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lran Dahiliye Nazırı degisti 
llay !~~ran, 1 (A.A.) - Şahinşah Hazretleri, 
tirıc gc

1
t1• A7gar Hikmeti tekrar dahiliye nezare. 
~rnıştir. 
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ispanyada ekınek iki 
günde bir dağıtılacak 
Madrit, 1 (A.A.) - Harp, ispanyayı Ame • 

kada:ı yapmakta olduğu b:ığday nakliyatından 
mahrum bıraktığından İspanya hükumeti, buğ. 
day stoklarının yeniden tevzii anına kadar ekme. 
ğin iki günde bir defa tevzi edilmesini karar altr.. 
na almıştır. 

eaşveki ün pe ro mı - Cianolngiliz maslalıatgüzarı 
ta.kasında tetkikle a ile uzun müddet görüştü 
~ -

,,~ ~e.fuk Sa~(dlam <dloyor kD : 
müdafaa tedbirleri aldı 

bir Sonda/la1m bugünkü vaziyeti, 
Petı· ol mıntakasının tezahürüdür,, 

• 
ın ·· ·· , onu 

mUtchassısların Yerdikleri iza. 
haı dinlemiştir. 

Londra, 1 (A.A.) - fyi haber 
alan mahfillerde beyan edildiğine 
göre normal şekilde Akdenizden 
geçmeleri lazımgelen İngiliz ti. 
caret gemilerinia ihtiyat tedbir. 
leri almaları hakkında İngiltere 
tarafından verilen karar her hal. 
de bu vapurların bundan sonra 
Cebelüttarık ve Süveyş yolu yeri. 
ne Kap yolunu takip etmeleri ica. - -

bettiği manasını tazammun 
mekteclir. 

et. 

Roma, 1 (A.A.) - D. N. B. : 
Roma siyasi mahfilleri, İngiliz a. 
ınirallik dairesinin Akdenizdc al. 
dığı te<lbirler hakkında diyorlar 
ki bu tedbirler, İtalyan hükumet 
l'lklhfillerinde tam bir sükun ile 
karşılanmıştır. Eğer İngiliz hü. 
kfımeti bu tarzda tedbirler almak -

mecburiyetini hissetmi~ ise, bu 
yalnız İngiltereyi alakadar eden 
bir meseledir. Bu suretle hareket 
etmekle Londra, gemilerinin da. 
ha uzun bir yol tutmasından do. 
ğacak fazla masrafları iktiham 
etmekte ve aynı zamanda bundan 
tevellüt eyliyecek, fakat İtalya 
üzerinde hi~ bir tesiri olıruyacak 

(Devamı 4 ürıcüde) - -'eni Fin elçisini 
1·~ kabul etti 

rı ~ 1 (A. A·) - Yeni Fin· 
l\ • et1~ elçisi Earon Urijö 
~a11 ~ Sonra Reisicumhur ta-
1~· ll'l ıı.buı edilerek itimat 

ariu takdim Ptmlştır. Mülô.-
~uıııa c Ye umumi katibi büyük 

tt~r Menemenclo~lu hazır 

&öz Musolini-

Dlyaı·bnkır, 1 <A.A.) - Bu 
sabah trenle Bismil'e giden 
Başvekilimiz, otomobllle yol
larına de,·am etmişler Ye saat 
11 de Ramnn dağından petrol 
mıntakasma ruuvasalcit eyle
mişlerdir. 

Burada tesisat görillmUş Ye 

ıızerlnde etlidler yapılmıştır 

Başvekil numune olarak kuyu. 
dan çıkarılan petrol hal{kınıla 

Öğle yemeğini petrol kam
pında yiyen Başvekilimiz, snat 
14 de Diyarbakıra mUteveccı. 
hen hareket etmişlerdir. 

Gidiş ve dönUşleri esnasında 
Başvekilin geçeceğini haber a
lan köy!Uler yollara çıkmışlar 
ve tezahüratta bulunmuşlar. 

dır. (Devamı 4 üncüde) 

ingiliz tay-

Wusolini, dün Ameri
ka elçisini kabul etti 

'l~inoir 
1 

yareleci 
~ t. Zan: AS/fd US 

1 
h . 

~~ l~t~<an Fra~sa, diğer hl. A m an ava u· . s' er 1 ne 

Ouçe, italyanın gayri muharip vaziyetini uzun 
müddet muhafazı. edeceğine dair teminat verdi 

tr ı . ~ı-,· . tere fa~ıat İtalyanın 
.._ l"' Cı \' • • • h " t .ci~ar • a~ıyetının mu te. 

~ ~~;:~~~~~it~i:t~;a~.ÖF:::: b ü y ü k ta ar r u z ya p t il ar t' 11)'4rı 1 Reno bır muddet 
I~ ~i~d ~ecl°ıinin hariciye en. 

I..on<lra, 1 (llususi) - l\lus
solini bu sabah Romada Ame
rikan sefiri Mister Vilyam Kıl
rılsi kabul etmiş ve kırk beş 
dakika mUddetlc görUşmUş

