
Varşovadaki Amerikı 
konsolosluğu ilga edıldi 

Vaıinıton, 21 (A.A.) - Hariciye nezareti, 
Almanya tarafından vaki talep üzer~ Varşo
vadaki Amerika konsolosluğunun ilga edildiği· 
ni ve konsolosla memurların 20 martta Varşo. 
vayı terketmeleri için emir verildiğini bildir. 
mektcdir. 

mARE Evt: Ankara Cad.tSTA?\"'BUL •Telgraf: VAKIT• Posta kutuııu: '46* Telefon: 21413 (Yazı)· 24370 Cldare) 

harp Moskova-Berlin 

b k d Roma arasında 
ınesını UTı U üç taraflı anlaşma yapılacakmış! 

lı:ladye Milli Müdafaa Nazırı oldu Sovyetlerin Berlın sefırı Moskovaya, 

~~ Başvekilin riyasetinde teşkil edilen bir A 1 man ~~~~~A~nınNu~~.~.~ !0.~!~L~b~I~~!~: m~k~n-
ro komitesi haftada u••ç gu11n toplanacak tayyarelerı· ~~ld~~i~~h~r~~r~~rl~~anb~~!~~ doo:~stel"dam,21(A.A.)-Sov• 

lngiliz kabinesinde 
de tadilat yapılacak 

Londl'll, 21 (.\.A.) - Daily 
~lall gazctcslnln yazdığına gö
re, Çemberlnyn bu akşam baş
hya_cak olan parHi.mento tatili 
esnasında knblnede bazı tndl· 

Hi.t ynpmağı tetkik edecektir. 
Siyasi mahafil Şu miitalcadn
dır ki, Çemberlııyn mahdut b1r 
harp knb1nc~ı kuracak ve bu 

(Devamt !> focidP.) 

General Besim Ömer dün askeri 
merasimle gömüldü 

Merhum General Besim 011icri>ı labııtu ge1ıçliğin elleri U.stünde 

""""'---~----~~---............... -~.-.~ ............. --~ 
Vniversite mcyaanuıaaki mera~ 80Hra' .. .'(Yftn!rı 'I iinr.füle) 

rinin fikri. Sovyctler Birliğinin 
Bertin büyük elçisi Şvartzovun hu yetler Birliğinin Bertin büyük el· 

B · · · ı · ·ı çisi B. Şvartzov·un Moskovaya. 

1 r 1ng1 iz Va- ~usi tayyare ı e derhal Moskova • 
ya hııreketinin Brenner mtilakatı (Devamı 5 incide) 

pur kat ilesine 
taarruz etti 
Uç bitaraf gemi 
hasara uğradı 

Londra, 21 (A.A.) - Bahriye neza. 
retlnden tebliğ edilmiştir: 

DUn a~am Alman tayyareleri Is. 
koı;ya açiklarmda bir lnglllz kaflleal
ne taarruz etmişlerdir. Düşman tay
yarclerile k fileye refakat eden harp 
~l:mllcrl arasında muharebe cercynn 
etmiş, lngtllz tayyarelecl muharebe 
yerine gelmiş d3fi topları da faallye· 
tc geçmiştir. lkl lnglllz tayyaresi on 
Helnkell tarda muyaffak olmuştur. 

Almanlar, birkaç geminin battığını 
~·eya cldd1 bir •urette hasara uğradı. 
ğını iddia ediyorlar. Hakikatte ise 
ne blr tnglllZ t.t\yyareııl ne de bir harp 
ı;tmlsi hiçbir hasara uğramamıştır. 

Ruı:ıı. mukabil \mfllcyt dahil bu,unan 
Ud kUçUk blta.ra! gemi ba!lf bir atı· 
rette hasara uğraml§tır. 

Hıısara. Uj:;ruyan Bitarııf 
Gemiler 

.Londra, :u (A.A.) - lndliz 
Amirallığı Alman hava kuv
vetleri tarafından lskoçya sa
hilleri acıklarında harp gemi
lerinin refakatinde giden va
purlara yapılan taarruz hak
kında izahat vererek diyor ki: 

Bu taarruzda Uç bitaraf ge
ıni hafifçe hasara uğramıştır. 

Bu gemiler şunlardır: 
1!!67 tonluk Sivlnta vapuru, 

bir bomba ile hasara uğramış 
(Dctıamı 5 incide) 

Bulgar Hariciye Na
zırının beyanatı 

9~5 de imzaladığımız muahede 
Kendisiıe müşterek menfaatıerimız olan Türk ·mille
tine karşı milıetımizin hissiyallm aksettirmektedir 
Sotyıı, 21 (,\,.ı.\.) - Krala 

verilecek cevap için yapılan 

milzakcreler esnasında Harici
ye Nazırı B. Popof söz nlnrnk 
ezcUmle demiştir ki: 

Harici siyasette vazifemiz, 
harbin dışıoda kalmak için 
blitun gayretlerimizi sarfede
rek bu harbin neticesi ne olur
sa olsun Bulgnrlstanı koruuııık 
ve mtittefiklerlnl mUdnfaa et
mek olmalıdır. 

Drş siyasetimiz barış ve mil
letler arasında anlaşma UlkU
sUne sadık kalmış ve bu siya
set bize komşularımızla ve her 
şeyden önce kardeş Yugoslav
ya ,·e kendfaile daha 1925 de 
dostluk muahedesi imzaladığı
mız dost TUrklye ile mUnase
betlerlmlzi ıslah lmkA.nını ver
miştir. 

Bu dostluk muahedesi mll
letlmlzin kendislle m Uştcrek 
menfaatlerimiz olan TUrk mil
letine karşı hissiyatını aksettir 
mektedir. Bulqar Kralı Boriı 

Finlandiya kabi
istifa et i • 

nesı 
Almanya da Şimal memleketleri 

arasındaki ittifaka muarız 
HeJsinki, 21 (A.A.) - Finlan- ı .. 

diya matbuatı kabinenin istifası r;ünte.cin. P"-f;.i nelen : 
hakkındaki §ayiaları teyit etmek- "il ~ 

;:~~u,v.~~c.~~~·-;,:~ı.~:~! ~~ Bw eda Va Cı m ü şt eri 
27 martta içtimaa davet oluna
caktır. 

Moıkova., 21 (A.A.) - Moto· 
tol ile Paasikivi ve Vojonmaa 
dün Kremlinde Sovyctler Birliği 

- Finlandiya sulh muahedesinin 
'llusaddak nüshalarını teati etmi§· 
terdir. 

HeJsinki, 21 (A.A.) - Her 
hangi bir ecnebi tayyaresinin 
Finlandiyada karaya inmek yasa. 
ğı uzatılmı§tır. 

RUSLAR iSTEKLERiNi 
GENİŞLETiYORLAR 

Slokholm, 21 (A.A.) - Stok· 
holmTidningcnin Mosko\·a muha

biri yazıyor: (Devamı 5 incide) 

Vaktile ıoftanın bi.-i bir terzi
ye ıitınİf. Kendiıine bir cübbe 
yapmaıını iıtemiı. Teı-z.i: 

- Peki.la. Fakat iki mecidiye 
isterim.'' demiş. Softa fiyatı faz 
la bulunca terzi yarıya İnmiş: 

- O halde bir mecidiye ver.'' 
So!ta bir mecidiyeyi de çok 

bulmuı. Nihayet terzi bedava bir 
cübbe yapmağa razi olu•ca bu 
defa müıteri teşekkür ettikten 
ıonra: 

- Cübbe arasıra söküldükçe 
getirıem diker misin?" 

Demiı. 
Avrupa harbinden sonra Ro. 

manyadan mümkün olduğu kadar 
fazla petrol ve ilk madde almak 

İstiyen Almanyamn hali biraz bu 
fıkradaki softa ile terziye benzi· 
yor. Almanya Romanyndan aldı· 
ğı ilk maddelere muka!Jil verdiği 
maı:"km fiyatını yüksek tutmnkb 
iktifa etmedi. Son zamanlarda 
Romanyadan daha fazla mal al. 
mak için ordusunun terhisini is 
tedi. Romanyanın bu ıidişJe Al· 
manya tarafından yakmda: 

- Romıınya ahalisi fazla ye· 
mek yiyorlar. Bütün Alman mil. 
Jeti gibi Romanyalılar da vesika 
ile yesinler, içsinler. Arhklanm
zı, tasal'l'Uflnnnızı Almanyayo 
ıatınız." diye bir teklif i1e lm.,1-
laı tığını görürsek hayret etmiye· 

ceğiz. HASAN KUMÇA YI 



Harp mevzii 
kalacak mı? 

Sulh taarruzundan wUsbet } rejlm lnklşaflarmı temln et. 
bir rsey çıkacağını talıwln mUş wek bir siyaset prensibi ola· 
kUldUr. Bunun baricın<ie Av- bilir. 
rupa.nın uzun sürecek bir YlP· MUtteflklerin harbin başın. 
rauuırwa hart:ıine do~ru BU· uanberl tutmuş oldukları "har. 
rtı1Uenuigine delA!et edecek biı bl mevU., bırakmak busuaun 
ço:t hldiseler vardır: Jakl telA.ltkllerl de bazı neşri 

1 - Fin sulhun Un alelA.cell yata rağmen filli bir surette te 
imzalanması. · zabUrler göstermiş değildir. 

u - cevutjnln mu bir' şekil- Şu halde harp, açılmış olaıı 
de Alman • b'ransız hududuuu arp cephesinde inkişaf ede 
münhasır kalması. oktJr. 

111 - Cenubu :;ıarkl Avrupa ÇUnkü blta.raflar olsun, dl 
sının bir kunetler muvazene- !;er bUyük devletler olsun bU 
si nalinde ıulb .sabası olma1:>. tün uyanıklıkları ile Garp cep 
buna bırer misal olarak göste tıesindekl harbin netlcelerinı 
rUebilir. ,;özlemektedirler. İtalyanın ve 

1''ın sulhUnUn ahıJAceJe imzaı hattl Rusyanın mUstakbel hat
edUwesi bir taraflan Alman· tı hareketlerini Garp cephea 
yauın 18kandınav yatla açılacab ne.rplerl tayin edecektir; de
bir cepheye iştirakini menetti- mek yerinde olur. 
ğı gibı Aıwau ırnvvetlerlnin dç Cenubu Şarki AHupuı için 
m ubtellt ceptıelere dağılma11 vaziyette bazı tebltkeler mev 
na meydan vermedi. cut olmakla beraber, bu saha· 

J.:ı:saaen Almaıuya bir Fin bar da bulunan devletlerin mtllı 
bluıu açılwasını arzu etnı1ş de- ;Şuurları, İtalya, Almanya, Rus 
lUdi. Fakat harp baş111.dur.taL ya menfaatlerinin tezat haltn 
soora yaııacağı JhUJCLtJar Al· Je bulunması bugUn için btı 
manya lçw her zaman tehllkeı. lllüvazene unsuru halini alma 
olabilirdi. larına yardım etmektedir. 

AJwanya Iskandinavyadau Balkanlarda ne Rusya, ne 
çektiği ham maddelerden, bil Almanya, ne de bu devletler 
hass.ı demirinin yüzde ellisin teker, teker İtalya ile anlaş-
den mahrum kalacaktı. mak JmkA.nını elde edemiyor· 

lskandlnavyada ac;:ılacak blı lar. 
ceL>he Almanyayı ve Sovyetleri Rusyanın, İtalyanın Alman. 
bu sahada haklı bir surette iş- yanın Cenubu Şarki Avrupası 
b!ı'llğlne sevkedecektl. hakkındaki telA.kkllerl vaktlle 

Sovyetlerln Baltık hareket- Almanya, Avusturya, Rusya 
lerl haklı bir surette Alman· arasındaki tezatlardan pek dP 
yaya karşı askeri noktaları el· farklı değlldir. Mazide tecrti-

, de etmek şeklinde inkişaf etti- besi yapılan blr elyasetln aynı 
it itin bu hareketin biran ev- ı;ebeplcr hA.kim ' bulundukca 
veı nihayet bulması Almanya bir iş bJrllğine varması mUm
tçio blr gaye ldi. kün değlldlr. Almanyanın, İ· 

Sovyet Rusya için Fin sul- talyanın ve Rusyanın Cenubu 
hunu imzaladıktan sonra artık Şarki Avrupası üzerinde te
hakh bir harp ıabaeı - Sov- n erkb eden pollUkaları tarf
yetler taaı,.-uz etmedikçe - kal- hln ve geopolltik hldlselerln 
mamıştır. Baltık hlklyelert nl .Garuretıerlne tlbl bulunmak
hayet bulduktan sonra Sovyet . tadır. Şu halde, de\'amlı olma
.\lman münasebeti sadece &de· sa bile bugün Cenubu Şarkt 
mi tecavüz ve lktısadt münase· Avrupası fevkalAde hldlseler, 
betler çerçevesi içinde kalırs11 n eselA. dllnkü ynzımızda işaret 
Garp cephesi barlclnde harp ettlğlmlz haller mUateana o.teıs 
lhUmallerl bir kat daha azal · hattının dıl}tnda kalab\lecek 
mış olttr. Bu suretle, Almanya bir haldedir. 
ic;:ln ıulb tçlnde yaşayan bir Şu saydığımız sebepler har· 
Rusyadan ham madde ve gıda bt mevzıt blr sahaya çekeblle· 
maddesi tedarik etmek, Sov. cek. veyahut bulunduğu saba· 
yetler için de ıanaylleşme ha- dan harice çıkarmayacak Amil· 
reketlni hızlandırmak, dahilde lerdlr. SADRİ ERTEM 

!J3 . ~ • iA,i H.Bita : 

Yeşil J stanbul 
lstanbul halkı yenıi imar vaat.. 

leri karşısında.. Dolmabahçede 
8tadvum; Taksimde otel, mat 
buat için klilp, Yeşil caddeler. 
Nişantaşmda çocuk parkı; hu. 
lasa, ağzımıza birer parmak 
bal .• 
Şu itibarla ki, bizzat vaU, ga

zetecilerle ya">ttğı son korı..uş
mada. imar için bütçede para 
olmadıttını !öylemi~tl. lki gün. 
dür de b~led:ye 'bUtreslnin bir 
buçuk milvon arık olduı!unu öğ. 
renivonız. Acş.ba ye~il hulvala. 
nmtz tekrar kara mı ba~laya
caklar? .. 

Y;rmi vıl evvelfıi Vahı' ................................................ 
ız Mart rnııı 

Somada hareketiarz 
Somada vukubulan 90D barekeU 

arz neUceslnde yedi bUyUk köy basa. 
ra u"'nı.mıştır. Civardan pek c;abul< 
mnhalll vakaya yetlşUrllen keresteler 
aayeııln:le köylerin kısmen tAmlr 
mUmkUn olabllmlı; 1 • 

Yen 'den iman ıcabcden bu köylerlr 
(NUmune köyleri) tck'fne aokulmıı 
larma karar verllmlgtır. 

~ Cıma j Cumar ,,.. • 

> -2 u ·>.3 " !lt 

~ 
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Ullnl'"ln 
d ~ 8 00 ll S8 6 C9 11 13 

•;t:J1U 

o;ıe n zı ıs es ıı ıı a 56 
l!Cndl 13 48 9 ::; 1l 48 9 21 
A1''4,I 18 :.:s 1% CO 18 %1 ız C!' 
Yataı 19 M l ::ı ıo ~.; 1 31 
tm.aı 4 to ı G'7 • ıs 9 56 

Bizce, tstanbulun iman tşl 
bir muammadır ki, koşar adım· 
la ne vakit tahakkuk edeceğini 
ancak Allah bilir. 

Bu bahiste kilçük bir fıkra 
nakledelim: 
Meşhur hakimlerden biri: 
- Filan köye kaç saatte gidL 

lir; dile soran yolcuya evveli 
cevao vermemiş. Fakat yolcu 
vürüve yUrUye hayli mesafe al. 
dıktan sonra arkumdan kop . 
rak dı•rdurmuı,: cleırılt kl: 

- Tam iki saatte! 
- Peki, az evvel neye söyle 

medin? 
- YürüvU~UnU bilmivordum' 
Ah rebi delik İstanbul: bu ye 

il hutvava ne va1dt kavu0acıı 
1-m senin de gidişinden belli. 

Gümrüklerde 
tas rruf 

Bazı memurların tele 
fonlan kaldırıldı 

GUnırUklerde bUtçe tasaı 
ııflar.nın tlıtblklne başlanmış 

tır. ilk iş olarak nıUdUr muu
·inliklerluin ve diğer memur 
ıarı o paralı telefonları kaldı 
lırılmıştır. 

Yalnız başmUdür ve mUfet 
~ ışlerin parasız telefonları bı 
rn 'ulın ıştır. 

Tar;radakl gUmrUk mUdUrlr 
,iııe de ayda 50 mUkı\lcm c 
h:ı!t kı verllm iştir. 

