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Irak Maliye Nazırını 
öldüren müfettış asıldı 
Bağdad, 27 (A.A.) - Geçen Kanunusani. 

de Irak Maliye Nazın Rüstem Haydart öldüren 
eski polis müfettişinin idamında binlerce kişi 
bulunmuştur. 

Katil Bağdadın umumi bahçelerinden bi.. 
rinde sabah saat 4 de asılmış ve cesedi idam 
~hpasmda 4 saat bırakılmıştır. 

İDARE Evt: Ankara Cad.ISTANBUL •Telgraf: VAKIT• Posta kutusu: •6• Telefon: 21413 CYazrl • 24370 fldarel 
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Çaknıak Paristeki Sovyet sefi

''ll lirkkuşu Gedikli Hazır-
~ Cl yuvasını teftiş etti 

~~: ~ulhunun ı Genel Kurmay Başkanı havacı 
~~k~~r ~e OA~~!~~A:) bi!. K~~tabede bulundu 
~~~ ll: ASIM US may Başkanı Mareşal Fevzi Çak. 
I~ eıı ~ mak, bugün saat 9 da ilk devresi. 
~~~ı_ıııa~k<ınıarı nü.. ni bitiren "Türkkuşu gedikli ha. 
~~ T/Q >ı<ı ayırmak zırlama yuvası" gençlerinin or. 
' 4 ~.,.1>1'l<ıcak bir te- duya iltihakJarının yaklaşmış ol-
~ 1t'1Qo8ı., demektir. ması münasebetiyle Türk Hava 

/_ ô)lt 7J ŞlJK.RV) Kurumunu şerefJendirmişler, pla. 
""'ltu. ~tiil . nör meydanında her tip planörler 

~ili ~~· Bilakis üzerindeki çalışmaları ve paraşüt 
1 b tı •yıJ·~· . 

' · «lll)k ıgı ıçin atlamalarını, Etimesut meyda. 
~ lln~llları nüfuz nında gedikli talebelerin uçuşlct. 
~,~lbıııı\I değil de, rını, inşaatı bitmek üzere bulu. 

"ı....1'ft~~Yorı!8t'anti et. nan büyük hangarla planör atöl. 
, ,,llıı ~·~11 hal'lnıı. Hem yesini ve tamirden geçen tayyare. l\t. t '· ()Al Şında Al. lcri gördükten sonra "Türkkuşu 
it:. ~iı.~'- ilel:tıanya ki in. okulunu" teftiş buyurmuşlar, mo. 
1"' &!;-ı:ıt t en rn··th· d l ·1·k lJ!bo d "il) Qlll\ln u ış e cı ı " ratuvarın a, paraşüt 
'-."il t.d~r~ 1.ıYor. Bu. ve motör salonlarında saat 12 ye 
. ~'114~ ~tı askerlerden kadar kalmışlardır. Sayın Mare. 

&~· ~\I :_aeferbcr ha ~al Etimesut meydanından ay. t; 
taj • 'lldar b'" .. k-

~dflttde buı:!::n (Devamı 4 füıcüde) l\f arc.,aı ~euzi Çakmak 

1~~it~t~~~ Nafia Vekili Menderes 
~ ~et '~kran. 

::~~:··: .• m1~ elevatörünü · açtı 
~

,-'41'\il ~l uru 
ı..''•tıtı ~ ilk veren İzmir. 27 (Hnsusi) - Nafia deki Islah tcsiaatınr "\'O eıeva-

~
11.~-~ t\lh._soban. _larmı Vekill Alt Fuat Cebesoy bugUn törün resmi ktışadını yapmış
.~'lt\i "Qak }zizlyede devam eden tünel tır. Vekil bu mUnasebctle bir 
a "trı ltı.ı ıçın ku. inşaatını tetkik etmiş, sonra nutuk söyllyerek sulama tesl

-. .. ~ ~"'Yar t'lların aeı. Efes harabelerini gezmiştir. satımızr anlatmıştır. 
~,"'iitıd tttilcı~; • l'otaliter Vekil müteakiben Torbalı tize- Ali Fuat Cebesoy akşam İz-
~ '•ıı(h ~ Yeni dip. rinden '!1reye geçerek orada mire dönmüştür. Parti mlifet-

\.:~ 'llıı:.ı_ "eli-- · • ı E t· · G ıı n htl f d ~~ ~ .. ..,.fll<l ··-:=•ının saat dörtte, zmirden vali t- ışı a p a yar tara m an 
' lteJ.illl ~elırnesi. hem Aykutun riyasetinde gi- f zmirpalasta verilen ziyafette 
lı.ıı ttldiğ· esınin kuv. den heyetler ve civar köylUle- bulunmuştur. Yarın Balı kesi re 

~l~~ll)Ot: teCl'iibe ile rin iştira.kile Menderes nehrin- hareket edecektir. 

~~ ilt So Onun için 
'i ~~ilk "t ı('etler bir. 
ı!.' ~llrı \1 devletler 

\ı~.''% ~ ~ .~ulhunu 
l~ tııll t' ~" ortaya 

~il 'tıl hainin ne 
~~ ~i. lttıakta kim. 

. ~t t 
r' \ ,\1 L_ "-llaa 

"" ~ ~ll~!ı A. nıll rnüı. 
'lı.ı 'birer "-°upadaki 

, ~ı._)o)~ ~İt'er isti. 
t·"~ ti ciJıan h~k. 

•ır t~ a ı. 

Müttefiklerin 
Şark ordusu 

Her tarafa müdahalede bulunabilecek 
bir tarzda yerleştirildi 

1Ri ı. İsteyen • h· qal"pt ncrut, 27 (A.A·) - Asya 1 General Vey.gand'ın kuman-
~ <o 'ç otrn en mu. cephesinde tetkikat yapan mu- dan bul.unduğu Şark Ordusu-

1!1- ~tjh eııq~ı 4~•a uzun harrlr Jerome ve Jcan Tha- nu tasvır ediyorlar. 

P ''~6h. ~nc--iıd_e_J~_r_a_u_d_'_'P_a_r_ı_s_s_o_ır_._._g_a_ze_t_e_si_n_d_e~-:--~~~-<_D_c_u_am~ı_4~ü_nc_u_a_e_J 

tıınıze gelecek olan Komedi F ransez artıstleri 

rinin geri çağırılması 
Fransanın bitaraflık perdesi altında 
kendi aleyhinde hareketlere müsaade 
etmigeceğinin delili olarak gösteriliyor 

Moskova, 27 (A.A.) - Tass 
ajansı bildiriyor: 

19 Martta, Fransanın Mosko. 

I' 
Türkiye-Alman-
ya münasebatl 

Berlm, 26 (Beyoğlu) -
;. Vaziyete vakıf olan salahi. 

yettar bir zat şu beyanatta 
bulundu: ''Almanyanın Tür. 
kiye ile münasebatı şu suret. 
le hülasa edilebilir: 

1 - Türkiye Boğazlarda 

haiz bulunduğu stratejik va • 
ziyeti muhariplerden birinin 
lehine olarak kullanmamalı
dır. 

2 - Türkiye Almanya ile 
olan normal münasebetlerini 
iade etmeli ve Alman sanayii. 
ne lüzumu bulunan bakır ma. 
denini vermelidir. Bununla 

beraber bu ikinci şartın birin. 
cisi kadar ehemmiyeti yok. 

lzmirde bir hldise 

Mütecavizler iki 
muallimi yaraladı 
İzmir, 27 (Hususi) - lzmir 

Kız Lisesi mualllmlerlnden 
Sabahat ile Manisa orta mek
tep mualllmlerinden Kemal 
şehre civar Kançcşme mevkl
inde gezerlerken bazı kimsele
rl n tecavUzUne uğramışlardır. 
Miltecavlzler mualllmeyl zorla 
göturmek istemişler, Kemal 
mümanaat edince tabanca çe
kllm iş, Kemal ayağından, Sa
lrnha t gözünden ehemmiyetli 
surette yaralanmışlardır. Ya
ralılar tedavi altına. alrnmıştır. 
Mtitecavizler aranmaktadır. , .......................................... , 
Kitap kuponlarımı
zın üçüncü tertibi 

1 
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i 
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Birinci ve ikinci tertlb 
kitab serllerimizln gördU. 
ğU bUyUk rağbet karşısın. 
da bunlardan daha zengin 
ve istifadeli olarak hazır
lamakta bulunduğumuz U
çUncU tertib kuponlarımı
zın bir iki gUn içinde neş_ 
rine başlıyoruz. 

Kitablan Tevzi 
Etmeğe Başladık 

İkinci tertib kitab ku • 

vadaki maslahatgüzarı Payart, 
hariciye halk komiseri Molotova, 
Fransız hükfunetinin Sovyet • Fin 
sulh muahedesinin akdi münase. 
betiyle Paristeki Sovyet büyük 

elçisi Surlçin Staline çekilmek iL 
zere telgrafhaneye tevdi ettiği 
telgrafı Fransanm dahil! eiyase. 
tine bir müdahale telakki etmek. 

(Devamı .+ iitıdüde) 

Kont Tele'ki llftıssollnl ile &lrfate 

ltalyan ~ Macar 
görüşmeleri 

iki devlet Balkanlarda sulhün 
muhafazasına çahşacaklar 

<Yazısı 4 üncüde)} 

lngiliz kabinesindeki değişik
lik ne zaman olacak? 

Londra, 26 (HUStısi) - Deyli 
Herald gazetesi ~iliz işçi par
tisi şeflerinin kabineye gireceği 
hakkındaki şayiaları tekzip edL 
yor. Bu gazetenin verdiği malu
mata göre işçi partisi harbin İ
daresi hakkında hükfunetin me. 
sa.isine müzaheret etmeğe hazır 
bulunmakla beraber Çember
laynin riyaseti altında olan bir 
hükfunet içinde hiç bir mesuli. 
yet deruhte etmiyecektir. Hük~
met partisi kabinede yapılacak 

değişikliği önüm.ümeki mayıs 
ayma tehir etmek kararmdadır. 
Zira paskalya yortularmdan sarı 
ra işçi partisinin kongresi top. 
lanaca.k ve işçi partisi şefleri -
nin hükfunete iştirak edip eL 
memesi ancak ondan sonra: iJ:>el .. 
li olacaktır. Bununla beraber 
mayıstan evvel İngiliz kabine -
sinde ikinci derecede ehemmi
yeti haiz bazı değişiklikler ola.. 
caktır. 

"""~ ıuşimlen : 
- 2-2 -

ibret alınacak bir ders 

~ i 
ı 

ponlarımızın sonuncusunu 
neşretmiştlk. Bu kuponları 
toplayan okuyucularımıza 
evvelce isimlerini blldirdl 
ğimiz kilabları evvelki gün
den itibaren vermeye baş
ladık. Şehir içindeki oku
yucularımız, bir hafta zar
fında öğleden sonraları kU
tUphanemlze m Uracaat e
derek kitaplarını almalı
dırlar. Taşradan gönderile
cek kuponlar için de müd
det on beş gUndUr. 

Scferoğlu hakkında mahkeme 
kararını verdi: Şektt muhtekiri 
iki sene, iki ay Kırşehirde sürgün 
olarak oturacak, yedi yüz elli lira 
para cezası verecek, sonra ihtikar 
kasti ile sakladığı tekerler de mü. 
ıadec-e olunacak ... 

Milli korunma kanununun ver
diği bu cezanın emsaline ibret o. 
laeağını tahmin ederiz. Çünkü 
fevkaıade ahval içinde yaşadığı. 
mız için teker stoklan tecrit>esi 
yarın başka bir madde üzerinde 
tekerrür edebilir. 

ni muhafaza enditesi ile stok yap. 
maıı da hatıra gelebilir; bu tarz. 
da bir stok yapmak nazari olarak 
mazur da görülebilir. Şu kadar ki 
bu mazct·et kanunen cezadan mu. 
afiyete esaı olamaz. Bunun ıebe. 
bi aradaki farkın nisbette kalma. 
ııdır. ihtikar kasti ile ser. 
mayenin muhafazası endiıeııini 
adli tahkikat adesesi alhnda ayır. 
mak mümkün olmamaııdır. Onun 
için kurunun yanında yaflann da 
yanması tabii ve zaruri olur. 

i 

Okuyucularımızdan bu 
müddetler zarfında kitap_ 
larını aldırmalarını rica 
ederiz. 

Stoklan ihtikar kasti ile gizle. 
menin kanuni bir suç teıkil ettL 
iinde kimsenin fÜpheai yoktur. 
Fakat bir iı adamınm ıenm.yeai. 

Şu halde yapılacak tey, her bal 
ve karda ıtoklan gizlememek, ft. 
kat haklı olan taleplct"i hükumete 
Mldirerek izahat vermektir. 

HASAN KUMÇAYI 
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Dün bakılan Af ro-1 
dit davaları 

.. . . Anadoludasoğuklar Tatlıcı Şamlının katıli 
Matbuat hurrıyetı etrafında Bu yüzden hayvan tele- o - • 

·dd ti• b" ·· k ld fatı çok fazla H M il d ·· . d j
1 

. ıs\ ŞI e ı rr muna aşa o u Anadoıuda 11Ukum süren so- acı o a un sorgusun an iS.tanbulun la 
ğuklar dolayısile vukua gelen 

1 Afrodit davası münasebetiyle 1 hakküm etmiş de ne olmuş. Hik. ha~van tc~ef~tını". ço~ fazla ol. , S 0 n r a t e V-< İt ed İ 1 d İ ! can 
yaptıkları neşriyatta müddeiu. met Onat yerinde duruyor." cüm. dugu şehrımızdckı alakadarlara t rafını -

• H'km O t hk" l · 1 · ka t tt•·· · bildirilmektedir. Bu haberlere a · mumı ı et natı a ır et. esıy e neyı s e ıgını sormuı. göre, bir çok yerlerde hayvanla. Sekiz, on gtin kadar evv~J Şeh- ı vorcluk. Va ka gecesi Sabri; · 1'1111 
mcJc ve halkın suizannına maruz yoksa matbuatın herhangi bir rın yüzde yetmişi telef olmuş. zadebaşındaki mahallebici dük- - Ben ı?idip biraz ekmek ala. ma ce11• 
btrakmak suçundan asliye altın. memur aleyhinde yazı yazmaı>iy. bir çoğu da so_ğuklardan ya\'rtı. kanmm Ü5tündeki oda~ınd:ı bo. \"im. hemen ~elirim ! .. diye gıt· t 
cı ceza mahkemesinde muhakeme le bu memurun azil mi edilmesi 1 d'" .. ·ı 1 d. Al::.k d ğulm~ olara.k bulun.an taUıcı ti. Fakat aradan bir hayli geç- H•Jıf11'~ 

· arını uşurmt ş er ır. (1 
8 ar Şamlı Abdülkadirin katili dün ti"i ha!de "'elmevince şiltlhelen. Yazan: 1 t , edilen Cumhuriyet gazetesi nesri. lizııngeleceğıni ıöylemiı ve Ata. makamlar bu mmtakalara bav- "' ... 