tUr. 
~~.lt.ı :i'e 1~at verirken Fran. 
~~~ il.tı rnünastbetlerinden 
~ 1>11n~tık F~-.na.anın Avrupa 
'4ı~.'cııı-11~dan evvel ve on. 
~ ~ı ~ lalya ile araımdaki 
~ ~tte,· &eleleri adilane esaı. 
l~ete~tıde halledebilmek için 
~ tehı-' ha.zır bulunduğu yo. 
~l ~llu~fat yaptığını hatırlat. 'il Ct a beraber bu müra. 
~"! ~ ~P~ız kalmıt ol:nası 
l.ıl~t<ıJ.11 ~k~rnetinin ltalyaya 
li. t:' k l'a •:zıyetinde hiç bir de. 
t1ı:ı '"-=ı,,~ Prnactığmı ilave etmif. 
~ ~~\'"el tdevlet adamı birkaç 
.">ıı ~İci)· ekrat mebuslar mec. 
il~~ '~ttıiJe~ . encümeninde yine 
'~. '"' r 11Y11ıj vaziyetten ko. 
t ~lltri ~llnıız • 1 tal yan mü. 
~ilik~ rn ~.ırı VUzuhıuz manza. 
~t~.ıe , 0 :teeasir bir dil ile bah. 
tııı1 ~ııı ra İki taraf rr:asmda 
~ı ~ır tı\~~u ettiği şekilde dü. 
~ ~ ~lıtı '1~kere kapm açılma. 
tıa1 lqı ~n rneauliyeti Akdeni. 
~iltb~ llleş rnlcketlerin ihtiyaçla. 
'1-~ 1leceğ~ lllenfaatlerini telif 

(ııı1 huı,-, 1 naat:nde bulunan ,.. ""rn r 
ı:-l\0>'led· e •ne ait olamıyaca. 

l.\·>'ıı ıı,.~ ii 
~ l;ı. 'll ll'ıi.irı aşvekili Franıız _ t. 

'"iı- td aach~tl ·ı-ini bu şekil. 
erkt.-n lngiliz ha:iciye 

~ lııı · C3mıl Süley-
1 ~nın son yazıları 

U~u ltul u 
ec.tıcu ı;CUlarımız bugün 
l' 7.ler ayfamızda ''Siyah 
O.tı '• ro 

ite, llıızaa maniyle edebi- i 
1 'o: l>r. Ce tanınmış bulu-
1 ~il ~azııa mıı SUieymanın 

1 
lacakı rından birini o

''l\ ardır 
başı 'ş Gec • 

l ı;ı~ 1b%rı 1 t C'lerinln RUyası .. 
t br doıtt aşıyan bu yazı 
' 

1 l'lbı .,,0Urun birçok yazı
b Zeldir. 

B~rçok Alman tayyareleri tahrip edildi 
Romadan gelen raporlara 

göre Amerikan sefiri bu gö
rUşmede Mussoliniden beynel-

J,ondra, ı (Hususi) - !ngi
liz hnva kuHetleri dUn gece 
ve bu sabah, Norvec;teki btiyUk 
Alman haya tisl'lll Stnvangeri 
Oslo yanında Fornebö hava ka. 1 
rargahım Ye Danimarkadaki 
Dalborg hava me!danını bom
bardıman etmişlerdir. 

4 Alman tayyaresi muhak
kak surette tahrip edilmiştir. 
Bunlardan maada birçok Al
man tayyareleri havada. ve 
Uslerinde iken hasara uğratıl
mışlardır. (Devamı 4 ürıcüde) 

1 Mayıs Almanyada 
kutlanmadı 

Voroşilof : "harbe 
girmiyeceğiz,, dedi 

Londra, 1 (Hu..<rusi) - Bugün 
Almanyada bir mayıs bayramı 
kutlanmam1ş, şehirler dona.. 
tılmamış, hatta hiç bir bayrak 
asılmamıştır. 

r-.Ioskovada ise 1 mayıs bay
ramı Kızıl Meydanda kutlanmış 
başta Stalin olmak üt.ere bü -
tün komünist şeflerinin hazır 
bulunduktan bu merasimde, Kı. 
zıl ordular başkumandanı Voro. 
şilof bir nutuk irat ederek şun
ları söylemiştir: 

-~ 

VAKiT okuyucularına 
Dün ve Yarın Tercüme Külliyatından 

5 kitap veriyoruz 
Bir mUddettenberi okııyuculnrımızn verdiğimiz kltab 

kuponlarının dUn başlıyan tertibi de (Dün \'e Yarm) şahe
serler kUIJıyatını fiatlcrindc )·Uzda 50 tcıızilütln edinmek 
imkAnını verecektir. 

J>iin ,.c Yarm kUI!lyatmın şimdiye kndar 67 yi bulan 
kitablarından dördüniln me,·cudu tumamiylc tUkcnmiştlr. 
Okuyucularımız işte bu külliyatın ıncvcud ilk beş kitabını, 
Mayıa içinde blrlktirecekleri kuponları idaremize göster
mek mukalıllindc fiatlerinln yUzde 60 eksiğine olarak tntm 
alabileceklerdir. Bu beş kltalı şun1ardır: 

ı \'e 2 - İki bUyUk edebi roman: l<'ranaız edeblyaUnm 
1 ki şaheseri olan (Snfo) ile (Aile Çcııhcri). 

Safo, .Al fon s D od c 'nin bu ölmez eseri, anctık 
11 ay d ar R l f a.t 'ın en titiz ve aslına H\yık bir itina ile 
verdll;I bu tercllme sayesinde milli kUtUııhanemlze mal ol
muştur. 

A n d ı- e M o r u Y a (A n d r e e 1\1 n u r o i s) nın 
eseri olan Aile Çenheri ise bize garbin ölmez flklr mahsulle
rini ılk tanıtmış bllyUk sa!O.hlyct ve kudretlerden biri olnn 
! s m a ı ı Hak k I Al 1 şan 'ın kalemi ile naklolunmuştur. 

a - K!Aslk denilen C'dcbt mesleğin dalma mUkeınmel 
ikl nUmunr.sl yani R a s 1 n 'hı Antlromnkln Hlritnntküs adlı 
eserleri. 

4 - Bir sosyoloji kUtUııhanesinin mutlaka edinmeye 
mecbur olduğu bir kltab: Bizzat L e n 1 n 'in tellt ettiği 
(ıl>cvlet ve thtilfil). 

6 - Değerli iklısadlyntçımız Dr. M u h 1 ı s E t e 'nln 
ekonomi ilminin ehemmiyetli ve herkesçe bilinmesi lUzum
lu Ut mevzuunu açan "Ticnrct, Unnka, lıorsn,, kltabı ... 

Verdiğimiz kuponlardan birtakımı bu beş kttnplrk bir
takımı yUzde 50 flat tenzili ile size temin edecckllr. 

-"Sovyetler bugünkü harbin 
dışmd:ı kalmak istivorlar ve ka
lacaklardır da.. Rusyayı bu 
kanlı harbe sokmak için yapı -
lan bütün tesebbüsler bir netice 
vermiş değildir. Fakat buna rağ 
men bugün Rusvanm daima kuv * * * 
vetli ve her ihtimale karşı hazır UtUncU tcrtlb kupontnrm kltablarmı dUn öğleden eon-
bulunması laztmdır.,. ra tevzte bfışlad1k. İstanbullu okuyuculnrımız dtlndeıı ftlba-

REYNONUN tşçtLERE ren seldz gUn içinde biriktlrdlltleri kuponları kUtUphancmi-
HlT ABESl l ze getirerek kitablarını almalıdırlar. Taşra okuyucularınıı-

J>nris, 1 <A.A.) _ B. Reyno ııh da on beş gUn içinde kitnblarını almaları lA.zımdır. 

bugUn ö[;leden sonra 1 Mayıs •\ı ---~ 
. (Devamı ~ Uncüde) 

milel vaziyetin nrzcttlği inki
şaf ve bilhassa Akdeniz mese
lesinde İtalyanın alacağı vazı. 
yet Ye niyetlerinin ne oldu~u 
hakkında malQmat istemiştir. 

l'nris, 1 (Husu .si) - Roma. 
dald Amerikan mahntillne g{). 
re Duçe ltalyanın gayri muha
rip vaziyetini daha uzun mlld-

det muhafaza. edeceğine dair 
Amerikan sefirine teminat ver
miştir. 

I<'aknt buna rağmen Berlin 
siyasi mahaflll !tnlranın Ber
line yeni Ye Alman dostu bir 
elçi göndermekle Almanyaya. 
bir kat dalın yaklaşmış oldu
ğunu bildirmektedir. 

Alman iktısat mütehassısı 
JUodius Sofyaya geldi 

Bulgar hükumeti Alman taleplerini 

kabule mütemayil görünmiyor 
Sofya, ı (A.A.) - Alman ik

tısat mütehassısı Klodius bu
gün Belgraddan Sofyaya gel
miştir. 

llomanya ile Almanya ara
sında bir ticaret anlnşnıası ak
dini DUkreştc muza.kere eden 
Klodius, oradan Budapeşteye, 
Belgra.qa gitmişti. 

Sofyn, 1 (A.A.) - "Havas,.: 
Bir Alman ekonomik heyeti, 
Almanyaya ihraç edilebilecek 

Bulgar mahsulleri kontenjan. 
1arının fazlalaştırılabllmesi f. 
çln, Uc; haftndanbcrl Sofyada 
bulunmaktadır. Almnnların ev
velce çok çabuk bitirileceğini 

söyl6dikleri bu müzakereler, 
gUçlUklerle karşılnşmış gibi
dir. Bulgnr hUkumeti, Alman 
taleplerini kabule mUtemnyll 
gibi gözUkmemektedir. Zira, 
Almanya, istenen iptidai mad
deleri verememektedir. 

1 kilo balık 3 kuruş 
Bir okuyucumuz matbaamıza 

gönderdiği bir mektupta ıon gün. 
lerde balık fiyatlarının düşkün. 
lüğünden acı acı şikayet ederek 
şöyle diyor: 

- 6.000 tona baliğ olan bir 
milyon çift torik balığı balıkçı 
kabzımallar tarafından ecnebi 
vapurlara çifti 20 kuruş, yani ki. 
!osu 3 kuruştan satılmıştır. Hal. 
buki dokuz aydanberi ve düne 
kadar aynı alıcılar toriğin çiftini 
50 ila 70 kuruştan satın alıyor. 
lardı . 

Torik piyasamızın bu kadar a.. 
ni düşkünlüğü hakkında milli ko. 
ruma makamların fikri nedir?" 

Bu, öyle bir sualdir ki cevap 
vermek salahiyetini kendimizde 
bulamıyoruz. Ancak dünyanın 
her tarafında her nevi yiyecek 
maddelerinin en mühim milli mü. 
dafaa vasıtası addedildiği böyle 
bir zamanda Torik piyasasmın ~bu 
derecede düşrnü~ olmasına biz de 
hayret etmekte:ı kendimizi ala. 
mıyoruz. 

HASAN KUMÇA YI 



2 - VAKI 

Norveçte olup bitenler 
Nor ... cçte devam eden harp 1 A)nı zamanda Almanya için 

haldnndn uclcn lıııberlc'l' bu yeni Norveçln m-.ıhaf azası bir taraftan 
harp uhnıanda henüz kat'i neti. bh- prestijin konımnası bnlamın. 
cclerin yakla~mamıt olduğunu dan ehemmiyetli olduğu gibi, ln. 
gösterme!:tedir. Filhekika harbin giltere için <le :ınavatanın muha. 
merkezi si!deti henüz garp cep. fazası bakımından ehemmiyetli 
hesin.deki hwplerin talüne ıöre bir mana ifade eder. 
mütnlea edilmesi doğru olur. Fa. Bu vaziyetlere göre harbin 
icat garp ce9hesindeki v~iyet iki Norveç ıahaımda uıun Z3matı j. 
tarah da bir yıpratma herbine çin yerlQ1mc5İne rnani olacak hiç 
gÜrüklcmck istidadını gösterdiği bk mania yoktur de:lebilir. 
içindir lci, harbin istiluımctini ele. Aıkeri hareketlerin mahiyeti 
i;i~tirm:m hususunda nazi §efleri. hnkkınGa bİ'r şey söylemek iste
nin faaliyete ı~ımrlcrine s~l>ep meyiz. Fakat her i1ıi taraf için 
olmu~t ıc-. coğrafya denizde olsun, kııradp 

Çıırp cephesi~ büyük faali. olsun tlirlü türlü mütllüllcri ihti. 
yeUer daha bir müddet ıiikun va etme~tMiir. Bu rnü§küllcr har. 
in!ıılilp ederse Almanya için tn. bin ı:zamaat i~in b

0

•-..er sebeptir. 
~iltcrcyi dalın müessir surette ra.. AnavatAm korumnk, hlll'bi ça. 
h:ıhıız edecek bir sahayı elde bu. buk bitirmek, İngiltereyi kalbin. 
lundurmak vo orada huL:im bir den vunnak gibi gayelere tavaı. 
rol oyna.-nal· urw.eti kendini ıut vazifeıPıi görın~ye n:urµct 
hissettirir. telakki edilen bu arari üzerinde 

Atmanynyn, donanm;ısının üç. harplerin çetin bir şdpl alacai;;'l. 
le ikis:ni feda ettiren Norveç ma. nı teknik sc.f.>eplerle değil, fekat 
ccrnsmın manım bundan baıka harbi idrı;-e eden hlkim pten•İp. 
bir şey değildir. • ler hesabına şimliden mütalea 

Bu nokta Norveç harplerinin etmek mümküii.<lür. 
Almnnya \'C tngiltere için niçin Harbin ba11ndan~ri pek az ih. 
tahminden dnh. fazla ın«Mlar i. tirnaller mevzubahb edilmiş olan 
fadc ettiğfoi izah eder.. bu yeni cephe böylece tili olmak. 

Norveç Almanya için lngilte. la bera~r ehemmiyetli hareki\t 
reyi ıimal denizinde rahahm eL sahası halini alabilir. 
meh, zıumm rzaıtı8J1 hkanclinavya Almanyanın Norveçe yaptığı 
sahillerinden İngiliz anavatanma b\arm;:, doil-udan do~r.uya in. 
tnarruzlarda bulunmalc, Norman.. gi)iz annvatanma tevcih edil. 
Jann eski deniz jıtila yollu:ını mi~ oldui'una görcı onu k~k, 
elde bulundurmak hususunda ~ miittcfiklu için tabii bir 
faydalı hİ2mellCt' görebilir. lngil. va~ifc olacalctır. Bu-:ıun i~indir ki 
fere İçin, Noweç Almanyanrn ta. harp UZ\ln zam.'l.n SO nci anı de. 
att"Uzlımna ~ ~kcr, ıimnl denL reçe~inin ıimalin,'e kalac:Qlshr. 
zinin emniyetini muhnfazaya ya. Ve muhakt<ak müttefikler mütc. 
rar. Almanyaya şimalden yapı1~ cavizi mailup cdecekkl':'dir. 
cak akınlv:-ı kolaylaştmr. SADRI ERTEM 

23iı-', ifti na.Ata : 

Kitap sevenler kurumunun yeni 
faaliyetinden beklediklerimiz 

lki sun evvel, Anadolu AJnn. 
sının bir lınbcdqdon, 1.939 Tel}
rln1cvvollndc teşekkül etmiş 
olan Kitap 'Sevenler Kurumu
nun, n1esaislnl ho.11tevlerlyle 
birleştirmeğo karar \'Crdlğiııl 
öğrendik. 

Kitap Sevenler Kurumunun 
bir bucuk sene zarfında. göster. 
dlğl faaliyet. mnnlesef parlak 
bir faaliyet dcsıı. Ziya Gökal
pm "TUrkçUIUlt cercynnları,, 

il Ahmet HiklllClin "Çağla
yanlar,, kltnbınn inhisar eden 
bu caltşmndn, Kurumun, an
cak nrnp hıırflerlnden lA tin 
hnrneriue b1r istinsah vazıte. 
Jl~l ottlğlnl öğreniyoruz. 

Acaba, nalkevleriue lntlkal 
eden kurum bundan ıoura ııe 
gibi işler yapabilecek?. 

Bir lccrc, bu .gibi teşekkUlle
rln mutlak urctte vazifeleri 
yalnız kitap basmada degildlr. 
Eğer zengin bir hdmi bulurlar
sa bunu yapablUrler. Fakat 
bulmadıkları takdirde yapa. 
caklaı·ı bazı işler daha vardır 
ki, bu işler bıı..slt oldukları .ıııs. 
bette faydalı işlerdir. 

Meseın, blzdo Kltnp Sevenler 
Kurumu halkevlerl camia.sın. 
ıl.ı, peıcüUl luglltercdekl "Book 
Socict:r .. denilen cemiyetin ye. 
rlni ıı.Inblllr. Bnşlarıotln Hlyu 
:VaJpol ı;il>l bUyUk romancıla
rın ''e Julyen HoksJey gibi ten 
ve ilim o.damlarının bulundu. 
ğu bu te3ekkUl, bir sene 1çerı. 
sinde cılmn kitapları tetkik ve 
en değerli bulduklarını halka 
tavsl)•e eder. Du suretle "Book 
Soelety., nln tam numara. ver. 
dlğl klt..p; ıcnonln en mUkem
mel kitapları nrnsında yer alır. 
Şunu da ilAve edelim kl blnlor
cc kitap arasmdan scçllen bu 
kltaplnrm adedi altı yediyi 
geçmez. l\leseın. en fazla kitap 
tnvsi)e edilmiş sene 1938 -
1939 senesidir ki, ancak dokuz 
kltnp tavsiye olunmuştur. 

linllcevlerine iltihakını ha
ber aldığımız Kitap Sevenler 
l{uruınunun ynpıı.cağt iş, ı;tm
dilik bu bnelt tnluıt hayırlı lş 
olmalıdır kanantlmleylz! 

• Halit Ziya hakkında 

Halit Ziyanın j·a.zar gibi ko· 
nuştutunu sörlcyenlcr dnlma 
anket muharrırlcri olmuştur. 
Yani Halit Ziynnın, di~üncelc
rini dikt6 ettirdiği insanlar .. 
Yoka hiç bir va.kit Hııllt Ziya 
yazar gibi, yani "Aşkı memnu" 
da olduğu gibi konu.,C1JJ18JXU§tır. 
Daha §Pnrıı buna imkan var mı. 
dır? Halit Ziya ancak fikirleri
nin başkaluı tnraf ından ya.nlı' 
naklodilooeğl.ne ka.ni olduğu za
mandır ki. hemen kendisini bir 
okuyucu kal'§ısmda !o.rzederek 
odebt hUvlyetlne dön.mu.,, yani 
ya.ıa.r gibi Jconuomuştur. 

Öğretmen Okulundan 
çıkacak talebeler 

!sta.nbul kız ve erkek öğret -
men okulundan bu yıl mezun o
lacak geneler, dünden itibaren 
(Ghrin muhtelit okuUa.rma. da.. 
gılarak ders tatbik tecrilbeleri • 
ne baolamışlardır. Bu yıl öğret. 
men okullarmdan 200 genç mc· 
~ olacaktır. 

Kanser hakkında 
konferans 

lJsTctMar Halkevindcn: 
5, 5. 940 pazar günU saat 15,30 

da. evimiz salonunda Doktor Kt. 
zıın İsmail GUrkan tara!ından 
(Kanser) mevzulu bir konferans 
verilecekir. Konferansa herkes 
gelebmr. 

Yirmi yıl evvelki Vakıt ___ ...................................... , .. 
% l\fn.yı.s•lD20 

Askeri fabrikaların 
ıslahı 

Alkeri tabrikalımn ıslahı ve lelik. 
ball bakkmda talı~ncak blr kcmılsyon 
te~ckkül •lml§llr. nu xoml!Yon uke. 
rt fabrikaların lotihSRIAtı nqktal na. 
zarından ehemmiyetli tcl!l:~: ı edil. 
mektedlr. 

~ ?erşembe Cuma 
> 2 Mavıs 3 Mayıs 
~ 
c{ 2.& Rch.e\ ıl 12 ~ 'letvvcl 

J- ~11 ım 177 !\ısını 178 

Bokraşe gidecek Yabancıartistler 
heyetimiz geldi -

.Servet Berkin ihracat k 8 p} d 1 Ş a r 1 
birliklerinden B [ b /d b h • 

izahat aldı ar ar oşa ı; ar sa ıp-
Bükr~~ gidecek olan dış ti. 

ca.ret daıreai reiııi Servet Ber. 
kin'in reisliğindeki heyetimiz 
diID saba.h Anka..rt\dnn o~hriml
ze gelmiştir. 

S:?rvct Bcrkin'in reisliğinde 
ticaret müdürlüi:ıünde derhal bir 
toplantı yapılını!J ve alalcıı.dar 
ihra.cat birlikleri reislerinden 
baır izahat ahnmı~ır. Servei 
Bcrkin'le beraber İzmir ihracat 
birliklerinden birer murahhas ta 
gelmiştir. Şehrimizdeki ihn.cat 
birHkl~rinden birer murahbaR 
ta heyetle birlikte BUkre~e ı:-1 · 
decektir. 

Servet Berkin jhracatçılarla 
görU.':Jtilkten ıwnra Petrol Limi. 
tet Sirketine de gitmiş \'e mü. 
diirle diğer alakadarlardan Ro· 
manyadan ne şekilde ve ne mik 
tarda petrol ve ~nzin alma bil. 
diğini, gtlçltikleııe rqsUa.ıuo rast 
ln.nmadığmı sorara t maltımat 
almı~t:ı;r. Heyet <:tunartesi günü 
vapurla Köstenceye hareket o. 
decektlr. · 

-""'---
Köy kütükleri 

tutuluyor 
İstanbul vilaveli ~hrin muh

telif kazalarındııki köylerin va. 
ziyetini gösteren bir "köy kUtU .. 
~" ta.nıimino karıır vermi§, bu 
hususta tetkiklere ba§lamışbr. 
Hazırlanan matbu broşürler bU· 
tün köy ihtiyar heyetleriue dağı 
tılm~tır.thtiyar h retleri bu bro 
r:ü.rleri doldurarıı.J< kısa bir zıı . 
manda vilayete verecek, broşür. 
de köyün nüfusu. ev adedi, muh
telif bakımlardan istatiği hak
kında malfımat bulunacaktır. 

Okullarda satılan 
mecmualar 

Bazı okul Ö~'TCtmcnlcrinin, 
çocuk mecmua1armı ve ga?.Ctcle. 
rini lllması i~in talebeleri taı.. 
yik ettikleri, yapılan şikayet
lerden anlaşılmıştır. Vekillik bu 
huswıta bir ttunim vapal'ak bU· 
tUn okullara göndcrr.ıiştf r. T~. 
mime göre öğretmen ancak met'. 
rrıua okumayı tnvsiye ooecek. 
t'akat alınması huım•unda tale· 
beyi tazyik etmiyeecktir. 

Riyaseticurnhur Orkea· 
trasınm ikinci konseri 
Şchrimiroe bulunan I.lya.4Jetl

cumhur fllirmonik orkestrası 
ikinci konserini dUn akşam M
at 21 de $aray l!İn.~m~mda ver .. 
mletfr. Orkeatrayı Hasım Ferit 
Alntr !daNt etmlıtlr. İlk olarak 
BetotQpm rs lncl .Wonlılnden 
Va.gnerin 'l'riatM vo leoldc'den 
Atlkın ölUmU, nargaları çalın· 
mı, ve Bayan Seniha. Beı-kJSO)' 
rnıüıteıtt p_n parçalan okıımtllJ• 
tlU'. 

Kon er fevkaJtde muvat!a.k 
olmuotur. U,unr.U konııer ya.mı 
vcırJlecektır. 

o z 

Cemil Süle:vm•n 
dün gömüldü 

Ölilm.UnU teeNUrlo ha})or ver. 
diğimll Dl". Cemll SUleyımuun 
c:enMıeıtl dün ö4lo 'Ü«ri Cerrıh· 
P&O~ huta.nt1inden kaJdırılmıı 
ve namw Vıldo hutıı.ncatndo 
k~hndıırtan aonra Topmnudakl 
~ıl" m1,_kboreılne götllrUlmlJı .. 
tUr. Omaıede meı humwı yAkm 
arkıı<il\flım v~ mat!>uat ork!nı 
bulunmU§tur. 

Sığır derisi fiatlcri 
Htlristcn 11 sıftır derllJ ,:oı .. 

mesJ U1erlne mcıba.hw kcsl!en 
sıfırlar derilerine th.7 kurue 
ta.ılanito (SO ve ~2 lmruı tcsblt 
()lunm\lftur. 

leri neler dig oı ? 
Barlarda çıı,lışan ocnebl ar. 

tistlerin .s&natta.ıı ınen'i üzerine 
bunlardan bir kısmı memleket
lerine dönmek Yeya Suriye, Mı
sır, İran ve diğer ;ıı.kın şark 
memleketlerine gitınek Uzore 
puaoort ~ıkarnıaja ba§lımıı
lardır. 

Bu kararla §ehrimizden çıka .. 
c:ak olan artistler 162 kioidir. 
Bunların 107 ai Macar. 16 sı 

Alman, 10 u Romen. 3 U Lüb
nanlı, 5 i fs,·içrell, 11 i Finlan
diyalı, 2 si İngiliz, 4 Ü Fransız, 
2i si İtalyan, tiçli Yuna.iılıdır. 

Diğer taraftan evvelce §ehri
mi.ze gelerek lcısiz kalan. sonr& 
~rtlat namı altında fuhuş yap. 
mağa ba<Jllyt\n ecnebi kadınları 
da cıkanlacaktır. 

fu , 

1fCKeM tıırt!!'ı.1Ct"ia i1ıracmdaıı 
sonra bo§al.a ıı bir bar k2pısı 

Eununla beraber ecnebi ar
tistlerin g-itmesile zarar gören 
bar sahipleri kilçük sanatlar ka
nununun bu husust.Jlci l'J\addeıi. 
nin valruz barlarda. çah,an ee. 
nebilere ait olduğunu ileri süre
rek kendileriDhl bu karıun çer· 
~evesinden hariç bulunduklarını yoruz. Küçük san.atlar kanunu 
ve bu .sebfrple ecnebi artistlerin da yalnız barlarda ecnebi artist 
çalg:ılı lokantalarda çahıınblle _ leri calı~masma müsaade etme 
ceklarini ileri sürmektedirler. mektedir. tc:kili loka.ntalar ka
Bu husum müşterek bir istida nunun bu hükmünden ınUstes. 
ile vilavate de mUra.oıu.t etmi:;ı. nadır. 
terdir. Vali, bu istida.yı Boyoğ. Bizi hayrete dti.şliren a.sd me. 
lu kaymakamlıma lıavale et· sele şudur: Bu da Taksim gazi· 
m~. kaymakamlık ta bu miles.. noımnun belediye tarafından Ro
scselerJn nıahiyeti })aJıkmda tab. manyalı bir müateclro kiraııtn .. 
kikata ba Iamı~ır. mak Ur..ere blllunmaaıdır. Fab.t 

l§te bu suretle karara itiraı duyduğumuza ıröre. Romıuıyah 
eden içkili Jokııntalardan birJ- mllteha.ss!s gazinoyu fsta.nbulda 
nin sahibi dün bir muharririmi- başka eğlence yeri açılmasına 
ıe ,-a.z!yeti şöyle anlatmıştır: ıntisaa.de edilmemek şartile Uze. 

"- Biz ıreneterdenberi fçkill rinc alp.bflcceğinf a<iyleınif ve 
lokan.ta . ia~ile çalı~aktayız. bundan ba,ka ırarsonlarınt, ar · 
Mabıyetımh:a hükumet ve eli. tistıerinl \'e her teyinl Roman
fer alakadarlar da bugüne ka. yadan getirmeği teklif etmiştir. 
dar bu şekilde kabul etmişler, Belediye de 100 binlerce lira sar 
hakkımızda içkili lokMta mua- fedcrek' inf'a ettili ta.kat tiir tür. 
melesi yanmışla.rdrr. Fakat bar~ Jü lşleUımediğJ bu gazinoyu ba;• 1 

lar ~ece iki buçuğa kadu a~ık şmda.n atmak için bu teklifleri 1 
oldukları halde biz ikide kapat. kabul etmekten başka çare bu· 
mağa meebur tutulmUf bulunu. Jamaını§tır.,. 
---~-----~----~.._..~---.---------..:;.._.~~~~~~~--

1 ek tedrisat usulü 
etrafında tetkikler 

Gelecek ıeneclen itibaren ilk. orta, ekalliyet 
ve yabancılar bir programa tabi olacaklar 

Orta tedrlnt mUOMetOlertn • 
de, bu dore Yth batmdaa. ltiba. 
ren tatbUc odllmol• blflana.n, 
yc.nl tedri11t rejhıil U..rlııd~ki 
tetkikler tlma.m.la.nını~ır. önü· 
mtildokt d'"' )'1h ~ iti .. 
bmn öjledtn ION'tkl mt\tf.lu. 
lamı k&ldıntır&Jc tllebonln , .. 
't 13 ton itibaren Mrbolt h1ra
k1lrnuın1. teJtm vo terbi" )ıo.. 
y~tlnco karar vertldlftnl yu. 
mıftık. 1'vvelld ıtLn Cl't& tedri· 
nt mUoNOHlorinden olman bu 
netıeo UT.erine Vu!YotJn Ulc tcd• 
rieat müeMO&olerino de ı.omm. 
ne hrar verUmitı bu h~tl 
Muril \'ekllllti tetkUdcrc bıt. 
lamtftır, 
lıtanbm anu.rit mUdUrlUftl • 

al.\n bu dem "nul b&1mdaıi lti• 
baren tatbik mıvktlno kovdutu 
ve yıt.Ln.ıı tehrlmJrı!e yapıtın ilk 
tedrieıat den rojimJ, MU.rit Ve. 

)dlli#l tare..fmdan tetkik edil. 
mektedlr. Öğrendlğimlıe göre; 
llk okullar da derı!l!ere &&ba.hle· 
yin bafJhyarak öğleye kadar lk· 
mal edeceklerdir. öğleden sonra 
t.alebe okuldıt rotı1Jgul edilecek 
DlUSiki, oyun, reıTm.tt fullye.. 
tile ufr~aca.ktır. Bununla bera
ber talebe bu f aaıtyete dcva.mda 
$erbest olacaktır. 

İlk tedrlaatta tatbik edilmesi 
düfllnillen bu f!eklin programı 
bu ta.ti! mevıiminde talim terbi .. 
ye heyetince ha.zırlanacaktır. 

Orta tedr~at milesse5tlerlnde. 
ki ders rejitnini §ehrirııizdeki ec
nebi ve ekalliyet okullan da ye. 
ni ders yılı başından tatbik ~ 
deceklerdir. Yakında kendileri ~ 
ne tebligat yapılacaktır. Bu ııu. 
retle memleketteki bütün tedri
:sat nıUessesclerinde tek tedriııat 
rejimi tatbik dilecektir. 

Fırtına yüzünden kazalar 
Uç motör battı, ikiai karaya oturdu 

Boğulanlar var 

re~1 

8lJlıı~ 1 ı:a· * Bti~ enei1D1 ııfıııl'-ıı ·ş ,.c 
na.kil vuJWan bak geÇırftınl 0to• 
nun tekrar gör.den dJı.lS' ,UlıJ 
ba.zı tne.k&n:ıarınııııle; 1ıı;sft 
ınobilleri lli"'~iyedB Ç;J'J O• 
büyük erkinıh. a)'fl a orill· 
büro genera.l~e~ıne ~ip g 
tomobil ta.bsıtn ın ııı$1• • 
müetür. . ])şş.konfC>l~ınd'ğı 

* Marailya ülluru ' ırt.I"'' 
rnuzun resmi rıı ,decak § 
kanaatini hasıl ur· ~ l''' 
iGinde kayooırzıuştjjŞt..ıı~ J<i• 

* Yeni tıbbı ın M~ı 
nlUlu bu içtima · .uııa ' 
ti yet k~bedeca:!!fi ~Jc tel''' 

# Devlot iktı urıatıU ~ 
rinde çalı:p.n ıneıJldA ııaıtr ı:cJtlı· 
Utlükleri ll~kınerdC ııou "' 
kanwı da bugüPI ı ~ 
nl ahı.ca.ktır. A}etl &~'..r.sf-

* ?r{alive Vek ıı ıııU~e· 
d ~ksek tallS ıı.llYe ti-' 

ınan a den Jll ete 
lerinc eva.m e url h~ tırn1-rf' 
murlarmm ıneob ıcıı.rarl~ 
bl tutulına.JarJJlJ dl' Y"" 
IJr. r s.t3sJ1l ıt ~·· * Rııyı:nak4~ıU\tere ıııt çıtı· 
pıl:m yeni defik t3'~!11<te 
ra.rname yUk!e tıUtUJl 
ınıştrr. ııaııtsrı111!et u· * tspa.rta iğll rııı;~ uer· 
dilnyada. gördUft , dalı& (!ı bit 
zerine hııtıc~:le f sP~r· 
letmek ınakS& uruJınuş 8.l'ıce-
iplik fabrikS.Sr.d, ktı;f ı,rrıı.tıS~~s· 

* Şclırf~i eQabrl~l fe!!ı;rle 
olojl profesörü ı~r· pt"~~ 
dan dtin ,;elnı Jı ola.Jl şhıı.t.itl' 
beraber ırtl~ees,mel ee4/ 
romancıııt puh _,..iır. 
· dirk tehir etrw!1"". ıl 

o ; 
Bir biletçi hapae

mahkUm oldu 

gun ı kıJ!uır ' 
K3rl.(!onlld ikl gilndonberl ealı Mhilinde ba.tm.ı§ttr. Tayfa. . --<ındJ!S 

dev&m eden kan.yel ftrtmuı dün tan kurtanlm~tır. fstasvonu ~ ıd•re 2 
tın.flflomiftir. Fırtma )'ilstlııdon 2-Osma.n kaptanın ldaresın.. ınıştır. t Jc•PtaJı.I'b,ğll 3

11 evvelki ıeco l<a.rı.denisd• l>lr d.ekl Bartın limanına. ait 28 ton. 4 - ,A.hnle ıroaıııns. öril odll . 
Bir ısene kadar evvel Ferdane cok kuala.r olmq, Uç motör bat· luk Meşut i3imli motör Zon.gul.. sindeki tonl~h~yır ın°~ 1111ıını~ıı 

o.dmda.ki kanoında.n a.yrdnn mı~, iki mot.ör ete kıra.ya otur. \faktan yüklediği maden kömürü tonluk Seferı ttVıtdll11 ııdıı.1'1rı 
tra..~vay bilotçllerlnden Mebm_,t, muJtur. Batan motBrttırden dört ile limanımıza ~elirkcn Adacık· yUklU oıerak ~a.rl "ç~aıaııın1 •· 
dUn KUçUlcpuard dol~ırkcm ktıı bofulmuttur. Buııla.rd&n 1ar civarmdn battnı,tu·. Tayfa,,. ıa gelirken ,:ıral< psr,. et 
karı.ınnı görmllf ve pleman ota· l> ıka Köao.naeden Umızumıa lardan Mehmet oğlu Ahmet, h. kayalara. ç:ırı t.febJl' ıı 

Bir not 
Ynşı elliden yukarıya olan ve 

"Servetlfünwı" kültürU ile bo.s· 
Icnrolrş baz ilim adamlarının ha
la ınW;talah ynzmalnnndan şi. 
kftyct ediliyordu. Bu a.rada Ha. 
lit Ziya.da.n bahseden :biri: 

rak barıemak Uıere vanına. yt\l<. ıoten Macu 'bMdıralr Dun& va... rnail oğlu Ahm~t. nıa.kinit>t Mu • tır. Jts.~~· tsrı J. t. 
\ O~itlt'r \ u,.:ıtı Y.rJını \lruı:.tl r.:ı.ıım laşnak ieteml6tir. Falra.t kııdın puru da fırtm&ya tutularak Ru· tala, tayfa. Muetafa. MusWa Ta.vtaıatd~ırouf!· J<tlP J.lt11le ; 
lll\ııt·!! ı 11 ko.çmı~, bunun 1.lıorlno küplere meli ao.lıuterinde Podima tıe Mld· oğlu Recep tahllsiye ist.aayonu \•e Ahmet hob t o~1u ıı.n \'C fc) 

- O konuşurken de öyledir; 
dedi. 

Derhal dilr.eltmek. i~terir.1 : 

1ı0ı::· ~· · 4 
L
7 9 ın 4 36 9 

'
9 binen Mehmet, kencUalnl bir hly ye araamd& tchllkelt auretto lta. tarafmd:ın kurtarılmış, Da\'Ut mc:. ile Me~f~esıUc1>11 r 

ö:ıo ı: ı ı :1 o;; ıı ı ı :> o~ li dövmUo, yaluı.lanamk bitincl raya dlltmllftUr. Vapurdan bl~ oğlu Bekir bo~ulrou.~tur. SUlcymıın oı; 111rdıt· ·aö(l'lli l! r· 
ıııındi lli o~ 8 so 10 03 R ~ sulh ceıa mıı.bkcmeıina \'crllmit· bir hıbor almarua.mlft.ır. 3 - • fo~met kaptan ida:resin • ıi knrtnııt~ıştihUdll ~ bi"' '~ 
.\l<ŞBm 19 OG ı: oo ıo 01 ı: oo tir. DIJ,tr knalar ~unla.rdır: de'·i 18 tonlu'~ Nccmiistikbal 5- Nıo:ı~a.za. )t$k 'fsf~ıl"' 
\'ut:n :o ~o ı u ~o 51 ı '" Mahkemı ~il tglyl 3 gtln hap- 1 - Rll~ llma.nmmı~ ~le" . \.'elkcnllr;i Şileden tstanbula ge .. motör de J3Qt~uetur· 
lrmak s o% 'T ;>n ıs oo 7 ıı~ !e 31 Ura. J'.'UI. ('~Ina mahldım l Ra!aıs ifa.ntunı tdaNelndeki 1A lirken AhıC4.1' mevkilnde kan.. ·'t karaya P .~ur. 
------------- etm.i~ir. tonluk lh:.!anı Hüda motörU Alıı- , '~ M.ıt7m1Jf , tayfalrı.t ı tahfü!iye l !'I kurtarılrtt•" 
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Or. Cemil 
nıanın son 

1940 

Bir kadın · ·gazetecinin 
Norveçteki 

Süley-
nıarı v 

M---- ~ . 

bl~
01 

cHif i~rtkif~m ediyor 
kı.ı n··sıı 

1 
dıkt~r~ <anızda Alman sa. 
c:0rj11

°ru Friç Tisen'in Ma. 
olduğunu ümit ederim, çünkü 
aksi olsaydı Tcrlıoven yul:arıcla 
i~aret eUii;:m vaziye~i a!amıya. 
cak idi. 

: lleşrct.~f ~Önderdiği muhtı. 
• bugu §tık. Tisen bu muh. 
't olan n Norveç valiliğine 

'lo ı. 1'crboven ile yolla. FOHRERİN RA YŞT AGDAKt 
'trı. NUTKU 

"ll\rcn'" 
~~~%illi 111 Mareşal Göring. 
, ta \re a~ıkl~~ğu cevap gayet. 
t Ilı tıar,~l ıdı: 
~ ~ btıran ne telgrafınızı, ne 
ı trlıaı a~~ı almarnıştır. Eğer 

