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rl 

Son Beşinci Kol 
Giderken 

Yurdumuzu Rehine Koymuşlardı. Hükumetin Yeni Kara
rile Bunun En Son Alametleri De Ortadan Kalkmıştır. ! 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
ıe:vinizi ' rehine koymıya 

nıecbur olduğunuz zaman 
kUnya zından kesilir. Bunun sı
kıntısı korkulu rüya gibi sizi la· 
ıp eder. 

d Bu memleket 188 1 senesin-
en cumhuriyet günlerine kadar 

~"~:n. altında bulunuyor.du. Hatta 
ının hafif alametlerı, ondan 

' nra bıle Paristeki Düyunu umu. 
mı e ıdaresi şeklinde uzaktan 
;ağd devam etti. Her birimiz 
Urdun ecnebilere rehin verilme
~ndekı manayı ruhumuzda duy· 
ıık, bunun sıkıntısını seneler

tc çektik. 
u Bugün ıhükumetimiz, Düyunu 
~Utniye idaresinin vazife göre

ce.: halde olmadığını ve zaten 
~i borçlardan çokluk kısmının 
~tk ellerine geçtiğini ilan ede

r l idarenin vazifelerini üzerine 
h.1.Yor. Böyle bir dakikada derin 
ıt «ohb çekrniyecek bir Türk 
~\'vur etmiyoruz. Senelerce 
ta~' rnanevi bir baskı altında tu· 
ta 11 aıkınnların habrası dün bu 
l tlı haheri okuyunca canlanmış· 
~· Bunların son alameti maziye 
~r1flnca ıher Türk, ruhunda el-

tte jbir ıhafiflik. bir ferah duy· 
tlltııtur. Evi rehinden kurtulan 
lldı.- f h . . 

-•ıın era ı ve sevıncı ... 
DüYUnu umumiye, Osmanlı 

~a~&~orluğunun ~~ibd.~~~· ce· 
letı, ış bilmemczlıgı yuzunden 

tı_ler:nleketin harimine sokulan be· 
f~i kollardan biriydi. Türlü tür· 
ul ecnebi imtiyaz ve menfaat av· 

cı arının kurdukları bir yabancı 
b~ktı. Memlekette he~ silik 
P ı.r halde iken bu ocak tütüyor, 
~rlıyordu. Memleketteki filen 

11İifutlu hük\ımet kuvveti Düyu
~ll Unıumiyc idi. Bu idarenin İs: 
b llhulun en hakim noktasındakı 
ltıaıı, bize iktısadi !bakımdan 

}'lhancıların esiri olduğumuzu. 
~~Urnu.zun onlara rehin veril· 
d l.ği~i hatırlattyor ve kendi ken• 
lln~i idare iktidarında olup ol· 

~adıfürnız ıhakkında kalbimizde 
:~l>~eler uyandırıyordu. Her be
~cı kolun tabii rolü bu yolda 
~eler uyandırmak olduğu için 
kı 11Ylı~u umumiye yarım asra ~a-
. n ıbır müddet Türkiyede beşm

~ı kola mahsus vazifeler görmüş 
· :ıncktir. Yalnız dürüst olmak 
~ın İtiraf edelim ki bunun mesu
?ctj ccnebilerde değil, onlara 
•raat veren idarelerde idi. 

d' «F'alan yerde altın bulundu> 
d~~ haniya bazan bütün dünya 
t 1Yc dönerek oraya üşüşür. Kı
lım rnuharebesinden 6pnra bizim 
,apraklarunız hu neviden bir ha-
•c.:... ah . . .. ,c a ne olmuş, usta nntıyaz 
'\'cıları kendi memleketlerinin 
~llaurn halkından yaldızlı vaad
ltrle kopardıkları paraları sene
lerce buraya akıtmışlardı. Para· 
:tın bir kısmı komisyon diye 
,...raya girenlerin elinde kalmıştı. 
"'C • h' rıye kalan kısmile saray ve 

1
9bit hesaba dayanmıyarak sırf 

~}'Uncak diye donanma yapıldıb .. 
iid •çın memlekette •bu paraları 

sahaları inkişaf ettirmek için gay· 
retler göstermiştir. 

Hükumetimiz, Düyunu umu
miye meclisine kalan aon vazi
feleri üzerine almakla Osmanlı 
İmparatorluğunun alacaklılarının 
hakkına hiçbir saygısızlık göster
miyor, aksine olarak bu hakları 
daha iyi bir surette koruyor. Doi· 
rusu aranırsa bu meclisin Pariste 
devamına hiçbir mümet sebep 
yoktu. Ancak atalet kanunu ve 
ala.kalı memurların hususi men· 
faatleri yüzünden devam edip gİ· 
diyor, alacaklılar hesabına hiçbir 
menfaat temin etmediği halde 
bizim ödediğimiz taksitlerin bir 
kısmı ıbu mutavassıtların maaıına 
ve idarenin masrafına gidiyordu. 
Meclisin vazifelerini hükumeti
miz üzerine aldıktan sonra tedi
yeler safi bir ıekilde ve doğru• 
dan doğruya alacakhlara ödene· 
cek. Meclisin lağvından alacaklı
lar ıböylec~ menfaat görecekler· 
dir. 

Hükumetimizin kararı her ci
hetle yerindedir. Maziye ait ıon 
beşinci kolun bu suretle taafiye
ye uğradığından ve yurdumuz es
ki rehin muamelelerine ait aon 
alametlerden kurtulduiundan do
layı hükumeti ve keneli kendimizi 
tebrik ederiz. 

Yugoslavya Sulhu 
ihlal Etmekten 

Sakınacak 
13aşvekil /(omşu 
Memleketlerle iyi 

Münasebetlerin 
İdamesine Devam 
Edileceğini Söyledi 
Belgrad, 22 (A.A.) - Ava

la ajansı ıbildiriyor: 
Başvekil T svetkoviç, .~işd_e 

parti konferansında eöyledıgı hır 
nutukta ezcümle demiştir ki: 

Halen, sarih bir enternuyonal 
vaziyet kar§ısında bulunuyoruz: 
Bugün vaziyetimiz o tarzdadır kı 
harici aiyasetimj.zi, ıimdiye ka· 
dar olduğu gibi ayni hatlar üze
rinde takibetmemiz, yani her 
türlü sergüzeştten ve sulhu ihliı.l 
edebilecek her ıeyden sakınma· 
mız lazımdır. Bu sebepledir ki 
bütün komşularımızla iyi ve dos· 
tane mürı.aseıbetler idamesine 
ehemmiyet verdik ve ehemmiyet 
vermekte devam ediyoruz. 

Başvekil bundan sonra, pek 
yakında birkaç milyar dinarlık 
bir d;hili istikraz çıkarılacağını 
haber venniş ve bu iStikraz ile 
büyük nafia işleri yapılacağını, 
ezcümle mevcut yolların ıslah 
edileceğini ve yeni yollar inıa 
olunacağını ' bı1dirmiştir. 

· · SİYASI 

-.. 

Çölde lnsifu: 

İtalyanlar Libyada ı 
Cok Yavaş 
' Hareket Ediyor 

İngiliz ve ltalyan 
Filoları Kızzldenizde 

Karşı/aştılar 

SABAH GAZETESİ 

motörlü kıtaları harekat hazarlı iıyapıyorlar 

Londraya 
Hava Akını 
Hafif Oldu 

Alman Tayyareleri 
Londra Bölgesine 

Nü/ uz Edemediler 
Londra, 22 (A.A.) - Hava 

Yakın Sarkta 
Hare kat ilkbahara 

Bırakılmış 
Macar ve Bulgarlar, 
Almanların Geçmesi
ne Müsaade Etmişler 

Bulgaristanda Rus Bir 1 tal yan 
Torpidosu Batırıldı nezaretinin tebliği: Alman Mücadelesi 

Bugün İngilteJe üzerine yapı-
Londra, 22 (A.A.) - Reuter: Sa- lan düşman hava taarruzları çok 

lahiyettır Londra mahfillerinde bil- küçük mikyasta olmuştur. 
Londra, 22 (A.A.) - Reuter 

ajansının Bclgrad muhabiri, Bal
kan vaziyeti hakkında şunları dirildiğine gôre, Libyada yakın bir Bu sabah doğu • cenup sahi-

atide mühim bir hareket yapııacaır- !inde oazı .,ehirler üzerine mün- yaz:~olr: 1 b""t·· R 
nı gösteren hiçbir emare yoktur. . . l b · ~ man arın u un umen 
ttalyanlar. blr ileri UııaU tellbı etmek· f~kt bırbkaç akın k~ı;ıı t ve 1~~ 1 yollımnın kontrolunu istedikleri 
te, fakat her adımı gayet ihtiyatla a- mı tar aear vu u Uf ur. 1 it l 1 d T ·· · 
tarak çok yava9 hareket eylemekte- ~~~rde k" ·~~l ~:Vler Y~~~İa!ı~e ~~n p:i'r:7 ~:~li iç~n e~ıı:üy~~:: 
dirler. Düşman, lngillz bombardı- 1 aç 111 0 muı ve Y • najı elde etmek üzere bir kum-
manları, arazınin vaziyeti ve uzun tır. panya teşkil eyledikleri bildiril-
münakale hatları dolayısiyle gUçlUk- Öğleden sonra bir düşman mektedir. 
ler ç~mektedir. grupu Dungenesa yakınınd.!l aa- cViyanadan gelen yeni haber· 

Roma. 22 (A.A.) - İtalyan umu- hi\i geçmiştir. Bu tayyareler der• ler mihverin Balkanlardaki mak
mı karargc\hının 137 numaralı tebli- hal avcılarımız tarafından yaka- satlarını haber vermektedir. 
ği: !andıklarından Londra bölgesine «Berlinin salahiyetli kaynak-

21122 teşrinievvel geceıst İtalyan nüfuz edemeı_nişletdir. }arından gelen malümata göre, 
torpitolan. Kızıldenlzin cenup kıs- bir taraftan İngilterenin adalar-
mmda, bilyilk torpito muhriplerlnin ,. Askeri vaziyet--- ~.daki kudretini a~im bir vaziyet-
htmayesi altında seyreden büyük bir te tutmak için lnglltere üzerine 
düşman gemi kafilesini takibe b84la- l yapılan hava hücumları ve batı-
mışlardır Düşman kruvazör ve tor- Yazan: Emekli Albay daki Alman orduları muhafaza 
plto mu1'riplerinln şiddetli ateşine Mecit SAKMAR olunacak, diğer ıtaraftan yakın 
rağm~ İtalyan torpitolıırı hücum doğuda büyük mikyasta harekat 
ederek torpillerini atmışlardır. Bu Muasollni tarafından Po orduau tertip edilecektir. Bu harekatın 
müsademeden az sonra başka bir t- nun teftiftl, bu ordunun her tara- hedefi ablukayı kırmak ve Bal
talyan torpıto fılotlllası muharebe fa nakli için bliyük bir hareket ka- kanlar Üzerinden Basra körfezi-
meydanma gelmiştır. İtalyan torpi- blllyetinl Jıalz bulunduğunu ~- ne doğru bir tazyikte ıbulunmak-
toları. bırkıu; düşman gemisi torpil- · nı Mu5M>lininln Flume'ye gellşl, tadır. 

ıemiye muvaffak olmuşlardır. İtil!- Tuna üzerinde demir kapıdan Ka- cYine bu Viyana haberlerine 
yan torpltolariyle faik düşman kuv- ıu istikametinde yapılacak oto- göre, Bulgaristan ve Macariatan 

(Devamı: ~a. •. Sü. 8 t.e) mobU ll08e6l tn'8"ının İtalyanlar Alman kıtalarının., kendi toprak· 
tarafından deruhde edllmttıl ha- lanndan geçmesini esas itiba.rile 

Bitler, Lavaı İle 
G6rı,tı 

Fransada bir mahal, 22 (A.A.) ·
Hltltt Fransadakl ikameti Cllllaaında 
Fransız B&lvekil mua\ini Lavalı kıv 
bul etmi,tlr. Haricıye Nazırı Von 
Ribbentrop bu mOIAkatta hazır bu
lunmuştur. 

berleri blrblrlnl takip etti. Daha kabul etmişlerdir. 
ewel relen baz1 haberler bu yo- cBir askeri harekete mukad-
lun Ftmne'ye kadar temdldlnden dime olan politika siyasetine 
baluıetmtşlerdl. Romanyada. Al· Mussolinin, Yugoslav hududun-
manlar pyretlerlnl yollar, deniz- (De,·amı: s. 4, Sii. s te) 

B· cyecek imkan uyanmamıştı. 
s;.r tnüddet borç borc;ıla ödendi. 
n llra tecliyeler kesildi. 20 ka
~ ı.ınucvvel J 881 de ecnebiler bi
'~ .Muharrem kararanamesi diye 
... tıh . d' .. et . c geçen rchın sene mı ımza 

Bir Arabacı Metresini 
Öldürüp Bahçeye Gömdü 

yollan, tayyare üıılerl ,.e petrol 
lıUhaalAtı ve ııevktyatı ve ha.,,_ 
ya karşı müdafaa üzerine tfıkslf 

etmlt balunduklan bir abda ttaı
yanlarm da Po vadisini Sava ve 
Tana 18Ukametlnde ayrıca bir o
t.omobU yoluyla Romanya.ya baf
lamıya teşebbtis etmelerinin f'l· 
bette mtthlm bir makıııad& mu.• 
1dt olması JAı;nngeltr. Hatıra Uk 
gelen teJ tt.aıyacl& petrol çrkma-l'r)lırdilcr. Hüki'ınıct içinde hüki'ı

İd et fcklinde Düyunu umumiye 

ha.reai kuruldu. Bu idare yavaş Ev Sahibinin Şüphesi. Üzerine, . Ka~ının 
19~81 o kadar kol budak saldı ki 

rn 2 de devamlı şekilde 5652 C d. T kt Ç k ld K fi Tutuldu 

(Deftml! Sa.'· sn. " ~) 

~ tıı crnuru vardı. 3250 kadar me- ese 1 opra an 1 an ı, a 1 
'c llt da muvakkat şekilde veya Edirnekapı haricinde Topçularda -...-,,~~:rr· 
[)~t.nin muayye."l iş aylarında fecı bir cinayet 14lenmiştlr. 
lıı U}'l.ınu umumiye hız.metinde bu- Hlıdise yerinde yaptığımız: tahkl
~.~U~ordu. Alacakıııarın :ıhı ve- kata gorc Udlse şu su.retle cereyan 
rn. ıle Osmanlı Banl::w.ının bir etmiştir: 
~e~~C3silinden mürekkep oir he- Uzun scnelerdenberl Edirnekapı 
}'~ d U rnekanizmayı idare edi· ile Rami arasında araba.Cılık yapan 
•- ~ u. Hükumetin de ıbir komi· .,., şlarmda Dan:>'Bl Keklik 8 sene 
-.:rı ...., ya ·ı 
~\il "ardı. Fakat müzakerelerde evvel 40 yaşJ.a.rmda Santuhi ı e tanıı 

tnuyor. reye karışamıyol'C!u. mıştır. Santuhi pek gellç yaşrnda ti-

Bebek Arabalan 
Bir kari ıbize ita ret ediyor: 
cBeyoğlu caddesinin dara

cık hali maliım. Bu yetişmiyor. 
muş gibi türlü türlü, renk renk 
ve millet millet bebek, araba· 
!arla dadılar ellerine verilen 
yavruları şehrin en pis havalı 
fa.kat kendileri için en eğlen· 
celi yeri olan Beyoğlunda ıez
diriyorlar. Gezdırdikleri bırfey 
deği[ karfllıklı durup sohbet 
de ediyorlar. Caddenin cere
yanını sekteye uğratıyor, hal
kı iz"aç eyliyorlar. 