5
, 

yat mildüril Hikmet Münif, Pe. türkün, "Matbuat kendi kendini tarlar göndermişlerdir. · adliyeye teslim edilmiştir. dim. Zira b;r ~eee evvel çocuğu ıun adı bit 
yami Safa, Mekki Said, ve Sela. milrakabe etmelidir'' dediğini ha. Yapılan tetkiklerde uzun SÜ· Zabıtanın çözmek irin bir hay. tatlıcı Al;dülkadirin dükkAn.ında 1· stanbu d içiııd' 
hattin Güngörün muhakemeleri. tırlatarak matbuat hlirriyeti etra. ren kış mevsiminde hayvanlara li uğraştııh bu e~rarh cinayet yakalamu;. kave:a etmiştim. • ğu hal egider· e~ 

<lUn d f d k iyi bakılamadıjh ve açlıktan te. failinin RomanYa t araba sürü. Hemen orav:ı ko~tum. DUkkan daha yaşayıp . ııı ';.Or{I. 
ne e devam edilmiştir. ın a onuş~uştur. lef oldukları anla!'ltlmıştır. Bu cü.c~il Hacı Molla olduğu tahak· kaoanmıştı. KenP-nt"İ ca!dım. Ah. tanbul birincis111.di!· O 
Ge~en celsede maznunlardan Peyami Sa a bu sözlere karşı: yolda tedbirler alınması beklen. kule etmiş ve sebebin Sabri a- dülkad!r aqtı. Kendiı;ine Ssıbriyl vru'u gibi ' f 

Peyami Safa müdafaasını yapmış. - Müddeiumumi, demi~tir, her mektedir. Et fiyatlarının yUk. dında bir c:ocuk olduğu ort:tya teslim etmesini ~övlcdirn. Bura- z~n .. y~ bir y;at\1~ •' 
tı. Dün JnL'"'llllJl vekilleri İrfan E. mutad sözlerimi yanlı' tefsir et. selmesi bu suretle hayvan ::ıcvki- konmuştur. da olmadrı!ı cevabını verince. i- rus~nun "teki yarı ~ 
min ile Suad Ziya müdafaalarını ti. Hatta Atatürkün vecizesini bi. yatının gittikçe azalmasından DUn birinci sulh c-eza hakimi çeri •rinnck iııtcdim. Mllsaade denıyor: 0 

. . 
0 

ff 
okumuşlardır. Evvela söz alan le. Ben "Davacı biziz" yazısında ileri gelmektedir. Re§it ile hadisenin tahkikatını etmedi. i t nbul 9ebr1rı1 t''~ 
Suad .z· a kısa 1 .. 1 hakaret bulunmadıg~ını, matbuata idare eden müddeiumumi mua- Merdiveni kesmişti. germek . 

5 
a ptıla~ınt~ ıııısıl 

ıy • ca şun arı soy e. 1 vini Fethi Sezai clnavetln ielen. üzere kcndi~ini ittim. Yere dils- tı bu ~ar taribİ 
miştir: isnat olunan tahakkümün mevzu. Kömür İŞieri diği dükkina gitmişler, kRtil de ti!. Yuk3rıki ooıı"ıı rıktırı. Sah. en zarı! ve havad~r ~~ 

"- (İmtihan) ve (Davacı bi. bahsolamıyacağını söyledim. Ya. hazır oldui?u halde keşif yaptık. ri karvolad!t vatıvord•ı. Beraber taşıması, eıı ast jtıtı' ~ 
ziz) yazıları için Peyami Safanın ni tahakküm etmekle Hikmet O. Etibank 1 Mayıstan son- tan sonra, Hacı Mollayı adliyeye J?elnıe~ini sövledim. Fa.k:ıt aşa. rında butuıırn tcıııı' g6 
sözlerine ilave edecek birşey yok. natı yerinden mi attırdı." •. • l getirmişlerdir. ğıy11. inince Abdi.Hkadirin ba.vıl. terinin bir ba "İft~ 
tur. Ancak, Afroditln mahiyeti Demiş ve Atatürkün vecizeıL ra uzerıne a ıyor Öileden sonra birinci sulh ce- dıı'tmı anladık. Yataı?ma vatıra- bartacak yerdeİıı ,eııı sı 
adlı ve Yunus Nadi imzah yazı. nin de: Etibank kömür i1leri müdürü za hakiminin huzuruna çıkarılan rak vitiik. Ssıbri ertesi f:er.e Aboo nedense, seyoğ ute'°' 
da, Konyalı İbrahim Hakkı istih. "-Matbuat hürriyetinin mah. Macid dün belediye iktısat müdü. katil va.kavı şöyle anlatmıştır: dülkadirin öldii~ünil söyleyince lardan daJıa ırt; ~ 
da( edilmi.:, Afrodit kitabının zurlatı, ancak yine matbuat hür. . ·ı b" l'k ''-Olanlar hep iki senedir be- çok korlrarak klrru:eye bir şey rant . '· 

•• :r • • 1 " k . rıi ı e ır l te gazhaneleri gezmiş, ra.ber yaşadığım Sabri adlı ço. söylemedik... nır ar. el~~ 
mustehcen olduğu hakkında ra. rıyetıy e zail olur. e lınde ol. senelik istihsallt hakkında etraf. cuk ,.Uz.ünden o~uştur. Kendi!! Hacı Molla oor(!Usunu mUteakip Kendi rnabaJl ,ı.-i. ~ıl 
~~ v:Yr:ı~~:~iı~~abire:~e~ du~u~~=i~~:~r:~avini: lı malumat almıştır. ile bcra.ber ahıroa yatıp kalkı. tevkif edilmi~l:r. rürler. ooııuk.; seb'rw~ 

Etibank kömür i1ini bir mayıs.. mia bulutlar. ~ .• tıt' 
lrl\undrğı şöhretten istifade ile ''-Vecizeyi yanlış ıöylcmi§ tan itibaren üzerine alacaktır. El. p,·,gQSQ VQZl•yetı• :r l dı)"' sıJI 
bir murahabacı Pibi davrandı.ıh olabilirim. Zira ben nihayet bir cihetine Be .ebı't şalı 

.. ı:;• !erinde k~mür olan toptanerlar bu h "'' e ;J 
söylcniltni•tir. Konyalı bu suret. hafızı kUtüp değilim. Fakat "mat. k 1 · b' - ya her an~ . Ui\I ~ ömilr en ıtirinceye kadar pera. . ruble i ç 
le vuifei adliyesini suiistimal et. buat tahakkUmil" cUmlceine ge. Fiyatlarına zam yapılacak maddeler hakkında ile hır ye · ııev kendecilere satıt yapacaklardır. . . .

1 
.... ; • bır ..l 

ti~ ''"in de bu yazı 1"le t-1..:dc u~. lince, ben o fikirdeyı'm. Tellkki ışıttı er , .. ' 11fr. 5
• ~ olA& 5 Belediye, Etiban1un tehirde a. T 1 d h 1 r ıt T k. , b. 1 . b " d . . ' ' ' ' • • t ci duyar a . eff ramıgtır. en ıt ıse ır muhani.. mese esı u. emııtır. çacağı yirmiden fazla perakende u o car ara u r u s a !atan bula k~f\Ş . ....J.11. 

Nı mecbur olduğu bir vazifedir. Neticede hakim Halil, muhake. satı~ yerini daimt bir surette kon. • 
1 

k dedilcJerı ~~ </• 
Ortada hakaret olmadığı gibi bir meyi karar verilmek üzere 8 ni. trolde bulunduracaktır. =al hop etrni;tl~ıtıl 

kasti cürmi dahi yoktur.'' san gUnU öğleden sonraya bırak. re ket et m e 1 e r 
1
· b ı' I d 

1
· r ,. , d ,· y e uıacaı; Suad Ziya bundan sonra Se1l. mııtır. stadyoırı kur 9e1'iJde # 

hattin GUngörUn yazısuun röpor. Yeni Valdehanı bitti ri vakit, aynr f~.J. 
taj mahiyetinde olduğu, muhL Ağırcezada bir karar Sovyetlerle 900 ton ttrtik nl Sakman dUn "ay ve kahve tılar. bul ta!' ıOl'J 
k Yeniposuhane kar•111ndaki Ev. " Bin" istan .. .,u1' 

emenin safahatını bildiren yuı. g· k ld beııı.be at ..+ "' 1 :r için yapılan rntızakereler bit- lthallt tUccarlarını bir toplan- . . -a bı·r bi.1rı.·1~ ır ec e r ç ıg .. JgI O- kafa ait Valde hanının in•aatı nı sıne... • ... ' 
da ise milddciumumtnin franaızca kantada arkadaşı garson Kena. :r mtştlr. Sovyetler bu malları ta- tıya. ça~ırmıı}, burada kendile- ıonıl• · · 
bilmediğini söylemenin hiç bir nı öldüren Ahmet K~a, dUn bi. bitmiıtir. Hanın alt katma Vakıf tanbulda teslim almağı kabul rine son gUnlcrde hllkflmetin §irin pasta 

53 ağını 61 
Paralar İdaresi, ikinci katına İs.. t · 1 d. b 1 1 1 ı yeri aç'' li~9 zaman suç sayılamıyacağı, zira rinci ağır ceza mah emesi tara- e mış er ır. azı madde er n f yatlarına ence etle a f'.J 

herhangi birisine: fmdan 3 eene müddetle hapu, tanbul posta müdürlüğü, üçüncü Yakında. piyasadan mllbaya- zam yapacağı haberleri üzeri- kes aynı sut sertıı't',.,.. 
•·- Sen fince veya çince bll. ölUniln ailesine de 500 lira taz· katma da Etibank yerleşecektir. ata başlayacaklardı r. Tiftik ti- ne ptyasad:ı b:ışgösteren gayri· Te§ebbÜ5 ve dl 15 ~ 

minat ödeme"c mahköm edil • Di~ger kat. isteyenlere kiraya ve. yatlnrmm y11 kııelmly~ce~I u. mes,ru hareketlerden' bahset- i d n bir ıtaçı 1.,1 ıı ..r 
miyonun t" demenin hakaret oL ır. tnlt ""d·ııı·yor. •'"? ......... • r n e b•,. ~ 1"' miştir. rilecektir. .,, miştlr. Ticaret MUdtirU bu g\bt · d ottttatl tJf' 
-nadığını ·ıeri sUrmilş ve mückkiL Ahmet Kaya evvelS 18 sene~ "Evkaf Emin.önü. Unkapaiu yo: ' Son' · günlerde ' Ameı:ikaya,' harekette bulunanlar haklnn- !:~iş gibldirıerj tJit 
lcri hakkında beraet-lı:uan veril. ağrr hapse mahkum edilmiş, fa.. lu açıldıktan sonra da buralarda 100 bin ndet tavşan derlsi gön- dn şiddetli takibat ynpılacnğrnı dlitten 500ra ~yoti i..iel 
.nesini istemiştir. kat ceza tahrik sebebinden 6 se. büyük hanlar yapacaktır. darilmiştir. 100 bin dert 22 bin söylemiş, tthalM tUccnrlarının b' . ma açı . Y"'~ 

irfan Emin de matbuat hürri. neye ve yaşının küçük olma.sın- liradan ra~ıa. kıymettedir. bu gayri meşru hareketler! ön- ır sıne ıiı)'orı ısıf 
;etinden bahsederek, içlerinde dan da Uç sene)-e indirilmiştir. Tittlk İhracatı lemeslnl bildirmiştir. tane daha. açyenl ot 
''Cem" de bulunan bazı mecmua. Süt Fabrikaıı Tiftik ihracatçıları ulrltğl 'l'Uccarlar ' hu yolda vaidde Elverir J<ı rıle"'11 ,,..~ 
1 h ck· • ~·-la da dUn toplanmı11, ay baı:ıındnn t- ~'nlunnıu ... ıardır. bul tarafında ı·ndt11 Q an d ıme vennış, ..,u,u r o Y v ., it afe ı 15'· fl".ı 
ıam2.11ki :.adrazam ve hükQmet ri. 23 N / S A N hunbulda kurulacak güt fab. tibaren tatbik edilecek atan- Diğel' taraftan tiy:ıtlnrı pa- timdiki ~ ıcabil 0 6,ıı 
calinin nasıl tenkide uğradığının rikası işi ile Londrada bulunan dıırdlzasyon nizamnamesinin halılnşncak olan maddelerin rar kurma. rt1utadı~ 
görüleceğini söylemiş, Atatürk Çocuk Bayramı Ziraat Vekaleti heyeti meuul ol. t:l~tblk hazırlıkları 11e meşgul buhranı .devam etnıoktcdl~ onlara dahı rite'd 1' 

23 Nl.aan Çocuk Bayramı ve Çocuk kt d H b • ..ı· o muştur. Bir nisandan sonra ~mıt Korunma kanunu \:'k- rağbet göste ~ devrinde ise elbette ki matbuat tna a ır. eyetten elcuıyeye 1 Hııttaııı, çocuklo.nn yalnız t:ğlenme. n zamnamcnln tesblt ettiği tılctan ı-ıonra raallyctinl tatil tır. ,.1,t ve tenkit hürriyetinin çok daha '81 tçln değil en mUhlm yurt dav:ıımrn gelen bir haberde bazı firmalarla tiftik Yasıflarından gayri mal- etmiş ola 11 ihtlkA.r komisyonu de ııtı 
geniş olrtUtsı l&z11ngeldiğini anlat.. tnhaklmkune. hizmet maksndlle tesis kısmen mutabrk kalındığı bildiril. larm lbracına milsaadc olun- Ticaret Yelr~letluln C'mriylo Bu saY~ gibi bl ıııı1 ~ 
mı•tır edil ı ti mektedir. mn.·acaktır. cttı11 "''enidon f ali etin ı aı-ıla •'Beyoğl~ fstaıı .. :ı: • m ş r. " a, Y "' > •• ; - Fithakıka "l:;ciıı 

MUddeiumumi muavini Mahir Çocuk r.11trrcme liurumu Hakkı :\ezilu cUiu ını:}trr. ··ru "' 
Uıe verdiği cevapta, Peyami Safa. GPnf'l Mf'rlmr.I Kömür Navlunları ı\nkarııya alttı Komisyon dlin saat lG,30 da böyle hakir '

0 
fe1'

0 ,o 
nın müdafaasındaki "Matbuat ta. Ticaret Vekil.letl teşkllft.tlan mıntaka 'ficaret mlldUrlliğlin- caretini ~ısf~e: rıı1lı~ 

Koordin.uyon heyeti tarafın.. dırma mUdUrii Hakkı Nezihi de Ticaret mlldUril Avni Sak- veya iııkışa bit ,ıı ~ 
dan 15 nisana. kadar muteber ol. dün akşam Ankaraya. ıltmlştlr. man'ın reisliğinde toplanmış Kıymetlerde ııatbll ttfA 
mak Uz.ere tesbit edilen gömUr Hakkı Nezihi tthalft.t. ve lh- YC yeni faaliyet esaslarını tes- baSJl otuyor·;.? vaı'ıııı ,.. 

... . , •. ·'.!·&. ....... ~l , " .' ·. - . 

iAi nolda: -
Eğlenmek ıst(l}en 
halk için at hazır 
Ga.rdenbur yıkılırken hir

coklarımız sinlrlan<.llk: 
- lstanbulun •nezih bir el;

lence yerl vnrdı; işte o da yı. 
kılıyor; dedik. Hnttıı., nramız:
dan hazılnrı bu eğlence yeri
nin kısa. bt r t nrihini yaznınya 
kadar ileri gitti: teessüflerini 
söyledi. 

Bazılarımız da: 
- Hayır! dedik. Yıkılı.} or 

ama, yerine bir yenisini koya
C'ağız. Belediyenin Taksimdeki 
gazinosu bu maksaUa yapılı. 
yor. Üstcllk hem daha tnzla eğ
lonccek, hem daha. az para snr
fcdcceğiz. 

Ve, Gard en yıkıldı; belediye 
ı;-azlnosu yaprldı. 

Buraya kndnr iyi. Ya bun
dan ötesi? .. 

Bug-Un her iki tUrlU konu
ı;anlarımrz için de neticeyi el
ile tutulabilecek bir şekilde 
mUsbet mUtnlca etmenin munı. 
kUn olduğunu tımit ederiz. 

lşte bir sual: 
- Belediye gnzlnosundıı İs

tanbul halkı eğlenebiliyor mu? 
Eğlenmiyor! 
Şu itibarla. ki, gazinonun in. 