.':hıınıza et ederseniz, ne si. 
~ '.'llize h' ne de iktrsadi men. 
~ .'11li t1a ıç bir zarar gelmi. 
.. 1;~ ra§cl garanti etmek. 

j tıı b· 
tc ~rihind :.ı cevabı 26 eylül 
i"\-abc11 1 

c getirmiş idi. Bu. 
~ıç 'l'is teşrinievvel 1939 
~ ~tııbtı en, Mareşal Görinli!e 
S tıal'ii ~ Yolladı : 
~ ~ ~?lıa:reıal = .. 

1 rlı~İıtı lllak uzcre T erbove. 
~ '<bııtııı 2h2 eylül 1939 tarihli 

ı ~ihı·a. craher 20 eylül 
;;~ 811~ 1htıramı da yolla. 
.1) ~tıı tu a arşı ."vtöıyö Ter. 
\ ı_.1're cevabı aldım: 

'il •a.l l'l'•- • b'ld" • tt~ ile b' ~uına ııze ı ırı. 
ı b.~Jr,.,ır trıektup, ne de bir 

; ~~tllıt §ala gelmemiştir. Di. 
~ ~I" Ilı ~aretalın katibinin 

~Gtll)1 ~ tup, ne de bir tel. 

1 ~ i 0lduğu muhaltkak. 
't ~ııl'ld • 
"-• lllıtt •arı .. L 1 ld w •• 

~' tırı """ an aşı ıgı uze. 
il l')~ nu.tkunun son cüm. 

~, t~ lııt hıç bir kimseyi he. 
t t•" d l'llanıaktadır. 
~ ~•ırıcliıal avdet ederse. 
>~ ~ti,./ıa• ne de iktısadi 
.'.\td 111i ~~e hiç bir zarar cel. 
~~ •t, llreşal garanti et. 

~~) ~\o~~Cc•· 
~ J ıı_, 1 Rırn cevap şudur: 
~ l ._. cyn'dcn çekmiş ol. 
~ 1ııı.ı.tt~11 •tos 1939 tarihli 

tr'll~ll h t'!ı~ gelmemiş 
~ 'ijllıi lll"ıcındedir. L<:trc.şa. 
I t ıt~ iti\ olan bir telgraf 
~~laC{\lc er zaman mahalli. 

llıtıt hr, nitekim 22 ey. 
luhumun da gelmi' 

=:--) Rayşt::1g içtimmna iştiral:c 
davet eclildikten sonra clcı-hal 
çektiğim telı;rafı:ı vahtinde ma. 
hcılline varnmmış ol:Jıığ·ı"lu lcabul 
cdet=m. Bu vaziyr-t ltar~ısında 
Hitler t:-ı·afınc':ın sÜ/lenen nut. 
kun hiı; bir tcııir .-1 11..,rla clrrarmı. 
sı icahec!cı:. Hal!>uki b~ böyle 
bir tesirin mc\·cudiyetine k:ıt'i 
surette eminim! Çiin!d.i tekmil 
d;ğer mcbushırdan f :n klı bir fi. 
hir söyl"mcye tc'!r.bbüs c~c:1 )'e. 
gane me!>us b::-n iJim. 

Pı\RTlNtN PARA TALEPLE. 
RlNE DAiMA CE.V AP 

VERDiM 

3) Siyasi fanliyetimden r.cşct 
edecek olan şahsi veya iktısadi 
meselelere kaqı ber.i kcr·t•mcıruzı 
hiç b:r za:nnn ister.,iş cleğ:lir.ı. 
N asri olup c!a bö> le bir fikre ıa. 
hip olduğunuzu bir t:.idü anlrya. 
mıyorum. 1923 ıenr.si:ıde bilhcıs. 
ıa Lüdcndrof'u"l arzusu üzerine 
partiyi hazırladım ve bur>diln son. 
ra da gerek ıiz, gerek r,löo:yö 
Hitler, gerck:;e Hes ve diğerleri 
tar:ı(ından bana yapılım mürcıcR. 
atları tatmin ederek kar~rladım. 
Fakat ne sizle, ne de başl:a kimse 
ile hiç bir zama:ı ilttısadi mesele. 
ler üzerinde pazaı-lığ" giri,me. 
dim. 

Yalnız iki üç defa size müra. 
caata mecb:.n· kP.ldım. 

Bütün felaketlerin l'n büyüğü 
başımıza gcldi~i ve ı\lml'nynnın 
parlamentonun fil,,·ini almadan 
bir kere <laha harbe $Ürüklcndiği 
zama!Wır. ı ı o J 

Size açıkçR bildiriyorum: Ben 
daima bu şekilde bir siyasetin a. 
leyhtanyım ve hain damgan vu. 
rulmak tehlilcesinc rağır.en bu a. 
le)·htarlığım daima devam ede. 
cektir. 

1!)23 senesinde ıil.ihsız ve !}Q 
mily<dık silahlara dayanmadan, 
İşgal edilmi1 olan topraklarda 
pasif mukavemeti temin ederek 
Rur ve Renami'yi kuı·tarmı:ı o. 
lan bir adama vurulan bu damga, 
nasyonal sosyalizmin, komünizm 
ile anlaşma yııpma!t için birden. 
bire cloktrinini inltfır ctır.esinden 
daha kaba, daha adidir. 

Fakat siyasi hakikat bakımın. 
dan da bu si"as~t b:r intihrr teş. 
kil eder, çlinltü bu siyasette.., İsti. 
fade ed!'cek olan nazil-::rin dünkü 
ebedi düşmanforı \'e bugünkü 
dostları Rusyadır. 

O Rusya ki bun<1an birltaç ay 
C\'vel Führeı-in en s-ımimi l"'lÜ!ite. 
şarlarıncfon bit"i ola:l Kepler, 
Rayşbcı""k idare k"mit,,.si içtimaı 
mün ... se!>fttiyJ .. söv] ~rliği \:".-· nu. 
tukta: ''Urc:ıl huduth·ına kadar 
ha~·:mbaşa Alman olmalıdır.'' de. 
mi~ti. 

f ~ler yolundrt gitt•ği t:-1<di .. dı: 
Almanyayı komü:-ıizme f>"ÖlÜrecek 
olan ve muvaf:;ı'·ıvebİ7lik hnlİ!ı. 
de de Cermenliğin sonu~u te~kil 
edecek bulun:ın böyle hir siyase. 
ti biran evvel sona erdinr.eniz i. 
çin ancak !iize ve Führere mi',·a. 
caat edebilirim. 

F eliıketin ne sekilde bertaraf 
edilebi!eceğini Ö~renmek için !!İZ. 
li araştırmalar yapmayı tecrüb~ 
edin .. 

intibaları 
.................................................. 

Kış gecele 
Alman zabitlerini heyecana 

getiren bir manzara 
riyası 

Fransızca P:ı.ri Suvar gazete. 
sinin Londr:ı.d:ıki hususi muha. 
biri vazı yor: 

İsveçli bir kadın g'a7.eteci son 
harekat sırasında Non·cçte harp 
muh:t b:rli~i yapmakta ve bil -
hassa .Namsos'daki vaziyeti tcs. 
bit etmektedir. 

1sp:ı.ny:ı. ve Finlandiya harp. 
lerine gazeteci olarak iştirak e
den g-aZE:'tcci Alving Namsos'da 
yıkılmamış bir evin sığınağın 
dan açılan küc;ük bir pencere • 
den .Namsos üzerindeki İngiliz -
Alman tayyarelerinin muhare • 
besini sevretmiştir. Müşahede -
lcrin i r,ö\·lc anla tıvor: 

"Bir- Alman tayyaresi şehri 
bomoalam:ığa ~eldi, fakat der -
hal üç lng-iliz tayyaresi görün. 
dü ve bir an içinde Alman tay. 
yaresini düşürdüler .. Bana ge
len raporlara ~öre Fransız, ln. 
giliz ve Norveçlilerin bir kaç 7.a 
man ~ok büyük mücadeleler ge. 
çireceklcrini göstermektedir. 

Steingjer civarındaki muha -
rebelcr fevkalade ııiddetlidir. 

n.us - Fin harbi sonunda VL 
borg"un almış oldu~u korkunç 
ve acınacak vaziyeti hatırlatan 
Namsos ı;ehri de tamamen bir 
harabe halindedir. Bir ihtivar 
.Norvecli g-ördüm. Ru adam fiti. 
ca ettiği yerden şehre dönmiiş, 
evinin harabeleri arasında bir 
şeyler arıvordu. Zavallı ihtira -
rın gözlerinden sel gibi yaşlar 
akıvorclu. 

:ı\•amsos'da ayakta kalan ye. 
gane bina yaralılara tahsis edil. 
mi& olan hastanedir. 

Tavyar~leri clü~erek tevkif c-

dilmiş olan üç Alman tayyareci 
pilotlara kızılhaç bulunan bina. 
ları bombalamamaları için kati 
emir verilmiş olduğunu beyan 
ettiler. 

Askeri doktorlar Almanlara 
bu hususta itimat göstermek is. 
tiyorlar. Cünkü hastanenin ö
nüne ve karların üzerine büyük 
bir kızılhaç resmettiler. 

Esir edilmiş olan Alman z:ı • 
bitleri Almanların her gün hava 
voluvla ve Danimarka tn rikile 
Non·eçe 3000 Alman nakletme -
!erinin miimkün olduğunu söy -
!emektedir. Büvük Alman tay. 
varelerini her biri 30 askeri tam 
iechizatile birlikte taşıyabilmek. 
tedir. 

Bu Alman zabitleri ile bir 
müddet beraber sc:vahat ettim. 
Yalnız bir tek kere hakim ta
vırlarını terkettilcr. Almanları 
merhamete getiren manzara şu 
idi.. 
~ne: bir Norveçli kadrn kuca. 

~mdaki çocuğuyla birlikte yolun 
kenarındaki karların ÜZE:'rine o
turmuş ağlıyordu. Bu kadının 
artık yuvası, tüten ocağı yoktu. 

Bu kadın küçük Grong ıoehrin. 
elen kaçmış ve t:ı.m üç giin ço. 
cuğuvla beraber bir tün.elde ya
şamıştı. Almanların üniforma _ 
larmı görünce büyük bir dehşet. 
le yerinden kalktı; ve koşarak 
ilerideki evlerden birinin arka
sına gızlendi. 

O zaman beraber bulundu
jtumuz Alman zabitlerinden biri 
döndü ve !)Unları söyledi: 

- lşte burada bizim hakkı ~ 
mı?.da beslenen kanaat. 

Ticari filoların altı ay 
uı 

zarfındaki zayiatı 

Dr. Cemil Slileyman oldtl. 
"Fecr!A.tı,. edebi teşekltUlUnlln 

bir simaRı daha Tahsin Nahit
ten ve Ahmet Haşimden sonra 
aramızdan ve edebiyattan ay. 
rılmııı bulunuyor. 

Viln de okuyucularımızn lşa. 
ret eaigirniz gibi Cl.'mil SUley. 
man son yazılannı gazetemizde 
ııcşrctmlştlr. nu yazılan sarı 
ve ince ktığıtlar üzerine maki. 
ne ile yazar; nokln ve virgilllc. 
rlne bil)11k bir dikkat gösterir; 
satırbaşlarını sarahatle i.~arct 

t•tlerdi. Birçok mtiellifler gibi 
yazılarının yanlış çıkmasına 

kanıksamamıştı. Bilakis, bu 
amatör meziyetini şiddetle mu. 
haf:ıza ediyordu. 