- - - ,. 
f-!u!ru le tnlcbdcr :nin 

gezintileri 
Üniversite Hııkuk tııkUltes 

'alcbcleri 23 Nisanda. tzmlrC" 
'>lr gc-:lntl tcrtlt> etmişlerdir 
'1unun için denlzyoll:ırı ICl:ıre 
sine mllrncant e1erek 500 ki 
~ilk bir vapur istemişlerdir. 

lngHiz lirası 
o üşüyor 

Tüccarlarla 1\'lerkez 
Bankası araamda 

bir ihtilaf çıktı 
lngiltz lirası son gUnlerdt' 

181 kuruşa. kadar düşıuu,tür. 
Ju vaziyet piyasamıza da teıh 
.ıtmlştJr. Bilhassa ihracat tüc
..:arları ile Merkez Bankası a 
rasında bir lhtllA.f çıkmasını 
Jebep olmuştur . .Merkez Hau 
tası tUccarlarıu e\·velce sattık 
ıarı malların parasını lnglll. 
trasının bugüokU olsbetJ Uze 

,ıınden ödemek istewlştJr. TU<·· 
·arlar ise mallarını o zamankı 
;aziyete göre sattıklarını vt 
.,araların da eski yüksek nla 
.>et üzerinden ödenmesi lAzıtıı 
,eldlğlnl bildirmişlerdir. 

Merkez Bankası bugUnkL 
uisbette ödey~cek olursa birçoh 
tüccarların binlerce llra zara 
r .. gireceği ileri sUrUlmUştUı 
ı\.yrıca Merkez Bankası Uı,. 
•ündenberi ödemekte olduğı 
,,araların yUzde yirmisini elin 
le tutmağa başlamıştır. 

Tüccarlar eskiden göndeı 
Jlklerl mal bedellerinin 1 oglU. 
ılrasının eski nisbetl Uzerinderı 
}denmesi için Ankaraya müra 
caat etmişler; ve dUn de Tlca 
ret odasında aldkadarlara bı. 
aı Uracaatlarını ao latmışlardıı 

Ticaret Veklletl Ticaret O 
Jasına ve mıntaka ticaret mu 
dUrlUğüne bu hususta tahki 
kat yapılmat:nı bildirmiştir. 
OUnkU toplantıda Ticaret oda· 
sı ve Ticaret mUdUrlüğU mü· 
messllleri de bulunmuştur. 

f eşilköyde vağmur 
tahribatı 

Evlere hücum eden 
aular kovalarla 
bo~alblacak 

Son yağan yağmurlar fil· 
ıUnden Yeşllköyde on ka.daı 
evl au basmıı~. buralarda otu· 
ranlar itfaiyeye müracaat ede· 
rek motopomplar vasıtaslyl(' 
suların boşaltılmasını lstemtş 
terdir. 

İtfaiyeden · bu evlere gidil ' 
miş, zemin katlarına giren au · 
!arın irtlfaınm ancak 16 san· 
tim olduğu görUlmU~. moto. 
pompların suları çekebllmeaı 
lçln trtlfaının ancak 40 sautlnı 
olması IAzımgeleceği cevabı ve. 
rllmlştlr. 

Bunun üzerine alAkadarlaı 
Jün belediyeye şlklyette bulun 
muşlar, keyfiyet tetkik edll· 
mlş, suları boşaltmak için ko 
vaya mUracaatten başka çarı 
bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Pıyasa vazi 1etl 
Bir Macar Ticaret 
heyeti §ehrimizde 

Memleketimizden mUhinı 
miktarda hububat, zahire, Uf 
tik ve ham deri almak Uzen 
dün şehrimize bir Macar, biı 
de Yugoslav heyeti gelmiştir 
Bunlar derhal piyasa ile tema· 
ara girişmişlerdir. 
İhracat piyasamız son gUn 

ıerde çok canlanmıştır; yu 
ınnrta fiyatları dUşmUştUr. Biı 
ıaodık yumurta buzhanede tef 
llm 30 - 31 llra1ır. 

Ecnebi memleketlere ibra 
cat için yeni yapılacak muka 
veleler de daha aşağı f!yatıarlı 
yapıldıi;ında.n fiyatların blı 
miktar daha düşeceği anlaşıl 
naktndır. ---o----

Ecnebi sularda bulu
nan Türk vapurları . t ' Parklar yaP

1f 11 

Li ;nan reishği yükleri nı boşaltara~< 
memlekete dönmslarını bi.dırdi 

fakat gid~, 
Y • Hild" 

azan· sıı1 ~ 

Türk vapurlarının ecnebi au
ıara müsaadesiz gitmelerlnı 
Jleneden koordinasyon heyet• 
kararı dUn Jstanbul mıntaku 
ılman relallğine telefonla bil 
Jlrilmlştir. 

Bu haber Uzerlne mıntakL 
ıiman reisl Refik Ayantur ec· 
nebJ sularda vapurları bulu 
uan armatörleı·i çağırm113, ken 
Jllerlne vaziyeti haber vermiş 
tir. Bu toplantıdan sonra li 
man reisi, ecnebi sularda ve li 
mantarda bulunan 7 vavuruı. 
.{avtanlarına birer şifreli tel· 
ılz çekerek yüklerini boşalt· 
~ıktan sonra derhal latanbuhı 
dönmelerini bildlrınlştlr. Ayrı 
a bu vapurların bulunduğt 

Uwanlardaki TUrk konsolos 
ıuklarına da ayni emir blldlrtı 
ınlştlr. 

Yalnız bazı armatörler va 
.ıurlarını mUtteflklere muay 
yen mUddetler lçln kiraladık· 
ı arını söyllyerek vapurlarınııı 
kendi emirlerinde olmadığı ıı ı 
blldlrmlşler, kararın bu glbı 
ınukavelelerle bağlı bulunan 

Oolmabahçe 
s advomu 

Haaahırlar 15 gün 
içinde yıkılacak 

Oolmababçe atadyomunun inşa 
mukavelesi dUn Vail tarafın · 
dan lmza e:illmlştlr. 

MUteabhlt on glln zarfındı 
eskı Hasahırları yıkmaya baş 
layacaktır. Stadyom bir yan 
olan inşa olunurken, beledlyı· 
Je Maçka ve·Beyoğlundao bu 
raya lneoek yolları tanzim eıle· 
cektlr. 

Bu arada TaJ{slnı • k~eıasınm 
yanından bir de yeni yol açı· 
lacaktır. ' 

Nüfus sayımı 
ha11rhkları 

fecrübe sayımı Nisan 
ortasına doğru 

yapılacak 
Valf muavini Hal~k Nlhaı 

Pepeyinin başkanlığında vllA.· 
yet nUfus mUdUrU Faik, Bele
diye muameıa.t şubesi mUdUrü 
ZUhtU Çubukçuoğlu, harita mu 
dürU Oaıtp, Bakırköy kayma 
kamı Gafurdan mürekkep blı 
heyet dtin sabah Bakırköydı 
yapılacak niltus sayımı hazır
lıklarını gözden geçirmiştir. 

Heyet Yetllköy ile Mahmut 
bey nahiyesinin köylerini df' 
do1atmıştır. GörUlen noksanlaı 
:ıakkında direktifler verilmiş
tir. 

Heyetin otomobllt Mahmut· 
bey nahiyesine giderken çamu 
ra da aaplanmış, civar köyden 
1kUıler getirilerek otomobi l 
;amurdan çıkarılmıştır. 

NUfus sayımı Nisanın on be· 
;Jine doğru yapılacaktır. Sayını 
1Unü Ankaradan blldirllecek· 
tir. 

geaıtlere şamil olmadığını ld 
ıtla etmişlerdir. 

Bunlar ayrıca koordlnasyoı , 

ıuyetinin kararında bu husus 
ta sarahat olma.dığı halde il 
uıan reisliğinin bu vapurlanı 
la d6nmelerlni blldirdlğlni ile 
•i sUrmektedlrler. 

Bundan sonra ecnebi sular, 
~eter edecek gemilere mUsaa 
de vermek Uzere İstanbul U 
uan reisliginde bir komlayoıı 
ırnrulacaktır. Konılsyon kıs:.ı 

bir zamanda teşekkül edecek 
tir. · 

Diğer taraftan Ereğlldeo bU 
tUn memleket limanlarına ta· 
~ınacnk kömürler için alına · 
eak Azami na\<lun fiyatları MU 
nakale Vekftleti tarafından 11 
man reisliğine blldirllmiş, il 
uıan reisliği de bu huıustak · 
.!mrJ tahriri bir şekilde bUtUtt 
vapur sahiplerine tebl\ğ etmiş 
tir. Koordinasyon beyetlnhı 
yaptığı navlun tarlfeıt 16 NI · 
3ana kadar tatbik ed\lecek 
bundan sonra ihtiyaca gön 
yeni bir tarife yapılacaktır. 

8 ~lediyenf.ıı bii>~ A 

de ~e~ 6~~ 
vaptıracaetn ki-' ~~.'..D 
tanbulda pat ~r!itııl ıı~ 
larkl\ giden ~~ ~J 

lstanbulda 1_,., t>ır n;:fl"< 
mü.ştUr. park rdeJl• ô 
luk kana.pele rattlatl~ 
yer kuru Y8~.ıı 
•akıltaşh voll ,ğJÇJJ) 
metıilk, bikel ~ 
dir. rt<JtlSSI ~ 

GU!hane G:ctuıtt.~,ıı 
ııralard~ ~· par~- . .til 
n bile IJlın 1 ct!.Y.' 
niyor. Giil~ ı~tı' 

Evet. lt t>sJC ~ 
mesire g5zUY sit ~ 
'ar olınu~tu~· bit tJ~ıtf 
lalar oynar• . t>ff ~
caklar saııarııt~ bi"1 P
mızıka çalar bletıil 
tıklar, sakıılt 
vaın Atılırdı· -~ .... ~ 

"GUlhn.ne ~ dl~,,iıl~ 
gidivonını·" çı• )Jlll~ ı 
!~10İvı kanavn'la b' ~ 
dmdan ~pta~ ~.,._ 
pgrkta belki· de ~ !ıd~ 
~I edici ~yl:'btttl::r'~ 

JlkokuJ dinloması ~~~~iı.:i~:~~~-;:, 
şe butunanır n \tt • 'Olt.J 

k b 1 ı rafı sansasvo \J!luf ıp· ay o an ar tarla doldUtu~ -~ 
parktan. attd ~t f".-

Y eniai temin edilemezse ti\1!mez. .,. ... - fJ! 
. "h 1 ' l Sonra sultaJ\kbab,,d'. o ımtı an o aca.< ar tih parkı ... n,aııeri""J<~.1 

Evvelce ilk okulu bitirip Uı t~ gtlz rnevdrf!ıerl~J';~ 
mezun olanlardan bazdan maa nn da ken ı VT"'~~f'_J 
rif mUdürlUğUne ve vekill!ğe çilcrl. rnua1~ l!!)ıv ·~~ 
milracaatla kavıtlarmın cıkan· 'l.VVen saate f(it•"ı~'ll 
'arak yeniden diploma verilme · ma18 n vard1·vnatJİ' lçi' J 
sini istemektedirler. Fakat bazı çocuklarını ~nf1'1•" çt 
okullann imtihan not ve netjre ~e-kerleme .V r?ı1.,.ısı1·~1~ lefterleri kayboJdu~dan, bir re: ciQek, ta vat10ııı ~e~ • 

• k:ısını da yangın dolayısile yinatmı, ıkl v! eı ~ 
vandı~dan bu gibi kfrrise!erltı ruıre,erin ulı~eeııteft ı;eıtlft' 
li1eklerin1n yerine getirilmesi ,..or .. ne sevrekİıır' ~''°~~ 
nUmkUn olamamakta idi. Şimdi p:ır 0rııı- tr ~1 

Vekillflt müdürler encllmeni lrınt <Töremi" ,ot!1i b jrtt""ı 
'cararile bu gibi kimseler hak · tinde aı;rımıŞ · bllıır~~ 
kında ya"lılacak muameleyi tes 'ta<: ecr~bl. araf1etirl~·~1 
bit etmif;tir. di ı;ocuktarmedeflte!..1ııı \<t' 
Dinloması kavbolan ve bulun- neleri lı:!?'al k sUl''~,e~ı:.ot 

mıyan kimse'er veniden vila p:ır'rn rık~ıı.,~rıJ11e~,o'{ 
vetlerde kurularak bir mUfetti'" Ji!t {l'irı~e d·~ışıve r.'"'~ 
ve iki ö,ıı;rctl!'e'11en milte~ekkil ..,,,q t"l('K aı eOT"etc dBl'O~ 
ımtihan he""'ti marifetile imli - Her1ces. f'

118
rs ııı'· .,.

1 'ıan e-1i1f'""' .. :lerdir. 1'"\""'t"lll vo tetılt~0,1ıı'tt 
Eu imtihanda muvaffak oları y n ın d!l daf lt •·..w. 

'a.ra diploma verilecektir. ..:ı,,:ır ve tt.~~·· ~1ııt1~'~ 
Oğretmenler halkevle ler ,,,i.. ··P· 'ltll ~ıı• 1~~ "ıııaıma "'41~ lc!lıe.b tı -,O ~t 

rinde çalu~acaklar ı:ott vnnıld'(ff terci rlı1'ı~ 
Maarif Vekilliği ö<?retmenle tıı, '°'cakl:r1\IS!<lt1~v~,ıı 

rin halkevlerinde çahMlaları v~ Hele bO ~lt'Jltl11 tıllııJJI "'~ 
'lluhtelif kollarda vazife alarak -ilr o p,evo fetıt11';~ 
faalivet ~ödermelerini yaptığ· s!nirı hali'! .. bf1f18 ~;11ıft!,4 
bir tmimle bildirmiştir. ııremt1erindetı ır:" "r ~~ '

Ö-'Yretmenler bult~:ıdukları vi· vasa et""tl<"psrı<l~!Jl" 
!ayetlerdeki halkev!erine müra. ter vnrd•r: .. .,ıcsı 
"a:ıtlR kavdolunac:ı't!ar ve lhtı · ,..,.efrftk bır pV 
~:!slar:na ~öre muhtelif gubelcr vor. ..ıış.ıılllra / 1 
:le vazife alacaklardır. Yeni 8 • ./ .~ 

;ider~s--~ .... !, '/; 
F ela!ı:ete u3°1'ayan tale ır,pılsv-"~""'' 

beler hakkında Asfalt Y 1~~ ti" ~ ~ 
bir karar Nuruosın'rere":, ~- ~' 

Erzincan orta okulu talebesin 'la: ora.d9ft yaııat ,o!!ııtlrıu~'i 
den olup zelze!e fe'l ':eti de· !l.YJ- !t:'dar oıa.rı,,.,,vı' f11udU~r~ 
!fle ikinci ya.zıh t111tihana işti· 'lılma.sma S 1111at ş • t l 
rik edemi"en talebelt'rin vazı naca~tır. :.ebllt!l~.,ş~ .'~ 
·1etlerl Maarif Vekilliği tarafın. nilnden Y.e de'd ıer! ,ttO.'r 
un tetkik e:3ilmi~tir. ..aha llıerın,aJ111'tt ırı~,ı-' 

Bu ıtibl ta'ebe1erin birinci im. tstlrn'Ak -~it· 1~ 11ııı ~ 
tlhan notu ile UrUncU lmtiharı 'lla.1< Uze~~ 4' ~ 
'lotu vasatisi amrt sreçme notu 'a.nmad'lrt ,efl~sr..il 
>!arak kabul edilmiştir. iJTflllcal<tJ~~ıı itl~ırı•·.ı' 

Hazi.rsrt ve 1ert11' .,-
~rofesör Zigfridin llostalıaııe1d "0119;.ilf· 

Floryada 60 lm.b:ne kon ~er3nsı n anunr1;9.§ıaıısı:P/ d ' 
yapılıyor - - - ·0 • - - ~hrimizde bulunan Frarısı:z ...,asıns ---ğ,ıoıt ~~t' 

Tecrübe mahiyetinde olacak 
tıu sayım işinde çalışacak me 
murlar pazartesi altşamına ko 
lar tesblt ectllmlt olncalttır 
Bu memurlar ora halkındnn 
..ıeçllecek ve kendilerine hlc;: blı 
ıcrct vcrilmlyecektlr. 

Floryada in~a:ıtı biten ~az! Eroin an.tanlar ~t"ı'l•'l.1 b11"'l'""r " 1"t1l11 "rof~ör - "0JcıJ ıoııll ~ıtf:~ 
ıonun altındaki virml sovunma k 1 d 'er!rı ~en A ""'re Zil>'frf d dl!n tlnt 1 

8e. 1ıı ..ı il" Al 
verine ten"':Cr tekilde yeniden 60 ya a an 1 verıı'te lrorıf<'rens salonunda "Sa Yeni ~~ut~•(ıftı~tf'J 
'tabi~e yaoılmasrna !:arar veril· To"lal Muzaffer ve sandalcı .,a.,I t.,Jot~bmm :ı".!11"".nn me!e1e- ay sonund!efrC~ t~d' fJ 
•i<-tir. '31'ilıat~ln isminde lk! kişi Top '"ti ıı---fne tesir'eri.. mevzulu ıacaktJr. ?. ıcsd'r ş~t~..ltlf.) 