şanu biteli en azı bir buçuk ay 
olduğu halde gazinoyu işlete
"°''{ mUeesose henuı belli bile 
<l ·1c1ir. Belediye mi işlete-

eek? yoksa diğer serbest bir 
meslek erbabı mı?.. Beledi=:e 
doğrudan doğruya bir şahsın 
işletmesini mUnnslp görmüyor. 
Belki hnlkm bo.şına hela. olur 
diye! .. Sonra bu Jrndar emek 
\'e para sarfedilen, tertibatı bu 
kadar mUkemmel bir bina ka
dir kıymet bllmlyen lıir ıutis
tecire de dUşcbtılr. Şu halde 
belediye işletsin? .. Fakat yapı
lan hesaplar uymadı ki beledi· 
Yo kcndtnln de hissedar bulu
nacağı böyle bir şirketi ui r 
ttlrlU kuramadı. 

HUHlsa bugUıtkil \'UZiyet ga
rip blr ~ıkmnzdadır. Aşağı tU
kUrscm salrnlım, yukarı tllkUr. 
sem bıyığım! .. Bir eğlence yeri 
değil bir manken bina.. Eğer 
eğlenmeğc niyetiniz varsn 
"Sanki eğlernliml.. diyerek 
parkın etrafını bir dolaşabilir; 
bu lrnfcso koııwuş ZUmrUdU 
Anlrn kuşunun kanatlarını sey
reclcb!liriz. Amıı, hakikaten cı?
lcnmck mı lstiyorsuonz? Bir 
muzik dinlemek, hafif bir içki 
almak niyetinde misiniz; biraz 
sabrediniz. Be'f'diye henUz dU
şUntiyor. 

Yani eğl~nmek hıtlyen latan. 
bul halkı için at hazır .. !ş mey
danın toprak seviyesine kaldı. 
- K. 

navlunlarma armatörlerin itirıı.- racat bfrlikleri etratıncla Tica. bit etmiştir. Beyoğlu ,,ercı:.ı ~ıJgııdJ!ı 
zı tir.erine Münakale Veklleti ret VekAletlyle temular yapa- Komi&}"OD bilhassa flyatlnn arlı,.. ııt 
tarafından NeJ·at isminde bir caktır. htikfımet t.arafındnn pıı.h:ı.lılnŞ- yığın mcı ıtcarıtt ırf 

lht.lkıin önlemek i"in tıracak mndd~ler Ur.erlnrle bir mertebeye ç ve f • müteha.'!elS §ehrimizc gönderil • ~ ilrt1e iJIC:~ 
m.iştir. Bu mütehassıs tetkikler alman tedbirler ihtiklr hareketi ynpılm:ı.ması itina: serp ı~sir et' 
ya.pacak ve tarifenin a.ı olup ol. Mıntalrn ticaret ınUdtlrU Av· yolunda ı;alıı;;ncaktır. efsanesini\ernrnell: lff'j 
madığmı tesbit edecektir . .Ar • mevcut ıno etı1'1e ~ 
matörler tarifenin arttrnlma.sı. s h t k A 1 ~ Jer daha ilave ıırlı' ı•f~~ 
nı istemektedirler. u sa e a r 1g1 Biıce bU ::ı gôt~~ 

rafına da a 111ıs tı 

~-~~~.~ .. r.!.~ .. ~~.~~!.~! .. ~~!!!!. Piyasadaki T aşdelen ve Defneli sula- ~~;:~.:: :e:~~::~:~ 
ıs Mart 1920 k ld 1 1 btanbul ur• vi1' et tıtl 
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~ mt rnak•tıı ırt•' ' 

Franııı1! ılrketl tara!ınd·ın Kadıl<.ö. 

yünde ln;,a edilec~k ucuz ~ya bıırn. 
kasının resmikUŞl\dı yann icra e:!i. 
lecektir. 

Fatih, Betlkla§ ve OıkUdarda da 
~yle ucuz qya tınrakalan inşa edl. 
lecck ve Emanet kadrosundan 11çıkta 
kalan memure hanımlar buraya ytr. 
ı,.ştlrlleceklcrdlr. 

Perşcmb. 

28 Mart 
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Taıdelen ve Defneli ıularının 
yevmi iatihaalatı muayyen oldu. 
ğu halde piyasada bunun birkaç 
misli miktarda hıllt Taıdelen ve 
Defneli ıuları tatıldıfı yeniden 
yapılan bir tcftit neticesinde an. 
laşılmı~tır. 

Taşdelenin 24 tUtte verdiği ıu 
74 tondur. Bunun ancak 20 tonu 
damacanalarla ve titelerle ıehre 
naklolunmaktıdır. Defneli tuyu. 
mm iıe gUnlUk verimi 18 ton ol. 
masına mukabll bunun da anoak · 
yarısı lstanbula indirilmektedir. 

Buna mukabil istınbulda, An. 
karada ve Anadolunun tren ıil
zergihı tehirlerinde bOl bol bu 
sulardan utılmaktadır. Evkaf bu 
su şi~elcrinin afzrna vurulacak 
"E. T. D.'' yazılı mühUrU de ik. 
tısat" vekaletine tasdik ettirmit 
ve bunlan taşıyan mühürleri da. 
macana ve tiıclerin •iıını vur. 
durmuJN da yino 11tıcılar ıuyu 
karıştırmıılardır. 

Evkaf, bclod.fyelerin b.tı tulan 

satan dükklnların ve aatıt yerle. 
rinin 11k sık teftit etmelerini is... 
temi9tir. Evkaf su membalannda 
memur ve müstahdemler için dört 
bina yaptırmııtır. Bunlar da b!r 
buçuk ay sonra müteahhit tara. 
fından Evkafa teılim edilecektir. 

Şüpheli bir ölüm 
Cibalide bir kulübede oturan 

60 yaılarında Hacı Tahir adında 
birisinin Uç gilndenberi dıt1rı 
çılcmadıltnda 1Uphe edilerek ku. 
lUbesi kmlmı91 kendi.sinin ölU ol. 

duğu ıörutmUttUr. Ccaet ~rıa 
kıldınlmııtır. 

Temizlik Kamyonları 
Belediye temizlik itleri için 

yeniden 16 kamyon tamarlaau~tı. 
Bunlardan be§i nisanın on be~ine 
dolru teeUm. olunacaktır. 

m.addl kolaylı .,rd':& 
. . tere y rr'~ 

riti1rnı1 ış ı•l• 6'1P' 

