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MUSUL 
ingilizler 

tarafı ldan 
ışgaj edildi 

---0-

BaQdadda 
Oı fi idare 
ilan edıldi 

K.Rhlrl, .ı (A.A ) - Ort-ı Şark in. 
gllı.z u"Ylumi kaıargAJıının tebliği: 

ıraıc•a kıtalarımız Mwıulu işgal et· 
mı~ıerdir. Bağdatta 2 Haziranda zu· 
bur cdt!n ciddi kargaşalıklar üzerine 
Irak hllkiı.metl dUn örfi idare llı\n et. 
mlş ·1° asayişi iade eylemiştir. 

l 
BPynJt, 4 (A.ı\.) - Ofl: 
LUbnan, Suriye ve Fıllıtlndekl lrllk 

konııo oslan Cemal mafdai bllkllmcU_ 
nl tanımakta ve bu hUkQmetıc teşriki 
mesai etm<'kte olduklannı bUdlrmlır 

ı !erdir. 

S"' "'1ıası ol-• bekll#ft SııriY•'l1"1' bir görUniiş . •. 

H URiYE - Mısır 
o~P s~hası kSbinesi 

Macek 
nezaret 
altında 

--0-

Yugodav krallığına 
sadakat gösterenler 
muhakeme edilecek ak uzere istif ~tti ı 

.hag111;;;-;-..... ~· Hırvatislanda dört 
ı askert mahkeme 

laazırıaaıror Nazırlar islifalanı1 ae t başvekile verdiler 
~ yru .....,.:5 ~ı/d ı...: 1~ l&yyatlleri tara· )ıfıtltr t;abtne e 1t&dll~~ıa;:kll~ '"lld redir Nazır ar ..,..... llJı bombardıman ~~ Uze I ve~işJer ve başvekil 

edildi ~:r;~~aruğa istifasını takdim 

Alrn 
1 

.. etnıtştir. gö eni kabine an ara gore öğreniJdf~Cveld: yrtyaaetfnde 
.F· yarın aynı C: ve Saadi ve Veft 
raıısa Suriyeyi teşkil ~ıu~a bUkOınete iştirakten 

trı ··d artilerı yıne v ft par . 
l»ll . \1 afaa edecek f mtına eyliyecekleni~\n~ kalına· 

. ~· 4 ( A.A .) - N. N. B. : tisinin, bala :ı::1'~a'!.ıct 
13

siyaaet ıne
•ı \ı'i . ııouveaux Temps" gazete. ııı ka.t ıye~ı fakat ııırf dahili siya
dftı Ja11:1~n dün General Veygan· selesı deg idir Filhakika Veft 
~aı~ ıştirakiyle yapılan iç~İ- &e~ ın::;1:et~ iştiraki ıta.buki~n 
~~ \'e Suriye hadiseJerin1n 1 ınilli ınuıni seçiın istemektedir· 
~ nı~ tetkik ederek Fran- evvel k~ d(ğer partiler seçinıin 1 
~1llt k11~mleke imparatorlu· 1 aaıbu zamanında şayanı arzu obna-
e~~ryd1 silahları ile müdafaa I :a!P fjJtrlndedirler. 1 1 t· tıı.. ~l'i 1 yazmaktadır. ıgı ıiınetl daha ziyade ge~ ş o 

'; ra't'ıat Ye hadiseleri dolayısiy1c 1 ~il~lkri Kahirede uınumıyctlc 
~ hükumetinin General Ill~ kargılanınaktadır. 

'ali;;d8

; !İe;f i: t;yin ve nakiller 
<4 t$JUU1 Kadri 75, tstan· 

~icra, 4 (A.A.) - Maliye memuru e muhasebe ~tibl ~
~i. &at~ müdürlüğü muhasebe· !:l~ ~r! ucretine terfı et.mi§· 
:'41~ ır 260 lira, tstanbul k'II'· ~--ı· 

~laG ·li!eıx>su1 atelye ustası Şadi leıvı:~ kırtasi~e deposu ~ş ·~ .... _. . d Aı .. ara 5 tevzri arazi komıs. 
l? ~ S04ubul kırtasıye e: memu~ ~ 1 • 175 liraya ter· 
rıı. 3, ~mur muavini A vnı yonu reısı ~uıııan 
~ l '1o ul hazine avukatı E. fi etınişlerd1r. f Eden'ler 
4~ ~h..~anbul kırtasiye de· M~~!~ A-ı'rligwi mu. 
ıı.~ •utı.r memuru Rasim 140, lev..-··_- ""'" ~ a. kırtasiye deposu anbar Ank~a. Rıza 60 altıncı kor ltı-u }{;-.....,..,: İ b l baselJeClSl .. ,,.eM.et Ali 50, }e. 
,. i ....... y~n 125, stan u ınuhasebeCıs1 .ı.uetlı· e-~1r ıııiıdilr· 
"0, k Ye anbar memuru Orhan e kJYP'l v.r·- aff k ~i ~iye .müdürlüğü nıuha- vaınn v · t muhasibi Muv a. 

~lltL. .. ı:ıı~~Ynı.. an 120, kırtasiye ıüği! ,,yıı7!_ muhasebe nıüdüriı ıe~ u 00 50, Mala :, :- ---t kalem müdürü 
~'il-· gu memuru :KAzını 1 ' aff t 50 busuzu t -u ~u Selfuni 100 tsta.nbul S e .'Emin 40, y~a ~· · 

·''>. t~ deposu daktilosu, sıtf.~t~et~-'.bürO'.::::::::;şef_~<;.ı ~~ilmi• isoi.isisiai. iti'!!_> 
~bul kırtasiye muh~be 

K ucJDI, ' (A.A.) - Ortqa.rktakl 
tıırvat mahfillerinde öfreDlldtline P 
re bir mUddettenberl kendlslnclen 
haber a1JD&Jl1IY&D ve öldil#U zannedı. 
len köylO partisi lideri Kaçek, Kupe. 
ntçte nezaret aıtmda bUlundurulmak-

tadır. pa.rtJslnln reis muavini KoauUç de 

tevkif edUmlıUr. 
Son gilnlerde Hırva.Uııtanda 4 buau

sl aak"rl mıı.hkeme tetkll edllmlıtır. 
Bu mahkemeler ılmdl kukla hllkQmc
te k&rfl ctnayet 8\lt;U ile 'mevkuf bulU 

nan birçok klmııelerl muhakeme et
mektedir. Bu "clnnyet., Yugoslavya 
krallıtm& karfl aadakatUr. 

Amerikanın Londra 
elçisinin seyahati 

Çok esrarlı 
V -.ingtonda dolaşan 

bir rivayete göre 

Amerika harbe 
girmezse ingiltere 

harbe nihayet 
verecek 

Vqlngtoa, 4 (A.A.) Müsta-
kil Fransız ajansı bildiriyor: 

Amerikanın Londra bilyük elçi
si Vlnant'ın Va.şingtona dönüşü 
gitgide en esrarlı bir mesele ma
hiyetini almaktadır. 

(Devamı Ba. .6 siJ. 3 de) 

ESZZ 

Aplaaaa ata~ıar 
Ankara. • ( \. ) - Ağaç koruma cemı,.tmUı 

bt ııca yat nı ahi l olma~ 11.ıerı mWıleU& ..,_ 
•i':•~larfJ ~ n{l(' lk ayuanberl dnana edlB ~..,.. 
m~rıWıl l!IO'la crmlgtır. 

lo kil~ ıı, bu kıu::ııarın 75 koYUndc 45() 000 a 1 

t1ı•ııııc edn .., k 144 000 ait ç ılHnmı tır Bu qllama 
,.. hllında hrı köyde kö llllrrr 11 ı~ılı g t rılmek au 
:'ı>lıl< ııy~ır ı • ı u~11lHrı yt>tl Urılmlştlr. 

.. 
tarafından İ~Ral ediltm M1umldcın 

Ekmek sıkıntısı hak-BRENNERDE 
TOrkiye ile kında valının beyanatı 

Münasebetler Pasif korunma birkaç saat süreceğin-
.~i~~~~s8:. den halkın telaşlanmasına mahal yoktur 

. orunma ~ecrüıbe;ı yapılması la ekmek alma.k isti u.. goruşulmuş k Bu ay ıcındc ha:ı>ersiz pas1f I günii tedbirli bulunmak ıçın f 
-o-- mevzuubah1s olduğundan halkın da.şiarın ıhtiyıu;ları yen vatan 

K 
fazlaca tedarikli bulunmak füıe- cağı t.a.'biidır. Bu °ft ~a.rşıl lana. 

a ti ve nihai taarruza re muayyen ihtiyaçlarından çok kıden de oldugu gibi 
1

ek~~k es. 
geçitmeden evvel Süveyş ekmek almak istediğini ve fırın. kıntısı me,·zuubahia de 'ld ar 

ve Suriye mühim rol ların gUndeJık ihliıacı .... ta. Maamaf•h habcr.;,. ya ~~ ır 
lcplrri tamamiyle tatmin edeme- bildirilen pasif korunmap u:ft1 

oynıyacak dikleri gorulmilştilr. be81 i~ın halkın şımdiden fazl 

BerUn, 4 (A.A.) - Bir buausi mu. • Bu hususta dün, Ankara;va ha. telif} göstermesine mahal ~ 
hablr bıtdlrlyor: rt'ketfnden evvel gazetecnerlc tur. ÇUn'kü tecrübe nih&)'et bir 

HtU'3r .. Muaohnl Bcrlındc askcrt gorUsen -vali şunları sö' lem iştir: kaç saat devam ed1p blteoeıf 
...ı • lnkl .nm ~l,\.il.Unllil"" ·-Pas or nma ternıbcsi Rllj"' hayatın .normal seyri lıo 
tedlr. Bu mWOat bekleniyordu. Çtın. 
kll lld dlktatörlln her mWkatı araıruı. 
dald mutad fa.aılalar gelip geçml U. 

:MUnb&BJran stratejik olan bu konuı 
ma hakkında farazlyelerdr bulunmak 
mllfküldür,. Fakat Balkan tefkUltına 
alt baZI meaelelerlD ve Türkiye ile mü 
naııebeUerlD \ıııhuaa mevzu teşkil et
mlf oımalan aılkl.r glbl gözUkUyor. 

Glrldln lffallnl takip edecek olan 
taarruzda İtalyan ltblrllgt gerek SU. 
veyş mıntakasmda gerek Suriye va
ziyetinde bllbaaa& mUhlm olacaktır. 
jlerhalde bu mUIA.katm, ı<aU ve nihai 
\aarru7.a geçilmeden evvel yapılan 
aon mWA.kat oldutuna ıUphe yoktur. 

Kayzer dün 
sabah öldü 
Doorn, 4 (A.A.) - Stefani 

ajansmdan: 
Eski Kayzcr. bu sabah saat 

11.30 da vefat etmiıtir. 
Ka)zerin hal t.ercümcı.l 

~rlln, 4 (A.A.) - VPfatı D. 
N. B. ajansı tar&rmdan blldirll • 
mlş olan Alman\ anın son hUkUm • 
darı imparator Jklncl Vllhelm '.:7 
ikineikanun 1859 da dogmuştur. 
Babası 'Prens Giyom, valdesi ln • 
glltcre krallc;esi Viktoryanm kızı 
prt'ns 11 ViJ<toryadır. Vilhelm 18'17 
den 1879 a kadar Bonn ünivenıl
tesınde hukuk ve siydi bılgllcr 

(Devamı Scı. .6 m1. 3 d.e) 

Yeni romanımız 
Katilerbnl:dn •lltıınıarmmda llfl\'k. 
le taktp "ottlklPrt KOk AtN romanı 

müellifi PIDlGRlLLt nln yenl blr 

eeıırtnl vertyonır 

MUCiZELER 
DOKTORU 

Caıdb \akalar, .,ayanı dtkkat fi. 

kirler '"' ~tlflk qk mıMıttal&rl) it• 
dolu bir romandır. 

Yakında gazetemizde 
okuyacaksınız 

Buoday, arpa, yulaf ve m'sır 
yeni fiyatlar kondu 

Anhni, 4 (Vak t) - TOPrak 
ntahsuller~ ofısinın yapacağı mu. 
bctyaat ıçın bugda), çavdar, ar· 
pa, Y_Ulaf, mahlilt ve mı ırlar a. 
hm fıyatları He}'eti Vcldlccc ka. 
rarl~t.mlmrştır. 
Buğday için Seyhan. İc;cl An 

tal~ a •. Ha.tav, Gaziantep, Urf.a. 
Mardın v1lavctlerinde kilosu 7 7 
den, d1ger vılayetlcrdc s 50 ku. 
ruştan satılması te bıt edıldi. 

Çavdar ıçin 6 kuruş Yulaf 
i in 6,50 kuru kondu. Arpa için 
Sevh n, tı::el Antalya ve Ha.tay 
vılayetleri fıyatı be) a.z ve atyah 
olac ğm göre 5,75 ve 5 50· di. 
ğer vıliy tler f1)atı 6 25 ~e s 
dır.. Mısır fıyatı Sa.msun ı D 
7,25 kuru . Bolu, Kocaeli Bali 
k sir Çanakkale, Tekinhtf K. 
Eh. Edırne için 7 kurut~ 
cdıldı. 

iktısat Vekaleti 40 bin 
el tezqahı oağıtıyor 

Ankara. 4 CV \KIT) - lktı t Ve 1 ayn miktar \ill t tO bin el te kAlclı vllAyetlrrd ki faldr halk!\ be dagıtı~ktır. ICtbl 
dan el teqAhları dağıtmak ı n h&.. T A.hl r ımallthanelere l zırııkl!!.rını lkntal etmek Uzeredlr. Ge. ~dllnıl tir. li:n yakın bir zamanda ı::!' 
ten ne 23 'llyett 30 b n kadar f'l lltı km ı olunarak t vzllne bqlaa 
tezgı\hları daj!'ıtılmıvtı. Bu .,..ne de. oaktır 

T aggarecilik nere 
ge gidiyor? 

Amerika fabrikalarının yapmakta 
olduğu "Yıldırım avcıları,, ve bugUnkıı 

tayyareciliğin istikbaU 

Q1~;~~~~·--·~ _ _: __ A_ . .... 
B~lln tayya~lerln Uratll. oynak 

ve bol ııllA.hlı olınatarı dil Unlllmektc. 
dlr Sekiz yllz kilomet.rcYe ya.km sU. 
ratı.a av tayyareleri on Uç bin metre 
lrUtaa çıkmaktıı. ve bir cıva oynakJığı 
ne huımlan kartısmdıı. hareket ede· 
rck ele avuca aıtmamaktadırlar.. Se 

._ ___________ ,, k1z makineli UlCek ve bir de top UA. 
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1
Ruzveltin eski Maarif Vekilinii .. dil _---;;.c:;:;-

Radyo uazetesı _ ·yaveri l l . z.. kk d k . b 
121'' (! ı iffall Londı:ad!'niz~taşeai e erz llQ 

7 '7ln Q l eyanatl -~ 

ihti);ları" sulhtl. 

ı--

1 ---~ ...... 1 

Gel~. lız...ı~ ....... c göre 1ngıliiler 
Suriye~·i isiaie hr.z:rlanmakta
dırlar. Hadıseler de İngilizlerin 
bu ı§galı yapmalarını zaruri kıl. 
maktd&ır. Krbns müdafaası ve 
ALn 1ıtların li'ıtıstınden Süvey§e 
akmalarını önlemek için bu isga.. 
lin tacil edilmek istendiği lngi
liz gazetelerinin neşriyatından 
anlaşılınakıa ve buna bir gün 
meselwi gıbi bakılma.ktadır. 

inii'h"~d;·;tti Lise kitaolannda dil 
- DllnkU Sayı4aıa De''Ull - lannı ıksız.n ifnd i mrr:ıın ctın K gUç

meselesi 
CS888&tla temln etmek için cehdet· 
mekteyt&. Yapılmq terctlmelerde bu 
nevld.g Türkç:ıye benaemu oeyleri 
iade eWrmekte)'lm. o mQ...ueteri 
tenkit etmekte, ikaz etmelcteyta. Ama 
dıpnda olan 19ylerl, kanun! aalAhl. 
yetim nereye kadana oraya kadar 
yaptıtım için her hangi bir va!It& ve 
mlleyytde ne taahlhe . muktedir detl
llm. Yalnız bir kınm noktalar vardır 
k1, buralarda zaruret onlara ecnebi 
kelimeleri aldırmaktadır. Onlar lçln 

betle..#., 
Dünkli aJaDS ua )Ptıdıtd' )ld!' 

kun.uş ol~caJ<sınız.ııde en f(I• 
çi partisi kongre~fvarıs!' , r 
canlı nutuı<lu' 1 ~ r. j)l' 

!fa.rekatın Balkanlardan ta. 
manııyle Şarki Akdeniz havzası.. 
na nitikal et.mi~ olması bakımın
dan Almwların Suriyede faali. 
:,;ette bulwımaları, .Suriyenin 
strateji noktai 1!~zarınd3.11 ehem. 
ıniyetı çok art~-tır. Ve Alınan
lru Surıyeye bir müddet sonra 
bir kara orousu indirmeleri ve 
Filistin üzerinden Süveyşe ak
ma.arı m· mkün görfilmektedir. 

Bugiın Suriy~e bir kolordu. 
\'U sua.hlandıracak silah ve cep
haıı<>nin mevcut olduğu sanılmak 
tanır. Almanlar, :!clcer gönderir. 
ler..e .r kolordu tşekil edilerek 
Fran,..,:zlann da. müzaharetleriy
le Filıstin üzerine hareket etme. 
ler' mü.:~ıkiln<JUr. İşte İngilizler, 
bu hareketi önlemek istemekte. 
diri er 

lng;tizlerin burada. muvaffak 
olup clı:ımıyacahları meselesine 
gelince, buna. cevap vermek i~in, 
burada. mevcut kuvvetleri tetkik 
etmek !azundır. İngilizlerin haki
ki kuvvetleri bilinmemekle bera. 
ber iki kolordulaı ı mevcut oldu. 
ğu muhal kaktır. Buna, 1rakta. 
ha..-ekatı yapan 30 - 40 bin kişi 
de na.ve dilebilir. 1rak harekatı 
aona erdiğinden hu kuvvetlerin 
mUhim bir kISmı alınabilir. 

İngilizler, bu kuvvetldle Filis. 
tin şimalinuen sahil yoluyla 
Beyrut istikametinde olduğu gi. 
bi Ş:ı.rkt Eıüilıv1Pn Şam istika
.metinde d" ilcrliyebilirler. Her 
ikı ibtikamette de gayet munta.. 
ram yofüır vardtr. 

C:ENERAL Dö GOL 
General dö Gol de ~uriyeyi 

Almanyaya karşı müdafaaya 
hazırlanıyor. Vişi Almanyaya 
güvenirken, Dö Gol de İngiltere. 
nin vardırrıma güvenmektedir. 

Dö Gol Fil: ... tine g.elm~. Bay
fada karargah .kurmuştur. 

Maliyede tayin ve 
nakiller 
(B~ tarafı 1 ,r.cide) 

hasebe müdürü Tevfik 40, la. 
tanbul muhasebe kontrol memu
ru Yunus 40, 1zmir tahsil 3Uhesi 
tefi H~lil 35, hususi kalem mü. 
düdüğü mümeyyizi Raif 35, Er. 
sincan muhasebe müdürü Canib 
35 liraya terfi ettiler. 