( Vatan ) Kupası Maçı 
Fener - G. Saray arasında ayın 
(30) unda oynanacaktır. 

(Tafsilat dördüncü sayfada) 

Yıl: 1-S avı: 66 
-== 

Roman yada Şiddetli 
Zelzeleler Oldu 

İzmir, Manisa ve İsfanbulda Vukubulan 

Yer Sarsıntıları Zayiatsız Geçli 
Dün hususi muha:birimizden ı f stanbulda zelzele evvelki ge

aldığımız telgrafa atfen fzmirde ce tam saat 22 de ve müteakiben 
~iddetli bir zelzele vukuunu bil- 1 de 18 de iki defa hafif surette 
dirmiştik. •Bu zelzele yalnız iz- ' hissedilmiştir. Şelırimizde üçün· 
mir ve mülhakatına inhisar et- ı cü zelzele dün sabııh saat 8. 3 3 
meyip fstanbul ve Manisada sar- de ve oldukça şiddetli bir suret
sıntılar olmuş. Bundan başka tc tekerrür etmi~tir. 
Romanyada de mütcaddid ve Bu zelzelelerin deniz . üssunun 
şiddetli zelzeleler vukubulrnuş- cenup istikametinde ve Istanbul

(De'l""anu Sa: 4, Sü: 1) tur. 

Kat'i Rakamlar 
Bugün bildirilecek 

Vilayetlerden Alınan Telgraflar Tasnif 
Edilerek Yarın Neşredilecek 

sayım sırasında polis Müdür 
faaliyeti kon trol ediyor 

Anlara, 22 (Telefonla) -
Son aayım hakkındaki tetkiklere 
devam edilmektedir. Muhtdif 
vilayetlerden alınan telgraflar 
tasnif edilmekte olup kati mahi
yeti henüz belli olmadığından, 

nüfusumuz hakkında da kati rak
kamlar anca.k yarın neşredilecek

tir. 
Şimdiye kadar :ıikrodilen rak· 

Amerikada Askere 
Allnma Kur'ası 

V84ington, 22 (A.A.) - Tallın iı;in 

ııillh nltma alınma srraamı tayin e
decek bUyUk kur'a salı günü çekile-
cektir. 
Harbıye Nazırı Stimson, Roosevel

tln huzurunda 1917 de ayni maksatla 
kullanılan cam çekmeceden ilk nu
marayı çekecektir. Öğleyın başlıya
cak olan kur'a çekilme.si ameliyesi
nin 12 aaat süreceği tahmin edlhnek
tedir. 

kamlar bir ta'hmin4en ibaret bu
lunmaktadır. 

Vali muavini Çatalcaya aitti 
Sayım neticelerini tetkik etmek 

üzere 1etanbul Vali muavini Ah· 
metle jandarma alay kumandanı 
dün Çatalcaya gitmişlerdir. Mu-
avin '!e kumandanın bugün ~!e
rini bitirerek şehrimize dönme
leri muhtemeldir. 

Eden'in Ankara 
Seyahati Asılsız 
Londra, 22 (A.A.) - Reu 

ter ajansının diplomatik muhar
ririnin öğrendiğine göre, lngiliz 
harbiye nazırı B. Eden'in muh
temel olarak gelecek hafta veya 
yakın bir zamanda Ankaraya 
gideceği 'bakında Berlin radyosu 
tarafından verilen hıııberin ka
tiyen eaaaı yoktur. 

trı frat meyillerine kapılmış ol- carctlıanc kAtibi Aram ııım!nde birı 
l~tna~ için §Unu insafla söy~i~e- ile evlenmiştir. Bundan 10 sene evvel 
İsi ıkı Düyunu umumiye hızım Aram ölmü~. ve Santuhi çalışarak 
tt,~ lııt rehin vaziyetini ve kapi- hayaunı kazanmıya ba.şlamıştır. 8 
turİ·~~~ rul.unu temsil ctm<!k ve sene evvel Danyal ile ta.ıuşa.n S&ntu
ber \ı tu11lü fenalıktan olmakla hl Danyalın izdivaç vaatlerine kapıl 
d~~~er ıbazı aiz.ınetleri de yok mış ve Topçulnrda bir odayı kiralı
~\dir. Bozuk idare makinemiz yarak beraber ya.şamıya ~anuş
t'itı.i lletflda. intizıımlı idare usulle- lard.ır. Santuhi Danyala kocasından 
~~le:ınei~ ettiği için iyi memur 1 kalan ve çalışarak kazandığı para
~.:~ mebep V87~ini tarhı. bir beygir ve blr M. araba al-
. --.. M f;ibi bazı İk'b88.ai (Dcwaou: s. ~ Si. ~ dıı.) 

Acaba Belediye buna bir 
çare bulamaz mı?> 

Beledi.yeden evvel ana'-r 
~çaıe~1' • 1 

Aluwq• - E,. Baha ~ri, bM:m da kıW 
........... ·s:wi 

, ..... 



% --------

( Vatan) i~ Misafiri 
Muhittin Y ciman 

Macaristana Bir Süt Fiyat la rı 

!noilizlerle Ticaret 
Anlaşmasllmzalandı 

Çanakkale Filmini Gördü, Tramvaylarımızı 
Bağenmedi, DünAkşam da Mektebine Döndü 

Ticaret Heyetimiz • •• k 
Gidecek yenıden yu selecek 

Tatbikata Müteallik 
Bir Talimatname 

Hazırlandı 
Arifiye köy enstitüsünden İs· 

tan.bulu -görmek üzere davet et· 
tiğimiz Muhittin Yaman, dün 
akşamki trenle mektebine dön
müştür. Muhittin dün ÖmTünde 
ilk defa olarak sinemaya gitmiş
tir. Sinema hakındaki mütırleası 
şudur: 

- Böyle birşeyi yapmayı bir 
insan nasıl dütünebilir? Baka 
kaklını. Filmin Çanakkaleye dair 
olmaaı çok hoşuma gitti. Bu fi. 
!imde Mehmetç.İği gördüm. Beş 
saatlik izinle köyüne geldi. An· 
nesinin elini. oğlunun gözünü öp
tü. Sonra yine muharebeye ko~ 
tu, memleketi kurtardı. Sonra 
davetsiz mieafirlerin Çanakkale
den nasıl geri gittiğini gördüm. 
Yurdumuza d uzatan her davet· 
siz misafir böyle geı:i gidecektir. 

Küçücük Muhittin k.endisile 
komıtanlrmn hepsini zckisile, in· 
ce nezaketi ile hayran bırakmış· 
tır. Jstanbuldaki ziyaretinin kcn-

disini en çok memnun eden ta
raflarından ıbiri de Sarıyerde jan
darma olan day151 Fazlı Ercan 
He buluşmasıdır. Muhittin dayı
sını pek sever. Onunla ıgörüştük
ten 90nra ~le demiştir: 

- Dayımdan ayrılalı tam sek
sen gün oldu. Onu ne zaman, 
nerede göreceğim diye üzülüyor
dum. Hiç ummadığım ıbir fırsat 
çıktı . Dayıma hu kadar hasretken 
burada kavuştum. Bayramda da 
köyüme giderek anamı, babamı, 
kardeşleri.mi ~öreceğim. Onlara 
}stcq1b~lu, sinemayı, denizi, va
purları anlatacağım. Yalnız tram
vayları çok beğerınıedim ve lstan
bula layık bulma<clım. Çok kalaba
lık, hem de otomobil devrine 
göre çok yavat gidiyor.> 

Bütün bu aözlczini yazdıktan 
sonra Muhittine okuduk. Doğru 
mu dedik. Her vakit.ki ı;ı.azik sö
zile c;vap vCl'di: 

- Sağ olun, efendim. 

Macaristanla hük\ımetjmiz ara
sında hatlamı§ olan ihzari tica
ret müzakereleri bazı eşasJal'tn 
tCllbi~e imkan vermiotir. Görü~
meleırin ıbiran evvel bitirilmeei 
Macar hükUnıeti tarafından arzu 
edildiği için müzakere fealiyetine 
daıha geni§ ölçüde devam edile
cektir. MaCM hük\ımeti mcİnle
keıtimizle ticari mübadelatı art
tırmak ve vaolcit z\Yama meydan 
vermemek maksadilc bir ticaret 
heyetimizin Pctteye ııönderilıne
sini hük\ımetimizden İ.ltcmİftir. 
Bu heyetin bayramdan .onra Ma
caristana hare.ket edeccii anla
ş Wnlflır. 

Dalllllye Vekili 
Allkaraya Gitti 

Satıcılar Şimdiden Yüksek Fiyatlarla Süt 
Müstahsil/eriyle Mukavele Akdine Çalışıyor 

Süt fiyatlarının semtlere 1röre 1 haval~eki çiftlik ve mandıra
sCAizce kiloda üç. dört kurut larda bulunan sağmal hayvan 
yükselivemıesi, mandra aaiıip- aahiplerilc, gelecek haziranm on 
leri ile toptancılar araemda mü· betine kadar sütün kilosunu top
zakerelere yol açnuıtır. Razmol, tan on a.hı bırup almak üzere 
kepek, aaman ve kuru ot &"ihİ birer mukavele akdetmiye çahş
hayva!l gıda.len fiyatlarının önü- tığı .Ullfl]maktadır. Taahhüt 
müzdeki kış mewiminde bir kat olunan süt bedelinin pefin ola
daıha yübelcceğin.i ~nüne rak yanınn1 ke•ek ve aaman gibi 
alan topmnal&r, mandra sahip- bayvan yemleri ve diğer yarıaını 
!erini uzun vadeli anılatmalar ı.-e da para vererek hayvan eahiple
pC§İn tediye prtlan ile bağlamı· ri iknaa uğrqılmaktadır. Bu va
Y.• çal.ş;;aktachrlar. ziyete nazaran süt fiyatlannın 

Beyoğlunda büyük 'bir süthane önümüzıdeki aY'lu içinde tekrar 
aahib~n Çamlıca, Uzunçayır. yi.jksekileceği tahmin edilmekte
Alemdağı. Ömerli, Aydıniı ve dir. 

Eski Demir Sacları 
' 

Hükumetimizle Jngiltere hü
kıimeti arasında baılamıı olan 
tiıearet gö.riişmeleri nihayet bul
muştur. İki hükfunet arasında 
Kara.rla.§tınlan muahede esaslan 
İmzalanmıştır. Yeni muahedenin 
tatbikatını kolaylaştırmak malt· 
sadile bir talimatname hanrlana
caktır. T alimatnarncnin bu hafta 
ikmalini müteakip ticari faaliyete 
geçilecekti!'. İngilizlerin piyasa
larımızdan alacakları muhtelif 
mallar eaaeen hazırlannut gibidir. 
Bu mallann talimatnamenin net
rini müteakip müıbayauma baı· 
hmıla1:a1ttır. 

Peynir Cinslerinin 
Etiketlere Yazılmasına 

Lüzum Görülüyor 

Ereğli Kömür Ravza~ Ocretli Memôrlar 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
refakatinde Vekalet minte,Jn 
Ethem Aykutla kelemi mahsus 
müdürü Celil olduğu halde dün 
sabah viliyete ııi.derck Vali Dr. 
Liıtfi Kırderla ııörüpnü,tür. Öğ
leden sonra Belediyeye gelen Ve
kil burada bir müddet meşgul 
olmuş, saat on yedi buçukla Be
lediyeden ayrılmı§tır. 

Kınalladada Bir 
Köşk Yandı 

Dün akpm saat 19,40 da Kı· 
naha.dada avukat Askiriadiein 
köşkü birdenbire at~ alarak 
yanmıya ıbaşlamışhr. Maltepe 
vapurile Büyükn4a itfaiyesi ve 
motörle Boğaz itfaiyesi yetitmi§ 
ise de köşkü tamamen yanmak
tan kurtaramamışlardır. İnsanca 
ölü ve yaralı yok:tur. Yangının 
çamaşırhanede yaıunakta olan 
ateşten çıktığı anlaşıhnıştır. 

Toplıyanlar Çoğaldı 
Demir saç ~tancdan ellerin

deki faturalar mucibince depola
nnda mevcut olması İcap eden 
siyah, galvanizli ve oluklu saçla
rı, mürakabe komisyonunca ko
nulacak herhangi bir ~ri fi
yattan korumak için, bazı tedbir· 
lec alanıya teşebbüs etmişlerdir. 
!3u arada. elden çıkardıkları saç 
noksanlamn ik:ma! etmek üzere, 
kullaıul~ saç levha.lan topla
mıya batlamışbrdır. 

Peynir toptancıları, piyaeaya 
külliyetli miktarda yarun yailı 
peynir çıkarmışlardır. Bu peynir
ler, bakkal ve seyyar satıcılar ta· 
rafından tam yağlı peynir yerine 
satılmakta ve peynir cinslerini 
t~ edemiyen halk aldatılmak
tadır. Bakkalların bazıları, tam 
yağlı peynirleri gizli olarak 60-65 
kuruşa vermektedirler. Halkın 
aldatılmamaaı için, bakkallarla 
seyyar canafın, tenekeler üzerin
de bulundurdukları fiyat etiket· 
!erine muhteviyatlarının tam veya 
ya~ yağlı olduklarının da ya· 
zılmaaına lüzum görülmektedir. 

sındaki Ocaklar Hakkında Yeni 
Devletce işletilecek Kararlar Allnacak 

' 
Faik Öztrak dün akşamki 

trenle Ank.araya hareket etmiş, 
istas}"Onda Vali. Vilayet, Bele
diye, Parti erkanı ve dostları ta
rafından uğurlanmıftır. 

Ankara, 22 (Telefonla) -
Ereğli kömür havzası namile 
maruf sahanın Amasra ve Ereğli 
kazalan arasındaki kısmında 
mevcot maden ocaklm mıdan ben
gilerinin deriet ta:rafmdan i,le
tilmcai n hangilerinin hariç bı
rakılması l~ ttıyini 
hakkında Jıw-t Vekilliğinden 
yapılan teklif, kr. Vdcilleri he
yetince tetkik Te miit&lea okm
muıtur. 