Diln, yazı işlerine ait gözler. 
de, doktorun bir iki yazısını 
bulduk. Bu yazılar sayfalarımı. 
zm kr.ğıt buhranı ytlzilndcn 
tahdld cdıldi~i gUnlerde elimize 
gclmlı;U. Bu ft!barla muhteva. 
Jarının biltiln enteres:mlığınR. 

rcğmcn onları dcrcctmek fırsıı.. 
tını mıınlese! elde edememiştik. 
Buglln ölilmilnil takip eden hu 
ilk günlerde, bu yazıları edclıL 
yatımıza takdim elmeği bir 
borç bildik. Müellifin doğrudan 
doğruya kendi hayatı olan bu 
yazılarda, şimdi ahrete intikal 
etmiş bir insan hilvlyetlnln bU
tUn hayat acılıklıı.rını; çocuk. 
luğa karşı t.ahassilril; gcnçllk 
gllnlerinin enerjisini ve .•• his
sedilen bir öltime karşı insan 
teslımlyetlni bul:ı.caksınız. 

S cl.>3da odunlar nar gibi la. 
zarmış; dışarda şiddetli 

bir karayel, çatılc.·ı sarsıyor; ta. 
'an arasının boşlu klan içinde 
vahşi uğultular çıkaratak, kula. 
rı savuruyordu ... 

Saate baktım, sabaha daha e. 
peyce var. Sobanın kapağından 
süzülen kızıl aydınlık içinde tit. 
reşen gölgeler, duvarda halıların 
üstünde yaprak yaprak açmış 
lcırmızı Jaleler.- gibi, gözlel'İmi alı. 
yor; bin hayal, bin rüya içinde 
gönlümü avutuyordu. Perdeyi a. 
raladım. Rüzgar önünde bahar 

çiçekleri gibi döne döne UÇU§&l 

karları zevü ve hülya içinde uzun 
uzun seyrettim. Odanın ılık ha. 
vası, damarlarımın içine hayat ve 
kuvvet vcr·en bir .kan dalgası gibi 
) nyılıyordu. Hayatımda en tatlı 
zevk duyduğum gecelerden biriy. 
di. O kadar çok oclun atmışlar, 
sabah olı.:yordu, sabanın ateşi he. 
nüz geçmemişti. Kocaman pınihl 
kökleri, çatırdıyarak, için için 
yanıyor; odanın havasında ılık 
bir dalga dolaşıyordu. Beni ü. 
şütmemek için iki yorganın üstü. 
ne bi.;· kalın battaniye, fazla ola. 
rak bir .de eski zamanın kınruzı 
saçaklı kalın velenselerinden bi. 
rini örtmüşlerdi. Altmda krmıl. 
danamıyordum. Fakat arada ııı-a. 
da başımı <lışanya çıkarıyorum; 
pencereden karlara bakıyor, yine 
başırr.ı içeriye çekerek, sıcak ya. 
tağın içinde, ağrıyan kemiklerimi 
c!inlendiriyordum. Kızıl aleve ba.. 
Jcarken vücudum gev~iycı:; göi.. 
lerim süzülüyor; tatlı bir uy'ktı 
dalgasmtn arasında, kıı gecelen. 
nin rüyası başlıyor~u ••• 

* * f,( 

Ş ehzadebaşında, Balabanağa mahallesinde, konak yav. 
rusu kışlık bir evimiz vardı. Alt 
katı lo~, alçak tavanlı bir eski za. 
man yapısıydı. Kışın bütün aile, 
çoluk çocuk, o kata çekilir; kapı. 
lara çuha perc!eler takılır; cam a. 
rala"Yma eski muşamba perdeler. 
den parçalrr: kesilerek yapıştm. 
lır; pencerelere kalın kuma§tan 
koyu renkte perdeler asılır; soba. 
lar kurulur; pctrol liun~sının tit. 
rck ziyası altında, odalar eski biC" 
mabede dönerdi. O ev, hakika. 
ten kışlık bir yuva, soğuğa, fırtı. 
naya karşı mahfuz bir sığmaktı. 
İhtiyar halam, arkasmda kürk, 

elinde tesbih, ywnuşak yatağın 
içinde kuluçka bir tavuğa ben. 
zerdi. Çocukları kürkünün içine 
al·r.; onlara masnl söyler; lxendi. 
si rahat etmez, onları uyuturdu. 
ibadetini orada yapar; ..duasını o. 
rada eder; tesbihini orada çeker. 
di. DıJarda kar, butam buram ya. 

(Dcı·amı 5 incide) 

En yüksele kayıp Almanya 
ile lngiltereye ait 

Helsinki, 1 (.\.ı\.) - Sknıı
diııavya lıanlrnl:uı tarafrnclaıı 
Stokholnıde Uç ayda hir çıkn
rılnıı bir mecmua, hal'lıin G ayı 
zarfındaki ticaret filoları zayi
atı hnkl\Inda bir etlid neşret
mC"kteclir. 

~57.ıon tona baliğ olmaktadır. 
Bunu ıı 8;; 7 .000 tonu m uhnrip
lcro rn 500.000 i bitaraflara 
aittir. En yüksel{ zayiat Jngil
tcrenin Ye Almanyanın znyia
tıclır. lluıılardnn sonra, sırnsi
lc .Norveç, Ji'ransa, l svoç, Fele
menk, Yunaııistnn Ye Dani
marka gelmektedir. 

Bir eczacının derdi! 

Bu etiidc naıaran. zayiat yP.. 
kfıııu, gayrı safi bir milyon 

B J it e<:zn<'I tlostum 'ardır. 
Uiin oıııı r~Uadıın. Dnl

gııulr. (fözlcri knıırııu~, yuzu 
sarıu·mı';'t ı. :;aka olsun eli ye: 

- !\e o, dedim, önıriin diiıı. 
ynnın h<'ı' ckrtlim• ıle\a ilüc,:Iaı·ı 
i<;indc g<·c:t ij!.i halde, sen de 
mi ha-.ıalandm'! 

bir /,omünist pro
merkezi basıldı 

Par iste 
pagan da 

Ac·ı ıH·ı ıı;ül iimscdi \'C C'iUe
mekkn çene kemikleri nyrıla
rnk: 

- Hasta <l<';;!.il, uykusuzum, 
dt•<li. 

Bir Sovyet - Romen 
anla~ması 

:&iikrl'~, 1 (.\. ,\.) - Muhklil 
So\'yet _ Ilomen hudud komisyo
nu, Polonyanm SovyctlNin işgali 
altında bulunan kısmı ile Roman
yayı ayıran CerC"mes nehri üzerin
de tahta nakleden mavnaların scy
rüsefrri hakkında bir anlaşmaya 
varmıstır. 

Amerikadan Rusyay<". 
bakır ihracatı azaldı 

Yn':'in!!,ton, 1 (ı\.A.) - Va 
şin~ton'un salfıhiyetıi mahafi 
li. Amerikanın 80\·yetler Birli 
ğinc kalay. kauçnl• ihrncın:ı ni 
hnyet verdiğini Ye Amerilrnıla• 
P..usyaya yapılan b:.ılor ihrnr:ı 

1 

J>ari'i, 1 (A· ,\.) - Ha\•as: 
Polis yeni bir komünist propa

ganda neşriyat merkezi kc>şfet
miştir. Müsadere edilen vesikala-
rın ehc>mmiyeti Moskova ajanları
nın gizli propagandasının es:ı.s te
şekkülü mevzubahs olduğunu güs
termC"ktedir. 

Teşekkülün reisi, komünist 
gc>nçliklC"rinin organı olan "Av::ıııt 
Garde" gazetesinin eski mlidiri 
Marcc>I Vittet idi· 

Polis miihim miktarda tabı ma
kine ve malzemesi, kfığıt stokları, 
\'Üzlerce kilogram propaganda be
,·annameleri müsadere etmiştir. 

Sonr:ı, nn-.ızın bir ~ey hntır
laını':' gihi iline etti: 

- E\ et ha'ita <le~il, Ul kuc;u. 
:.wııı, ama hu ~idi-:;lc ha.,ta dn 
olac·ıı.ğım, ülcc·<'ğinı de ... 

- Haıı~i g·i<li-:-le'! 
l>iy<' sordum. O , ·akit ndanı

c·ağız, lıo':'arıarı hir zenlıerck gi
bi içini düktü: 

- Uiz, <'<'zacılar, tknrctin 
kıu·hnn smıfıyız. Hütün giin 
cliıll nıli kt en som11 <l:ı rahn ta 
k:ı' tt°;'nmn~ ız. On bire kadar 
a<;ıl:!,ız. Bunclnrı sonra da. lıaf
taılıı iki a;ccc nöhct tntıı.rız. Sa. 
baha J,a.dat• kapının zili <lur
ma.r.. Vittet'Je beş suç ortağı askeri 

mahkemeye te<ılim edilmişlerdir· Hnknı·-.rnız, ~ece saat üçte 
hn~ncnnnzılal,i çrn~ırak çmlar. 

'ının ıla clıcınnıh·ctıi surette J\nlkar, inc•rsınız. 1\Jınhilir 
·ı?.,Jdı ~mı sfiylcnıckteclir. . hnnAi ('\'İ tcl:"ı':'a Hrcn hir ha&-

Abiue önünde; ve ı 1vtyııı to.tlllnden l.stl!ııde ederek gelen Tuzla ilkokulları talebeleri dUnkU gezilerinde. 

talık baı;; güstcrıni~, ııo miilıim 
bir "ağlık 'nluı.sı çıkmıştır. Bu 
ısaattl'l ... i nıiimcanti, başka bir 
~cyo yorıııal.: elinizden gelmez; 
değil mi'! 

Hallıuki mc'ielc hiç te zan
nettiğiniz gibi c;ıkııınz. l\:nJ>ıclıı 
c:aku· kt•)il' bir genç, ıoizo nlko. 
!ün ııal'Jnttığı gözlerle hnkıır. 
Zc\'kinl tnuıaınlnyncnk bir şey 
i ter. J\di hir -:-ey... · 

- Canını hiç hiiylo miinnsc. 
bet ..,fz hir ihtiyaç için elıllcm 
tatlı uykusundan kaldınlır 
mı'? 

Jkr~eııiz, ce,·np hazırdır: 
Jkıncn par:ıılaıı, ııııraııın zorlu 
hak ı, ııulaıı bahsederler. 

Gcccılo birkaç kere bıı türlü 
c,:apkınlık ihtiynçlnrı, snr11oş
lııl.: dertleri uğruncla yatar kaJ. 
Jmrsınız. Uiiltik pörc;ük uyku, 
hiç uyumnınnktmı d.alıa ı;ok 
yorar. \'c i7tt' lxi~le sersem tn
vıığ·a düncı·-.iniz. ''Xülıet<;l,. lik 
giizcl. Bizim mc,.lcğin mukad
des bir tarafı 'ar. l\:atlannlım. 
.\ına, niihet fe\'lıtılarmrn altJ. 
ııa da "Gece, nncnk ıııiilıiın c
hcph.•ı·lc açıhı·.,. kaydını koya. 
lrııı. Biz de in,amz. Hi7illl do 
~a-:-:unnk \C çnlı~;.uıak gibi <lin
lt•nmt•k tc hnl.:kmıızdır, l'ylnı 

M't'st·mi, l·or:J,un, ı.iııirlcri Jıo. 

zuk c<.•zncı zehir kadnr tehlike
li bir 'arlık ohu·. lüiçiik bir 
dal~ınlık, kuı·tnrıcı il:icn, üldü
l'iic:ii hiı· muzirlil,,: 'cı·ir • ......... ........ ,. 

Niihctçi cczalıanelcrin gece 
açık hıılun<lıırıılnınsı yer:m1o 
hiı· t<•ılhiı·ılir. lı'n ı,at bu tcclhiri 
ıliio.;iiııcııler, hir kı~ıın nırttaş
laı:dnn fcılnkfiı·hk iste~·lcrken, 
cihette çol-. ehemmiyetli , .o 
:wclc \nl ... alar<lnn illınnı nlımş
lar(lıl'. Geco ~ nrı ımlnn sonrnki 
miiı·ac-antlcl'in im e::.nsa <1nynn
ına-.ı lfızrııı gelir. licli.f ,.e zc,·k 
için ha':'kalarınm sıhhntlcriylo 
o~·namak ne knnuna, ne do \İC· 
ılanıl ~ı~:u·. !\cilwt lc\'halarmn 
hıı noktn,n hilıliı·C'n bh· kay<lın 
koıııılıun-.ı hiç tt• yersiz snpla
mn:r.. HAIUU SÜIIJ\. G:EZGtX 

• 
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- ,,~ıar 
Ticaret müzakereleri dos- ırço_ .. arp g:mı- 5kişiöldü,43kişihaata- Eski ve yem 'ahraman 8~ .. ~'·''' 
t b 

. k ·ıd .1 1. lerı Rusçuga haneye kaldırıldı n~.,'l;d t atımın • • 

an e l r Ş e l e l er l Y O r Lonclr:ı. t ( \. .) - Dün Es- Tarihte, nadiijah G nç Osman. - 0% a • ·n "1! ıı 

d • 1 • f " tınd0 dır ... d~1 
•• ı.. .. btıS1 • ~. , 

emll• emış ı;nkı;in doğu snhilindc bir şnhir ü- dan başka bir Genç Oman da- ·~ n v .. ııJll .. 

1 
• " h f" 11 • ZC'rine düiien bir Heinkel Alman ha vardır. ki padişahtan daha Ge~~ Os~~~ni pad!F U ~l~ 

ta 1 Yan S 1Yas1 m a 1 e• Iıoııdra, ı (Hndyo) _ IWY- tayyaresi altı yedi C\"C çarptıktan meşhur, ondan daha kahraman- nun soyıcdı ik~t pördunc 
ter Ajansı muhnhlrlniıı lıll<Jir- sonra ~iddetli bir infilak netice- d~. A~!r!.nrdrr <l.~s~.anln.rı dilden rarladığı va 

1 
fH(. ded' 

diğlne göre lılrtolc 7.ll'hlı lı:ırp sinde nte<ı nlmı~tır· lnfilitk 2() mil dıle, gonulden ,o:;onule dolaşır; rat: \"B serıin ~~~C·· SCl1 " d" " h t kt goınllerl mnsl•cl ıımlş hir şoldl- nıosafcden dııyulmtı!J ve flChıin ta 1 . _ - ~u ce~ ~sunu s~)bıJJ'll·, rı en 1 şe 1 z ar e m e e ele nşnğı Tunn mıntalrnsıııa kenıırındııki ı>Vlt>ıin camlan kırıl- /ptid(ı Baudadıı .w:fcr olanda Haydı . clo~·ın ö!!t"ettı e11<lll ı:;-elnılşlC'rılir. nıı ~rmilt>riıı mrştrr. Atladı hcııdcği qcçti gct~ Osnuuı o.ffederım.· 1 ın "'beı:ııı•1sıı!<lsd1• 
Tuna nzcrindcki llttlgur linı:ıııı l.onılm, 1 (,\. A·> Essex sa- V1l.rtıldıı boyraı:ta~ J.;aptı scıııcağt Gcnı; ~s:J't:znsandı~.t~ ~söYI~ 
olan Husçulc'n doınlrlcmit-ı ol- bilinde dii'JerkC'n Clıırton On Sca- Eltlc bedene dtJ:tı gcııç Osman. ı;tnd~ Giln ~ettigınl O!J'lia l\lo ı~O\n, ı <.A •• \.) - Il<'U- lavya tarnfmılan ıanınınnsı, 

ter: Yugosl:wyn ile Sovyetler hcnUı bahis mevzuu Nlilme
Blrllğl arnsındnki ticnret mU- mlştlr. l•~aırnt, Ucar<'t munhc
znlter<'lcrl dostnnC' bir hnva i- desinin inııasındnn ı;onrn. ba
çlndc devr.nı etınC'ktecllr. Samı- his mevzuu olmnsı mulıtPmcl
dığınn g-örC', Yoı;oslavya - Sov- dlr. 
) <'tler Birliğine bakır, diğer Homn.1 (A.A.) - Havas Jto
ha:r.ı ınadcnlçr ve kuru yemiş mn siyast mahfllleri, Sovyet -
tmtmııJ· ve Sovyctler hlrJiğln- Yugoslav mUııasebetlerlnln 
den petrol ve pnmuk satın al- mustnkbel iııklşufları hnkkm
mak istemektedir. dn bnıı endişeler izhar rıtmek-

dukları ~üriilmllşti\r. 

Loudra mnhnfill bu ltnbcrin 
asılsız olması Jö,7rm ı~cldiı':'lnt 
kabul etıneltterllr. ÇUnl•ll Tuun 
sahil memleketleri Tunn lize
rindeki ııolls \c kontrol Ynzi
felcriııi ynıımıığa lrnrnr Yer
mişlerdir. 

da edere çarparak ;>annn tayyare .. gı o.~ıunun e~n Gc~ ıı 
hakkında resmen verilen mnlüma- lştc bu Ge~ç Osmanın hayatı Pndışnh, h tirtti ,.e · un'~", 
ta görC' 43 kişi hıı.stnneyc n:ıklc<lil· hakkında Bagdnlt.a, Anadolu ~ huzuruna ge tara.k b:ı nı t!I'> 
miştir. ÖIC'n beş kisidcn ddrdil Al- nun muhtelif vllfıyctlerinde Çan - Sakalına ıınınııJ11111\ r.~1 

mandır· Bnkıız nllındu diğer ceset. kln, Konya, Mudu:nu, ve I<ara.. ı lnnn. orduy~rimc il
88 

bi'f.11' 
lcrin bulunması imkô.n dahilinde- manda ayrı ayn rıvavetler, ma- retmış~iın. tl lunacağıfl' • 
dir- 50 ev h:ısara ufrnmıştır. sallar var. Dördüncil !\luradm yenlcrın ıca., 0 

• t ttır>e 
-------------.- seferlerinde bir çok kahramanM yor musun·· te:reddU 
Roman yadan 200 ecnebı liklar gösterdi~ini ;\aimn tari - Genç Osrn~i· _...tfi~ ~; 

k 1 
b~in de kaydettiği bu genci, den cevap \·er ben glif"; r:ardy 

Yugosınv hC'yetl, lıarlcl ti- 1 tcdir. Sovyctlcr Bir~lğinln ken-
care>t halk ltomlserl Mikor 1"" 1 eli nUfıızunu Adrlyatik sahille- Hırvat Partisi Umumi 

ÇI arı ıyor 1 böyle efsanele§tiren ~y. onwı - Sultnnı~, tııt1Y 1 

Lon<lrn. t (llnsu!>İ) -·Buk- ceS3.!.'et~.ve .. Eecaati i<li. 1 bi ge~Q ~~ğ;::.· o'· St-ı 
ı·cşlc>n geleıı luıhcrieı·c ,göre> Dorduncu Murat zaınanındu daha ıbti~ 3 :ı}cııtın nered0ı11'U)-o-fil' ınlltenddlt ı;örllşmelc ı • l ı-ine l\ndar uzatması, ltnlynnın k" 'b' d' k' 

bulunmuş ve bir tl<'nrct ve ı :· lıoşunn .gidecek bir l\cyfiyet atı 1 ıyor 1
: Ilomanya~lnıı 200 e<.'11ehl11lıı çı- asker olabilmek için bryıkta ta 1 

-:- Pc~ı ~nde snJcııl g . 
lrnrılmmıma clnlr karnı· lrnı;ün rak durması ı;arttı. Bıtbn.!I or- senın yUıu det' cı~•r 
lmzalnnnuştır. J1u ccncbllcı duda k~~andan o~nn Genç Qs.. nım. cı 1111, cebin ıı. b•tır' 
unıumlyctlc petrnl nımtalrnla.- ID8!1, ~le.nuz on Eek.ız _v~ .. mda O!· 9eııç 0;ın1 dudtıkl.n~ıdlldJP' 

l'ISC'foln munhl.'dcsl llc bir 1••< - değildir. Ye 1talynıı gnzcteleri, ı·cabıtlda aslatllar 
iye nnla~mnsının esasi<.• 1111 Yugoslavyaya karşı kızgınlık 
mUznker(' ('yloıniştir. al~mctlori ı;östcrmcktedır. .b. d . " ""' . 

