
i 

SON HAVADiSLER 

KU~UŞ ~~====:.::::==================================================-~: 23872 ====================:c==========-==== 
,.~ Sene: 9 - SAYI: ~96 . l B!R.1NClTEŞR1N -1940 SAL 1 lL~"l lŞLERl: Tel 20335 

--=========r:==============:===================== 

:•kerıerlmlzl 
~tlşınellm 

Sahillerinıiz arasın
da yolcu nakliyatı 

'~ 8ll&Jı vatan bekçiliğini yapanlara kı, 
Jeaı hazırlamamız bir m!lli vaztledir 

• k ·~ı:cııs.,, httı..,. ı;lmdldcn r ~~z!:~.~~~c~l~c~~~~~.1 

llı11111:ı, !.'tik \•o fırtınaya. karst larıla sıcak odalar ıçindc kışı g~
O~llıı rını )'aflnıağn. . ""' ·or: ~ ~lrecrk. ?tanların hudut -~-ylarmıl:ı 

~'Sa ,.~0 !"ornur tcd~J.i J kl~lık clılc sılah \ 'ufan lx!.>çılıgi yapa· 
~ıı t"· snıre... ' cak nskerlcrinılz l~in de lıir kış 

~() t urıu lı:ızırlıh • . hciliyesi h:ızırl:ı.malan bir mil!i vn-
~ h ttettup lar hız<', lı<'pı· zifc olur- Vicdıınmı :roklıvan lıcr 

'- i# lftrıat1 Cdcn HJnci bir uzl· Türl· orada bu his~ln h~''C('.amnı .._ l'le..: Yor. l' l 1 • ~ 
'q~ ":tı.İ4n · ~ \.l'ılll ,n, ırnm:ın bulur. ı~akat ];endi krndino imim. 
ı.,.\l'f~llzif~i ... t; .. ğltk':ır.nı ı.oru· ca ne yapabilir! 
'it ı "-'1ıı Eu h:ıJısa c,·nlce ~;ne bir mü· 
fıld1131lltatlll:ı. P~ft 1,i h;ırp 'aT.i~·cU nnscbctlc bu sütunlarda t~mas c· 
~ Q " 111lt:an 1 l:arbi l'l'\linc ı.;nnl. el erek bir k.sklliıt mesele i oltlui,'lt• 
~b"r llıt~ ıncHiınin<ln 1.ıizi:u nu söylruni~tik. Nn ... ıl geçen sene 
'1~ bir 10 l;a~ı hazır bu· ~ınk \ll!lyctlerlmlzilc zelzele fclii· 
~ . btılıını=uı:l't'tUr. l'ıutl silah lt«-tinı~ uı=,-r.ryan 'atantlthlarımn:a 
~~ll1e ıı ,.,,0a.;rı l>Ie?ımctçHdcr Iu- ynrdım i~ln Kı1.ılay Ccmiydi ha

tır. ı..bı ıar!1ıktr.rı:ıula elde silah rclrnte r;cçmi sc ıı.skcrleıimiz~ fa. 
~· " 11 lt:b~rı h:,lıı'.~·ccd• elemek. nilc, çorap, kaput ye saire gibi 'kış 
llt. g,t'~ıt 1 a c.ınUnıiizdc ~elen Jıcdiycsi foplamalc f)ini de orgnni· 

''ıbn. b-;ıuzcmiyecclı· zo etmelidir. 
il.ASAN J\:Ul\IÇA n 1 

Ba k · ı İn9illz Başvekilinin 
'i'ıe· ş ve 1 bir mesajı . 

b'"•tfetVeklll ııe Hüriyet ruhu ııll ' Lı Ol' d~n akşam 
:~,~taya gitti korltkadan Cebelüttarıktan 
~t~,~~~.~~~~~TŞ\;:· L ..• :, <A·~m!;)fü. geçen Fransız 
~t oıdu~ •• u. 1,azmı op· nih nnln~masının ikinci yıldönümU ve ·ıngı·ı,·z fı·ıoıarı ,.,.e 21,30 J;:1 halde bu a.kş:ım mümı.scbctilc radyoda Çekoslovak 
~!ıtıını Hataya gitmek Ü- milletine hitaben neşrettiği hususi Tanca, SO ( A. A.) - Stefn.ni 

daııı. C!ki! ~en ayrılnuşlnrdır. bir mesajda Çekoslovak milletinin ajansından: 
ıı:l.tn iataa oktor Refik Say. Avrupa bnrl§I ncf'inc olarak ka.t- Dün sa.balı iki Fransız torpi·' 
~ ı lıı~ tunYon_:ıa, Reisicwnhur laİidığr feci fedakarlık sebcbilc to muhribi, Cebelültarık boğn
v .. ~ ıJC! b Uını katip Kemal Ge· Münilı anJacm., .. r •-..:'"inin bütün "h ~ ....,......., ..um zınd:m geçmişler ve Cenubi 
)';ı, ll,.'ttsi k Yaver Cela.I Ü!l'31" dünya tarafmdnn dai.rnn. hntırıcına· Atlas Ok"anusuna doğru git. 
ı-1 .\ı-cırı .... ~aleın müdüril Sürey- cağını kaydetmiştir. J " 4bcı ~ mişlcrdir. Bir kaç saat sonra bir 
"~ tı lütaı·k B. M. Meclisi Re- Mesaj şöyle bilmektedir: kruvazörle büyük bir zırhlıdan 
li lı.?tıart.i gcı: Renda, vekiller "Ne bizim mücadelemizin ne <le ve dört İngiliz torpito muhribin· 
llleb• llttıt id el sekreteri ve Par. sizinkinin boşa gitmemesine n.zrnet- den mürekkep oları bir kafile, 
~lar are heyati azaları miş bulunuyoruz. ÇE'koslovak hilr- aynı yolu takip etmiştir. 
~· , ~e~!etıcr Heri ge· rlyetinin iadesi harp hedeflerimi- Bir Fransız tayyaresi, bu ka· 
~~~y ta ::a~i ve belediye den birini tcı:ıkiI ediyor. Bu hedef- filenin üzerinden uçmuş ve 
J,_- '~aM:1: lnudurü ı.•o mer- lcr tahakkuk cdecelttir· Cesareti- ,_. 
~l _~~taraf d v n!zi kaybetmeyiniz. Kurtuluş saa • Fransız F:ısm .. ı. gitmiş, mütea"'· 

llrtlrr. m an ugur tiniz gelecektir· Hürri.rct ruhu lfı.. ben bir ln_giliz deniz tayyaresi v yczaldir· Ortadan kalkamaı: ve Ccbcliit:ırıktan gelerek J.'ransız 
aş~ngtondaki _ka_lkm_ı:ı;_·n_cı.ı.k_lır_.,_, _____ .;..._:b.,_as_m_a_;g;_itm_iş_ti_·r. ___ _ 

-!nnııız elçisi Sultanahmet meyda-
aa. '"111a hariciye d k d , .. ~ıe 11 .. 1,ttt nın a soyunan a ın 

1 ~~~ .\~ci~~> n-aztnBi~~~ Sarhoşlukla çırılçıplak 
~ ~ dip'~ elı:isiıe cörü.;µnüş- k 8 d I ,.. d g .. 
~ ~ ~ t Berlindc imzala- aı ırım ara uzan 1 gun ~\işı(!l'ttr t Jıa.kt l'trnfmdn n().. 

lbaıİlın~t ~!m:ur:.r;aa hapse mahkum oldu 

.Oçıer 
-~ltifakı .::-•a Sovyetle. 
~ ilk teısırı: 