Alman neticeye nazaran Erei
li kömür havzası namile maruf 
sahanın Amasra iırtismac mınta
kuı dahil, Ercili lcaaalbaltrı ıo... 
mında mevcut üzerleTinde intifa 
hakkı ıtıceia olunmuş veya kiraya 
verilmiıt olsun, onnasm, gere!k 
imar ""8at tezkereli ve gerek 
imti,yazlı faal ve gayrÜaal ~e~
ruk veya ~i)'azı fcebedılmit 
bütüıı ocakların devletçe işletti· 
rümesine V ckiller heydince ka
·ar verilmiştir. 

Askere Gidenlerin 
Maaşları Muntazaman 

Verilecek 
Ankara, 22 (Telefonla) -

Dahiliye Vekaleti ibütün Tilayet
lere yaptığı bir tamimde aakere 
giden müstahdem veya meınur· 
lann maaş veya üeretlcriRİn mun
tazaman verilmesini ibildirmi~ir. 

İstanbul Mebusları 
· nın Tetkikleri 

Bugün saat on dört buçukta Cliın· 
huriyet Hıı.lk Parttsi merkezinde top 
tanacak olan lstanbul mebustan 
halkla temasları neticesinde tesbit 
etUklcrl dlleklcr llzerlnde ltorwılŞacak 
lardxr. Bu toplantıda Vali br. IM!t 
Krrdann d& btılwlın&Bı muhtemeldir. 

Sadabl Fıtır 
btaııbal MiUttillifönden: 

En l:"ti tyl Son 
K. K. K. 

- -- --
sugaayaan . 23 20 . 
Arpadan : 40 34 

OzUmdcn : 117 100 

TAKViM 

23 İlkteşrin 1940 
ÇARŞAMBA 

17 
27 
8{ 

YIL: 19H - AY: 10 • GVN: %97 
RUMi : l&'S6 - 1 ~: 10 
utuRI: 1859 - BNrue" : 21 
V AKlT V ASA.Ti &ZANl 

GÜNEŞ: 6,20 1,00 

Ankara, 22 (Telefonla) -
Başvekalet bütün Vekaletlere 
yaetığı bir tamim<:le, Maliye Ve
lcaleti rnüetC§annm riyaseti altın
da ücretli memurlann vaziyetini 
t.etkik edecek bir lı:omiS)"C>nun 
tefl'iniaaninin 1 O una kadar top
lanmuını bildirmittir. 

Yeni ıbarcm kanununun tathi
kat neticelerini cöriiterek Ücret· 
1i memurlar haldanda yeni karar
lar alınmuı btimali mewcuttur. 

Ücreltli memurlar hakkında 
almecak tbu karar eon olacak ve 
barem· karwnuna ili-Ye edilecek
tir. 

B&fVeıkilet ayni :rı.nenda Ve
kalet ve Umum m6clililüklerin 
münferit ücretli memurlar için 
Büyük Millet Meclisine kanun 
teklif etme.ini menetmiftir. Ma
liye Vekileti miilıtqar111ın riya
scıtinde toplanacak olan komis
J"Orilın ücretli memurlar için al
dığı kMarlar hükumetin mücaka
be8inıdcn geçtikten aonra Büyük 
Millet Mec:J1einc tevdi edilecek· 

F ıtre Ye Zekat Zarfları 
Dağıtıldı 

Bayram 1'1firuuıebettle mekteplere 
ve mahallelere Hava Kurumu tara
fından fitn: ve zektıt zarflan tevzii
ne başlanmıştır. Aldığmuz malQma
ta göre bu seneden itibaren toplana
cak fitre ve zekAtın Kmılay, Çocuk 
Esirgeme Kurumu ile Türk Hava Ku 
nımu arasında taksim edilmesi ka
rarla.ştmtmıF. 

Müte/ errik: 
Askerlerimize etYa Silah 

altında bulunan askerltrüpizc ya
pılacak yardtm ıhususunda kaza 
ve nahiye parti idarderi tarafın
dan faafiyete lba~lanml§hr. Kı
sdclı Cümhuriyet Halk Partisi 
merkezden gönderilen talimatna
meye göre aıtkerlerimize kışlık 
eşya t:ıoplamıya başlamıştır. 

lzmirde incir Fiatları 
Düştü 

lzmir, 22 
mizdcnl 
him ni!lbette 
düfiiklüiüzıe 
mektedir. 

( Hueusi muflıJ>iri
İzmir fiyatları mü

dÜfmiiftiir. Fiyat 
sebep g-örüleme-

Basra yolile 1 00 bin çuval gel
mesi ıbeklenmektedir. Kap gön• 
derildiği takdirde lraka zeytin
yağı ihraç edilecektir. 

Başma Ağaç Düşen 
Bir Adam Oldu 

Şehremininde oturan Hüseyin 
o civarda dola~ırken kuru bir 
çın;.. aiacı batı_!la d~erek ağır 
surette yaralanmıştır. Hüeeyin 
kaldı"klığı Ccrrabpap hastaha
nesinde ölmüftiir. 

Belediyede: 
Yol tahaisah - lstanbul cad

de ve ~kaklarının tamirleri içİD 
Belediye Fen l§leri bütçesine ko
nulan yedi yüz elli bin liralık tah· 
-t bitmi§tir. Mütemadi tamir 
i~leri için ayrılan para da kalma
lUJftlr. Halbuki bazı caddelerin 
behemeilal tamir edilmeleri za· 
rureti g6rülmektedir. Bu sebeple 
Fen İ§leri Müdürlüğü Belediye 
riyaeetine müracaa.tle muhasebe
den tahsisat verilmeeini istemiJ
tir. Bu işler için munzam tahsisat 
faslından eHi bin lira ,kadar para 
verile<:ektir. 

Sı.hJal tmdat Vasıtalarr - Beledi-
ye Sıhhat ı.ıerı mUdQrlüğü belediye 
sıhhi imdat vaaıtalarmm c:olaltıım&· 
aı buawlwnı belediye rtyuettne bil
dirmiştir. Yapılan tetkikatt&n llOnra 

lırt&nbulda mevcut kamyorıeUerdıen 

i'8 yarayanlapnın on altı tanesi mu
bayaa edilecektir. Bu iş için otuz bin 
liralık ta.bsitıat aynhntfln'. 

-o-

Bekçi Oturtacağm a 
Kendisi Oturmuş 

Şehremtniııde oturan Cemile yeni 
bir ev yaptırmak için mllsaadc al -
ıruş, param yeu.,mcdlği Içi.n de eVi 
natame.m kalm~tır. Belediye memur 
lan Cemilenin bu natamam evin alt 
katırda oturmasını hıfzıssıhha kıınu

nuna muhalit bulduklan için müddel
umumlll~e v=lşlerdlr. Asliye ye
dinci ceza mahkemesinde duruşna
sı yapılan Cemile: 

- Yanda kalan evimde ~kçl bu
lwıdurmak mecburiyetinde idim. Bek 
çiye verecek param yoktu. Kendim 
ta.şındım bekçilik yaptım. 

HAklm müdafaasını varit görerek 
beraet karan verdi. 

Piyasada: 
Karabük Fııbrika6ı - Karabük 

Tttrkiye demir ve çelik fabrikaları
nm font boru imal eden kısmı faali
yete ~mi~tir. 

En. modern tesisatla. takviye edil· 
miş olan bu kıaun bu boyda ve muh 
telif mukavemet şartlarını aiz bdru
lar imal edebilecek bir kudrettedir. 
Fabrika her tUrlU font boru sipariş
leri almaktadır. 

Polonya Kllring Hesapları - Po
lonya ile memleketimiz arasında kJi
rtng hesapları 400.000 lira kadar bir 
fark göstermektedir. 

Haber aldığımıza göre bu farkın 

izalesi ve Türk Uıracatçılarmın Po
lonyadaki alacaklarının kurtarılması 
için yapılan teşebbUSlcr neticelen -
miştir. 

Yeni vaziyete göre Polonyadan ala 
caklı olan tüccarlarımızın bilhassa 
ihraç ettikleri mal bedellerinden ve 
teslimde vukua gelen karışıklıklar

dan mütevellit Polonya tüccarıarııe 

anlarındaki lhtiUUlarm halli için 
yakında bir bQro tesis olunacak ve 
alacakların lstıtruıı ancak bundan 
aoııra temin edilebilccektlr. 

Dün. Büibüldcrcsi civarındaki 
bir bostanın Sahantepesine na
Zil' ohm .kl8IDını, he.hçelerden 
ayırmak üzere konulan gal'Vaniz
li saçlarla, ka.diyede bulunan bir 
inekahmnda bölme halindeki 
siyah saçlar eök.werdt Tahtaka
lede bir depo· ., gönderilmiştir. 
Bu aTada hurdac.ııar da sokak so
kak gezerek eski aaç mübeyaa et. 
mektedirler. 

Poliste: 
Kömürden zehirlendi - Ar

navutköyünde oturan Kamerin ço 
cuğu Nuray odada yakılan kö
mürd cn zehirlenmif hastahaneye 
katclırılmıştır. 

4 yüzünden - Kazlıç~mede 
Nesirnin deri fabrikasında usta 
Moiz, yük almak yüzünden çıkan 
kavga neticesinde hamal Aliyi 
bıçakla elinden yaralamıştır. 

Tramvaydan düıenler - Ah
met ismirode biri Kuru.çeşmede 
tramvaydan atlarken dil§erek 
ağır surette yaralanmıştır. 

Salili adın.da bir ba-rnal da ·Ga
latada tramvaydan düşürdüğü 
paketi ahnak içm atlarken, ismet 
adında ıbiri de Eminönüncle 
tramvaydan dü,erek yaralanmlJ• 
!ardır. 

İki kiti ywa)andı - Zeyrek 
caddesinden inmekte olan Raoi· 
din yük arabasının bir tekerleği 
yerinden çıkmasile Raaim ve Os
man isminde i.ki adama çarparak 
;nuhtelif yerlerinden yaralamış· 
tır. 

Bir otel kapatıldı - Emniyet 
ahlak zabıtası dün sabaha karşı 
T epebaşında büyük Emperyal 
otelinde ani olarak arama yap
m~lardır. Otelıde üç ka-dınla üç 
erkek yakalanmışlardır. Otel ka
panmış mibi A.dliy~ye verilmiş· 
tir. Otetde bulunan kadınlar da 
muaycıneye sevkedilrniflerdir. 

Patates üzerinde 
Spekülasyon Yapıhyor 
Şehrimizdeki ı>;atatca toptaııcı· 

lanndan ikisi Adarpazar, Bola ve 
Bursa ıhavalisindcki rnütıtaıhailler 
elinde bulunan patat-ri toplat. 
mak üzere, oralaTa alıcılar gön
dermi§lerdir. Şehrimiz piyaeasın
da perakende olarak 8 ve 11 ku· 
ruı aruında satılmakta olan pata
tc.5ler, Bolu haval.ieindc iki. üç: 
Adapazıırr civarında üç ve dört 
buçuk: Bursanın Alaçam, Azizi
ye ve Gözede ııibi dai köylerin
de ise üç buçuk ve dört bqçuk 
kuruşa kadar alınabilmekte ve 
bunlar nakliye masrafları dahil 
olduğu halde lstanhula azami 
4 • 5 kuruşa mal edilmektedir. 

Patates atokçuluğune giriten 
tüccarların, on beş gün için.de 
Bursa havalisinden yetmİ§ bin, 
Bolu köylerinden altmıı bet bin 
ve Adapazar ve civarlarından da 
eek.aen bin kilo patateıi pey ai
tına ald7rıp mahallerinde saklat
tırdıkları söylenmektedir. Bu va
ziyetin devamı halinde, fiyatların 
üç. dört kurut birden yiihelmesi 
muhakkak görülmektedir. 

Tramvaylardan Kanape
ler Kısmen Ka:dırılacak 
Son günlerde tramvaylarda 

vulr.ua gelen izdihamın onune 
geçilmcai için halkıtan bazılan ta· 
rafından tramvay idaresine ara
balardaki tek kanapelerin kaldı· 
nlmaı hususu teklif edihniıtir. 
idare bu teklifi tetkikle meıgul
dür. Haber aldığımıza 1röre tram· 
vay idaresi teklifi yerinde bul· 
muıhn. Bu suretle arablara daha 
fazla Yolcunun binmeai mümkün 
olacaktır. Tek lif yakında bir ka
rara bağlanacaktır. 

Pırlanta Kralının Şüpheleri 
- Bu tı. bir JUmberley pırlaatasld.ır. •"lyaa lld yti:z ta-

glft7; Uraıudı r. 
Joba, ıülerek taşı yere brraktı: 

~-MAVi-~ 
PORTAKAL. 

- 8lz ~ elWte güzeldir, 
.Joluı ct\hHl. 
- Bmuuı fiyatı necUr f 
V-Blond~: 

- lki yöz elli tnpnz llraanllr, cledl. 
Jobu ._., katıap koyarak: - Yaadı7onwıus, bu pırlanta Kimbe.rleydea lf!lllllyor. 

- Afff.dendntz lllDIP& deıdltfm. glbtdtr. 
- Dtyonunıw., amma yıuulıyo.nıunın:. ım&ter Van Btond 

De gö~nıek istiyorum. Biraz boraya QağJrır ııusınm t 
- Mister Vao Wond ı:ok meftutditr. • -
- Fakat bea kendi9bı.I prmek l.etiyorum. 
- 7.annetnMım ki, .,. ıatbllldin --. 
.John ısrarla: 

- hmtml l!li7le'-Diz zannedenıftn gelir . .Jo11e Trenç
bam bir pırlaata 8llnak istiyor, deyi&h. 

YAZ.AN 

WiDiam J. MAKiN 

39-
etti. Ben ablnl ıııöyledbo onUJl için llhl binat ralta.tMz et
tına. 

Pırlanta Krm ~ bir ta.vırla (ÖZlerlnl ıu.nk Jolaa'a 
bakıyordu: 

- Ptrlaatalan iyi turuyorsunnz glbt. 

- Evet, ben <'.enulll Atrlkadan ~. Kqmetll 1ıı1r 

- Çok pahalı, dedi. Yazık, fa.kat cidden çok pahah... 
Van Bload la'9llldN f&Uıyacak halde idi: 
- Bir de tafta• a.u1annı, dlyonana&. Bu taı}m kıymeti 

bundan Ç'tk fadadır. 

Jolm bafJDI ııallıyarak: 
- Bu fiyat pek pahalı. 
8oara Helen'e clöaettk: 
- Haydi gidelim, sevgtllm, dedi. 

Relen yerinden kalktı. Fakat bu .,...mk om ._. .... 
lllÖf, llem Mru 1'flllıe utraCımftı. 