B rnakıatl• ,11ııl' 
u fıf\S ' ·dit' 

~~~~~~~~~&' ~ 
~--d' • ıılıt.f l t 
Ecnebı ~,_pıs!; 

ı!ligı;JI) 
Llrxıe.tı ~tıl~ 

komisyon an ~ ı• 
tarda. bulun url•~UJ' 
edecek va~arla.t' 
verilen ~~1~· tere bildiri 
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Doktor Klodius 
Romanyadan petrol 

yerine tebessüm almış 
Fra~uzca Parisuvar gazetesine 

Bel"rattan bildiriliyor: 
Bükrrşten öğrenildiğine göre, 

Doktor Klodius ile Romen hü • 
.clımeti •arasındaki müzakereler 
uzlı t;İtmemektedir. Alman mu. 
rahhası yapmış olduğu acil teklif 
ıle suııları istemektedir: 

Polon_ya altınları 
nasıl kaçırıldı ? 

1) A!manyanın Tunadaki filo. 
tillasının yakıcı madde hususun
da besier.mesi ve bu petrolün Al
nıanyaya verilmiş olan petrol 
konte:ıjanının dışında tutulma~ı .. 

Serveti kaçrıan kaptan 
macerasını anlatıyo r 

F ransada ilk defa 
olarak 

Paskalya yortusun
da dava görüldü 

~on hllılisP. eı;nasınıla bazı 
yerlrrrlekl alıcı rarlyo makinP-

1 lcırlnin kıı:a rlnl~alsrı 7.ı\lltPt
ntPıniş Olmalarının ı::ehehi )"İOe 
yuk11Tırla mevıuıı hahsc<lilf'n 
el~ktrik rlP~ıuJ\ıı.rıııdan haşka 
bir ı;ey def:ildir. - ,\ . 

. 
Kadının or~uya 

hızmeti 
Pariate kadınlar evle

rinde ağ örüyorlar 
Fransnda fabrikalar ordu 

içln 'çalışmaka iken halk da 
gayretini eslrscmcmektcdır. 
Herkes evlerinde elinden ı;clen 
gn~ reli güı;trerek onlu için ça
lısmaktadır. l'ariste 35.000 ço
cuğu yedi yaı;ına gelinceye ka. 
dar yetiştirmek işiyle meşgul 

olan bir mties ese çocuklnrurn· 
bir yandan file önne!'lini öğ
retirken bir yandan da evlerde 
fileler hazırlanmasına nezaret 
etmekterlir. nu rııeıer (ağlar) 
beton lstlhkAın kulelerinin, 
toııların Ye hangarların maske
lenmesi için lAzımdır. 

Fransanın hllt~In kadınhuı 
bu el lşiııl blldikl~rl için çok 
e,·lerde, kadın i~çi çalıştıran 
nılles:;cselerde a~lRr örlilmek.
tedlr. Kıulınlnra hllkfımet ta
ı·atından iplii;I verilmekte. ve 
bu şeklide i:;;si1. kadınlar hem 1 

ratana hizmet etmekte hr>m de 
ıuı,·atla rını kazanmaktadırlar· 

°K1Hlııılrtr haftada lki hııçuk 
file (aA°) yaııabilmektedlrler. 
Bu ağlar diirt metre azun~u
Ye dört metre geni~lit:'indeılır
ler. Huna mukabil kadınlar 
ı:rn frank (diirt lira kadar) 
hartalık almıı ktnclırlıu. ~imdi· 
ve kadar Fransı'z ordnırnna bu 
Şekilde 3000 file hecllye edil
miştir. 

Yunan elçisi Hariciye 
Vekil ini ziyaret etti 

Anlc"r", 27 (A.A.) - Yunan 
büyiik el~i"i Ekselans Refael Ha. 
riciye Vekili Şiikrü Saraco~lu'nu 
:dvaret ederek Yunan ic;tik!Sılinin 
yılclönümü münasebetiyle yapılan 
tebrikata h iik\ımetin tcşckkürlc. 
rini iblıii: eylemi"tir. 

lTIZAR 

Y uımızın çokluğu dolay11iylc 
Troçki mülakAtrnı buırün koya. 
madık. Yann dnAm edeceğiz. 

2·, A :man sanayii tarafından 
verilecek yeni makineler vasıtasi
le Rom:n petrol kuyularının işle. 
t!lme·i. 

Romen ticaret nanrı Mösyö 
K:-istu, bu tekliflere cevaben, 
meselenin, yükcck petrol komi. 
serliğine havale olunacağını ve 
b;:ıhse nıevzu makamın meııcleyi 
i~tcdiği za~an tetkik edt'ceğini 
na·>:ikane bir şekilde bildirmiştir. 

Du cevap iki gün evvel verilmi~ 
ve biraz olsun sukutu hayale uğ_ 
rayan, Doktor Klodius idaresin. 
deki Alman iktısat heyeti ertesi 
gün çalışmamıştır. 

Doktor Klodius karm ve arka. 
daşları gezmeğc gitmişler ve mü. 
zake,.elere salı günü devam etme. 
ye karar vermişlerdir. 

Heyet salı günü Romanyanın 

yeni dış ticaret naTırı Mösyö 
Kristu tarafından kabul oluna. 
caktır. 

Almanyanın Petrol Açığı 
AllT'anya kendi membalarından 

s.:nede 350 bin ton, Polonya ku. 
y hrından 500 bin ton petrol al. 
:na!,t2dır ki bu da ceman 4 mil
yon ton etmektedir. Halbuki Al. 
r • ~· aya harp halinde iken sene_ 
v: 12 milyon ton petrol lazımdır. 
Bu hesaba göre Almanyanın se. 
.;;iı milyon ton açığı var demek-

tir. ~ 
İşte bunun için Almanya Ro. 

manyadan petrol satın almakta 
ısrar göstermektedir. 

Romanya geçen !;ene Almanya. 
ya 125 bin ton petrol satmış, 

Rusya ise ancak birkaç bin ton 
petrol vermi~ti. 

Fran"ıTca Parisuvar f.azctcsi. 
nin Londra muhabiri Pol Gardo. 
geçen eylül ayında Alman işgali. 
ne uğramış olan Polonya hazine. 
sinin ne ~ekilde kaçırıldığını şöy. 
le hikaye ediyor: 

.tnı::iliz tebeası olan 33 yaşında. 
ki R. E. Bret kaptan Eosen isim_ 
li 4216 tonluk bir Amerikan pet
rol gemisine kumanda etmekte. 
dir. Bu küçük petrol gemısınm 

sürati saatte yalnız sekiz mildir. 
Ge~en eylül ayında kaptan 

Bret gemisiyle beraber Romen li_ 
manı olan Kpstenceye geliyor, 
İngiliz konsolosu kendisini çağır. 
tarak şu teklifte bulunuyor: 

- Yetmiş beş ton altını Tür. 
kiye tarikiyle nakletmek vazife
sini üzerinize almak ister mısı
niz? Bu hamulenin kıymeti yirmi 
bir milyon İngiliz lirasıdır. (Bi. 
zim paramızla 126 milyon lira.) 

Beş Dakikada Karar 
Bret evvela bu muazzam yekfı

nun vereceği bürük mesuliyet aL 
tında biran sükut etti. Bu kıy. 
metli hamulcyi nakletmek bir me. 
sele idi. Bir müddet düşündükten 
sonra karar vermişti. 

Derhal konsoloshaneden çıktı 

ve hiç kimseye bir tek kelime bi
le ıöyleır.eden gemisine döndü; 
ve küçük petrol gemisini bir de. 
miryolunun uzandığı rıhtıma ya. 
naştırdı. 

O gün gece yarısı, beklenilen 
tren geldi. Her biri yetmiş beş 
kilo alan tahta kutular içinde al. 
tın külçeleri vardı. Bu tahta ku. 
tular alelade marşandiz vagonuna 
yerleştirilmiştiler. Kutuların ge. 

lrlandalı tedhişÇiler 

Muhafızları b 3 ğl ıyarak bir 
ney ı yak mağa teşebbüs 

hapisa
ettile r 

L<:-ndradan bildirildiğine göre, 
Prinsitovn'daki meşhur Dart
mur hapishanesinde 24 mart ta. 
rihinde ~ayanı dikkat vakalar ce. 
reyan etmiştir. Aynı gün saat l 6 
ya doğru hapishanenin "D" blo. 
ku namındaki kısımda dumanlar 
yükselmiş ve büyük bir yangın 
başlamıştır. 

Anlaştldığına göre İrlanda cum 
huriyetçileri ordusuna mensup 
tedhişçiler iki muhafızı yakala. 
yrp bağlamaya ve bir hücreye 
hapsetmeye muvaffak olmuşlar: 

ıonra yangın ~ıkarmışlardır. 

Dartmur hapishanesi idarecile
ri c;aat tam 18 de vaziyete tama. 
men hakim olmu~ ve sükiınetin 
avdetini temin etmişlerdir. 

Bu hadiseden ~onra D bloku
nun çatısında biiyük bir delik gö. 
rülı;ııüştür. Şahitlerin ııöyledikle. 

rine göre esas bina ateş almış ve 
yangın her tarafı sarmak istidadı. 
m göstermiştir. 

Darbenin gayet büyük bir iti. 
na ile hazırlanmış olduğu göriil. 
müştür. Hadise tam çan saatinde 
husule gelmiş ve daha muhafıılar 
hapsolunmadan hapishane ateşe 
verilmiştir. · 

Bu hadiseden sonra İrlandalı 
cumhuriyetçiler ordusuna 
5up tedhişçiler tamamen 
edilmişlerdir. 

men. 
tecrid 

Yangın hapishanenin elbise de. 
polar.ı kısmında tahribat yapmış
tır. Zarar ziyanın ehemmiyetli C'l. 
duğu zannolunmaktadır. Bu ha. 
diseyi çıkaran tedhişçilerin ~efle. 
ri ayrı ayrı hücrelere hapsolun. 
muşlardır. 

r ç;;;;,:;;;;,~; ... aj;-;~d-:k"l~-:ı 
Ünivcr~ ~.~~in ~~ ~g~~ ~r~ ~!.n~~da~c~.::rr tmübc ... 1

1 yoklamak ve pedagojik bazı tecrübeler yap. viyeleriyle makıisen mütenasip bir netice ver. 
nıak üzere Profesör Sadrettin Celal'in idaresin. miştir. Bi,.e söylenenlere inanacak olunak iini. 

·deki bir heyet çalıtmalara batlamış. versite talebesinin umumi bilı:isi bir orta okul 
Bu haberi dünku guetemizin ikinci sayfa. talebesinin bilıtisinden daha ileri de~ildir. İlk 

sında okumuş olacaksınız. tahsil çağından itibaren üniversitenin son sö. 
Şüpheıir. ki yetişmesine emek sarfedilen mcstrin~ kad11r harcanan bütün emekler de bu 

bir nulin ne öğrenip ne unuttuğunu ve netice umumi bilgiyi :r:crrece aşmamaktadır. 
!tibariyle ilim muhassalasını bulmak için iyi bir Ba§ımızı iki avuçlarımız arasına alıp düşii. 

_ "'•ti~t!~~;'.:..:=.1::'..:!:!::"• rörc, ilk talebe :::=::~~- -· ·--·-·--' 

miye nakli tam dört !laat sürdü. 
Aynı trenle gelmiş olan bir adam 
nakil işine neıarct ediyordu. Bu 
ad11mla beraber dört kadın ve iki. 
si kır çocuğu olmak Ü.zere yirmi 
altı kişi daha gelmişti. 

Harici görünüşünden biiyük 
ıstıraplar geçirmiş olduğu anlaşı
lan bu adam Miralay Matuzevski 
idi. 

Mevzubahis altınlar Polonya 
milli bankasından kurtarılmış O

lan servetti. 
Rret k;tptan şunları anlatıyor : 
"Nazi casusları Polonya altın. 

!arının Eosen ile nakledilmekte 
olduğunu biliyorlardı. Evvela ek_ 
seriyeti Romenlerin teşkil ettiği 
mürettebatı tehdit ederek gemi. 
den uzaklaştırmaya gayret etti. 
ler. Filhakika bunda muvaffak da 
oldular. Bir kısım gemiciler işini 
bıraktı. Sonra bir Romen liman 
memurunu satın aldılar. Bu me. 
mur bana gelerek, bö}·le hususi 
b;r hamule ile hareket edemiye. 
ceğimi çünkü gemimin yalnız pet 
rol nakline tahsis edilmiş olduğu. 
nu söyledi. Bu memuru da sava.. 
rak gemiyi iskeleden hareket et
tirdim; denize açıldım. İki •saat 
sonra tekrar sahile gelerek mü. 
rettebatımt ikmal ettim. 

Böylece Köstenceden ayrılmak 
imkanını kazandım. Gemimde 
yolcu olarak Miralay Matuzevski 
ile arkada~lannın bir kaçı vardı. 
Biz sahilden ayrıldıktan birkaç 
saat sonra Berlin hük(ımeti Bük. 
reş hükfımetine müracaat ederek 
Polonya altınlarının Romen top. 
raklarından dışarıya çıkarılması. 

na müsaade edilmemesini bildir. 
miş ve bunun için de hiç bir se
bep göstermemi~. Almanların ve 
Rusların istedikleri herhangi bir 
zamanda bize taarruz edebilecek 
vaTiyette olduklarını biliyordum. 
Bunun için herhangi bir ihtimali 
gözönünde bulundurarak sahil. 
den sekiz yüz metreden fazla u. 
zaklaşmayordum. Herhangi bir 
tayyare veya geminin taarruzuna 
uğrar uğramaz gemimi derhal 
karaya vurduracak, böylece kıy. 
metli hamulem olan altınları kur. 

Askeri mahkemede davaları 
görülen 44 komiinist mebusun 
muhakemelerine paskalya günü 
dc devam edilmiştir. 

Bu, Fransada birinci dda vaki 
olan bir hadisedir. Çünkü pas. 
kalya günü bütün mahkemeler 
tatildir. Halbuki askeri mahke. 
menin nizami başlayan bir muha. 
kemcnin mütemadi surette deva. 

' mmı ister ve verilen fasılalar an. 
cak hakimlerin, şahitlerin ve müt • 
tehemlerin dinlenmesi için lazım. 
gelen zamandır. 

Ta·bii ki dinlenmek için iki 
yortu gününe ihtiyaç yoktu. Bu 
yüzden hakimlere ancak öğleden 
sonra bir tatil verilmiştir. Erte5i 
gün saat 9 da muhakeme hafi C'la. 
rak devam' etmiştir. 

Saat dokuzdan evvel mahkeme 
salonlarında müttehemlcrin eıleri 
dO'Stları ve akrabaları bulunma~. 
taydı. 

Bundan evvelki muhakeme gün. 
!erinde dava başlarken mahkeme 
salonu boşaltılmakta ve hakimler 
karar için çekildikleri zaman halk 
mahkeme salonlarına bağıra, ça. 
ğıra hücum etmekte; bir miti!)j 
veya bir nümayi§ vaziyeti gcs~e. 
rerek büyük güriiltülere stlf>ep 
olmaktaydılar. 

Halbuki son defa ancak hihirr.. 
]er mahkeme aalonunda bulun. 
dukları n hükümler okunduitJ 
zaman halka içeri girmeye mifia. 
ade verilmiştir. Bu da iki dak:i~ 
dır. Bu suretle güriiltünün önülııa 
hiç olmazsa mahkeme salonu <i. 
bilinde geçilmiştir. - EntTan'lı 

taracaktım. Fakat bütün yolculu. 
ğumuı: sırasında yalnıı: bir tek 
tayyareye tesadüf ettik, o da bize 
yaklaşmadı bile ... 

Tam yirmi bir uat sahilkri ta. 
kiben seyrettikten sonra nihayet 
htanbula gelip Kabataş önünde 
demirledik . Burada altınları 
karaya naklettik ve trene yükle. 
dik .. Bugün bu altınlar ParHıte 
emniyettedir." 

1 Görüp düşündükçe 
·~--------~--~--------~-------------------· 

Ke~ardaki güzellikler 
JHi ıı , Yrııkn111Hn n.rkn-.mdnn "'t•ı,:iyordıım. Giherc\nlcrin 

clalııl .,·ıkt ı~ı, bir ~·er ~iiı·ıliim. Oriiın<.'ckkrin tozlu nğlannı ger
dikleri biı- l <'r. Ynnn~ıtl baktım. Kl\pnlı türbelerden biri ... Du· 
, n r kenl\ı·rncln n yiirüyer<'k ~lısırçnr~ı•uua doj;nı ilcrlocllm. 

'J'iirbc hu tnı·nftan dııha. i)i ı.....Ciriilüyor. Çinilerin dnııı ps
ı·ıltılurını, to:r.lnr hile si>n<liiı·cınemlş. HAia hu ye~il, mni, krzıl 
'-'iııll<.>r, J':'lill ~iize siiLe giiheklcrlnde hil'iktirlyorlnr. 

J>nh:ı yı\l,ınılın bakılsa kimhlllr (lahıı neler giiriilt'hilirdi. 
Fa.kat on hl rln hr.nim ıH·ı\mda c,-, cliı, bir ıııc:r.artık, ı;e.l "ed 
~·Uk-.elcn knnıklu, kunık-.uz, l·al<hzlı 'c mcr·mer oymalar, "on· 
ı·a toL tabııknlnı, 'c nilıa~ et gittikçe dcr.inle~lp koynlnşnn bir 
losluk 'nr<lı. • 

• ;'\lt':ıarlıi: ı n <'n<i<h')"l' ha kan J>Cl\l'C'relcl'iıulc, çcşmemEOl ;rer
lı•ı·in<it' ii) le nefis ıı:trmaklıklara. rn.<o:tln.dım, .ki dakikalarca du-
ı·ııı) hRkınaktnn k.(•n<liml alıımaclım . · 

'l'iirk 1'.C'\ ki, ' l'iirk sanat 1, d<'lnir ü.-.t iirulc ne 1n1 lı kn-rmı· 
lar, ne ~iiztl çiçekler, ne <·ana )llk.tn katmerler çize çize dola.,· 
ııı ış! .. Han~i ktl\'vet, demire bu yumuşaklığı, hu nndı kn·nm
lnrı ' crmi';'': ·· 

Hunların ii-.tiimlc 'l'iiı-k <lenıirdllğinln tnrihi yaşıyor. Asil'· 
lar, bh·çoi:,ıın1111 clnhn ) nlıhzını hifo diikcmcmi';'. 

J•'nknt kul Y"f""' ';-Cyleı·Jıı iimrii, ne clr. ol-.n, ınua,nP.n lıiF 
~.nrnn n ile <;<'\'rilmi::-tir. l>ikkRt edilnH!7., konınınaz, C!drgen
mcz-.<>. ~·nğuıur ım-. l nnclırır, 1.nmLıı çiiriitiir n~ rii:r.gt\r onları 
zcrrt' 7f'l'I'<' ılnjht ır. 

J -.tnnhıılun hlı·<:ok :.ı•nıtl<'rin<ln hu gii1ellikte şeyler, bu 
l\,·nrdn 11<'fi-. c~<'rler \'Rr· Jl<'IlSi nyni hnknn-.ı~ hn.ldedll' 
ı.nnıyorunı. 

!fiirhl'IC'r kapalı. Fnkat hana Ciylt• ~<'liyor, ki hıı kapnlıhk 
zi.rnl'r.llcr<' knr";'t lıir <.<'ılrlir. Onlardaki 11nnat ka.rmetin\ tüket. 
ıııck, ) eryiiziin<lcn -.ilım•k için dc{:il. 

~liizcl<>.r i<lnr<>.<.;i, hiç ":"iiphesiz hu r."crl('ri bcnclen evvel gör
mliş, orılaı·ılaki <.nnat deAf>rinl, henden dnha biiyiik "llll\hiyetle 
takdir <'tnıi~tlr. Onll\n kıırtarmnk h;in ll\:r.ım Jef'kn toohlrleri 
ele nln<'nklannı 11mıı~on1 ın. Yn k rnda. bir <lolaşsalnr, eminim, ki 
h u M7lnnı::-ıını dn AZ lmla<·nkl al"(lır. .HAKKI SU.HA GE7..GİS 
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Yeni Fin kabi
kuruldu 

Paristeki ~Sovyet ı Ribentrop l Balkan su_::iunun 
sefirinin çagrllması ! Staı·ın-H.ıtler mu- garantısı ne 

(Ra§ tarafı 1 incide) demektir 1 
te olduğunu bildirmi tir. la" katına çalışıyor 

• 
nesı 

Cumhur reisi Kalliyo 
nazuları tebrik 

istifa 
etti 

eden 

lielsinkl. :!7 (.tl.A·) - FJn
JA.ndiya hllkumeti bugün öğle
den sourn. istifasını Yermiştir. 

llcblnki, :!'i" (.J..A.) - Ryti 
yeni kabineyi teşkilo memur 
olmuş ve kabine şöyle tcşck
klll etmiştir: 

DaşYekil: RyU, hariciye na
zırı: Witting, Adliye nazırı: 
Lchtoneıı, Dahiliyo nazırı: Ba
ron ,·on Dorn, Emnlyott umu
miye nazırı: Tnnner, :MU<lnfaa 
nazırı: Binbaşı Walden, Mall
ye nazırı: ı>akkuln. 

Cuınlıurrclsinin ~özlcıi 
Helsinkl, 27' (A.A.) - Cum
hurrelsl KalUyo, istifa etlen ka,.. 
bine azasını lmbul ederek, harp 
hükumeti nıcsullyctinl kabul 
ettıklerl için kcndllerlnl tebrjk 
etmiştir. EzcUmle demiştir ki: 

Bugün mcmleketımtzln km·
Teti, harbin haşrndan daha lıil
yUkttir· 

liar.ı> esnasındaki ınesn-
Jnf ı.in sar!ettlğln1z kun·cti, kil
c;:Uk milletimizin imhasına mey 
dan vermemek için sulh imza 
ederken ıde sarfettınız... Sulh 
.şartlarının ne kadar ağır oldu-

ğunu biz bHlrlz. Fakat millet 
ve parlft.mento, ağır ~artlı bir 
sulhUn, bizden daha kuYvetll 
bir c1Uşmana karşı yapılan Ye 
neticelerini tahmin lmkA.nı bu
lunmıyan kanlı bir harbe mu
reccah olduğunu anlamışlardır. 

Memleketimizden parc;:alar 
koparılmıştır Ye bu çok acı bir 
şeyclfr. Fakat m1lletimlz u 
kahraman ordumuz yaşa.yor. 

Hundan sonra, cumhurrclei, 
memleketin imarına başlama
ya hazır olduğunu söylfyen 
Rytl'ye bundan dolayı teşek
kür etmiştir. 

St-0kbolm, 27 (A.A.) - Fin
landiyndan gelen bir telgrafta. 
Finldııdfradan hareket etmek 
üzere bulunan lsveç .gönUllU
lcrlnln dtin ~larcşal Manner.. 
hetm önUnclo bir geclt :rnptık
ları lıildirJlmcktedir. 

Mareşal söylediği bir nutuk
ta gerek kendi ve gerek Fin
Hlndiya ordusu namına lsveç 
gönUlllilerlne m Ucadcledekl 
kardeşlik lıareketinclen dolayı 

tcşekkU rlerini lıildirmiştir. 

italyan -Macar görüşmeleri 

Payart aynı zamanda, Sovyet 
büyük el~iıinin imzuınr taşıyan 
bu telgraftaki bazı ifadeleri, Fran 
ıız hükQmctinin dürilıt telikki 
etmediğini de beyan eylemi~tir. 

Payartın mevzubahis ettiği ifa. 
deler ıunlardır: 
"Sovyet hükQmetinin kiyaseti ve 
kahraman kızıl ordwnuz sayesin. 
de, Avrup~tn !İmali prkisiıı<le 
bir harp ocağı tutuşturmaya ça. 
lışan Fransız: ve İngiliz: harp~ile. 
rinin - Payartın verdiği metinde 