Açıktan Malweye Toyi11 
o luna11lar 

Tevzi arazi komisyonu reisli. 
iine 140 lira ücretle Abbas, 

Loncln, f (A..A.) - DUn aJqam 
geç \'8.klt öğrenlldtttne gbre, Ameri
kanm Londrada deniz atafeal munvlnı 
olan de: bin~ıaı Valter Raym n 
Jameıı ölmllştUr. 

Amerikan bUytlk elçiliği bu ölüm 
etratmda tahkikata hqlamı§tzr. Bunu 
ruml tahklkatm takip edip etmiye. 
ceğl ınalitm detud!r. 

ôlUmUne takaddüm eden ı;Unlerde 

basta oıan James bel.!rdl, Geçen kA
nunusanlde Londraya gelmeden u
evvel Ruzveltfn yaverJ ve bu ıntatıa 

da riya:ıcti cumhur yatınm kaptanı 

bulunuyordu. 
Bir ha!ta evvel Londraya gelen bir 

haberde Pol Hammond admda diğer 
bir subayın harbin devamı mllddetın
ce Amerikan bUytlk elc;Ulğl deniz a
t.a§eliği muavinliğine tayin edilerek 
Londraya hareket ettiği blldlrllmlşti 

\'~lngton. 4 (A.A.) - Bahrfye ne
zareU, Amerikanın Londra deniz ata. 
tesl muavlnl binbaşı Valter Raymon 
Jamesin intihar ettlğtnl blldlrml§Ur. 

James §imall İrlanda llmtJ1lanndan 
birinde bulunan bir gemide kasatura 
Ue kendini o1dUrmU:;ıtUr. 

Adli tahkikata dUn b8.§lıuıııu§trr. 

Amerikada 
800 buyuk bom
bardıman tayyaresi 

yapıhyor 
Uç büyük tayyare 
f abrikaaı birleşti 

Va.,ington, f (A.A.) - Harbiye 
nezar.ati fevkallde bQyUk 800 bomba 
tayyarm sipariş ctmi§ttr. Bu sipariş 
iki fabrik:ıya yapılmıııı!Ir. Siparişler. 
den bir: 226.689.4.00 dolarlı!. olup 
"Con!IOlldııted Aircraft Company,,ye 
ve 95.242.696 dolarlık olan lldncl slpa 
rif de "Bolng Company,,ye verllm~ 
tir. 

Ha:>er alqııdılJn& g6rc. bu si~ 
lerfn he~efi aylık bUytık bomba tay .. 
yareai !mal.Atını 500 .ıhlktarında arttır
maktD', 

Oç bllytık tayyare fabrikuı olan 
Douglaa, Vega ve Boenlng mtıeaseseıe 
rt aynı tipte bOytlk bomba tayyaresi 
yapmü tızere blrlqtikteı: sonradır ld 
bu alparl§lıı \"erildlğt öğ'reniJ.m.l§tir. 

Ereyli kömürlerinden 
alınan resim 

Ankara, 4 (\'n.kıt) - J!;reyll 
kömtir havzasındaki ocakhı.rdnn 

istllısal olun:ı.n kömürlerden yUz· 
de Uç olarak alınmakta olan nishi 
resim mfktarmm yüzde blro indi· 
rilmm Vekiller heyetince kabul 
edlJmi§tiT. 

-58-
Mutlu emlak müdürlüğü kon. - Evet, evlorinin bir tarafın· 
trolü Ali 140, Tevzii arazi ko- da. kiracıdır. Onun da. asıl ismi Nu
misyonu fizası Hüseyin 145, tev. riyedir! Kendisini pek l.l-i tanırım! 
sil arazi komisyonu reisi L\itfi Serbillendin gezmeğe başlamssx 
120. lira maaşla tayin edilmiş.. onu tanıdığı tarihe tel!ladilf eder. 
leniir. IAkin bu adanı Kadıköy kndm-

Jfatl§Zariyle naklo1unanlar larmm canlı bir sicil defteriydi! 
Gireson defterdan Sıdkı An- Hepsi hakkında en gizli cihetleri

L-- mektepler muhasebeciliği. ne kadar taf::ıltat verebiliyordu. 
..,;-a Konuştuğumuz müddet içinde dük 
ne, Kırşehir tahsilat~ Ahmet kAn · ı ı h ğu Plttver mal müdilrlügune-- ' Bur- e gıren er n cp kadın oldu -

na, onlnnn Veli -efendi ile senli 
• tahakkuk şefi Ali Rıza Gazi- benli konuştuklarma ve hiç blri
.,ıntap varidat kontrol me. nln al:" veıiş i.çin gelmediklerine 
murluğuna, İzmir yeni şube ta. dikkat etmiştim. Evvola iki genç 
bakkuk memuru F;\.ztl Karşıyaka .kadm gclml§, 8ivri fesli ile uzun 
IUbe tahal.kuk şefliğine, maaşla- uzun konuştuktan sonra biri 1s-
_rı_·ış_Ie_n_:ı._k_ledilmi_. __ ·ş1_erd __ ir_. ____ 1 tanbulda bir yere tuhaf sö7Jerlc 

telefon etmişti. 

ilalyaya bahk 
ihracı başhyor 
Bir müddettenberi 1talyaya 

balık ihracatı durmuştu. Son 
günlerde yeniden !t:ı.lyaya balık 
satılmıya başlanmıştır. Bu ba. 
lıkl:ır, konserve sanaviinde kul
lanılan cinstendir. Satın alman 
l:Jalıkları sevkctmek üzere liman. 
Jartmıza balıkçı motörlcı i gönde. 
rileccği söylenmektedir. 

Batırılan gemiler 
Lo:ndra, f (A.A.) - 2 haziran

da aorı 1 eren hafta içinde cE>man 
SS,00() t""l' k rl i'ml&n ticaret 
gcmı.431n veya ha,~ra 
afratıldığı h:ı.J<mda haberler gP!. 
mlftir. Bunlardan en aşağı 55.000 
ton hacmmda wpur Akdenime 
batı.nlmJt veya ha.s&ra uğratılmL"-" 
tp-. 

On1an takip eden bir kadın: 
- Veli efendi fjunu bir kağıda 

ardrrzana! .. 
Hıtablle girmiş ve herkesin ya. 

nında ona (Cevriye) nin Orta.köy
de ba.ınldı!;'lllı an}ntmL!!tı! Hep 
müşteriler böyle idi. Bu dilkkln, 
00.luğu ileo beraber hayli işlekti! 
Gil·en cıkan eksile olmuyordu. He
rifin Mefk11reye dair anlattıklan 
ne derecPy" kı\dar doğru olabillr
di? Çıkarken Veli efendi dedi ki: 

- Kara.r verdiniz mi? Alacak 
mumırz? 

- Dllşilneceğtm. 
Dedim ve C}•ktmı. Saatlerce ka

palı yerde kalmışım gibi geniş ne· 
feslerle hava aklrm. Hiç bir ıwy 
dilşüııemiy<'rek evvE'la Kadıköy 
sonra Ada vapuruna bindim ve 
bunun tA alt kat salonuna girdim: 
bir köşeve bilzUldUm. Müthiş m
cağın, ağır kokunun ıztırabını duy
mya.rak orada dondum kaldnn. 

TPsadüfl lJll" tt'şebbüs gllnli ha
yatnnm miihim gUnlt'rinden b"rl 
yapmıştı. Artık onu tanıvordum. 

Arkadafım lliıe kJtapıarmda 4 dfl· 
den '!>&haelWer. 4 dil bqm!yorum. Fa. 
kat hl\kikaten lkl dll vardır. Dilin bL 
rl, yeııl terimlerle ya.zılmı§ olan ki· 
taplar, diğeri de lıayle oltıııyaDlal'dır. 
Fakat bÜnıann aaym iki üçü geçmez. 

Bu hal, Jne91!Jenin üzerinde durmamak 
onu ihmal etmekten mllteveınt değil· 
dlr. MahJyetlnin gUçlüğtlnden mJte_ 
vellllt!ı". Lisede mubtelif•mevzularda 
40-60 kitap olur. Neden bir iki, tlt'i 
yeni terimlerle yazılmantı§tır. Bunun 

sebebini bilmek l!Wmdır. Bu kitaplar. 
dan biri coğrafyadır. Arkada§:tn da 
esasen coğ'ralya kftabmdan iıılm zJJ<
l'edcrek bahsettiler. Coğrafya kitabı· 
nı yazdırmak lçln bugüne kadar •a. 
pılmış olan tedrlııatta bllbr41188 TilrkL 
ye coğnıf'yaııı bakımından memleketi· 
m!.zl muhtelif noktai nazarlara göre 
okutmağı doğru bulmadık. Kim! Tür

kiyeyi fiziki noktadan 10 mıntakaya 
ayınr, klınl beş mmtakaya, kimi fllft.n 
dağla:- Toros'un lmtrdadıdır. der; ki_ 
mi müstaklldlr, der. Biz bu şekli® 

kendi memleke !mlzln coğrafyasmı 

okutını>yı doğru bulmadık. Coğrafya. 

maıQmiUlnlz olduğu vcçhllc jeoloji 
l:'ayvanat. nebatat, fizik, astronomi 
gıbl muhtelif ilimleri lçerlslııe aldığı 

için, henUz terimleri yapılmamış Uim. 
lcr de bunlann irer!slnd<ı olduğu ic;ln 
yeni terimlere göre alıolıtlnk yazılma· 
sı col{ı:afyayn alt terimlerin d" ynpıl· 
maanı:ı mlltevakkıftL ~ ııenedenbcrl 
coğra!y• tertmlerinln yapılması için 
c;alr§tık. Terimler yapılmıştır. Yaln 
A .. -ıluı.ra. Dil, Tarih, Coğrafya fakultc. 
sini bu ,ımdl ar7cttiğlm esaıılnr hal<
kmda hırdiği raporlarla !st.anbuldakl 
U,nlversltenln coı?rafya ztım.reııtnin mu 
taleası blrblrino trun tetabuk ctmı~ r. 
Halbuki Maarif VekAletımlzln merkez 
t~ktıltında bu iki mOeaııeııenln noktal 
nuarlann:ı hakem olacak bır teşek· 
kül yokt r. Onun için hQtçe mUzako· 
rest bittikten sr,;ıra mem'ekeUml:r.de 
bu mevzuda. vuır 3ar, alAkalı ve bil. 
gill zatlar toplıyarak bir lrnmlsyon 
yapıp bir vahdet noktasına varac:ığız. 
Terimleri de orada toplayıp kitapları 
arzu ettl~nlz ı.ıckfl~ yumalan11a c;a. 
Içıcaı:tız. 1''Clscl ldttLbr da me elA 
bunllı.ido.n blr tılniısidfr. 

Apğı yukan 18 seneye yakındır 

mekteplerde okunur; biri de benimdir. 
Ben tle btmu yeni terimlere g6re ya· 
zamamı:şımdır. Sebebi mAnevf ilimle
rin terlmlerl konamamratır. Mate!lla_ 
tik ve tabiiyede olduğu ~. coğra!. 
yanın fiziğe flit ola., kıııımlamıda ol· 
duıtu gibi bunların terimlerini koymak 
kolay dE"ğlldlr. ÇilnkU buı:lar umumt 
diJ.lmt.ze de ger.ml§tır. Mesel!i. nıb, r.e· 
kA.. zfbtn kelimeleri. Bunlar llçgcn, 
dörtgen gibi değildir. Çtııktl d15rtge~ 
nl, üçgc.n. muUaka umumi dilimizde\ 
her zaman kullanmağa m bal ~ktur. 
Ama bu mA.nevt lltmlerde ~en baz? 
kellmelerl hatta konUf\ll'ken blle kul. 

Anasmı, babe.smı, h~usi hallerini 
biliyordum. lsmi Mefküre d<'ğil
dl. Zaten ilk söylediği vakit sizin 
için Mefk.f1re demişti. Acaba Ser· 
bUlend kimin isindl? Ve d.ha. k1m 
bilir kaç khıi. idn ne kadar ismi 
V"...r:iI? Ve bunların her biri, se
vildiğini zannederek ona aldanan 
birer adama söylenmişti! Bu 
genç kızm, o halde, ne kadar <;ok 
mUnasebetleıi olmalıydı? .• 

Ve annesini, zevcinin Diki.hında 
başkasını sevmi3; bir ?.avalh koca 
iki sene aldatılmış! Bu hareket, 
hiç bb· memlekette namuskirlrk 
de,'ildir. lsmail efendi bu gizli mü
nasebeti nihayet duyduğu içln Ga
libeyi bo§amış olacak; lten, Veli 
efendinin izahatı a.rı:ısmdaki boş
hığu bir (baskın) kelimcsilC' dol
duruyorum. Belki, lld yıllık mua· 
gaka en sonra duyulmuş, Mcfku· 
renin doğduğu ev büyük bir reza
lete S&hne olmuıı, neticede talik 
vukua. gelmiştir. O zaman. yaşı 
büyük olan kızı babası almış; Mef
kure de anne::ün<' talmL5trr!Dmnt'k 
.Mefkf1re masumluğunun cez.:.ı.sını 
ÇPkmeğc, basılan bir evde, basılan 
bir anne ile yaşam.ağa mahküm e
dilmiş; bunu yapan memleketin 
kanunudur! .Anaya muhtaç bir ço· 
cuk, talak vukııunda anaya bıra· 
kıl .... : minimini bir kız, l!lefalet vo 
11efahetin vuvasmdıı sefil ve sefih 
bir kadmm kucağına attb'. Mf>f-
kiırP. kanunun emri le, kocasının 

ttlr. Moscııli. cıın kelim~ tı C' n Türkçe 
imi . ıuho. rnan dı:,;wm ı.1.ını rı ynp· 
m:ı. t mU ktildUr ve çok c:ırctk ıranC'_ 
olu . 'Jn '1 onııı da tutmadı ct.ye 
1'' • "' :ımı.::t l~ıı mg ı r. B nn nal yo 
ınl'.novl Ulmlcro u.t olrın ıııtılı'l.hlan 

yapmalt şLrndıy~ kad.ır mılr.ılt•lıı oL 
ma'IDl§tır. 

Arltad&§un pc:. ı ... kl: c.arak bir 
nokta~a temas etUJer ki onu temin 
etmek !çln hakikaten ben yakmclan 
çalışmaktayım. O da §Udur: Orta tah· 
sildc ve Usedo blzlm verulğtmlz terim· 

ıerle çocuk okur, yUksek okullara gel 
dlği vakit bunııı.rm tekini lııltmemlıı. 

Ur. ~çen sene :Maarif VekMeUne mrr 
but olan yüksek mllesseselere katl 8tJ. 

retıe emir verdlm: bu terimlerle ya· 
· :r.ılme.ml§ h"l' hangi btr makale ve ki· 
tabı ba.amıyacaksınız. Bu terimlerle 

bazırlanmı§ dersleri okutmıyacakm. 

nız ... Not ermlyecP.ksinlz. 65-60 ya.. 

şma. gelmiş olan arkadB§lar da em•.k 
çekip bunlan öğreneceklerdir. Bu se· 
!er !stanbula. gittiğimde Ünivera!te 
rC'ktörU ile görUştUir, rica ettim. Bir 

ay mezuniyetten sonra gerek 1stan· 
buldıı. ve gerek buradaki profesör ve 
doçentlerden y:ıpılmT§ o:. n tcrl...ı ko. 
misyanl:ırında bu urınca tntfl mlldde.. 

tlncıı rncegul olunarak bu i.,. bir e.sa:;a 
bağlnnac ktır. Fakat buna rağmen, 

yapacağımız ,eylerin gayet mllkem· 
mel olacağını zannetmeyiniz. buna· 
nn ekc;ikleri olacaktır, yapıldıktan 

sonra görillcoek, tenkitler olacak ve 
bu tcnk•tıerln allkadarlar tarafından 
doğru olan tarllflan alınacak, bu su. 
retle arkadaşrmızm i§aret etUğl boş. 
.u.- doldurulmu!l bulunacaktır. 

OIL1Mtı;E Ghl :V EU~"'EBI 

KELiMELER 

de aynca Dil Kurumumuzun alAkad&r 
olup emek aartetmeal ve çallfmuı l&· 
znndır. 

Şoför, bir defa adı ilsttlnde. Ekzo.ıı 
borusu, daha birçok teknlk kelimeler 
alınınt;tir ve kullanılıyor. Bir kıammı 
tllrkçelcsUrml§ler, kontaktı kundak 
yapmtıılar. Bunlar benlm elim al.tında 
olan mUesseaeler ve ııallhlyetlm dahi· 
Jlndo işler değildir. 