Van l!llond atılcb: 

snvAsr 
DCMAL 

~' Bize Engel 
. Olmayınız 1,, 

Yazan: M. H. ZAL 
n ngiliz Başvekili Çorçil ~.,. 

ve iki akşam: <Ben Çorçib 
diye söze başlıyarak F ransısla
ra, kendine mahsus bot bil 
franeızca ile ıbir hitabede ~uluO 
du. Bu hita.bede, her açık ~ 
te derin izler bırakacak ~~ 
ve manalar 'Yardır. ÇolV'. 
dünyayı tehdit eden tehlikd' 
anlabyor, İngilterenin buna ~ 
oı istiklali seven bütün milleti" 
iç.in airiştiği mücaaelenm ,,,,. 
nasm~ gözönünde ~ 
nyor. Bugünkü deniz üstUoli' 
ğünden sonra ] 9'41 de bafll

1 üstünlüğünün temin cclilcceP 
müjdeliyor. 

F ransanın varlığı. tamd 
ğı ve iatiklali içiıı uğrqılmakl' 
olduğunu F ransaya hatır i
tan eonra F raııaızlardan ~ 
bil"fCY istiyor: 

-Bize engel olmayınız! Sİ' 
zin için mücadele edenlere ~ 
ret veriniz, tctei ediniz ÇÜ-
zaferin Sfmeresini beraber ~ 
lapcağız. 

Çorçilin F ranaaya böyle I* 
hitapta buluomıya mecbur ol
ma.a tarihin en nazin bir l~· 
sııdır. Asırlarca bütün dünyd' 
ıpk dağıtan F ra~ o kadar k6' 
bir hale gelmiftir ki u~ 
katbinin yolunu bulmak i9i' 
Çorçil, en ıbnit hakikatleri. ,
açık bir lieanla eöylemi,ye ibll' 
~aç ciuymuıtur. 

lngiltet'e BllfVekilinin h~ 
var. Bütün bir talıakküm .;,ır mine kal'fl -cenk açan, yı~ 
bir azim ve mukavemet r;ttr 
ren lngiliz milleti için en ıll 
§ey, uğuruna dövüftiiğü bir " 
ki müttefikin nan4törlü~' 
O müttefik namına arkadıJI 
vurulan bh hançer, düf'l\aıtıtl 
önden savuracağı bombalarcl•"' 
mermilerıden çok fazla tesir bl' 
rakır. (Dakar) daki Fran-' 
hareketi, ıbu bakımdan Fran.,
tarihin<le en çirkin bir leke ol•• 
rak kalacaktır. 

Bütün Vifi'de Franaanın d .. 
mat Ferit) eri hüküm sü~~ 
Çorçilin se.Mni ~itecekler 1211 

Çok §ijpheli ... Bir Alman r~~ 
tcainde, Veygandın şu ac;zilt' 
okudum: cBir Alman zabiti V 
nim kalbime bir F ranaız _,.,,. 
list mebusundan çok yakındır·' 
Mütarekede Ankaraya sarf' 
vaziyet alanlann ağzında d• 
huna ıhenzer sözler vardı. f 

Fak at Fransız milletinin s• ' 
lette devam etmesine inık61' 
yoktur. cBize engel olrn•t'° 
nızl:t hitabındaki acı manl h.ı" 
halde birçok F ranaızların ,aıil' 
nü açnuya yardım edecektir. 

==::::::;....;;;:;:..=..:::==.:.:==========:::::~ 

Baradenlzde Elt 
llotlr Parça,aadl 

Karadenizde •eferde bulu~ 
lımıet kaptanın idaresindeki 2 
tonluk Hüdaverdi motörii h•.a· 
nın eertliği yüzünden sahile ~· 
rarak parçalanmıftll'. Tayfa ,.. 
milen kurtarılmıotır. 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Mum Alsın 
l'Alll samanlarda Kerimi __., 

ıtl o&aunda IJlr adam Fata ,..,,,, 

avlaaud• bir eerrt ~· &erıflll' 
facfarl Vfl çbd pek kıymeW ,,,,. 
• t.eı,ldr eder. 

Btr IÜD '9ın.lanndaa lıUI _. 
,tye (ellr. Beıt altın lira kıı....,,,.11 
sıla '9A bir -.u alır. BedeH• .,,,,. 
n~elyler. ~ 
Jhler geoer para plmes; -""' 

yaaaşır para gelme&. Kerimi "" 
dl bir ıeee teravlbdea 90lll'a ,_. 

rtat yabr dotn o -- .... ,,,,,, 
öGLE : 11,58 tl,40 

Memur ses 9fkanııaclı. Shıtrli bir tavırla kutuyu kapattı, 
clışan ı.ııktı. Biraz 90Dra kapı açddı Ye Vaıı Bioıtd ~ 

lirdi. tu,ı daha az lnymetllslnden farluıdeblUrtaı. - Baydl lld ,. liraya bırabpa bari-. • sNet'· 
Kapryı gala!', ~ rtrer. -

oeetmda ....,.. karaabln. ..,. 
1K1ND1: l:i,66 9,38 

AKŞAM: 17,18 12,00 

YATSI : 18,.50 1,31 

iMSAK: <l.40 11,22 

Abone Gcretl 
Türkiye dahilinde: 

8eneUk e aylık a aybk Aylık 

HOO 760 

Hariç memleketler: 

Senelik 8 aytık 3 aylık Aybk 

1410 800 Kr. yoktur 

Menmr arkutndan geliyordu. EltDde Mfb bir kwtu 
vardı. 

- Beni görmek istemişsiniz! 

- l!llnbn Trençhsnı... Belki llMlrlanıı11rz, C'fJÇeft aqara 
Mavi J>ortalmldakl ziyatettnbe ~ 

- A ... E\."et. ŞlmcU taatırladnn· P&W ..._ ~x, 

11lı:hrt 
- e-tpanyaaız pek n~fis idi biraz ,..._ ~· 

~enden Kftmeyi mUftfık buldum. 

Pırlanta .Kralı bu 17.ahatla tatmin edllmi.' Plıi görlindü. 
Mr.mura ellle odadan çıkm88lllr ifaret ~ti. 8Mıra 96ıdln" 
deveaıla dedi ki: 

- Demek kl, bir pırlanta satm almak ~-.·arz f 
- E\·et, nl?nlım Mis Jlelea Osmond için.. Eo güzel btr 

taş Jstl)orum. Nişan yllıöğti olacak. Demin memunmuz 
bir tane ıostentl ve Kbaberley pırlan&Mı oldujııau iddia 

- Fakat bu taş Kmıberleynclen ge&..ı,w.a ~ pWI· 
Pli iddl.& edtyol'9UDU. 

- Ben<'e UbteatJmTtaD re111or. 
- OlebWr .. 
l>eWuuılı ııonra bir ~a ta, ~ttterek: 
- Bw ~ ancak Nalmmalaud'dan Celelıillr. Ba kadar 

Jtbıe1 bir ta,ı anc:u orası çıkanr. 
Bu IÖ'&I bert~ Van Blond'an ytlzU kızardı. ~at 

~iç mukafaza ediyordu. Bir müddet sltk6t ettiler. .Jollll 
kutudan bir tat alarak Heleo'c uzattı: 

- BnlRI beğl'ndlnlz mi, canım! Diye SC)rdq. 

Taş l'!tlnlu içindi'! prnl pınl yanıyordu. llelf!n ke~IJIJ 

FaU!it operasının kahramanı Margıit 7.annccllyordu. Beıfau 
kaldırdı, Van Blond'un ~öüeı1 yUdine dlldhnlftf. 

- Gihel ~ defO mi, Mı. Relea '? 
Relen o.an bu saallDc cfl\"ap vermı,.rek .Joho'a hitap 

etU: 

- w ytlı& ...,. mı! 
- Evet. 

Orle iM alJronan. 
U' - lçlacle prrlanta blP lmtaya koacla .. Joh'a t.n. 

edlJCll. .Jeluı i Sl'a71 •ydr. Van Blond luMdlllertDI kap.ya • 
dar tefyi etti ft MIAnıJadL 

Jolaa tam çdmrkea ona döndU: 
- 'V'ıwtt ederim ki. yalnnda tıekrar «~rüs, -.U. 
[~. tabıde 1Nıldlrrdu. John g!YMek: 
- Bu pazarlık IJıotunma rftmedl, deAtl mt ! 'Van lllon· 

dan haline &1llmemelc m4blllrtbl cleA11dJ iri... hfr beteacU
nlz mi barit 

Belea eeTap ..-mecten lı:ızardı lohn dfl\'alnh: 
Ba .,......... bot detfldt, takat IAzımch. Böetbı Co.eat 

Ganlen cbla7etlerbıhl eenmnı bana bir anda &Jdm)attı. 
-~naı1'! 

(Arkaaı 'TV) 

.......... görür, efeDdlyt ...,., Jft' 
Unda oldata cevabDı ...--...... : 

- ı,.ı fener ıı.nwt. duna ""' 
,...... çıkıp eteadlyt si~ 
Der. 

u,.ıı: 

- EfeRdl)'l sönnek lkdma ~ 
nerle beraber çıkın. ÇöııkU ı;ı..
de k.vanlıkta oturuyor. 

DemeaBe Kerimi efendi: 
- Öyle 5-e benden ae1Am 111"" 

yta, bet liraya testi alacağma .
bir okka mum alsın. 

D17erek aHlet e7Jer. 
.~. 
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Tarihin En Büyük Aşk Romanı Çarpanlar 
Yazan: NİLLA BUK • • • 

Prenses Man Bai yasemin Örtü lngilterenin Hırsızlar 

Saruhan Oğulları 

Dair Tarihi 
ve Eseri erine 

Vesikalar 

J 

A 
Krah 90 Yaşım 

Itında Tek Başına yattı Hapishanede Tes'it Etti [ Müellifi : M. Çağatay Uluçay, Manisa Halkevi 
- 14 - Her~yin kralı ve kraliçesi var- Yayınlarından, İstanbul 1940, 220 Sayfa, Resimli. J 

Celi ) dır. Dans kralı ve kraliç~. de· B ., · . . . . 1 ıı Ba n a mak için An'ber rac~· Akber $ah iyi düşünmÜ!ltÜ. mir kralı, cephane krah, makar· u Kıtap, hlrıh tetk.ik.ler.ının ı y A A hakkıooaki emri ıerifte çiftliğin 
diJiyo~van Dasın pa~i~~htına gı- Aşkın he.vccanını ifa~e etmek na krah, güzellik kral.içe-si, moda 90~ .:~n:ıan~arda .. m~le~etu1:~z~e · azan : • • cEmre Sultan nam kimseye ve 
arı, tn u. Sar~yın .. b.~tun kadın- lİZere siıku~et dcvresınden son- kraliçe.si vesaire... er.ıştı!ı ı~ı ueulun bır omegidır. evladına> vakfedilmi~ olduğu 
~ ala~~leketın but~n asılzade- r~ ~e~hal şıddetlı bir davul gÜ· Bu krallar arasında bir de hır- I _. Mu.el_lıfın muk~d~e~e dedi· altınd;ıki Bimakami kostantiniy- yazılıdır. Müellif yazdığı uzun 

y ki a berabcrdı. rultusu koptu. Bundan sonra ge· sızlar kralının adı geçmektedir. gı gıbı Selçukılerın ınkırazın· ye tabirini neden Bernakamı diye bir nutukta Emre Sultanın meş· 
':lıan ° a ~ukiye. Meryemüzza- j lin göründü ve kendısine mahsus Hırsızlar kralı İngilterededir; adı dan. sonra Anadoluda kurulan farisi okuduğunu anlıyamadık. hur Türk şaİTi Yunus Emre ol· 
~ ~ sozleri fısıldadı.: yere .?tu~du. Aldber Şah, bu .. dü~- ı Robert Wooldrıdge'dir. Son de· heylıklerden.Saruhan beyliğ_i hak- Müellif vceikalardaki yer \'e duğunu ve mezarııun Emre kö-

B'1>a. ıb an~ ha~~r .. vereyım:_ Şe~h 1 ya guzelı. kızın Şeyı1!_ Baba .. uzerı- fa yapmış olduğu bir hıraıı:lık· kı~n malumatımız hakika~_en eŞıas isimlerini mümkün olduğu yünde bulunduğunu deliller ile 
rlıı l u l§e gonul ho§lu.gu. ı~e ne ne tesır yapacagını gormek tan dolayı üç sene hapse mah· pe;c. azdır. _Yalnız Profesör Muk· kadar notlarla ızaha çalışmı§tır. yeniden iddia ediyor Vakıa ev• 
ile 01/~-~§~r. Kandırmak ıçın için gözlerini dört açtı. Fakat kum edilen bu adam, 19 38 se· rem!n. Halı!, neşrettiği ve müs- Fakat yıne herkesin anlıyamıya· velden de serdolunan bu iddiayı 
a.1,;c tı.ııımı ıben bilirim. Eğer oğlunun yüzünde en küçük bir nesinde ha.pi•haneye girmiştir teşri:kın aleminde pek makbule cağı çok eski keıimeler "ardır. muhterem profesör Fuat Köp· 
teı11ı' gırmeseydim korkunç bir hareket görmedi. Celin güzel Bu yaman hırsız geçen ay ı.,;,n. geçen Düsturnamei E.nveriye yaz. l\.leşela şöyle göze çarpan yarım rülü «elik mutasavvıflar> adlı 
'un et kopacaktı. Baıba ile oğu• miydi, çirkin miydi? Şeyh Baba- dradaki hapishanede 90 a,ına d_ığı ~ethalde bilhassa Bizans ta· v.çek manasına olan cm-Üt> ün eserinde kabul etmiyorsa da Ça· 
~e ~d":81 açılacaktı. Yeni bir har· nın umurunda değildi. Başını çe- butığını teeid ayni za a ~ da rıhlerın.dc:"n bulabildiii malumat - ki eAki imla ile mim..dal hart· ğatay Uluçayın Yunusun ilahile
~~ ılecekti. Öyle bir harp ki virımemiı. merak edıp bakma· ı «sanat hayatı~a> atılıtı:n n74a ün· ile Dü.sturnameınüı malumatın•ı !erile yazılır - ne demek oldu- rinde ismi hürmetle yadedilen 
~.eh racası haklı tarafta ola· n:ııştı bile.,.. Kızın ceylan gözle- cü sen~ini kutlulamıştır.. . Hır· it":~m. etm_İ.şse de bu da kafi ğu ve eski türkçede at, beygir Berrak (Burak?) kitabın bir nu
'11\i tab~k~. onun ;gazaba ielme- ı:n~ :ı:enzıy~n 'b.~~.ük ~aragözle- sızlığa 16 yaşında başlamııtır. d.egıldır. (:agatay Ul~çay bu ma· manasına gelen Yunt kelimesi· maralı vesikasında zikrolunan ve 

8 kıı gorecektı .. ~ nnı gormedı. Butun guneşi em-ı Çoık usta bir hırSlz 1 Ro· lumat azlıgı!1ı o devırden kalma nın miınıit;ı 13 numaralı vesika· Manisanın Çaybaşı mahallcsınde 
'in ~ a .~ir zaman olsa Rukiye- miş sanılan altın rengine bakma- bert İngiliz zahıt.uın ° ı:n h r eserlerde kitabeler bulunmama- da zıkredilmiştir. yatan Revakın b.-bası olduğunu 
~İ:c h sozleri Meryernüzzamana dı. Gözü önünde Mihrünnisanın oyalamıştır 1 ır ay 

1 sına ve vakfiye olarak ancak Sa· Bugün Anadoluda pirinç arkı \ c şairin mezar taşındaki balta 
ott ~. ançer tesiri yapacaktı. Fa· pembe ve beyaz renkli, taze yü- ı . runan oğullarından İshak Çelebi denılen pirinç nehirlerı de iz:ıh resmının Yunus Emrenin üstadı 
la.