bu kelimelerin altı çizilmi~tir -
planlan yeni bir muvaffakıyet. 
sizliğe uğramı§tır." 

••sovyetler birliği, geçilmez bir 
kale olarak kalmaktadır ve bu 
kale önünde, sosyalizm ve bütün 
dünya i~çileri düşmanlarının -
bu kelimelerin de altı çizilmiş. 

tir - menhus pla.nları istikbalde 
de kırılacaktır." 

Sansür bu telgrafın gönderil. 
mesini menetmiştir. Bununla be. 
raber. Fransız; hükumeti, Suri5'i 
"Persona Grata" telakki edemi. 
yeceğini bildirmiş ve Suriçin Sov. 
yet hiikCimeti tarafından geri ça. 
ğırılması arzusunu izhareylemiştir 

Bu münasebetle, hariciye halk 
komiser muavini Lzovski, 25 
martta Payarta Sovyet hükümeti. 
nin apğıdaki cevabını vermi~tir: 

1 - Sovyetler hükumeti, Mos. 
~ovaya gönderilmek üzere çekilip 
Suriçin imzasını taşıyan ve içinde 
hattl Fransrz hükumetinden bile 
bahsedilmiyen telgrafın mefadın. 

Roma, 27 (A.A.) - Musolini, f Gazete makalelerinin belli baş. dan dolayı büyük elçi Suriçin 
aün saat 18 de Macaristan Baş. lı mevzuu, İtalya ile Macariıta. Fransız hükumeti. tarafından 
-vekili Kont Tcleki'yi kabul et. nın müşterek faaliyeti sayesinde •'Persona Grata0 telakki oluna. 
miştir. Kont Ciano, takriben iki Tuna ve Balkan Avrupasında sul. mıyacağr hakkındaki ı;ebeplerin 
saat eüren bu mülakatta hazır hıın idamesi keyfiyetidir. esasını anlıyamamaktadtr. 
bulunmuştur. :Matbuat bu hedefe yalnız doğ. 2 - Bununla beraber madem 

.Mülakattan sonra aşağıdaki ~udın doğnıya ali.kadar iki mem. ki Fransız hilkQmeti Suriç hak. 
resmi tebliğ neırcdilmi§tir: leketi değil, bUtUn kolll1u devlet. kında itimat meselesini ileri ıUr. 

'
1
.Musolini ile Kont Telelci ara. terin de i!tirık ettl~ini yazmak. mektedfr. Sovyetler birli~ htl. 

sınıfa yapılan görüşme pek sami. tadır. kQmeti, Sudçe Sovyetler birliği. 
m\ olmuş ve iki saat kadar Popolo di Roma diyor lci: nin Fransadaki büyüle elçilik va. 
devam etmiştir. 13 senelik bir ha. Resmi tebliğin, bütün entrika. zifetinden affedilmiş olduğunu 
yatı ola·n ve kıymeti hidiselerle lara bir nihayet vereceğini ümit bildinniıtir. 
teeyyüt eden dostluk paktına ederiz. Roma, Betlin, Budapcıte Paria, 27 (A.A.) - Havas a. 
ml·'ıst"n°1dt'n iki memleket arasın.. J·ansı bildin"yor • .. ve Belgrat arasında mevcut dost. • 
da1

"1° müstakil i!: birlig"inin ıımum1 Moskova n"~dinde yapılan ve 
K :6 luk ehemmiyetle kaydedilmeye -

ılatlarının tesbitine karar veriL P n· t~"-i Sovyct bu'·yu··k clç"ı•lnin · değer. Balkanlarda hiç ki,nw, al. a 1 
ÇA .. 

miştir." danmak ve oralarda doğrudan geri çekilmeai ile neticelenen dip. 
Bu dostluk İtalya ile Almanya dofruya müdafaa cdil~ek müt. lomatik teıebbüs, Fransa.nın ken. 

ve Almanya ile Macaristan ara. tefikleri oyalıyanların oyunlarma di haklarına şiddetli surette hür. 
sında ve 1talya ile Yugoslavya a. met ettirmek arın.inde bulundu. 

·· kapılmak: isteıuiyecektir. 
rasındaki münaı;ebetlcrle mu. ğunun delili olarak telakki edil. 
kemmel surette kabili teliftir. iki Yugoslav Gazeteleri mektcdir. 
hllkfimct, Tuna havzasında ve Belırat, 27 (A.A.) _ '\'u&os.. Pariatc turası tebarli:t cttiriL 
Balkanlarda sulhun muhafazası lav matbuatı, Macar Baivekili mektedir ki, Fransa, bütün bita. 
için gayretlerini birleştirmek ar. Kont 'releki'nin Roma müli.lcat.. raf devletlerle iyi mllnasebetler 
.zusundadtrlar. !arına büyük bir ehemmiyet ver. idame ctmclctedir ve iyi tnüna.sc. 

1 Y 1 mektedı·r. betler ldaıne atzutundadtr. Fakat talyan Matbuatının azı an 
Roma, 27 (A.A.) _ '.releki • İtalya, Macariatan ve Yuıoıa. Fransa, bu, bitraflık perdesi al. 

Musolini mülakatı ve •bunu takip lavyanın her üçünün de Balkan. tında pratik surette kendi aleyhi. 

1 el · larda .. ulhun muhafa•a"'ın.3- m•" ne müteveccih hareketlere mü. eden tebliğ talyan gazet en ta.. • • • u. --
nfından mufaı;sal tefsirlere mcv.. faatleri olduğunu kaydeylcmelc. sa.ade etnüyecektir. 
%UU teı'kil etmektedir. tedir. Sovyetler birllfl ile normal mil.. 
---------------------------ı nasebetler, her şeydaı evY~l pra.. 

Fransız harp komitesi toplandı 
l'a.l'i<ı, ~• (A.A.) - Harp ko- Röyter Ajansının ~lya"-i mu-

mitesi hn sabah bir toı)lantı ı hablri diyor ki: . 
yapmıştır. Loudradakl intıbrL şudur ki, 
· Rcyno, başlıca. hUkumet { Hoyno'nun nutku Almanyada 

merkezlerindeki Fransa sefir- lıUyUk inkisarı htıyall mucip 
!etini :Uarlse davet derek gl>- olmuştur. ÇUnkU Almanlar 
ı·Uşmeyo karar vermiştir. llk Fransız kablneslndckt tebcd
olarak Roma ve BrUksel bll- dfildo bir Maf alAmeU "'örü
yllk elçllert dnvet olunncaktır. yorlardr. 

Reyııo'non Jlal.ktınlar Yaşin~ton, 21 (ı\.A.) - Rcy-
Kakkındrıki ~özleri no'ııun beyanatr Amerlkada. 

Pnı•i ... , !!7 (A.A.) - Fol Hey- hararetle karşılıınmıetır· Siya.. 
no, ılUn akşam söyledtgı nu- ııt mnhftller, nutuktakt katı Ye 
tııkta IJalkaıılıırclnn bahseder- aıdmH lfade<1ı:ın Fransız dtş I>O· 
J(en şöyle domlşUr: lltlkaıundakl der-l\mlılılın te. 

Du nutku söylediğim snat~c, barUz ettiğini bilhassa ktıydct.
H.itler Dnlknnlarm ekonomik ıncktedlrler. 
istlkltı.llne halel getirmek için 
her şeyi yaı;ımış bulunuyor. Al
manya gözlerimizin ünUnde 
her vasıtaya başyurarak Avru-
11anın bUyUk bir kısmı Uzerln
do hegemonya tesisine çatış
maktadır. 

Çok çetin bir mUcndcleyc gf. 
riştil\:. Çckeceğtmlz ıztrraplar 
, nr. Fakat, bu çetin harbi ka-
7-anacağ'ız. Dünyanın en bUyUk 
ikJ imparatorluğu knynnklnn
m birleştirmişlerdir. Zaferi ka
zanacaklardır, yeter kl bu knr
naklardnn istifade ctrncslnt l>ll
slnler. 

Loııdra, 21 (A.A.) - Fran-
ız Daşvck1ll Reyno'nun nut

ku Londrada iyi knrşılanmıe
tır. Bıı nutuk. Fransız mfllett
n!n 11&!'1' t!yastttne artan bir 
enerji Ue deYam etmek husu
ı:ı11ndakl azmtnln bir ifadesi o
ınrnk tC'H\l{kl C'dilmekt<'dir. 

Aynı mahfiller, neyııo·nun 
lınrbhı muzaffer~no bir •ekil
de &e\"k vo idaresi ictn iktısadl 
f.lmlllcro atfotUği ehemmiyeti 
de tcbarUz ettirmokto T'C 1'~ran
sız hUkfımetinin bu noktada 
mcsul Amerika mahf11lerinde 
Amerikruun bitarafltğlyle teıtt 
edilebllecek en hayırhah teşri
ki mesaiyi bulacağını kaydey
lemektedirler. 

İngiliz .. İtalyan ticaret 
müzakereleri 

R-Omn, 21 (A.A.) - Birkaç 
hartn en·el inkltaa uğrayan İ
talyan - tnımı: ticaret muza.. 
kerelerine yeniden başlamak 
Uzere Romaya gelmiş olan !n
glıtz delegesi B. Ptayfatr, dUn 
snlAhlyettar ttalyan rf('ıtll no 
t<'ma~a haşlamı~tır. 

tik sebepler dolayııiyle idame e. 
c1ilmekte bırakılmı:§tıt. Fakat 
Fransa, oyu~cak olmak niyetinde 
değildir. 

Suriçin, Stalw, Sovyct - Fin 
sulh muahedesi münasebetiyle 
çektiği telgraf, itimatnamcsini 
verdiği zaman itimada t~yık bir 
misafir gibi kabul edilen bir dip. 
lomatm kalemi altında gayri caiz 
telakki olunan ifadeleri ihtiva et. 
mektcydi. 

Şurası da tebarü.ı ettirilmekte. 
dir ki, bu telgraf, şifre11iz yazıl.. 
mıJ ve hUiusi bir mesaj halinde 
verilmiş ve bu bakımdan hakiki 
bir Fransız aleyhtarı bir propa.. 
ganda hareketi te~kil eylemekte 
bulunmuştu. 

Fransız hükümctinin derhal ve 
enerjik bir surette harekete geç. 
ınesi, sır! enternasyonal bir ma. 
hiyeti haiz bulunrnalcta.dır. Bu
nunla beraber bu hareket, dahilde 
müttefiklerin davasına muhalif 
bulunan her §Cyİ bastrrmak hu. 
ıusunda, büyük milli gayrete en. 
ıeı olacak berkHi.n ezileceğini 
ıöyliyen Başvekil Reynonun bu 
cümlesi ile münuebettar görül. 
ınektedir. 

Ticaret Vekili lnı a)qam 
radyoda konup.cak 
Ankara, 27 (A..A.) - Tica

ret Vekni Nazmi Toı>tuoilu 
yarın akşam saat 19.15 de rad
yoda "Tutun mUıtahliıtertııe 
ııtlhsal kredl!tnde ıgöstertte
cek kolaylıklar,. mevzuu Uze
ıindo bfr hlt:ıbooo bulun"cıtk
t1r 

Molotof un Berline gide
ceğinde ısrar ediliyor 
Londra, 21 ( A.A.) - Kopen. 

hngd:ın "Deyli '1'elegrRf" ga7.c. ı 
tcslne bildi:'iliyor: 1 

üc haftadrmbcri Fon Hi~n
trop; Polonyada yeni Alman -
Rus hududunda bir Stalin - Hit 
lcr mülakat1 tertip etmcğ"c uğ • 
ı-ıı.şmıı ktadır. St.alinin bu proje
yi kati surette reddettiği emin 
bir membadan bildirilmektedir. 
Diplomasi yoluyla Berlinc gön. 
derill~n bu husustaki Sovyct cc. 
vabmda Stalinin Hitlcıi :\fo,ı;:ko. 
Yada görmekle b:ı.htiynr olacağı 
fakat Alman devlet reisine Ber
lın jJe :\foskO\'a arasında yarı 
Yolda mülaki olmak imkanını 
İ;örcmediği bildirilmiştir. 

J\ovcıılıa~/, S!I ( A.A.) - "~as
yonnl Tidcndo" ı;aıetesi, Molo -
torun yarın Berlinf ziyaret ede. 
C{'ğirıi z.umotmcktcdir. Du ga. -
zctcye göre D:ı.lkanların vuz.iyc- ı 
ti görüşmelerin bn~lıca m~vzuu
ııu te~kil edecektir. Aynı zn.man- 1 
da Bcrlin hükumeti A\Tupanm 
cenubu şnrkisinde sıkı bir leş • 
riki mesai temini için Berlin -
P..omn ve Bertin - Moskovn mih 
verlcri arasmdn. bir yakınlık hu. 
su le g-etirmcğe ça lışnıa kladır. 

Balkanlar hakkında iyi haber 
alan mahfellerde hasıl olan ka
naate göre Borlin Ilomanyıı sta
tüsünün mııhafa.7..ası için So\· • 
ycUcrdcn teminat almağ-ı ümit 
etmektedir. 1<.,akat Ruslar ~im -
diye kadar bu teminatı Yermek. 
ten imtina etmişlerdir. 

Roma, ~i' ( A . .11.) - ~Iosko
vanın son tekzibine rağmen, İ
talyan matbuatı. ~1o1otofmı ya. 
kıncfa Berline sevahat etmesi 
ihtim:ılinden bahsetmektedir . 

Kont Cianonun naşiri efkarı 
olan Tlcgraf o ~azetesinin Bcr • 
lindcn n1dJ~'1 bir habere göre-. AL 
man zimamdarlar mahafilinde, 
Sovyet hnricJyc komiserinin 71-
ya.rcti muhtomel görlinmektc vo 
Molotofun bir kaç ~n uu'fmda 
Borline gelerek mülikatlar ya
pacağı söylenmektedir. 

Müttefiklerin Şark 
ordusu 

(Baş tarafı 1 iııcUlc) 

ltus mntbuatınm , .c Alman 
matbuatınrıı fr;tlhza ile vo eıı
dlşo ile mevzuu bııhsettiklerl 
ordu birinci sınıf unsıırlnrtlan 
mUrekkeptlr. Bu unsurlar her 
tarafa nıti<lnlınlede bulunabile
cek bir tnrzda rerleştirllmiş
lcrdir. Bu ordu Balkau ınfllet
lcrl arasında. hiç değilse Yuıın
nistan ve H.oman.ra kndar lıir 
rol oynamaktndır. 

lngili:t - 1''ransız - 'J'tirk 
paktı ki, bu tr.!ŞObbUti Dı\ht Atn
tilrk'iln cseridiı·. tngillcro ve 
Fransanm teşkil ettikleri şark 
ordusunun kuvvetini n7.fm de
recede arttırm1ştır. nu ordu 
modern ve lrnn·etll malzeme 
ile techiz edilmiş bulunmnktn
dır. 

lngiliz gemileri Norveç 
karasularmda dolaşıyor 

Oılo, 27 (A.A.) - Bahriye ne. 
nreti, lngifü: muhriplerinin Nor. 
veç kara sularındaki faaliyeti 
haldcmda bir tebliğ neşretmiştir. 

21 Martta bir ingiliZ' muhribi 
Norveç suları dahilinde lluıtav. 
dika'ya &irmittir. Muhrip şimale 
doğru fiden bir Alman ticaret 
gemisinin takibine koyulmu§ btl. 
lunuyordu. Bu &eminin etrafın. 
da müteaddit daireler çevirmi§. 
tir. 

Bir müddet sonra, aynı muhrip 
imdat istemekte olan bir Alman 
balıkçı gemisiyle temasa girmiş. 
tir. Muhrip, bundan sonra, bir 
Norveç torpidoswıun refakatinde 
cenuba doğru giden bir Alman ti. 
caret vapurunun ismini okumaya 
çahıımıtır. Norve~ torpidosu, 
mubribe Norveç kara sularını ter. 
ketmeei emrini vermiştir. ingi. 
lider emre itaat etmişlerdir. 

22 Martta, 8, 9 İngiliz muhribi 
Norveç aalıil açığında, Lindesncı 
ile Jaeren arasında dolap11lar. 
dır. Rou koyuna giren bir Alman 
y{lk gemiei, bunlardan ikisi tara. 

, fmdan bir mil mesafede koy met. 
1ıa1ine kadar ta'kip edilmistir. 

(Baş tarafı l iııddc) 
uman bir müdafaa harbine da. 
yanmak j~in elde edeceği gani. 
metleri mü~terckcn payla~mak 

vnadi ile bir taraftan Sovyetler 
birliiinin, diğer taraftan 1 talya. 
nın iktıaadi yardımlannı temin 
ctmiıti. Öyle anlatılıyor ki bu iki 
devletin iktııadi yardıml&rı dıı 
Almanyanın çok geniı olan ihti. 
)'açlarına kafi gelmiyor. Bu defo 
gözlerini Balkan memleketleri ü. 
zerine çeviriyor. Sovyetler birliii ' 
ile 1 talyanrn temin edemedikleri 
yardımı bu memleketlerden al. 
ITl4lk çare.ini düşünüyor. Belkan. 
lrr:ın ~ulhunu üçüzlü biı· anlaşma 
ile, yal1Ut ayrı nyrı i\an edilecek 
bir c!ckl:ıra~yon ile gı.:rantİ etmek 
ter.ebbüıünün hedefi budur. 
~Romanya için o)dufru g"'>i di. 

ğer Bnlkan memleketleri ne ka. 
dar istihııalatı varsa Almanyadan 
baık" bir memlekete.- bedeli cö. 
\'İZ ile olsa dahi - ıatamıyl\cak, 
Alm11nya kendi tayinedeceiji Ciynt 
ile aldığı m.sllara mukabil verece. 
ği marklar yine kendisinin tayin 
ettiei fiyat üzer-inden heıap olu. 
n:\cak, hülasa Almıınyanın haynl 
sahaı::na dahil bulunan bu mem. 
lckctler Alman :ıaferir.c yı>r.dım 
ctm~k için şimdiden iıtikliılbrini 
ve mcvcudiyetleı-ini Hitlerin cm • 
ı·ine pişkeş çekecek. Alınan 7.a. 
f~ri tahakkuk ettikten 8onra da 
yine bu memJcketlcr keneli mu. 
Ladderatl'lrtnın t.ayinbi Almanya 
ile müttc!iklcrinin keyiflerine hı. 
rnkacak. İ§te Bc~lin hükumc. 
tinin Balkan sulhunu garanti et. 
mekten maksadı budur. Bu öyle 
bir ıulh garantisidir ki hakikntto 
manası, Alman :zaferini garanti 
etmek i;-in Balkanh miUetlerin 
§İmdiden kendi istiklallerini ,.c 
milli menfaatlerini (eda etmekten 
ba§k" bir fCY dcilldiı·. 

Almanyn Balkanlan harben ;,_ 
tila etmiş olsa bu mcmlckctlcırda 
yaıayan insanlnra daha fazln ne 
yapm'.>ilir? Almanyanın, ancak 
narbcn elde edebileceği şeyleri 

Bnlkanlt milletlerden Çck06lo. 
vnklara vcrdiii ve sonra ela inkar 
elliği bir laf garantiai ile almak 
gerçnkten kendi hesab;Na men .. 
faatlidir; fakat bu türlü bir men~ 
f a:\t istihMli mümkün olmıyan 
b:ı:- hayalden ibarettir. Hakikat. 
te kendi istiklalini harpsiz olarak 
feda edecek bir Balkanlı millet 
bulunmAdığına göre Almanyanın 
bu mt"mlcketlor: kendi hallerine 
rahat bırakt1Ulll yine kendi men. 
fft&ti ikt~asından olduğunu niha.. 
yet tak<liı· edeceğini ümit ederiz. 

ASIM US 

Türkiyeue tayyare 
fabrikalar ı 

Bir Macar gazetesinin 
yazdıkları 

(:\lagyar Nemzet) adlı bir 
:\[acar ga1.etcsi 12 mıtrt tarihli 
yazısında. İata.nbuldan Belgradn 
Yerilmiş bir haber olmak üzere, 
lngilt&e, ~"Tansa ile aramızda 
bir mukavele akt:cdilmek üzere 
oldu~u bildirl~r. Bu muka • 
Yeleye göre, müttefikler Tilrki
ve<le tavyare fabrikaları kurn. 
Cak Ye tayyare filoları idn i.is
kr vUcudc g-ctireceklermh;. ln . 
gilizler ve I•'rnnsızlar bilhassa 
Blcnlıcim tipinde tayyareler i
mal ve Türkiycnin on yerimle 
gııyet muaır..7.am layyn.re hangar. 
ln.rı inşa ede<:eklenniı:ı. 

Ankarada bir üfürükçü 
yakalandı 

:.Ankara, 27 (Hu~n .. i) - l3u
glln Aııkarn<ln 'Mustafa 'l'aş 
isminde bir lifilrlilcçU yakala
uarak cUrwUmeşhut mahkeme 
11lne Yerilmiştir. 

Bu tlfltrtikçü· bnzı cahil ço
cuksuz kadmları mııskı1 Ye il· 
fürliklc kandırıp ço~uk sahihi 
kılacağını, yılclr:r.nıınw ar·ııı 
ıuulınbl.ıetnamc okuyaralc. gö
nUl <lertıerlno deva bulacağını 
söyliyerek pualarınr almıştır. 

Yııpılan muhakemesi nctico
sindc urnrUkçU Uç ay hapse, r;o 
lira ağır para. cezasına mah
kum olmuştur. 

Fon Papen Ankaraya 
dönüyor 

Gecen hafta Ankaradan şeb· 
rimlzo gelmiş olnn Alman h~
yllk elcisi Fon Pnpen buglın 

11karnyn dönmekt~dir. 
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Çıplak 
başına 

dansözün 1 HFEKON0iTE · n_, 7 Yazan: EMiL€' ZOLA 

• 
yerıne sah,.eden polisleı alıp götürdü 

Kuto, Norinin bu perişa.nlı. 
~ından ie~i:a.;.! ederek onclaıı ti. 
raz· para sızdırmak ü.mldile ağ. 
ılaşıp dururke!l, l\latyö, beraber 
~tmek şartile otomobil masra
fmı çekmeği teklif etli. Kaksa
dı çocujıın yetimler ocağına bı. 
.ra't ldıgmı P"f>züvle f!Örüp vazi. 
fesini son noktasına kadar yap
nııs olmaktı. 

sarı vilksek sesle giilmeğe baş
ladı. 

- .Niçin güldüğümü biliyor 
musunuz, Mösyö? Ora.da. çocuk. 
ları bakan kadınlar arasında bir 
arkadaşım var. Demin onunla 
görüştüm. Müessesenin kasaba • 
mız..'l bazı yetimler göndereceği
ni ve bıraktığım çocuğun da bu 
meyanda olacai:fım söyledi. Na
sıl tuhaf değil mi? Annesinin 
bunca ısrarına karşı işte gene 
bu çocuk Rujmona gidiyor. Bu 
dünvada bazan istenilmiyen §CY
ler inadına olur. 

l ~·--~' 
~~A C---1 E fı-8-E R-

11\Riı. 
a ...;,zceden çeviren: H. MUNiR 

't ~ herif-;---.-..;. __________ "" 

~'4at . dedi. 'l'uz.a 
\..~ J\on~Olal' ,. düştü: 
·~~a h,/est ın tak
~,.' Oldu.., }i hal~e çok 
Wı~ aydı gide. 
~ Norrn , 
'ılı ~~er. Dan ın evine 
~~ ;~i'· ~di adamdan 

.. ,.,...-.,...t ao""'l(ıın . Ilarri 
~ı~~~ ka atla.htarlar 

ta .. ~ ~· So~~~ ku~-
:ıl~ ~ l'tliik em 
~~8aaUik b:ı~eldi: 
~ 'rk a~lldı. ugraş.. 

~-;_ı ti~§ları 
~4.~ ::.'"'llişrı henıen 

~ l:tıılld 1 er. Harri 
b:r l't:ı~ h~Y~1. Fakpt 
l'~lti!d~ 1~rnit et-

~ lla ı. tia ~lığın e. 
~~~~l'ak:tri derhal 