~~~"Yeti er 
lı~ ~.ve bitaratS sıvasetine 
a~ ,iildıkllr 

1
1 aset onun elinde odu .. deg· gu nisbette 
'Şrnez kalacaktır 

" (\'azısı 3 üncüde) 

Seher adında. 35 yanlarıııdn. bir 
kadın dün grcc muhtelif yerlerde 
bir lın~ li içtikten sonra kendisini 
kaybctrni!i. S-:ıltanahmct meydanı
mı. gelerek eteklerini kaldmnı~. 

blüzunu :.ı.troL:ı, çıplak bir halde 
lrnldırnnlara. uzanmıştır. 

Sehere toplanmasını vo evine 
gitnıl"rini ihtar edenler, kC'ndi!"iıı

(Dcw:ı.mı 4 üncUdr) 

Meklep/er açılır/,en 

Maarif Vekili 
Dün gece radyoda talebe 

velilerine hitap etti 
"Osmanlı devl'İnin ulufe yiyicileri gibi üç beş ku· 
ruş maaş alıp dalgacı ve tenbel bir hayat sürmek 
arzusu ile vakit öldüren diploma düşkünlerine 

bu imkan verilmiyeceki:ir.,, 
~ . ~ (\'uz.ısı 4 üncüde) 

bir re im··· 

ingiltereye hava 
hücun1ları tarihe 

karışacak 
lngilizler ~imdi taarruza 

geçmiş bulunuyorlar 
Dün 49 tayyare 
dlşGrdiUer 

Beri in 
Beş saatten 

fazla 

bombardıman 
edıldi 

I.A>ndra, l (A.A.) - Asosiye. 
tcd Pres Bcrliııdc bu harb'n 
ba.şlangacındanbcri ~n uzun 
sUrcn alarm evvelki gece veril· 
miştir. Berlinliler beş saat hir 
çeyrek sığmnldarda kalmı§lar
dır. 

İngiliz tayyareleri Alman hü· 
mumct rncrkcii iistündc uçmuş, 
sanayi hedefleri:li bombardnnr.ıı 
ctm~Lir. 
Df"ŞOilÜLEN TAYYARELER 

Dondra, 1 ( A.A.) - Yarı res. 
mi bir tebliğe göl'(', !ngiltereyc 
knrşı hava harbinin bidayetin· 
dcnbcri Almmılarm zayin.tı 2000 
tayyare ve iyi yetiştirilmiş 4000 
pilot tahmin edilmektedir. 

l.ondran.m iyi malfunat alan 
mahfilleri lngiliz hava kuvvet
lerinin şimdi taarruza. geçtikle
l'ini bildiriyorlar. 

Salılhiyetli bir 6-'lhsiyet ~öy. 
le demi!itir: 

(Om·amı 4 üncüılc) 

Evvelce eksik tesbit edilen 
istiap hadlerinden dolayı 

Mişkllita uğradı 
&addi ıstlalnadan fazla yolca alınmaması 

kararı lzerlne 

Aşağı iskelelerdeki bir kısım 
yolcular alınamıyor 

Müncıkalnt Vekflletinin cınıi ü
zerine lstanbul mrnta.kıı. Ilınan rc
ieli_:'i yolcu vapurlanno. haddi isti
abilerinden fazla yolcu almnuuna
smı Dcnizyollarr idaresine l<at'i 
surette bildirmi§tir Bunun iizerinc 
snhlllcr.imiz nrasındn. nakliyat 
müşklilatn. 11ğnımr9trr. Çünkli bu· 

c;iinkü vapur 'kadromuz memleket 
ihtiyacını karşılamağa kifayet et. 
mC'mcktcdir. Bu müşkUliltm dJğcr 
bir sebebi de i~i tetkik edilmeden 
verilen karnrla.rln. hemen bütün 
vapurlarm haddi isUabi nispetleri 
hbiliyctıcrindcn az tesbit edilmiş 
olmasıdır· Alakadarların söyledik
lerine g-öro vapurlarnnu;, vn.ktlylc 
lınddi Tstinbi diye tcsbit edilen 
mikt.nrlarmdan faila yolt;u alnbl -
l~côlt W}.Ziyçttedir· Fakııt eon ka.. 
rar huna. imkan bırakmam~ ve 
birçok vapurlarda yapılan sıkt 

ikontrollardo. fazla yolcu bulunarak 
taklbata. girlşildiğinden Dcnizyol· 
la.rı idaresi de vnpur kııpt:ınlarma. 
her ne olursa olsun haddi istlaQi· 
den fazla ylocu slmmamnsmr bil. 
~tiı'-