Arkada aı Slyaııal Bilgiler okulu. 
nun mUımbaka lmtihanmdan babııet.. 

tiler. Ve burada ecnebi dW bulunms· 

mişler. r · •\.C ~:\r ~ 
sında çrk,:ı t ~ 0ıdıııu • 
mttthiş bir ı~ln u. r.a~ '/Jll' 
mecbur ~i..?. ı-d~ 
de_rse gönulh gı iJ'. 
wılbtiyar l~~:.:.; 
g~lerin harb1 1 t OııJat• ~ 
sını vermez. F4yi _ kl~I 
manasını ~a çeııı~ el' fi' 
galiba. Belki .. !'f.ınU b(rd 
müfrit sulhçu!""'~ ~ 
şından all}'Ord~ .~ 

Vama. ınuh ini 4111" 
Murat harı> sab~~..tell: # 
ölüler ~~ı7~ I, 
-GanP~ .. ~~ 

ler !çinde bır wıeı ~ ::1 
remiyorunı. ~bul~· 
taze ... Ve yanı ~ ~ 
biri padi~a fU J,d ~ 
-Pa~~ 

bir a.ksakallı ~:..aı ! .. 
bu f el&ket g Jir aıı>'- ~ 

smı tenkit ettU~r. Mazbar Kunt 11.r- ıtı ~ ~ 
kadaşun cevnp verdi, fazla bir feY Harbe ~ğraY~ıOJll'~ ~ 
sayUyecek değilim. Bu muesaeae yal_ kında. verılen ~ v~ ~ 
nız mlllklye memuru yeU§tiren bir akıllara durgun! u.stilJIB ~ 
ytlksü okul d ldlr. Diplomat yeti§.. deaır. ''Taş ~ ediJetl r 
Urlr, mallyeci yet!§tlrir. Ve mtllklye cak" diye tarif dcbf'Ü1" -"' 
memuru da, arkada§ımm pek haklı oralarda bUtün ~ 
söyledlğ' gibi BltUn sene nahiye mtı· ni gösteriyor. ~·. ~ ... dll ~ 
dUrlUğünde, kaymakamlıkta kalmıya· Fıkra meş~udiiJckP...-~;t: 
caktr.. Kaldığı takdirde dahi bir ec. ri, bir ı;ekerCl · l~iJı!Sl "l 
n .. bı dil bllmeai faydalıdır. KaJdr kl. den geçerken bı~e~;...., 'ti 
mtl.!laOO.ka yaparken Türkçe ve mate. prp savuşmUŞ.k{;e ol~~ 
maUk için Uıı verdl""mt.z halde ecnebt smdan gelıne ı a~ ~ "'. rünce acel nc.e e •. 
dil içle böyle bir kayıt yol~tur. Ma· şekercıye dönerek .. :_-
demld liseden geliyor ve mademki o· l t d_...,.,._ ı,.. - şc. ~ ~ 
rada ecneb! dili okutuyoruz o halde ne de bana... ~ 
bunu da soracağız. Arkad8§1JDIZID de_ :ıi' J 
diği gtti, Anadolu mektepleri bu bn.. "Kitap okunrtl~~ ~ 
kımdan İstanbul \"e Ankaradan aşağı hic eskimi)or. nde!l dil'~ 

Ecnebi dillerinden, dillıniZc kelime defildll". Ecne".l! dll tedrisatı, fakat günlerce adı di 
Erzur.ıD"c!a 1stanbuld n aşağı değil· bir kitap i<;in: -~ dlC girmıı meselesi, hakikaten ben de ar

kad'lşıanınla beraber olduğum bir 
noktadır. LUzumsuz yere ccncb! dilin· 
den hangisi olursa oı.ııun, Türkçeden 
gayri her dıl, bizim için ccneb1dir, 
bunlardan kelime alıp kUllanmak yan_ 
ıı~ btr geydlr. Biz bwıu kendi elimlL 
6Jekl tc 1<11a.ua, bl.T.e merbut olan mü· 

dir. Sur.t Hayrı arka~~Im anlatıyor- Türkiycde l'P~ P" 

du. Kaya;..->rtye ı-ttmış, liır:c!e Fransız de~~u:.,üll- biri ~ ., 
ca del"llinl görmtlf, kı>ndllcrtnln anlat.. ~~· ,., -~ 
tıklar:na göre Ankara ve İatanbulda- satılmamış. rd~ ~ ~ 
ki Usell'rimizde oradıın daha fazla Meşhur J{a ~, ~ 
I'"ransızca okutmJ>§ değiliz. latanbul leyhinde bir eser US~~- ~ 
ve Anka.ra.nm mektepleri u .. d~crlerl dınal, bütün n ~~ ~ 
nı.sında bfr fllt'k yo'ltfülo. Aynı hôet\ Jaltbktan sonra • ~t fY 

Ne demeli ? j ve aynı kitaptır. Kit.npıan tevhit et· iken karşısın& rrt ~~· 
ml§izdir, tek kitap gönderiyoruz. Biz, her nüshasına 

1 
° ?.1' j,.Mlll 

Dili tabüleşUrmekte gazetele- ecnobl dilini blr yabancı dil konu§tur. fiyat vererek a ~atı IJ:.J 
ıin müsbet olsun menfi olsun te- mnk dlyC' almıyoruz Nizama girmlf Kardinal bu $oısıt ~ 
slri her sahadakinden fazladır, bir dil ''asıtasiyle bir tefekkür temrL ve eseri satrnış. gi1tl tl' il' 
derindir. Onun için gazetelerimizin nı yapmak, dll§tıııme hulbatı tesis et· - Keşki her ~ 
bazt kelimelere, imzalı yazılarda mek esasına birlccı ehemmiyeti veri· böyle bir kitap lfto ~ 
bile yer vermemek için müessir yoruz. 'toksa orada okuyacak c;ocuk. ten kendini aıaınaJO Jfi..'/I";~' 
olmalan li.mn geldiğine lnanı,ı.-o· !Rrm n.•.tı. ha Fransızca konuşmalan, NIY AZI 
ruz. Siz olsa.nız şu (beytutet) ke- yahut Jngtılzce konurmaıan blzlm için • ıf 
limesini ŞU yazıda kullanır mıydı- gaye at!ğild1r. Blz!.m için gaye fikir 1 0 ..1LI' 
nız? Kullanan kalemi değiş::.ir- terblye!l.Jir. MtlnteSik bir dile ve onun 82 bin .-w1~1 idi• 
meye davet etmez miydiniz? mantığ'lla lnUbak etmek bakımından 1 l I 'd•ı 

mak dem eki t'r. o halde beytutct sa baka yapılırken ecııııbt dnını gel~n te V k 1 ~ 
dememeli, yerine göre oturmak, •.ah:?>eyf Ret:iC'I bir esas olmak Uzere 

Beytutet oturmak, vatıp kalk· bunu oJ;utuyormı Binaenaleyh bir mtı •t ~I 
yatıp kalkmak demeli. aın uk ·., ~ru !Cevtıil." ,..annediyonım. Moravya ve~ 

bozguncu t ~ 

-
Yızan: HAYDA/l .AlPAGUT 

üstünC' birini seven ve sonra ona 
varan bir kadın tara.fmdan terbi. 
Ye edılmiş ! 

Bnba büyük kwnı kurtarn.bil
mi§; ve kim bilir öteki yavrusunu 
dıı. kurtarmak iı;:in kanun ananen;n 
sağır kulaklarımı ne kadar bağır
mıştır! Bu adama rıcryor ve onun· 
la nranuzda J-,ir tı>lıh beraberliği 

buluyorum. O • • •ı, ben de kızr 
tan!fından alda ıldrk. O bal>a ile 
herrlijireyi bulmak, onlarla başba. 
lj~ ağlnsma.k istiyorum! 

Galibe, kocasının niklbmı boy
nundan atar atmaz ftşJkma var
mış; onunla dokuz sene yaşamı1:1. 
Mefküre onu baba bilmiıt; ve.onun 
kardeşini, yüzünden ve gözünde;n 
s<.>folct okan bu Veli efendiyi am
ca tanını~. On altı ya!jma kadar 
onlnnn kttr olmuş. Bu, onlann ha· 
yatında. aca.ba. bir ismet devresi 
midir? Galibe, ikinci kocuma ıa· 
dık kalmış mıdır? .. Ve bu mUddet 
icinde Mefküre mekteplere ve
ıilmiş; bir sultaniye leyli yazdırıl
mtft •• Ben bu leyli meselesinde Ga
Jib"nin ~ · · hilealni seziyorum; ih
timal ki ('!llih<' ·1~incj kocasından 

da bıkm?!j; ~·em sevdalılar edin
miş: ve evinde kuracagı sefahet 
fılemlerlnden. artrk yetişmeğe baş 
lıyan kızını uzaklaştırmak için c· 
nu bir mektebin aymcı duvarlan, 
arkasına a.tmııj1.ır •. 

Fakat aml mUphem gUnlAr, Gn. 
hll<'nin ikinci ZC'\-cinden sonra bq,. 

lıyor. Tahminime göre Ali efen
di ıki s n(' ('Vvel ölmüş olacak. 
Ondan kalan dUkkiin hiss~lni sn
tara.lt BUyUkaJ :> t1 gPlmişler; ar
tık kızın mekt.,b0 devamı a lU· 
zum görmemi lt'r. Evet, Galibe 
henüz v:Pçer bir halJ"; MefkQre 
de cazibeli bir kız; fazla olarak 
yanlnrına Girizruıx da. bu kocasın
dan Uç ayda aynlmış k:zı da al· 
mrşlnr. Üç kadın. Bllyilk.,'lada na
sıl ve ne ile Yllfadılar? Hail na
.sıı yaşıyorlar? Giziranı onlara 
bağhynn rabıta nedir? 

Karanlık ve sıcıık ımlonun bir 
i; .... sinde uykudan çok dalgınlığa. 
:.aımc- benzh·cın bir JBUğrak fı;:lnde 
hu suallere t:evep ararken l!lert bir 
sesle uyandun: 

- Efendi, Bilet! •• 

Sakallı bir adam ellinden bileti
mi çekti, Ma.kas gibi bir şeyle ilci 
yerinden deldJ. Yllı:Um ve ellerim 
tC'r içinde idi. Elbisem denize ba. 
ı. rılmış gibi olmuştu. Havasızlık
tan boğuluyordum. Mihanlki bir 
hareketle yukanya ve da.ha yuka
.nya c;ıktım. Geminin iskele tara
fındaki tavlombazm yanma sokul· 
dum. Biz, Modanın önUnde idik .•• 

Günet. denizin tl nlıayetinde 
oğilmiı; ya.ııgm alevleri içinde 
kanh bir teY yiyordu. Bu alevler, 
bu kanlar, denlzl tutqtunnu,; 
t.:ftıldan boyamI§tı. Gözlerimi :Mo· 
daya çevirdim. Sahilde evveli. bir 
kaç evin aet set yeşil kümelerle 
denize inen bahçeleri vardı. Ve 
gayet uzun hortumlardan fışkıran 
mebzul bir yağmur, bln renkli bll
lür ve elınae damlatan ile nğaç
l:ırı yıktyor; parlatıyordu. Son"' 
dik ve kuru eahll bqladı. Gölge
siz, beya.z evler, grup eden gü
nesin bol zlyası ~de daha be
yaz ve gölgewJ.Jldi. 

ç0ğab1°~'-
Lnn:ıra, ı, (ıLA•> ~,, 

tunan Çekoslovak ıoa ~ ~ 
haberl~ g6re ~ 8'·~..ı-, 
hemya ve )ıloraY7-. ~..dl~ 

ı,ten el çektirınışıe~.;.,..ı~ ~ 
da Pra.gue b~·~ J;.t-~ 
haW bf..ledıye meı:ll _.,,,..;,,,. ,,-, 

vezzil•ri demiryoıu .,,.or-"'. ~ ~ 
~tmenJP.r vardJr• JI teri"~? 
kilUe tı&linde vaztt:ı, ~ ,,. ~ 
rllmeat ~gale ralJll , .,,,.."""" ':t 
guncu baı"keUertae~.,....,. ~ 
Son gtınlerde (16rt 

ğu we talllertJÜD 

rilmeJCte~, 

lngiltere Sı~IJ .J_ 
anlaşına Y " 

l..ondra. 4 (A.A.~ 
bir membadan bU 111~ 
Singapurda SiyatnDl ~ ~ 
rol lh tiyacr tetkik ~O"'~ 
glliz makamları il~ 
metl devlet n~ .. ~ 
nanda aral!lmda JJJ6· 

mıştn-. 

ler! 



I , . .,. 

~-------~--- . 
1tika: . r:,.Ş7Jhir Hiıbe~·-

•• 
rı . 

fiYzea-'in· -·-"" p d.k h tt d ~6~mo Haydarpaşa- en ı a m a 
~~~-~ .. ··:~Bir çoban tren altın· 

1'ıY'l oıuıer kafilesine ka- da pa r,.al an d 1 
Qe!~~tu:ilhelm Donı'da ~f 
~ .. :e1nı yalnız yukarı Diln ,saba.1ı Kartal civarında ginç çoban sürüsü öniinde tren 
~Ya 1'1 \'c makferlanı ile ıbir tren ]caY.a.SI olmuş ve bir ço. yolundan ~C<?crkc:!, birdenbire 

etten ~za.meu ,.e kuclretlni ban Haydarpaşa . Pendik arasın. karsıdan goruncn ... 71 O numara.. 
,,!Srııı d~san sıfatiyle yfr- da ·şliyen banliyö katarının al- lı katarın altında kalmıştır. Sü. 
"il. 1 d<at<' la vık bir si· tmda kalarak parçalanmak sure- leym~n tre~n .~~erlekl~ri altın-ı · . ..

1 
.. tür da bır haylı sürüklenmış ve ni-

~~~ğlfıbiy<'ti Frncsayı 
47 

tıy~~m!tahleyin saat 6 da ol. ha.yet tren. ?~rdurulabildiği .za.. 
ti a.r!''!"tırıeıı u il.inci smıf muştur. MaJtepede Süreyya pa- ~an kend.isının ~~~,,~~~~ ıırya ;.na. soı,mıı~ Prusya anın b:;.hçesi yanında Sab<J.~at- bı~ h~le gelerek oldugu "' 
~!.' ı nrı-;- <·t.ırumclald Bn adında birisinin kulübesı~e 1 muştiır. • 

' t'ilC'rll· hlp ı·öl k ikan Kema.htn Erdik Kaaaya, Kartal Jandarması el 

Almanlar izmirden fazla mik· 
tarda incir alacaklar 

• :;u._knddC'rat ıne::_ _
17 
':!!:; kyao_y~e: Sülı.~ym!ln arlı :ıd' bir f koymuş, tahkikata ba. lanmışlrr. 

~ e. rol · ·· \'i•ı. unu ovnaınıatır, 
'••Cin ' ~ 

s .. r· 1 nıu;:ıff<•r Prnsya 
llll. t '· Alrnım' ıı 1mpara· 

\ıh~ •• ı Al<'darı ı.•fatile bütün 
:~ ~aırpt •·---- , etıı1 .ouua.nmı~tı. Kay-
ett ·1 \hnanyanm Sedan 
l'fıı 1 ~ elde ~ttiğl mu,·affa· 

..... l'\·e • 
~ t\Jnı Sinde bir sembol 

~a=:~~f.~i:.:=.; Hurda incirden kahve yapılacakmış ! 
!.'lele tes. · h; edec('k olan b · · 1 · kah · etnw t . elen haberlere gore, . manlar u ıncır: erı ve ıma-

.\ı.~~' end"ş l tznıirden ı!ı. •e hinterlandın- Iinde kullanmaktadırlar. Alman. 
""llS..J.o ustrisinl kurmak Al~~ ır a~acaldardır. Al- yada sırf bu iş !çin çalışan üç 
~,tı ren gibi .mmtakalan dan ınrc!.~;Fn ve 100 bin liralık fabrika. bulundugu haber veril. 
~ i~ln • b' Almanya sanayUnl rnanla ~ "kı" a.rti incir ala. mektedır. zrJe e~~c mikyasta taz· olmak o.zere 1 P Bu fabrikaların, içine süt ka· 

~ •. tııan . · 1• 1880 d<.>n iti· caklardn'. Al ların lzmır ve rıştırmak suretiyle yapttklan 
~~gi§ın.iıı3 an.~n dünyaya ba- A~ı~a.d m

300
an ton kadar hur· kahvenin halis kahve nefasetin. 

ta\1 ' dunya da onu baş· ha a] sın en ·1A dil. L llıijtaı!e(len, başka bir btid· v. 1. alacakları da haber ve. de olduf{u da aynca ı a.ve e 

1~ıı 
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: «~tnıcğc ba.,ıamıştır. ~~f;1fr. Söylendiğine göre Al. mektedır. _ 

bir bltabedc bulunarak Ahmet Hqlm 
hakkında birkaç söz söylemi§, bunu, 
Salih Şilkril Aktaym hitabe.si takip 
etmiştir. Bir genç kıZ da Ahmet Ha. 
§imden seçme §lirler okumuştur. 

~ııa ~~~~e~:~r:~;t1.::;; - -A-hmel Haşimin hatırası anlldı 
, , ltata~'ltnda glzl('nen ik· 
~Şianı arın hnsrctinl duy- t HaŞınin 3 uncU oıum yılı 

da c! ııı, Avrupanın çok o- Qn~=bet1Yle dUn şairin ~~yUptekl 
la, :~~e~reler \ "C dttş· JD ba§Ulda bir ihtifal yapılmıştır. 

ıı oldu . ege ba~lamıştır. ınezarı !!ara kı kayzer Vllbelnı sa.a! ıı> te EyilP ııaıkevJnde topıa. 

Kafi ve 
meselesi 
Kahveciler yüzde dört 

kin az buldular 
Memleketimize gelen 30 bin 

çuval bir, 10 bin çuval da ıbir 'o1-
~k üzere iki kahve parti inin 
1aşe müsteşarlığına. bağlı ticaret 
ofisi tarafından satın alınmasına 
karar verilmiştir. 

Bu maksatla Ankaraya giden 
Brezilya kahve şirketi müdüril 
Azmi. aliikadarlarla t~masa geç. 
miştir. Maliım olduğu iı.zere 30 
bin çuva11rk kahve partisi, Bre. 
zilya kahve şirketine aitti. Diğer 
10 bin çuvallık parti de hususi 
müteşebbislere aittir. 

Haber verildiğine göre ofis, 
kahve sahiplerine yü?..dc 4 kfır 
tıc.klif etmektedir. Kah\•e sahip
lerinin bu kan az buldukları. bu 
mevzu etrafında da görüşmeler 
cereyan ettiği haber verilmekte. 
dir. 

Aksaray yangın 
yerıinde bir 

soygunculuk 
Miıtekaidin cüzdanını 

alanlar yakalandı 
Evvelki gece .Aksarayda, yan. 

gın yerlerinde bir ga.sb vakası 
olmuş ve bir kadınla lbir erkek 
karanlıkta, yangın yerinden ge
çen birisinin cüzdanım soymuş.. 
lardrr. Vaka şöyle olmuştur: 

1 - VAKiT IS R&ZIBAN Dil 

ıırı11 111,1a11ntı ı 

Hllmidin eserleri 
Ha.midin kıziyle karısı arasın. 

da açılan bir dava, garip ve se
v~ız tir netioeye vardı. 

Bır zamanlar kendisine "Sai. 
ri ~Z3;m", "Üstadı azamılşş~" 
elkabıylc hitap edilen bir "dfi
hi" nin huzurunda olduğumuzu 
unutmuş gibiyiz. Sandal bedcs. 
~mdak} satılık eşyaya ı iyat 
bıçer gıbı, onun da eserleri "mu
h!11IJmin '' 1 rin eline veriln~hı, fi. 
.\Qr ve his pıyasasmm bizdeki 
kralları kimlerdir? bilmiyoruz! 
Fakat keşki mnhlcemece ''ehli
\"Uk.uf". dıye seçilenler, böyle bir 
vazıfevı kabul etmemiş olsalardı, 
demekten de kendimizi alarnryo. 
ruz. · 
~na intısab, dlinyanm ütün 

hnzınelennden üstün bir •':rqi-
1 as" tır. Fakat acaba Ham.idin 
dchfı.sım pazara çıkaranlar. o 
ruha yakn_ıtık imtiyazını, kendi 
hnrc-ketlerıyle ink.iir etmiş olmlL 
yorlar mı? 

Onun ~serlerinden feyza.lan 
~ksekl!ğj:~ derinliği, ruh ve fi: 
kır gcr.ışlıgi onun mısralarında 
tadanların J1eJ)6i, hi~ şUphesiz, 
~ acı netice karşısmda fügün. 
durler. 

··~·fofahir" in üstüne fiyat eti
k~tı konamaz. Onlar, tılsımlı ruh 
dı~rlannd3ld fetihlerin, zafer. 
J.erın ganim<.>tlcridir. 

Kanun, muayyen bir hadiseyi 
ele alır. ~ava mevzuunu, yalnız 
ona. 8;1'7..edılen şekliyle benlımıer. 
Bu ıtıbarla hi.kimlerimize diye
cek sözümüz yoktur. 

Faıknt adliyeye bu meoburL 
Y~ti .Yükliyenleri de beğenmek. 
elımızden gelmez. 
Davayı eğer alacaklılar açsa

lardı, duyduğumuz !lza:p bu ka. 
dar derin. olmryacaktr. Bir terzi
nin. bir ibakkaİın kıymet terazi. 
sinde dirhem. paradır. Onlar, 

n;ıanevt değeri ölçmek kabiliye. 
tiı:td~n mahrumdurlar. Ama m... 
mıdın yakmlraı i~iıı. aynı ~ 
nasıl söylendb.ilir? 

''7...olıı'', meşhur Dreyfüs hAdi
sesi üzerine "itıham ed.İYorUID."' u 
yazınca divanı harbe veri1mJe ve 
kendisi bulunamadığı Jçin, maı. 
lanna haciz konmuştu. 