":..: ~ bı.~1nı ve-· . 
ıı:.':'\ ""'llltıla , .. ın. 

t~~ nu uğ-
~ --~n~~irı dU ~ • k •. ·~J>t.""UU e,.. ~esı. 
~~ ·ıı:ynr ~ ~~tndi ağır 
~ ~~'ltı ,ve· 
,;a.~ Oldu!tıde hövle 

~k~'IP. ~arı ~u bilir. 
~ tirk aıtııt ~ olacak. 
~t~ bıi ıı dı"'ar da 'l>ıyı a
~ \ tı...~araı ı an J?e1-
~, ı,._ ~Ur ~tda~. b~r 
1ı "11~ ~b'lnu-
:cl~ bit .. 
~Q ~ ı "atsa? 
~a · t~ . il~ ile he de kinı 
d~ 1hl'~t · l"aber kız r tıll' Çl de ı:r" •• ' 

~M' ı. ~ '='ozu. 
~tir..· Vde hic 

hıı...·ı. "'it gib' .• 
~ ıcı. 

~~~ ~a kapıyı 
'ti çrıc,ri'1cek bir 

~iti )ledi~· l'ak Yak. 
, ......... .-... ~~ ~olu~1 ~özlere 

,,:: ır ihr kapısmı 
~ıı~ ı~at eseri 
~ ~ ~lda 

~~ ()t?_ oır:a~~tı. P.ek. 
j)~~ -""lllau . 
.... ~~ıı.~ k Işık ler-

'1- bir ~kanısında 

~~.a ercıe Yok. 
~laı-1 na 

~hl~~ 6u.nia.rı 
~ııu lliılll1 . 

• .,lııı ' Çık ı tlk is 
\ 'tıı '~'- biı- tdısını ö~~ 
~ ~ ~~ hefa öğ
~ ~~ık aıı_Iarız. 

'toıı/ tar llıb.tı ! ... 
l'~i.li~ . netı aflarını 
~~~bir htlde de gara_ 
~ ~1~an1 !f radan 

ti. ~ b· .çabukacak -"it 1 tı ?'ıtı . 
1 ~u etni~ti ki 
~ ı.... er. ~ir Ses 

"llf~ ge_ 

yun, soğuk bir şeydi. 'lahu ' 
Konkuvest ile arkadaşına öyle ı 
~elm~ti. !'forman Konkuvest her 
zaman beraberinde ;ıezdirdiği ve 
ekseriyetle kısaca "Diksi" diye 
çağırdığı Coy E\·crard admdnki 
sarışın kız arkadasile tiyatroda 
bir mUddet oturduktan sonra 
c:ıkrnışlardı. N'orma.n Konku
vc3t Coy E,·crard'a sormuştu: 

- Bir verde bir sıcak şey ir,e. 
Hm mi? Yahut bir bara mı git
ınck istersin. 

Cov Everard itiraz etmişti: 

- Hayır, eve gidelim. İnsan 
iyi bir piyes gördüğü ve tatmin 
olduih! zaman ba.5ka yerlere yi. 
ne gitmek istiyor da, böyle fena 
bir ovundan neşesi kmldıktan 
sonra, eve dönmek istiyor. Ne
dense garip bir hal. 

- Peki yavrum! 
Böylece Norman eve dönmüş. 

tü. 
Kapısının önüooe otomobilini 

durdurdu. 

Dışarı crkıj kapıyı açtı. Bir 
taraftan da Cov'a: 

- Şimdi Mandvil bize çabu.. 
cak bir supe hazrrlar. 

Eve girrller. Nonnan elek -
trik düğmesini çevirdi. Kenar • 
da ilk gördüğü sandalyaya §ap
kasmı attı. 

- Of. diyordu. Bu smokin i
qinde bu Jt"ece sıkıldığım kadar 
hiç Etkılmamı§trm. Ne berbat 
gece! .. 

Coy gülerek merdivenlere SIÇ
radı .. Yukarıdan sesi geliyordu: 

- Sözü ağzımdan aldrn • .Ben 
de avru şeyi söyleyecektim. 

Norman kapıvı kapatarak: 

- Mandvil'in ortada olmadı
ğı anlaşılıvor, , dedi. Hakkı da 
var va ... Bizim de geç geleceği. 
mizi sanarak bu sıkıntılı g-eccde 
biraz hava nlmağa çıkmıştır. 
Fakat şu bizim kendiliğinden 
yanan elektrik tertibatını kur
ma~t unutmus. Halbuki buna ne 
kadar itina ederdi! 

Cov, merdivenin üst başında 
beklivordu. 

Norman otomobili de ~araja 
almağı düşündü. Yan tarafta 
bir kapıdnn içeri girdi. Bu kapı 
içeriden kilitli olan earaja açı -
lan dahili b!r kapı idi. Fakat e. 
Jile elektrik dilfuesin henüz çe
viri yordu ki çelik gibi kuvvetli 
parmaklar. bileğini yakaladı. Ve 
onu. karanlığa doğru fırlattı. 

Tam aynı saniyede, yukarıdan 
merdiven başından da genç sa. 
nşm kızrn feryadı işitilmişti: 

- İmdat! 
(Daha val') 

~L~~~~~u J 

~~~~~'. ı :JJ •)~(.] 
'~chii's!1!tik. 12.80: Program ve memleket aut 

\~· \ıı~11 ._1 sı ge. ayarı, 12.~: Ajans ve meteoroloji 
1.'~.~l ı elleıtiy;'ak haberleri, 12.M: MUztk: Divan ve koş. 

. ,,, rdu. malar, Okuyan: Mustafa Çağl&r, 
~ ~'i "ersın 13.1~: Mtıı;tk: Halk tUrkUlert ve oyun 

~ı ~ 11 <>toın~b?~- havalan, Adanalı Aztz ve San Recep 
~\tt ılı. 13.30/H.OO: MUzlk: Karışık program 

a,:· ~~ (Pi.) 18.00: Program ve memleket 
. ~ ~ ·•11~1 • dt(it S s:ıat ayan, 18.0~: MUzlk: Radyo caz 
~"'d~ gelemez' k'a._ orkestrası, 18.40: Konuşma, 18.55: 

'- ıı ita ı... Serboat aaat, 19.10 Memleket saat a-
~~-d. "I i ·· ~~ar ta.hın. yan, Ajana ve meteoroloji haberleri, 
~~b::·~~h bilir, ~r 19.30: Mllzlk: Yenı şarkılar, Halk 
~ı..'ı 1l'alt ~taln.run ' tUrkUlerl ve zeybek havalan, Çalan. 
~~~la ltı. llaıı 8.ŞkŞ- lar: Hakkı Derman, Huan GUr, Şerit 
~ !' Jta;1 '1~1- lçU, Hamdi Tokay. Okuyanlar: Ba!L 
~ \ı-ı. ~~' ar Vel'tnek ye Tokay, Sadi Hoşse11, Mahmut Ka
~ \~flt b[r nndq. 20.1~: Konuşma (Sıhhat aa. 

1~' ~I t~ kanı var ati), 20.30: MUzlk: Faınl heyeti, 21.00 
~ ~a~l'lıaı ll Yolun.,; MUzlk: Kaval ile çoban ve kır hava. 

L~~ ~ld~ .• l-1 sıvışgak lan, Çalan: Aziz Akbaş, 21.15: MU. 
~ ~:~ k N<: kiın~ ~k: Radyo Orkestrası, 22.0~: MUzil< 

~ ~~d~~~ au . Birin- Melodiler (Pl.) 22.15 Memleket saat 
ı:'.'ll~ ltoıı."a d~tU ayan, Ajans haberleri; Ziraat; Es-

S,. ~ ~"!': ltı.ıvest'i~ ham - Tahvtılt, Kambiyo - Nukut 
~ ~:. Borsa111 (Fiyat). 22.30: Mllzlk: Cu-

~~"!et band (Pl.) 23.25/23.30: Yarmki pro-

• ~llt)~~eoe c:hir gram ve k_ap_&nlf_....ı· ---

~: "~~. Ye 
tttr...: .~-·i.o- Keman Resitali 
~ Endnintı 114Jkevloden: 

l/'11>40 Pazarte..."1 gtlnll -.at 20,80 

Belki bir;8ini dc(ii1. fa1;at ötr.7dı1 i ı1aha iyi taıııyru:a7:.<ıınız. Bu Mir. 
Jla Loy'dur. Holivıdta harp ınalifücri menfaatine verilen bir 
baloda arka{U:ı~ı Fra?ı~cs Roben .<ıon ile .'ligara satıyor. 

Londra polisi tiyatro ve mü_ 
zikhol sahnelerinde Ç!llışa.n ak. 
tör ve aktrislerin vesikalı ol
rnalarma büyük bir dikkat gös. 
termektedir. 

Bu dikkati takdir eden Londra 
halkı ve ~Uzel bir dansöz geçen 
gün çok garip bir vakayakurban 
olmuşlar, korkulu endişeli daki
kalar ya.ı,amışlardır. 