En. kal::ir.c!cr içil' 50.~00 l!ra 'ıa · ı"<le eroin satarlar'.ten va!ca· ~ir k"-feraYJl!I V('rt!"f .. tfr. vıg sonıırı\,ıırşıı }.rıı·~e"~ı 
~ık b:r k~c:;ifna!11e ~azır a";mış 1 'anmı!1lardır. Bunhı.rc1an Mtız:ıf- Konrcr11-ı-t!I. hl\tllrİ nrofeıör cıı.k. saıon ttl<~ttl'· ~· 
ır. Kab ı:eıcrın ır.raatı _ıkl a'' ·erin Uzerinde bir de bırak bu· •,.r ve hlebc~er hazır buhınmU§ qjmle 3cı!~CMiif"' 
:ınrfında b tecc' ve mevsım ba 'un:ıra': miieadere edilmt~tir. tur. ;imi bi~ I~ 
~ınd1 açılara'·tır. . ANASINI Y.ARALADI _ 1i r.etinl<•Y' Jtı l 

Ah~:ıp bara.halar ve kı:ı.bır.e .. asım">a.cıada Kankarde.,ler 80 • Demir t-?'"'erleltli ,.a.!ctn'· J,Of' ıı!• ~i ~ 
'er bu suretle kır-r·cn ort<ıda· 'ta-!ı .. da 37 numarah evde otu arabalar Bir e~ ff'..ıi1' '~ l.'l~ 
'taldırılmış o!aca.!:tu. nn' F..oma l'e k;zı Sı1ılta !rasın· fflJSBl' ıııııe;Jaıı ır: 

0 
h bir kav,.,.a ~ı!tr.ıtş, Sıdı!i:a e'l. ~~ir te!terleklt Rral-alnrrr Fatıhtetl:ıcı;I ı\"~ , ıı"I" 

Yeni b:r pcH -1 ;n "k e aoe"irdlrri b'r ıarnnı anr,...sl • .. .. ı.,t v0ıı .. n ho·.-'·?~ venfder 'esinde te ıca dil ~ali 
Cerra1ı.na"'a has• "e':i vamn . ;!'I ba"ına lnclfrmiı'tir. ~1 ·-li .. et ~P...,fq. f!d reT'e evve' 1t evinin "ff1'ıııtl~J11"'"' 

la vcnid!?n bir "lo1 i'~ll..,i't van"- E~e:..ımiw•tlf !l'"''e~te v:ıralR '"',.?ıir T""e"li!":,.,,ıpn rık=-n t~1t.,..af hire YJfs~t:ti ~ .... 
'aca!;:trr. İnı>.a.et fü) b1 ıı llraya mU ıan F.sme l>eun:!Iu hastanesine ·ımPnh tatblltl aH·,..,,ı ıube ınU ~uhen .• : .. 

~~~ et•: .. ~~· naka:laya ç~t.ır. kaldırılmıştır, dürlilğüne yazı]mış::::tır~·'........-~-~-'-~--------
~~~~~~~~~--~~~~~~----'"--------------~~~~~~~~~~~ 
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~landiya sulbü 
/J -------.o----
tQ ~arbine ne şekilde 

" esır edebilir? 
) tııtili ---··---·--·-----
'~dıttt ~ trnuharriri, ittifak devletlerin ~ 

1 ~~i ~. ~~cdi ği için Finlandiyayı, ta-
ot ~ ...... ~• ıçın İıveçi tenkit ediyor. 

l)."l' .. - ..... 

Tayyare hücumları için ı 
yeni bir ıistem 

Hava Majino 
hattı 

V els · A vrupadan ne 
intıbalarla ayrıldı? 

'ı ı Sk .............. _. .......... - ............. _.. ..... . 
~l:ı'un ·Cç" ı:aze. Bu t.:.ıliı, Rusyayı, iıterse, Alman. 

~ l'l'lakalcsin. yaya levazım göndermek suretiy. 
llt. 

11llzaıa le yardımda bulunmaya mukte. 
~ b 1i'ayı, ... ~an sulh dir kılacak; ve bunun neticesi iki 

r z ,,uz &ene 
t ~u llı'~llıandanberi büyük ıark devleti biribirlcrine 

it 113takil h belki daha ziyade yakınla~acak. 
lhru aya. 

ııı}:ı"c fi\. edecek 
Yaı tdılcbildi;;.i 
l \'ars;ı J> .. 

~'*ki lıcuııd , •• ctsa. 
' 'p kaı ... aıeı nikel 

' "•asıdır 

trr. f:.l, ıulh, bizi, harbin başladı. 
ğı gündcnberi stratejik bir te. 
yebbiit-t e bıılunal.ıilmek için en iyi 
fırsattan mahrum etti. 

• • * 1 1ı • 
,;_( dt\') 

1 
• Fransıt: Ba~vekili Daladye, e. 

"lt ... et en · · 
t.' '•trn ""' ıçın ğcr yardım talebinde bulunmaı:. 
ulliı?ı ' ~ 1nlandi. 

ıı i'tilt ı:ayernizd' 
"c "- b~li .. . ı. 

t ."U te . Uzerınc 
ç l~e de ıır :. ~~rncli. 

t~bı. ' ll1uhım o. 
il b:~l?ı b 
~t( bir k' u karara 
ı.<l •ııUı •ınse ha ta 
-.ııdih_ ıın akted'ıl 
~ '"'lllrı • 

l t 1 hı]r b' kendile 
• { ~ ır k • 

t ~ı k Uvvete 
·~ lı halıtaına.nane 
~ bt/· ayranlıktan 
p •lıtr 

l ,it tı~ bıı IUlh 
~~\>' teli yor E ~az 

'<. ?e · ger 
' °l'lc kuvvctl · ıı.. t•,, erı 

'tt\i "·•tıcd' 
• ~r durd 1Yorum 

~ıı. · ltıı urutabir 
"t~t •!ar . ır. 

c tc t'rletilj gıbi har. 

larn, harpten sonra Finlandiya. 
nın istiklalini iade için ittifak 
devle:lerinden muavenet bekle. 
.1 :::-('!trini Finlere bildirdi. 

Büyük bir haksızlığın kurban. 
larına kar~ı sempatimiz ne kadar 
derin olursa olsun, hatta Finlan. 
diya hile, bir i~te her iki taraftan 
ıstifacleyi ümit edemez 

Mannerhaym 
Finlandiyada diktatör 

mü olacak? 
Fransızca Parisuvar gazete'.\İ· 

nin Helıinkideki hususi muhabiri 
bildiriyor: ~ raıı . 

~ ~:ıcrJıa~ talep va. Muhafazakar gazetesi olan 
~ ~011dtrl?ı hattına "Üssi Suomi" de bugün neıro· 
ıc i'tıı.etli 'Ye hazır. lunan bir makalede, · mare~al 

alrat b Yardımda Mannerhaym'ın harp zamanında 
ı.. Unu iste. olduğu gibi ıulh z:amanında da 
"ol ı Fin milletini idare etmesi fikrini 
' tbeb· 

'rSttid' ı, İsveç ortaya atması Fin salahiyettar 
t~r tiırıi/· İsveç mahafilinde büyük bir alaka u; 
~ trtlr J.'· ın, İsveç yandırmışttr. 
~ :ı~dıığ,~ndi.yaya 
~,~, bırç0k 1 bıJdir. 

da .. tayyare 
l:onderebi 

ı:ı -
~~ 'ahil h 

tt ~tdıı:rı arckatına 
~~ıltrirrı·' .dokuna. 

{~biı· ltı d ..... 
' ltd'k C oal. 

' ' 1 .. 
tt'tlr 

t ~ti 111
1:iliz 

t ıı.~1 Ctj !?' ' (:erek 
t ıt ıt"'. ınlandiya 

<ıt' ··~Ye • 
llf '!asları Olduğu 

1·~~tıbiydi1 bulun. 
~tl ~cllii:ı; er. Man. 

ttre el.sürüı 
t "'c · ~ltd aakcti Fransa 

'~ 11lar Yardım 
t r İlctj ~akat h:: 

~ı,~ ıııalldi &uru1uyor. 
" Yard Yalılar b" 

() t ırrı, ov. 
l' tlrlir o nı isteye. 

t~~. ~ı. ask tarnanlar 
''ııc \'a Crlerirniz 

n, l. rrrııı bulu. 
uır 

• 'thtb· lart .1 . 
"•·' ~ttbı de b~k:rıye 
°'dit lıtj b' ı:I iltdı, 

dltrıiı :ta ır ittifak 
' 'lr~at e n~ına ka. 

b. ' dıyord k 
""l)~ 'lı u . 

ılt telin 
İ~· ce, F 
. ı tib· ransız 
Ilı 1

• ls ı ~ . t~, . "'eç ve 

Filhakika herkes, FinJS.ndiya· 
daki otoritesi kabili münakaş:\ ol
ır.ayan mare~al Mannerhaym ka. 
dar hiç kimsenin, milleti yeni bir 
tecrübeye hazırlayamıyacağında 
ittifak etmektedir. 

Derin bir şekilde demokrat o· 
lan bu memlekette, Alman usulü 
bir diktatörlük muhakkak ki 
miimkün def ildir. Fakat bir çok 
Finlandiyalılara Finlandiyanın 
sulh anlaşmasını imzalamakla 
girmiş olduğu hususi vaziyetten 
sonra bir çok hususi tedbirler al
ması icap ettiğini ve iktidarın 
Mannerhaymın elinde toplanması 
cepheden henüz dönen ordunun 
da tasvip edeceğini kabul etmek
tedirler. 

"Üssi Suomi'' gazetesi 
yazıyor: 

§Öyle 

Bu kadar felak'!timiz içinde. 
mare;al Manr:erhaymı yalnız 

memleketimiz ordularının ba ~\cu
mandanı olarak d«!ğil fakat mem. 
leketin akıbetini de eline almr~ 

görmek kadar büyük bir saadet 
olmıyacaktır, Bizim bir diktatöre 
ihtiyacımız yok. Fakat sahsi oto
ritesi ile parti menfaatlerini arka 
plana atıp halkın ve askerlerin 
menfaatlerini düşünecek bir ba~· 
kumandana ihtiyacımız vardır." 

Büyüle bir deniz tayyaresi fir
masının şefi olan M. Şort bir ha. 
va majino hattı planı hazırlamış· 
trr. Bu plana göre havalar her 
türlü manilere kar~ı muhafaza ve 
tayyare dafi toplarile mücehhez 
gemilere bağlı balonlar vasıtasiy· 
le muhafaza olunacaktır. • 

800 kilometre uzunluğunda 
olması lazım gelen bu hava ma
jino hattı bütün İngiltere sahille. 
ri b;>yunca uzanacak ve sahilleri 
Alman hava taarruzlarına karşı 
koruyacaktır. İyi mücehez olun· 
muş hücümbotları daima kontrol 
altında bulunduracak ve bilhassa 
denizaltı g«!milerinin vapurlara 
taarruzuna mani olacaktır. 

Bu projeyi hazırlamış olan 
Mister Şort, Sandey Kronikl ga· 
zetesinin havacılık muhabirine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

''Bu tesisat yapıldıktan sonra 
Alman bombardıman tayyareleri 
balonl3rımızdan kurtulmak için 
yedi bin metre irtifaa çıkmağa 

mecbur olacaklardır. Aksi halde 
İngiltere sahillerine varmalarına 

imkan yoktur. Bu takdirde tay
yare dafi bataryaları mermilerin 
şehir halkı üzerine düşm«!k ihti. 
malini dü~ünmeden ateş edebile· 
cckler ve bomba dolu bir düşman 
tayyaresinin hamulesiyle birlikte 
şehirlerin üzerine düşmek tehJi. 
kesi tamamen bertaraf edilmiş 

olacaktır. 

9 liraya adam öldüren 

12 haydut tevkif 
olundu 

Londradan bildiriliyor : 
Nevyorkta yaşayan Abraham 

Levin ismindeki genç bir gangs
ter, ~imdiye kadar asgari yirmi 
yirmi beş cinayet işlemiş bir 
haydut çetesinin mevcudiyetini 
polise haber vermiştir. 

Bu ihbar üzerine bahis mevzuu 
çeteye mensup on iki kişi derhal 
tevkif olunmu§tur. 

nu müthiş çete mensupların. 
dan bir çoğu üç yüz frank (bizim 
paramızla dokuz lira) gibi küçük 
bir mükafat, daha doğrusu men· 
faat mukabilinde adam öldürmek· 
te olduklarını itiraf etm~şlerdir. 

Genç gangst«!r Abraham Lcvin, 
karısı ve çocu~unun haydutların 
öldürecekleri adamlar listesine 
dahil olduğunu bildiği için bu 
itirafta bulunduğunu beyan et
miştir. 

Polonya hakkında 
konferans 

t'ııklidar HalkrYlnd~n: 

2U3/ 9i0 Pazar g1.lnU saat ı~.30 da 
Haydarpa"a L~sesi larih öğretmeni 
C!'mal Yener tarafın.lan {Polonyanın 
Tak~lml) mevzulu bir konferaM ve. 
ril,.ecktir. }Icrkes ~l'leblllr. 

Fransızca Parisuvar gazetesi. 
nin Londra muhabiri b:ldiriyor: 

Avrupada bir seyahat yapmı;i 
olan Amerika hariciye vekaleti 
müsteşarı Mister Samner V els 
ihtisaslarını reisicumhur Ruz· 
velt'e saklarken, müsteşar ile bir
likte seyahat etmiş olan bir Ame
rikalı ~azcteci de İngilizce Dcyli 
Herald gazetesine beyanatta bu
lunmuştur. Bu beyanatı sual ce· 
vap şeklinde aşağıya naklediyo· 
ruz: 
ALMAN MiLLETi HtTLERlN 

ARKASINDA 
- Alman milleti sulh istiyor 

mu? 
- Pek çok.. Nazi matouatı

mn V cls'in seyahatindeki vazife
den mümkün ~rtebc az bahset· 
mesine rağmen, Almanları, Amc· 
rikan murahhaııının bu seyahati
nin umumi bir nizam kurmak ne
ticesine varıp varmıyacağı hak
kında rı teşli münakaşalar yapar 
buldum. 

- Bunlar Almanların artık 

Hitleri tutmadıklarına delalet 
eder mi?. 
· - AslL lngilterede bir çok 

kimselerin, Hitlerin Almanya Ü· 

zerinde kudretinin azalmakta ol
duğuna ve Almanların, harbin 
doğurduğu yaşayış şeraitini ta
hammül edilmez kabul ettiklerine 
emin olduklarını biliyorum. 

İngiliz dostlarıma bu gibi na· 
zariyeleri en büyük ihtiyat ile te· 
lakki «!tmclerini tavsiye ederim. 

ALMANY ADA YAŞAYIŞ 
ŞARTI 

- Harp zamanında Almanya
da ya~ayış şartı hakikaten na. 
hoş mudur? -ı 

- İngiltere ve Fransadaki ya· 
şayış şartından çok daha fenadır. 
Orta seviyede bir Alman haftada 
ancak bir tek kere et ve ayda 
ancak iki kere yumurta yiyebil· 
mektedir. Kahveleri pek fenadır. 
Çay bulmak ise bir meseledir. 
Hatta sebze temin etmek te zor
dur, fakat patates ile ekmek dai· 
ma mevcuttur. 

PROPAGANDANIN 
NETiCELERi 

- Bu kadar mahrumiyetlere 
rağmen Almanlar neden h515. 
Hitler taraftarıdırlar? 

- Buna sebep o!a:ı amillerin 
büyük bir kısmı Göbels tarafın
dan idare edilmekte olan propa· 
gandanın şayanı dikkat müessi
riyetidir. Mukabil propaganda bu
lunmayan bir memlekette yapılan 
müthiş İngiliz aleyhtarlığı pro
paganda halkın hisleri üzerinde 
büyük bir tesir icra etmiştir. Gö· 
beis propagandası ile Nazi aleyh
tarı olan bir çok kimseleri, !ngil
terenin Almanyayı ezmeğc kat'i 
surette azmetmiş olduğuna ve 
bu tehlikeden kurtulmak için Al· 
mantarın her türlü mahrumiyete 
katlanmağa mecbur olduklarına 

ikna etmiştir. 
- Almanların muzafferiyetle· 

rine itimatları var mı? 
- Evet hem halk, hem de Na. 

t. lır erıycf · 
-~ hli~ 'Yorduk tnın 

\. '1llı ~t?ıcti · 
t··~~I kendi ; Yalnız --· 

t c kaırıı oprağın. 
Kısaca: ..................... _ ... ._ ...... ---·····················-···············-· ... -; 
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~ti 'tara'laaYor: aı. 
lı p etl?ıe cak de. 