Bunun üzerine lncbolu gibi n.c;a
ğı Karadcni.r; iskelelcrllc, Marma
ra ve Akdeniz iskelelerinin bir -
çoklarında. bir haftadanbcrl va pur
lara. blitiln yolcularm alınması 
kabil olamaDU§Ur· ÇünkU vapur • 
lar ilk kalkbklan işkelcdc, veya. 
mut müteakip ibir iki iskelede had 
düstiabilcıi miktarında yolcu ile 
dolmakta ve kap'taıtlar bundan 
sçnra. dlğer işkelelerc ya. hiç uğ
ramamakta. veyahut da uğrasalar 
bile yolcu alamamalct.ndrrlar. Her 
taraftan ·yapılan §ikliyetler üzeri
ne vaziyet Miliıakalit Vekiüetine 
hlldirilmi§tir· V ekilctin knrnn bu 
işi halledecektir. 

Kibrit 'iyatı 
Busabalıtan itiba-
ren 10 para arttı 

Bu zamma Do!arıa aon glnlerde 
ytllrıeımeıı sebep oldu 

Kibrit fiallıın bu sabnhtıı.n itiba• 
ren 10 para ytikseltilmiş ve her 
yerde 90 paraya. sa.tılmağa. başlnn
mı§tır. Fiatlarm arttırtlm:ısma do
lar fiatınm yUksclmcsl sebep ol -
muştur. 

Kibrit ve çakmak inhisarı 930 
senesi ı Hazirnnmdn. !)irkct tara
fından ele alındığı zaman hilkfune· 
tc l O milyon nltm dolarlık bir is-

Japonyada 
yedi ingiliz 

Casasiakla ltlıam 
ediliyor 

To1:yo, 1 ( A.A) -Adliycneza. 
retinden tebliğ edildiğine göre, 
27 temmuzda. casusluk zannı 
altında tevkif edilen J5 !ngiliz 
tebaasından yedisi askeri sır. 
farın korunması hakkındaki kn: 
hunla müst:al1kem mevkiler hak· 
kmdaki kanuna ve askeri kny· 
mıklnrın himayesi kanununn. 
muhalif hareketlerle su~lnndı. 
rılmı§lardır. 

Mezkur beyanat gazetelerin 
bu tevkif hakkında neşriyatta 
bulunmalarını meneden ve 27 
tcmmuzdnnbcri mer'i olan kara· 
rı ilga etmektedir. 

tj.knwln. bulunmuştur- Her altı 
ayda bir 407-302 dolarlık bonolı:ı.rla 
tediye edilen bu istikraz dolayısi
lo Maliye Vckaleü üç ayda bir do
laruı vaziyetini tesbit etmekte, 
kur Jlispetine göro do kibrit. fiat:
lıırmda. değişiklik :yapılmaktadır· 

İşte bugünkü lO paralık zam da 
bu fjekildc husule gelmiştir· 

Zam dolayısile diln bUtün b .. ık· 
kal vo tütüncülcrden bc)'aım:uno 
a.lnunış ve ellerindeki miktnrlar 
tcsbit edilmiştir. Eski fiatla olan 
bu malların fa.rkI !iatı kendileriıı .. 
dem alınacaktır. 
Diğer taraftan her senobru: ı u

mumi olarak gözden 1;eçirilcn kib
rit fiailan için şimdiden tetkikle· 
re ba.şlanmışt.rr. ŞirkC't iptidai 
maddelerin çok pabıı.lılandığmı Ma· 
liyo Vcldiletinc bildirmiı:ıtir· 

.. 
ispanya 

dahiliye nazırı 
Bagla Romada 
girişmeler 
başlıyor 

Karablk labrlka· 
sı ilk de•lrl 

lbraç etti 
3 bin tonluk bir pik demir partisi 

Romanyaya gönde~ildi (YR7.1SI, üncüae>: 

Roma görü~melerinin 
çok mühim olacağım 

söylüyorlar 
noma, 30 (A· A·) - !talynn 

hariciye nazın kont Cia.no maiye
ti ve Alınanyanın Roma büyük cı· 
~isi von Makenzen ilo birlikte bu 
sabah saat 11 de Ronuıyo. vasıl ol· 
mu~tur. 

Kont C.ian.o, istnsyondan derhal 
V cncdik sarayına. giderek Duçe 
tarafmdan kabul olunmuştur. 
1 P.\l\~'A DAIIIJ,tl.'E NAZiRi 

Romu., 80 (A· A·) - Stefani n
jansı bildiriyor: 

lspanyol dahiliye nazırı Scrrnno 
Suner ynrm sabah saat 10 d::ı. Ro

(Dovamı 4 üncüde) 



44 Yazan: J(,aJicca,n- J{a/ll 
- Elbet faydam var; adm ne'! ı birkaç tanesi birden, tl!t üste dlL 
Bu delikanlı anca.le ild üç gün aıı. şUyorlar; biribirlerlno tı;tunarak, 

TOPRAK 
MAHSULLERi 
Ziraati arttırmak için 

1 
Galatasaray, Vefa ve Ankara 

Erkek Liselerinde 

Latince tedrisat yapan birer 
klasik şube açıldı 

Doğru 

Değil,,,;} 
ıaı.ıAU cad.,,. 