Mesele şudur: 
lncrilterede Patriçia Ast.on is~ 

minde son zamanlarda meşhur 
olmuş bir aktris vardır. Bu genç 
ve gii7..el kadmın numarası sah
nede yavaş yavaş soyunmak ve 
nihavet çmlçıplak kalmaktan 
ibarettir. 

Geçen giln Mis Patric;ia Aston 
büyük tiyatroda bir temsil ve
rirken birdenbire polisler kulise 
girmişler ve genç kadını oto _ 
mobillerine alıp götürmüşlerdir. 
· Aktrisin dostları Mis Astonun 
bir takibe maruz kaldığını dil-

şünerek derhal bir otomobile at. 
lamışlar ve genç aktrisi takip 
etmişlerdir. Kadının karakola 
götürülmesini bekleyen dostları 
Mis Astoruın ba.şka bir tiyatro. 
ya. götürüldüğünü hayretle gör
müşlerdir. 

Mesele bilahara anla§ılmış ve 
gerek Mis Aston gerekse dostla
rı rahat bir nefes almışlardır. 
Meğerse !ngilterede yeni teş

kil olunan polislerden müteşek~ 
kil bir fırka menfaatine bir tem 
sil verilmekte imiş ve polisler 
bu temsile güzel ve çıplak dan. 
sözün de iştirakini istemişler, 
birden bire kendisini büyük ti -
yatrodan alarak götilrmüşler -
dir. 

Çıplak dansöz müsamerede 
büyük bir muvaffakryet kazan
nuş ve bilahara yine büyük ti. 
yatroya avdet ederek temsille. 
rine devam etmiştir. ı .. 

Almanyada çorap buhranı 

Kadınlar çorapsız yüzünden ayak
lannı mı boyayacaklar? 

Almanyada her şeyin kıt ol -
duğu ve mevcut bulunan şeyle. 
rin de her gün biraz daha eksil. 
eliği herkes tarafından malum
dur. Bu meyanda suni ve tabii 
ipekliler de her gün biraz daha 
aza.lma!{ta ve Almanyada her 
şeyden evvel bir kadın çorabı 
buhranı hissedilmektedir. Bunu 
mevzuu bahseden bir Alman 
radyosu spikeri: 

- Ne ol~, diyormuş, Alman 
kadınları eger çorap bulamaz _ 
!arsa ayaklarını boyarlar. 

Bu havadisi vazan Fransızca 
Enhratısijan ı?azetesi: "Araba 
Alman kadınlan elbisesiz kal. 

28.3.940 Perşembe 

dıı Cağnloğlundakl Evlmiz sa.ıonunda 
lstanbul konservatuvarı yUkeek devre 
talebelerinden (Enver Göksoy) tara.. 
tından bir keman re8ita.U verilecektir. 

Bu konser için davetiyelerin ev bil. 
rosundan Q.lmmıım rica olunur. 

• • • 
İçkiler hakkında 

konferans 
TürkJye Sanat mektepleri mezun. 

lan cemiyetinin ııerl konleranslarm. 
dan dokuzuncusu da 29/8/0•o Cuına 
silnll saat (18) de Dr. Hafız Cemal 
Lokmanbekl.ınl tnra!mdan verilecek. 
tir. Mevzu (İspirtolu içkJlerin zarar. 
la.rı ve ba.stalıl<ları) dır. Davetiye 
yoktur. 

• • • 
Halkevinde Konser 
Beyo~lu Ha.Jkcvinclen: 
29 Mart 940 Cuma gUnU 

saat ıs de Evimizin Tepeba
şındakl merkez binasında Ev 
Tiyatrosu aylık konserini ve
recektir. Herkes gcleb1llr. 

pBlB '11YATBOSU 

ii tstiklll eaddeei Komedi 
kısmı: Akpm 20.SO Oda 
Yanllflıklar KomedJMI 

dıklan zaman da, vUeutlarmı bo
yayarak mı dol~~aca.kla.rdır .. , 
diyor. Sonra da bu usuliln Hit. 
!erden çok evvel insanların vah. 
şet devirlerini yaşadıkları sıra. 
da kızıl derililer tarafından bu· 
lunmuş olduğunu ve göze görün. 
mck için vUcutlarmm muhtelif 
azalarını başka renklere boya. 
dıklarmt ilave ediyor. 

lngilterede evlenme 
rekoru kırıldı 

Paskalya yortulan münasebe. 
tile Londra civarındaki banliyö 
istasvonları büvük bir hücuma 
maruz kalmışlardır. Her sene 

1 
bugünlerde nakliyat fevkalade 
artmaktadır, fakat bilhassa bu 
sene bUtün senelerin rekorları 
kırılm~. binlerce ve on binler -
ce Londralryı kn·lara götüren 
ban!iyö trenleri dolup taşmış • 
tır. 

öston nrmdan satılmış olan 
biletler bütün senelerin rekoru. 
nu kırmıştrr. 

Yortu ~üne tesadilf eden 
cumartesi gününde Londra ve 
taşrada evlenme rekorlarmm kı. 
nldığı da görülmüştür. 
Suthampton belediye dairesinde 
izdivaclar tam beş saat sürmü~
tür. Nikah memuru önündeki 
çiftler her on dakikada bir de
ğişmek suretile muttasıl nikah 
kıymış ve o gün evlenme rekoru 
kırılmıştır. 

Yeni evlilerin hemen ekseri. 
yetini izinli olan askerler tes. 
kil etmekte idiler. :. 

• Göklerimiz, kanatlı cumhu. 
riyet nei!lini bekliyor. Gençler 1 
Türk Hava Kurumunun (Gedikli 
Yuvası) na girme şartlarım bir 
kere gözden geçirmeyi ihmal et. 
meyiniz. 

Kuto: 
- Enfes! Haydi ıridelim, de. 

di. Vah! Zavallı küçük yavru _ 
cuk ! Bövle tatlı tatlı uyurken 
uv"ndırılmak ne fena! 

Bıı sözleri söyliyen sanki o 
de -t'mİŞ cribt hP.men C'01'11ctu ka
n; l mal sarmava alışrk kuru eL 
1c ile çar"abuk bir n~ket hrı'ino 
!wvdu. Böyle sertlikle uvandın
Jan bebek müthiş vav,...aralnr 
frrlntMaii'a başlavınca: 

- Eyvah! dedi. Bu mızıkayı 
otorncbil<l,. de bi7.c dinletirse ta
mam olur ... Hnydi çabuk gide. 
lim! 

l\tntyö daha bir dakika dur. 
du. 

- Norin, son defa olmak üze. 
re onu öpmek iı.:tcmez misiniz? 

Çocuğun feryatlarından içi 
altüst olan Norin daha ziyade 
yatağa. gömUlerek ellerile ku
laklarını tıkadı. 

- Hayır. hayır, götürünüz, 
derhal götürünüz! Çok yalvarı
rım, beni artık bu azaptan kur. 
tarınız. dedi. 

Fakat. Kutonun kapıya doğru 
vürüdüğünü hissederek ya.5lar. 
la dolu ~özlerini hafifçe açtığı 
zaman, gay:ıplara atılmak üze. 
re iken ba~ran ve tepreşen za
vallı cocuğunun ancak gölgesini 
görebildi. 

Otomobil sarsmtısmdan gev
şeyen çocuk birdenbire sustu. 
Bu seyahat müddetince Kuto 
kasabasmm gil7.elliğinden. ora.. 
daki kadınların bu çocukları öz 
evlfı.t gibi baktıklarından, kendi. 
sinin bilhassa. in.,aniyete iyilik 
için bu L:;i yaptığm:ian, Norinin 
bu yavrucuğu vetimler ocağına 
~öndermekle ölüme mahkfun et. 
tiğinden bahsede ede bitireme
di. 

Otomobil, Dcvf ert • Rösoro 
eoka~mm ba§Inda durdu. Koyu 
renkte bir duvar. soğuk bir lda. 
rehane ceohcsi, sokağın büyUk 
bir kısmını işgal ediyordu. Ku. 
to, bu duvarın ucunda küçük bir 
kapıdan içeri J?ircli. Matyö onu 
takip etti. Fakat bir takon sor
~lara maruz kalmaktan ve bir 
suç orta~ı sanılmaktan çekine
rek çocuğun teslim edileceği da. 
ireye kadar gitmek istemedi. 
Bekleme s:ı.lonlarmdan birine gL 
rip oturdu. On bcs yirmi dakika 
sonra Kuto elleri bo!'.1 olarak gel
di. Otomobfl tekrar Madam 
Burdvönün naruıiyonuna doğru 
hareket ettiği zaman siltana sim 

p o r 
Kız Mektepleri 

Voleybol maçları 
Kl:: Muallim - Cumhuriyet 
mz mektepleri arasmdaki vo. 

leybol müsabakalarına dün Kız 
Muallim mektebi jimnastik sa
lonunda devam edildi. 

İlk karşılaşmayı Kız muallim 
ile Cumhuriyet liseleri yaptı
lar. 

Krz Muallim ilk seti 15-8 ka
zandı. 1kinci seti de rahat bir o. 
yundan sonra 15--2 kazanarak 
şampiyonada~i ikincilik yerini 
muhafaza ettı. 

Kandilli - lstaııbul 

Günün ikinci karşıl~asmı 
Kandilll ile İstanbul liseleri oy. 
nadılar. 

Kandilli lisesi ilk seti 15-9 
kazandı. 

!kinci seti de 16-14 kazana
rak ımmpivonada üçüncü!Uk ye. 
rine ~g-e~ti. 

lnönü - Ercrıköy 

Günün bu son maçı İnönü ile 
Erenköy liseleri arasında oy. 
nandı. 
• tık set her iki Uırafm karşı. 
!Ikh savılan ile geçti ve en so. 
nunda lnönU bu seti 18--16 ka. 
zandı. 

İkinci set başladığı zaman E
renköylüler açılmış görilnüyor. 
Bu seti de Ercnıköy 1~11 ka. 
zandı. İ§ üçüncü sete kalınca her 
iki taraf ta canla başla çalıştı. 
!ar. InönU daha ağır baskılı bir 
oyun tutturarak son seti 18--16 
kuandılnr. Böylelikle de kızlar 
arasındaki volevbol şampiyona • 
sı sona erm~ oldu. 

~tatyö hiç cevap vermedi. Fa. 
kat kalbi soğuk raşelerle dol
mustu. Kaderin yeni bir cilvesi
ne şahit oluyordu. Bu bedbaht 
mahllık şimdi ne olacaktı? Kim 
bilir hangi sefalet ve meşakkat 
kuyusuna han<?i işkence hayatı. 
?~ aWryordu ! Büyük bir sükiın 
•çınde otomobil daima ilerliyor. 
du. Mironenil sokaJbna vardrkla.. 
n ?.aman saat beş buçukut. Ku
to trene yetioomiyeceğindcn ağ. 
ıa.51Ilağa basladr. Daha, yukan. 
~a hesan görmek ve öteki çocu
~ almak gibi işleri de vardı. 
Matvö zaten ~imal istasyonuna 
otomobille gidecekti. Bu vesile 
ile Kut.o ve hemparalannm mem 
lekete dönüşlc.-ini görmek iste
di. 

- Haydi çabuk olunuz. Ben 
sizi burada bc.kliyeceğim, dedi. 

Bir çeyrek sonra, siita.na sfm. 
san bir rüzgar hızıvla gelerek 
kendini otomobile attr. 

Matyö, onun kucağındaki be.. 
beğe dikkatle baktı. Zihninde, 
karısının ölümünden üç av 80ilr 
ra kızının vatama giren kuyum 
cunun çirkin hikayesi canland.J. 
Bu iı!renç, bu ~nt fiilden doğan 
rocuk, maktu bir ücret mukabi
linde sütanaya teslim edilerek 
ortndan kaldmlryordu. 

Senlazar istasyonunun önU.nde 
Kuto çarçabuk otomobildm iIL 
di. 

- Teşekkür ederim Möeyö, 
cıok lütufkarsınız. .. Eğer tnnıdı. 
gmrz madamların bana ihtiyacı 
olursa emirlerine o.nıa,4.eyjm? 

Burada. Matyö garip bir man. 
zara karşısmda kaldı. Kollarm
da bir:er çocuk taşıyan köylii kı
vafet!nde beş kadm, yolcularla 
baga ı hamall:ırmm itişmeleri a. 
rasmda., siyah etekli elbiseleri 
ve san, e~işcli suratlarile f e. 
lakete uğra.nuş kargalar gibi ua
~a &ola koşup bakmıyorlardı. 
Kutovu görünce beşi birden çir
kin nidalarla üstüne ~ştüJer, 
\'e knvgaYI andıran gürültülü bir 
anlıı.şmadan sonra şikirlarmr 
va.ka.lam~ş yırtıcı ku.~lar gibi 
trene dogru koştular. 

İşte böv!e, uğursuz kargalar 
tarrı.fmdan ~nede yirmJ bin ~o.. 
cuk Paristen kaldmlıyordu. 

(Daha wr) 

VAK l T 
Gazetede çıkan bUtllD ynzı ve 
reslmler:lD hukuku mah!uıdur 

ABONE TARlFESJ 
Memleket Memleket 

içinde dışrııda 
A~~ ~ iM ~. 
1 aylık Zf)O 626 ., 
8 aylık 4115 3%0 • 
l yıllık 800 1600 • 
rartfeden Balkan Birliği için ay. 

dıı otuz kuruş dUşUIUr. Poste birli. 
ğlne glrml 11en yerlere ayda yetmlı 
~er kuruş zammedilir • 

Al-one !<aydını bildiren mektup 
ve telgraf UcreUnt abone paraaınm 
poeta veya banka ile yollama t.c· 
rctlnl idare kendi llzer:lDe alır. 
fUrklyenln her posta merkedııde 

VAKJl"a abo•ıe yazılrr • 
4.dres değiştirme llcretı 2~ KJ'f. 

iLAN UCRETI.ERI 
rıcaret llı\nlarmın aantlm _ ._ 

trrr eonda!l itibaren UAn ııayfala. 
rında 40, lç sayfalarda 60 kuruş, 
dördUncU sayfada 1: tkinct •• tı· 
çUncUde 2: birincide 4; bqhk yanı 
kesmece ,.. llradır. 

BU}11k; çok devamlı, kll§ell. 
re1'kll tlı\.ı verenlere ayn ayn in
dirmeler yapılır. Resmi lllnlarm 
santim satırı 40 kuruştur. 

Tlra"i 111ahl~·rttf' Umıyu 
KUçUk b!lnlar 

Bir defa 30: lkl defası f>O. Uç de. 
fası 6~. dört dciası 75 ve on defam 
100 kuruştur. Oç aylık llı\n veren· 
'erin bir iletası bedavadır. Dört._ 
tırı gecen llAnların fazla aatırlan 
beş kuruştan hesap edilir. 
Vakıt bem doğrudan ~ 

kendi ldnre yerinde. hem Aakva 
caddesinde Orhanbe7 bıuuııda lCL 
MALEOOIN lREN b&a BD,_. 
f'llyle lltn kabul .cı. (....,__ 
ıeı .. ıonu: ıossın . 
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Türkiye Cumnurıyeti 

Ziraat Bankası Modayı takip uğrunda ... 
Yazan: Yekta Ragıp Önen 

Abdülfettah Efendi iki sene içeri koştu. Knrısr yere.le, elin
eYvel mUtokait olmuş, Şehre- de tentUrdlyol ~işesi çırpıoı
miı.in.de 150U liraya aldığı bU- yordu. 
yUk bahçeli evinde oturuyor. - 11anım ne yaptın! !çtin mi 
Kendisi t.i7, karısı ise 45 ya- roksa'! 
şınua... Fakat Mcln.hut !lanı- MeH\hat ağzına bulaştırdığı 
ma sorarsanız aıı'nes i çabuk tentürtliyotları tllkrükle kö
eYlensin <liyo ııUfus kfl.ğıdına pUrtUyor. bir şey söylemiyor. 
birkaç yaş bU) ilk yazdırmış.. . yalnız teııiniyonlu. 
Kendi hesabına göre henüz 39 l\leli\lıatııı feryadına komşu-
yaş:ncla... lar yetişti. Bol ayran yapıp i-

AtJdultc ttah Efenui, koyun- çirdilcr, zorla kusturdular. 
lara, wvuklnrn ve çiçeğe dUş- :-o e ticede, Mel~hat llanııı. 
kiln, karıs ı i~e modaya... ağzına bulaştırdığı tentürdi-

., • * yot sayesinde dUğUnde giyece
MelAhat Hanım ile Ab dül

fettah Efendinin e\·lenıneleri 
pek o kadar eski değildir. Ueş 
sıme dul kala n .MeUlhnt Hanı
ma ı,ouışularından biri bir 
gun: 

· Aman Mela.hatçığım. Saua 
mUnasip lıir koca buldum. Evi 
var, parns r var. Fakat biraz 
yaşlıca. Yarın, öbUrgiln gözle
rini kapayınca-.. Ev de, para
lar da senin, demiş, AhdUlfet
tah Efendiyi ballandıra ballan
dıra anlatmıştı. 