~t 'tordll, k tehdi. 
• . ~Çık 
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0lara1c 
~ •ı~ ~hr goze 

Beyoğlu pôstahanesi 
abonelerini arıyor 

1 

l ı 
1 
: 

t ,,ıı h'tardı Finler, 
~ trdi~icl?ıtrı rıık" teklifi Saat gece sekize doğru: kapı çalınıyor. Bir - Bizim radyoyu almaya celdik? 

rrı "bu1 I postacı, elinde bir ihbarname. Merak ede- - Ne radyosu? 
~ tld lika et. 

1 1 · Elinizdeki ihbarnameyi uzatıyorsunuz: 

i 1 
1 
i 
i 

~)' 'tt 'P t ettııi \'ernette 1 rek ne olduğunu ıoruyoraunuz? hbarnamenın t 
tı\ııı tan § olacak • kendisinde kalan parçasına bakarak cevap ve· - şte !.. 

' ·~ tairıe'ıı askerle. :İ riyor: Cevap: 
\ ·~ t llıllh trıani 

1 
• • _ Size bir radyo var. - Affedersiniz? Size bir radyo gelmiş değil: 

11<:ır~ ar ehe 0 an Allah, allah ... Ne Avrupa ne de Amerikada biz abonelerimizin ana defterlerini kaybettik; 
t ı.ltrck\ı'll d/.e tu. i bir tamdık yok. Bu radyo da nereden?.. onun ıçın müşterilerimizi birer birer çağırıp 

t ,~r~ ~u, gıl, bel. : Sabahı dar ediyorsunuz. Erken erken Be· yeni bir defter tanzim edeceğiz!. 
~~ tir~~ gerek 1. yoğlu postahanesinde: Doğrusu bir yaşına daha girdik. Affeder· 

' , llıa,,dı c tehli. : - Bize bir radyo varmış? siniz ama; biz sizin ayağınıza niçin ~eliyoruz. 
~ ' r, • - Lütfen ''ukarı efendim. Eğer ana defterlerinizi nereye koyduğunurn 

~ • J d 
tı-· c ) : Acele acele çıkıyor; gelişini ha •retle hilmiyors.an11:, hulunduğu vazife en başka bir 

~llıi~ ap~arı , İ kar§ıladtğınız bu radyonun sizi daha şimdiden tari\fa nakledilen memura müracaat etseniz cia· 1 
t\ııı l:ıtr ıcı.tulhun 

1
: ı:aran muıikisi ile mest ba~ka bir kapıdan içe. ha iyi olmaz mı!. Fesüphanallah .... 

tk f ıı: c \'U • a'ld r. rıyc: 
11•zdır. 1 
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A.nıeı-il;awı Jınrl'l•cl eden l'cls 
Almaıı ha.-iciyc nrızırilc 

zi idareciler muvaffak olacakları
na emindirler. Naziler hava kuv
vetlerinin müttefik hava ·kuvvet· 
]erine fazlaı;iyle faik olduğuna 
kanaat getirmi§lerdir. Sonra bu· 
günkü siyasetlerinin geçen harp 
esnasında hayati bir ehemmiyet 
arzetmi§ olan bazı avantajları 

lehlerine çevirmiş olduğuna da 
işaret etmektedirler. 

İtalya ve Japonya ile dost bu
lunmaktadırlar, Rusya ile yapr 
lan anlnşmayı da mükemmel oy· 
nanmış bir oyun kabul ediyorlar. 

- Müttefiklerin hava ve deniz 
kuvvetlerinin muzafferiyetleri 
Alman efkarı umumiyesi üzerin. 
de bir tesir yapmış mıdır? 

- Pek az .. Hattfi Graf - Spee· 
nin intiharı gibi mühim bir hadi· 
sc bile sansör ve propaganda va
S\tnsiylc ba~ka şekilde gösteril· 
miştir. 

- Almanlar müstakbel harp 
taktikleri hakkında bazı malUmat 
vermişler midir? 

- Evet.. Hatta Nazi askeri 
mahfilleri bundan bahsolunacak 
hiç lıir fırsatı kaçırmamışlardır. 

Baharda garpte hakiki büyük 
harp başladığı zaman tayyare ve 
denizaltı gemilerini İngilterenin 
ticaret gemilerine taarruz ettire· 
rek müttefikleri fevkalade sar· 
sacaklarmı gururla anlatmışlar. 

dır. 
- Kara hedef)eri üzerine tay· 

vare taarruzu yapacakları hak
kında bir tehdit te bulundular 
mı? 

-Çok muğlak bir şekilde .. Li· 
manların ve üslerin bombardıman 
olunabileceğini ihsas ettiler. Fa. 
kat doğrudan doğruya sivil hal
kın bulunduğu merkezlerin bom· 

(Dcuamı 5 incide) 

Kapahçarşı tamir 
edilirken 

"Kubbelerle örtülü ideta kapa. 
lı bir şehirdir. Kapılan, bekçileri, 
temiz ve iyi bakılan yollın~, her 
nevi e§ya ve mamulatın birikt.iii 
ki.içük dükkanlar arasına girmiı 
c'.ar sokakları, sütunlarla süılü 

yol ağızlan, karanlrk geçitleri 
v<~dır. Adeta bir labirent teıkil 
eden bu dolaşık aahada nereye ıi. 
di!.diği ~k bilinmeyerek ve her 
lisandan konuşan birçok satıcılar. 
la karşrla~arak, ya hakiki bir sa. 
nat eserini, yahut edna emle.ayı 
pazarlık ede-rek alm.,,kta bir ze\·k 
ve letafet vardK". Küçük pcnce. 
reler araıında adeta elenerek nü.. 
fuz eden hafif ziya altında mü.. 
cevherler, kürkler, halılar, ıilih. 
!ar, çiniler veıaİ'r' ufak tefek süılü 
şeyler eıki b:r hal ve ~kil al. 
tında görünür ve gözleri kendine 
çeker. Bazı dükkanlarda mahir.ı. 
ne toplanmış olnn eıya, kelepir 
pc~inde dola§an eski eserler me. 
raklılannı imrendir'.r." 

Yirmi beş, otuz ıene evvel K:a. 
palı çarşı için yazılan bu satırları 
okurken, inııttt evvela yadırga. 
yor. Fakat yukanki tasvirin bazı 
•atırları, daha dün yazılmı§ gİ. 
bi, Arada bir fal'k varsa, çar,ınm 
"temiz ve iyi yollar" dan ınftı.. 
rum bulunduğudur. 1461 yılındft, 

yani 489 ıene evvel Fatihin kur. 
duğu ilk t11htalı bedestenden ıon. 
ra Kanuni zamanında yine tahta. 
dan yapılan büyük çar§ı 1651 ve 
1701 de tamamen harap olmu!lu. 
Bundan ıonra tattan yapılmı§, 
1884 temmuzunda mqhur zelze. 
lede çöken duvıular; 1898 de ye. 
niden tamir edilmitti. Şöyle böy. 
le 42 •ene evvel. 

Bir tetkik ''AVTUpa müzeleri. 
nin medarı serveti" nin KapRlı. 

çarşı olduğunu hnklı ofarak yazı. 
yordu. Fakat bugün, Kftpalıçarıı 
tarihi veçheıini de kaybediyor. 

Belediye tam:,,. ettirecek, &0. 

kaklarmı asfalt yapacak, kalori. 
fer tesisatı vücuda getirccekmİ§, 
tahsisat da konmuş. 

Muhakkak ki lüzumlu... Ma. 
dcmki bi'r' ticaretgi.hhr, temiz ol. 
rnası, gezenlerin rahat dolaıma. 
ları lazım. ; 

(!Jutfc11 !iahifcyi çctıiriniz) 

ı.-_ G_-_ö._ı u_ .. P __ d Ü~·-· n_d_iı_· k_ç_e_ 

Gömülen bir asır 
Diin, Ueyazıtta. memleketin h emen 1.ıiHiiıı ınünr.ncrlcrinl 

hlriktlı·cn hazin hlı· ~c<;lt oldu. Çiı,:ck, çelenk, süngü \"O a<ıkPr 
knlnhnlık.lıll'mı hiı·l(•'-tlı·<·n biı• <'t'Ua.zc ~cı,:i<U. Çl~ckle siinp;ii n.l'n· 
~mdald ~ nlı:ın tr.z:ul~ hll<• yum117atan, iki.;ini ele yns ateşinde 
t•rltert•I.: kil~ lla.;t n·an hıı kalahnlık, Doktor n~sinı Omcrln ta
hııtn arka ... ınııa;ı akıyol'(lu. Gii~fö.,Jerl', onun t.iynh tiilHi rcı:;im
leıi asılnııı;.tı. Yiizkrdt• onun rııut<'mi, güniillcr<le onun öksiiz
lii~ii, ı·ulılar<la onun n) J"ılığ,mın acı""ı ,-ardı. 

1ki gün cnel bir J oknııtnıla nnsı:t111 üldiii!;ünü hal>cr nl· 
mı ... tık. J•:(·cı hile ona. npnıısız ~etmek cümertli~lni ~üst<'rdi. 
Yı~tni:"ll scı·ınNli, clnınla clamla. <>ritmedi. Giizcl bir ı-orra bn~n-
clu, olı:.ıın biı· i<:otihn. i<:iııdc ~iiliinıserken, nlıp ~()türdii. . . 

Hesim Üuı~r. çok berbat l!,İinlerde, ıınm ııs ve fıullctın bır 
.sırnt oltlıı~u Aiiıılt·ı«lc Y<'ti';'mi-:; ve hiç st'n<lckmedcn, .sürc;nıe
dcn bu kahil kiipı·iilcrclc.1 AC.'<;mi-:;ti. 

Allını':' ~· ıl, <ltırmadan, dlnlcnm~dcn \ ' C aslli. yiiksiinınedcıı 
c;alı ... tı. ~lcmırı~ı·tin ~cnc;liğlnc ,·nkfcttlği iimriindcn kendine 
alt ~nlih:\ hir clakikn ... ı hile )Oktu. Elinden knç nesil geçti? .. 
J\iruhiliı·! Fukııt cliin tabutu nrkasımln. en ll';-B~ı <liirt n<'silllk 
Jrnc.·n. tıiı· kiith• , · ardı: Bcmlwyaz snc;lılnr, kırnııtnlnr, olgun 
yn ... lılıır H' d<'likıınlılnr ..• 
' ' nc.-siın Oıner, hıınhu·m hepsin<' hot·nlık <'t mi~" en c~ktm 
hir ct>ınutliklc, ,·armı, yo~unn, olanını ,·crmi~tl. Uiiıı)·nda Pf'k· 
nz insnn, keıuli , icdırnilc baı;.hnı;;n. knlclıf:ı demlerde kcncllnl 
onun knılnr huzura liıyık bulabilir. 

Tiirkiyecle ebeliğin onunla hir orta çağ ıısuliinden kurtul
<111~111111 kim inkilr <'<khlllr? 

Jk~iın Omcr, ,-alııız bir ıloktor, f;llılc hir profc 'iir clcf;il<li. 
O hir yaıulnn üğı·ctlrkt>ıı, hlr ytuıclnn <ln yazar Yo feyzini haya
t il(' ölc;N•ck hir nimet olınnktnn çıkarırdı . Yarının c;ocııklnrı dn 
onun tal('hclij!;lnl Nl N•ektlr. Onıınln. <Hin koca hir asır ~iimiil· 
ılii: fakat hıı nsrın ı:iilgcsi, i tlkhalc <loj.':rıı U7.ılyncnk \"C nltmd~ 
ııcslllcr dinlenecektir. HAKKI SCHA GEZG1~ 
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1 oyunları 
Serbest kadınlar ve 1cızlar mış ve bir tel!şla yer aram.ağa 
thıgilterenin ha.kire klz.lann _ başlamış. Kız korkup babasının 

dan öyle serbest gezen pek yok. dostlarmm birini ~örünce: 
tur. Bunlar, yirmi vaşma var- - Aman şu delinin elinden 
mada.n kocava gitmezler. O ya- beni kurtar .. Zira bu herifin mc.. 
şa. kadar ahbap?an ve tanıdık. ramı nedir. ki bir kubbeli yer .n
la:n ile kolkola g~rlcr. 'Hatır. rıyor .. demiş. O adam da bun. 
lanın zerre kadar fena mua • iare refakat ederek bir sokak 
mele gelmez. Fal' at kocava ve- b:ışmda hacıbabayı satmıelar. 
rildikten sonra kimse ile elele 
tutuşmak de~ı. kocasından baş- 89 sene evvel bir top oyunu. 
kasmm yüzüne 00.kmazlar. Ehli Çocuklar gibi bUvUk adam -
ırz takımı geceleri okağa çık _ Ja.r ve ekseriya r.cngin takımı vn
mazlar. Çıksalar da arabaya kit ~irmek irin ovun çıkıınr. 
binmeden gezır. "z.lcr. öy~e arn. lar. İşsiz vakitlerinde oyunla 
basız gezenlerin fahiP-e zanno _ m~crul olurlar. OyunJan ise bic 
lunmalan adetleri iktizasındm- b!r şeye benzemez. En meşhuru 
~. Cün'rll İnqf izlerin kıirhane- top ovunudur. Londranm mey 
lari voktur. Erbabı hnva sokak- dan1arır"~a mahsus vasıtal~ 
la.rda mukave1a eder ve bir ma- vardrr. İki tarafm mnc7JQn olanı 
hal tedarlk edin giderler. Bun • zivafet çeker vcvn mukavele o. 
hır gündüz sokakta ger.dik~ es- lunan sevi verir. Bu ovunda vir
vabı ters giyme, başlarına o.laca mi iki kiı:ıi bulunur. On birı'bir 
li-OY örtme eski zamanda usulle- tarafta istirahat eder, sonra be
rinden imiş. riki on biri değişip öteki on bir 

Bazı görüştü~ ahbabın kız oplarm yerine oyuna gider. İp.. 
lan ile ekseriya tiyatro ve snir t~da mevdanm bir basına üç ve 
~ıen.oe yerlerine gittim. 1n!P- bır başına üç sınk dikilir. Başla 
Imlenn etvar ve ahvalim mü!iıı- rrnda ikişer adam durur. Diğer 
bede eyledim. Bir gün Uç tu.. ;\"cdi kişi de nokta nokta dizilir 
haf adama tesadüf ettik. otur- Öbür iki adamın biri smı?m ön 
muş, muarefe eder, eğlenirler - tarafında durur. Ellerindeki ek. 
üi. Bizi görünce muarefelerinc mekçi küreği ı?ibi bir aletle to
hlhat için çağırıp oturttular. pa çaruıp karşıkinin smğmı \'11· 

• 
1 

Bursa., (Husruıi) - Bu sene 
içinde etütleri tamamlanarak 
in.~sına başlanacak ol n hntlnr 
an!.$mda Bozok - In~öl - Os. 
maneli hattı vardır. Bu hat Bur -
sa O\; asını bir baştan diğer ba
şına kadar katedecektir. Anlm
r:ı.. - Bursa; Bursa - İstanbul 
üzerinde ikinci bir demiryolu 
daha. olacaktır. 

Bu.Man başkn Balıkesir -
Bandmna hattı üzerinden de Ok 
~ugöl mevkiinden ba.cıhvarn:k Gö 
nen - Cına.kkale hattı yapıla. _ 
caktır. Bu sayede Bnrsada baş_ 
ka bir hatla Okçugöl hattına 
baP.lanara.k Bursa- Çanakkale 
hattı tamamlanmış olacaktır. 
Bursa - Kcraköv hattı do. va
mldtktan sonra Erzunımdan: Di 
varbakırdan, Sarıkam ı::tan kal
kan tren f"..annkkaleve ka!3~r ~C
Ycbileccktir. Bu savcde hatlar 
daha fazla uzıımı~ olacaktır. 
Di~er tara.fuiiı Bursannzı çok 

alakadar eden üçüncü bir de""'ir
volu da fne~öl - Bursa - Mu.. 
nanya hattının inşası olacnktır. 
Bursa doğumevi tekrar 

çalışmaya baııtladı 
Bıırscı, (lluaı•si muJıabimiz -

den) - Havri loar tarafmdnn 
anneei Sadive RUştü adına ncıl. 
mış ve bir kıuı sene muhitimize 
cok !aydatı olmuş bulurum do. 
ıfuın evi, son dört avdn.nbE>.ri dok 
toru avnlmış olduğu ic>in do~lin 
vakafarma ookamTVordu. Vali _ 
miz Refik Kora1tn.n kevfiveti 
Sıhhat Vek6.letine bildirerek bu 
müessesenin itıl katmasrnm mu
hit i~n zararlı <Hdui!tmu kay -
detmiş ve burava bir doktor ta.. 
yin edilm~ini rica etmietf. 