1111 ktıçO 
lllmmet beldlf" 
G«ıocnlerde bu riUllldtt ~ 

mlftlk; Babıt.11 ~ ~ ce mUrldlerin ara.larma kattl:n13tı. biriblrlerinl sUrUkliyerek dik ya -
Herhalde ilk olarak savaea giri • maçtan aşağı yuvarlamyorla.rdı. " 
~rdu· Hacı Murat kendisine im - Tepeyi hUcumla almak mUmkün l ! 
dad getirmeyi mUmkibı kılmasa olmaymca toplar yaklaştırıldı. 

bile bu körpe fidanı laırta.rmı3 o- Gülleler yağdığı eırada dağltlar 
lacaktı ve bundan adeta r.cvk du- arasında hiçbir kmuldanrş olmD. -
yac:akU. yor; hepsinin yerln altma ~ 

Dell1tanlı cevap verdi: led samlıyordu· LlkJn kazaklar 
- Zllbeylr- ?V~en hUcmna geçer geçıncz ge-
- Kma T- (1) ne yaylım ateşi ba~lıyor, .kayalar 

Müstahsile daha 
genış yardım 

yapılacak 

Ue Parti bhwaı Brddl -:.....ııl"' 
kmmı ıceeıeıt ~ur~~ 
insanlar tarafmdarl Jıfr~ 
dlr· Bu Jmım.m gceekrl 116 ıf6 
olo~u, Partl önllndcJd ~ 

i
l Bu şubeden çıkan talebe hususi bitirme ve olgun. t:°~=~ :e~..,. 

luk imtihanlan na tabi tutulacak bu mttswkrch ı,ı yapsıl _..
kin ''ermektedir· JOll"'""~ 

Atıknra, 30 ( A.A.) - Maarif 1 yeti haftada. beş saat 18.tinoe Belodiye cadde111D 'bil~ 
Vekilliğinden tebliğ edilmiştir: teclri~'l_tı yapmasıdır. yıkatıyordq. Bu da ~Jl e~~ 

- Çirka.yfssa.-. (2) savruluyor; ynlıut n6ağı yuvar • 
Hacı M\U&.dm kamasI vo hcnUz lananlar çoğalıyordu· 

doldunılmll3 olan tabancaları be "' General ArgoUn.std birkaç ısaa.t 
llnde duruyordu. Hacı Murat onla.. 

içinde dağlıların saymmdan çok 
:rı de.likanlıya verdi: asker ltaşbetmi§U; n.e yapacağını 

- Tüfei;1ni bırak, ağır gelir! 
Dedi. dUilinUyor; hUcumdan ba.,ka çare 

Karanlık b~ zaman beraber- bulaımyordu. 
ce tepenin ardına doğru gittiler; Bn hücumlar 'U.ZUn. veya ma 
Ha.cı Murat Çl.rkayh ZUbey:lrc bel· fasılaln.rla Uç gün aürdU. 
u belirsiz bayxrlan, hendekleri, OçüncU gön lSğleden ısonra, dağ. 
tepeleri ve aşağrda yer yer yanan h1arm artık susuzluk ve açlıktan 
ate§leri, a.teglerin etıafmda Yor • da ıst.Irap çektikleri bir sırada 
gmı uyuyan Rua askerlerini gess • RU8 83flanmn ötesinde, uc.k ya. -
terdi; kucakladı, yanaklarmdan m&çlarilı\ h1r karaltı g~rlildll· Bun
öpttl: lann beş yilz kadar sUvari old~ 

- önce kendinf, eonra b!zl d1l· lan anlaşılıyordu· Gözleri kea'k.in 
§fbı! ltar§ıld tepeye ç?kmca kU ~ olan F.Qol Mogoro en kUçUk bir he 
çllk bir a.t.ef yak!- y.eca.n göstermeden: 

- Once t!lz1 dUetlntcelim· - B.lze imdat geliyor! v.-.. 1.1:.. Dedi· O kadar k1 Hfl.Cl Murat 
.&....w aüU6G daJdr, 
GlttJği taraftan en ldlçmt bir' bu sözlerin kendi!lle alay için 

ÇitirtI blle duyulmuyordu. .söylendiğini ısandı· Bununla bera.-
Birkaç saniye 80Dl'a karaltım bel' kmnakta acele etmedi; zaten 

da görünmez oldu· buna hakla da yoktu· 
Hac! Murat geç ftkte kadar Hacı Mogoro ne yapacağmı p.• 

Rus saf1armJ g6zıetled1; orada bil" etr'DUI, gene o m~hur ttlrkll.silnn 
.. ~yordu: yabancmm y•h'•ı:ıd:ığmı, yahut _,J .... 

• • görUldtlflhıll ent•tazı b.4tir gQıOı- • 
• tll oıma.m. Gece yanmn&m ıımıra, 

BabalarmıJa.n isim katllll1'&D 
kodm.k mğntmaçlan ortak JJIP. 

nuabrl·" 

beklenen aten yandı: o zumm. geng 
adam rahat bir nefes aldı; am· 
dn.alarmm yaııı:na dlSndU. 

Ertesi gUn fafaJda beraber !lllll Gençlerden biri yerinden fırla -
dı: 

saflarmda hOmmah bir lml'J1111D& 

ba.şladr· Toplar a.UI a.çtılar; Wdn 
güllelerlni tepeye kadar atama • 
dılar. 

Bornzımlar atın, trampeteler 
çaldı:· Ynksek riitbcli za.biUerln 
parlak ünlformalan gQneute par .. 
Iıyordu· Toplarm gerfshıde gene
ral Argothmki ve eridlmtıarpltır 

g8ze çarpıyorlardı· Atlarım qa.ğı. 
da tımı.kan kazaklar tüfeklerinin 
namlularmı dağlı1arm kerpiç e1 -
~lerine çevfrmL, olduldan hal.. 
d~ ilcrlzyorlar; ikidebir kurıun 
yağdmyorlardr. Blıtr:aç metre yak 

la§m.ca birdenbire Jalrç}armı ~ 
yorlar; Deri at:ıbyorJardı. Fakat 

bu strada siperlerden alev ve du -
man saçılıyor, hilcum edenlerin bir 
kaçı sırt OstU yıkılıırak tepeden a
gağr yuvarlanıyorlardı; yaylım a -
teo o.ra.smda iki kuvvetli kolun 
kocaman bir kaya parçnsmx kal -
dırdığr, düşmanın orta.sına frrlaı

trğr görUlUyordu· Kazal·brm gene 

(t) Nerl"ll! ... 
(2) Q'.J".<ayJı"' 

- Blzlmkller! ... 

Bir saat geçmemişti ki Rus saf
larmm gerlabıde barut dumanlan 
g6rllldll; kılıçlar parladı; ayni 
prlayı ldmbUir kaçıncı defa. tek. 
rar eden HacI Mogoro elini Hacı 
Muradın omumnn vurdu: 

- Yemin ode..'im ki bu Akbar
dDa.vdrr. 