Sovyetlcr Hlrllğintn Yugr - 1 gı 1 ovüşecegız 

1 n g i 1 i z y o 1 c u tay yare 1 e r i 1 •:.!~"~'.~cİ~o!n ~ ~·'."''ı~::di .. dı~:~; 

riyJ~ stratejik ıne\·kiierde ika- dugu ıçm or<luvn ıştırnk edemı- dıgı tarag~ dişlcrırıt • 
met etmekte iclllcr. Ronıl'n po- yordu. Babası ona bir sandık dı ~e ~ragrtt arııdt~ 
lisi memleketten ~ıJcarılması ~ptırmıştı. Gene; Osmam gUn. gcçı~ı· .. cU ı,ıur:ı.t 1 

italyaya inmiyecek 
(Baş tarofı ı im ido) seferleri kumpanyaları tayyare. 

bulunan daha hcıd endite havası. leri, işarı ahire kadar lt.alyada 
:ııın mcsuliyctini de Uıenne ~1- tevakkuf etmiyeccklerdir. 
maktadır. Kahire, l ( A.A.) - Akdeniz 

l~omn, ı (A •. A.) - Kont vaziyetindeki kararsızlık sebebi· 
Clano, lnslltercnin Roma mas- le, Mısırda bazı müdafaa ted • 
JahatsUzarı Slr Noel Çnrles ile birleri nlınnuştır. 
uzun bir görtışmode bulunmuş- Rodezya kıtaları 
tur. 

noııın, 1 (ı\.A.) - Reuteı- Mısırda 
mulrnhiri hlldirlyor lcl, Clano - Sü.vcyş, 1 ( A.A.) _Orta §8.I"k 
Noel Çn: mlllflkatı. çok sn- ordusunu takviye etmek üzere 
nıiınt l.ılr ham iclnde cereyan ilk Rodezya krtaları dUn sabah 
ctml,, c ~ nluız bir lınhcr alma buraya gelmiştir. Kıta.atın gele. 
mahiyctlııl haiz lıulunmuştur~ ceği 0 kadar gizli tutlmuştur ki 
Jnglli" ı rn JnhnlgUzarı tarafın- ·,Mısırdaki lngiliz bilyllk clçilifl 
elan r ont Cianoya her hangl dahi bundnn kıtaat geldikten 
blr notn 'erılmcmtşllr. Du gö. sonra. habco.rdar edilmiştir. 
rUşnH' csuasrnda notalar teati !Kıtaatı sefir namına selıimlı. 
dilmiş olduğu hnkkındakl ha- yıın mümessil şu nutku söyle -

berler nsılsızdır. • mi.ştir: 
n~mndakt ln~ııız ınahflıl<'rl ''Sizler şimdi imparatorluğun 

ı;u .f~klrdedl: l<t, lngiliz g~ı - 1 ıı~~ tarafından toplanan rıtühlm 
lerını Akdcnızden lbaşka yo da.. :rıtanya. kuvvetlerine iltihak et· 
sevkctınclt hususundaki lH l- tini~ Bu kuvvetlerin yalnıza.de
liz lrnrarı il<'. lngillz - ltalynıı dıli,i artırmakla kalmıyorsunuz. 
nıUnascbC'tlerınde. ne de her 1.. Onlara manevi kuvvet te ilave 
ld mcmlcl;:ctin lrnrşılıklı ınen. ediyorsunuz. Salimen geldiniz. 
fantlcrl ile nUıkndar battı ha- Bu, bahriyemizin kudretine de
t eketlcrindc lıcrhnnı;l bir de- lildir ... 
glşU,lisi lnzammuıı etmeme~ İtalyan kabinesinin 
tedir. t 

rn r tnraftan H.euter mu- kararları 
hablrinin snHl.hlyottnr Itomn. Ronı1ı, 1 ( A.A.) - Bugün Du-
m:ıhflllerlndcn öğrendib-ine ı;ö- cenin riyasetinde toplanan ka.bi
re, l n •il terenin aldığı yeni ka- nenin idari bir takım kararlar 
rar. rosmf ltnlynn mahfillerin- verdiği söylenmektedir. Bu ka .. 
de hic hir heyecan uyandırma.. ı:arlarda.n başka biri. harp kıı -
mıştır. r:ançlan U7.erinden vergi alınma• 
İngiliz yolcu tayyarele· sına. dairdir. 

Krarnamede, halihazır Avru-
ri ttalyaya inmiyecek pıı. vaziyetinin, fevkalade ka. _ 
Romıı. 1 ( A.A.) - Şimdiye ;.a;nçlar teminine müsait olduğu 

kadar Homaya uğramnkta olan zikredilmektedir. Yeni Vl'rgi bu 
yakın ve ortn §atk lngiliz ihava gibi kazançlardan almacaktır. 

Yu 

Bu 

s.av şimendifercilBri koro 
heyeti dün geldi 

akşam Fransız tiyatrosunda 
bir konser verecekler 

Yugoslav şimcndifercilerinin ·ı Fransız tiyatrosuna giderek bi
'kurdukları 70 koşilik amatör ko- nayı görmüşlerdir. 
ro iheyeti günkü konvansiyo- ı Dün gece Yugoslav birliği 
nel trenile echrimize gelmiş ve klilbUnde hususi bir konser ''er
Sirkecl garında Yugoslav b~ - ! mişlcrdir. Misafirler bu nkşam 
konsolosu ''C konso!osluk erkanı ı sa.at 21 de Fransız tiyatrosunda 
ve devlet dcmiryollnrı mfuncs - Beyofüu hnlkevi sosyal yardım 
ııilleri tnrafmdan karşılanmıştır. ı §ubesi menfaatine bir konser ve
Heyctin bru.mda bulunan Bel- rcccklerdir. l\tisafirler ynrın ak
grat ·konservatuvarı profesörle- şam döneceklerdir. 
2inde.n Bayşn.nski bir muharriri-
ınir.e 5unları soylemiştir: . Sokakta nara atan 

''- Buradan evvel Bulgarıs -
tana uğmmıfitık. Evvela orada ada111 
bir konS!'r verdik. Daha evvel Bn.har bayramının dün kapalı 
Bükrc3 ve Atinnya füı gitmiştik. ve fona geçmesi üzerine kırlara. 
Şimdi lsta.nbulu da ziyaret ede- gidemiyen 1\lustafa adında bir 
ıck Balkan turncmizi tamamla-

1 
şoför bir meyhanede adamakıllı 

mış oluyoruz. kafnvı çekmi6 ve Sultanahmet 
Mılli havaln.rımızı dost 'l'ür - mcydnnındn naralar atmnğa 

ldycye tanıtmak ve dinletmek başlamıştır. 
ımkfinını buldu~umuz it;in fcv - Şoför Mustafa birinci sulh cc-
knlfı.de ml'Tllnunuz.,. zn mıı.hkcmesi tarn!rndan 2 lira 

Otuz be~ı kadın olan misafir. parn cczıu;ına mn.hkfun edilmiş
ler dUn snat on yedide Taksim tir. 
Cumhuriyet flbidcsine b!r çelenk izmirden kaçan suçlu 
koym.u.~tardır. Bu mcrasımde }3.(>. 
yoğlu hnlkevl reisi ıle v.alardan yakalandı 
bır kısmı buluıımu.45tur. Misafir. lzmlrde ja.n.dnrmn. onbaşıııır 
ler bilAhara kons0 r Yereceklcri bulunduğu sırnd~ rllfwet almak 

ienbeden yabnncı1'1rn ait bir- düz sandıkta saklıyor, gece çr- Dördııı>: "fl'I jtt.f 
ime yUz ltişllilt lıaşka lıir liste karıyordu. • bulmuştu.dedi tııın t>eJll j' 

sorc Hınnt ııartısi umumi kt\-
tilıi bugU n bl r nutuk söylemiş 
YO ozctimle şöyle demiştir: 

hazırlamıştır. .o~u .. Bağdadn ynkla§ıncu di::- tktemanda.n.. edildiği~· 

S M 
Dorduncu Murnt, kumandanları gımBa~d ut ınubasıtr8. ·ıı totır 

"Bizim milletimiz Jı:ırbet-
O••z usolı"nı""nı•nd•ır ili çağırdı; şehre kaç günlük yo1 . g a rıkfl'lıı.J< 1ÇI d~ kaldığım sorclu. fümse doğru ce- ltıt surları. ~t orCJudll ~ııÇ Of 

"8;P vere!1'1iy~rdu. Kimi üç, ki- zxm31
• tFa~~lıbı \-ard1

• 5:111 iıW$ 
~~ beş gün dıyordu ! Padi~h tıı ne e op arIJl da c:.s~.i. J)i». n1ek istcınlyor. Jo'nknt hcrbıı.n- ( IJu~ tarafı 1 iııc.ide) 

~i bir kimse bir pnrca toprağı- nazırı Lord Halifalu d İtalya_ 
mızı nlınali: isterse. o znman nın Londra büyük elçiıj Baetiya. 
ecdn~ımızın ynp~ıı~ olduğu nini jle görii§er<ık iki tlocmleket 
ve~hılc slnıılor ı;ıbı ıllivUşe. 1 orasında geçen mnrt ayı :ı>.arfrnda 
cegiz... ı ba,Jadığı halde kömür ır.ıc&elesi. 

B 
. k"I" · 1 nin mey.dana çıkması ünı·ine in. 

aşve ' ın petrol kı~ u~r.ayan iktısadi rnu~;,kerc. 
1 lenn yenıden ele alrnmasıru le§-

h d k • vik eili ve bu huıusta Roına hü. sa as 1 n a 1 1 kllıneti tarafından bilc':rilecek . . ı gÜçlüklerin İngiliz hüki·rıetincc 

t.ııtkıklerı d_ikkatc alınar~k her~"' cdilm~-
0 sıne çalııılacagı vnadnı ' bulun. 

du. Bundan son"ra Lon<L <lan Ro. 
( lJaş tarcıjt 1 incide) maya bir İngiliz ticaret heyeti. 

Başvcl\11 yeni ynpılnn nıuha- nin hareket edeceğine cfair lıım 
cir köylcrlndo tevnkkuf ederek haberler geldi. 
iskl\n Yaztyctl lıakkmlla izahat Bu iki hadisenin yanyana geli. 
almışlar ve li:öyllilcıin dilekle- rilmesinden §U netice çıkar: in. 
rlııl dinlcmişlcı·cliı·. giltere ve Fransn ltnlyanın Akde. 

Sant 20 de IHynrbakırn. dö- nize ait nrzulannı ır.ilrukün oldu. 
Jlen B:ış,·eldlimi:r. lktısat Vekl- ğu kadar tatmin etmek noktasın.. 
li ile hirlllcte Erziıwana doğru :fa birletmiş Lulunuyo..-lar ve bu. 
hareket etmişlerdir. nun için ltalya ile ualaı·ında mev. 

Aııknm, J (.ıl.,\ .) - Petrol 
sahasını tetkik etmekte ola11 
,;ayın Hnşvcltlllmiz Doktor Re
fik Saydam, Bismtıden aşağı. 
dnki telsrnfı cekmişlerdlr: 

Rrımaıı dağında yapılmakta 
olan soudnjın bugllııkti vaziye
ti, mUtehnssıslnrın knt.i ifade~ 
Jerine göre. bir petrol mrntaka.. 
r;ının t<'zahUrlldUr. Mıntııkanın 
arıt teşekkUlllntın mllaıılt bu~ 
lunmıısı bu tezahllrP hususi biı• 
kıyın ot 'eruıektcdiı'. Bunuıı 
hududunu vo veriıuiııi tcsbil 
icln llnha mUtea<.lıllt sondajla
ra ihtiyaç yanlı!'. Bıındnn son
raki mesaiye ıniltehn sıslnrca 
tesblt cdllecl'k ıırog-rnın dahi· 
liııde d<'nıın olunaNLktır. Du 
lıusustn. lcnbedC'n tahsisat BU
yUlc Millet :McclisindC'n istene
cek tiı·. 

1 M AY 1 S 

cut anlaş mazlıklarn nihayet 
vermek için müsnit bir zemin ha. 
:zırlayrr·lar. 

Acaba Muıolini lngilteı·c ile 
Frnnsanın gösterdi&'i bu anlaımr. 
temayülünden istifaclc edeeck mi
dir? Yoksa bu nnla~ma tcmnyü. 
lünü müttefiklerin :znaflarına ve.. 

· yahut "korkusuna hnmledcrc'.c ıon 
:uunanlarda faıiıt partiı;i muhi. 
tinde göze çarpmnyn ba~lıyan 
harpçı tezahürleri artt •-acak ve 
nihayet harbin EnU:nnlnı-n ve Ak. 
deniz tnhasına dil intiknlinc se. 
bop olacak mıdır? 

Son günlerde ltolyi\n g-azete leM 
:ri memleketlerini harp iatikame. 
tine götüren nürültülü neşriyat. 
fara giriştilc.·. İtalyan hükumeti 
Berlinde bulunan Ye itidal hare. 
ketiyle tanınan biiyü!:< elçi Ber. 
11ardino Attoliko'yu Vntiknn el. 
~iliğine naklederek onun yerine 
mihver siyasetinin şiddetli bir ta. 
raftan bulunan Vati!mn elçisi ve 
eski maarif nazırı Dino Alfiyct-i. 
yi tayin etti. B!ı· müddet evvel 

( Hıı!jlcırafı 1 incide) de Bcrlinle Roma arasında uke_ 
mUnascbrıtlle radyoda bir nu
tul< ı;Oylemlştil'. 

lloııiınizin istc<liğiınlz. hür 
insanlar gilıi yaşnınanıı:ı \'C biz
den sonra gelceC'k ı;oc11klurınıı
zııı ela hlir insanlar gibi yaşn
malıındıı·. llllrl"iyct iclıı yapı. 
lnu bu savaş, filhaltika çok cc
tin olacaktır. l•'nl<nt htiıTiyct, 
fedak!irlıklnrn dC'"•nıcz mi? 

Bn.şvekil, bundan sonra. mu. 
haripler ordusunun iş ordusuna 
dayanmakta olduğunu söylemiş 
ve muharibin yüksekliği sa\':ı~
ta ise işçinin yüksekliğinin de 
gayretinde bulunduğunu bildir
mi5tir. 

ri heyetler mi',' Jadelc cdilmiıti. 
Diğer ta\"aftan Kol'porcısyon mec. 
)isinin bir içtimıunda faşist par. 
tiıiniıı tanınmış bazı ı:z:ısı ağıeın. 
dan İtalyanın harbe müdnhnlc3İ. 
ni isteyen nutuklar i9itildi. Vakıa 
lt:.tlyanın yavn~ yıwnı harbe yak. 
laştığını gösteren bu alametlere 
şahit olurken Duçenin açık, va. 
zıh ve kat'i bir ıcıi i•itilmi;;or. L 
tnlya,Yı büyük bir macoray:ı at. 
mnk meselesinde çok ihtiyatı.ar 
olduğunu scnclcrdenberi birçok 
de(a fiili de!iller ile cöstermiı o. 
lan Muı;olini'nin bu ,·aziycti mü. 
him b"r: ümit noktaıı olmakla be. 
raber l ntillere Akdcnizdc dnhn 
4iındiden !Jir takım ihtiyati tcd. 

M:ıh~kkak ol~ bir ~y ~~n.rs~, birler almaya lüz.~p gönn~ıt~r. 
demıı;tır, o dn eger bır gun sı- Bu arad.."' lngılız gcı:nılerınin 
ı.in ı:nyrctleriniz azahrsn, cep - Akdeniz yolunu muvnldtaten bı. 
hcdckiw.askerin nr~n.dnıı hnnçcı:· · rakımı.k Umitburnu'nıfon dolaıa. 
lenece{:,rıdlr. Askerın sizlere ihtı- cnldarı iliin edilmiıf··· nu nokta. 
yacı \•ardır. Nasıl ki sizlerin de dan Akdeniz ve Balkanlar vazi. 
a.ekere ihtiyacınız \'ardır. yeti hnkikllten nnzik bir ıftfhnyft 

---·-- w •• ı .. bul ----- cırmış unuyor. 
suçundan ynkala.nnn Salim adın. Mi.ittefik d vlctlcr harbin Ak. 
do. birisi, İzmir mahkemesince denize ııirayot etmeıi ihtimali 
tevkif edilmiş, fnknt bir ara fır- karşmnda meıuliycti kendi üzer. 
satını bularak kaçmıştır. !erine almak istenüyorlıır. Bir ta. 

O zamnndn.nbcri ora.nan suçlu r·aftnn Franıanın, diğer tnrnftan 
dün burada yakalanmış ve Sul- lngiltercnin ltatyaya knrıı bir 
ta.na.hm.et birinci cc.ıa m.ahkc • anlatma um.ini hazırlamaların. 
mesin.in kararile mevkufen h. dan çıkan mıı-nn bu.dur. Şimdi gÖz 
mire göndcrllmiştır. Musolini'nindir. ASIM US 

boylc cevap verenlerin hepsinin ma.n, bun) ııarı crıtı1~ıır 
lıa.şlarmı kestiriyordu, Genç Os· ı g~· ~t ~a gö,•deSinC pıld'· uot 
man bir gece bab:ısınrn lıüzUnlü ır agtc\op kalıbı ya eııç Pk11r olduğunu g-örüncc sebebini sor.. va.nar~. rdusunu.n g ini c_,ııı 
du. Baba!r vaziyeti anlattı: 1 lngıhz 0 -'faJuYctlerr!t)rOP''s. 