Öi?.rcndi~mize göre; Sıhhat 
Vekaleti Bahn Öner adında mil. 

tehnssıs bir doktor R'Ördcrm!ıı -
ti , Doktor Mud.,nvıı.va S?clerek 
ye v zifesino b~l u r. 

~\1•ıdaliv "ltn ktY?r.etıi henıEJC
ri..,i Havri İpar csl:isi ~Lbi bu 
kıymetli ve hnvırlı müe.~snin 
bütün masrnflannı verme1<tedir. 
Dört aydanbcri halk U!rafmclan. 
kaoannu~ zannedilen bu mües
seseve müracaatlar ba.qfamıshr 
Dothım Pvinde bundıın sonra bil. 
ttln dci!um ameli"f.'lerl Pskisi 
gibi t'nmlncaktrr. Memelelteti . 
mizin her 6ehrindc bövle mü. 
csscse1erin acılmasını candan 
arzu ve temenni ctmekteviz.. 

1-lalkevinde gençlik 
gecesi 

'Bursa. (Hus'U81) - Dün gece 
hnlkevindc genç §air1er ~eceai 
yauılmış ve bu tonlantıya bü • 
yUk bir gençlik kUtlcsi iltihak 
ct?T'i~tir. 

Tonlantıda buJrlinün şiir tc -
lakkisf ve eski edebivntnnrr.dan 
buctine kadar olan inkişaf nam
dar Rahmi tarafmdn.n anlatıl _ 
mıfıt!I'. 

Bursa valisi Dahiliye 
Vekili ile göriiştü 

Btırsa, (H118U8i) - Üç P"iln ev 
vel fstanbnlda hulunan Dahili· 
ve Ve1dli Faik öztrakln vilave. 
timizin ihtiva.cları etrafında te. 
masta bulunmak fü:t"re İstanbu. 
la S?iden valimiz Rı:ıfik Koralta.n 
f.ellrirnize dönmüı;tür. 

Valimiz. memleket iht'.ivaçln
rmt vekile an.etmls: cln.hilfye \•c
kiti de Bursada başlıvan iş1e. 
rin ve dil~Uniilen esaslamı tnt -
öiki irin vekalet cenhesinden i. 
cnn eden her türlü \-ardım \'"e 

müztı hcrctin yapılacağ"Qlı vadet
miştir. 

Bunlar, en çok mal istemek ruo düşUrmek ister. Ama öte ta. 
hılısine tutuşmuşlardı. Hangisi raf ta t:opu celer. Bu top bizim 
~k mal isteyebilirse o galebe bik1il7imiz gibi değildir. Gayet 
etmiş olacaktı, biri: ın1'ıdır. Pek uzağa t?ider. Öteki 

- Dünyada ne kndar dağ var dizi~io. d~.1ar, dUştüğü yere 
İngiliz iğnesi olsa. oD1arla 8el?'!rtıp getırırler. Böyle böylt> 

torba dikilse ve benim de 0 tor. smklan düşUrUncevedek yüz 
balar dolusu altınım olsa.. dedi. yirmi beş dakika yerlerini do _ 1 

lkinci avağa kalktı: ğiştirfrler. DUşilremezlerse iki 
- Akdeniz milrekkep olsa. o tarafm musanıası sakıt olınaz 

Konyah • CLımhuriyet davası 
Gazetede neşredilen vesikalar mahkeme· 

ye ibraz edildi 
bitinceye kadar rakam dökülse.. Diğer on kişi meydana gelir. Ge. ,.urodit kitabının mustohcen 
Yekfuı çıktıktan sonra defter bn- ne atışırlar. olduğunu iddia oclen blrinçi ;n. 

- rll , ve ne ederse lira 0_ Oyunun sonunda gene ı'lilB- porun sahibi Konynlı tbrnhlıu 
lara.k altın yapıtsa da bana ve- mezse oyun sakıt olur. Fakat Hakkı tarnfından, kendiSlnfo 
rilse.. Deyince üçilnclisil ayağa tarafeynin biri mağlQp olur. Zi· olduğu söylenilen bazı vcalkn
kalktı. İki arkadıışının fstedikle. yafeti vertr. ları neşreden Cumhuriyet ga
rine na.11 olmaları için duaya . Bu ovun, zorbazudan ibaret . zetesi alcyhlno nçılnn davanın 
başladı. Ben de bu herif ne d.i- tır. 1n~lterede meşhurdur. Eya. görUlmeslno dUn de altıncı ns
yecck öiye bakıyordum: lot evalet mübahase eder, biri. liyc ceza mahkomcsln.do de-

- Duayı bitir de ne milbata.. birini davet ile oynarlar. vam edilmiştir. 
ğa edooeksen et.. Çünkü olmaya Londrada kukla O\'"'"lan, bı·· Maznun Cumhuriyet gazete-
ca.k duaya amin d iz. d .u• si neşriyat mUdUrU Hikmet 
dim. 0 . emey · e - zim bildiğimiz eı"bf deiHldir. Sa- MUnlf, avukatl'arı lrfan Emin, 

· . kaklarda adeta karagöz oorde. s d 
, - Nasıl dun etmh'"e~'llll .. d~ si kadar bir sandık konur: kuk. uat Ziya ile Konyalı a nvu-
W. Bunlar o kadar l?arnya na~l lacı onun içine girer, yanında katı Ethem Ruhi Jlo mnhke
olduktan sonra ~~berırl.C: de mı- davulcu davulunu calar; kukla. meye gelmişti. Duruşma gecen 
raslarmı ben yerı!ll: lkı~~ de ak- cı ~mdııki ince sesli ZllntaYJ celsede neşredilen vesikaların 
rabamdır •. demesı ılc gülmeden üfler •Bundan sonra .,..... d · mahkeLıeye ibrazı icln kalmış-
bavıldık. 1 · ,...,,r e açı· tı. Hikmet MUnif arap bartle-

B. d b . . . . arak bebekler mevdnna çıkar 11 1 kA" d hAkf un an a~~a ışıtti~ım tuhaf Kukla ovununun kara~öz ovunu r e yazı mış Uç e;I ı u m 
'11.kalar~an bırı de şudur: ile farkı kara.e"özllnkil perde i· Halile verdi vo dosyaya konul-
Acemıstan tarafından ~lmc cinde kukla ise nr>rdc h . . mnsrnr, icabında kendilerine 

Hac..t...bn denmeı l aruf · ' "- arıcın. •erllm~• .. ı istedi. J.ua. • .< e m . ~ ded;r. Bebekler gavet tuhaf bir .. .:;uu. 
:Yet komik bır adam haylı va.kıt şekilde slislUdilr Bir de f ta.1 Hl~kim vesikaları tetkl et-
~~da ikamet ~tmişti. ~iraz _yalılar lıer yerel~ mtzrka~Jık c- tikten sonra mUbaşir vasıtnsl
~anehl~a!if oldugundan ~ortı.ş. derler. Hele tn~terede ve hu: 10 Konyalının eline '\'ermeden 
~u ı ır:z ve rı_wıus esbabı_ susile Londrada gece J?fnd"" gösterdi ve kendisinin olup ol-
nm kızlan ıle serbest konn"'ur- k k k ,_ d 1 

1 uı madığını sordu 
ken serbestlik] · . h 'lik~J . so ~ so ao:1. o 11qTr, omuzlnrm- • 

. er:ıı~ı. avaı. erı- da.kı mmka sand·grn-1 kahve de- Konyalı: 
ne hamletmış. Bırmm ha.kire kr ~. .,. · ·b· · · " B b~ ı bl b tı zma suitasadd" ku r ~k· - gırm_nı gı ı çev1re çevıre gezer -- en uY e r şey a r-

• • 1 rmu.s. .ı-. ın lcr. lamıyorum. Hem yirmi sene ev-
yer tedarıki ve kız. t~lim .?l- D!Ien<-ilik V" ık olo !!tından vele alt bfr -defteri veya not kd
~~h~1n'?~rnn dive bır mu~ dilencilik etrnPc;e vesile bulan _ ğıtlarımı koynumdan, enndı-

.. b" Y nıp durmuş. Bır lar, ellerine birer trn!!Jrtı alıp tundan im talablllr? Her 
f:hirıry~ecmg~~~~arrnB. da §Od-y- kanı kapı ge2.er, hnlkr taciz o- hangi bir kimseye cebindeki 
h. ""9· ır a am derler. defterinden ve kafasındaki 
ır hatunu baştan cıkarmak is- (TJ hn ) k d d ·ı 

.. ~.;ı · v . h ld 1 " '"'r fi rln en oln '-·ı ceza vorı e-
wuıgı a o pek vn~ur ve fır. --------------------" -----
tmnlı günde bir kemerin altmn 
tr_karsa teslim olmaması muhal. J 
<J!r· Bu saçma lakırdı onun ~h
mne gfnniş. övie yai?murtu bir 
gün gözeterek nihavet fırtınalı 
hava ile yaimurlar ve seller bo
oanırkcn bab:.ı kendini kapıdan 
Clışan ntarak ahbabının ~vine 
gitmiş. Kapıyı çalıp kızı çağır
mış: 

-Haydi nfnle ezelim .. Çok 
ca.nnn sıkılıyor .. dive ısrar et
miş. Kız her ne kadar: 

- Ca.nnn bu havada sok:ıii: 
çıkılmaz.. Gel yuknrıda pederim 
ve valdem var. Hep b!rlikte yi. 
yelim, içelim, e:?lenclim .. demle;. 
se de hacrbaba durmamış, yal
vara yalvn.rn kızı dıPan cıkar -

22-3-940 Cum 

FATiH HALKEVlNDEKI 
KONFERANS 

Fatl.b Halkc\.indnn: 
:Huta.d Hana konfemıuılnrmw y1r. 

tnJ c:UlrdUnc~u 2S/8/10~0 CU tN!l 
CünU saat 20.SO da Avukat Rc;'-t 
Kaynar tarafmdaıı vcrlleccl<tlr. Mcv. 
&ıı "Bo~anma sebepler!., d!.r. Dn,•etı

)'elcr Ev dJrckWrlO~ u a blltr. 

Tiyatro ve · sinemaJar 
tEJttR TlYATltOStJ 
l'epebaş dram kuımı: 

Akf.&m 20,30 da 
Pcobe SokAk No. 4 

• • 
Komedi Rıamı: Akpm 20.SO da: 

Herkes Kendi 'erinde 

mez. Sonr!l bu vesikaların tn
rlhl olduğunu iddia ettiler~ 
Hı lhukl 36 ned t ve ika 
hiç' bir zaman tntihe mo.1 "Cdt
lomez,, dedi. Vekili Ethem Ru
hi de, şahısların dUşUncelcrl
no, iıususiyetlerlnc ve sırlarına 
taalluk eden \·eslkaların neşri
ne kanunun müsait olmadığı
nı, neşri ile hakaretin ve sırla
rın masuniyetinin lblAl edil
mesinin tekevvün etmiş oldu
ğunu söyliycrck: 

•• - ister misiniz, ben üe bir 
başmuhnrrlrin bir neft işine 
ait bir vesikasını ncşrodoylm? ,, 
dedi. 

BAkinı bu hususların saded 
harici olduğunu ihtar ettikten 
sonra sözü trtan Emine verdi. 
irfan Emin Konyalının efallnJ 
veya tercUmeihalini yazmak 
sevdnsıİıda olmadıklarını, mak 
sndın "hlyanctln tarihi., ne alt 
vcslkalnrı toplamak olduğunu, 
taribt olması için elli sene bek
lenirse iş işten geçerek bunla
rın kaybolabileceğini nerf ell
rerck bunların Konyalı nlt ol
duğun un fsbatı tein lstlktap ve 
tetkikat yapılmasını söyledi. 

Müddeiumumi mua'1ni bu 
talebin ancak bir memur hak
kında olursa kabul edilebile
ceğini, Konyalı ise memur ol
madığından ıuzurn olmndığmı, 
lrtnn Emin de Kon)'nlınm ad· 
ıtye tarafından bir fimmo işine 
memur edlldJğlnaen ve bu ı

rat dolayıslle hakarete maruz 
kaldığını iddia etmesinden do
layı cc,·az olduğunu idllln etti. 
Neticede ht\klm Halll bu ·ıs
ının r eddine karar vererek 
mlldde umumt muıwlnlndnn e
sa hal:kındald mUtnl r ını 
sordu. 

MUddeiumumt ınuııvini ld<ll
nnn e.,!ndc, suç satı t oldu
~undnn Hikmet MUııitln ·hak · 
rett'-'n ceza kanununun 4EO 'e 
IConyalrnın gönderdi~! tekzibi 
\•nktlnde ncşretmemck suçun
dan da matbuat knnunun 48 
inci maddesine göre t czlyeslnl 
lEtcdi ve duruşma mn.munun 
m lidnfansını hazırlaması ıcın 
bnşh bir ,gUne bırakıldı. 

Nihayet ''tarihidir'' diye Ka. 
ımlıçnr~ıyı mÜ7.C hnlinc ~ctiremc. 
yiz. Fnknt bu tnm"r, yine Ka., ı. 
prımın tarih ikdcuı nu gidcl". 
memeli. Hatta bir sokağın b!r 
krımmı yrunn yumru ta~'an ile, 
ldJpjk bir <lültkam bir müze cim 

ll.80: Program TC memleket saat 
ayarı, 12.85: Ajans ve m tcoroloji ha. 
berlerJ, 12.GO, Mflztk: Muhtelit §&rkı. 
lar (Pi.) 13.30: MD.z.lk: ŞUkrU Sarı
pm.ıır tnmfmdan 83k80fou Solo'lan 
13.46/14.00: llzlk: Melodiler (Pl.) 
18.00: Program Ye memleket mıat 

ayan. 18.0~: lfUtik: Çalanlar: Kemal 
N. Seyhu!l, Fahri Kopuz, Cevdet Çağ
la, lzzctUn ôktc, 1 - Okuynn Amo 
Tözem, Necmi Rıı.a Ahuıkan, Me!ha
ret Sağnak, 18.150 Mnııı:: Kcmençccl 
Ha.san Sözerf, 19.00: Serbest saat 
10.10: Memleket Mat nyan, Aj:ıns 

re eteorolojl haberleri, 19.25: MU~k 
Çalanlar: Kanun: Vecihe, Yaylı Tam
bur tuettfn Ökte: Us: Şerit tçll. o. 
kuyen: Mu1.a.fer nknr, 20.00: KonU§
mıı (lffill Kahramanlık m~kfbelerl), 
20.16: Temsil: Kervnn Kıran, Ya2ı1: 
L!itM.t Tansuk, 21.15: Serbest Saat. 
21.25 Müzik: KUçUk Orkc:rtrn, 22.15 
temlekct sıı:ıt nyarr, Aj:ı.ns Haberle. 

rı: Ziraat. E-.. h3m - - Tahvilat, Kum. 
b!yo Nu cut Bonoaı (Fiyat), 22.!5 

~ 
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940 belediye bütçe!İ 
UALK 01 ıı:m .. IJ 
nu a.kı:ım 9 da J.:clediyc daiınt encUrnenl 

l'uuu" C -:v clUn snbnhtnn akşam kadar 

MU:'!ik: C:ı.zbtınd (Pl) 21 25/23'.30 
~ rmld progrnm ve kap'lntş, 

.m;ı=:=1.· al Çnllrvı 
,.,,.._ıa, lıteycc r:ey Jı. omd 

yf ;ı b i1 h.) .... 
NiYAZi AHMET 

Duynusın belediyenin 940 U~eslnl töt-
N ~... Yeni op~rıot 3 fl(lrd" kik. 9~ iştir. fctlınflda Vnll ve 

Zt zo D"lmasıa belediye r ci 1 Lfıtfl Kırdar dn 
Yu.an: Yusuf S..ı.rurı bu u muştur 

Bilecik mebı.lsu doktor gene. 
ral Besim Ömer Aka1mın cena.. 
zosi dfin sabalı Ankata ekspre· 
cine bn~lanan husµsi vagonla 
saat 7,44 tG Havdarpnşava gcitf. 
ri miş ve Oaküdaı· - Kahat 
taıikile tstanbufa re irlldikten 
sonra saat 11,30 da Tiiı-bede İs· 
tanbul kız lisesinin kaı .ısında.ki 
evinden askeri merasimle knldı. 
nlmıqtır. 

Cenaze merasimine. vali ve be. 
tedive reisi LQtfi Kırdar, lstan
bul kuman'1anı. fda.nbul narti 
müfettiei Tevfik Fikret Sılav, 
Halle partisi merkez idare l1eve. 
ti nzasmdan ~vdet Kerim İncc
dayı. parti, vil5.yet. belediye a. 
~..alan Kızılay mensuplıın, eski 
ve yeni doktorlar, tm ve Univer. 
site talebeleri ve merhumun doat 
lan ve kendisiru seven binlerce 
kiRi iı:.tirak ebniqtir. 