- Korkik aığxrtınaç m.r?,.. 

- .... 
- Eğer yanılmıyoraam ve bit..e 

}'Ol açarsa bir daha o !'arkıyı eöy
liyeceğim. 

Akbardilav Ağlar hanla Ruslan 
yenm.Ia, kalclere ıUrmliftü; ku • 
ııatml§ ve zorla.m.ı3 olsalıır belk1 
Gazi Kumuk ka.sabnsmr, ala.bilir -
di; hatta. bu işe hazırlanıyordu. O 
811"3.da eğerai.ı ve yularsı:z bir ata 
binmiş olan bir delikanlı ona doğ
ru dörtnal gelmiş: 

- HaCI Murat tehlikede.,. Yar. 
dım bekliyor! 

Demi~ti· 

(Devamı nr) 

( . ! ."' ' · ·c..' - .... · ...• • ; . .;. .:.. 

Türkçe konu§masalar 
daha iyi olacak 

JT~4rinle\'Ycl per~mbc günü· 
nUn yahudi ,·atanda.5lnn. 

mızın büyük dini bayrnml:lmu1nn 
lJlri olduğunu öl:'l'onlyomz. Yahudi 
'atand&§lanmız ô gün slnagoklar
<fa 500 scncdenberl Türkiyedo ı:iir· 
<lüklcrl r;cfkntten dolayı TUrkiyf' 
1ıilkfımctinln sl"liuneti \ 'C s:uı<lefi i. 
çin tlaa. cclcce1der \ ' O o gilnden iti· 
haren de Türklyede artf.;: türkç.c 
konüsacnklnnna dair yemin ede. 
eelde.rml§· Bana da &latlcld Türk 
birllflnc )":ırdrm blrHğiııin neşret
tiği bir bcynnnnmctlen anlıyoruz· 
Uu beyıınnruucden daha. bir ~y au· 
lıyoruz ki o d:ı., yahudl \"atnnda"la
nmızı tUr1ço konuşmaya da\•et ~
dl"n!crinln da.lü tiırlcçc bllme-tliklc. 
riılir: i te dün elime ~~n l.ıir be
) :uınamedcn Wr ı•arça: 

' 'Crllk JıUkfımetlml1.e lmrsı t.a
hlıüdUmib mucip, ı;lzl ttirkte ı . o.. 

na!}maya duet edlyomz. J\alplul· 
:mhln en derin fçlcrlndcn bnrym 
muhnbbct ,.e samlmfJ'etle beraber 
Türk unsumnun hc~~ese \'e bbıe 
ka1'3r da liard~ duygusu beslen • 
meırtcdir·,, 

Ililmcm daha tlcl'tlm r.tmeyc lil· 
zum yar mı? 

Bize öyle g~Jiyor Jd tUrkçc ko· 
nu5mnsalnr (]aha iyi olııcal< ... 

Manasızlaşan bir sö: 
BİR parmııl.; için iS:?O lira· •~-

nt, )"Mllış değil: 7 :>20 llra
bidor ndauıa bir piyanist kayınbl· 
rnderl llaybnle la.\"J;& ctını, \O or. 
ta. parmağı kırılını!'i· Şfrudi nıahl:c
medc Jlayin11lcn 7520 Ura t:ıı.mlnat 
istiyor· 

Orl.3 ııarmağın '7:i20 lira l.'.Jymc· 
tf olıın bir de\'lrde artık "Ciğeri 
be" p:ıra etmez,, 5i>zUııün ııeluular 
boc; YC nınnn..'>r.: o'du;;u aııln')ıltr· 

Orta ııanmıı. 7~20 lira M"Nl" d. 
:'.;erin bmıım lıot ~ ftt re, kinıle bir 
ı .ıymetı olma ı icnı• ctmc:z 11 i . 

ı:. 

Alıkam, 1 - Toprak mahsulle
ri zira.atini art.t:rr:mak için mllstah
alle daha. gc~ yardtmlnrdıı bulu. 
nulacakt.rr. Bu ~c !hım ohm kre
diyi Zlrıı.a.t Bankası temln cdcx:ck· 
tir. Bu yoldaki tetkikler ilerlemi,.. 
tir. Yakında mü.h.lm kararlar veri
lecektir. 

Turk - Romen 
anlaşması 

Bu günden itibaren tatbik 
mevkiinc g' r li 

Türk • Romen ticaret anla..,
ma.ıst iki tarafın muvafakatile 
bugünden itibaren tatbik mev • 
kilne • ginni§tir. Fakat henüz 
tasdik muameleleri bitirilme. 
mlştir, Ya.lllIZ bazı hUSUBatta. 
anlaşmanın tatıbik mevldinc gir 
meslnden istifade od.ilcccği a.n · 
la&ılmak.tadır. 

Şehrimfadeki anlaşmanın tat. 
blk hazırlıkla.rile meşgul olan 
dı§ ticaret umum mUdUrU Ser
vet Berkin dUn öğle trenlle An. 
karaya dönmilştür. 

Dış Ticaret Umum Müdilıii, 
dün birliklerde meşgul olmuş 

ve Roma.nyaya mal jhraç ede· 
cek tücca.rları toplayarak ken • 
dilerine yapılacak yeni muame· 
leler hakkmda izahat vcrmif. 
tir.' 
Yakında birliklerde toplantr 

lara başlanacak ve Romanyaya 
yapılacak ihracat tüccarlar a. 
rasmda. tevzi cdil~ektir. 

lstanbalaa kartaıaı 
bayramı · 

6 Teşrinievelde yapılacak, !stan
bulun kurtultı§ bayramı mcraai
mine ait program hazrrlanmıutrr· 
Merasim Takslınde yapılacaktır. 
Alay Sultanahmette toplann.rak 
Taksime gidecektir· Gece do oen
likler n Halkevicrinde toplantL 
lar yaptlacakttr· 

* Trabzonda 5imdiye kadar yol
suz kalmıe olan ve 50 kilometre 
mes:ı!ede bulunan Dağbıı.şt nalıi' 
yeslni Sllrmencye, sahilden kırk 
kilometre içerde buhınruı Salıpaı
nr nahlyeslnl Vakfıkeblrc ''C 30 
köye güzergah teşkil edecek olan 
Ofuz mmtakMmı Yoma nahiyesi-
ne bağlıyacak olan üç rnühhn no
scnln açilmasma b~lanm]itır· 

-r.· Üçüncil umumt müfettın Nazif 
Ergin, Erzurumdan Trabzona gel· 
mhjtlr, 

& İnhisar iılııresi tara.fmdan 
Trabzon ve Pulathane tUtün mtlr 
tahııilleri.'ıe a\-ııns tevz.ilne ba~lan.
~ur. 