1 
lfın.P~rüzsüz gitmeı:tine o ka- ı zü vardı. Fakat delikanlı Ruki- Sokaklarda Gazelo namına şanradan Fatih Sultan olunmamıştır. Yine 13 nwnaraıı Taptı.ık Ernreye kırk sene odun 

lıtQ •cvınıyordu ki Ru.kiyeye kız· yeye olan vadini hatırladı. Bu 
/ 

Mehmet tarafından tertip ettirİ· cSaruhanıler cemaatine dair> un- kesip taşıdığına alamet bulun.du-
fttt ~~nm ağızla teşekkür bile masum kızın kalbini incitmiye- Saflşlarl Ne Vakit len vakfiyeden başka birşey bu· vanlı vuikada Sarlitanlıların 0 . ğunu ve bmaenaleyh Emre kö-
'~ .':1 Şallı da pek mesud.du. cekti. içinden geçenleri ayinle- lunmam~ına atfediYor. zim tarihlerde yalnız ıbir aşiret ol. yünde bulunan mezarın şaire ait 
''ıla.ttn~n~ Ş?~. Babanın göz ri~ &Onuna kadar hiç belli etme- Başlamıştır ? Mamafih müellif Manisa ~er'i· duğu zikredilmış olmasına kanant olacağını söylemesi oldukça tet· 
trc .~ <gormuştu. Bunlar gece- mıye çall§tı. · ye mahkemesinin sicili.tını ve ev· etmiyen müellif bu cemaatin Yu- kil.a değer bir iddiadır. 
lika.~ı~Ya&J?.a gir~i. Fakat ~e: Raca, kızına büyiı"'k bir çeyiz !)undan henüz elli sene evvel rakını tetkik ederek tarihe yardı· nanistana seferleri dolayısile Yu- Velhasıl müellifın büyük him-
Rİ>tiin:'n ~el Hınt prenscaını vermişti. Bunun için de yüz fil, !~terede .altaklarda gazete ıa· mı olacak vesika tedarikine ça· nan eserlerinde fazla mal\ımat metlerle vücude getirdiği eser ta· 
~il e .. ~z ya~ları_n~n •b.~eye yüzlerce at, altın siniler, mücev· tılmazdı. Gazete okumak istiyen- !ışırken pek faydalı olan bu kita- olacağını düşünerek Atinad3 nhi kaynaklar arıyanlarımız için 
\'~1 ~cgtne daı.r ıçınde ıtımat herler işlenmiş yemek ta.kımlan, ler, abone kay<lodilirlerdi. Ba:zı bı vücude getirmiftir. Müellif Profeti:>r S. Mayopouloş'dan ıor- pek kıymetli<lir. Kendisinı tebrik 
N~ 1 gelinle güveyinin ağırlıklarının bir kitapçılar, bir müddet sonra ga· Manisa _vilayetindeki camilerden 

1 
muş, 0 da büyük Yunon ansiklo· eder ve diğer faydalı eserlerini 

Sııtiın . merasimi biter bitmez kaç misli kadar mücevherler var· ve meısçıüerden ve türbelerden ve pedisinden tercüme edip l l J ilk bekleriz. 
lıııc i~ı aratmıştı. Onun teselli· dı. Kumaş ve işlemeler 0 kadar zeteleri kiralamıya ba,lamışlar• t~kkelerden ve vaktile bu hava- Anadolu Selçuki:lerinin başları --------
dııı41 .. ""Yaç duymll§tu. Genç ka- çoktu ki sayılmasına imkan görül. dır. İngikerede en evvel kiralan· lide bulunan Zeybeklerden bah- ı araıında Saruhan isimli bır şef Cl > Bu vesile ne Yunanlıların yir· 

'lıüte ~VUşup ttittiğinj duyunca memif, cihaz odefterine csayuıız> mıya başlanan gazete Timeıs ol· sediyor. ve bilhasaa Maniaanın o olduğuna ve bir büyük Türk ka- mi sekiz elitlik bUyUk bir a.nsiklope
ll:ıın, "-'iı- oldu. Gıyas beyin kan· diye kaydedilmiıti. Raca, Şahın mu_ş.tur. Fakat burada garip bir zamankı mahalleleri ile köylerin hilesinin reisi olarak Mani"1yı dlleti olduğunu • gıpta ile • haber 
'ılı ~ş gözdesinin bu kadar bütün adamlarına Türk Arap ve hususiyet arzedeceğiz. Gazcıder isimlerini veriyor ki hem tarih, payitaht ittihaz ettiğine dair ma- vcreytnı. 
Bila .ahı olduğunu bilmiyordu. Iran atları hediye etm,işti. Bun· csast> he-sahile kiralanırdı. hem 'lopıo~ymiu ve tarihi coğ· lumat göndermiştir. Mamafih =;:=:=:===========.= 
"ti ~ı Cıyas beyin gruptan ev- !arın eğerleri altınla ve mücev· rafya noktaı nazarından ne kadar Profesör Mükremine göre Saru· 1 Oll iL al 1 "e -0~ çık::ması teklinde bir emir h ı · 1 • • S · d Sokaklarda gazete satılması ve faydası olduğunu söylemiye ha· han beyleri Selçuk büyük şefle· IJTOC:U D EKLE 

trtıck 1 er e ış enmıştı. aray cıvarın a- k' 1 •1 f' 1 ok Ç l d k' · o!ııı ten çekinirdi. Fakat olan ki yollar altın tozu ile örtülmüş· gazetelerin ıra i e verı mesi ı· c:ı ~ . tur ... ünkü Ana~o u a ı rinden değil, belki Germeyan 
~ğ':r"· Salim~ pri gelmiyordu. tü. Celin alayı ıbu yol üzerinde yatların yiiluıekliğotnden ileri gel· ı koy ısımlerını~ C'topon:~'11,'Ue> z:ok· ~eylerin~n üç beylerinden olmak Birahanelerin Kontrolu 
llıı\tı ne ıgelmıye de razı olma· ilerilerken, önde giden oyuncu· mc:kte idi. Filhakika o vakit ga· taııınd.an tetkik ve tayının~ ugra- lazımgelır. lsten'ıyor 
Ş-ıı · Düğünden sonra Akıl:ıer lar rakkaala·r hokkaıbazlar türlü t l .. l""ka 'şan •bır avrupalı müsteşrikin bu 16 numaralı ve 965 hicri ta-

id ~Öı:desinin ayağına kadar 1 rur'ıü oyunlar• marifetler yapı· ze e er, za~an~ gore u C!)'a- 1 hususta memba bulmak için ne riohli ( 155 7) vesikayı o zamanın 
ı7ck, onunla barl§Scaktı. 1 yorlardı. Ak'ber Şah sağa sola dan a~dedılırdı. • • ~adar sıkmtı çektiğin.i biz~at bi· içtimai ve ahl&ki şeraiti nokta-

~ 1-fl~t .tarihleri öyle ıösteriY?.r örtü altında tek başına uyumuştu. İngı:terede sokaklarda gazete lı:.oruz .. Arapça v~fiyelerın ter· sından pek enteresan _bulduk: 
l.'linı,tndıatan, Şeyh Bahanın du· I B"".. b .... lt .. Ş ,h B b satıcılıgına 1883 senesinde Yart· cumelerı oldukça dikkatle yapıl- Bir kara sığtr tosunu Cuga cema-

ı.ı tdb' a,· <!-::.:: h" .. utun u guru u ey il a d·- ik 1 k' ıl B ~~.lir. ~- ır Hu.ıı; .. l~ 't; Mgorm~· ile prenses Man Bai içindi. Hal- mouth şehrinde başlanmıttır. İlk md ıt ve . ıger ves a ~~1.C4k ı yazı- atinin sıiırlarına kat ıy.or. ir se· 
• 'llob naca ınt ı ve ecuaı, l:)uk' .ıt· A b •t ht l k et t l - ba l an yenı yazıya geçın ır en aza· ne snhibi çıkmadığı içın mahke· 
iiıııt Mü.alüman ve Türbü. Dü· d ı Akbgen~ah n er ~:1~ a lın- l ar~rJ~~ e sa adc:,;igın~· : ı~an mi dik'lcat sarfolunmakla beraber me sığıra. günde bir akçe nafaka 
lt1111~ .hem Müslüman, hem de Fa~.._ erı·'>'-! . ın pak ydı b1

• ~~n -~~ 1 on 1 a 1 ar Cf yine kolaylıkla okunur bir hale tayin ediyor. 
1-fc;r 1

1 
~Yinleri ayn ayrı yapıldı. 

1 
a~urba. ge-~c~e .. a 

1 
ar 1~ 

1 
ır- 1 18 . ._. k d bu .. d -L k selememi,tir. Bu veeikayı oklK'ken ec<la.dın 

d· lııa n od d"W•• •• k eTJnc 1T t~ soz SOV emcnuş er· u ı .. ı ar C§ yuz en Ç°"1U B _t_ 1 __ .._. . l k k d .. lııec an an ugunun en· d' M .. • b . :ı:.engin olmu•lardır u bize pc:.& a i göateriyor ki 1H1nıp111:ı:. ma a arşı ne a ar ıt.t-
"'' tne§ l 88 • . bu ı. eryemuzzamanın a~arıye· ,, · · · k" .. k .1 l l . l ld w h 1 k 
h 'nlere ih~ sa~ı m ı tıçın Ak 1 sinin hanımına getirdiği haber fe· es ı. tu~ ~ ı e yaJ<l.mı~ esf r erın na ı ok ~gunu .;~k a>'}J"nv ara ;.~· 
d~r ~~ cerJ';~r~~İüuli~· adam: n)a iddi. Gküzbel prenses yut emin B U L M A C A ~:~etti;~ g~~ ~:ıa; bira~ ~~~ı~ :~:~e;e~r kr;;~~ ol:ma~~~~ v~: 
,.. rıınt " . 1 . k t a tın a te qına uyumut u. d' ç·· k'" ıb .. k" lf-L - b . . ik b' h• . h , 04t uyın enne arşı aaasup . ··-·· ır. un u ugun u a m:>e u ışı s a ıze o zaman ımayeıa ay· 
fe~~rccclt yerde 'hunların şür ve Fatburda >'.enid~~ dugun, ~~~: temin edemez; ilmi eserler iç.in vanatı devletin derun.de et:mıJ 
1)1~ c olduklarına ·bayılmıştı. Sa- ram ~l~u. Ş~.ırle-r ıçın f.ı~sa_t . gunu ya Maarif Vekaletince tertip ve olduğunu da gösteriyor. 
%i ~ olıne.k şartile -dinin her şek· gelmı§tı. Yuzlerce bırıbır~nd~n / ' .1 kabul edilen ctranscription"b alfa· 26 numaralı veoika Adalada-
<lıı 1naanlar iç.in ihtiyaç sayJY'(>r· güzel 1iir, farkı okun~u. Hındıs· f be&i kabul edilmeli ve yahut al· ki Hızır paşa çiftliklerinin vari· 
le~ .Anber racası ~endi elile bir tanın en iyi sazende_ler~n~, hanen- t fa'beyi biraz gen~letmelidir. Yal- datının güzelce ci>ayeti ve 

Btr okuyucumuz, gönderdiği mek
tupta içki dUşkUnlüğünden uzun u· 
zndıya şikı'iyetie: 

c.... Eskiden, gençlerin bir bira
haneye kw-ulup keyif çatmaları bir 
tarafa. dursun, kapısmd.a.n içeri ı,<)yle 
bir göz atmalan bile ho.ş görülmez· 
dt. CUmhurfyet idaremizin umumi &h
lAk ve sıhhat ile daha yakmd&n altı.
lcadar bulunmasına, hattA, mektep
lilerin kahvelerde bile oturmalarını 

menetmi~ olmasına rağmen, t.ah8U 
çağında bazı gençlerin birahane ve 
meyhanelerde oturup içmelerıne na
sıl müsnade edildiğine hayret ediyo-
rum ... > 

Diyor ve Beyôğlundaki bazı bira
hane ve meyhan~lerln ifrimlerini sa
yarak, alA.ke.darlarm dikkat nazar
lannı cclbetmemlzi 18tlyor. t'k~1• ll'ıeyva getirip bu meyvalan delerine em~r. verılmı~tı: Ş~~ 3 nız müellifin Emri ~eriflerin müderris Nurullaha verilmesi 

A.lble ctrncaini rica ettiği zaman Bab..ının kalbını yumuşa~ak ıçın '1 =============== 
'l:ıe.!t er Şah Hintli usulü dua et· bütün .anatlarını gösterıyorla.r· 5 
D~~ Çekinmedi. dı. Fakat etrafındaki gürültü art• , 

lı~e .uiünün ilk kısmı Hint ueulü hkça Şcyiı Baba yumuııyacak 
~ile gitti. Herkes saatlerce ve yerde üzüntüleri canlanıyordu. 1 

ta, cc dua ile ımcogul ol<lu. Ko· Prensese kar~ı nazile davrenmıya r ,.-.,_+-+·-+~ ..... ı-t-+-+--+--l 
"c ~:ay i9inde en )tüçük bir ses söz vermi;ti, fakat neş' e ve saa· J 
l~k ilttültü yoktu. Bu sükUtu gün- det duymıya söz vermemişti. Bu #ı--+-+--+--i...,.;ı..illlll 
~ "c Yasemin kokuları doldu- yabancı gelinin yerinde Mihrün· ıı 
liııt~tdu. Gelinin cariyeleri, ge· nisa olsaydı ne kadar saadet du· L-_._~_....._--'--1-1-..l.-..!...-l..-' 
~1nd:Yata~ı için yasemin yaprak· yacaktıl SoJdaıl Safa, Yakandan A,aj"ıya: 

Atı:ban obır örtü dokuyorlardı. Mihrünni.sa nerede idi'? Ona 1 - Afrikada Fra.nuız mili!temle-
tUl\t{·· er Şah kendi kendine dü· ne olmu~tu? Rukiye, Akber Şa· k~i • Futbolda sayı 2 - Mr-~hur 

u: hın ıbaıına yemin etmişti ki kıza körfezlerden biri • Uyada bir çöl 
ııe;" Yarabbi, ne tatlı bir süku· birşey olmamı~tı. Fakat Şeyh 3 - Mehmedin kısalm14r - Para ba
~İdd~·tl.Sevginin heyecanını daha Ba-ba yine merak ediyordu: Mih· bası 4 - Erkek ismi • İnce ~ - Se· 
içil\ ıb 1 bir surette duyurmak rünni.sa hangi göklerin altında vilmekten emir 6 - Bir çalgı - Sual 
lu \> u ai.ikunetin ne &:iizel tbir ro· yaşıyordu'? edatı - Su - Hayret edatı 7 - Mtica-

~llt. ========================= dele 8 - Tuhaf· Peder 9 - En bU-(Ark .. ı yarın) 
yUk maymun cin.si - Bir nevi sucuk 

r· .......... CUMA GCNO ~elerdeıa tttbatto ••••••ıııııı.. 10 - Ba11ma Ç gelirse koyunları gü-

s AKA RY A Sinemasının' ~=:-==~ ;::;· 
l? Parlak llaft.alan baflıyor. 