Merhumun TUrk bayrağına 
sanlı C<!Damsf tam sa.at 11,30 

Beyanname vermiyen 
çikolata fabrikası 
baklanda tahkikat 

Şekere, hUkQmet tarafından 
yapılan on kuruşluk zamdan 
sonra deposunda. ihtiyac ından 
Cazla olarak 102 bin kilo şeker 
bulunduran Llyo0 - Melba Şe
ker fabrikası, mevcut şokerl 
hakkında mlııt korunma kanu
nu mucibince beyanname ver
memiş, malını 1aklamak iste
mişti. 

Çikolata ve şekerleme fabri
kası hakkındaki tahkikat dos
yası adliyeye tevdi edilmiş, u
çUncU sulh ceza, hft.kiml MU
nlp işi tnklbe başlamıştır. HA- · 
klnı MUnlp, fabrikanın bu şe
kerleri milli korunma ~anunu
nun meriyetindcn evvel mi. 
yoksa sonra mı stok edildiğini 
nin tesbitl için maliye memur
larından Ferldi ehlivukuf ola
rak tayin etmiş, dUn kendisini 

Beşiktaş, Eminönü, Fatih, Ka 
dıköy kazalarındaki fırınlarda 
yapılan tef tişlcr neticesinde 
MO noksan görUierek mUsadere 
edilmiştir. 
Diğer taraf tan Üsküdar mm

takasmdaki f ırmllU' da yeniden 
teftiş edilmiş, çok bozuk çıkar. 
dıklan ekmekler müsadere olun
muş, bundan başka b3.%I f ırmlar 
hakkında ceza. kesilmi&tlr. 

A vrupaya siparit edile· 
cek otobüsler 

Belediye A vrupnya stııarlş 
edeceği otobüsler için bir mn
nuknsa açmış, fakat mUnnka
sayn giren firmalar yUksck fi
yat verdiklerinden ihale yapı
lamamıştı. 

Ancak bir flrnın ile temas 
muhafaza edilmekte idi. Dlln 
iki Amcrlluın firması beledi.re
ye müracaat ederek mUsalt 
teklltlerdo bulunmuşlardır. 

Reledfye bu tekllflerı tetkik 
edec~ktlr. 

Koç isz:.rlı bir katil 
.. evkif edildi 

Kochisarda btrlslni mduren 
ı.·e uzun müddottenberl aranı
lan Dede Hüseyin ndındıı bir 
kail dün zabıta t.Qrafındnn ya
kalanmıştır. 

Zabıtaya katil hakkında ve
rilen malfımn.t arasında, ken
disinin vUcu<lundu knınn ve 
kurşun itleri bnl ndu~u ve 
bttnl:ırın yerleri t a rif C'dilmek
tc olduğundan, ınUtemadlyen 
lnk. r eden l>ede HUsel·I n 
ııdllyo doktoruna sevkedflerek 
muayene eltlrilmiş vo söyleni
len izler yerlerinde bulunmuş· 
tur. 

Hu suretle aranılan adam ol
duğu anlaşılan katil, birinci 
C!ulh ceza htı.klml tarafınaan 
tevklf edllmlşUr. 



1 ingiltere kabinesin·\ G'::~!tı.:rt Ye 

1!8 de taddlt Şiddetli zelze· 
(~ tfnh ' ~) 1 1 ld 

k• lDçfe ~ahH •1~11 ı•••r· e er Q U 
Jar &)'[le& idarl lıtç bir lt 'ör· Oiimü'>@e, il (A.A.) - DUn 
mtflP m"DA&t!lf"M\ harp •lt.G· •• , 17 H aa de Ski ıanl7e. H· 
&ariyle metıuı olacaklardtr, ıt u te uo 1aıılyı ve bu 1&bah 

Dthr blitUn harp ıabala.rın- 2.•0 ta da Uç saniye devam e
da olduğu ıtbl bu a&hada da den tlddetli zelıeleler olmuş
.tı,ransa ve la.gUtenı elele 1UrU· tur. Aynı saatte Kelkit kaza
yeceklerdir. Hiç fUphe )"ok ki, ıında da gUrliltUlU çok şld.det
yeni Franııa kabinesi de do· il bir zelzele olmuştur. Hasar 
kuı Azadan murekkepUr. Çem- yoktur. 
berlayn'ln işçi partlal relal u aaattenberl devam eden 
Attlee ve Uberal partili reiıu kar ve fırtına yUsUnden açıl
dlnclaire bir taç arkadaşJarile makta olan Kop ve z_ıgana 
birlikte kabineye girmelerini dağları kapanmıştır. 
teklif etmesi muhtemeldir. Ma- Karahis&r, ıu (A.A.) - Dun 
mafih bunların kabineye gir- saat 17,30 da hafif, diğer 18,50 
ı&eği kabul edecekleri şüpheli de cenuptan şimale doğru gU
dir. Ancak harbin göıterdlll rUltUlU ve orta şiddette olmak 
.nkişaflar bu tk.1 partinJn ana- Uzere şiddctll Jkl yer sarsıntısı 
neTI Taııiyetint deiiottrebllir. olmuştur. Hasar yoktur. 

Londra, 21 (A.A.) - Bazı 
Londra gazeteleri, Jnglliz ka
blnealode tadilf.t yapılmaaı ve 
harbe daha bUyUk bir enerJı 
ile devam edecek mahdut Azalı 
bir harp kabinesi kurulması 
Uzerlnde bugün yeniden ısrar 
etınektedif. 

DaUy Ma\l'in dtıılomaUk 
muharrir\ cllJ01' ~i: 

Başvekil Çemb•rla1n. paı
kalye tatilleri esnasında, kabl· 
nede tadlllt yapılması mesele
ôi Uıerintle yeniden duracak
tır. Sanıldııına göre, Franınz 
devlet adamları, Franeada har
bin daha enerjik bir tarzda ı. 
dare edllme6inin gittikçe daha 
kuvvetle istenilmekte oldulu 
ve bu sebepten dolayı mUtte· 
tiklerin halen enerjik kararlar 
alması lcabettttt hususlarında 
Cnglllz nazırlarının nazarı dik
katini celbetmlşlerdlr. 

Newa Chronlclı gaıeteal de 
töyie dl7or: 

Umtt edelim ki, mahdut l
ıalı bir harp kabinesi kurul
ıuıı n bu suretle lnglltere lçtn 
bUtUn enerjilerin harbin den· 
Dll uıerinde teksUI kabil olsun. 
Fransa, daha J&Y&f dUşUnen 
müttefikine bir sl1aal reallım 
misali verm{ftlr. 

Londra, 91 (A.A.) - Haber 
aıındıiına cöre, Liberal mebua 
n muhafaıakAr mebuı Booth
by yarın Avam kamarasında 
Aluıanyay& karşı ablukanın 
daha ztyade elddetle tatbikini 
lstlyecekler ve bu hususta buı 
tekliflerde bulunacaklardır. 

Bu mUna11ebetle Loyd Cor
<'un da enternasyonal vaziyet 
hakkında söz söylemesi muh
temeldir. 

Ziraat nasın Smlth An.m 
Kamarasında zirai latlheallt 
hakkında izahat vererek tngll
terenln uzun bir harp derpiş 
etmesi llzım geldiğlol ve buna 
göre yiyecek iıttbsalltı husu
sunda pllnlar hasırhyacatını 
sOylemlı,tlr. 

lnailterede hayat 
pahalılığı 

Loodra, 21 (A.A.) - Ticaret 
nezareti taratın~ neıredilen is· 
tatittiklere &öre harbin batından 
beri tncUtere de bayat yü.ıde Jl 
pahalılanmıttır. Bu pahalılık gıda 
maddelerinde yüzde 40 ve diğer 
eıyada yUzde 26 dır. 

F ahrettin Altay 
Orgeneral Fahreddin Altay 

dUn Ankara.dan şehrimize gel
mtştlr. 

F ransada ve ingil
terede sınirlilik 

(B"f ttıraft 1 4nclde) 
Finündi1alılann. lnzılorduya 

karı• mukuemetl deTam ederken 
Almanya SoyYetkr Birliii mem· 
leketinden beklediği ikbaadi yar 
drım ıöremiyordu. Bu suretle 
Finli.ndiyal:lar kendi memlekeL 
)erini müdatu ederken aym za· 
manda Abunyanm ablukoa1na 
hizmet etmif oluyorlardı. Onun 
içbı Finlindiyaldu. adet faiki. 
yeti kllrfı•rnda nihayet aulh ak· 
detmif olrnat.n Ahmn1a hesaba. 
............. Wr .. ,. ....,.. 
,..,.. ... tellldst ........... 
FuJa olarak ta .Wyetin cliğet
bitttaf memleketleT Gzerine lnri
liz Te Fransa nüfuzu Nılnmın· 
dan yapacajı menfi tetir bu te. 
Wckinia buıule ptirdiji inf"ıalin 
fiddetini artbrmıtbr. C...- F· 
......ısJar ........ lqilialer hü· 
kCimetlerlaclea ....... daha lli7a· 
de ...;• .. ..... w.,. edil. 
muini ısrarla iıı.net• '-!lamet· 
tardıl'. A....m lr.amaraımda lngi
lis mebuslanndan Mandcr'iıl Al· 
manyaya Kanıdaüs roliyle Ba
tumdan petn>I gjtmeainin önüne 
pçilmeai )'Olunda Wr teAir alı
arp aluftachtmı iJıtnacfi Mrp D .. 

am Kroı'clan aormaa " Kaıra. 
cSenidn b,.,, mıntakaaı dahilindf. 
klumnadıiuu Mtlamak istemez 
ıibl görünmesi dikkate deler 
lhr bidiae tetkil eder. 

lnsilterede Çeaf.>erlaJD bükU. 
meti aleyhinde tenkit yapanlana 
.. ,_. etki harWn nazın Hor 
Beliıa bulunuyor. Hor BeUf&'nııı 
icldiuma göl'8 Montrö mubYr 
leai mucibince Milletler Cemiye
tinin kararma iatinat eden yar-
4ımlar için Boiulardan harp SL 
nıisl .. eçirilefailir; Finlandi,a 
haldanda yardam ,apılmuı bu 
ceıni,etin kann ic:8Mndan oldv
iu için lakandinaTJ'll yG)iyle bu 
......ıe1rete yapılan yardım neyse 
Bolular ...... taaiyle SoYyetJCC' 
Birliii üzerinde tuydc icra etmek 
te mahiyetçe oadan farklı telikkl 
edilemudi. ÇemberlaYft bükUıne· 
ti bu tarzda bir yardım banketi· ne giritmemekle lnıiJt .. rcnh eli :e 
geçen fınata kaçanmıtır. finlb.. 
diyanın sulh akdebneai üzerine 
... bk bu tarzda bir harekete de 
iınkin kalmaımşbr. 

lngiltere ve F......_ ile Alman 
ya ınilyonlarc:a askerden mürek. 
kep ordulamu karıı kM"Jıya geti· 
rip yıınut bulunu1or1ar; fakat 
at bulunduğu halde meydan bu. 
lunmaınaaı kabilinden olan.le Ma 
jino batb ile Ziıfrid bat~ın 
tetkil ettiii man:aıar rizünden 
birbirlerile bil' türlü temas ha· 
tine pçemjyorlar. Daha tloin11u 
böyle lııir tema•m mucip olaeair 
zaviattan Orküyarlrr. Her iki ta· 
raf birblrlerine kaı-4• hatka cep. 
heler-den hatb ordular çıbnna 
i• çalıııyorlar. • 

Bu vaziyet ıöıteriyrr ki hu-
giinkü hal'p uzun, hem c;ok u:nn 
ıürecelıtir. Almllt',a \öyle çolı
uaun sUrecek ltir harbe mubv .. 
met için Scwyetlerle, BıdkR.rl•rla, 
Tt ltalya ile, toiha~t timıll d"
lerı1e iktısadl mi1na.ebet1erini 
yeniden tanzrne hazırlanırket' 
lnciltere Te Fnuısa da harbi zale· 
re ıötürmek isin yeni pJa.,Jar • · 
rwzwka. met1ul IMalunuvorlar. 

ASIM US , 

Reyno 1 
Harp kabinesini 

kurdu 
(B<lf taraft 1 indü) 

hat Nazın: Dotri, Dahiliye Na
zırı: Hanri Roy. Maliye Nazırı: 
Lamurö, lstibbarat Naz.ın: Fı'o. 
sar, Maarif Nazın: Saro, MU&. . 
temlekat Nazırı: Mandel, Tica• 
ret Nazırı Rolen, Nafia Nazın: 
Dö Monzi, lı Nazırı: Pomare, 
P.T.T. Nazırı: Jülyen, Deniz Ti. 
careti Num: Riyo, İa.§e Nazı· 
rı: Köy, Ziraat Nazın: Telliye, 
Sıhhat Nazırı: Hero, Tekaüt Na. 
zı:n: Riviye, Abluk& Na.mı: 
Mone. 

Mü.st.e§arlar f1UD.lardJr: 
Başvekalet milateşan: Şampe 

tiye dö Rib, Başvekalet mua • 
vinliği mUsteşan: Şuman, Milli 
MUdafaa müsteşarı: Dükoe Da.. 
biliye mlisteşan: Ja.kino, Maliye 
müsteşarı: La.nyel, 1.stihbarat 
müsteşan: Fevriye, Deniz tica
reti müsteşarı: Pineli, Bahriye 
müstepn: Lö Kur Granmezon. 
Ticarot mUsteşa.rı: Dö Lagranj, 
Nafia müsteşarı: Al.bertin, Tee. 
lih&t mWrt.ep.n: Meniblanko, 
Milli ekonomi mUstep.rı': Lö 
Hqet. 

Pam, !1 ( A.A.) - Reyno ka.. 
bineai. yarın sa.at 15 te mebu
san ve Ayan meclialeri huıµ-u.. 
na çıkacaktır. 

Yeni kabinede iki yenillk var .. 
dır. Birincisi, Reyno, Şotan, Da. 
ladye, Lamurö, Mone'den mi.ite.. 
şekkil bir harp komitesi olup 
haftada Uç def& tonlanacaktır. 
İkincisi, nezaretler ara.smda bir 
iktl8adl konaeydir. Bu konsey 
haftada en aa bir defa toplana
cak ve maliye na.zırile, vuüele. 
ri iıktJaadt işlere ta&.llUk edendi.. 
~r ıuwrlardan mUtqek.kil ola
caktır. 

Pari8, 11 ( A.A.) - Pol Rey. 
no kabinell Uçtincil cumhuri~. 
tin 107 nci ve te§ril devrenin al. 
tmcı kabine.sidir. 

Kabine 22 na.zır ve 13 müste. 
şardan müt.efekkil olup dokuzu 
ayan azası, 22 si mebus, ikisi 
parlamento harici olmak üzere 
mecmuu 35 aadan mütepkil-
dJr. • 

Kabinenln aiyut teeekkUIU 
töyledlr: 

Radikal IOlyalilltlerden beıJ, 
sosyalistlerden 6, cumhuriyetçi 
sooyalist birliğinden 3, &al ce.. 
rıa.b cumhuriyetçi birliğinden ve 
müstakil radikallerden 6, cum
huriyetçi ınUatalcillerden 2 ve 
mil8takillerden iki k~i. 

Ayan uası, kabinede "1 nia. 
bette dahildirlP.r. Radikal eoa • 
valist demokrat sollardan iki 
kişi, cumhuriyetçi birliğinden i
ki kişi ile hiç bir grupa dahil ol· 
mıyan bir ki3l. 

Parla, it ( A.A.) - Mecliain 
safmda oturan cumhuriyetçi 
f ederaayon grupu, Reyno hUk<L 
metJ tara.fmd&n va.ki olan kabi
neye iotiri.k teklifinJ reddet -
miftlr, Çilnkil. ~p. yeni kabl. 
nenin, ~ekkUl t&rzma naza • 
ran hakiki bir harp ka.blneai ol .. 
madıit kanaatindedir. 

BudapqttJ, 11 ( A.A.) - Ma
car matbuatı, Reynonun Fra.n· 
sız Ba.şvekflliiine gettrilmeal 
keyfiyetini birinci derecede bir 
hldi.se olarak kaydediyor ve 
Fransız parlemaııtarfıminfn mil 
kemmelivetini teba.rilz ettire -
rek Fransız 11iva.eetlnin elasti -
ki}"'tlne harbin tesiri olınadıfı. 
nı eövlUyoır. 

Roma. !1 ( A.A.) - P'raMa... 
iaJd kabine buhranmm safhala
n İtalyada büvük bir allka ile 
takfn ediJmekte ve matbuat, bu 
hldl~ hakkında. mebzul hL 
berler vermektedir. 