Iarmın muvta.ı }lııtı c \ 
- Yarın da. bana. sore.cak. , ken Genç osınaııı roıct1cr11ıs1'' 

T~hit vereceğim cevap onu tat.. Gerçi .Atmanınrın mir p:ır~~ 
mnı etmiyecek. Benim de ~ı- ı rmcayıı. kadar de ~ç CJf ~ 
mı kMtirecek, dC'di. ru toplamaları dil bU jI;!JlC oııU 

qenç Osman babasını tef'elli ihatrrlatır. Fak8j rk•P' f~ılJıtl 
ettı: . zeyiş, asırların. 8 te :AJnl Jl1'· 

- Hiç merak etme, dedi. ~... ne getirince, ~ıç ı ssııır ıe' 
na Bağdada knç günlük yol var? Jehine kaydedılrtl~ 0 -i ..th" 
elediği vakit. atına atlar ve: 1bY • ' 

l ı'ı 
ngili2 *a11gar~ sı~:;.1 

(Başta rafı 1;, r·:clt) rn.k Uerlcınfşterdı . e1ıııd 1 ıcll' 
Hu. h:ı,·:ı hnrckAtı ~ ı in j kısmı .AimııııI:ı.rın ,.,rdtı\ııt if 

kadar ynııılan en bl\yllk \ı·•', ıtcgre kalesine' JJl111 ~ ibll 
foarruzudur. '"'t-etıerl varnııştı~~ııı~td8 , 

.Alnınnlar tayyare dail ı op- t llim görınUş si< 0p,1ıall, 
ları ve n\·cı tayynrelerlyle ııı•. ~otur. , 11 ~ ı;Ull 
azzam lıir mu kav em et gl•l'tc r- NarnktcJı:i .A.IJJl 1>ife5 ı<ttl' 
mi~ıe.rdlr. Yedi Jnsilh: tanıı ıla~:ıı ile erltAnı.b:~cl"' )~0~-eı. 
resı üslerine avclct l'tmcml ı ı·- Ierdenbcri ıne)d A)""" ,of 
dir: 1 Stol•holm, 1 ( 1-.:i1,'c gö'!,, ~ 

llavrı llslerinc yapılan but~- ajansının bi1dir?1fıı ıtôrOt,rı ~ 
arruzlar m ıı h telif fasılalarla veç mü!reıelerınl ıı Jc~şıerdı.r 
eabaha kndnr de,·am etmiştir. mesi ürerine ~ıın~cı.ilfll!0ıı ger 

l·'orncbö'clc hllyUk bir yan. aeılı.irocn gerı 1ı$(lcn 
sm çıknırştır. Ynııı;ın 600 ki- Alınan ){ıtalnl'ı• '.I'") ıt•'!ı 
lomctı·c uzaktan hile gBrUl- cekilınişlcrclir. \ ·) -. ur· 
mekte idi. - J...ondr:ı l (ı\· / 0&itnı.\~ ııı., 

Dal bor,; lıa\·n meydanı da nezaretinden tebl g dC bil) ritJlll', 
muvaffakiy~tıc tnlırlp oluıı. Domlıas 1Wlgeıı~ cdC

11 ~ıerl~, 
muştur. ce:mretlc muhıırc bUtii!l J etJl\6 

..il maıını filet 
Londra 1 (A.A.) - ingiliz ha. krtaatı u ş 

0 
rııuJts"C .. <f 

va kuvvetlerinin Stavangcr tar leşebbUslerin . :ı;rl~a· 
yare meydanına yaptığı son hü. tedlr·. . 'in şiıxıal~d~8rt e 1 · 
cum esnasında. on iki düşman SteınkJer . ·c ist?'e t r~ ıf 
1ayyaresi tahrip edilmiştir. Stn. kıtaatı ~ev~iıeriJıİ ısP~nt \'c'111 
v_c~.gc:. civarındaki. deniz ta~yarc- s~dn ~.aıki~n 8ğır zıı) ) 
sı ussu ve Oslo cıvarındakı For. d.ır. Duşrn ) 11 ıı " 
ncbu üssü de müteaddit defa bom tir· sabilleri b?r ti 
balanmıştır. Norveç ediı.rıtlşu · pcl1' 

Röyterin salahiyettar memba. kıtalar thrııÇ (/\·>-·> ~f)ıtJ~1 
!arda ı aldığı haberlere göre. Sta. Kopenhag! 1 ,Atrtı•fl tı~tll'ıf. ııV 
vcnger. son on iki saat zarfında ken guctesı, 1ı:ııaı.ta ~ id' , 
kısa fasılalarla bir seri hücumlara kar~ı durırıu~?'l ~eçtilel'l~fll ıı• 
maruz kalmış ve şimdiye kadar oite"n birçok. ~ oıdı.ııcııır ıf. 
mühim surette hasara ugrayan mahkum edıt~ış J). çe~. 
l>u hava üssüne İngiliz bombardı. ber vermektedır. A.J - ,et il 
man tayyareleri bu sabah <la hü. f ,,otıdrrı, 1 Ç Atekİ vıııl~ıı\llll~I! 
cumlar yapmı§tır. bcrıayn. Nof\eÇ·anııt~. bili'~ 

n be) · t'Yıfllı ....,,, ' 
Bu sabahki hücumlarda, dün kı_nda ya:ı urnit cttlı:ıbildiP .. 

gece yapılan hücumların hava bıleoeğinı raSifldıı Al 
meydanında ika ettiği tahribat Avam Kama 1 j\?ıl~ 
tafsiiatiyle müşahede olunmuı • tir. ....oli"'. SJ)~e,,tf',..., " 
tur: M OS.AD~ ı.uv-- X"' • 

Müteaddit infiliik bombalariy. KAN g ( A.A.). \•ıtf1~~ 
le hava meydanının birçok aksa. Ncvyork, 1 zctesi.ıl~wo' b c<: 
mı yanmış ve harap olmuştur. Bu york Titne5 ~n~ \-ıt• 15\ tı· 
l~ücuma iştira.k cd~n büt~~ in.gi. ton ~uhabirı f'inl:ı11dl) 0tııtl ~9ı 
lı:ı: tayyarelerı, salı men uslerınc Amerıkadan ~nderııırıi~ .ıılt;,ııı f\)1' 
dönmüştür. ve Nor\·eçc go hıırP ırı J.I~ ı:tl 

KAHA 11AHEK.A1'l him miktıırd~mnnınd.ıı. 0ıoııG';l/. 
ı..ondl'n, t <Hu usi) - Bu- nin Bcrgcn Jı tcdilıtıı11dlftl1c ı;Un öğleden soıırn noşrolunnıı tarnfuıdıı.Jl zapatfcn b ti 

hir tebliğe göre Nl\ro;ik mıntn- istlhb:ıra.trns. ıı.Jll.tlr tt8 
kasında MUttefiklor işgal rm- tcdir. ]la.bit. JJfll ol•11

; ~ 
hnlıırın'r gonişletmlşlcrdir. Aynı mu Nlıril.trl rıı 11 J .. 

Nnmsos'du knyda değer bir rafından ele ~dıı 'l"h~trııl) cı 
hndlsc cereyan etmemiştir. nainı me~ }lııii! l!'~rc yol~ııf 
Dornbo.s'dn müthiş bir Alman tcmind~ rilmck U lflreıı t"' 
tnarruılyle karşılaşan MUttc- veÇO gön.d~an rnilY'~11fındtıl'l ~~ 
Cikler r.vvalcc hazırlanmış o- k:ırılm~nrıdiVB ttı.ı<ı-11'C11 
an mcvılJcrlnc c kilmlşlordtr. şun ve ııı olıı.11 cııı 1 

Alınanlar östcrdal vn.dininde tın :ılının ;rdır. ,01'\·cC: oftJ'I 
llcrleycmemcktedlrler. R<Svos karrıY0~,; IJa.şıca ~ ıııtı J\111,ıı ~ 
ile Störn arasındn bir Almaıı Bun detill1lİ~ 0 

dt ft.lıı\ · 
lotası durdurulmuştur. suna. gö~8reJer~ııJ%1 1duğU '") 

Almanlar Gudbranıdlll vn- kn.n 1!ly) aUŞJ!lM ?r 
dlelnde Dota ch•nrmrta ynptık- rın eııne tJ11eJ<te01 

• 

lnrı tnr.nn:r.dn ınııvnffnk ola-: devcrnn e 



o ye ma 

bir noksanın var .. Ya~ın ilerlemiş. 
Onı.ın i~in talihini başka yerde 
denemeye bak. 

...... Zaten ben de emin değildim. 
• Her ne hal iı;e, artık bundan hah. 

setmiyelim. Peki, sen ne yapıyor. 
&un 1 Öğrendiğime görı= terfi et
mişsin. Eğer evvelce elimde adre. 
sin bulun~aydı daha evvel tebrik 
ederdim. 

- Evet. Ba~müfettiş oldum. 
Fakat biliyor mcsun bu rUtbeyi 
alıncaya kadar ne kadar çalıştım, 
ne kadar bekledim. Hem do ne 
meslek. Bugün nasılsa rahat ge!;i
recek birkaç saatim var. Yol:sa 
her gUn havyar kesmiyorum. He. 
le bugUnlerdc P:ıris ve civarında 
hepimiz; tetik fü:erindeyiz 1., Tabii 
~n de bı.ı •·yeşil lekelet" mesele. 
sinden ba!lsolunduğunu işittin 
değil mi? 

- Şu Amerikadaki gibi ~ocuk 
kaçıran değil mi? 

- Ta kendisi ... Hepimiz onu 
arıyoruz. Fakat bugüne kadar 
b:r neticeye varını' tleğiliı. Bı.·. 
güne kadar ne cnu~. ne de sur 
ortağı olan topal k:ıdm:n izini el. 
de edemedik. Ve her hafta da bir 
çocuk kaçırılıyor. Eak şu listeyi 
oku. Evvela me;~ıur ban er r,rn~ 
yö Pagonun beş ya~ındoki oğlu 
Roje, sonra dört ya~ındaki Jvet 
Gardyon, veşaire vesaire... Şim
diye kadar kaçırmı~ olduğu ço. 
cukların miktarı altıyı buldu .. 
Tam altı aile kedere gömüldü. 
Kurbanlarını da dairr.a zengin ai. 
leler arasından seçiyor ve daima 
topal kadının yartlımr ite iş gö. 
rüyor. Altı çocuk kaldırıldı. J<a. 
kat bJz ilk gündekinden daha ile. 
riye gidemedik. 

En ufak bir iı bile elde etmi~ 
değiliz, Eğer bu böyle devam e. 
derse kendime başka bir iş arıya. 
cağım. Çünkü bütün memlekette 
bir ho~nutsuzluk başladı. Matbu. 
at müthi_ş bir sekilde bize teca. 
vilz ~diyor. Yarın bir arkadaşın 
yerine bizzat kendim tahkikata 
b:'işhyacağım. Belki bu hareket 
efkarıumumiye tlzerinde mUsbet 
bir tesir yapar. Fakat sanki ben 
muvaffak olabilecek miyim ki? 

- Müthi§ t diye Emil hayreti. 
ni gösterdi. Ben haydudun bu 
kadar i~ler becermiş olduğunu 
bilmiyordum. Gazeteler üç vaka. 
dan bah&ettiler. Demek diğer tiçü 
de gizli tutulmuş .. 

(Daha var) 

1.5.940 Çarşamba 
l2.30: Program ve mııml11ket nnat 

ayan, 12.35: Ajnnı ve JJlPteoroloji }1-.. 

berlerl, l:l.W: MUzlk: Mubtollt t1nr. 
kılar CPI.) 13.30/14.00: Milı:llt: KU
ı:Uk orkc:ıtra, 18.000 Prorr:ım ve 
memleluıt aut ayım ıs.oo: MUzik: 
Faııl boyetı, 18,53: Müılk1 Okuyaıı 

Mahmut Kılrmdıı.ı. 19.10: :Memleket 
aao.t o.~rı. .Aj:ı.na ve meteoroloji ha. 
berlerl, lD.30: li::onu,nıı. cDıg politika 
bO.diseleril. 19.4.&: MU:ı:lk: ç:ıııınlnr, 

Yn.eıl llAZ heyc:tı. 1 - Ol;ııyan• Mıız 

le.fa Ça~lıı.r: Bıı.!lyo Tolıay, 20.10 
l\onuııma, 20.30: Temsil: !'er GUnt 
Ynzn.n: Hclnrich looen, TcrcUme c. 
den: Seniha Bedri Güleni!. 21.30: ırn. 
elk: ntyaıcUcumhur Dnndosu, 22.16: 
?ı.te::nlokct ıaat ayan, Ajana haberleri, 
r.lraat, e:ıhıı.nı • tabvllit, kambiyo -
nuı,ut bor63ıt, (Fiyatı. 22.3:1 :MUzllt 
Cazband (Pi.) 23.25/23.30: Ynrınld 

tıroı:rnm ve ltcıp:ın~. 

Teşekkür 
Ze\•eim Den!J:yollarr EUbbaırndan 

CGmll SU! ymıuı Aly:ı..nıı.ğm vefatı do. 
lnyu;iyle bl.s:ıetmtı olduğum cllm ncı. 
yı teıelll Ue gerek hutnlığt e:ınıuıındo 
ve gerclt cenucııinln n:ıklt husuŞtJndfl 
pek bUyük lfltu!ltô.r!ıkta buluno.n kıy. 
metli sayın Vallmlz LO.ttl Kırdar ve 
Dcn!eyollan bnt<loktorluğundıı. Prot. 
Mnhlr ve arknd:ışlıırma, tahtı tcda.. 
vldc bulunduğu Corrahpaşa hatıtıılın. 

nesl ıcrtabtbl \'C diğer ıı.1Akndıu dok_ 
torlara, İstanbul Basın l\fınt.akıuıı Re. 
l:ıl Hakkı Tank Us:ı., cen:u:e mcrtı.sl
mlnde hazır bulunan ehibb4 \'e dosL 
!arma ve merhumun h!lkl<mda men. 
l kt ve temiz duygular bcsllycn kıy. 
motıı matbuatımıza. aıcnl te~okltU 

"tme-::-ı bir vled11n borcu telft.kkl ettL 
tfmdeıı ıcıtuCkAr ,azet.enWn tavusu. 
tunu rica ederim. 

Zevccııi 

!\diye 4Jyanıı.k 

Diuri1•. (Ilum.ı..<ti) - Divrik 
kazasının l\ara.kcban mı.biyesine 
bağlı Hinora, Zimııra ve Gede. 
nck köyleri hudutları dahilinde 
Nuri Demirağ maden işleri tcş. 
kilatı tarafından yapılan ar~
tırma neticesinde mezkur mın
takalarda krom, amyant, bakır, 

Edirne ve civarında 
tırtıl savaşı 

Edirnr., (HıısHst) - Gecen se 
ne Ztra~t Vekaletinin p!ıin ve 
programnıa uvg\ln bir surette 
umumi müfettişlikçe yaptırılan 
tırtıl sav:ışmda 1.060,000 tırtıl 
toplanmı§ ve vaktırılmıştı. Bu 
zene de geri kalan kısım orman 
ve Ziraat tcşkilatile idare bu
yurmnnlarmm nezareti altında 
iki av siiren mücadele sonunda 
500,000 kese toplattırılmış ve 
yaktırılmıştır. 

Onnan vo mesnhn memurlari. 
le köylerdeki paralı ve mükcl
lefiyetli iş gruplnrmın çalışma
ları göze çarpacak derecededir. 

Bursa belediye reiıliği 
B•ırsa, (H ıınısi) - lcıtifa e

den bele<l!ve ııe!si Ne~et Kirerin 
ve•:ne yeni reis E~çilinccve ka.. 
der bc!cdiye nz.ı.s. :a'l a\ u.knt 
Sadı~' T.J.~in Arr:ı.t vek .. leten ri. 
,rı;!t e"'c:,·.~ir. Bad·c Ta' r;in 
d:lnd!'"l itib"'l en vc.zifcslne bıı.r:. 
'o:c11r·~r. ... 

Dr. Cun1 ·ı Süley

simli kllTf.lUJl ve ınika n1acfonleri 
bulurunq~. mezkur mn<tcrowden 
krgm ve amyant m.~enlerinm 
arr"jtmna ruhEatna.mcleri alın _ 
dığından bu madenler sahasın.. 
da şimdiden faaliyete geçilmiş
tir. 

Erzurum - Trabzon 
yolu açılçlı 

Er::urum,, (Hu8Usi) - Bütün 
l;iı; boyunca motörlü vesaite ka
palı bulunıın Erzurum - 'l'rab. 
~on tr:ı.nsit yolunu bu defa Kop 
dnğındaki ltarlnrrn temizlettiril. 
mesi neticesinde açılmış olduğu 
haber nhıım15tır. 

Yolun Er!!urum - lfors kıs
mına gcl!nca: Vilô.yetimiz hudu
dıt i~ind~1d kısmın karları te. 
miclettirilmiı:ıse de son seller 
neticesind~ b:ı.zı köprüler ve şo. 
Eeler hasara uğradığmdnn, bun
ların tamir ve ıslahı ile meş
gtıı olunmaktadır. Yolun Erzu. 
rum vilayeti icindoki kısmında 
ise ka~lar henüz temizlcttiril. 
n:ıemiş olmakla l>'>...+aber, l>u kı
J>ımda da baıı ltöprtile..rin \'C im
laların scller®n hns::ırv. uğ;a,. 
mıcı oldu~u ha;l>er ::ı.lrnmı~tır. 

Yollrırm tı:ı .. nı intizı:.mn. gir.?. 
m&>m·~ oln~asma r",,.1ll"n Trab
zorıdan lıa!'{sı.n tekiz kamyonet 
P1""'.r günü o;ehrimfze gelebilmi;ı 
,.~ tUcearlıı.r:ı. ait e~ya g-ctirmiş· 
tır. 

POR 
n1a111n son yazıları ------------

(pa§ tarafı s iincüde) Darüşşaf aka 
far!ccn, bcr., kttnnlıl:ta titreye B 
titreye Kadırgaya mektebe gicler. eykoz 
elim. Etı ziyade ona imrenirdim. 