Satış günü, halk toplBDIDJ!J, 
memurlar gelmJş. :Müzayede ~
mış. 

Bu sırada oradakilerden biri 
z.?lanm ~ masasına doğru yıl 
ruyerek .bir kalemi eline aJmw,, 
ve: 

- Efendiler! demiş, müsaad& 
ederse~ satışa bundan başlıya;. 
!on. Bıze şu, şu, §U eserleri ya.. 
ratan kalemden._ 

Ortalığı kaplryan doku:ıaJdr 
süktlt içinden amızııı bir eea 
yllkselmi§: 

- Borcu nedir? 
Memurlar cevap vermitler: 
- Oç yüz bin frank! 
Bir çek defteri ıh~ 

Heyecandan titriyen bir el; uam 
~ir ~silsilesi ya.mLDJ; sonra. 
umu hAUl meçhul olan o zat: 

- Kalemi yerine lbırakmız. O
na dokunulamaz. 

Diyerek çıkıp gitmiş. Haciız 
memurlariyle halk da ayaklan. 
nm ucuna basa basa •;:ekilmişler_ 
Başka memleketlerde dehila

ra karşı ellerin besledikleri hJs. 
işte lböyle yUkaek bir ihtiramken 
bizde HAmidin yakmlannm HA. 
mide reva ~recekleri lJl1laJDele 
bu mu olacaktı? 

Tekrar ediyonmı: 
"Mef alıir" e fiyat damg881 vu

rulamaz, Onlar, tılsmılı ruh di~ 
yarlanndaki fetihlerin. zaferle.. 
rin ganimetidir. 

Hakkı SUAa Gezgin 

1 GCJ N DE N GCJ N E 1 
~eldp Ynıda çiımelcrinl .., ııaıı kalatıallk bir edebiyatçı grupu 

llıı dl,i~. ltla.hmuzlarmr şıkn'· De ffll§IJDİD dostıarı ve ııayrantarı JJle

~Clzeılanın bir c;:ok saray· zarı ba§IDa gıtmışlerdir. S !<or~ olar. Bir harp, bir gyUp halkeVi reJs1 Şah&P Efe kIS& 

EyilP halkevinin hazırla!Dl§ olduğu 
çelenk mezara konulduktan sonra ııı. 
tJ!ale nihayet ver:ilml.ştlr. 

Fatih tarafında oturan Hasan 
Yılmaz adında birisi, evvelki ge. 
ce yanında tanıdığı ikadmlardan 
Belkıs olduğu halde Aksarayda 
yangın yerinde beklemiyc başla
mıştır. Biraz sonra askeri milte. 
kaitlerinden Ali Fuat adında bi. 
risi yoldan geçmiş, bu sırada Ha
san Yılmaz ile Belkıs ?>irdenbire 
ada.mm il7.erine atılarak cebinden 
cil?.danmı ve 10 tane de tayyare 
piyango biletini almışlardır. 

Bil8.hı:ra tahkikat sonunda 
yakalanan Hasan ile Bellas dUn 
adliyeye verilmişlerdir. 

Orhan Uralın albümO 
~aııoı U ufuk.lan safardı· 01ıı., de Yon aksırsa Avrupa - Kadıköydeki ia~lak 
,, .. l"leı:tli. Kayzcr iç.in de ınuaınelelerı 
k'Q' hükümler verUebl· KadiköY AltJYol ağ;pı~ ~a , 

içinde "çat pat,, 
bulanan sandık: 

Suçlular ikinci sulh ceza ma'h. 
kemesinde sorguya çekilmiş ve 
sorgu sonunda Hasan Yılmaz 
tevkif olwmı\ıiiur. Kendisine 
yardım eden BelJm hakkmtla.ld 

B 1R hadiseyı, kelimelerle 
olduğu kadar, çi7gilerle 

de hikaye etmenin revaç bul
cllJfa 'J>ir d~ KelJmilei' 
mi daha veciZdir; çiCiler mJ! .. 
diye sormayın! Ben de sim, ro 
man mı daha iyi, sinema mı? .. 
diye sorabilirim.- Her ikisinin 
de kendine mahsus ilstiinlilklerl 
vardır ... Birini ötekine mutlaka 
tercih etmek lizımgeJirse, şu 
darlık ve sür'at çağında, sine. 
mayı one silrınck kaıbiMiı. Onu 
öyle kabul edın~. karıkattir ve 
) a, mevzuulu her"1angi bir di
ğer reınni, ynzıya tercih etmek 
milmkün olabılır. 

vaktiniz, hem ör.el bir ihtn. 
ruz vana, istediğiniz ibl hara. 
ket edebilirsiniz. AbF takdirde 
serlevlıadan edindiğiniz kestir· 
me tildrle kanaat eder ve tat. 
min edilmiş olursunuz. ~ İ<arz =~-..ıntl~ L.1 ..... an bfııala.tln ıs~ 

lııliıı ~r daha cnrel dün· ~r:= ~~ ~ ~ 
Rıhtimda..illdiiilirkm 

patladı 

_ Dün akşam ii7.eri Galata rıhtı. 1 
~<'ıı t~~na ıoartlar içinde ilk ışille devanı . mrfın· 

it ~l'flli buyük kara ,·e deniz timli.k muanıeleŞı on gUn 
qfl~ı.: Y~nı btı."imda ihtiras• da -~tll'. 

'1 11ıle .. t1gramıs bir drllkan- e a .,,anı 
mında. bir ~ial llıidiseSi olmuş 
ve liman idaresinin l40 numaralı 
mavnasmdan 7 numaralı liman 
anbarJna nakledilmekte olan sa.nr 
dıklardan bir tanesi vince bağl 
olarak havada iken birdenbire 
patlamıştır. 

t .. ıı.ın . -Almanya çekiç om • .. 
11

_0,. , an zaman nöbetler idls şoyle cereyan 
~ t.ıı e biiyük dc,·Jetlerin or- 1918 de h e 

ı.:. ~ılir ~·alın kama halinde etti: •-·n örs olclL '<ıa Yol'c) J)iinya çekiç Au.,_.ya 
lltıı. u. örsle çekiç arasında Jlk ezilen ıe1 

~'1~ ~ı, denizlere çı'ka- rin tacı ve şerefi idi. 

takibat gayri mevkuf olarak ya. 
pılacaktll'. 

Kasap dükkinmda 
bir kaza 

Fatihte Hocaüvevs mahalle. 
sinde oturan Baha tnkU admda 
birisi, dün kasap dükk9.nmda et 
kıydırırken etin çabuk kıyılması 
için elini makineye sokmuş, fa
kat parmağı kopmuştur. 

Bırakın ık! .karikatürler, bir 
mevzulu havadisin aııerlevhasm. 
dan edirJlebilen f"ıkri çok daha 
ilerilere götilril'Yor ve ifade et 
tiği manaya göre, bisi, ya mem
nun ediyor; yahut dUeü~;,e 
sevkediyor H• Bu suretle farua, 
karpında düşUndUğümtlz bir 
karikatür; ona kendimimen 
ua.ve edeceğimiz fıkralar tah:. 
minler, ve mWüıazalarlS:. di
mağılnnın atelyesinde telif e. 

~- boy ~hnlerde büyük dev- pyze innl Uç senedir, lhd
Q'4j ~!:'len olçüşecekti. Kayzcr Kay;;.~ı. ırıac<'ra polltlkaSI• 

4L. "'il. in her safhasına şa· baslı, 1 
n1 e ·lrci gibi bir şa-

L~ıı fab nm aıusıeri s ) retU Va· ı rı ncercsJnden seY • 
•~ ba.c kalıırı tngiUz fabri· tonun pe .. dünya.om yeni mace-

Sandık iştialden sonra alev a. 
lev yanmıya başlamış ve hemen 
yere indirilerek söndürülmüştür. 
Yapılan tahkikat sonunda san. 
dığm içinde çocukların bayram
larda kullandığı "Çatpat" !ardan 
bulunduğu ve sarsıntı neticesin. 
de patladığı anlaşılmıştır. 

Aceleci ve meraklı milşteri he. 
men Cerrahpaşa hasta.hanesine 
kaldırılmıştır. 

. Fakat .~u ~a, .stcğc bağlıdır . 
Sız meseıa. bır gazete havadisi 
nin serlevhasını okumaltla ikti
fa etmeyip, tafailtıtmı ciğri?n. 
mck arzusunda ise;.ı;z ve buna 

dec~~miz P.ir küçilcilk ·~· 
halını alaıbılır ... Bunu bilh.-

• Ve a ,.c istihsal ~·arışı Jua 0 b~gun rıgüran bile değlldL 
b~tı•n llliicadelelerine · ring ralan tçınde .-a.ttığr dünya.-

" A F lk t yerinden o;r-~ı.~lle . syayı, Afrika)1, ok- a: a .. dürUcii bir ıdlratlo yo-
"'ll(Srıe rını S(~tiler.. Dö\'Ü" nın baş don • .-de ede can vercll. 

L. ttıı r, kısbet giyen pehll- ,.arıaaışmı se,. .. ,sADRl ERTEM 
..... bire ..:. ~ ~ kurşun kalem, 
lıı~ g~İı g~k bir çatal, gah 

a, ~İti .hır kumaş, gih bir 
lı bi: hır lul11:, gih bir m-

L. ile.. •nerrui idi 
,"lıık " e,., ·· .... il.ısla l'I Almanya havra· 

ı_ l'l • • 
uıı,,..1 tanımazdı Fakat 

~L- ~.. )f • 
e .._l'rla 1 Alman bayrağı 
~lerı11 sedefli adalarda, 

._: \·e h nin gölgesinde dal· 
'ıı du;r~ İngiliz markalı 

ırnı kanm \'ltrlnlne bu 
')le,. ısf esi çarpsın! 
~ar ed.ı ki Berlinden Ba8· 
~~'Ya bütün (B) ıı şeblrler 

llcJe .:e\·ktı<'ri bir tesblh 
... ~for ~unsun, Be'rlin, B('I· 

llları~ ağ{Iat, Ba.'ira kaY· 
~ 1 01ııll rn birer menzil k~ 

lır.. nı 
~ ·.rıJc1r 
1 

ı>lll ih' ~rışın adam ihtl· 
· lııı / 11'asm yarathğı bir 
'ard uretin tarfht .... tek bir 

~lid ı: 'V 

l erı 
4ıı... •lllcelld 
1 ~ele, er gibi Hint yollan· 

e!Srrt~ 8 l'ftanyanm şark yo
dı. onun romantik poll· 

,)) 'r 
"eııa bu h·· ı~ rınııa ~IYaıımı boğazın !111· 

lıt <le Yaı uç (fofa. y<'niden rü
'>ı ltıerk::!ı, Salahaddin Ey· 

'Sarf{ e yapışırken ı·u 
~)'<le:erer1ne gönüllü mü· 

'- , !la ~lllek l!ltiyordu. Hay
~' 8 • gdat hattı bu kafile• 

t bah iİl'iikleyc<'«"ktl. Raylar 
lı arat yolu idi. 
Polit~tlrasıarJa beslenen 

lit llfta :ı kendisine öyle 
ı.ı, bi s~n11r edlyordo ki 

111 b: go,·dc idi, l'rUSy& 
t)a ş, idi. Garbi Rusya 

- &raca 1 l'a b ristan, B8.Jka11• 
<1.rı llı u gövdenin kamı idi. 
'l'ıc.-r hdistan oJacaktL 
\atı 1914 harbine bu lbtl· 
cıı. tanakku~' ettınnek 

ıe .. 

iiflr - 13 -
. Serdarın mağlup 

sefirler ~el~~ şehit ~ ve ket. 
düŞtil~il bildir ydaD3 diktiler ve 
btida.nın baŞtarını. me . 
askere sesle~!~~ız bOzuldu.. Gelın. 

- tşte aeru--:-. teslim ediD ! Son-
inıparatorun kales:~. Jia.San paşa ~~r: 
ra. aınan. ~uıam:~r a,da.rndır. Hepınız: 
f
·ne tabı ınatç s· ona uyma.yıruz. 
ı ak ·ster ız ak ' kırdJl'lll 1 • k rtarınıya b mız ... 
canınızı. malın: 1;~kluğunU ~ö~yor. 
zaten ordumr bulunan askertınız. ~e 
sunUZ:· O ya~-~ bize nasıl dayanaıbilır. 
bu taraf ıı. g~ 1 alllZ :Meıunet P~~ 
siniz! ~~ ·~:~yı bile~~rden bırı 
ıle MehJl! 'muayene etsın. 
~ıksın. ba~~ım saçınalar ~y~~ıler. 

y 0 nu bır bu haberleri ışıtmek. 
Ahali ve aıU<er Jerde tasaJanaral,, 

"h"yet derece . baŞVUrdular 
ten nı t pta.n pa.c:a gazıYC 
ııemen ° . · anlatarak: . · ı 
•e otı:ııu b~teJU · ·rade gene senındır··• 

\ - 'fedbır senın, ı 
Dediler. .. 
Faizi der kı. ene mava.sının ha.mu
"l\'lerhunı. g d ·ftnıkhhk sa)esınd 

runda oJe.Il a~ı~~htiıi~ yı)gınJrk g{>S.! .r: 
bu patırdı?la . etrafına twladı. Şö) 

d
. Gazi erı 

rr.e ı. -~· .. .. bSŞia.u--: k. düşms.n bu ~oz. 
sor:_ Siliyors?nu:an ıSÖ) 1cnıez. Hasmın 
Jeri size acıdı~" inanacağız? .... Gelen 

, arasına neı.-· b et paŞ& ve Meh
ya.} g e~ekten Me m adığını daha 
l)a.cılar g danın olup ~im 'yi gön. 
~et }:ie~ tsteı;;ek Kar:u~f: ki ger. 
bıIJ!1ıyoo··.:rrenebilirız:,~ehrna ... et pa.ŞR veyn 
derır. "'· b .. -vn /,!fJ. u• _ _:_..,ık o· ktiJ' bJZ wu. . • kapaıuu--ı . l· 

K~eb~et keth~~ ıçı~izınet için bu ka. 
• . . ze devletiDl1zc tdarJ ~k. Onlar 
nıını • LAOll.~ra srıcm . . . cıevJetimi. 
cıar ınun- -Allah dı~ . . 

hit oldUYSa . ' tki kölesi gıttıysc 
ı:e -' verınesın···· ı "'ebmet paşa-
~ r.ev~ sagv oıı;un .... - . . ~~JJ]UZ • • ben alıvermıştım. 
ya. ~udin eyale: ~ kölesi daha 

Altın Fiyab 
DQn, bir altmm fiyatı 26 lira 

'10 kuruştu. 

öyle nice lbir Mehmet paşalar bulup ve. 
zir ettirebilir; ama bu kale elden gider. 
se, kırk Mehmet paşanm kanı dökWse 
bir daha geri alınamaz. Bununla 'be· 
rabcr kalenin düşman eline düşıniyeoe.. 
ğine iki delilim var: 

Biri şudur ki: Düşman muhasaraya 
Rebiillevvelin on ikinci, mevlid . i nehiy 
gecesi başladr. Peygamberlerin sul. 
tanı a.ıeme rahmet olarak gönderilmiş. 
tir. Umarım ki Allah peygamber efendi. 
mizin doğduğu geceye hürmeten bu ka
leyi düşman ı;errinden sa.kla.r. 

İkincisi şudur Jd: Her gcoe akşam 
1.:zanı kale burçlarında (Allah! Alla.hl> 
diyerek gülbenk çekildikçe, düşman se. 
sinizi bastırmak için bütün toplarını bir 
den ateşliyor böylece Allahm bUyük adı
na halcart t ediyor. Uma.ron ki Allahm 
ga}Teti de kendini gösterir. düşman 
kaleyi alamadıktan :oo.,Ica !bütün 'biıtün 
} ıkıhr gider. ltu?allah toplarını da götü
r mez. Siz gelen elçilere hiç bir cevap 
vermeyiniz. Hemen kılıç gösteriniz! ... 
Bize onlarla aı inalık 18.zım değil. Hemen 
aramızı kıh<; ~~:rsın!-

Paşamn bu sözde dahi kerameti gö. 
rünerek söyledikleri trpkı trpkısma çık. 
mıştır. Asker i.so geQIDişirıe bakarak 
rahmetlı gazi hakkında aşın derecede 
i\ i bir zan baslediklerinden, sözlerini 
ivi çıkan bir fal saydılar. Bayağı verdi
ği muştulukla sahiden olmuş kadar 
sevinip avundular. 
Paşa bu divandan sonra kahramanca 

bir debdebe ile atma binerek, kalenin 
siperlerine doğru yüriidü. Fakir de ya. 
nındaydım. Başlar metrise pek yakın 
olduğundan, pek eski dostu olan fjeihit 

TVRK T ARIHININ 4' 
BiR KAHRAMANUK 1 

DESTANI 
J 

Mehmet p8§anJll kesik befmı bir bakış.. 
ta bilerek, gözleri kanla. yqla dolmıya 
başladı. Ama gene hemencecik katılrğı
nı ele aldı. Gözünde.ki yaçı, kanı gizli. 
verek, Urfi'nin: 

Behıfz.,ı ıt1'J'I metplem, eger bini 
denınemd, 

ZLdll ti pll'lle) oetınem dU eih ı 
elS1JvaD blnJI (J8) 

Beytinde.ki hayale misal oldu ve bir. 
den bire bir tedbir bularak: 

- Bu 'başla.rm ara.ıpnda Mehmet pa
şa yok. Kırk yıllık dostumdur. Ne ka. 
dar uzaktan gö1"8e1Jl bilirim. O yalan o. 
tunca, Mehmet kethudanın tıaşı ve or
dunun bozuluşu üzerine olan dedikodu 
dahi yalan olmadığı neden belli? .. Bun. 
lar düşman tarafından bizi aldatmak 
için uydurulmuş bir oyundur. 

Ba.~lan gillle ile yerlerinden dUı,Ur. 
mek kimin elinden gelir? .. 

Deyince. Peçoylu Bfo..bram adında. bir 
topçu bu emrin yerine gctirilın<'Sini ü
zerine almakla gazi tarafından izin ve. 
rildi. Topçu yiğiti (Bülbül topu) numi. 
le tanınmış olan topu nişan ederek bi
rinci ate§te 'başları suya düşürdü. Fa. 
kir ise paşaya yaklaşarak yaptığı bu iş. 
ten dolayı şaşkın şaşkın yüzüne bak
tım. Rahmetli muradımı bir 'bakışta an. 
Iıyarak kulağıma cloğnı yanaştı, kimse. 
nin işitemiyeoeği suretle: 

- Mehme tpaşa rahmetlisi bir kah· 
raman r.attJ. Kaleyi kurtarmak için be. 
nim b~ma ettiğim fena muameleyi be.. 
na bağışlar. 

Sözüyle sorguya yer bırakmadı. Ge
len elçiler gördükleri hal üzerine sövüp 
sa.yarak ordularma dönt1p de jşi impa. 

kaydediyirum. QlnkU. bazı mey. 
(L'llt/en ıtmrfn1•r cemrinb) 

BIKME'I' MUNIR. 

ratorlarma söyleyince, imparat.ar 80ll 
derecede kır.arak, kaleden, heridm, bir 
adam tuta.bilirse on parça koy venDeJ'i 
adadı. Koca bir ordu bu adama ür.ıeri. 
ne ellerinden gelen savaşta kusur et
mecliler; fakat Allahm inayeti ve pıi 
pqanm güz.el tMbirlerl sayeslnde 1D. 
s&n değil.bir hayvan bile alamadılar. 