Abdülfettah :Efendiye de bir 
arkadaşı .ıelllhnt Ha.ımnı gök
lere çıkartmış, nihayet bir giln 
.r~atilı bele diye dairesinde ikisi 
de de f tere imzalarını atmışlar
dır. 

l klslniıı ıle çocukları yoktu. 
Hahat edecekler, gUl gibi geçi
nip gideceklerdi. 

.b.,akat ikisi de birbirlerini 
tahmin ettikleri gibi bulmadı
lar. Yukarda odedik. ya; lıirl ta
vuğa, bahçeye, diğeri modaya 
dUşkUn! .. 

Abdülfettah Efendi karısı
nın sabahleyin kalkıp koyun
dan sut sağacağını, tavuklara 
bakacağını, sabah akşam çi
çekleri sulayacağını, bahçede 
çiçekler karşısında sUtlU kahve 
içe'ceklerlni Umlt ve tahayyUl 
ediyordu. 

.Melft.bat Hanım dn kendisi
ne na.zaraıı hayli yaşlı olan ko
casından bol Lıoi para sızdırıp 
mod:ıyı gUnil gUııUne takip e
dece~lni, lıeş seııellk uul kul
manrn ac ısını cıknrtacağını u-
ı::ı uyorclu. 

lşto evleııdikten birkaç ay 
sonra aralarrııda kavga başla
dı. Ka•;gadau sonra birkaç gUn 
konuşmuyorlar, fakat bir ve
sile ile barışı)'orlardı. Fakat 
ekseriyetle Mclfdıntm istediği 

oluyordu· 
Parasmm hesn buu çok iyi 

bilen A bdU ı fcttnh Efentll uıo
dııya harcanan paralara çok 
acıyor: 

- Kal'lcığını, diyordu. Ye
melc için istediğin parayı vere
yim. Paknt böyle her gUn de
ğişen modayı heııiın g!Li bir 
ınUtekaidiıı kansı tnkip ede
mez. Güzel, temiz giylnmeno 
bir şey demem. l<"'akat israfa 
da. tahamınlll edemem doğru-
s u ... 

AbdUl!cttalı ge nççe Ye güzel 
olan karısını çok seviyordu. 
Mel~hat da bunu bildiği için 
baınn knY,ga ile, bazan da göz
yaşı dökerek istediği ııara
yı koparıyorclu. Bilhassa kav
gadan ziya.de gözyaşı çok mU
essirdl. Meln.hat bir hayli mtıd
dct te bıı vasıta. ile dediğini 
yaptırdı. Fakat bir 1.ııma.n gel
di ki birkaç duuıln sahte gözya
şı değil, hUngilr hUngUr sahi
den ağlnmalur hil e fayda ver
medi· 

:\lelahat ne yapmalı idi. Bir 
hafta sonraki evlenecek bir ar
kaıdaşının dliğUnlln<le muhak
kak istediği gibi giyinmeli idi. 
Bu dUğUne gitmezse ölme li da
ha iyi idi! 

Beyazıttakl nıUtekait kah
ves inden dönen kocas ı bahçe
deki altı minderli sandalyesine 
çBker çökmez lıoynuna sarıldı. 

- Kocac ı ğım , diye sırtını ok
şadı. Abdlllfettah ıı;rcndi böyle 
ta\"lnrn çol{ alışmıştı. 

- Söyle bakalım n e is tiyor
s un, gene? ıleı.li. 

l\lclCihntın sUylc ı.liği rakam 
karE>ısuHla AbclUlfettah l'~feııdi
nin ·gözleri dört açıl ılı : 

- Olamaz, rnUmkliıı değ il, 

,·eremem ! diye haykırdı. 
MeH\h" t 1rnrş1sına geçip s es

~izce ağlndı, ağ ladı. Kocası kös 
dinlemişti nrtıl{ ! Melahat daha 
fazla nğl a mak tan vazgeçerek 
aynğa krlktı, içeriye girerke n: 

- Aleme kepaze olmnktnnsn 
öl Um da.ha 1) l ! diye söylenip 
uzaklaştı. Aradan on dakika 
~eçtl, ~eçmedl. f ç~rden bir çığ'
lık J likael<\1. A lıcl uı fettah E
fendi yerinden top gibi fırlayıp 

ği elbiseyi kazandı . 
.:\lelfihat Hanım düğüne git 

ti, elbisesini el~leme göı;terdi. 
lki ay geçmeden ortaya bir 

başka tlUAUn çıktı. Melahat 
llanıın bu dUğUnde tablatiyll: 
eski elbiseyi giyemezdi. lki ay 
içinde moda değişeli yıllar 

vardı . 
Ahladı, puUadı, tenttirdlyot 

şişesi elinde: 
- İçeceğim yine! haberin ol

sun hu! diye dolaştı, durdu. 
Abdülfettah Efendi: 
- Acısını tattın. Artık iç

mez~in. diyerek aldırış etmedi. 
Birkaç gUn :Mela.hat Hanım 

kocaı;ı ile darğm durdu. ÜçUn
cU gUn akşamı Abdülfettah E
fendi sokaktan dönünce yine 
ölmekten bahis açarak, dileği
ni tekrarladı: 

- Sen, dedi, benim zehir ir,
memle alay edlyor• un ha; keıı
dimi gözUnUn HnUnde kuyuya 
atayım da gör .. 

~lela.hat Hanım bu şekilde 
söylenmelerine devam ededur
sun; Abdülfettah Efendi bah
çeye bakan pencerenin önUne 
oturmuı;;, ufak bir tepsi içine 
hazırladığı rakısını içmeye baş
lamıştı. Mela.hat Hanrm karşı
sına geçmiş, sızlanıyordu: 

- Sen benim kendimi kuyu
ya atacağıma inanmıyorsun 

ama, şimdi gözUnUn önUnde 
geçecek M\disenin fecaatini 
mahkemelere düşünce anlaya
cak, bir kadının ufak bir arzu
sunu yerine geti rınemcııln ce
zasını hapislerde yatarak öde
yeceksin! 

Mela.hat Hanım hUngilr hün
gür yine ağlamaya başlayarak 
bahçeye çıktı. ller,de gözüken 
kuyuya doğru gldiyorllu. Pen
cere önünde oturan kocasına 
yine hitap etti: 

- Bak gidiyorum, haberin 
olsun! 

Abdillfettah Efen<li hafiften 
bir şarkı mırıldanıyor, karısı
rıııı kuyuya doğru gidişine e
hemmiyet bile vermez görUnl
yordu. Melt\hat Hanrm kuyu
nun başına varur. Ağzındaki 
tahta kapağı kaldırdı. GözU 
hep penl·ere önllndekl kocasın
da idi. Kadın ağlayarak kuyu
nun genişçe hulunnn n~znııo 
kenarına çıktı. 

Fakat lıayret! Kocası hiç bir 
telilş eseri bile göstermiyordu. 
Oradan kendisini zor tutar bir 
vaziyet alarak seslendi. 

Sesi, kocasının tonu yUkse
len şarkısı arasında kayboldu. 

- Elveda kocacığım, dedi. 
AbdUlfettnh Efendi h!UA. aldı
rış etmiyordu. Ve daha fnzla 
kendisini tutamıyarak kuyuya 
attı. 

• • • 
Hl ki\.yc burada bitmedi: 
Meli\.hat Hanım iki giln ev

vel kapıdan geçen bir Yahudi 
satıcı Yasıtasile lılr marnn~oz 

getirtmiş. kuyunun içine ağ
zrııdan iki metre aşağıdıı. tahta 
bil' kapak yaptırtmıştı. lntihar 
nUınayişini yaparken kazara 
a~·a~ı kayarsa, boğulmıyacaktı . 

Fakat açıkgöz Yahudi kadı
na Marangoz ve ameleyi bulup 
kendisi de hizmetinin mukabi
lini aldıktan sonra Ahdülfe t
tah I<~fenclinln yolunu bekle
miş, karısının kuyuda ynptır
ılığı inşaatı habeı· vermiş, on
dan ıl a ~·cvnı iyeyi doğrult
muştu. 

Abıliilfettah f<}fendi. rakısını 
tamamlayıp iist liste birkaç da 
şa rkr sllyle cll k ten sonra, ağır 
aksak bahçeye çıktı. Kuyunun 
başına. gitti. Sonradan yaptı
rılmış tahta kaııağın Uzerine 
bll7.lilınilş karısına seslendi : 

- Haydi çık oradan: iki sa
attir titrediğin yeter! 

Fakat Ahıllllfettah Efendi
nin karısının bundan sonra ar
zusunu yerine getirip getirme
diğini C\ğrencmedim. Yalnız 
Melahat IJannnın uzun mtıd
det bronş i tten yattığını d uy
dum. 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para bıriktırenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
Zira.at Ba.nka.sında. kumharıılı ve ihbarsız ta.<ıtırrut he,a.pln. 
r m da en ıız 50 liras ı hnlunnnlıı.ra senede 4 defa çekilecek 

k ur'a Ue aşaj:,rıdaki plitnn. güre i kra.ıniyc cln.ğıtllıı.calı.:tı r. 

·1. Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 " 

2.000 • 
" " 

2:ıo 
" 

1.000 " 
40 

" 100 " 4..000 " 
100 .. 50 " 5.000 .. 
120 " 40 <l.800 ,, 
l60 " 20 " , .200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde !"ıl 
liradan aşağı düşmiycnlcre ikramiye çıktığı takdirde l/O 2(ı 

fazlasiyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa: 1 Eylül 
1 BirinclkAnun. 1 !\fart ve ı Haziran tarihlerinde ~ekllecekti: 

..................................... 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli 2360 lira olan 1000 metre kömür sulamak için d~ 
kutru 31 m / m iç kutru 15 m / m beher rulo 10 metre eb'adında ve 12 atmoa. 
ter tazylka dayanır bczll llstlk boru 12,4.1940 Cuma günü saat (11> on birde 
Haydarpaşa.da gar binası dahilindeki komisyon taratmdan açık eltslltme 
usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerin 177 llralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gUnü saatine kadar komisyona mUra. 
cRatları 14.zımdır. 

Bu işe ait §artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2233) 

SAH.tBt: AS/lıf US Umum Ne.c:ıriyatı idare eden: 
Basıldığı yer: VAKiT l\Iatbaası Refik Ahmet Sevengil 

BAŞ. DIŞ , 

İşin Nev'i 

Toptaşı Bakımevinde 

yapılacak tamirat işi 
Kalay 

~tıkılan 

500 Kg. - -
~ 

ill fOP !O 
l - Keşlt ve şartnamesi mucibince tdarcınlı 500 ıd 

yapılacak tamirat işi ile yine şnrtnamcsl mucibince 
rında gösterilen usullerle ihale olunacaktır. il ıc• 

il - Eksiltme ve pazarlık 4 / IV / 940 PerşerııbC gtı;ıctıf· ~ 
ve MUbayat Şubesindeki Alım Komisyonunria yııP1111 

- Şd 
ı..e\··~~ 

III - Tamirat işine ait şartnameler her glln bilir· 
den (91 kuruşa: kalay şartnamesi de parasız aııns. ,,rtJS'.11 

f" ,, .. 
IV - Tamirat işine girecekler ıarlnamcsinin arll;#l' 

ikle ve her iki iş için Lsteklllerln % i,5 gü\•enrne P 
komisyona mUraeaaUarı. 

Tlrkfye Cumhuri3et 

AK T t F 

HankaMı 23 I 3 I 1940 

Ka.3a: 
Altın: Safi Klog-ram 71 721 21 • 
Banknot 
Ufaklık 

• • 

Dahildekt Muluıbirler: 

Altın: Saft K.ilog-ram 
rürk Lirası . . 

Flariçtek1 Muhabirtf"f': 
\ltın: Safi Kilogram G s 18 ııa:ı 

Altına tah\'ili kabi1 :rert>est 
iövizler 
Oi~er dövizlet ve b<-rc:lu 
'\lirine bakiveleri 

nazinf! fnl.1ri/ll':'l"t: 
Deruhte edilı-n •vrakı ııtk. 
:iive k:l~ıh~ı 
Kanunun fl . ~ maddPlerıne 
•evfikan HRzin" tııırafmdan 
vaki tedivat • • 

~rnrrfrtf --iizd11nı: 
ricari ~netler . 

T?.<ıJınm VI" lahvilt1.I r:iiznrn" · 

1 neruhte edilen evrakı nak-
. ıiivcnin knrgıJığı "Sham ve 
1 tahvilat itihad kıvmf'tl" 

Serbest eshıım ve ~hviJM: 
A 1~an.<tlar: 

Hazineve kısa va.:leli avans 
ı:ıltm \"e döv17 iizcrine 
rah\'ilfit Üu>rine • • • 
Hıssedarlar , , • • ı 
Muhtelif • ı , , , ı 

l emmuz 1938 tarihinden 

100.881.G2.3. 23 
10.463.i-12.-

1.907.132.20 

9.;nG.171..t 

20.911 .36 

158.718.563.-

18. 206.398.-

ao.214.814.36 
8.3%.982.01 

5.8-10.000.-
10.809.53 

7 .808. 722.-

Lira 

1 ı 3. 2:;2. l!)9.48 

310.133.06 

\ 
l'?.003.648.98 

U0.512.16:;.-ı 
23:>.870. l ;;r;.22 

~ 
58.610.SZG.37 ! 
13.659 .. 531.:>3~ 
4.500.000.-ı 
ı:.OM.702.79 

PA S l F 
~ermay't • • • 

1 h.ti11at akcr.3ı : 
Adi ve fevkalade , , , , 
Hu~usi • , , , • 

TP.davüldekt Batıl..-n.ottar: 
Deruhte edilen evrakı nakdive 
Kanunun 6 _ S2 mııddelerin tev. 
fikan Haıint" tımıfmrları vaki 
·edıvat 

Dt>ruhte P~ilcn e\'TR kı na k. 
h\'P b:ı1'ive~i . 
Kar~ılığ1 tam<1'T'!en ~ltın nlıırıık 
·lavetPn tedııviile 'la7.Pdi1Pn . 
Reeskont mukabil! ılavten te
fa . v:ı7.Pn . 

MEVDUAT 
Tiirk lira.-ıı 

• • • 

Altın S. Klg. rı; r..ı • !l'IO 

Oi5viz taahhüdatı : 

Altına tahvili kllbil dövizler 
Di~er dövizler ve llla.ca.klı Klı 
rinı? ba kiveleri • , • 
Muhtelıf • , • , , • , 

rekün 624.804.962.38~ . 

itibaren: lsk<mto haddi % 4 Altm llttrine rc z 