UtUn hayatı t&hlll eden ISOl!yal bir facia. ... 
Fevkallde heyecanlr ve kuvvetli bir mevzu .... 

KudreUerinin ku.svasına erifen 2 büyük )'Jld??; ... 

SJLVJA SİDNEY - HENRY FONDA 

Günahsız Katiller 
(T il r k ç e S ö z ı U) 

~ ... -•a• Sinema tek!ıtginin btr ht.rikasr ••••••r 

Soldan Safa, Yakandaa A~frya: 
1 - Brener; M6'e l - Likör: Oş 

3 - Elen; Nadim 4 - Nine; Esen 
5 - En; Esir; Em 6 - Rönesans; 
F& 7 - Rasin 8 - Denı; Knra 9 -
ln; BAriz 10 - Şam; Reca 11 - ı:,; 
Mağaza. 

FJtre ve zeUtmı Tttrk Hava Ru
rumwıa ver. Bu pu-a (Hava, Kı
zday, Çocuk r..ırıeme) .Kunım

lan M'Umda kardeıfoe pa7ı..aJır. 

Sa U A il' A M Senenin-En büyük Sinema Hadisesi ... 
A R AY Şark Edebiyatının ROMEO ve JUL YET'i 

1 
VE Şark Filimciliğinin En Muhteşem Eseri .•. p E K Bü:rük Türk Şairi FUZULi' nİn Kit&bmdaıı Alman 

• 1••11uaa••DA Leyla ile Mecnun 
TVBKÇE SöZLU - Yeni Şllıierl yazan VECDi BİNGöL 

Musiki : fr 8 T A D 
~~"'°'•1'n..· "'" vn"'nun yeni ve ncfts 

1\ 
/1 

llarkılanıu söyliyen 

SADETTİN 
Bu gece için numaralı biletler 

KAYNAK 
LEYLA'nm mUessir ve hari

kula.de Fkılarun ııöyliyen 

tvf· SARAY ve İPEK 
~ Unir Nureddin gışcleı1ndcn saWm&ktadır. Müzeyyen Senar 

1'1bn P !: R., EM BE gtbriinden itibaren t Z M t K'de E L BAM R A sluernMmda da göetarllecektlr. 

Polonya Mültecileri Arasında Reportaj 

Gazeteci ile Polis Müdürü 
Çektiklerini Anlatıyorlar 

1stanbuldaki Polonyalı mUltccller ğil, Alınan idi. 
arumda reportaj yapacaktım. Aca· 
ba bunl&l' nerede bulunw· diye bir sa
n iye kafa yordum. Sonra dUşündUın 

ki, tstanbulda bir Polonya l<oıısolos-

Yazan : Tam Uç ay Polonya koridorunda 

M 1 R R I
• D E L L 1 işgal orduları idaresi altında yqa-

U dun. Gördllg1lm sahneleri u.atlerc.e 

hanesi var. Oraya baş vurdum. bu şehirde siyasi polis bürosunun mU-

anlataam bitiremem. Şehre giren Al· 
man ordulannın ilk 1'1eı1 bütün er· 
kekleri tevkif etmek oldu. Birçok 
Polonyalının mAuarı k&rfllıkBrz hac· 
zedildi. Tuttukları slyaııet bu koridor 
mınt&kasmda oturanları en lusa bir 
zamanda ırk bakımmdan Alman yap
maktı. Kadınları topladılar, bir yere 
~önderdller, erkekleri ~ka bir ye
re. .. Evlerinin kapılamu kiliUi bulan 
çocuklar sokaklarda kaldr. Boşalan 

yerleri Baltık devleUerinden gelen 
Almanlar doldura.caklardı. Fakat 
bunların içinde bu kadar sefaleti gl.). 
rUnce, kendilerine bedava dağıWan 
evleri, apartımanla.rı kabul etmiyen
ler ôldu. Bu Almanlar Baltık mem
leketlerinde tam bir ırkçı terbiye al· 
ınamı2' olsalar gerek ... 

Kon&oloa Bay Retıleviç çok nazik, dürü olmak ne demektir, taaııvvur e· 
kibar tavırlı bir adam ... Beni gene o· ı dersiniz. 
ra.da çalışan eskı bir Lclı gazetcisi ı Almanlar gelince ben de kanmı 
ile tanıştırdı. ve krzırnı geride bırakarak kaçml)"a 

Bay Vinyevic; {Gazetecinin adı) mecbur oldum. Bir müddet Roman
ne lııtediflmi anlaYD'.ca birkaç mü1· yada kaldım şimdi de birkaç aydır 
tecl tipi ile konuşabılmem iqin bir buradayım. 
gün ve yer kararlaştırdı. 

* Ayaspa.şadald konsoloshanenin gti· 

- Bir ~ yapıyor mW!unuz? 
- Ne 'ezer? Burada tefkilAtın 

yardımı ile geçiniyorum. 
Bayan Rehlevic; iltve etti: 

zelce döşeli dayalı bir odasında bir 
kaç Polonyalı mUitecl ile bulufUYO· 
ruz. Bayan Rehle\1t; <Kansoıoewı e- - Fen adamlamıdan, mühendis· 
llJt} de bizimle toplantnnıza iştirak e
diyor. Bu bayanın mül~iler ile biz· 
zat meş&"ul olduğıınu evvelce öğren
miştim. Kendilıindeıı biraz umumt 

!erden başka mW~iler araııında ça· 
Iışanı yoktur. Hemen hepsi yardıma 
muhtaçtırlar. Konsol~luğun esas va· 
zite1I bunlara bakmak oldu. 

maıtmıat soruyorum. Şunları anlatı- - Peki siz pvayı nereden bulu· Gdynladaki İtalyan konsolosu lyl 
ahbabım ldi. Ha.lime acıyıp be.na bir 
ltalyo.n vize.si verdi. O cehennemden 
bu saye<le çılamya muva!tak oldum. 
Benim gtbl ancak birkaç talili \•ar. 
ltaıyaya ayak bastrğun gün hayatı· 
mın en meınıt günlerinden biri oldu. 

yor: 
- Leh milltecllerl:nl:n sayısı dört 

yUztı reçmez.Aralarmda elliye yakını 
t~knik işlerde ıtıtısas sahibi adam
lardır. Telmik~Uerin hepgi ı. bulmuş
tur. Kimisi Sümer Bankda, klmis1 
b&.9ka yerde... Dansı feri kalanlann 
başına. .. Berikiler baftan •tı ayiak, 
birçoğu da yarcınna muhtaçtır. Ne 
yapalım çalışınalarma TUrldye ka· 
nunlan müsaade etmiyor. 

Sol~da oturan kılık kıyafeti ye
rinde orta yaşlı adama soruyorum: 

- Ba.fınım pleııleri bana anlata 
mumıız'! 

Yerinde dotnılarak cevap verdi: 
- Ben Lodz fcllrl polia daJresinde 

siyasi bUronun mUdUrü idim, Loc1z 
mühim bir sanayi merkezidir. Maııçes 
ter ln&'fllere için ne ise Loc1z da Po
lonya için odur. Benim orada.ki faali
yetim hem Almanlara karşı idi, hem 
de koınünlstlere... Amelesi çok olan 

yonunuz? 
- Londradan geliyor. Burada, İB

tanbuldaki Polak mWtecllerin hemen 
hepsi asker c;a.tmı geçmlŞ veya ııe

ferber cdilmlyccek kimseler... EU 
efldh tutanlar buraya hiç uğramıya· 
rak doğruca Filistine, KıbnSa veya 
dia"er lnfP.liz topraktanna, gitmişler· 
dir. Polonyadan gelme yahl.M!iler de 
vardır. Fakat bizim bunlar ile alı' 
verişimiz yok. Onlar yardımı kendi 
yahudl teşkllAtlarından görüyorlar. 

Sabık polis mUdüriinün yanmda o-

- Bugün ltalya Almanya ile mUt
tefikUr. 

- İtalyanlar tdı:c Almanlarm yap
tığı muameleyi yapmadılar mı? 

- Reamt makamlar biraz gtiçlUk 
gösteriyorlar. Fakat İtalyan halkı 
her trnatta Polonyalr mtiltecllere 
ka~r mt..!irperver davrandı. HattA 

turan ince uzun boylu adam b&fma cBakm khruıeye l<Sy~~yin !> diyerek 
relenleri şöyle anlattı: bize gizliden yanm el uzata.nıar oldu. 

- Ben de razeteclyim. Gdynlada İtalyanın harbe gireceğini anlar 
otunırdum. Şu Danztg'e pek yakın anlamaz kapa#ı Tttrklyeye attım. 
olan mqhur liman... Harp zamanm- Nitekim buraya ayak baatığım Uk 
da. orduya giremediğim için bir hu· ıtın Muuollnl harp Uln etti. 
tanede ça.lI.fıyordum. Almanlar g'elln Bu dlnledtldertın bana İstanb\ılda
ce de hıuıtanedeki vazifeme devam ki Polonya mUltecUeri meeeleslni 
etmlye mecbur oldum. Şu farkla ki, k~bafı anlatmıya kAtl gtlmifU. Te
bu sefer tedavi edilenler Polak es.. fekkUr ettim, ayrıldım. 
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,..flllk 
Saymak 
Babın dadır 

Yazan: B. FELEK 
G erçi adedimizin kaç ol· 

duğunu o j'Ün öğreneme
dik amma sayım günü hepimi
ze bir gururlanma geldi. Bir 
çıoğumuz iç.im izden: 

- Beni de adam saydılar! 
Diye teselli buldu. Beş senede 
bir de olsa böyle bir tesellinin 
kıymeti çoktur. 

Sayım günleri türlü şakalara 
teaadüf ettik: 

- Birşey değil! İkimizi de 
birer saydılar. Ona• yantyorum. 

- Ya kaç sayacaklardı~ 
- Ben bir olursam, sen hir 

çeyrek olmalısın 1 
-Vay dört çeyrek vay! Ne 

zamandanheri mecidiye oldun? 
Bir baıkası: 
- fnsaf .bel Ben altmı§ ki

lo:•um. Sen yüz otuz heı. 
- Ne olmuş? 
- Ne olacak ikimizi de bir 

sayıyorlar da ••• 
- Hakkın var! Beni iki aay

malıydılar. 
- Amma o zaman dört aya· 

ğın olmalıydı. Öyle olunca da 
meva§i sayımına girersin! 

- T ctekkür ederim karde· 
ıim. 

Bir diğeri: 
- Saydılar mı seni de .•• 
- Saydılar ya!. 
- Bir ye de bin §Ükret öyle 

isel 
- Neden'? 
- Neden olacak adam ye· 

rine saydılar diye 1 
Saymak bahıooa dilimiz hay· 

li zengindir. 
Uğur saymaktan tutun da 

pösteki şaymıya kadar türlü 
manalardan mürekkep çe§İtli 
bir ifade baremi ıbu mastarın 
suyunu çıkarır. 

İnanmazaanız. beıral;?er saya• 
hm. 

Siz beni sayarsanız, ben de 
sizi sayarım. Olduğu yerde sa
yanın Allaıh yardımcısı olsun. 
Bizim zamanımızda cumartesi 
günü tırnak keımeyi uğur say
mazlardı. 

Kandil gÜnÜ hamama -gitme· 
yi ba.b saymazlar. İnsan biraz 
hatır sayar ccğil mi~ 

Pek hiddetli olanlara kırka 
kadar say<lırıdannı~. Size bir 
fıkra anlatayım öyle ise: 

Eski saray adamlanndan Çer
kes Hu!"§it cfeooi vapura gider
ken kapı yoldaşlarından hare· 
mağuı Cevher ağaya tesadüf 
ediyor. 

Cevher ağa büyük bir teha· 
lükle Hurıit efendinin elini tu· 
tup diyor ki: 

- Aman Hurıit efendi! Jyi 
ki seni rast geldim. Ayol bana 
deli diYorlar .. 

Hurtit efendinin acele işi var. 
Vapuru kaçıracak. 

- Canım Cevher ağa aen 
~keein lafına kulak uma 1 
Ha1tetmi41er 1 

- Nasıl asmayım ayoll Deli 
diyorlar bana.. 

- Aldırma VC81el&m! 
- Yoo! Bttabnam vallahi! 

Eier bana ıkırk defa akıllısın 
akılluın demezsen bırakmam. 

- Aman Cevher ağa vapu• 
ru kaçıracağım. 

- Olmaz. Mümkün değil 
bırakmam. 

Hurtit efendi arahın elinden 
kurtulmak için kırk defa c~kıl
lısın> demekten baıka çare ol· 
ma<f ıiını görerek: 

- Peki amma çabuk .ay! 
Mukaddemesile hatlar söylemi· 
ye: 

- Altıllıenı. akıllıeıQ, akıllı· 
sın .•• 
Ağa da sayar: 
- Bir, iki, üç. 
Böylelikle sayarken adet 

otuz .bire geldiği sırada vapur 
düdük çalara.k iskeleden ayrı· 
lınca Hı,ırfit efendi dayanamaz: 

- Vallahi de delisin fellah, 
billihi de deliain ! Ben de deli
yim .de senin a-klına uyup vapu· 
rumu ık~ım. Allah belanı 
vu.inl diyip ayrılır. 

1 
BORSA 

1 
22 B1RIN01TEŞB1.~ 1940 

Kapanı, 

Sterıın 

Dolar 
lııviçre Fr. 