Vakanm ertesi gUnU Hersek Matyu. 
şu (27) maiyetinde bulunan yüz elli 
bin lcifilik bir ordu ile kale yakmlarına 
çıkagelerek, ayağmm toaı ile bir yUk
sek divan kurdurdu. Muharebenin du,. 
nımunu müzakereye koyuldu. Herk& 
ten önce kendisi söz alarak:: 

- Benim askerim sizin yamm ka
dar yokken bir koca serdar ordusunu 
bomum. JBtoni Belgrad (28) gibi Tür 
kiln en büyük, en mühim kalelerindezi 
birini aldım. Siz bu kadar çoklukla be. 
re.be! ~ ufacık bir palanımyr ele geçire
medınız. Bu ne haldir? .. Hiç yi1NğiııiL 
de mertlikten eser yok mudul'? •. 

~oıı.~ bir takım iğnelemelere, kötil 
kötU aoylemelere kalkışmakla impara.. 
tor Ferd.ina.nd: 

- Ben böyle asker görmedim. Her 
ne söylersen karşıdan kılıç gösterirler .. 
Ne ö!Umden korkarlar, ne korkutmadan 
anlarlar! .• 

Diye tnsasından ve kız!l;mlrğından ai· 
lamıya başladı. 

Ma.tyu~. imparatorun gllrilltil, patır. 
dısmı gene kendisinin ve askerinin gev. 
şekliğine vererek: 

( A rkall 1'Gt") 

(:6) Ben gtiz yR larımr saklamaya çalıp· 
yorum: eğer ııcıı içlınl ıl'rebDinen 

YUrettmd n gözUmUn perdesine kadar er
guvandan iki dal bulunduğunu ıl'r0ra0n1 

-IL.t..m 
o(27) YAnl Prens Katyq. - .....,.. 

Tev.llk 
tı28J Tarlhterimlzdekl (Iatorıi Belgrad) 18· 

zU lıı'lvca (!atari) bozmwdır. ı.torı ise 
<ı!kl mAnuınadır. - Ebur.dya Tevfik. 
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Jngiliz tayyarelerinin 
bir muvaffakiyeti 

---0--

Tunus 
Açıklarında bir 
gemi kafilesine 
hücum edildi 

iki vapur 
batırıldı 

JapOnva 
Amerikaya 
tecavüzkar 
vaziyet aldı 
Şmıghayt 4 ( A.AJ - Bazı A

merikaıı muharrfrlerinin bir Ja
pon _ Amerikan harbinin önüne 
geçilebileceği hakkında yaptık. 
lan imalar, Japon gazetelerinin 
.Aı glo - Sakson devletlere karşı 

ır .... _ , (A.A > • u h tecavüzkar bir vaziyet almaları_ 
.~.., . - .ın' ız ava . 

e na ve~nle olmuştur. 
kuvveUeri Orta Şark umumi karar. N · t -.rtar H · t · 

Ah t b' ğ1 azı ara; ı oşı gaze esı 
tt mm e u : 1 Hulanda Hindistanına vcniden 

Mü ·yland tayyareler.nln yaptığı bir ~ hücuma başhyarak İngiltere ile 
k&flf netlC"..Blnde, tnglllz hs.va kuvvet· A "k b H 1 d ••st 1 

merı a u o an a mu em e. 
terine m n .ıp bombardnnıu: tayyare kesıni Japonyay::. mukavemete~-
ıerı. dUn. Tunus Balım açıklnrmcıa mesi için teşci etmekte devam 
destroyerler refakatinde CL?ll:.:ba doğ_ ettikleri takdirde doğrudan doğ. 
ru 11evrede'l bir duşman Ura.ret gemi.. ruva harekete ~e"ilcceğini yaz. 
lerl kafile lı.:c hUcum eylemişlerdir. m8.kla tehdit ediyor. 
HUcuın, bU~1lk nıuvnf'iaklyetıc tetev· 
vUç otmiştir. Takriben sekiz bin tonl· 
ljtoluk bir vapur, o derece şiddetli bir 
kUvvcUe intllAk etmı,tlr Jel. bundan 
uı:an partalar, kaflledekt diğer vapur_ 
Jara da isabet etm~ ve hasara uğrat. 
JIUlbr. Maalesef, parçalar bombardr 
man tsyyarelerimtzd biri.sine de l· 
a&bet etm.1§ ve bu tayyare denize dU.ş_ 
mO§tür. l{nfllc:lc tnkriben beş iı!n to. 
nll&to hacmlnd dl~r bir vapura da 
tam ıaabeUer kndedllmif Ye bu va· 
par. ortumdan bUyllk dumarilar çıker 
IJılr halde bırak~tır. Ba§ka vapur 
lar da buar& uğratıımqtır. 

-- c-v----
Berlin bom
bardımanı 

Berlln, 4 (A.A.) - SalA.hlycttar bir 
yerden te' liğ edJtdlğine göre, tngll!z 
tayyareleri tarafmdan Bcrllne yapı· 
lan son hücum esnasın!Ul ay ışığına 
rağm~n yine hantahane ile mllteaddlt 
m,.skenlere isabetler vaki olmuştur. 
foı;rtlizler nrtık sivil halka k~ı hll
~ mıla.rda bulunduklarını glzlemeğe de 
!Usum görmemektedirler. 

Macar Başvekili Hab~~tan da 
Musolini tarafından kanh 

karştlandı çarpışmalar 
~ 4 (A.A.) - Macar bar 

•Mil Ye hariciye nazırı Bardossi 
bugUn saat 9 da Romaya muvua
lat etmiştir. Başvekil garda Mua
sollnı. kont Ciano, parti umumi 
katibi ve diğer hülı:ihnet azası ta
rafından ltarştlanmıştır. 

Bulgaristanla 
italva arasında 

• 
itiJ&f çıkb 

Berlla. & (AA.) - Btr laDmll ma. 
Uıi.r bDdlriyor: 
Garbi Kakedonya bı:ıı th İtalya 

Ue Balprlata.n aıumd& Çlkan Dıt114ta 
dair Berllndeki Bulgar m&)ıft11erlııde 

beyan olmıduğwıa göre. AlmaD.larm 
~ ltaıyan lfgaline bl!'ak1:ık1an 
mmtakada Bulgaıistanlll tarDıl bak.. 
lan nrdir. Debra, G<ıstlvaı- n Teto
w feblrleri Tllrk ekall.lyetierlni ihtiva 
eden ..ı Bulgar fehlrleridir. Ancak 
illtllAt ciddi nlabetler aıamu.. Çtbktl 
Jalmlda meeelenln balledllecetı Omlt 
...,mekt&dir. Akli takdirde Bulgar• 
n.a~ dııM.lula& bale! plıecektlr. 

Alman - Japon iktısadi 
iı birliği 

..... • (AA.) - Yan nmd ~ 
1 'MdllD blldbm;rw: 
~ Volbltatm riJ'Uet{ altmd& 
~ eanta bulama AJmaa tktlmt 
ııı.,ı.dnlD ~u baldmlda :eer11n1a 
~ ına!ltUJertne gelen ı.berieıo 
n saıe Vallltatm ,aptJtı 1fla' JapcDt 

~ dtti8adl milDwbetlai ............ 

.. bıltJ1lk bir eJlemmlyeU Mlsdlr. 
Pntjimbı pn!JJftl •'beblle 'beJ'et bir 
lllllddet daha: meaillDe devam edeeelr. 
Ur. Bil mesai ılmdfki halde m1lsbet 
bir fllkllde "...kifat etmektedir. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

İtalyanlar 5772, Afri
kalılar 12,010 esir 

verdiler 
Kahire, 4 (A.A.) - Orta şark 

hıgiliz umumi karargiı.lunm tebli
ği: 

Llbyada vaziyette bir değf~
Uk olmaml§tır. 

Habeiistanda İngiliz subaylan
nm Jrumandumdaki Habeş cengi· 
verl*1rt tamfmdan işgal edilen 
J>eben1ı1e ka:ab' çarp11malu ol
mQ§tur. ltaıyanlar tarafından iki 
defa geri alman tehir şimdi ell
mllıde bDlmmtaktadlr. Düpaanın 
ba mmtahda.Jd tazyiki cenubta 
da htılBeclUme'ktedir. Göller mu
barebeainde fimdiye kadar alman 
fllirler ceman 5'172 İtalyanla 
ııoıo Afrikalıya baliğ olmakta
dır. Aynca bUyUk miktarda. gana
im almm~. Bwıl&r arumd& 14 
tank. 1 sırhlı otomobil vo 85 top 
n.rdır. Bu mmtakada ileri ytirü· 
)'Ü!IÜIDÜZ devam ediyor. 

Belçikah pilotlar 
Lodra, • (A.A..) - Hür .BelÇika 

ı.tshlıarat bGr...a Belc;ikalı pbotıann 
...._ ort..-n lnsflls !ı&Ya kunetle. 
rUe lf!Jf~ yaptJk1anm ft Girit Uze. 
m.dekl harekA.ta 1.§tlrak etmiş bulun. 
daldarmı bildirmektedir. 

4 Tnrifa, 4 (A.A..) - Bir t.orpldD 
ltimayel!inde bahınaa Od bUytlk Yom._ 
11m npum gece •• Ulu T')ımi'.zfnden p;. 
lerek Cebellittarık'r geçmfflerdlr. Ka· 
tile Fas rn.hiUnl yalayarak ilerlemiştir 

4 Velonslya, -i (A.A.) - Bahriye 
nazın Amiral Yoreno, Bal<~ar adnla· 
rme. hareket etmt3Ur. Nazır or.,da 
müdafaa tcrtlbntmr tdti§ edecektir. 

* Tahl'a.11, 4 (A.A.) - D.N.B.: 
l'rnnlıı Macaristan arasmda nıir

dedilmlş olan dostluk ve halı:em 
muahC'dcsinin musaddak ntı:sbala
n bugün hariciye nezaretinde te
ati edilmi:?tir. 

1 GONDEN GrJNE 1 

Orh~n Uralın aıbümO 

Londra, 4 (A.A.) - Hava ne· 
zarctinin tebliği: 

Sahil servisine mensup tnyya· 
reler dün Havr limanındaki hedef
ler üzerinde çok alçaktan uçarak 
bombalar atmışlar ve hava mey -
danına tam isabetler kaydetmiş -
lerdir. Şerburg civarmda.kl Okte
vll tayyare meydanma da hücum 
edilmiştir. Tayyarelerimbden biri 
kayholmuştur. 

Bu gece İngiltere üzerinde bir 
düşman tayyaresi ta.h.rip edilmiş
tir. 

Eski emniyet umum 
müdürü yeni vazifesine 

başladı 
Anluıra. 4 (Vakit) - Dahiliye 

vekfıleti mliı:ıteşarlığma tayin edL
len emniyet umum mUdürU Ali Rı
za (.;eviğin tayini yüksek tasdike 
iktiran etmiş vo işe b8,1Jlamıştır. 

Anıerikanın Londra 
elçisinin seyahati 

( Bı.ş tarafı l incide) 
Bazıları Rudolf Heıı tarafın

dan yapılan aulh şart.lannı getir
dlğ ni söylemektedir. Diğer bazı 
kimseler ise Amerika harbe gir
mediği takdirde lngiJtcrenin har
be nihayet vereceği manaaında 
bir İngiliz ultimatomu getirdiğini 
beyan eylemektedir. 

Gazeteler bu seyyahate m~ 
bil sebepler araştırıyorlar. Ve ıu 
anda ancak çok mlihim hicüseler 
dolaymile lıoyle bir aeyyahatin 
yapıla.bileceğini yazıyorlar. 
N~7orkt 4 (A.A.) - Nevyorlı: 

Herald Tribune gazetesi gunlan 
yazıyor: 

B. Vınant'm Amerikadakl vaz1.
fesi.nde esrarlı hiç bir nokta yot
tur. Londradald Amerikan btıyUk 
elçisinin memleketine gclmealııfn 
yegane esaslı seh<:bi Ruzveıte 
vaktin ge~ekte olduğunu, blııa
enaleyh Amerikanın harcltte ge~ 
meği daha zfy:ıde talilt edemiye
ceğiui söylemek arzusudur. vı. 
nant relaicumhur nesıı!inde ba hu
susta ısrar edecektir. Her dakika~ 
Irk taahhfırUn bedeli çok ödene
cektir. Amerikan mtnetinln büyiik 
ekseriyeti hazırdır. Bunu yapıhuı 
intihaplarla anketler de göster
miştir. Herkes Almaayanm gali.. 
biyetine manı olmak için İngilte
re lle yapı:lacak .iibirllğinin biltiln 
neticelerini kabRl etmektedir. 

Viııant da. harbiye ve bahriye 
nazırlan Jrll>i Rmveltln nihayet 
harekete g-eçmek kararını vere
ceğinden tllphe etmemektedir. 
Fa.kat çOlr geç kalmasmdan kortt
maktadır. 

Kayzer öldü 
(Baş tarafı l incid.t) 

tahsil ctml§lir. 1882 ye kadar im· 
paratorluk muhafızları birinci pi
yade alayında y1izbaşı rUtbeaile 
bölük kumandanlığı yapml'.fbr. 

Vilhclmin büyük babası biriaci 
Giyom 9 mart 1888 de wfat et.
miştir. Ağır bir haaıtal*la muab 
olan veliaht, iic:üDcii .i'ndrik adiy
le tl\hta çıkmışsa da yUz gOn son· 
ra kanserden ölmUştUr. 
Bımuıı üzerine prens V.ilhebll 

15 haziran 1888 de .Almanya ım.. 
ratoru olmuştur. 
İmparator ikinci vilhelm, sal

tanatı esnasında, ıo mart 1890 
taribi.nde istifa eden prens Bis
marktan sonra bir çok başvekil 
deı!ışt.Ir.aıiştir. General Kapm 
1890 dan 1894 e kadar, prenıı Ho
henlal1e 1894 den 1000 e kadar, 
pr.ecıs dö Blov 1900 den ~ a k&'" 
dar, Betman Holves 1909 dan 1917 
ye kadar, B. Mihaells ve kont Be'l' 
ling 1917 de, prens Maks dö Bad 
iae' 1918 de hep ikinci Vılhelm 
ıaınanında başvekillik etml§ler· 
dir. 

10 ildncitetrin 1918 de sa'lt&. 
nat çöktUğU sırada kayzer vn. 
hWlı Holandada Marnerongen'e 
iltica etmiş ve orada 28 1kincltet
rinde saltanattan tcragat beyan
namesini imzalamıştır. 

zulu resimler, kendileri bir 
dört köşe çerçeve içinde iki üc; 
satırlık nüktejen iba:ret.lcen, 
bir kitap hü'unünde tesire sahip 
t r. Nıt.ekim ~enç. dikkatli ve 
z~ki kari:;'ltürist Orhan Ural'm 
c~rlerinin çoiunda böyle bir 
me2..y; t v ı wr. 

cek bir örneğidir~ Onun albü- f'ı:ıbık imparator Almanyadan 
münde, ha.yatımızın gü.nden:;tı:. ayrıld..kta.n sonra Ho11ındn urlza· 
ne dev.reden dcği3ikliklcrinin delerhıe ait Doorn çatosuna yc'l'* 
samimt. :ıuh<teli, zarif ve müea- leşniş ve nihayet orada ölınU1-
sir akisleri göıiilmektedir. Ç.z.. 88.bık imparator pnarteaf glni 
gilcrindeki hususiyet, alabildi- gömüJeeelt 

Or ı n Ural'm karikatür al
blimuı se enin en çok. rarbet 
bulan albrmlerinden biri oldu. 
K a.. bir ~ .. nıa=ı i~:nde birlc3<; 
?im bul::ın at1!'n, ~.alkımrzın bu 
~"nq ve ~ 1/ i san'a.tk,.ra 
kı.rşı gösterdi ·ı 'tibarın, bütün 

"''at meraklılarını sevindire. 

ğine canlı ve yar:ıttığ'r tipler, Doom, 4 (A.A.) - D.N.B.: Sa-
yndırgama<lığımız ins:ın çe~it. bık Jmparatorun tedfin merulmi 
!eridir. pazartesi saJ:ıahı Doorn şatosunun 

Kendisinde ne tesir hasıl e- kfüıeslndekl bahçede yapdaeak -
dec.e;?ini bilmiyowm; fakat Or. tır. MUteveffatm vuLyetl muci
hnn Ur.al'a:, memleketimizin bince mel'8tllin çok sade ve pek 
"!kinci bir Cemal Nadir" i de- mahdut miktarda sevtltm 19tlraı
mekten .kendimi alamıya.caiJm. kile yapd8.caktır. B\Jnwıla ben.-

her Abnııayadan 1-1 beyetlieriıi 
11'1<1/BT M'f!N11e '91meaine Jnt!z:ıT etft!meıttıedir. 

Bundan maada General Vavet 
SUveyşin yalnız şark sahilini de
ğil, aynı ~anda garp sahilini 
de muhafaza etmek mecburiye. 
tindedir. 

Loodra, t (A.A.) - DeyH :MeYI 
gazetesi ba§ımnkalesinde diyor ki: 

Suriye harekatı neden gecikti· 
riliyor? HitJer. o, hjç va.kit kay
betmiyor. Ghide ..ıttp olur olma 
lılas9olmt ile ~eğe gitll 

Hlıd1selerin cc-reyam, mu.tak .. 
bel Almaa darbesmin Suriyeye 
müteveccl'h bulımacafnn gösterdi
ğine işaret eden gazete soruyor: 

Ne kadar tayyare meydanımra 
var, iyi müdafaa edJlen hava 18-
leıimiz var mı? Hazin Girit mace
rasmdanberl bu suallerin sorulma
sı içtinap edilniez bir hal almıt -
trr. Bu suallere verilecek cevap 
"§arkt Akdenl:rıden !;Ikarılacaık mı
yız?,, sttallnln de cevabını tefkil 
etmektedir. 

Bu mmtalcada bQylk 'bir hava kuv_ 
Yeti bu.lundlU'UTma• elaamdlr. Alnıaa. 
JUm Sun~ 1Urre1i:ete geçmek Uze· 
re gecfkmi~l tahml nediyoruz. 
Surly.'.!yl elde bulundurmadığmuz tak· 
dirdo lübrm muhafaza edebilmem.iz 
!JOphelldlr. :8u ha.yat memat mcaeıe. 
ilinde V:tfye mnzalılr ola.nıarm verdik 
leri tcıntnatr kabul edemeyiz. Darlan 
İDgiltereye karp dll§manlığını açıkga 
beyan etutınden bed, Vlşiyt gUcendL 
rip gtlcendlrme nek l>ahamda daha al· 
yade mUt.ereddit kalam3yız. Surtyede 
11iddetlıS ba:-eket etmekllğimlz ııı.zmı· 

dtr. 
Surtyeye girmek tc;:ln bir pllnımıa 

981' mı? Şayet varsa tatbikini neden 
gec;:llctırlyoruz? 

lılaamatlh btlUln dlkkaUmLzl Surl. 
ye ve onun bir devamı olan Kıbnıı L 
zerinde toplamak da doğru detndir. 
ÇUnkU Glrltin galibi için başka hedef· 
ler de vardır. 