~ Ağn '\'alisi ile kumıında.nlar 
ve Halk Partisi bölge milfetli5i i
le birlikte Bayazıda gitmı.5 olan 
Parti umumt idare JıcyeU ı\ztmn .. 
dan Cevdet Kerim 1nceday:ı Hal· 
kcvinde yurdu nlılkndnr eden me· 
sclelc r üzerinde bir konuşma yııp
mfljtir. 

Kl·•<> k bed ku -~ı b aol.ama ~clillne inkl P....,h tr,..,.-
Mnarif Vekilliği 1040/41 ders "'"7l ~u c 0 ~~ar er Gece g~ ,·akit , . ., s~d~ 

yılından itibaren Ankara. Erkek smıfta. ~u ~lara gore hu.sual geçenler büyllk a.5fa1t ~~~ 
ıı~-ı ·ı ... ~--b ld G 1 ,_ft_ bir talısıl ta.kıp c<leceklcr ve U. ..._ loımım-"- '"'""a kalcJ~~ııt' 
~ ) C UUU.1 U a a aı.uo:ıör&y • b't' d'kt k d'J ri u" Wlo .,-.;T h)SS0l"" 

ve Vefa. Iiselcrme bu liselerin seyı ı ır ı :n aon.r~ en ı c . çok fena koktuğunu rtJıdırltl" o 
b. . . f1 d . . ne mahsus bııe bıtırme ve ol· ve bunınlannı tıknrwı1' _,,ıJ ol' 
ırıncı sını arm an ıtibaren 1 k 1 t"h 1 ~· ·•bi t t 1 de,,..· ....s• . gun u m ı an arına ...... u u· 1.1ne bu cadtlen n ıaJ1' r~. 

IA.~ce tedrisat w yapan birer lacaklardır. Klasik şubeye ma.h. Ankara eadd~drld JlJO 1 n11ıı-' 
klisı.k şube açmaga. kar.ar ver- sus olgunluk imtihanı da, temin ke kalclmmlar :r.iftten~~ ç~ 
mlştır. Bu 5u~c <:debıya.t, ta.. edece.ğJ haklar bakmımdan. ı~ do ta.,Jar yerlcrl0~1,11 , ·~ 
rih, y~bancı dıl, . cımna.stik .ve "devlet olgunluk imtihanı" na lan.k tekrar yer~tirı '~ I' ( 
o.&kerlık ders!~ muta.d lıse müşa.vi ola.c&ktJr. Tahsile klA: n t.emızlendi· Fn .. si '=~de ~ 
ProerramJan müfredatına. uvmm ve toprak ldimcci1Mri1 tıt" " • 

o• JO- Sik §'Ubedell başlamak, taleb_min tumıla brr.slüldl• ı,ırnıl Jafl ~ 
bulunacak, buna. mukabil coğ' isteğine bağlıdır. m1>bll ger.tlkçe toz bnJut 
raflra, metamatik tabiatbilgisi, Maarif Vekilliği klasik şube- · ıw.llyor· " • :1' 1"~ 
fizik ve kimya derslerinde ayn nin Jatince tedrisatına osaa ol- lllnlP.roe Ura s3dccli~<'~tı.ıı;. 
birer müfredat takip olunacak- mak Uzere bir Türkçe gramer 

1 
ıan şehrin bu güırl ~.:ttr.ll t 

tır. Kli.sik şubenin esas husuel- kitabı hazırlatmıştır. asfalt yolımu lm ,-:ı:ı'. tH•rC ti' 
tarmn.k çok b:ı.sU htnır.ıe , 
hdll'. 1ıı1ıı1 

Bu sabahki ekspresle l ·_ Tlirhe Ue r:ırt1 ltıc· 

Berll·n ve Sotyadan nL'lmS tılr Eımlm a•::;:" ,;,rtı;. Talebe ı - Ankın C'ndd {:a ~! 

Dunyanm bugünkü hali 
ve TUrkiyenin vaziyeti 
hakkmda mekteplerde 

tenvir edilecek 

n~ tn.oırm1amn 1'1r ı\" '1 

ÜÇ talebemız geldf ba.ıla hiı:-o sUnlirtııı<'1'. 1'l'P'.L-1':ı-
HerhaMe hıınJarr.ı · f ı"I 

m"<ı~ 

Orta okul ve 
liseler bu 

sabah açıldı 
Bütiln orta. mektc.plerle, 11.se ve 

sanat oku~larmda bu ııabslı tedri· 
sata ba.5lannuı:trr. Ders kitaptan 
daha C\"Vtldcn ha.zırlanm?B oldu· 
ğundan dcrhnl normal tedrisata 
gcçilec~ktir-

Hc r mektebin muallim mecU.· 
leri ~lk eik toplantılar yapt!.caklar 
vo muallimlerin talebeye dersler 
haricinde verecekle ri b:ı.zı ir5aUar 
haklcmda görüşeceklerdir· Talebe. 
lere bilhassa bugUnkU dilnya hali 
ve 'l'Urltiycnin y:ıziyctl ctr:ıfmda 
ir§atlnrdn bulunulncn.ktrr. 