Drahmi 

:5.2~ 

132.20 
29.6875 

0.9975 
Leva l.622S 
Peçeta J3.PO 
Pengö 1 26,:5825 
Ley 0.625 
Dinar 8.175 
Ten 81.1375 
tııvlçre Kr. 31.005 

~HAM .,. TABV1LAT 
Tahvillt üzerine muamele nln)arnıF 



F enerbahçe - Galatasaray Cümhuriyet Bayramının 
Karşılaşacaklar 2 nci Günü Fener Stadında 

Galatasaray - Fenerbahçe klüplc
rı Vatan kupası için Cilmhunyet bay
ramının ikinci gUnUne tesadüf eden 
30 t~rinievvel Cumartesi gUnU öt-le
den sonra Fenerbahçe stadında kar
şılaşacaklardır. 

sabakıı galibınc verilmek üzere ayn liğe dahli edilmelerini tstemektedir
blr kupa koymıyo. karar verdik. Ve ler. 
bu iki klUbUmüz bu kupayı paylaş- Maamafih KaragUmrüğUn oynatıl-

Yalnız Galatasaraylılar, eski Va
tan kupasının tarihi kıymetini gozo
nllnde tutarak, bugün için iyi bir va
ziyette olmadrklanndan bu maçın 

mUııalt hır zamanda oynanıınıwıının 

daha doğnı otaoağını >ıerı sUrmüş
lerdır. 

Gazetemiz. bu iki klübümüzil bir 
hareket yapmak gayesıte karşdaş

mıya davet etml~r. Onun içindir 
ki, 30 T~rlnievvelde yapılacak mü-

mak için karşılaşacaklardır. 

İkinci küme lik maçları 
Birleştırilmclerinc lüzum gorfilmi

yen ikinci küme klUplcri arasındaki 
liğ maçlarına hu hafta Anadoluhısar 
ve Karagümrük sahalarında ba,ıana
caktır. 

BırlP..şmc kararı venlcn klüplerden 
yalnız KaragUmril~Un bu liğ maç
larına sokulması bazı kHlplerın c;<>k 
haklı olarak şikAyetin€' sehep olmuş
tur. Altınordu klübll Karagümrlik 
ıştlrak ettiği takdirde kendilerinin 

masında saha sahibi olmasının tesiri 
olmuş \'e bu şekilde harekette bölge· 
cc mecburiyet hasıl olmuştur. 

Bir Macar takımmm teklifi 
Macarıstıı.nın birinci sınıf profes

yonel takımlarından Uypeşt takımı 

İBtarıhulde. ile; maç yapmak Uzere böl

gemize möracaatta bulunmuştur. 

Futbol ajanlığı bu tekltfi tetkik 

etmektedir. Müsait bir halta bulun

duğu takdirde Macar takımBla mu

kabıl bir tektif yapılacaktır. 

Ticaret Heyetimiz. Sarkta Harekat 
B .. k t G ld. ilkbahara Bırakılmış u reş en e l (Ba.'jl birincide) 

daki İtalyan kıtaatıını ziyaret et

Mal Mübadelesine Mini Olan Dolar İşi 
Halledildi. 10 Gine Kadar Kağıt Gelecek 

Uzun zamandanbcri Roman
yada ıbulunan ticaret heyetimiz 
dün ııabeh Be.a..hya Vaıpl'Me 
şehrimize dönmüttar. Heyetimi
zı teşkil eden ~ Gelen, Se
dat Ziya ve Mdunet Ati ayrı 
ayrı bir muhuririmize 'Ml'dilde· 
ri izahatta: 

Romanya ne ak.detmiş ol
duğumuz ticarq ~ 
her maddesinin a..iatn»ya göFe 

tatbik olunacağını, Romanyanın 

bize her sene vıermeyi taahhüt 
ettiii 163,000 ton petrole muka
bil bizim de Romanyaya pamuk 
ve diier maddeler ihraç edecc
iimizi ve aramtzdaki ticari mü
nuebatın normal bir şekMde ce-

Romanyada Siddetli 
Zelzele Oldu 

reyan ettiğini. fakat dolar mese
le.inin de halli için bir çare bu
hınacağını aöy)emiflerdir. 

Haıbcr ald.ğım12a göre. Ame
rilı:a hükUrrıeti de kendi banka
larındaki bloke hesaba alınm19 
otan Rumen doiarlarını Türkiye
den geçmek şartile Romanya 
hiikinneti1te veınneyİ kabul ct
mi§tir. 

Son gelen malümata göre: 
Romanyadan k.ağıt gönderile· 

ceği ve ak poıta kağıdın on gü
ne kadar yola ç.karılacağı bil
dirihnektedir. 

Dün saıban Besarabya vapurile 
Romanyadan ayrılan yüz elli ka
der Jngiliz de şdıri.mize gelmiş-
tir. 

Bir Arabacı 
Metresini Oldürdü 

..... i ltlriadde) (l'lafı birincide) 

elan 360 kilomehe mesafede bu- mı~ ve onu sUrUcü olarak çalışmak
lunduiu tahmin edilmektedir. tan kıu1:8Pmıştır. Santuhi de para o.ı 

Zelzele hakkında ra.athane dutunu sezen Danyal para çeknıek 
müdürü B. Fatin şu malWrıatı için haftan eler icat etmiş ve bır hay-
vermittir: il para almıştır. 

c- Bu zelzele .l.tanbuldan Danyal kazandığını furada burada 
360 kik>metre uzakta olmUftur. sarfe<Hp metresinden tekrar para Mi
T ahminimize göre Merke2i Ay- ternif, fakat alamamıştır. Bunun il
dın ve Nazilli taraffannda bu- zerine Danyal o vakit oturduğu e 

mesi, bu memldcete uslu otur
ması içm yapılmış bir ihtar ola
rak tela.kki edilmektedir. 

cHerhakje §Urıt11ı aıikardır ki 
yakın doğuda fili harekat için 
Almanların iaşeyi idame etmek 
üzere Y~s)avya üzerinden Se
lanik ve lstanbula gitmekte olan 
Semplon Oryan ekspresinin kon
trolunu ellerinde tutmaları icap 
e<kr. Balkanlarda ki.nunuevvc
le doğru k)f başlar ve ondan &<>n
ra T U.!\& .donduğu için başka mü
nakale yollarını kullanmak la
zmıdır. 

cBuna binaen. büyük mikyas
ta harekatın ilklbanara kadar te
hiri icap edecek-tir.~ 

Timetı gazetcainWı diplomatik 
muharriri de şu satırları yazıyor: 

cBu}garistanda Alman kıtala
rıntn bulunduğu hakkındaki ha
berler doğru değildir. Bulgar hü
kôıneti diğer biT Balkan devleti
nin aleyhine müteveccih herhan
gi bir hMeketc i•tirak ctıniyece
ğini ve Almanya ile ltalyanın 
kendisini böyle bir hareket ıçın 
tazyik etmiş olmadıklarını bil
dirmiştir. 

Bulııar ~ükumeti Eğe denizi 
istikametinde hiçlbir ietek ileri 
ıürmemi,tir ve kendiliğinden 
böyle •bir iıtekıte bulu~ası da 
pek az ihtimal da-hilin<ledir. Zi
li&. mMiımdur ki böyle bir mese
k en kuvvetli deniz de~inin 
muvafakati olmadan halledile-
ınez. 

Bundan ba§ıka, Bulgari.tan 
o.bilinde Ru. taraftarlerile Al-

lunmaktadır. Eier zelzele mer- sahibine man ta.raftarları araeında müca-
kez mıntakaeı dahiltnc şehir veya «- Bu kadlnın kemeri altınlarla dehıde devam etmektedir.> 
kasaba tesadüf etmif ise berhal- doludur. Şunları almak için bana yar 

:le çok ıtahriıbat vukua aelmi§ dan ederse.a çok iyi oiur.> 
olacalctx.> Teklifinde bulunmuş. fakat ev sa-

Bu hueueta aldajlmrz diğer ita- hibinden ters cevap alan Den,al kı-
berler tunlaratr: sa bir zaman sonra btt CYi ~it 

lzmİl'cle zayiat olmadı ve &&'ni semtte Çiçoz yolunda 3 nu-

halyanlar Libyada 
Cok Yavaş 
' Hareket Ediyor 

(Baıfı blrinclde) 
vetlerl arasında 17iddetll gece muha
rebeleri olmuştur. Muharebe şa.fak'a 
kadar devam etmi\jtir. 

İzmir 21 /22 (.Huw.i muha- maralı Fehimin evine taı,mm~tır. 

birimizden) - Diinkü zelzele CİDll)"et .... ı meyd9na ç11m? 
Menemen, .Foça, Kemalpap, Bwıdan on gtln evvel Santuhi bir
T orbah ve KU§&claeında ıiddetli; denbire ortadan kaybolmuı,tur. Dan
Bayındırda şiddetlice; Be~aına, yal soranlara «Karım Beyoğtunda 
Urla, Seferihisar, Ç~e. Kara· 25 Ura aykkla 1' buld,ıı. ben de ara
burun ve Ödemitte pek hafif ol- hacılıktan bıktım arabayı satacağım 
muflur. Zayiat yoktur. kanma yakın bir yerde başka bir iş Kızıldenizln cenubunda bulunan t-

Maniwda hw yok bulup çalıtacatım>. Cevabını vermiş-
Manisa, 22 (A.A.) - Din tir. İki gün sonra da arabasını otur

.kşam saat 20 de M~ ve duğu evin sahibi Fehlme 180 liraya 
mülhakatında orta fiddette bir saı.nuı,tır. 
yer sarsıntısı olmuttur. Gerek Danyaldan arabayı aldıktan sonra 
merkez gerek kazalarda hiç-bir blr ittnl takip etmek içln Adapazarı
haaar yoktur. na giden ev sahıbi Fehim evvelki gün 
B::.L.-...•e mu .. th.lf 1:tir zelzele oldu _.'"'T' evlne dönmüş ve dün sabah bahçesi-

Bükrcş, 22 (A.A.) - Stefani ni gezmekte iken Danyalın oturduğu 
ajaneından: taraftaki bahçede gayri tabii bir ka-

Biri saat 8 de, ikincisi be~ da- zıntı görünce ı,ıUphelenmiş, Rami jan
kika sonra olmak üzere ÜÇ zelze- darına karakoluna giderek haber ver 
le olmuş ve halkı tel&şa diifür- mlştir. Jandarma karakol kumanda
müıtür. Bu zelzelelerin ikincisi nr Mustafa GUZdemlr yanına birkaç 
en tiddetliıi olmuş ve 25 saniye jandarma alarak hAdise yerine git. 
devam etmiştir. miştir. Toprak biraz kar~ılınca 

talyan adalarının sahil bataryaları 

menziline giren sekiz bin tonluk Sici
ney tipinde bir düşman kruvuörU sü 
ratıe ve mllessir bır surette bombe.r
dıman edilmiştir. Birçok isabetlere 
maruz kalan ciddi hasara ufrıyan 

kruvazör ağır yolla çekilmi11Ur. BilA.
hara kruvazörün açıklarda haı-eket
slı: durduğu ve diğer İngiliz harp ge
milerinin bu kruvazörün yardımına 
k~ukları görUlmUşUlr. 

Londra, 22 (A.A.; - 20/21 teşrini
evvel gecesi Şap deniZinde bir İngiliz 
harp gemisinin bir İtalyan destroye
rini tahrip ettiği resmen bildirilmek-

Bükreıin Jeo-dinamik enstitü- beyaz bir çarşar ve blr inaen ayağı 
.Unün ilk kayıtlarına göre zelze- meydana çıkmıştır. Jandarmalar 20 tedir. 

20 tetrinievvell 21 tqrinievveıe 
lenin merkez üıtü bizzat Roman- dakika sonra Edtrnekapıda bir kah-

Askeri Vaziyet 
(Rafi birincide) 

dığıdtr. Ama,attuktakl petroliirı 

ise Galiçya petrolleri kadar bHe 
olmayııı pek az miktarda olma· 

ı.ıdır; her ne kadar halyantarın 
ı.ulh de\'reslnde attı aylık petrol 
ııtokuntı hazırlanıı" oldukları ııöy

lenrnif hıe de şimdiye kadar sar
ff'lttiklerl petrolün ~·erini doldur
mak için Romanya JKıtrollerlnden 
başka emin bir ka~·nakları bulun
madığıdır. Ru yolun ı..,uını icap 
ettiren 'lebepler ara....,ında Roman
~-a petrollerinin hal~-a:ra nakli 
~in Tunadan maada kısımda da 
emin bir ot-0mobll Mlddetılne malik 
olmak anasu bulunabilir. Bundan 
~a İtalyanın l'azl~·etı Alman~·a 

ıtlbi de delildir. Almanya ilppl 
ettıtı mernlekdlerdM, ~ ıwem 
lekP.tlf'rinden. Ruııya, RfHaanya ve 
8&1kanlardan ~ \f!MÜr iptidai 
mal:ıeme ~ini imkanına maltk 
olduğu halde ftatya anf'ak en ya
kın olarak Balkanlardan haııl lh
t~·açtarmr t~n edehıllh·. Hfor 

1M' bdM otar,ı e~tl He ttal
ya yiyN"ek lhttytM".ını ~lre

f:tndtıın toPııtarik ed~ bl r va-
7.ly• a"eılehfhnl.ıtr dt)'flnler VM

drr. 1931 WattıııUklertnfl göre ltal
yada ziraafte melfC'll olanlar nü
fwıu11 yüzde 4'7.S, Mn&yl ve f'ka
ret ve muvlM!ala ilf' ufraşanlar 
da yüzde 42,1) u ~ktl etrnekte
dirter. 

f"akat ne dfl olsa harp ~-le bir 

~ydir ki, f!Ufb~ yapdan bCMplar 

harbin ihtiyaçlarına tqıatıp teva
fuk etöJli gijrijlmü' ~ylerdetı M.
ğHdlr. 

Romanya kaynaklarından ken
di hiMıe&ine düttm istifadeyi U· 
mln ~hı Romanya ile daha kolay 
ve daha 'ff!n .. irtibat temini icap 

edtt~inl kabul etmek muvafık o
lar. Nihayet Alman şark ordula
rile tarka ctotru en kolay ve eert 
mu,·aH&la yolunun da Jrf'ne bu ııöy
ledltfmiz lııtlkamet üzerinde bo
lıındulu goz.den k~az. 

MAlliŞ C~PHF..RINDE: Ayın 

21 inde Büyük Brttanya~·a gün· 
düz yapılan Alman ha,;a hücum
ları pek ~ük mlkyuta olmot 
ve bir Alman t.ayyaresl dilıtürül
mqtür. 21/22 ıecesı Londraya 
yaJKlan ha\·a hü<·wnları nlebeten 
Pf'k ,ıddfıtll olmamı" iM de U
verpool ~hrlne yapılan hücwnJar 
oldukça ıtlddetli olmu,tor. Ayni 
lfe<">e ha\·anın fenaJı,tına rafmen 
lnglllz ha\ia kunf'tlerlnln Alman
yaya hÜC'um etttkleri blldirllmek
tecllr. Hedefler .....-.nda Hambars, 
bir Hn'I petrol fabrlJcMr, ~1lkle

me l&tlM>~onu H~ tayyare mcyda· 
nı ,·ardır. Pazar gecbıi Bf-rllne 
ya.ptlan hik'ıımun 21 lnC'i hlk-um 
nlduğu Hı ~ fon bomba atıldığı 
hUdlrUl'll8inc ıi>re. Seriinin o ge
ce 150 - 200 taY)'attnln hücumu
na ufradığı tahmin olooablllr. 
AFRİKA CEPHESİNDE: 19/20 

de Tobruk. Habeltlıttanda bllhaa
ııa dört tayyare meydanı tnıillz 
ta~-yare hücumlarına maruz kal
mr, \·e 21/!2 ıt"('('et1J de lıkenderl
yeye ttalyan hava hücumları kay
dolunMWJtur. 