FRrla olarak oc!anm ortasına 
. : r de lto:nm:ın rnanc.::J ko!,•arfor. 
'eh. Sobat:ın hon nu çc!~erlcr; sc •. 
rr.av"C'.e çay den:lcndirir?er; rr..a.. 
ş:ımn Üstünde chmek 1"1zartırlar; 
burca!< b~rc:a!t bumumda tüterdi. 
Cuma günlcrinclen manda o sıcak 
odada, o a!c..'lle karışmak bana 
naı'p oJmazCiı. Ne zcvldi, ve ne 
asude bir balla ocağıydı! ... Mnn. 
galdan hiç eksile olmıyan eda çn. 
yı, üzerlik kollusu, bann, o sevgi 
ve şefkat yuvası baba ocnğının 
sıhhat ve §İfa veı·c:l efsunlu nefe. 
si ~lhi gelirdi. O koku §İn-..dl bile 
bende o tesiri yap-c-; anabıma sü
kun verir; hüJynlnrırm, u:r.un bir 
maziye çeker gfüürür; geçmİ§ 
günlerin rüyasına dalanın ..• 

O devirlerde ltış gecelerinin 
kendine mahsus b'ı:- zevki, bir a. 
lemi vardı. Konu komıu mangn. 
Jın etrafına ~izilirj büyük tepsi. 
nin içinde ltadayif pHrilir; güzel 
sesliler bir er:ıya gelir ,hazan da 
helva sohbeti yapılırdı. Artık 
gazeller, maniler, ~arlnfl'I':', koı
malar ... Yanık ı:esli ltndmh:.r var. 
dı, l<nsidelcr söylerler; naitlcr 
okutbrdı. Paranın bcrel:cti vrr·. 
dı, faknt gönüller <'e gani idi. 
Tepsi doluları yerrj~ çıknr; Tai. 
fin mwlnrı, ~amın peıstillcri, En. 
gürünijn m-rnudu, Antcbin üzüm 
sucukları, büyük yemiş tabakla. 
riyle meydana konı·c-du. 

A§Ürc güi!iiml:::-inin içinde V c. 
f .fa~ bo .. a, Nur:.ıosmnniye:!~ çı. 
a IJCıir'rk!'Cİ \'O Üşcn:n.ozkrdi 

Gevre!;; ~si'k dmidin, iğdenin 
ünn:ıb:n bile kendine eörc b:ı 
m~vLii, b5r izt !:J'ı:i vardı. Scb:ı 
da kestane pn!!:ıtılıi"."; saç üııtü'1dc 
m:srr çatlatılırdı. Arhk masallar, 
bilmeceler, oyunlnr, odada bulıt. 
na·1 herkesin zevldne, meyline gö. 
ı·c bin türlü sohb:ıt ve cğlc;ı:e ve. 
:;ilclcri ••. Koca l.111 t~uymadıl:; 
gözlerimizi açzr, bahçede, b~clcrn 
:ığnçh::.rının çiçeklendiğini görür 
kırlam lun~~rdık. .. 
AmC3mın musikiye m~rnkı \'nr. 

dı. Sesi pek güzeldi. O devirde 
her birimiz bir ~ey çal:ır; onun 
etrafına to;ılamrdılc. Bugün pi. 
yataya yc,:lİ çıkan §rrkıları, f:ısıl. 
lan, biz Gıha o z.~man ceçmi~tik. 
Hepimiz Hacı Kirfuni Efcnc'inin 
şa~irdi idik. Ne ;üzcl ve eğlen. 
celi cünler ce~ird:lı:! •• Şimdi cöz. 
lerimi luıpıyorum; geçmiş günle. 
rin rüyasiyle avunuyorum ... 

~:1,:: ::: 

G cnçliğimizde, cdc!ı>İyat ~r. 

katln~lıırırndıtn Süfayman 
B~hri ile nva gİltiı':rirniz günleri 
hat.• l:ırım. Bizim z.nmarı:mızda, 
sporun şekli ve p-:cfımlll!! b=ı.ızkay. 
dı. Sabahlan çc '{ eriten uzı:n yü. 
rüyüşler y:ıparJı'-.. At gezintilc. 
n, kürele idmımlan, günlerce de. 
vam eden b:iyük nv cğ-lenccleri .•. 

lçi.rrUzde futbol mernkhsı. bir 

Dünkü müsabakayı Da
rüşşafakalılar 3 .. 1 

kazandı 
Dün bahar bayramından iı::ti. 

fade odilcrek Bcykozda. Da.rü.ş. 
şafa.ka - Beykoz takımları a.
rasındn hususi bir futbol müsa
bakası ynoılmıştrr. Bu musaba .. 
kaya Darüqş:ı.f akaWnr mutat 
kadrola.rile, Beykozlular d:ı. tam 
kadrol:mndn.n ·müdafi Bahadır 
ve kalecileri eksik olarak ç;ık. 
mışlardır. 
Müsabakanın birinci devresi 

mütevazin bir oyundan sonra 
1-0 Beykoz lehine neticelenmiş
tir. 

İkinci devrede enerjik ve gü
zel bir oyun oynıynn Da.rüşşa • 
fa.kahlar nrka nrknya 3 gol çı. 
kararak mfü:nbaknyı 3-1 kn. -
r.anmı§lardır. Beykozun g-olünU 
Kazım, Dn.rü~afnkalılnrrnkini 
de Turhan, Nihat, Celul ntmıc· 
la.rdır. 

Haydarpaşa: 3 
Darüş~afaka: 2 

Bevkoz ka.reılaşmasmdan ev. 
vcl Haydarpaşa lisesi futbol ta. 
lumı ile Darüşşa.f aka lisesinin 
diğer bir futbol takımı arasında 
yapılan müsabakayı lia.ydarpa -
§alılar 3-2 lmzanmı:ılardır. 

Mektepliler maçları 
finali , 

Mektepler ara.sındn lik şanı
piyon:ı.mnm finali önümli.r.deld 
cnmartesi günü Şeref stadında 
vapılncaktrr. Evvelce Taksim 
stadında vaı llması knrarlaştırı. 
lan mlisnbaka.nm kıfila duvarla. 
rının yıkılmasından Şeref sta -
dmda ynpılmasma lüzum hasıl 
olmuştur. 

Birinciyi tavın edecek olan 
maç Bo~azlçi - Galatasaray li
seleri arasında Qyno.nacak bir 
müsabalmvı kazanan takını. 1s. 
taubul mektepliler futbol {iam • 
piyonu olacaktır. Hayriye lisesi 
takrmı ile Haydarpaşa liseei ta
kımları arasındaki müs1bake. da 
üçüncüyü tayin edecektir. ~IU
snbakalara. sant 16 te b~lana • 
caktJr. 

Sipahiocağında. binicilik 
miisabakaları 

Şimdiye kndar her ayın ilk 
cumartesi gecesi Sipalıi Ocağı
nın l::apalı manejinde ya.p1lmak. 
ta olan binicilik müsnba.kalan; 
önümiizdeki cumartesi günü sa
nt 17 de Sipahi OcaL'mm açık 
sahasında ya.pılacaktir. 

Emin Büle:ıd vardı. S',·knç Ga. 
lataS<-rny arlmd~Iariyle gelirler; 
Ku§dilini, Yocurtçu çaymr.ı har. 
nıan~ çcviri. lcrdi ... 

(Yarın bitecek) 

Mntyö, çokt.anberi onun bu e. tema.diyen düşeceğini Norlne an. 
melini yerine s:otirmek için bir lattı. Esasen onu da. tamamen 
fırs t ko!luyordu. bu fHdrde buldu. Norln, metre.& 

- Bu kadar acele nereye gi. hayatmdan acı :ıcı şikayet etti. 
diyonıunuı: Matma1..el? Artık erkeklerden ihanet. he.ka.-

füt:cıığız bu ani tesafjü,ften bir ret, sille ve yalandan bşaka bir 
pa.rQ3. sıkılmın gibi göründü. t;ey beklemiyordu. 
Evvela kaçamaklı bir oovap Emzirmekte olduh çoc~ 
verdi. bakarak: • 

- Şurada 1Iiromenil Gokağın· _.. Daha iyisi o bir Yfl.PA git. 
da işim var. Oraya gidiyorum. sin ben de bş.şkıı. bir yana! Böy-

Fakat, kcndisille her zamaa lece biribirimiı.e engel olmayı~ 
iyilikte }:mluna.n Ma.t: önUn iti. bari! 
mat Yerici duruşundan cesaret Sesinde bir ihtizaz hasıl oldu, 
alarak ona hakikati olduğu ~bi yUm!mie tatlı bir merhamet be. 
söyledi. Şu bedbaht abla~ıı .No. lirdi. Matyö onun gizli bir bale
rin üçüncU defa olar:ık Mad~m can:J. tutulduğunu görerek: 
Bnrdyönün evinde doğurroll§tu. - GlWln demek, onun bir an. 
Ne uğursuz bir va.ka! Gayet iyi evvel ölmesini istemektir. Siz o., 
bir Mösyö ile tatlı tatlı yaşıyor- nu emzirmeye Paşladıkta,.n son
lardr. Mösyö No:rinc güıel bir o- ra böyle blr şey yapa.bilir misi. 
da döşetmişti. Fakat gç'belik niz? 
musibeti zuhur edince MBsyö · Norin te.krar kızdı: 
derhal sa~muş Ye Norln de o. - I abahat bende mi? Bell 
dasmın me.frufa,tmı satarak onu cm$imıek: istemiyordum. 
Madam Burdyönün evinde do- Fikirlerim slzce m.alrtmdur. ~ 
ğurmağa gitmişti. kalsın bu yüzd.e:ıı l{ıµiam Burd-

Scsil: yö ile kavga edecektim. Gelip 
- Hele doğurduğu oğlanı bir zorla. ~ocuğu kuea~& koydu. 

gö. eniz, ne sevimlidir. Fakat Be:ı neyleyim. Onun öyle avaz 
ne c;:are ki, onu do. ötokller gibl a.vaz bağırmasına ~önlüm ra.zt 

tmak istiyoı•l .Ah! Ne yazık de- olmadı, ve bil'az meme verdi~ 
ı'.:il mi? Halbuki bel\ her QQ~i Fakat \)unun bir (!ef ya mıı.hsus 
yohm:ı koymak i~ln güzel Qır olacağm,a. dair yemin etmiştim. 
hayal kurmtı"'tum: Ba-bamın e- Erte31 ç-Un yine aynı ~ameller 
v.inden n.yrılma.k. geni~;c bir o. kopuneıı daha bir fedakarlıkta. 
dn tutmak, socuğu ile beraber bulunm~h-a mecl'our oldum. .• Hep 
Norlni nlmnk, ona kutu yapma- bunlnr benim fellketlm fçlnJ 
yı ö;{ro~mek \'O üçümüz bir ara.. Benim hallini anlıyan, bana mer 
dn mesut bir h ynt t;Ül"mekl hamet eden olmadı. ~ bakm, 

- ı:>e:d, Norm buna razı Ql- şimdi bu.udan da. ötekiler gibi 
madı mı? ayrılmağa. meebul" ola.eağmı. 

--. Benimle alay etti. Ho.kkt Matyö telmı..r tti: . • 
da var ya! Çünkü odayı tutmak - li4ğer onu oldünnek isti.. 
için elimde on para yok. Ah! yorşa.ruz göğş®üzdeıı çıka.rmu;.. 
Bilseniz ne kadar meyusum ! Baksanıza., ne tatlı bir em.iti 

Matyö içipin teessürünü şak. var! 
lıyar:ı.k saldn bir eda ile: liakika.ten ~ocllk var ln\vveti .. 

- Bir oda tutabilirsiniz, dedi. le emiyordu. Norin hüngür hi.ln .. 
Size yardım edecek bir arkada.~ ~ ağla.roağa başladı, 
bulunabilir. Ancak ablanızın ço- Sesilin de gözlE:ri y~lvla. dol
cuğu alrkoymaka ı-azı olcağın. du. Ablasına sa.nldı, çocuğu öp .. 
dan pcl: emin dcğllim. Onun fi- til ve sonra, hayalini okşayan 
kirlerini bilirim. müstakbel hayatı anlatmağa 

s~silin yüzil birdenbire aydın. ba§.ladr. Cennet gibi ferahlı. ay
landr. Yardım edecek olan ar- dmlık bir odada ne kadar mesut 
kadnş karşısında idi. y~ıyacnklardı! Mukavva kesip 

- Siz bize karşı o ka.da.r ıo. kutu yapmak zor bir i§ değildi. 
tufkarsmız ki Mösr.ö. şimdi siz- Hem de, Norin kuvvetli olduğu 
den büyük bir iyılik istlyece. iı;in ~de Uç frank bile kazana. 
ğim. Derhnl bernber Norini gör- bilirdi. Ceman beş frank onların 
mcğe gidelim. Onu ancak eiz ra.. nesine yetmezdi? Çocuk arala -
ZI edebilirsiniz ... Ah! Sevincim- rJILda büyür, blittln O feDA §ey,.. 
den nefesim tutuluyor. ler unutulur, bit&rdil 

!\fatyö onun yanında yürüme- Norin, bezgin ve mukavem&t-
ğe başladı. • ten aciz bir halde ba§mJ önüne 

Norin, eiyinmiş olduğu halde, eğerek: 
bozuk. yaU,ğı üzerine oturmuş, - Beni aemem od!yorsunuz. 
çocuğunu emziriyordu. Matyö. Ne sölliyeceğimi bileıııiyorum. 
yü tanıyınca: htediğinizi yıpmız... Ah! Bu 

- Safa ~eldiniz Mösyö Matyö, ı>evimli yavrucuğu yannnda tut. 
buyurunuz. Ah! İnsanın başına mak benim i~in bliyük bir ea.a
ne1er gelivor, yarabbi! det oltıcaktır. Ona. §ilphe yOk, 

Mntyö onu. epey deği§?llİ§ bul- dcxU. (Daha var J 
du. Filhakika, otuzundan ısonra ( 
yaşlnrı belli olmıyaca.k derece. KAYIPLAR~) de birdenbire bozulup ihtiyarlı
yruı bazı sarışın kıı.dmla.r gibi 
Norin de çarçabuk sol,mustu. Ha. 
la eskisi kadar kayıtsız görün
mesine rağmen eimdi halindo 
büyük bir teslimiyet vardı.· 

Sesil doğrudan doğruya anlat. 
mağa gid§mek istedi. 

- ~Iösyö ~1ntyöye soka.kta 
rastp;cldim. O kndnr iyi bir kal
bi var ki, benim ayrı oda tut. 
mak ve seninle birlikte çalışmak 
hususundaki fikrimle· derhal ıı.
lfıkadar oldu... Bunun Uzerlne, 
çocujhınu atmayıp bonimle gel. 
men için seni kandırmasıru rJca. 
eltim. 

Norin birdenbire çotinlcşti. 
- Gene b:ısuna n lcr çıklU'J· 

yorsunuz! Hayır, hayır, istemi. 
yorum. Bu kadar bcdbahlık ba
na yeter! 

Anide, Matyö müdahale etti: 
Yaş otuzu geçtikten sonra sefa. 
bet ftlcmlnln ters tarafları gö. 
rlindüğünU ve bundan böyle ge. 
llC O yola saptığı takdirde mil· 

1028 - 1029 MneJltıde l"ertköy 
Rum Uktııtl(t.bl.ııd~n mdı_ırnı pMn... 
aetnameD\l ıo.yl otum. Y'enlt!nJ illa. 
eatundM eakWnln hUkml1 yoktur. 

l\umb:ı.r.ıcı Plnkopulo Apartnnanı 
ııum:ıra S do ?ılert. (32200) 

* * ": 4049 Sicil numaralı §oför ehliyctna. 
meml kaybettim. Yenisini almak içln 
mUrncaat ctt!ttimdcn cıkl:ıl muteber 
değildir. !1o1:ör ~ 

(32201) 

* * 
03:5 - 936 der:ı ııcncslndo tstıı.nbuı 

59 uncu ilk mektebinden p.ldıG'ıN §~ 
hadctnameml JınybctUm. ent:ılnl altı.. 

c:ı.ğımd:ın eskisinin hUkmtt yoktur. 
N o. ı 0%% J\akt Ba lkıın 

(8220%) 

' . . 
3289 numaralı yük ara.lulmm pil. 

kasını zayi etUnı. 
Adtts: Şehreminl Oıiaiıaoı tbra.. 
Wınta\'UJ ınaJı:ıJI 1 Oi%ll e\11)-. 
ııı.olmk No.: 62 llcılll Dıırul'1u 

istanbul aeled iyesi 
il&nıarı·· 

Ynlovn - Hıı.ıruı.mlnr ns!nıt yolunun t!mlrt açık eksiltmeye konulmu~. 
tur. Kc!)if bedeli 3213 Um S9 kuru;, ve ll\~ temln!Ltı 2U lira ti kuru1tu•. l<c. 
lf ,.c §tı.rtnııme Zab:t \'c Munmcll'ıt MUdUrlUğU lıalcmtnde gönllecel<Ur. 

lhale 13f5/!l10 Pazartest cUnU ııa.at 1' de Dttlmt Encümende yapılacaktır, 
rnııpıcrln ifü temln:ıt mıı.l:buz \'cya mcktuptnrı, ihaleden 8 gUn enet Nafia 
Ml\dlll'lllğüne mUrncn:ı.tıa. nla.cnldnrı fennt ehliyet ve 940 yılma alt Ticaret 
Odnsı \'cslkalnrlle ihale gUntı mu11yycn eaotte Daimi Jl:ncUnıcııdo bulun. 
m:üarr. (5'14) 

ft • • 

Beya.zıltn c mcınU ml\hllllesinln mmya~cr Dervl§P3,,ıı aokaı:tmda eski 
:s, yeni 3 No.lı ldtrrlr hnnc enlto.zı co.tılrroııl> Uzcre açık arttırmaya konulmuş. 
tur. Tahmin bedeli 1000 llra ve ilk temtn:ıtı 75 ltradır. Şartname ubıt ve 
nıuamolı'l.t ınOdUrlllğtl Jmtemlndo g6rillecekUr. !hale 8/5/9{0 ça.r~mba gilnU 
U<lt U de DILlınt J:ncUincndo ya.pılacaktır. TrJiplerln ilk tcminıı.t makbu • 
vo~a m~tuplarlle lhnlo G'llnll muayyen sutte Dalnll Ene!lmcnde bulu,. 
malım. .(82101 
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Uöbreklerdcn idrnr tori>asma. kadar yollarıln!d hastalıkların 
mll::rop~nrını ){Ükiinden tcmfzlcmok için 

llJ~L~IOBLO kullanınız 

elmobleu 
Böbreklerln çalışmalt kudretini arttırır. Kı.dın erkek ldraı 
zorluklarım, cald ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını. 
bel ağrısını, sık sıl{ idrar hozmak ve bozarken yanmak 

hallerini giderir. Dol idrar temin eder. tdrartla kumlarm, 
mes'finede taşların tcşekkUlUnc mdnl olur. 

DİKKAT: HEI.l\IOm,O ldrannızr temizliyerck mavlleştlrir. 
Sıhhat VekAletinin ruhsatını haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 
~· .. : '~~ - ~ 1. ....__ ... / ... '-.il!:..'' ~-lir . 2 • • • • • .. : •• , • ~·.. • • • ..... 