......... ' (.&A.) - Bir hueu.t mu;. 
hab~ bildiriyor. 

~ ....... tıı llmdlJ'fl kadM' bu. 
1'lk lııb' lllaru ~mekle ~ 

(Baş tarafı 1 incide) 
rauı, daha oynak ve daha bol atefll 
olanJan l.n§a edilecektir. Fakat bul 
huauslarda arodlnamlk §Cklllerln de.-

11ftlrllmealne, tayyarelerin belld de 
kuynıkwz. kanatsız ve govdeıds ya· 
pıtmaıanna sebebiyet verecektir. 
Enatı bugilnktl tayyarelerin evaa· 

tmdan daha. geniş tutulacak tayyare_ 
!ere doğru bir cereyan ba.§Iamıı bu.. 
lunm'l.ktadir. Bu çalıpnanm 'be.§langı· 
cmı; nıotör tanklarmm arttırtıman 

te§kll ediyor •. Bugüne kadar en stlrat· 
U av tayyareleri Uzertnde g!5ze c;arpaıı 
bin ve bin be§ yUz beygirlik motörle. 
rin yerbıe bin beş y1lz, iki bin beygir 
ıruvveUndekl motörler geçmektedir. 
AJHrikalılarm Repuıllc AviaUon Cor. 
poratiao tayyare fabrlkasmm IDfa et.. 
mıakte bulunduğu ve yıldırım adı ve
rilen tayyareleri Uzertne iki bl.n bey_ 
g1ı1llt motlSrlertn yerlO§tlrlldiğt g~ 
mektedir. Btn beş yU2 beygir kune
Unden daha btıytlk motörıere dott1I 
atrıan bu ilk admı tayyareciliğin bek· 
ll,ıebD~ti ytlklek eT8lttm befbca &_ 
mm olablllr .. 

Sf1rat de l.Dfaateılan dQf'mdUnııll bir 
vasıftır .• Hunu yakalamak tc;ln da· 
ha bU,,Uk bir aQrate maUJdyet ıarttrr. 
~ ... ,, ......... ~ 1ıumıla 
&tef saJıa.smdan kurtulma.k ve tekrar 
muhanbeye tut\ışarak dll§mam at.et 
ııa.hası içine almak için manevra ka.. 
blUyetlnfn yamnda '"' ondan daha çok 
iıe yarayacak olan aoratur. BugDnkll 
tanve bıfl' .ı.temleımbl ve bl1haNa 
kanat profiUerlDin düz uçup mu.alt 
olan &Irat haddi ide; bir zaman 8eldz 
yQ:ıı kDOmetreJl reçmemekte41r. ae
)tlz yüz kilometrenin Osttbıde olacak 
d~ uçuı sııraUertnde kanatlar tayya· 
re heyetini taşımaktan Ziyade çöktar 
mele gibi menfi bir kıymet altında ça_ 
lI§t!'!ar. Tayyare dUz uçamaz, dalar, 
baş 8fağt c;HkeT •• Bunun ısnone geçe. 
cek tayyal'e ttplnm daha dyade ka· 
nataız lnirulmtı§ olmasr dll§WıWebfıtr. 
:Mac!amld yılk:hek llOratıorde kanat 
gövdeyt t&§lmaz, o halde kaııatar:I göv 
deyi uçurablllrtz. 

Bu şekilde gffvdt!nlö JCanat ftf!!fe
sinl de gören tayyare tipleri dllşUnUl_ 
mll§tUr . .Ancak kUçUk ml.kyasta olan 
ba etudler ortaY'l atılmıı olan ikana. 
lltlerin ne dereeeye kadar lthhatll ol· 
dU'lclamıı tetkl.ktera ileri geçmemiştir. 
Belki de hafif o1ft ıövdell ve çift mo· 
uwıa tayyaraıe. çok kllc:uk mikyasta_ 
11:1 ka-natıarl& büyUk sllratle zararlı ol. 
nuyacsklardtr. 

DGı,ıünWen esas meaeıe; bQyılk bir 
llraUe uçan tayyarelerla yere inl§le· 

Berlln mahflllerlnl fevkaıa.do allkadar 

etmektedir. 
Suriyede karg&.§alıklar olduğu ba.. 

bal.en tekzip edilmektedir Sonta 'Vl§I 
hQkQmetının Fr&Mtz topraklarmı her 
motecavtze kaJ'fI mlldataa etınelt az. 
mı ehemmiyetle kaycledtllyor ve deni. 
llyOI' ki: 

Bu mfitecaviz ancak İngiltere ola. 
bilir. ÇüııkU mihver, 8Ulb muaheder ... 
nln akdine kadar '1'riLDatZ imparator. 
Juğuna riayet etmek arzu81111u llte. 
denberl izhar edegelmlft1r. tote f>unun 
içindir ki Almanya. muzattertyetlne 
ratrnen. Fransaya imparatorluğunu 

mildafaaya mflaaade ve bu mUda.faayı 
kolay.laftırmata lı:padedlr. 

Eter Dlll'lan bUıttmıetı, Sur1yeye 
lnglllz tecavllzlerl netlceıllllde bu te
cımlıl!ere kaf'lı koymakta flmdlkt 
J'ran8d • Alman ifblrQdıı lMıllaba ka. 
taaak oıunıa., ancak umumt C!fhetlerln 
!*tkUcl auretıle :b&diMler mutaıea edf
ıeblUr. 

Vir, ,J (A.A) - Ofi ajansı. 
nın bildirdiğine göre, 4 İngiliz 
~n tayyareai bu sa. 
bah erkenden Beyruta hücum et
ıalftir. Petrol depolarma bomba. 
1ar atnmıttır. Bir depoya. ill8ıbet 
vaki olmuş ve bul binalar yan_ 
Jlilltn'. Bir Franaıa su1>&.yı ile 
1* Frauız eri yaralalmılfbr. 
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Hava kurumuna 
teberrular ~As US Galatasaray ~;..y=~tt='=':-~ 

t~it 1 TAYYARECiLER Fener revanşı = .. ,gllD ... ...., .......... 

anatklrlar muamele memuru.) emı. 
tma alt bütlln rlltbe subayların yok.. 
lamalan ynpılacalctir. 

12 - Haziran 18 den 20 sine kadar Şchrinuzın hamıyetli ve yurt. 
bllttın rOtbe (piyade) ıer. senu- kereste tiıccarlarmdan B. 

~~ .. -- ı3 - _tlaı'dn' Bunun .fGlad1r ki, ka.ııat· pazar günü b:.za~ ;:~;:~oe-::=0~!r-:n-,. 
ıa - Bu yoklamalarda qağıdak Azız Karhan burulan bir müddet 

veealk o.ıııllariyle birlikte tasd ksl2 I CV\ el Türk Hava Kurumuna. be§ 

rr- "il ,__ ~ G&vdeYf m ekik A - Rahat.mı olup gelemlyecek 
olarak beraberlerinde bulundurulacak. yı.ız lırıı teberru etmişti. 
ıardrr. Mumaileyh bu defa da Kunun 

doet ~~-- .... J dmı.. )ıl.otörfl bu yapılıyor halde oianlar (mahalli hllkt\met) ta. 

~ 'illi olabilir ,_:'.•., şeklinde ham' a ı bllyetindeıı muaaddak rapora be."'la-

k 
a..ı • _ .. ,:.. ,_1.,1 ~--1r oraya yerıe.ıt- " 

A - Teıiıia teskeT'f'si, tekn ıt emr vczn ine iki yuz eUi lira daha 
Yeya dJter aakerl veıııalk wreu. yntırmnk suretiyle tebenii ye

kiınunu yedi yuz elli lira.ya iblağ lıl' l.. . aybe+-ın maziai ol• .,...AUU ~ u~.,...- 1 .Ya.caklan tıi.ahhUt!U mektupla at•be ..... ~ " llnıdi k ..........,, •• ....1;_ Eşa.yuıan ~ olr ye- Fenerbahçe - Galatasaray klüp- ... -
,,. ~ onugulanı bir da- ~if ederek hUllU81 tompree- leri geçen hafta milli küınc maç· defterinde kayıtlı olduğu ınra kayıt 
;,. ~ bl:Ut&cak kadar beyin· re tanft8ll yiUııM* tas- larını yapmışlar, bu mUsabakanm numara ı ve rlltbc ile ımııtıııı bUdlr. 

B - Nllfwr c11zdanı iki adet fotoğ. etmıştir. Bay Aziz Kathan'm bu 
rat 'ntanpcrvcr ne hareketi Kurum 

,,. l..."" ıtllydi~en daha. uygunu s&rlerle arka tırıatacak raketler 17 inci dakikıuımdan )tibe.ren ıo mek tnrUyle şubeye g&ıderecekUr. 
,,. ~ ı...._ •• yikler altmda.... _.,ede -atte oh m~.A. 6/10 gibi). , ""l'a<la. tşte ..,.. ~ - ~ olarak maça devama me ur ~ t.ne pilot l'e pam>n yaptım- etre stırat YBfJ6D kalan Fenerbalıçelil~r ,sahadan 2-1 8 HUktllnct memuru olup da 

C - Bakim,eczacı. di§çt, veteriner. erkU.nınm şiikranlarmı mucip ol
lerln i dlploma ve lhtlaaS vesika ııuret. mu tur. 
teri. Bundan b ka Nip.ııtapda 

' l'orq~· ~übendis de böyle bin beşyilS ~ ~ çe- ıııağlflp a.ynbmllardı. San l!clvert berayı vazife ~ be mmtak m bariciD
keltbıi Bilhassa mUhendJs: tayyareın. ~ rstetlerf )rulla· lilcr ezl'li rakiplerine bu mlisaba- de olanl r ı tavzi.C edtıdlkl rl emrin ııu. 

o :UUhenm ve kimya{;' rt rln Rum li cadd inde ikamet eden 
hangi ıubede lhtisaalan bUlunduğu Bayan Na.bide Ayt~'la Galata. 
(su, eıeJrtrlk, yol, iılh.) glb1 vemkaJa. da Ktlrkc;Uknpıda Makaracılarda _. ~te11 YWrı anlatac&k, içini yi- kilmek iste. ; bin ki]omeıtreYe kanın revanşmı yapmak teklifinde reU.) rbc t m ıılek sahibi olup ta 

~ t 'bııbQUIJ erden kurtulacak ~::!,=~ Aynı zamanda o- bulunmuşlar bu te~klif Galatasaray hwran ayı zarft.:lda hariçte bulun. 
'h.:!~ bir- oluyonlu. yok~ etik içinden silratle ~~ lılıı.r tarafından kabul edilmiştir. malan meobuı1 olanlar (bu mecburi. 

nn. oturan Bay Hamdi özen ve Pan· 
lf Hallburr mahant emniyetler galtida Er mC'kon caddeninde 

~'f :kadq bulmuştu ki; nı · tanıt'ta!ti sü.z· öniimüroeıki pazar gUnil Fenel"" yeti bulunduklan mahallin cmnlyet 
'°Jıra l>1ı> nıeydana Çl1rar- hav& fileleri de gen ket terüba- ba.bçe stadında Galatasaray Jo'e- mlldllrlUğil veya Amırllklerlnden al • 

taratmdan tasdikli ikaml't IK'.nedL berb;!rlik cd n Bay Garpia ile re. 
lti Her amıf için tayin edllvı fılmsı B ~an Garpis altm nişan 