Gazeteler. Revno'nun Ba.şve
'cllete tavini kevflvetlnl teba. 
rUz ettirirken, kabine tebeddU • 
tUnUn, Fransadakf diplomatik 
ve asker! icraatın cem bir te
ceddUdUne ba...qlangıç teşkil ede
ceğini yazıyorlar. 

Nafia Vekili Izmire 
hareket etti 

Ankara, (Hususi) - Nafia 
Vektll bu akşam bmlre hare
ket etti. Vekllin seyahati bir 
hatta kadar ıUrecektlr. 
Çocuklan ahlaksızlığa 

teıvik ettiler 
lzmh., 21 (Husuai) - 14 yaı· 

lannda l 1 çocuğu bir eve toplaya 
rak ahliksızlrğa terik eden Ra 
ğıp ve iki arkadatı yakalandı. 
D<SrdUnsü suçlu meyhaneci Zeki 
hali firardadır. 

Ritar Tavber lngiliz 
tabiiyetine geçti 

Lonch-a, 21 (A.A.) - '6t.vuı· 
turyalı meşhur Tenor Ripr Tav. 
ber lncilis tabiiyetine geçmiı· 
tir. 

Gandiniil Hint 
kongresindeki 

söz.eri 
"itaatsizlik halinde üze
rime mesuliyet alamam,, 

RaD&"arh Behar, 21 (A.A.) -
Röyter: 

Dün, Hind kongresinde Gan.. 
eli §U beyanatta bulunmuıtur: 

HUkQmete verdiğimiz şartlar 
kabul edilmese ve bu vaziyette 
sivil itaatsizlik kararı yeniden ve· 
rillrse Uıerime hi~ bir mesuliyet 
alamam. 

Gandiden ıonra sÖl alan Meh· 
ru Pandi, Hindistan için tam bir 
istlktll lttlyen ve Hindistanın 
Britanya emperyalizmi ile hem 
ahenk olmadığını bildiren bir ka· 
rar ıuretl alınmasını kongreden 
talebetmiftir. 

Bu karar ıurctl, büyük bir 
ekseriyetle tasvip olunmuştur. 
yalnız 16 delege aleyhte rey ver. 
mittir. 
Fransada komünistlikle 

mücadele 
Paria, 21 (A.A.) - Stefani: 
Salihiyettar ınahafilde tasrih 

ediliyor ki hükfimet tarafından 
Franaada komünistliğe karşı a.. 
tınan tedbirler §U neticeleri ver· 
mittir: 

Bütün komünist mebuslarla 
300 komünist belediye lzıaı çı
kanlmt~ 67 5 teıkitat fesholun· 
muş, 3400 kiti tevkif edilmit ve 
ı 1,060 arattırma yapılmıtttr. 

Denizvollarındaki 
suistimal 

Adliyeye ıevkedilen 
maznunlardan ikisi 

tevkif edildi 
Denisyollan~ın li.let Ucrette. 

rinde yapılan suiistimal işi dUn 
adliyeye intikal etmiştir. Zabı· 
tanın yaptıfı tahkik.at bitml. 
ve denbyollan &iıe memurlarun· 
dan İsmet ve Sal:lhattin ile tu.. 

nif meqıuru Rasimi maznun ota· 
rak adliyeye ıevketmlıtir. Bun· 
brdan İsmet ile Salahattin dör. 
düncu sorıu hlkimliğinde yapı· 
lan isticvaplan sonunda tevkif 
edilmlf, Rasim hakkındaki ta. 
kibatın kendiıi serbest ol:ırak 
devamına karar verilmi2tir. 

Adliyenin yaptığı tahkikata 
göre bu suiistimal itinde daha 
but kimselerin alakası olduktan 
meydana çıkacaktır. 

Tesbit edildiğine göre autiıti· 
mal yıllardanbcri devam etmekte 
ve tahminen 50 - 60 bin lirayı te· 
cav\lz etmektedir. 

Suçlular, satılan biletler billha· 
re iakelelerden toplanarak kendi
lerine geldiği zaman U.1erindeld 
kurtun kalemle yazılı rakamı ek· 
ıik yazd1klan dipkoçanlanna g<S. 
re tahrif etmekteydiler. 

Moskova - Berlin 
Roma arasında 

f 8Qf tara ft 1 incid~) 
hareketi, Alman hükumet merke· 
zinde hararetli tefsirlere yol aç. 
makta ve paıkalyadan cvvcl çok 
mühim ıiyast h1diselerin vukua 
gelebileceii söylenmektedir. 

Şvartzov'un Alman ve Sovyet 
ricali arasında yakında vukua ge· 
tecek bir ıörlitme meselesini 
müzakere için Moıkovaya gittiği 
sanılmaktadır. 

Bazı bitaraf müıahitler Görin& 
ve Ribentrop'un Moakovaya gi· 
deceği fikrindedir. 

Telegraf gazetesinin Bertin mu· 
habirlne g<Sre, Alman hükumet 
merkezi diplomatik mahfilleri. 
Almanya Sovyetler Birliği ve 
ttalyanın, yeni Avrupanın kuru. 
luşu bahsinde, yakında müıterek 
bir beyanname neşredecekleri 

fikrindedir. Bu beyannameye gö 
re, yeni Avrupanın kuruıu,u. bu 
üç devletin idaresi altında ecre 
yan edecektir. 
Delırad, 21 (A.A.) - Polttl

ka gazetesinin Berlln muhabi
ri Berlinde, Moskon, Derlin ve 
Roma arasında, pek yakında . 
Uç taraflı bir anlaşma yapılma
sına intizar edildiğini haber 
vermektedir. 

Roma, 21 (A.A.) - Almanya . 
ntn Romıı bUyUk elc:let Makenıen 
bu sabah s:ıat 7.~ de Berllne ha· 
reıket etm.1,§tir. 

Bahkesirde 
heyelan 

Bir dağ ortasından 
çatladı 

Balıkeaıı·, 21 (A.A.) - Ge
cen hattaki sürekli yağmurlar 
ve fırtıualar yüzünden Savaş
tepenin Konkurca ve Çukurça
yır köylerinde bazı evler ,yıkıl· 
mıv ve bir dağ eteğinde bulu
nan Çayır köyüne ,gece ant ola
rak dağdan tnş ve toprak par
çaları dUşmeğe başladığından 
halk, korku içinde köyU ter
ketmeğo mecbur kalmıştır. 

Bu esnada on kadar evin de 
duvarları yıkılmıştır. Köy ci
varındaki dağın da ortnıından 
çatladığı görUlmuvtur. Vaziyet
ten derhal vilA.yet makamı ha· 
berdar edilmiş, \'ali muavini ile 
natla mUhendislerl tetkikata 
hA.dise mahallinde başlamış
lardır. KöyUn bazı evleri ta.hll
ye ettirllmlştir. 

İr..mlrde 
hmlr, 21 (A.A.) - Vukubu· 

lan heyecan nettceılnde Ya
manlar suyu tesisatında hasıl 
olan bozukluklar tAmlr edllmi
yc başlanmıştır. Arızanın lld 
gUn içinde bertaraf edllccefl 
tahmin olunmaktadır. 

Borsada 
Buna, %1 (A.A.) - Mada.nya .. 

nm ~Iklar köyUnde vukuagelen yer 
kayması 400 dönUmden ibaret olan 
bir arazi parçaamı ki.mllen haaa • 
ra uğratmıetır. Zarar miktannm 
10.000 liradan fula olduiu zaıme
dlliyor. 

D.ıvam etmekte olaıı he)'l'llnı 
önlemek için icabedeıı tedbırlen 

bqvurulmt11tur. 

Vekiller Heyetinin 
dünkii toplantısı 

Ani ara, 21 (A.A.) - İcra Ve
killeri heyeti bu(Ün öfledcn son
ra baıvckllette baıvckil Dr. Re
fik Saydamın riyasetinde top· 
lanmış ve ruznamcaindcki mcıe. 
leleri müzakere etmi§tir. 
Basın Birliği Yüksek 

Haysiyet Divanı 
toplandı 

Ankara, 21 (A.A.) - Baam 
Birliği yUksek haysiyet divanı bu 
gUn Ankarada Ulus mUessesesln· 
deki yerinde birinci toplantıamı 
yapmı§tlr. 

Divanın reisliğine Necip AU 
Küçüka seçilmit ve içtimada Nec
meddin Sadak, Nafi Atuf, Halil 
Nihat Boztepe, temyiz mahkeme 
1.zaaından Fuat Tuğcu. devlet 
1Qrası basından Avni TUrel ve 
matbuat umum müdUrU Salim 
Gündofan bulunmuıtur. 

Heyet tıtanbul basın mmt&b· 
sı idare heyetinin İbrahim Haldıcı 
Konyalının meskk:ten ihracı bak.. 
kındalri talebi üzerine telcikata 
ba1lamı2 ve bu husuıta dellil Te 

veaaikin celbine karar vermlıtir. 

"Uçok,, eski adını aldı 
lzmir, 21 (A.A.) - tımlr 

tampiyonu t.tçok kllibU dlln ak • 
ıım senelik kongreıini akdetmlt 
n eski idare heyetini lbka eyle • 
ml§tir. Umumi lıeyet, lclUbUn tek. 
rar eski tarihi adı olan Altınordu 
adını almasını tasvip etmit n iç
timu son vermiştir. 

Vels Avrupadan ne 
inltbatarla ayrıldı1 

(Bq tarafı ~ üncüde) 

balanacağı hakkında hiç bir te1 
aöy kmediler. 

- Almanların Amerikan Birle
şik devletlerine karıı vaziyetleri 
nedir? 

- Ba§lıca tezahürleri, AmerL 
kahların harbe girmeleri ihtlma• 
tinden mütevellit bir korkudur. 
Eğer Amerika harbe girmefe ka• 
rar verirse terazinin aleyhlerine 
olmak üzere çok afır batacağını 
düşünüyorlar. 

Bu izahatı veren Amerikalı ıa· 
zeteci Molori Bravn ıunlan illve 
ediyor: 

''Şuna da itaret etmek isterim 
ki Mister Vels'in Amerikaya cö .. 
tUrdüğü intıbslar, gerek halen 
mevkii iktidarda bulunan, gerek 
muhalif olan ıeflerin harbin sonu 
hakkında saraılmaz bir kanaate 
malik oldukları ve Avrupa Nui 
taarruzundan kurtuluncaya ka
dar harbe karar vermiı buluna
caklarıdır. 



i\ltı sene evvel 
Madeni bir cırpınışla sessizliği 

delen motör, nehir gibi akan ışık
lr Boi;az sularında kaydı. Rüz· 
gar ürperdi.. Dalgalar yakamoz. 
landr. Etli dudaklarında dalgın 

bir gülüş kıvrılan Selmanın buk. 
leli saçları titre1 c titreye uçuştu. 
lar ... 

Etrafıma bakıyordum. Sularda 
beyaz kıvılcımlar kaynaşıyor. U. 
zaklardan, karpit liimbalarile ha· 
lığa çıkan balıkçıların ş:ırkıları 

duyuluyor Işıkla işlenmiş kıyıla. 

nn çerçevelediği güzel bir gece 
içindeyiz. Boğaz uzun eylill yor. 
gunluğunu dinlendirmek ister gi. 
bi sessiz. Yalılar, büyük bir hu. 
zur içinde, sırtlarını gölgeli koru. 
Jara dayamış uyuyorlar. 

Scim :un hırçın sesi beni dal. 
gınlıktan kurr.ırdı. Yüzüne bak. 
tığım zaman şaşkınlıkla titredim. 
Yüzü bembeyazdı. İri siyah göz. 
lerinde yaşlar titriyordu: 

- Bilir misin, beni öldüren bu 
çılgın neşeyi nereden bultlum. 

- ! ..... 
- Hayret ettin değil mi? .. Bo. 

ğazın çılgın kızı, herkesin üstü. 
ne titrediği 'neşesi elinde boğula. 
cak kadar bun:ılsın? Oh beni din. 
le .. Bu gece nasıl betbahtım bil. 
sen. Sana: - Mehtabın doğuşu. 
nu seyre çıkalım - diye ısrar e. 
derken ölecek kadar ıstırap çeki. 
yordum. Bu gece onu tanıdığım 
gecedir. Altı sene evvel; onu 
sevdiğim. deli gibi, çılgın gibi 
sevdiğim gecedir. Bana öyle ge. 
liyor ki, bütün bu biribirine karı. 
şan hislerin başlangıcı, ardımız. 

da kalan köpüklü izlerde, sonu i. 
se, görünmez diyarlara doğru a. 
kan Boğaz sularının ötesindedir. 
Bilsen içimde ne acaip bir burku. 
luş var. Nasıl betbahtım. Ba
z: anlar deli olacağım zannediyo. 
rum. Kulaklarımda mütemadiyen 
onun sesi uf;uldayor. sıcak, yu.. 
'Tluşak sesi.. Ve ıslak bakışlarım 
'lroında. solgun aail ylizUnU, bir 
Çift kuyu gilıi derinleşen temiz r. 
'}ıklı gözlerini görüyorum. Bile. 
mezsin nasıl azap çekiyorum. Na. 
sıl kıvranıyorum. 

Şaşkınlığım öyle büyüktü ki, 
iki senedir tanıdığım Selmanın, 

hiç tanımadığım bir insan oldu. 
ğunu anlamıştım. Değişmiş bam. 
başka bir mahluk olmuştu: 

- Söyl~-liklerindcn bir şey 

anlamadım Selma, dedim, seni 
üzmezse izah eder misin?. 

- Beni üzmez dostum. Zaten 
bu akşam konuşmak ihtiyacında. 
yım .. Dinle beni: Bundan altı se. 
ne evvel, şimdiki insana hiç ben. 
zemeyen, hoppa. geveze, - ya. 
hut onun söylediği gibi - sade. 
ce şımarık bir kızdım. Babam u. 
mumi harpte ticaret yaparak zen. 
gin olmu§ bir adamdı. Bana çok 
müsait davranmış, terbiyemi hay. 
li gevrek bırakmıştı. Sonra koL 
lejdc okumuştum. İyi lisan bi.. 
liyordum. Modaları titiz bir iti
na ile takip ediyor. herkesten 
şık olmaya çalışıyordum. Kendi. 
mi herkesten güzel, herkesten üs. 
tün görüyor~ elimdeki imkanları 
etraf:mditki insaı.ların zavalhhğr 
ile eğlenerek vakit geçirmek için 
kullanıyordum. 

Bu, altı sene evvelisine kadar 
böyle devam etti. Bir akşamdı. 
Yalının arkasında ahş::p evler 
vardır. Bunları yaz icin kiraya 
verirler. O evlerin önünde genç 
bip "iam gördüm. Solgun ve ki
bür h:r yüzü vardı. tr'i siyah göz. 
leri garip ışıklarla parlıyordu. 
Benim etrafı.nda bir sürü arka. 
da:ı vardı. Benim gibi şım:ırık 
insanlar. Ben duralıyarak çocuk. 
!ara sordum: 

- Du <la kim acaba? .. 
Arkadaşlardan biri yılışık bir 

kahkaha ile söy~cndi: 
- Oturduğu yepe bakarı:an 

kümeslik bir horoz olacak. 
Gayet komik bir telaffuzla söy_ 

lcnen bu sözlere giilmeye hazır. 
lanırkcn, genç adam sakin ve la_ 
kayt ıdırt'lıır'~ kafileye yaklaştı. 
Gayet tabii bir hareketle, geve. 
zelik eden arkadaşın yüzüne kuv. 
vetli btr pmır vurdu. Hal:im bir 
seslet 

- Kemal beye selam söyleyin 

de, size daha iyi terbiye verece! 
bir muallim tutsun 1 .. 

Ve geldiği gibi sakin adımlark 
ahşap evin kapısında kaybcldu. 
Kemal bey, eli acıyan yüzünde, 
şaşkın şaşkın bakan arkadaşın ba. 
hasıydı. Hepimiz garip bir dur. 
gunlukla dağıldık. 

Günler geçti. tıminin Yılmaz 
olduğunu öğrendiğimiz bu çocuk 
yegane düşüncem oldu. Her an 
onunla meşguldüm. O kimse ile 
arkadaş olmuyordu. Halbuki he. 
men hemen bizim çocukların ya. 
şında görünüyordu. Hatta bir 
anne~inden başka kimsesi yoktu 
Hayatları gayet mütev<1!:1 idi. Nt 
iıj yapardı .. N erden gelmişlerdi .. 
Hiç kimse bir şey bilmiyordu. 
Birkaç kere Kemal beye sormak 
istedik. Fakat tokat vakasını an. 
!atmak lazımdı. 