J!lllll .. !!m .. m11 .. cm .... 11:1mmı .. ı:1111mm .. • ..... ._. 

reğli Havzası 

Kömürleri Satış Birliğinden : 
8870 numaralı kanuna. mlbt.enlden 2/ 12891 nurnaratr knrnml\menln 3 

ıı:ıyıh kar-.ınno. f'İ>?e teşekkül t'den 

ı• Ereğri Havzası Kömürleri Satış Birlığı,, 
Merkezi ZONGULDAKT ADIR. 

Birlikten Jtömlir almak l&kyt·n müstcbllklerln 15 mayıs 1910 tarihine 
i.'a4"r lstanbu!da Topb:ınede t kele caddesinde 28 nwnaradl\ n 15 ma 
yıs 1-&0 tarlhlnden itibaren de do~rudan doğruya Zonguldl\kta SATI; 

BllU.JGt nıerl.e:rlııe müracaat e-ylemelerl lft:ınndır. 

KOMUR SATIŞ ŞERAiTi : 
1 - Köınür alıctlarmm kiimür bedelini p<-şln<'n ödı>mt>lı-rl prttır. 
t - Ktimllrlı-r lla\7.ada F. O. B. ol:ırak teslim t>dllf'C••ktır. 

Telgmf ndttsl: zo.-Gt:LDAK - gı\TlKÖ:\ltlR • Telefon: H3 Zonguldak 

1 Deniz Levazım Salınalma Komisyonu il4nları ' 

1 - Tahmin edilen bedell (19690) lira olan (2000) adet battaniyenin, 
18 Mayıs 940 tarihine rastııyıı.n Cumartesi gUnU saat 11 de kapalı zrırfla ek_ 
.Utmest ynpı~ncnktır. 

2 - lJıc teminatı (14iG) lira (i5) lrunı~ olup oartnamest her s;Un ko
ml.ayondan parasız olarak almabUlr. 

8 - 1steklllerln 2490 ııayılı kanunun tarltatı dahlUnde tanzim edecek.. 
lort kapalı tckllt melüuplarmı en gec; bellJ gUn ve saatten bir saat evveline 
kadar Kas:ır.paşada bulu.naıı komiByona makbuz mukabilinde vermelerL 

(3499) 

• • • 
l - Tt'.hmln ecl!len bedtll (!5840) lira olan (10.000) metre yataklık do_ 

ltuına be:;ln ıs Mayıs 940 tarihine ru:tlıyan Cumutesl gUnU saat 12 de ka_ 
pah zar!la eksillmesl yııp!lacaktır. 

2 - llk teminatı (4.38) lira olup prtnamest her gün kom!ııyondan pa... 
J'UlZ olıuak alınabilir. 

S - lsteklllcrin 24.90 eayılı k:ı.n'Jllun tarif&tı dahillnde tanzim edecek
leri kapalı tckllt mektuplarını en geç belll gUn ve saatten bir sant evveline 
kadar Kasımpa.sada bulunan komisyon ba:kanlığınıı makbuz mukabilinde 
vermelerL •(3496) 

ıstanbul Levazım Amirliği satınalma ' 
Komısyonu ilanları -Yetmiş ton koyun eti ve yirmi altı ton sığır et! alınacaktır. Pazarlıkla ek. 

slltmesl 6-5-910 pazartesi gUnü raat 15 de koyun ve 15,30 da sığır eU 
Tophanede 1st. Lv. Amirliği satınnlma komisyonunda yap•lacaktır. Koyun 
etinin tahmin bedeli otuz dokuz bin dokuz yüz lira ilk teminatı iki bin do· 
kuz yüz doksan iki lira eııı kuruş, sığır etinin tahmin bedeli on bir bin yüz 
sek!!en lira ilk teminatı sekiz yüz otuz sekiz lira elll kuruştur. Şartname.si 
komisyonda s;örUIUr. lsteklilerln kanun! vesikalarilc komls,>ona gelmeleri. 

l833-3151) 
... . 

Tahmin beilf'll lH< tf!mlnatı 
Kilo Lira Llra Kr. 

10,000 22,500 1687 150 Avrupa pençellk kösele. 
31500 7,525 56'1 37 Yerli pençelik kösele. 
2,000 4,300 322 50 Yerli ve Avrupa taban astarlığı köselr 

15,MO kilo Avrupa ve yerli olmak Uzere pençelik ve astarlık köse!e alı_ 
nacaktır. Pa?.nrlıkla ekslltmesi 4/5/ 910 Cumartesi günü saat 11 de To~
hanede 1struıhul Levazım Amlrliğ"l Sııtmalma. komisyonunda yapılacaktır. 
tstektllerln temlnatlarlle belli saatte komisyona gelmeleri. (82Sı (3403) 

ı:: * * 
Piyade ve Atııı okulunda mevcut bir adet otobUsUn motör ve karöscrl 

aksamı ttı.mir ettlrlleceldr. Pazarlıkla eksutmesl 3/5/940 Cuma ı;UnU saat 
16 da Tophanede Levazım Amlrl!ği Satınalma. komisyonunda ynpılacaktır. 
Mot.ör tAmlrinin keşli 622 lira 75 kuruş, ilk teminatı 46 lıra 71 kuruştur. 
Karfüıcr t.Amir!nin kl'Şfl i25 lira. ilk teminatı M Ura 37 kuruştur. Otobfüı 
Kartal Mal tepesinde okulda görUlllr. ı 829 ı ( 3 i04) 

• • • 
100 ton kireç kaymağı alınacaktır. PazHlıkla ekslltmeııl 3 Mayıs 040 

Cuma gllnü !!laat 14 de Tophnnede Levazım Amirliği Satınalma komisyon1Jn_ 
da yapılacaktır. 'rahmin bedeli 25 bin lira, katı teminatı 3750 llrA.dır. Şart
namesi komisyonda görUlUr. Isteklllerin kanuni vesikntartıe belli saatte ko 
misyona gelmeleri. (819) <33221 

* • • 
500 metre Atlas alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3/5/ 940 Cuma gUnU 

saat H,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma komisyonunda yapı. 
ıacaktır. Tahmin bedeli 2500 lira, ilk teminatı 187 lira 50 kuruştur. NUmu_ 
nesi komisyonda görUIUr. (~24 - 3:lGO) 

* * * 10 adet Alay Sanca"'ı yaptmlacaktrr. Pazarlıkla eksiltmesi 3 / 5 / 940 
Cuma gUnU saat 15 de Tophnede Levazım Amirliği Satmalma Komisyonun_ 
da yapılacaktır. Tahmin bedell 1050 lira, ilk teminatı 78 lira 75 kuruştur. 
Malzeme numuneleri komisyonda görU!Ur. (825 - 3361 l 

• * • 
20 Takım Eskrim FJbbesL 
20 Çift Roka Eldlvl"nl. 
4 Adet JhnnMtlk Sım'lı. 

1.l 

Yukarda mlktan yazılı üç kalem spor malz~mcsl mUteahhlt nam ve he. 
sabma 7/5/940 Salı gUnU saat 15 de Tophanede Levazım ,\miıllği Satma.l. 
ma Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 24.'~ llrıı 60 
kuruş, kaU teminatı 37 lira 29 kuruştur. şartname ve numunesi komisyon
da görUIUr. lııteklllerin belli 1a.atte komisyona gelmeleri. tR35) (34791 

1 stanbul Hava Aktarma Anbarı Dirchtörlü
ğünd en: 

ı - 1000 adet portatif çndır dlktirtlecekUr. 
2 - pazarlıkla ihaleııl 6/ 5/94.0 Pazartesi gUnU saat H de Ye~llköy ha

va aktarma a.nban aalınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - tıteklllerln ~ıı.rtname ve nümuneyi görmek U:ıere her ,un ve pa_ 

zarlığa gireceklerin me:ı:k~r günde temlnıı.tlarlle komisyonumuza mUrnca-
aUan. ( 3:i3 l) 

SAH1Bt: ASl!tf US 
Basıldığı ver: V AKIT Matba.a~ı 

Umum Neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevengil 

'l'th iye Cuımburi3·et M~rk~z Hankatu 27 ı 4 ı 1940 
A K T t F Lıra P A S 1 F 

Kasn: 
Altm: afi Klognı.m 71 121 ıı;s 
Baut·not • • 
Ufaklık , • • 

/Johildelı.~ M u1ıabirler: 
Altın: &ı.ft Kilognun 
Türk Lira.sı • • 

Eari-;tckı Muhabirler: 
:Altm: Sa.fi Kı!ogram fı t21 ou 
Altına tah vili kabil ~roest 
do\'izler 
Diier dövizler ve oo;çlu 
füiring baki\'e?eri • , , 

Razine tah•Jinl':'N.: 
Deruhte edılen P.vrakı uk. 
dive karşılığı . • . 
Kanunun 6 • ~ maddelerınP 
tevf:kan Hazine tar.ı.fmdan 
vaki l diyat • • 

Scnednf cllzdanı: 
Ticart senetler , • 

Esham ve fn.hı:17at ciiziinn•: 

{ 

Deruhte edilen evrakı nak
A dlVf>l'lİn karşılrgı esham ve 
,, tahvilat itiharf kıymetle 
u Seopobcst eshıım ve tahvirnt: 

.. 1 t•umılar: 
Hazineve kısa va.jeli avans 
a.llm ve dövız Ü7erine • • 
Tahvilat Ozerine • , • 
Hıs!!ed:ı.rlar • , , • • , 
v··h .. alıil • • • • • • 

100.881.855,16 
17.510.894,-

1.889.265.02 

8.614. 798,21 

36.466,79 

28.499.005.84 

158.748.563,-

18.879.576,-

242.234.425,95 

47.887.544,36 
8.395.970,86 

9.259.000,-
47.188,65 

7.848.773.40 

1 

1 

120.282.014,18 1 

370.324,01 i 

1 

37.15J.270,81 

~ 
139.8"'~.987,-ıı 

242.234.425,96 ~ 

55.283.515,22 ı 
ı~ 

ı 

17.164.962,05 
4.500.000,-

22.148.049,36 

,, 

Vekun 640.002.548,62 I 

Sermaye • • • • 
1 htiyat ak('e.riı 

Adi ve fevkalade • • • • 
Hususi • , • • • 

Tedavüldeki Ban7rttrıtlnr: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • ~ maddelerin tev. 
fikan Hazine t11rafmdan vaki 
tedıvat 

Ot>ruhte edilen evrakı oak 
iive ba kive!!I 
Karşılığı tamarr.en altm olarak 
ılaveten tedavUle nzedilen . 
11.ee .. lrnnt m!lknbili ilavten te-
ia. V!\~<>d . t o 

MEVDUAT 
Türk lira~n 
Altın S. Klg. r.r, o:t1 ı:ıııo 

Döviz taahhüdatı: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diı:?er dövizler ve aıa.cakh KIL 
rinC? bnldyelcri • • • 
Muhtelit • ı ı • • ı 

6.188.666,15 
6.000.00D,-

1513. 748.563,-

18.679.576,-

139.868. 937,-

17 .000.000,-

Lıra 

15.000.000,-

12.188.6~.l::i 

160.000.000,- 1 316.858.937,-

63.375.714,65 
78.124.167,90 141.49;).832,55 --

3.034,61 

35.002.818, 17 35.905.852,78 
117.539.16~, 14 

Yekü, 64:>.0il2.548,62 

1 Tenımum 1938 tarihinden itibaren: Lıkonto h:ıddi 7o 4 Altm üzerine % 3 

En Kibar Mahfillerin 

1 Ask Eri fabrikalar 

28 t.<ın 1 ınnı. l<ulınhğınd:ı tJernlr saç ıeb\"ll 
• • •nç ıevbB-67 ton 1,5 mm. lrnlınlıı;ınıJn dt>nur ~· 

2:; ton '? ınm. kalııılıi;mdn demir ı;. .. ı;: ıevtı!l. 
ı.; ton !?,.1 mnı. kıılınlı~ınJa drıulr sa~ lt•\tııı. ,,..ıtfll 

ıe,·bıt. tıt"' "p 
• U ton S mm. kalınlığında deıııir saç .a:;ılı ıı.1111' 

Tııhmln edilen bedeli (4fJ.560) llr<ı plnn yuıta.rda ~.eı; sıtJll ,d~ıı"' 
. Uğü Jı,{crıt 11e r J 

saç levha Askcrt Fııbrikıı.lar Uınum MUdUri arıııtla ill ır· ~. 
yonunca 6 /5/1910 Pazartesi &"UnU a::ıat 14 te ~az•ondall ,-erfl 7 ,.e '-1 f Şartname (21 lira (20)) kuru§ mukabilinde kotnlS) ıcaııuıııl11 d-1r ı•,1 

llralı _,,.ıııı e f:P" 
muvakkat teminat olan ( 3417) lira ve 2490 nuın f:le ,.. şıt.~ 
delerindtskl vesıılkle komisyoncu olmadıklarına ve bU UD ,·e ıJ ıP'· 
dan olduklarına dair Ticaret Odası vesikMile mezkOr g 

yona mUracaatlan. /., il 
• l 

• • • .,41 ııtt• • 
6'1 Kal~ııı Mıthtellf Aıe, Tuğlıuıı ,.e J(n~tarı nıubteııf ,ıııış ~ !-. 

Tahmin edllcn badeli 1176.000) lira olan 67 kal:'ı.cı: ı::s~ ııı&1~ır ~ 
ye harçları Askeri Fat-rlkalu Umum AIUdllrlUıt"il M paıırtıll 11 ,-e~ııf 
yonunca 11 Mayıa 9i0 Cumartesi gUnU ıaat 10 da ıtoJJJf!'!}.oııdllrtJI ~ f 
cektlr. ~artname (Sl lira (80) kuru., mukabillndc · .t!>O ıııJll11.e IJ1l~ 1 

!iplerin muvnlckat teminat olan (10.050) Ura ve 2 1 •111rı.ııli \ ıııOf ı 
2. ve 3. ru.addel'!rlndeki vcııaikle komisyoncu olrn~~\(!lsile ısıt es'' 
kadar tüccardan olduklanna dair Ticaret Odası ' 
s:ıatte komisyona mUrıı.caatıarı. 

LJ f11 
inhisarlar Lld~11:,,.1 
müdürlüğün ,P''I 

- lL' .... ~ ..,-l'ıı 

Cinsi l\111-.tarı 

l\lu!ı. B. ~~ ,.l 1''· ~ 1' 
IJra Kr. ı,t~ pıll (,. ı 

- J{& rıı' 
---- :ııOO - ı•ııı'° l 

8 No.Elektrlk kapsUlU 1.000.000 A. Sif 68000 - ,. 
Santral Flşc~I 10.000 ., 
6 m/ m Flob<.'r Fişeği :;:5.000 .. ,,. 
9 m/ m c;üt şarjlı .. 

!lobcr Cişeği 25.000 .. ~ , 
Adi tapa 6.000 ,, ~ıı 1 

N~an flı;eği 22 m/m 1.500 000 .. ,ıctıı.rııır'I ,ıf 
I - şartnameleri mucibince yu':ardıı cins ve ":.ur. ısıl:ı'U, 

· •. alınnca" t tll zemesı hizalarında gösterllen usullerle ı;a ... n ,.11 ıcı.ıı. <' 
II - 8 numara kapsUIOn muhammen bedeli. rııu \"ıııııtı 

me şekil ve ııaatıerl hlzalannd:ı gösterilmiştir. bıluıştıl ı,t <' 
Ill - Elts1ltme 15/V 1940 Çarşamta gOnU J{~ ~ııd~ 

bayaat şubes'ndtkl Alım komisyonuntl'l ynpııacak r.beşt vez!l ın'e!I 
ıv - Elcktrllt kapsU'U şartnamesi Ll!vazıın şııbUi!lde si ı:! 

mu!tS ıt>t 
mir, Ankara başmUdür!Uklerlnden 340 kuruş teldi! tt 

lliğer ~artnamel~r p:ırasız alınalılllr. rnUborıO t:ı'ıı1'11 ııı~ ~ 
V - Kapalı z3r( mlln:ı.kn.'lasınn glrcce:derl~ ııuzu ve)'P. c ,slll 111ııl' rını kanunt vcsalkle ı;i, 7 ,5 gilvenme p:.ır:ısı mn ~nU c1tsf!tlll uı t'11ıı r' 

mektubunu ihtiva et.lece!< Jcnp:ılı zıı.rtıarın ıhalf' g>ı- ıı ma1<11 ..... ~ııt ) 

' .... 

ı·anıı~ın p~·~ (S• 
saat evvellne kadrır mezkür komisyon bnş ' ~ 0, cnnıe ~ı' 
\'ermeleri ve diğer işlere g:reccklerln de tfo 7 •5 ı; , ~ 
mczkQr komisvona mUracnatıarı il:\n olunur. 0 oıfil' . 1 

* * "' toıı 0~ &1· xıs ve ı50 ııtJ 
J - Şartnamesi mucibince 150 ton ıo. kur. 1 .. s1 ••• ıJ 

t alınaca t 3 " !>'"' 300 ton kömUr açık l'kslltme usulllc sa ın t temına 1 ı;ıı 
n - Muhammc., bede!! 4185 lira. muvakltn t JG.SO d' •• 1ttı'• 

l unu sıııı .,ı1av-
III - Eksıltme 6/ V /940 Paz:ırtc~ g n:la )'11• ~ 

'
,.. misyonu · ı• ·r _, 1. •I 

\"azım ve mUbay:ıat şubesindeki Alım -.o 11ı 1ııa~ •
1 

• tıı •·C .d• 
:ırasız _.ııt (ll"' 

JV - Şartname sl)zU geçen şubeden P Un ,·c _... 
V - lsteklilerln eksiltme için tayin olunanı gri 

lme C• • 
me paralarile birlikte mczkQr komisyona se • 

~~~~~~--~t(11eS1 

' 

l::reğlı Kömürlerı ışıe.,,de~: 
K .. .. 'S t şubesı rı'~{ omur a 1 ş bt'_sinlıı bifi\~::ıırrı'~ 

::rl'~:ı Kömiirlı>rl lşletnıeı;I Kömilr ıo;atı't Ş~ ·llbl) ıe sB' ıı) ılı it 
uı:ıhUdat ,.e m:ıtıOlıah bıitlln bı.ılml• , ·o ,ecn .. :ıl1leıılrı S "' 11 

uıırıır flv 
nuna mlistenhlen 2/ 123!)1 nunınralı dıterı ,.v•l ı• 

hfıltmilnc göre telil<ll e Birlıg •' tı" 

"Erağli Havzası Kömürleri ~a~:~,ıer1 ı~:6oı'' 
h .. t t!l r f10l ııJ1 

>cHrüilmlş oldll~'t.lndan atfıkadnrı:ırın .~ .J>!\li'f.ı\ 
. 9 lO t:ırl!ılnden ttlbarE'n mcrke:ıl zo~G l 1 

. 
;eı;:en satış tlrllj"tlno nıilnıcant r.tnıelt-rl. 