oııa •~ •. bu kaza olmıu;aydı, ~erden geçerken ra ,. __ ,Aaa,. .. ı.ıardJr: B cıı.klan v e ıı ı k a ı a r ı kere. 
~~~ .ı.e.slinı ed k tını ,.aııştıracattır· ha nerb&hçe •ar.ı...._- · u .;-~ .8u ece ve sırları- !ki" bin ktıoınet1'e snratte va mtıai:Sadan evvol B ve genç ta. dahlllndeld vesaiki mektupla gönder. 

günlerde yoklamaya gellnmealne ri- yiızüklcrini Türk Hava Kurumu. 
ayet edilmesi: na hediye etmi !erdir. 

s;,~ da nun ~dlr ki, bu ti jle süra.t teva.zOn ha- kmılarla tekaüt takanlar da ka.r- :ı:nek 1111retıyle yoklamalarmı yaptıra. 
~llota fabrika ve kendisi mukaveıne . --ıı..ıt kalacaktır. ..,.1aa.-.. ıardır. caklardır. Veııaikslz göndeıilen mek. 

18 Temmuz MO ve daha l'vvelld Kurum, bu hamiyetli bay ve 
senelerde ya,, ha<ldlM uğrıynnlanıı 1 bayanlara birer gümilış yt1zfik 
ıılltus cl1%danlarma yaı haddine uanı- vermek suretiyle mukabelede 
dıklan kaydedlleccğinden §Ubeye mu. bulunmuştur . 

~ı... gtlveu bili 1 l ederek sUrıı.t _..,. .. t ,,.. ....,,..~ ~ "q '9ati e rlerdt.. He e sı __ ı..ıt .. rıı.t cıunya.nm en mu • ---------- tuplar makbul değildir ve yoklamaya 
IU~- - Yette .• Fazla. dtıştin- Du ı;aıv• su del rinln hedefe gelmemi§ ıı.ddodlleceklerdlr. 
bu~ hile g''"-emJ·-"""u. Yal ı..~a infilıi.k nıad .1ft~-1r h"'..,"ı--'ft ..... ~ ve 

3
v... lWi ı.ıo~ ,,_.._,.~ 4- - Mektupla yokl&mala.rmı yaptı.. 

~e)ı: fr: l18.lruz olarak ele atıımamnda yap ktfr Çfinktl TRCllltlar b1ZZ t yoklrunalanm yaptı. 
lllJı . tnn kolluyordu.. sıhhat teınin ~6f~lbm sebep- raeak subayta.rın g tırccei<leri af&ll-

11111~11aı·.: ,,_~Uhendiai arav"•ı, mü- isabet ihtiınaııenn alıriten ve dakl vesa.lkae taahhUtlll mektupla .wtn 

racaatıan. 

17 - Yoklama sabah saat 8,30 dan 
12 80 a kadar. O ledeıı sonra 1'l ten 
18 e kadar devam cdlleoeği llAn olu.. "<ıUtu k IJ...,.. rd biri de niŞall 5 6 941 &" 

' e7ıdi. ollanuw her şeyi le en ta.rlten taYYare sUrııt- • • d r ceklerdlr. 
btr Ancak haetabaJncı- boJDbayJ a. vvUl etnrlş olmasıdır·· ·ı.ss Müzik ıe.so ~,tana 5 - Şube mmtaka.81 harlcmde olup nur. 
icap an için olmm ~ !erinin taba . · masanın bir ta- '7,f6 Ajan!! Hnbfl,rll'll'I da yoklamalamu yaptıracaklar iatcnl- -------------

dert 0~rdi .• Ve işte o sa- Blrin~~:°~~Uhendis !kine~- 8.00 ~üı:ik JB.45 Müuk ıen vt:ııalkl bir dllt!kCC fie ftlbe be&ı-1 
"' ele ge-ı• ola- rafına -Jt..11 bu ufak k&· s . .so E \ in pati 20.15 :Radyo kantarma mllracaat etmclt wrctıyıc 

~ i ldı Pilotun ~v .. - 1-

~ b 
n a •• ~-.. ıld-'""" krv1 ... Jlafif GazcWııll kl _ _., ~ ı llnla larnıa 1.A'" _..,... ıı..... yaptırabUece · un.ur '(.-a iye mllr t. 

lııt lfo?'d 1' Pilotun da kafası- ğıt parça üh dlııin yUzilne ba- ııarkılar !U5 Mltıdk Uşlerine) atttlr. 
!il.lisanı il. Hastabalucmm u- cıınianfYOr, ~l~·ordu. :Mühendis U.45 Ajans .U.00 lConuşma 6 - Gerek mektupla gerek dilekçe 

.!'ııı:ııda.n alıaaı olsa, bir da1d- ~lrka:a.:~ de,-a.nı etti: ıs.oo Mtlzlk ı!t.JO Mllzlk ııe nıurncan.Uarda nU!ua cllzdanla.rm-
'<l"t>..a aynlsa, esraren- -· JS.15 J\fllılk ,U.23 Konuşma da 9•0 yoklamasmdn. yazıımı at•be 

,ıı;t.rıı .. rentn mühendisi eski . . ·eırı dalla entflre• " .. --11 d , - :lkıncı proJ . a,tnılll mtıteklt· 13.80 Müzik 2ı.•~ Rad,J'O defter sıra Jmyıt numarr.m vo rütbe 
~ ~ite erhaı bulacak ve a.- sandır. !niş ı:,: 9d bin kilo- 18.0I Faıul 9UI Senfo.I ııe sınıımın blldlrDmesi IAumdır. Ke-

t'!, rn cektl.. Altı aylık ça· nıil ,eklidir.. ..- bl tay-yare"Dlıı 18.SO 1..lrııat orkest.nııu se!A Yedek 'l'op. Tgm. 4/160 glbl 
t't b" uvıı.ffak olunan ta- tr ...ıı-t yapan r d .... •~·imi 2%.SO A)ana 7 y ı ı .... "' 11. l!'er bl a.calt nıe e -po"vde ile ve Jm1lm& an -· o rnımaya ge nıe.T~.,cr usu 

linıı_ rt.r a.nhy • }laD&taDl g • .n1r m.tJr..-.t.B tS.40 1brahlm bııberlfft ne te,1ik n m ktupla yatınnıya.nJar 
ı .. ka.c"lle a"'iaı-alt hesaplar ..-ı f'""" bü,- .T- %".ıs DRn - "'·tı ~· tne"'ibııBDI Y- -....1ır Halbu- öıgitr ... 8 1076 numaralı 1 nnuna ..,.orc (50 lira 
fl:a.,~,"·~ •· '-te o vakit içi '"' 91tfvac; v'"u "' ~ ~ merdalll&? e bfribirlne geç- ıt.ot a;onupııa mftzli'I cezaya tabi tutula.cnklardır 

it ı..:'; Yeniden ~ ki ben. govd ~. d •·a.nat yer- s Hazlranm 2 sinden , alne ka. 
\ı: da ı.:~e kuvvetini ber ikiı __ _..18rc1!l1l bır e A ~ -..qrlJkl ola- ıı:ıe ~ ... - ·ıot inişe geçince ~ dar (ktmyııg r, levazım, ~ tenner, 
~ ı.. 1 ka.zaDDlll JeştirdiJJI.. ~ anı"velı\ vasrta.sile p b ı C d•a t, ezacı tablb,) ıruıı ına alt bütün 'il' tl b1r m '5 erşem e uma ~ .:1~ı gUzeJ bır' fırsat çıktl. kana a.rr ~ ... a,bibnekte ve taY- rütbe ırubaylann ~okl ma.sı yııpılacıık 

""'.. .....nıa.ra. dogrtı ...,,. o tle ..,.. - ..,· Haziran 6 Haziran 
· k. - YI telefondan fstlyoı- .T~ nJit hafif bir 11 

T1l .,- :=-- tır • .. ~«<et'l.ba.k yareyi l e .. ıavlrğıııı t emin ~ 1 9 Haziranm 9 undan 12 iri.De ka. 
"~ ıcı telefona, yan- - kondurmdirak lşaote"'bu proje_,_ L l doıı;._- on••;.. ~~ uuu C Qenl.enei 9 ~I it dıır (Top, hesap memur, nakUye, :tr.-

"Q 6•-u yilrlldil. PM.....- edebiL'IJlikte · 1 ve ___ ,.. all-Çekfci güzelliğe sabiP ___ çf :ıcryetl azaırı 885,... .,_. Hızır; St Hızır: it UbkA.m, oto,) sınıfına ait bUtUn rilt-

Cami avlusuna 
bırakılan çocuk 

Dun sabah Süleymaniye cami
sınin nvlusum gırenlcr, avlunun 
ortasında bczlcrc sa.rılnuş iki 
aylık bir kız çocuğunun ağ:ad1. 
ğını görmlİı}' ru"" 

Yavru, Çocuk E. iı"gern Kuru. 
munun kreşine knldırılnı ·, ken
disini tcrkeden ana 'eya b..ıbaaı. 
run nranmasma ba lar.m t r. 

Belediye Arna vutköy
deki 19 evi satıyor 

Mısırçarşısının tamiri 
~I ~eşbıe t-'·rldı. Herke& 111uv~ a: arasıııda muk&Yese be :rutıaylarm yoklamnları yapılacak. 

r.J-l - ra.t Jıa,dlerl rakiP bulunınaz 

ilttbıı 1.a hayran olmuştu.. k_ ...... 1 etnıez ve '"tir ve sürat ,ald.., .-... .... trr. Mısır çamı mm tam'rnt p:ro-
&.!td _x....-m au.... ece• 10 HnJ!tranm 13 tlnd n 16 smn 'ıı.t. a eaçlarr aıs-~· bir netice ver Yı-.ı~ iki zaferi li~ je::ıi hazırlannrn~tır. Dı duvar\ r 

~'t t ~lırıuı, fakat gözlerin· noktasrnda.n en uu:ru.,. d ~· 5.29 s.sı kaQQ mulı.ıl.bu .Uv:ı.rı. demir yoı. ta.mir ed.ileoeık. İç hlunlar tadil-

" .... DaDl 

5.29 !l:'il 

~l'<a~••ı.:::.:ı':;ı.~': ~~eil y8ibıtl~ ::-... :.:::: ::: !':,":'.;:.a...';'.-:;,.~m:~;'.~ ım,:: :1~~::=trıı~:ı' nt~.::: 
l\, hı~Ultrtıklercesine çıkardı: dt. öyle ya! .• ön~d~ .. ·Jerdi. ?tfil· Akf9DI to.17 ıs.oe tına alt bUtlln rUtbe 81.lbaylann )'Okla- cak e içerideki dükldlnlar dilzel. 
~,İl ·~ farkmda olmaııuş sUrll ptanlar arad1&·: bnnt birfır y.- ss.a1 s.oı malan yapılacaktır. tilecoktir. M vcut diikkfmlar a 

ıs.1t 4.15 

11.11 11.16 

J0.111 ıt.00 

-. öte bıtinin kaçrrmaJt iste· hendiS klfıtlarDla a ~--'u: 1 t ..-&l s.ıs .... 1 11 - Harlaanuı ıs auıdan 18 ine rasında yalnız üç ta.ne baharat 
~ ,, kinin uymak istoği var- ..w>..teriyor ve anlaWV"" kadar o(deJılg makine. deniz güverte, dUkkanı ka.laacktır. 

li .r11 ti • bl~:r~ı;.,.,=-·~;~~~~i~---~~~r.;~~l~~~~ıı=----~·-~tı~;;;~~·~·~~~;---
,,,. !.Ol 

1.U f.215 

'1 ~ ıtn u .• Adeta kO§uyorlar· (DetJGMf vw• 

_;~\~i~f.1 \ uilll •.~,ı yolda, 
rı~ Odaanın bir köşesinde ~- rııd&OUiL ısoma ellDl paıw.wıun lç c• .IACK LONDON ~tim 
~ .... CPb Vardı .. KApISJ.Dl ınu· ~nkii 8'1!1',,.,zda -açıl ~den çrka.rdığı ana.h tar- - Baf ta• afı d.u lan oldlL ~ b~ :-~ 111111tuyordum. dedi ve ılnyorlar. saz aobuuun ark&amda yiyeceklerini 

Ilı~ <.:eri girdiler, kilitledi. - Her .ne ~~~lIJll. dan Jpek kA.ğıdma ve yumU§Sk de· öt.ekinin guzlerlnde ıuınbı bir par. aakl ıyorlardı. Oradan bir Jtlttdm t· 
~tıı. başınC:a bir iskemle- ıeyleri gaste de#il- Sele beD!lll lçtn ~; ~ılı bUyUk 1Iıc1 taneleri çıkan l•klık belirdi. Matt bunu görmemez çinden çay çıkardı ve 80Dra masaya 
l!biııde· ~a.ısanm başma ges- - oıan ol~· tebllke'9 1ceedbDI a · d Jim bunlara bakmayordu btl . 11#0 gc!dl. Ve ııözlme de\am etti: İ!önerek bu kAğtt keııonln tçlne elmu .. 
ti.ıı 

0 
n <.:rkal'dığl ufak bil' biç değil. sııtun tuS&!fa 801ıayan da. yo.:_ u~arm her balde ç~k yUkaek - No dllfünUyoraun, Jlml' lan yerJeşUrdJ. Sonra bUytlk elmaalL 

~ rta Sahifelerinden birir.i tayıın. ıuf&Jl1l bekle gendlni tAJP1&· kJYlll&ti vardır. diyor •c yine eımu. - Biç blr oey değil! BUtUn bu e.ı n aaydı ve onlan yine ipek klf!Uan 
l.balt:ı~nkın şifreli killdiııi def· sen de dlfard& dürtWt o-Jl!fnıaJJllDI- Jarıa JJl""guı otuyordu mnııılann evimizde olma111 ne tuhaf '"' m in keıelerl Jçlne koydu 
.,ı\. -.... " ku.rc 1 ag~a '-""la- -•· ve tıenfı1Ue ..-t-e· ~ vey, diye dtlşUnüyordwn Niçin sor_ 
L"Qlly.... a am u""• :ın...- ~...ııuHmt ,.na •--- a- ........ de .uıcet ecııyortardL JbD -u ııi;t._": .. ~ kasa da .,,.ıldı, dört, aer ne tJıe, gegI'O"D~ ,,. ,...... .__ -alcla· dun? - ı il& kırk yedi orta, ytrmi bUyllk, ""Sıt ald -s "' eımastaı1s oynuyoı". on.-• pa.... Hayır bilmek ~tedlnı cıe. iki daha bUyUk ve bir n bUyUk par 

lt().Yd 1 vo getirip pilotu? ceğilll· uss cetıtne eolrtU ~ _.., __ .,..,a _,....,,.r, bir ktlme yapıyor ıı u r _.
1

_

1 

de .,...,,ti .... ntaJOJ2U!l _.. BUll.. , ...... ..,_ .....,- Odada yine bir sükiUıet be lamıştı ça, diye kaydetti. Sonra Birkaç avuç 
• •• n.en......,.. •""' ' :Eli'li r-- -•-as çı:ıta....- __ mft••"'m tıstOne yayıyordu h ctoltdll .,.... -'bl --.ıt ve -- - Jlm bu anı zenginliğin tea1rl altmda dolııw ufa eımaalar ve toz. 
bdts bir a.UÇ bir ,eı&ıe •• T- Bu adam kansız, zarı.t, kUnJ ve asabi ~ı 
01

d Pllotun gözlerinin i~- ıarr. knlıcıın •çan Jal)'dD'lyordu. JbD daJDdl. J)almık çehresi ve kfiçtlk kalmıitı Bu ıa,1 rm güz ıllğlnl hl&-
); ita,· ub·: Bu bakışlarda _btr JJ ınasar•n 1l1:1tune.,urd1L öteki: . göbl~ ac .. vle bir aokak çocuğUDa bt'nzl eetUlt1 çir değildl Onların güzel ol· 

I! rr a ........ la anla•"ı:l .ata· bir "Utur - -MI Yaınıs - • y duklarmm fnrkmds bilP de>IMJdl. Fa· ltı ...... , .T""' ıcaııa • re'I dq;-· _ __,.,,, Havvan kedi tab'atiude tama 
6

' 
•• .:Ordu, bos yere çırpı- _ su dab• bir ve blltlD 09pıertnl :vv• ... ~ kat bil •Uk bir tahayytll kuvveti saye_ 

~t d alcat na.file.. yoktu.. bir b& ııu1gıç dedi men ı'ejenen bir ttptl. sinde. bunlarla bayatta ne fribl ,eyle. 

~~Ut a:vananıadı. ka a.rıı:s.ya ~ttı. _-.1-P t- ııatt e1maııJara dolnmnuyordu. Çe.. re sahip olacal'"mı dUşUnUyor ve yeni 
Yo'"'·- ar d ~ JD9'1'- _ ....... ı e•·---e ve dlr98flnl masaya .. ne : ouu, dedi.. Anlauuya. :euıııarıı' igln e, r ftrdL Bil' - '•"""- haya m başladığını hl.ssediyordu Ha 

l'ıl}l1 lliftı Pl"OJ'elerlmi, t,asav- ..,,, _,_,.., bUJo'iltc e~ kesme el· dayayor ve önOnde kmlcım Sll(&n taf· yalhan.,.mde kurduğu aaraylnrdan 
,.,_, b il ~ı.•uu o-- kU""'ır ·- ı-- .,,_,.•yordu. :Her nolttai nazardftll t a~ı -uı aomda tanlar b e ..... de çok ...... 1 yıııın -- - nat!J. korltmaya blle ba•tamı,u. çln 

lya,bi " o . blJldf'D :eunıarı b r " d ldnin alcal bir tipte idi. Bu .. İ'ir lirler .• De.ha önceıerı ce ıar ,.tl<a,rıyordu. ~er1yor ": karşısın a A '11'n bir gtılme hamleıd kopmuştu. BU §ey rnas '< ıı.stııne D nah' -"e yetlpıl§ bir fll z .. e Olur mu? diye 50t" ..... nrıt . 6H1•rt a,damo !l""'uu tUn bu " •! r jmkAnmz glSrünUyorlar-
?.arna ·•• . ıı.ıJ!nde rıı...,.. 1 ordU· Jbll...,.... ,...,dL Ku--et ft tavr!yle :tıaklk.l bir " b iki n, bana gUlerJm•?ı.. - c:;unef TO'f'l!• d Y 6 - • • dı. n ına ragmen eımulnr önUııde, 

ıı ,. d(' sen de gill"ccltsı~.. ene e(!!yOidU· de~&>.. Gorilla:P beJlZlyordU. annı ll llnd p r1 yor! r ve ıursı· ıro.rı var Senin gülil- ıııu•Y arı parÇ& ]Jaliıı dar Jlllf !ri ve b!rblrinden malt duran gö nı al v. ndırtyorlaıdı. Y!n .. l(illmeğe 
\Ju 1 lll b"r cocuk gUlll§U gibi- - :SU~~Ulrl!l· Jlepııf bG 1:• k!rfnrl , llk bakışta IUmat l U<ln eden ııı ı ı Sor.ra bird bire .Malt MS· 

~.1 ı ~~ hakaı et yoktur .. O· ıars. :;: ıl!trı yetrnly<>r :_.:.. .. daha ~ık ve dUrU t bılr ifade ' rd• n etııdı . "ı>. U (' ~ ., ı D•Jdediö•u•~ k d n akılırea biraz !azla n ıklık 1 "'tları n de anlataca~... TabU ,. ter. "7'- bfıtdell ..-ıı \'tl m 11 sind h - Havdl unı:ı.n bir sayalım. )lce 
~clil:o... karxşbrdı .. Pilot d~~ - g(ltlln bUnıan on ve ur.aldık görUJllrdU. Çehre er d ki.at etme ı ve n musluca çalıpualı_ 
llr ~ du .• Patronun ,•crdi'.:'1 razl1 • errnenı. çız.gtde bir ırrat vardı, ye pM!yctl sm. J!.ın A.nlayor musun T 
lıta ~~Ünde duranların tıpkı- bir f!y11uı. ',.·trbzlY&ne ııordU~_ ... 4.,..· karıüd.erl Jıakkmd• yanıt' bir lnUba ..,,,..,_ d' ..,,.... Tll"" - ·•tan -- •n• · birdeftblre· Bu n:Utale Jtmln hoşuna gitmf'mı,. 

oı:ııa ..... erleri idiler .. Ken ı- -OJI bin ın!? El- .... tledfrler. veri.yordu. Jım • iı:ııı. .:ın olduğunu sanın•f!tl.. - ki misli ltryıne..,.. _ )(OC<lVtıerlcr e1ll bin dolar eder, u . .Ma t tekrar etti· "Anı11dm mıT., 
~l'ctll &'ülüyor, sevinçten deli ma ıı:ı>re. 'ııır tıald b'.r nıU· dedl Matt hemen: bu aı>zd bir nevi tehdit vardı. öteki 
<ıhe ·~l' ftelC şuna bil' par(A ald1 ve etU. _ yuz bin, cliye ceftP ftl'dl bıtmcn mtıda!aaya ~çere.'<• 
-lat-~ıcı.e ~ağrtJardan bir tane- yıgnıd8ll vrıyıe onu 111~ sır dakika stlld\ttaıı aonra. Jlm yL 

'~il r1 Pılotun önUne koydu: tehaB!ıs ~ kfYT'le· ne ı;ö?.e beıJla.JJ. 
. ~tııı~ı:ııedi .. Ba.l}la.ngıç projem- Jlın ~:. ~ t9f blD ıtolf' ~ı - B11 herif. at.aba bOtUn bunlnr1 
l'q ~tt :\ esrarengiz tayyare- - 'f'aıı'Vt"ff!rek' öbllrflndel' ne ,·apma.k I.ııt.ı: ordu, bUnu bilmek ta· 

t \'~ ; hl~ beş yüz kilometre tıı:ıdedlr ;.nıtfJ u ,.ım t~rdlm Onu dOıtkAnmda.kl aandığında 
llıı rrıe~<' .ınuvı;.ffak oldum.. bU!trı'luııtı .U oc: biJ!f! bile Clll muhaf ed eğim r.ımn tml t m 

. flu . y lışrnez bir hız olacak - 'Bi!I fili, Tam bl ııırfl ı 1a öl n a n ın 
ışın . --«ıu· ~-'·# ı.I 1 

\ ~Pn-ı tahakkukundıın enu- aııı.rrıaz.!tn gnra,c>r l(tbl OIUr"N · d• Jelttrlk cep lAmb::.IUlDl ~ :-am 
11 

• 
al'ııQ hak ~asıl oldu.. . . Jtrn rUY8 oJduk, Jıl&lL 0 tında ne nıanzarada olduğunu dl\. 

ltt a eskı şefpilotun yUzU· - ç.oJc -ı:s .ıırecet'S1 .. şilJıdU. 
~ ta~ Su gözlerin donukluğu gnseı b1J' ısa~ dalla p,.ıııc dilfODUyor _ BUınemez. dedi. Belki ortağına 

l tnı sıkar gibi oldu.. Ba· Fıı.kR.t )IJ.tl ___ , blr oYU" oynamak 111temiftl. Eğer w· 
'- ı:. anına · tadar _.er 1 asa dık ~~'"aI1tı • ve: - ... 1-"" lflet1Jlc&Y8 1r<-:!M• oradan geçm!A om Y • ·~ ... p.ı.--· belki f'.mdt)'e kadar kaÇlllll olacaktJ. 