Her sabah denize giriyor. Ki. 
raladığı boyasız bir ı;andalla ha.. 
lığa çıkıyor.. Bazı akşamlar da 
annesinin kolurua girip, müteva. 
zı ve çalgısız balıkçı kahvelerin. 
den birinde oturuyordu. Arka. 
daşları balıkçılar ve ihtiyar mü. 
tekaitlerdi. 

Bir gün babamı çok seven ve 
onun iyi konuştuğu bir balıkçıya, 
kim olduğunu sordum. Bilmiyor. 
du. Nihayet, bu balıkçı vasrtasiy. 
le tanıştık. 

Onu deli gibi seviyordum. Fa. 
kat o sadece ciddi bir arkada,, a. 
ğır başlı bir ağabey gibi görünü. 
yordu. 

Keten bir pantalon, nefti kare. 
li spor bir gömlek giyerdi. Yaka. 
sı daima açık, kıvırcık saçları pe. 
rişandı. Gömleklerinin biçimleri 
aynı idi. Yalnız kar~lerin renkle. 
ri değitirdi. Serin akşam üstleri 
ise. nefti spor bir ceket giyerdi. 

Çocuklann kimi - bu l:ıir bak. 
kaldır - derlerdi. Bazıları - bir 
<lalyan sahibi olaa gerek - diye 
hükiim yürütürlerdi. 

Bir g\ln 'bariyoda Uli\ı:. Bir ec. 
nebi arkadaş Avrupaya ait h.atı. 
ralar anlatıyor, onu ağzımız ya. 
rı açık, dinliyorduk. Bir aralık 
meıbur bir kiliseden bahsediyor. 
du. Sözünün en hararetli bir a. 
nında, onun sesi ile ıaıırdık. Ga. 
yet düzgün bir franıızca ile, an. 
tattıkları yerlerin yanlış olduğu. 
nu, kendisini dinleyenlerin sami. 
miyetini suiistimal ~ttiğini söyle. 
di. Hepimiz ıaıırdık. Ecnebi ar. 
kadaı dudaklarını ısırarak sus. 
maya mecbur oldu. 

O günden sonra onun için hiç 
birimiz bir hüküm yürütemedik. 
Fakat ben .:ı güne kadar ne şuna. 
rıklıklar yapmıf, ne garip tarzlar. 
la onu kendime bağlamak iste. 
miştim. Ahbaplığımızı ilerlettik. 
Ahbaplık diyorum. Bu yine ciddi 
bir ağabeyden başka bir fCY de. 
ğildi: Nasihat eden, tenkitçi, bir 
ağabey. 

Bir akşam onu sevdiğimi ıöy. 
ledim. Gayet ciddi bir sesle - bL 
liyorum - dedi. Fakat bu, benim 
istediğim bir sevgi değil, hem a. 
ramızda uçurumlar var, ben igsiz, 
parasız bir adamım." 

- Ne ziyanı var. dedim. Ben 
zenginim. Hiç bir teye ihtiyact. 
mız yok .. Benim evde otururuz. 

Güldü. Uzun uzun yüzüme ha. 
karak: 

- Sen şımarık bir çocuksun. 
Benim hayatım seni sıkar. Ken. 
elini terbiye et. Arkadaşlarını de. 
ğiştir. İnsanlara yaklaş. ıstırap. 
lan, imkansızlıktan öğren ... 

O a .şamdan sonra onu görme. 
dim, Çünkü, beni deliye çeviren 
sözlerini büyük bir hırsla dinle. 
yerck: 

- Sen bir küstahsın. M:anasız 
bir adamsın 1 diye haykırmıştım. 

Altı sene geçti. Anlıyor musun 
tam altı sene. Hayatımı değiştir. 
öim. Bugi.inkü Selmayı altı sene. 
de yarattım. lnsanlığımı buldum 
Fakat onu bir daha göremedim. 
Kemal b::y, onun, 'fürkiyenin a. 
sil bir ailesinden olduğunu. ve 
tıbbiyeyi Avrupada bitirdiğini 
söylemişti!... 

Anadoluda olduğunu duyduk. 
Onu altı sene hiç eksilmeyen bir 
ıevgi ile sevdim. Ve seviyorum. 
Ona çok zaman yazmak istedim. 

or 
Birınci Balkan 

krosu 
Birinci · Balkan kır koşusu 

şampiyonasına. iştirak edecek 
Yunan ve Yugoslav ekipleri bu- ~;jt!==~~~._::._., 
gün şehrimizde olacaklardır. 1 
Müsabakalara iştirak etmeleri 
arzu edilen Romen ve Bulgar e. 
kipleri gelemiyecektir. Ro • 
menler atletlerin asker oldukla. 
rmı ve iı.in ala.madıkla.rmı ileri 
sürmüş, Bulgarlar da hazırlık • 
sız olduklarından müsabakn!ara 
iştirak edcmiyeceklerini bildir· 
mi~lerdir. BAŞ, DtŞ 

ROMATtZMA, Gelen misafir ekipleri Ti.irk 
hududunda atletizm federasyo. 
nu reis vekili Adnan Hün karşı. 
hyacak ve lsta.nbula kadar ka.. 
filelere refakat edecektir. 

ve bütün ağrıları derhal keser. icabında günde 3 

Bu müsabaka.ya ait program 
r:. .. şağıdaki şekilde tesbit edilmiş
tir: 

22-3.1940: Atletlerin 1stanbu_ 
!a muvasalatı ve kafile reisleri· 
nin valiyi ziyareti. 

23..3.1940: Cümhuriyct abide· 
aine çelenk koyma merasimi. 

24-3-1940: Saat 15 te Heybclı 
deniz , lisesinde birinci Balkar. 
kroslannın açılış merasimi. Sa
at 15.30: Birinci Balkan krosu. 
nun hareket işareti. Saat 1 i Hey· 
beli deniz lisesinde c:ay, saat 9 
da Tokatlıyan salonlarında ls . 
tanbul vali ve belediye reısinit 
ziva.feti. 

·25-3-940: Saat 10 şehrin gezi
lecek yerlerini ziyaret. Saat 1 
Parkotelde atletizm federa.syo -
nunun öğle yemeği. Saat 17 İs
tanbul böl~esinin c;ayı. 

!\ tüsa bakaları İstanbul valisi 
doktor LOtfi Kırdar açacak, at. 
letizm federasyonu reis vekili 
misafirlere hoş geldiniz diye · 
cektir ve birinci gelen milletin 
milli marşı çalmacak, birinci, İ· 
kinci. üçüncü gelenlerin bayrak. 
lan şeref direğine rekilecektir 
Müsabakalara davetli olan r.e • 
vatı saat 13 te köprünün Ada. 
lar iskelesinden kalkacak husu
si bir vapur Heybcliadaya gö . 
türecektir. 

Balkan bisiklet şampi
yonasına hazırlık 

Beden terbi'lıe.'li l.<ıtanb,ul MI. 
gcsi' bisiklet ajanlığından: 

1 - Ya.pılma.kta olan bisik . 
ıet ~ ~hl'ttnın beiWıci 
\.'e sonuncusu 24-3-1910 tari. 
hine müsadif par.ar ~ü sabahı 
saat 8,5 ta yapılacaktır. 

2 - Bu yanşa Bursa, Eski • 
şehir, Kocaeli, Balıkesir bölge -
leri bisikletçileri de iştirak ede_ 
ceklerdir. 

3 - Yarış yolu: Topkapı -
Silivri yolu üzerinde gidip gel. 
me suretile 100 kilometrelik bir 
mesafe dahilinde yapılacaktır. 

4 - Yanşa iştirak edecek o. 
lan bisikletçilerin hazırlanmış 
oldukları halde mua.vyen vakit· 
ten :varım saat evvel yarış 'ye
rinde ha.zır bulunmaları ve· isim 
!erini hakem heyetine kavdet . 
tirmeleri lıizımdir. · 

5 - Tayin olunan saatte va. 
rış yerinde hazır bulunup i~im. 
!erini kaydettirmeyenler yarışi\ 
i$tirak edemezler. 

1940 Balkan 
iare için 

oyun-

1940 Balkan atletizm mü.sa • 
ba.kaları bu yıl hazırlanan prog 
ram mucibince Türkiyede yapı· 
lacaktır. Atletizm müsabakala . 
nna iştirak etmek Ü7.erc :Maa. 
rif Vekilliği beden terb:yesi di. 
rektörlütti tarafından okullara 
bir tamim gönderilmiştir. Bu 
tamime ~öre, beden öğretmen -
leri kendi tal~belerini atletizm 
~österilcrine iştirak etmek Ü?.e· 
re hazrrhvacaklardır. Bu husus. 
ta faaliyete b~şlanmıştır. 

Zavi 
lstanbul Birinci mus okulunun (BI 

kurımndan aldığnn şahadetnameml 
7.ay! ettim. Yenisini çıkaracağımdan. 
:ısk"11nln hUkıınti yoktur. 

Eyüp: Kızılrnf'.8C."Jt 7..al Mahmut. 

Pl'§a numara (U) !o\zınl. 

131':'69ı 

Fakat bulduğum insanlığım buna 
mani oldu. Yalnız bir şey yap. 
tım. Onun bulw1duğu köytin ho. 
cahğını ald:m. İki hafta sonra gi. 
deceği:n. Kimbilir ... Altı sene ev. 
velki insan bel:Ci değişmiştir. 

Hayretle etrafımıza baktık ... 
Çünkü mehtap doğmuı. Yuşa me. 
sut b:r gururla ışıklı bulutlara 
doğru yükselmi~ti. 
Ardımızda yakamozlar, önü. 

müzd~ kıvılcımlr sular geri dön. 
dük. 

· Maauez Kaptanoğlu 

Mantralı muşambalar, istor· 
lar, perde için tüller, duvar 
ı<ağıtları. yatak çarşafları, 
;ünlü ve pike yatak örtüleri, 
d ve vüz havluları, velhasıl 
tefrişata ait bilcümle malze. 
neyi BAKER MACAZALA· 
UNDA her yerden müsait 
~artlar ve ucuz fiyatlarla 

bulabilirsiniz. 

Yeni Neşriyat 

'frakya 
latatistik Genel DirektörlUğllnUn 

Trakya unıunı mlll'cttlşliğl istatısUk 

btirosu 1939' lc;ln ikinci yıllığını nco. 
retmiştir. Eserde bir mınto.ke.nın 

maddi ve mA.nevt vaztyetinl teablt ede. 
cek biltUn maJQmatı bUtUn tafsilA
Ule bulmakta ve rakamın bellgatlnl 
yakından tanımaktayız. Hususile sa. 
llh ve terakki neticelerini hep mUs. 
bet görerek sevlnmekteyiz. Muayyen 
ve müşterek bir seneyi alarak bu ncş. 
riyatm öteki bölgeler ve vllA.yetlerl' 
de teıımll ecllJeceğinl ümit ediyoruz. 
Kanaatlmız şunda kuvvetlidir: 

Memleketimizin istatistikle zapt ve 
ifadesl kabll olan bilgtıeri toplanma. 
dıkça ve neırolunup Uzerlnde yer yer 
fikir adamlarmın dU1Unmealne lmk~ 
verilmedikçe aldığımız tedbirler el ve 
göz yordamile olur, llmt bir emniyet 
ve kaU,.etı- •..ermez. Çekeceğhnlıs za... 
rarın bir .. kıııınını peşin ve istatistik 
malQmatı rdinmek için lidemt'ğl daha 
akıllı kA.rı görürüz. 

ıeoRSA 
- Ankara21-J-940-

•---<; EKLER --
ı $erli ı (~llzı 

l 00 Oolar (Ar ıerika ı 
100 fo'"""ea Frankı 

ıoo Ureı ·, !taıya ı 
100 l•v1ç-e •·r~nk ı 

100 Ylorln (fo'ekmt'nJ& ı 

lOO KılytlDIU'k lı\lmanı 

100 Uelg .. tlklçlka) 

ı 00 DtraluDt ( V unan ı 

100 Leva ı HuJıar) 

100 \'4*nialovaJı kuron" 
l 00 Peub\ , l•paoya) 
100 mou ( LebUıtan' 
100 ı•enıö (Macar> 
100 Ley (HöRM!rl 

100 lMn r l\uıı,oala•I 

100 IPn ı.f11ponJ 

100 lı.vı-ç ·ıuronı.. 

ıno Kuftlp cı ,., ı 

- Esham ve 

5.21 

lS0.19 
2.9726 

7.005 

%9.1030 
69.1611 

22.1289 
0.96.'i 

l.697:S 

lU623 

:U.965 
0.6% 
ıs.ıs7r. 

SZ.86/iO 
SQ.8275 

Ergaııl 20.-

Sıne - En.unun Z ı 9.4; 

Sn·a." - Erzurum S 19.·'7 

ilan 
Be~oklu S üncu Sulh 

klmlii;fotlen. 
910/320 
B;ıyo~lunda Yenl§ehlr MangAMı 

nar.ıı diğer Kalkanbostan sokak beş 
sayıda mukim Halckı tarafından aynı 
hanede muklm KostanUn, Katin&, 
1'~lenl ve Anna atc;yhlerine açılan Bey. 
oğhında Ycnl§ehir Mangasar namı 
dl~er Kall~anbostan sokağında k!ln 
olup eski 3, yeni 5 ko.pı numaralı ha. 
nenin ııuyuunun izalesi zıınnınlla açı. 
lan davanın mahkemesi ııc>nunda: 

MczkCır gayrı menkulUn ouyuunun 
i7..alcslnc ve mo.sarftin h!Mcd:ırlarn 
hisseleri nlsbetlndn tahmi l'le dair 
i / 9/ 939 tarihinde verilen karar tem
)1Z mahk'1l!eslnce bazı esh3.ptan do
layı nakzedlhtıekle yeniden yapılan 
duruşmada da\'a edilenlerden r:ıenJ. 
nln füametg!hının meçhullyctt baee. 
bUe 20 giln müddetle UA.nen tebllğat 

lcrasma karllr verilmiş olmakla mah. 
keme gUnU olan 19/4/940 gün ve saat 
10 da dava edllenforden Elenlnin mah. 
kemeye gelmeıl veya musaddak bir 

Pn .. 111 

..... r.,ç .......... _. .. 

işletme Umum 
ııııtıı-~ 

diye edl dip F'" 
Bedeli TUrk - lnglllz kredi anl:ışma.sından te tıt ~ 

a.aııı tekarrUr eden takriben 1.043.747 kilo ıoı<oJl'lO .~· 11 
ctlle ve milnhasıran lnglllr. Clnnall\rından satın allD dJ'S~ 'fil':~ 

Bu hususta tanzim edilmiş olan şartnameler uon ıııe v.ı;; .'. 
ellğlnden ve Ankarada Devlet Demlryolları MalZ~zeıııe l cf1 

-!dilebilir. Şartname almak lstiyenlcrln bu kabll m .-etc ~ti 
· vcu~ .. I'. 

~liz fabrikasını temsil ettiklerini rırma ısnıını 11,_c ~ 
ahrlren \'eya şifahen yukarda söz.il geçen yerlere ın 1<•""' 

t riblne ıı Verilecek telıllfll'·in en nihayet 8/:1/19 ıo 8 ııJJl~ 
lct Demlryolları Mnkez Dokuzuncu Arttırma El< 
"rlllmlş olmasT lttzımgclcceğl llA.n olunur. ~ 

• • "' l<ısıııor " 
~tuhammen bedell 2360 lira olo.n ıooo ınetrc eb'•~ J 

kutru 31 m/m iç kutru ll'i m/m bt'her nılo ıo metre gııııll ,1 
ter tazyika dayanır bezil ı~stık boru 12.4.1940 cuınıı. _hfl"" tar .. ~ f 
Haydarpaşada gar binaııı dablllnılekl komisyon t 
ısullle satın alınacaktır. t ıeıııısı'~ 

Bu işe girmek istlyenlerln 177 liralık muvakk~ad8A1' 
fayin ettiği vesalkle birlikte f'kııtltme günü saatıne 
"aatlan ıa.zımdır. ıars" 

Bu işe ait şartnameler komisyondan para!l:ı: 0 

maları. 

rf'j( 

Ankarapalas-l~s~ 
TELEFON . .,,,;;' ~ 

ao ırı 4" 
lz.nıırıu t:IJ uıodt:rn, ~tJ temıı ve cı~tt'ıP f 

yuvasıdır. Kontur. temızlık. ueuzlulc 
0 d~ , 

re Ps !asıu fcvkıode otel yoktur· rP ,,ı " 
'if'l~ ,,,,.,.,. 

Bauyulu. kaluriferlı, müteaddıt ~.Jb 
oi n~fiı; yemeltler vereQ lokantaY1• 
~all~haneyı bavıdır. 

' 
vekil göndermesi, aksi takdirde mu. 
83kemenln gıyabında görüleceği teb. 
lltat makamına kaim olmak llzere 20 
gUrı mUddetle ilA.n olunur. (31770) 

( 