Balkan oyunları 
biletleri satışa 

çıkarıldı 
Balkan oyunlan bileUeri bugün

den itibaren snlıfi& çılı:anlmı,tır. 
Arzu edenler bunları 25, 50, 75, 
100 ,.e 150 kurur; mukabilinde 
Taksimdeki bölge m erkezinden, 
Zeki Riza mağnzıı.smdnıı ve J(ndı
köy m erkez ecr.3ncslnden alabilir
ler· 

Talebemiz Almanyada çok 
iyi muamele görüyor 

Berlinde tahsilde bulunan t&· 
lebelermlzden Nuri Mortan ve 
Reşat bu sabahki ekspresle şeb. 
rim.iıe gelnliglerdir. Verdikleri 
maJOmata göre, Alnıanyadaki 
talebelenniz taWiillerine normal 
şekilde devam etmektedirler. 
Kendilerine çok i)i muamele e· 
di~teğir. t&)·ahnt ~$meleri 
serbesttir. 

Bulgaristanda tahsilde bulu
nan iki Türk km da bu sabah· 
kl gelenler arasındadır. 

Bunlardan başka. Loresl Sm!t 
isimli meşhur bir !ngilfz kemL 
ı:ıdstl de konserler ,·erınek Ur.ere 
bu sabehki ekspresle ~rirn!Jıe 
gelmi~r. 

Diyarbakır 
köylerine Radyo 
Diyıtrbakır, ~O ( A. A.) -

Köylüierimizi ten\'ir ve irşat 
makFadiyle Diyarbakır Halkcvi 
tarafından bazı köylere radyo 
verilmesi kararla.,5tmL'11f} \'C bu 
maksatla. temin edil~n ilk rndyo 
dün Karaba~ göçmen kÇyüne 
:;ötiirülmür5liir. I~a:-aba~ köyü 
halkı bu ,·esne ile civar kfü;lU· 
leri de davet edilerek gü1..cl bir 
toplantı yapmı~laı· Ye bu toplan. 
tıcla Hal!<cYi t~msil kolu lst'klal 
piyesini temsil etmiştir. 

. , . • ' .. • ' ' \ ... ' . , • """, r • 

PERDENiN ARKASI 
Refik Ahmet Sevengilin 
VAKi T gazatesı ıçin 
hazırladığı yeni roınanı 

8 ilkte,rın salı glalnden itibaren 
telrlka odllmele ba,ıanıyor 

büyük bir bük" , .e ~ 

• di roz ·" ms Y. r.~rr 'k. yo. · .,. • J ,., 
Do~ru derr .. 

• ~ ıa 
Karısına kdıÇ 
hücum ederk9~~ 

.. J•. . ... yafi''' Jı Araya gıren :> • : ı.e"' 
b. • .:11111 MD 

çocuğunun ı eo .. ıtaı;': 
:l fİ" A' 

Aksa.rarcin. Pa.::ın.g:ı ~ tı'"ue 
da oturalt Fehmi ad~1ur\·et ~ 
evvelki güu karısı, . • klucııı~..ıı. 
kavga ctmi~ ,.c es:tı . .. >-uJ"' 

uıerın-
kerek ka.rısınm dtf' 
mtişt ür. . . .8 1''1 ·:ıJ 

Fakat Fehmı ba' a) ıızet1 ıJf 
dığı kılıcın 1 J;:ıırı!fllıJJ : it tı" 
indirlrkcn, beş yaô- ılC ~ 

. b ' onJ•l ... ~I 
Yıldız brrdcn ıre ." ,·c et 
basının arasına girııı1i=n~t 
çocuğun sol kolunıı - ~ 
mietir. -ııral tı'e 

Bilc.ğiuden at;rır h~t:Jle9 ıı 
Yıldıt, CcrrahpaŞ~ ra,kı!ııl1~ 
kaldırılnmı Felınıı ) . 1 · ı·tt' • b1f ,,. 
dün knnıı ıoııcı ne - A 
liycye \'erilmiş~~ 

~ ' Ara_e~ 
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rn ® MllUWJı 
u ır N ekadar azot lii.zun 

1 
Afrikada 

Kabileler arasında 
da harp başladı 
&aylada ODDDCD 

defa bombardıman 
edildi ~r 

~ hleseıesi Naırob~ so <A· A·> - şark! 
Kenysda Rodolf gölü ch-armda 6re ikamet etmekte olan muharip Tur

ç ye kan.as kabilesi, İtaıyanıarm ııiz -

b metinde bulunan ve cenubi Ha.bo-

a iHJtan mmta.kS!!JD.da ikamet etmek. 
b Ş ~~:erilles kabilesiyle harbe 

'ura l ı ? ; gı TurkanS:S kabilesi Turk~~·m 
b m . §imal mmtak::ısmdan aratilenne. 
(J' t •ııau 1 girmeğe teşebbüs eden Merillcs 

l'lııe 8Ötnlkok derdi Uııe kabilesinin bir grupuna tesadüf 
t~ &ornıağa ınecburum: etmiş, vukubulan müsademe neti
) l.iiınuhatta, param elde ccsinde her iki taraf da bazı zayi· 
~' l> 

1 
deposuna mUra~ ata uğramıştır. 

~~be c~rnbe gilnU dedi· Turkanas kabilesi evvelce Ken
te"'l.lltt. 11 SUnu gittim pazar·! ya - Habeşistan hududunda İngi
~ 'l< llSıb Parayı 'almadı. Jliz krtaatiyle birlikte keşif hare. 
~ ~ ey~tbıde ohnai!ıkta·l kAtma iştirak etmiş bulunuyordu· 

