrik. 

1sterlin Ş. P. 

5.000.000 

9.107.554 2 7 

1°773-000 

5.013.646 5 l 

2.2g3.455 10 11 

7·059·184 11 8 

2.684.473 11 

l·l6Q.903 6 2 

580-509 5 7 

65.510 14 

34. 730°237 13 -

PASiF., 

Sermaye. 

Statü mucibince ayrılan ihtiyat 
akçesi. 

Tedavülde bulunan banknotlar. 

Görüldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler. 
Alacaklı cari hesaplar. 

Vadeli bonolar ve cari hesaplar. 

KabulICr. 

Mütefe~ 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Umum Muhasebe Şef Muavini 

A. A. MAYER .. 

-
!sterlin Ş. P. 

10.000.000 

1 

1.250.000 - -
342·368 19 

I 231·873 14 11 

20.305.224 6 9 

·1.201.157 18 6 

1.ıso.903 6 2 

~709 7 8 
f' 

34 730.237 13 -

Türkiye Umum Müdürü 
PH. GARE:::LLJ 