tı:rı ~ i salladı.. Ve sonra yine ~r. dlyordU· ıunıa olSUJJ• biÇ çaJır ZaİuıediYCJrWD- Namuslu ınaanıarm a· 
Ön~ .... btıııladı: _ vaıcat;: ;.ıs ııarfed~ • ıumd:ı da bmllZlar oluyor. Bunu ga_ 

"ı ~ t vyaremi ltanatsu: adan bOl ...,-Jıelldl. ya...oa. 118ıeıe-rde de olrnmut olmalmm, Jlm. 
ti ki rkf?. yUz kilometrenin m Jı(aıt'Jll ~tıl ya. ıte ]lada!' ol. ()rtaldar. dlllm& 111rblrlnlD boynW\ll 

B rb1rlmlıe k~ı dalma namwı 
ıuca hareket etmedik ml 1 diye aordu . 
tç!nde bir ıı.ıyanet dllıünceal haaıl ol 

nıağa bqlanııof.t 
t n fakir olun,. n muelu oı_ 

rı \ Okt!Jt t n çok 
ı /ı t 'k 1 l'ftll. ( \ il 

bir ' ıymeU ?ıaız o bilir. Şlm z n 
gill olduk. Namuslu damlan gibi 
bırbhiınlzo karp harek t etnı~llyl&. 
anladm mıT 

Jlm söz oıırun diye: 
- Tablt, 1&ğtr değlllm tıttt:rorum. 

dedi . Fal:at, gayri 11ıUyaı1 olarak 
tçtnde karma kangık dU unceler dO 

laftyOrdU. 
ııa~ ~meceye yanqb. Orada bir 

Jlma baktı öteki: 
- Tam ın d dl. 
Mıı.tt he bı ve kopyeslnl birer ki 

fıda yazdı ve sonra ar:ııanr.da takalm 
ettl. 

dOfru olsun diye yapıyonım, 

dedi 
Sonrl\ tekr r çekmec ye doğnı yU. 

rO.yerelt oradaki bir ker kes kdfldL 
nı bo alttı. Onun iç n" elmaalan yer 
leştfrdl. Bunu bir mendile sardıktan 
aonra vaııtığtn altınR kn dıı Yatağın 

kenarıı a olurdukla.ıı onr ayakkap· 
1 rtnı < ıkarn n a Nı !adr Jlm, bir ta. 
rr.ftan ııyakkabılarmın hıltlar nı çö. 
urken 110rUyordu 

Hklkln 
eder mi? 

- Uph siz. 
-öyle i bun 

balta nu dr l<ll 

nl 

- Kolun naaıl oldul' Diye sordu. 
Fakat Malt bu BUalden llpheye dil§. 

mft,t.tt: 
H r hald kuduz bastnlı na ya. 

on n tip P r n tarkıı 

mu,tı ve bwıa t nd n kllttlr ed 
Fakat ytlksek aoıııe: 

rkuyor gibi g!Srünllyo un da. 
Hl.al n dllfen eımaalan ne yapacak 

IUI. MattT 
- lllr çıttllk alacağım ve t et'_ 

flm. F~.J<at aceleye ıuzuın yok. Şimcll 

U\"Wl\Ak ıauyorum. 

(Deuom• l'M'WI) 

Karısını bıçak
hyan adam 

---0'---
Valimiz dün akşam 

Ankaraya gitti 
Vnlı v E y J, i inuz Dr. 

Ilttfi Kırd ı· dün l\ am Anka
:va ltm ir Ankarada üç dört 

Un kalara.k muhtelif meseleler 
ctrafmda alw adarlnrla. orüşe. 
cektır. 

Gazino ve bahçelerin 
tarifeleri 

Yaz m vsimf münasebetiyle 
bUtiln gazino w bah~lerin meş.. 
rub t t:ırif eleri tesbit edilmiştir. 
LUks sınıf ayrılan mbesseseler
d n msada dı er sınıfların Qc. 
retl rinc yU r para zam yapll.. 
mı br. 

inhisarlar Vekilinin 
tetkikleri 

Gümrük ve İnhisarlar Vettıı 
Raif Karadenız, dün de tetkikle. 
rıne devam etmi§. inhisarlara ait 
mUesseselerde meogul olıırultm. 

laveçle ticaret müza
kereleri neticelendi 
TUrıuye • I~ t caret muza 

k rel nnde ta.m bir anlaşmıya 
vanlmr tır. Anl manm yakın. 
da An.karada ım 1 <' ğı, An
karadan gelen h be terden an. 
1 ılmaktadır -4----

Dünkü ihracatımız 
Dilnkil ihra.catnı. yeklınu J O 

hın lira id . Dün. I va.va. torı • 
Mı ıra tutti.n ,J.<"'ılı tıne yerfıst ı 
satılm1şbr. 

kh,z_l:ı.rdn ta.yyareıerbı _ saııa .ıs~ ... -~ "'9 ._ 
hır daha doğı:uiamSr ,....-. 11119 ....,. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
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• • o ç 
az 

va 
a 

r arının yaz tarif esi 
iç·n ·skele erden köoruve r 

Anadolukn.\ a andan 
Ruınelrnıı \'a!;rından 
'Y tminıahalled en 
Sanycrdcn 
Büyükdereden 
Kirecbumundan 
Tarab yadan 
Beykozdan 
Pa ııbah~eden 

S.D. S.D. s.n. s.n. S.D s,n. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D ~.n, S.D. 
5,40 6,50 7,25 9,00 10,20 12,00 13,35 16,30 17,20 19,00 21,05• 
5,48, 7,00 7,35 9,1010,1012,08 13,45 16,40 17,30 19,10 21.15• 
6,00 7,15 7,50 8,45 9,3010,35 12,20 14,00 15,20 16,55 17,4519,29 21,30• 
6,04 7,l!l 7,54 7,49 9,34 10,39 12,24 14,04 15,24 16,59 17,49 19,29 21,34* 
6,10 7,25 8,00 8,55 9,40 10,45 12,30 14,10 15,30 17,05 17,55 19,35 21,40• 
6,16 7,32 8,07 9,47 10,51 1~,36 14,16 17,12 19,42 

·.n. S.D. S.D. 8.D S,D, ~.D. S.D. S.D. S.D. 8.D S,D 

6,22 7,40 7,45 8,15 9,03 9,55 10,5712,42 12,50 14,22 15,40 17,20 18,04 19,50 19,55 21,50* 
6,05 7,20 7,35 8,00 8,05 9,3:511.1011.15 12,5514,3514,40 15,50 17,05 17,25 17,55 20,05 22• 22,05 •• 
6,13 7,28 7,56 8,09 9,44 11,18 10,41 13,03 14,49 15,58 17,15 17,16 18,04 20,14 22,14•• 

\' <>::ıfüöyden 
Çubuklu dun 
1sttnycdcn 
Kanhcadnn 
F..ınlrgllııdnn 

Rumeli hisarından 
Anadolulıisarmdruı 
Jrücilk PJajdı>"" 
KandillJdcn 
BebeJ...-ten 
Vanlköyden 
Amavutköyden 
ÇengelköyUnden 
Bcylerhelindcn 
Orta.köyden 
Kuzguncuktan 
Usküdnrdıın 

5,55 6,31 1,00 7,45 7,50 8,25 8,3o 9,15 0,20 10,05 10,10 ıo,50 11,25 12,25 13,oo 14,25 14,4517,30 17,35 17,45 18,33 20,00 22,10 
6,21 7,36 8,18 9,53 11,26 10,32 13,11 14,58 16,05 17,08 18,13 20,23 22,23** 
6,37 7,52 8,37 9,2110,1710,35 11.4013,07 14,51 17,36 17,42 20,06 
6,28 7,43 8,2510,00 10,27 11,33 13,18 15,05 16,13 17,00 18,20 20,30 22,30 .. 
6,45 8,00 8,45 9,28 10,25 10,35 11,40 13,15 14,57 17,50 20,13 22,20 • 
6,52 8,07 8,52 9,20 9,35 10,32 10,27 11,47 13,22 15,05 17,10 17,57 18,57 20,20 20,35 22,27* 
6,35 7,50 7,53 8,33 10,0811,40 11,45 13,25 13,35 15,12 16,20 18,28 20,38 20,4.3 22,38** 
7,45 9,42 10,12 10,17 10,40 10,3111,44 13,29 13,39 15,12 15,16 16,24 17,20 17,4818,05 18,32 19,05 20,27 20,42 20,47 22,35• 
6,41 7,45 s,oo ~..-o 8,4310,18 10.2511,25 ıı,50 13,35 ı3,45 15,22 15,30 16,30 11,26 18,38 20,48 22,45 •• ııt~ 

263~ nunıa.ra ~ Wı'. 
7,00 7,15 8,00 8,45 8,50 9,30 10,10 10,47 10,50 11,55 13,30 13,52 15,20 15,22 18,12 18,17 19,22 20,55 22,42 ı~ Tilrldyc tınar ,o.ı."1_..r 

ğtm bin Jlraya alt blJld pr 5,50 6,30 7,10 ,7,55 S,57 fl,35 10,32 11,00 12,02 14,00 14,17 15,12 15,30 16,37 17,33 18,12 l!l,0:.? 20,32 21,03 
6,48 7,00 7,22 7,48 8,07 8,52 9,25 9,37 12,02 13,37 15,38 17,40 18,10 18,20 18,45 19,15 
5,57 6,37 7,17 8,02 9,05 9,4510,4011,10 12,1012,5014,0714,10 15,45 16,40 17,2517,47 18,05 18,52 18,55 Hl 50 19,35 20,25 21.10 
6,02 6,43 7,23 8,08 9,11 9,51 10,46 11,16 12.16 12.56 14,13 15,51 16,34 17.19 17,53 17,59 18,58 18,49 19,4119,44 20,19 21,16 

?372 rumaralı -: ~ ~ 
Zuhurunda bUlUl1 ~( -....., 
edt'rlm. ~· 

7,00 7,35 8,20 9,05 !l,50 12,15 13,50 18,32 
610 6,50 7,30 8,15 9,20 10,00 10,50 11,25 12,25 13,05 14,20 15,58 18,00 19,05 19,15 19,50 21,23 • * ~ 
6,20 7,00 7,10 7,40 8,20 8,25 9,00 9,30 10,10 11,00 11,35 12,05 12,35 13,1513,55 14,30 15,05 15,40 16,05 16,55 17,35 18,10 18,15 19,05 

19,15 20,00 20,4!i 21,05 21,30 22,30 23* 23,05 .. 

* ttlıllo ~ MlllıürUnıO zayi ;,.... 
yapt.IT'acağnnds.11 ,. '-. ,,. 

7,18 7,42 8,22 9,12 9,57 11,02 12,2Q 13,57 17,45 18,10 18,40 
yoktur. ,.,- ~ 

l - Tarnbynifan 12,50 vapuru cumnrtesi sünlerf 12,45 de Büyük dcred<'n har<"ket cd<'ce'ktir. 
2 - (*) işaretli seferler 16 hıızirandun itibaren lBpılacaktır. 

R~ktaş SIJIJlll()lddl"' 
dııncm KA'1f * · ,P i 

* * ıall'I'·' ~ .conı aıay. 41 ~Ji]r ~.,; 
IUkten aldığı?ll aıık~...-

3 - ( .. ) isaretll seferler 21 hazirandan itibaren yalnız curnar tesi günü yapılncaJ...-tır. 

'Uslrliıbrdan 
D.D. 

5,20 
6,20 
6,50 

7,15 
7,40 
8,05 
8,30 Ka.b. B. 
9,00 
9,30 

10,15 
10,45 
11,15 
11,45 
12,4-0 
13,25 

... 

Zi 

Beışil rtnşa 

8.D. 
14,00 
14,35 
15,00 

15,20 
15,45 
16,05 
16,35 
17,05 Kab.B. 
17,50 
18,25 
19t20 

19,45 
20,15 
21,10 
21,30 

Bc~;ı~taştan 

D.D. 
6,00 Kab. B. 
6,30 
7,05 
7,25 
7,55 
8,20 
8,50 
9,15 
9,50 

10,30 
11.00 
11,35 
12,25 
12,00 
13,35 
14,15 

esküdara 
s.n. 

14,45 
15,10 
15,30 
15,55 
16,20 
16,45 
17,25 
18.10 
18,50 

l!l,35 
20.00 
20,30 
21,30 
21,45 

Kuruluş tanhi: 1888. - :iennayesı: lUU.llUU,UUU l'urk Lıra..cı 
Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve tıcari 'ıer nevı banka muamelelerı. 
Para blrUrtln::nlere ıs.800 l1nı Umunıye vertyoı. 

iAra&t Banka.sm<1a ltUmba.ral:ı ve Dıbe..rm2 tasarnıı nep"~'- -.11n en u 
ı:ıo l1ra.sJ btllunanJa.ra scnecıe 4 de1a ı:ekilece.k kur'a De a§ağıdak1 

plADa göre lkramJye dağrtılac8 ktJr. 

f aded 1,000 11.rnltk C,000 Un 100 aded 60 Umlrk 5.000 Ura 

' • l500 • ı.ooo • 1%0 • 10 C,800 • 
• • 250 • 1,000 • 160 ?O s.zocı • 

tG • 100 • C.000 • 

DIKXA T: Besaplarmda.ld paralar bir sene lçlDde 50 llradruı &§ağ 

~ye:ılere lkramJye CJl.'tlğl takdirde % 20 Cazlnsfyle verUCCf-'~t:1r 

K~l"· '•r: 11 Mart, 11 Haziran 11 EytQI, ıı Blrlncikıı.nun :.arl.ble. 
rinde yapılır. ' 

....................... BllJ ... IJB .......... lilii 

AA M 

Otel yapılmaya elverişi! 
kırahk bina 

1 
Ankara caddcsinitı C!: n.ctcbcr yerinde fcvkaliırle 

vatlar ve nydmlık bir bin:ı im-al ıktır. 

\'akit gazetesi idarchruıc~inc mürnc:uı.t. 

nuzarctli ha-

VAKi matbaası 
Kitap kzsmıı1.1 
tanzim edip 

qeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler nflm•nR rli7ö-i t!\leri alır. 

ARABA VAPL'RU SEFERl~ERt 
Uüskiid:ırdnn - Kabnt:ı,.c;a 
7,30 

HAREM - SALACAK IL'\Tl'I yi ettlm. YenlslDI - ti' 
alnin hUkmO yok;,:_ ~, 

8,30 
9,30 Ankııra Ekspresi 

11,00 
12,30 Ankara Yolcu 
14,30 
16,00 

Köprüden 
Harem 
Salacak 
Üsküdar 
Köprü 

7,00 
7,15 
7,25 

7,40 

9,20 9,20 13,30• 16,00 17,25 19,15 
8,10 9,35 13,45 16,15 17,40 19,30 
8,20 9,45 13,55 16,25 17,05 19,40 

8,35 10,00 H,10 16,40 18,05 19,55 

Kaımnrnşa: ;,_... ,...., 
maraı'l:ı sıt ( 

Ali.**~~ 

17,00 &efer yalnız cumarte 1 günleri )apılır. 

8444 numaralı yllk ~ 
zayi etUm. Yellı.flllıur ....-:; 
klsin'll hUkmil ı:.:.-.. ~, 

tstanbul: ,_,. ..,......~, 
18,00 
19,30 
21,00 

Kıı.bata~tan 
S,00 
9,00 
10,00 

- tlskiidara 11,30 
13,00 Sirkeciye de uğrar 
15,00 Ankara Yolcu 
16,30 

1 Parke kaldırımı yaptırılacak ! 
l Siirtte "urtalan yolu Ko:ıtrol Amirliğinden: 

1 Siirt _ Kurta!an yo;unun Sll":'t mebdeinden itibaren 600 metrelik kısmın 
parke kaldırım inşaatı 30.6.941 taril.ine müsadif Pazartesi günü saat (l::?) de 
Kurtnıa:n yolu kcntrol Amirliğinde mUt.e,.<ıeJtkll komisyon tarafından ihalcm 
yapılmak tızerc kapalı zarf usu:ıyıe eksiltmeye kroıulmuştur. 

2 - Kcşlt bedeıl 20VS8 lira ve nıuvakka~ teminatı 1606 lira 60 kunı§tur. 

3 - Tnllplcrlıı temınat mektup veya makbuzlarını ve ihaledc.c en az 3 
g{in e""e: Siirt vilAyetlr e müracaat eaerck bu 1.:,ı için alacak lan fenni chl!yet 
ve'!lkalarmı htJ.:nilen 249<> No.tı kanun hllkılmlert.nc tevfikan ha:tırlayacak. 
hrı lt'kl!f mcktup:armı ıhale gnnn aaat on bire kadar kontrol llmlrllğine 
•cvd\ etmeleri. 

4 Bu işe alt keşıt ve §art.:ıa~eyi her gUn Diyarbakır Nafia Mhcürlli· 
ıtunde ve Sllrltc kontrol Amirll.ğlnd~ görebileceklerdir. (3033) (4307) 

Üniversite Rektörlüğünden: 

FakUlt<"lcrlo dL' rn.babcU ve ı.:czacı ınelrtcplcrl son smıf t.aıcl:ıeıılnln as
lwrllk ikmal J'lltihanları :5. hazıran 1941 tarthtndc baglıyacak J6 haziran 
e.kşat,..ı scn.:ı erecekt!r. 

AlAkadarlıı:m tallır. taburu \:omutanltğma müracaatlan. (4267) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 

AKTtF 
lta.'18 : 

Alt.ıı; : satı Kilogram 
Banknot • 

72.604.515 

Ufaklık • • • 
Oahlldckl !Uubablrleı : 

Türk Lit'llSJ • • • 

Harlçtcld Muh:ıblrler : 

Altm: Satı Kilogram 12.937.317 
Altına tahvili kabil 1erbeat dö· 
Ylzler . 
Dlgcr dövizler ve borçlu Kllrlng 
bakiyeleri . • 

Hazine Tııhvillerl : 
Deruhte edilen enakı nakdiye 
karşılığı . 
Kııııunun 6 • 8 maddelerine tcvfl· 
knn Hazine ta.ra.fmdan vA.kl 
t.edlyat . • • 

Senedat Cllı.daw: 
rıcarı Senedat . , • • 

P.:5ham ve tahvllAt elli.danı ı 

Deruhte edileD eYrakı cakdJ· 
f yc.niD karşılığı eabam Ye 

l ta.bviltu ltlbar1 kıymetle 
Serbc&t Esham ve Tahvtllt : 

Avnnııl:ır: 

Altın ve döviz tızerlDe an.n.s • • 
l'ahvllll.t tızerlDe avan.s . • 
Hazineye kına vad avruıs. 
Hazineye 3850 No. kanuna glSre 
a.çllan altın kareılıklı avana . 

Hissedarlar • 
Muhtelit • • 

. . 
• • • • • 

102.124.058.03 
8.763.5!)1.50 

613.489.50 

4S9.693.25 

18.197.370.57 

45. 005.928.56 

158.748.:563 -

21.253.171.-

275.848.922.19 

46.145.383.ll3 

7.D2i.7l8.41 • 

4.741.(i!) 
7.808.722.-

15~ 684.926.7!1 

t 

111~01.139.03 

459.693.25 

63 .. Z03.299.43 

... 
137.495 .. 392.-

275.548.922.19 

M.073.102.34 

166.498.890.44 

4.M0.000.-

1 
9.SJ!l.463.02 

Tekfte --82-3-.4-29_.4_0_1_.i_O 

ı Temmuz 1938 tarUund~ itiba.reıı. 

17,30 
18,15 Ankara ekspresi 
20,00 

21,15 

!la Arıı!An ll9ft 
Hasan AJ<N• 

Sahibi: AB'#~~ 
- yer· ~Al:~ llY Basıldıgı · tJ iCP"_.:ı.a 

Umum nesri"' ~ 
~fik Ahfllll 

..... ",,, lr:ıhlsa~lar U••· ... 
mOdtirltiğünd••·' "" 

ı - Şartnam"'i muabin0< , •330> kilo KaZOln .... ..-;:::.. f 
alınacaktır. ~ 

2 - P~tzarltk 9 tUM i Pazaı·te?>I ı;UDU saat 15 de l{a~ 
besindeki Alım Komlsywunda ı-apılacaktlr. ~ 

8 - Şartr.ame sözü s-eçcn Ş'lb:?f.cn par.ısız aıınablli'· ~ ~ 
4 - istcklllcriv pazarlık Çl'l la\"in o\u:ıan gUn ve ~ -,_ı 

ıcn fiyat üzerinden % 7,5 @v··n~" paraslvıc birlikte rıı 1 
müracaatları. 

Akhisa~ beledivesinden: dfl" 
tıtd!IJll 

, ~ Kazıımı; ı.ımıı..,11 temUl'lt l~!erln!n -t..r yıllık 111~· J/1# 
mc\erine tevfikan ve k&palı zart ı.ııoullyıc eksiltmeye çık t,edlf· _. ~ 

? - :tlıRksi 12 Hr.~rnn 941 ı"e~'!mbc ~nil ıast 115 --*' 'I 
3 - Ik<'!Pl' muhammen! .. ı\OC itra olup muvakkat .J 

% vcdl bı1çuğudu~ ~· ? 
4 lst<'klı!f'rtr. ı.onunun tart!, vC"çhllc mektup\a.rınJ (t9'f""' 

sa.at evveline kadar vermeleri ı:ıın olunur. 

Bankası 31 ' 5 I 1941 
PAS1 F 

Sermayf' 
lbtlyat ak~ ı 

Adl ve fevk&ltlde • 
Huausı 

• 
• 

• • 
• 

1df'vWd!'ld Banknotlar: 
L>erubtf' edUen l!'n1llu nakdiye 
Kanunun 6 • ~ ıncı maddelcrlne 
tevfikaıı Hazine taratmdlUl •akJ 
ted!yat 
Deruhte edJICJl evrakı oa.kdiy• 
oakıyeaı 

Kar§llığJ ı:.amamec aıtm oıarall 

UAveten tedavüle vazedlleıı 

tteeskont mukabili UAvctcD ted&. 
vazed. . 
Hazineye yap:'"n altm karştbklı 

avanıı mukabili 8902 No.b kanUD 
muclbllloe UAvete.n tedaVWe va· 
ıedllen 

MEVDUA'I ı 
rtı rk Llruı : 
Altm: S&ft Klloın.m 

• •• • 

877.150 

3~ No. kanuna göre Baztııey• 
açıla.n an.ne mukabllJ teTdl ollJ' 
nan altınlar: 
san Kilogr&m 55.541.930 

Oiriz l'aab.blldab : 

A.Jtma tahvili kabil dövizler • 
Diğer dövizler ve aJacaklJ KU
ring bakiyeleri • • • 
Muhtelif. , 1 1 • 1 • • 

752!? 019.lf 

6.000.00~ 

155.US.563· -

21.253.171· 

l3i.495.S9:.?. 

11.000.00o· 

250.000.000.-

109.000.00°;::. 

68.727 .G4 4 .2f 
ı.233.78~ 

lııkonto tıaddi % 4 Altm n.ze:t.n. an.ı:ı.e ~ J 