RAŞlT RIZA TİYATROSU 
HALİDE PtŞKtN BERABER 

!I B. f.etrin Çarşamba ıüntt ak,amr 
Beyazıtta, Marmara sinemasında 

«AKTÖR KlN» 
Sezonun en b6y0k eseri 
Piyes 4 perde, 1 tablo 

Garpten ilerleyişe 
. Şimalden Yardım 
imkansız Görülüyor 

Taymise Cöre 
Türkiye· Yunanistan 

Sıkı Durdukça 
Tehlik~ Yok 

Londra, 22 (A.A.) - Times 
gazetesi cBalkan stratejisi:. baıı
lığı altında neşrettiği baıımakale
sinde diyor ki: 

~ c Türkiye gürbüz istiklalini 
muhafaza ettikçe, Yunanistan 
sıkı durdukça ve Suriyedeki 
Fransızlar, Romanın taleplerine 
tam mutavaat göetermekten im
tina eyledikc;e, mihverin, mare
şal Grazianinin çok geri kalmıf 
_garpten ilerleyİ§ine, §imalden 
mue~nr yardımda bulunmasına 
imkan yoktur. 

«Yunaniatanın btr askeri yar
dım talep etmesi, tazyika tabi 
tutulmak üze-re bulunduğunun 
görülmesi takdirinde alınacak 
tedbirler, en hüyijk ehemmiyeti 
haiz bulunmaktadır.> 

----0--

Delhi'de Bir Kon-
ferans Toplanıyor 
Londra, 22 (A.A.) - İngiliz ba

sınında çıkan makaleler. İngiliz im
paratorluAuna mensup '8-J'k memle
ketleri aruında önümüzdeki cur11a 
gtlnü Delhide aktedilecek konferan
sın ehemmiyetine i.,aret etmektedir
ler. Konferansın hedefi, toplant.Jda 
temsil edilecek lngilterenin Asyadaki 
topraklan ite A VUBtralya, yeni Zelan
da, cenubi Afrika ve cenubi Rodez
yada harp malzemesi imalAtına alt 
gayretlf'ri tanzlmdlr. 

SEN 1 
SEViYORUM 

Dire Manldaadı 

Şayet bu kolay ,.e cazip ıilzelltk 

tedbirini lnıllamna•ız ılze de ayni 
ııözö söyliyeceklerdlr. 

Her genç kız, bu kelimelerin ahen· 

glni duymak hUlyasmdadır. Buna da 

pek yakında nail olabilirsiniz. Kef[e

dilen bu pek basit güzellik reçetesi 

sayesinde ve yalnız blrka.ç gUn zar

fmda sevimliliğinlzi yUkııeltebllir ve 

Edirne AsUye Hukuk llAklmlltfnden: cuibenizi arttırabilirsiniz. En esmer 

İdris oğlu Hasan Gökçesunun 
İstanbul Kasımpa.ta Yeniçefmede 
Abdullah caddesi 48 No. da iken hll.
len ikametgll.hı maJQm olmıyan Re
cep kıaı Nazmıye aleyhine terke mtls 
tenlt açılan boı:ıa,nma davası llzerine 
mUddealeyhaya gönderilen istida teb
liğ ilmühaberinde tebliğ memuru ta
rafından verllen meşruhatta semti 
meçhule gittiği \'e ikametp}unın bu
lunmadığı bildirilmiş ve blttalep ilA
nen tebliğıı.t icruına karar verildi
ğinden muhakeme günü taytn olunan 
21/11/940 perfembe günü saat 10 da 
mUddaaleyhanm bJ.zZat ve bllvekale 
Edirne Asliye Hukuk Mahkemesine 
gelmesi ve aksi takdirde kanuni mu
amele yapılacağl tebliğ makamına 

kaim olmak üzere illl.n olunur. 

Tepelıeıtr TlyatrO!Jnnda 

DRAM KISMI 
BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 

o T E L L 

ve en aert bir cildi beyazlatıp yumu

ı:ıa,tacak ve perestlfe lAyik bir hale 

ifrağ edecektir. Keza, solmuş ve si
yah benlerle dolu bir ten tazelefecek 
ve sa! bir hal alacaktır. 

Bu baptaki mütehassısın bu na

sihatini okuyunuz: cTaafiye edilmiş, 

taze kaymak ve zeytinyağının cUt 

Uzerinde fevkalA.de yumuşatıcı bir 

tesiri vardır. Bu iki ull8Ur halihazır

da diğer kuvvetlendirici, beeleyici ve 

beyazlatıcı unsurlarla beraber beyaz 

(yağsız) Tokalon kremi terkibine 

ka"'tırılm~tır. 3 gün zarfmda To
kalon kremi cildinizi, hiç beklemedi

ğiniz bir derecede gUzellf)ftirecek ve 

yumu.-.tacakbr.> 

Framız TlyatroMmda 

KOMEDi KISMI 
Bugün gQnd1lz saat 14 te 

Çocuk Oymnıı 
BU AKŞAM sut 20.30 da 

O A D 1 
h 

bağlıyan gece kafll•rlml7.den biri, 
yaaa bulunmaktadır. Payita tın vede bulunan Danyalı yakalamıtlar Şap denizinde iki İtalyan destro)"e- --------:=::::r:==------..,....-----------
birçok mahallerinde halk, pani- ve evin bahçesinde karakol kuman- rinin hücumuna uğramıştır. İtalyan D } D • )} IJ " J 1 
ie tutulmuş ve sokaklara nrla- danı He kartılaşınca : destroyerleri, himaye gemllerine tor- ev et emıryo arJ an an 
mıttır. - <Görüyorsun artık blr fey sor- pil atmış ve kafile üzerine obüs ate-

Evlerin yüzü. ıtavanlar ç.atla· ma> dem!lltir. şi a.çmışlardır. .Muhammen bedellerile isim ve miktarı aşağıda yazılı 3 11ate 
mış eşyalar devrilmiş, camlar • Bundan sonra toprak kazılmış ve Himaye gemileri derhal düşman muhteviyatı 11abunlar 5/11/1940 salı günü saat 15 de sıraaııe ve kapalı 
krrılmıttır. Birçok mahallelerde Santuhlnin üzerinde yalnız bir kilotu gemıleri Uurine ateş açarak bu ge- zarf usulü ıle Ankarada idare binasında satın almacaktır. 
telefon muhaberatı keıilmittir. ve beyaz eski yatak çarşafına sanlı mileri kovalıurııya ~lamıştır. Müte- Bu ~ girmek iııteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
Elektrik telleri kopm\Jıftur. Şeh- cesedi meydana çıkarılmıştır. Tah- akiben teması muvakkaten kaybet- ıu.nunun tayin ettiği \'etılkaları ve tekllflerini ayni gün saat 14 de k&· 
rin merkezinde tramvay seyrÜae- kikata el koyan mUddeiumuml mua- mı.terdir. dar Komisyon Reisliğine vermeleri IAzımdır. 
feri yarım saat durmuştur. vini Feriduna, Danyal: Şafak ebkerken, Kımberlep ismin· Şartnameler paraatz olarak Ankarada Malzeme daireeinden, Hay-

Birçok binalar huara uiradı . c:- ~kiz gUn evvel Santuhi bey- deki İngiliz destroyeri teması tekrar da.rpaşa Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 
Bükreş, 22 (A.A.) - Stefanı glri beslemekte iken beygirin attığı tesis etmiş ve Francesco Fullo des- No. Miktarı ton Malzeme11ln lemJ Mahammen bedel Maliakka& te-

ajana1ndan: ' tlfte Ue öldil; iftıı'Rya maruz kala- troyerfle muharebeye tututmu,tur. Lira müıat Ura 
Muahhar mallı.mata göre, bu ı c~ım diye korktum ve Santııhlyl 40 dakika süren bir muharebeden son, 

ubııftki zelzeleler, Bükreşin bir- bahçeye gôrndUm> demı.,ur. ra İtalyan destroyeri karaya otur-' 
çok ~ina~arını hasara uğratmıf- , Sa~tuhinln ense11lndc <lerın bir ya- muştur. Müteakiben ı-:mıberleyn at-1 
tır. Şırndıye kadar telefat vuku- rı>. ı;:;nıım~Ur. Ceset morga kaldı- tığı bir torpıl dUfman gemisini hava-

' nlmlfbr· 7& uçurmuıJtur. 1 

1 
2 
3 

---
5 

30 
3 

---- -------
Beyaz sabun 1725 129,38 
Arap sabunu 9000 675,00 
Toz sabun 1050 78,16 

'1009') 

KENDiN BiRiKrlR 
19'0 tKBAMIYELEJtt----

1 adet 2000 lira -2000.-

T. iş Bankası 
3 > 1000 -3000.-

, 
> 

6 500 > - 3000. -
, 

> 
12 250 > -3000.-

, 
> 

1940 Küçük Cari 40 100 > -4000.- ' > 
75 50 > - 37:50. - ' > 

210 > 25 > -5250.- ' Hesaplar Kefldeler: 1 Şubat. 1 ,...,.., 

İkramiye Planı Aj9toıı, 1 tıdaclı.,.rin 
de yapıbr. 

~-· Biitiin dünyaya nam wıren bü,iik Türk Şekeeciai 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Tlcarıtllaaeıerı 
Merkezi: Babçekapı, Şubeleri: Beyoilu, Karaköy, KadıkÖf 

ticarethanenin Merkezi olan Bahçekapıdaki m ., 
•llilılılllliıı••••• kabul eder. 

lstanbul Belediyesi hanlan J 
Tabmtn BelL tık tem. 

30240,00 2•,00 Puaif korunma sıbht teıfekkilllerindc kUll.; 
mak üzere alınacak 16 adet servis kamyonetl-

18854,70 1414,10 Haaeki, Cerrahp&48, Beyoğlu, ZUhrevt haStalıi'° 
lar baatanelerlle Zeynep Kii.mı! doğum evtıdl' 
yıllık ihtiyacı için alınacak kuru erzak. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işlet -1' 
rı ayrı kapalı zarf uaullle eksiltmeye konulmuştur. Kamyonetlere ,.ıl 
'8-J'ln&me 76 kuruş mukabilinde Belediye Sıhhat İşleri Müdür!~ 
verilecek ve diğer l'8 ait lf&rlname zabıt ve muame!At müdürlüğü JcAlr 
minde görülecektir. İhale 7/ll/940 P-.embe günü saat 15 de Daimi V 
cilınende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupıatl 
ve 94-0 yılına ait Ticaret oduı vealkalarlle 2490 numaralı kanunun ~ 
fatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale &ilnü saat 1 
de kadar Daimi Encümene vermeleri 111.zundır. (10063) 

63U,15 

** 
482,34 Takeirt. 

cak sıcak hava teebhl, 
teetaatı. 

8odnım katmda yaptırd'" 
havalandırma ve eıektıAJ 

999,66 75,00 Silivri Sıfat ietaeyonunun ikmali inşaatı. 
Ka,if bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı ı.1er a'f" 

ayrı açık eksiltmeye konulmuttur. K~lf ve IJ&rlnameleri zabıt ve ın..-· 
roelAt mtidürltllü kaleminde görOlecektir. İhale 7/11/940 Pertembe -~ 
nll saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk tenıınr 

makbuz veya mektuplan ihale tarihinden 8 gün evvel (Silivri sıtat ~ 
tuyonu inf&&b için VU.yet Na!ıa ve dlter it için Belediye Fen tfl•' 
MOdUrlUfUne) mUracaa:U& alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait d" 
ca.ret odaaı vestkalarile -..ıe etme muayyen saatta daimi encıımen6' 
bulurunalan. (10212) 

Gaziantep C. Müddeiumumiliğinden 
ı - Oe.ziantepte yaptırılacak cea ve tevklf evi inf&&lı kapalı ._si 

muWe ekailtmeye konmuttur. 
2 - Ekalltme 12/11/940 salı günü eaat 16 de Gaziantepte adliye ili' 

n&SJ içinde C. müddeiumamıllili odMmda infaat ekeiltme ~ 
taratmdan ya.pılacakbr. 

3 - Bu infB&tm ketlf bedeli doluıen altı bin dokuz yUz yirmi bir ı.
..aeıı aıtı kuruF· eeen Ura 86 kuruıft:ur. 

4 - Muvakkat Wrıhıat attı bin doka&n altı lira on laırUftur· .,,,. 
tim.lOk~. 

5 - Bu ife alt en'&k: Mukavele projesi, ekeiltme ~. _. 
JmdJrlık ifleri genel .-rınameet. hueuat ve fenni tartname ve yapı ..-' 
fmnl prinameei, m.-ba cetveli ve bbaa projesi ve eeridopiridir. 

ı.tekliler bu evrakı GUiantep C. Mtlddeiumumllitfnde çallfl;Jl• _.t' 
1eıi içinde ber sGıı s&"ebWrler. 

6 - ·Münaka8&:J& &imıek iateJıeahrin referans ve eliler veaüeal.,...,. 
bir istida.ya~ mUrıaJr.ua taribinden en az sekiz gün evvel~ 
Jiyet ınaamına vermek llUl"etlle bu 1' için ehliyet veetkaaı alınalatl .,. 
bu veei.k&YI teklif mektubu içine koyma.lan 111.zımdrr. 

7 - MQnakM&Ja ı.ttrak edeceklerin 1490 numaralı arttırma, _.ııt· 
ıue ve ihale kanunu mucibince iın-a.ma mecbur oldukları evrak ve ,,_,.. 
iki bu kanun· ve tal'tnunelerin ahkirrima g6re hazırlayıp ·tekli! zartı-" 
içine ıtoyarak bu ZIU'flan 12/11/940 aalı gUnQ saat H de kadar numa,.ıt 
makbtız mukabilinde Jnhakaaa komisyıonu reisine vennif olmaıarı ıı· 
znndır. : 

Posta ile r&:ıderUecek mektupların 12/llılMO salı gttnO ._at 16 • 
kadar komisyona gebni.f olmuı ve dJıpnın mQJıllr mumu ile iyice kapatıl' 
mlf olm&Bl lAzımdrr. Postadaki gecıkm9ler kabul edilmez. (9867) 

8ahlbi ve Nefriyat JIQdQrll: ~ ZmlD YALllAN 
'BMıldllr T•: VATAN MATBAASI 