~~ l>ck ::.: •-" , MISffiDAK.t AVUSTRAT~YA 
be<) vuO ~- h"WmUr wr~ ~ KITALARI eu ,.,_""il konıur borçla ı 

~~~e~ .... lıı lllışbr. K- Ur • Kahire, 30 (A· A.) - Röyter: 
u.. "la .,,. ·SOo tonu om ~.?.. Resmen bildirildiğine göre, A-

~cnid ''ereceb-"" J tral k.0-1 · dl -ıd b ,, d~ en tcwJata baı Jr. vus ya. ...... arı §ıın ço e u· 
Ur ~ ller. ~ lunmakta ve İtalyanlara karşı ha.-

lb~~ tftncğl uhcl 1 J rekete iştirak etmek fü:ere tngl-
~ orıa 3"a lhtıy "~ n: ~ llz, Hintli ve Fransız kuvvctlcri

ııt. hıı göre ııa:~ g= - ne iltihak edinceye kadar talim 
~ M... 1 ln ı._ nn ıy- örmektedirler. • 
l lı.....q llii •ca1tlandnn gc. 
'l~,13~rıerck. tevzi.atı tNGtLtz TAYYARELERlXtN 
~ •l'l> ~dı. Satıı;ı inhl~1· nmmARDDIAN FAALİYETİ 

l'tıı.t ,tııalııı. 3"o~n.ııa_ 1'tkı»;tıya~ · Londra, SO (A· A·) - İngiliz 
• tllııd 'ar. l\ış değil, büyük, hava kuvvetleri Afrlkada İtalyan 
e b~ ~ gıiıı. geliyor ,.e lh·} lataa.t ve nakliye kolla.rmı bom. 
t~~tlrıso~. kendini da1!,&~ :'bardmuın etmeğe devam ediyor. 
ıo:"41\taıı lltr Ud yag- İngiliz tayyareleri Bardia'ya 24 

llııııeıt taıtıa;0nra ltö~Urtın,} kilometre mesafede İtalyan mev
' & ~ile dergostereocğl !ar., ızilerini ve Maddelina limanmı mu· 
} ha hes:ı ete rnutaza.rnr i :vaffakıyetıe bombardmıan etmiş -
: ~ıııu . P cdllml~ mi- -lerdlr. SJdi • Bnrranl'nin cenubun-
~ecıl'\i bir ıuı. ,.. ıda bir nakllye koluna tecavilz e. 
, tsı. ip, d CTnl Kıııtrf dllm1ştır. 
~I eı~l'. 'trn. dn. ~?tilr-.: . İngiliz tayyareleri Habeşistanda 
'Urııeıı tkcso ~ır~~ iki tayyare meydanmt bombardr-

tı \'. ~~ 3"ahut kumü,ri etmişlerdir. Dessie'deki mey-
, eııd~l°tlıeu. jt QJ~ui,ru glbJ, , dş. hangarlar Uzerine tam f!ıa-
ll-ı~ ~~ art1ıc lılhtika.r yapılıı betler ka.ydedllmiştfr, 
l' sıııu~u~ ç \"a.rid dc~ril· Diğer bombardnnan tayyareleri 

~ a~ için 1111uı.I~1nn yo ura'ya hücum etmişlerdir. 
~"~ ~ıı. bini tiirlıt ezaya Cenubi Afrika hava kuvvetleri 

dJ h!!tıı~ lh C: mç lim fari ti~şaf akmlarına devam etmek-
3'oııı~ '4lliı "ıl <'dr. lttl'dir. 

a bir ferynd 
~li l\ernn ~ 1RA YFA1''1X BO'.\mARDDIANI 

i~~ ~ 1l Al\SVT ~ Kudüs, 30 (A· A·) - Bir hafta 
.. , - mda ikinci defa olarak İtalyan 1 te yyareleri dUn Hayfa. kara mü. ao . re da.faalıırmr aşmak için muvaff akr-

tlılf~ etsiz lbir teecbbüste bulunmuşlar" 
~ ta, <>rı dolarlık · Bu akpı harbin bidayetinden-
~ fyare ld · 10 uncu akmdJ. Bombardmıan. 

'n ~ 3o < \ a ı ekserisi denize ve ekilmmıılş a.ra.-
ıı,.?~ l?ıdıı. ~ A·) - Ağını~ ~ Uzerine dUşmüştUr. 10 kişi ha
:~ıı ~tereye ithal /jfçe yaralarun1"lır· Hasarat ihmal 

~~~t'iııhı: bau~ tayyarelo Cdilecek kadar azdır. 
•Ilı.~ ~ gi 30 milyon f 
ile~ lt ~ iUı~·'l'cnunuz ayıJ ========== 
<~..ı~ hıh a;ta 17 mil - iş arıyor 

'<lı.~ '<ll'. ,... azialık kay-~ 

~:"Ilı ~gu~da Birleşik -ı;.. Okuması yazması olan, fakat 
-.:;rey

0 
1 !mektep şehadetnamesi bulun-

~~la ilı Yapnuş oL ~mayan biri az bir ücretle iş a
~ ra ~t Yekftnu 12~ ramaktar.lır. lş vermek istiye.ı::ı.. 

~~"ll.ni 0lınuştur. Bu 
l'tt_'!J ola:ı. ih 1924 tenbe.rl. lerin Galatada Karaoğlan soka: 

o?'tıtıu. tıı.cat rnkam. .. ğmda kahveci Koço vn.sıta.sile 
~kil etmekte-. Galip Antarez adresine müraca

atleri. 
ı. ~ tf: 

üçler 
ittifakı 

Hakkında Sovyetıe
rln ilk tefsiri: 

Sovyetler 
Barış ve bitaraf
lık siyasetine 

Sadıktır 
Bu siyaset onun elinde 

olduğu nisbette 
değişmez kalacaktır 

lıfoskova, 30 ( A.A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Pravda gazetesi, (Berlinde 
imza edilen üç taraflı pakt) ooş· 
lığı altında yazdığı bir ba.~m::ı... 
kalede diyor ki: 

"27 eylülde &rlinıde Almanya, 
İtalya ve Japonya arasında bir 
askeri ittifak paktı imzalanmış 

! tır. Paktın · metni neşredilmiş 
olduğu için bu metinden uzun 
uzadıya bahsetmek faydasızdır. 
Pakt So~tlcr Birliği için ta: 
mamen beklenmedik bir şey ol. 
mamıştır. Zira hakikatte bir ta 
raftan Almanya,· İtalya ve Ja· 
ponya ve diğer taraftan da In. 
giltere ve Amerika arasında 
esasen mevcut münasebetlerin 
tesbitinden başka bir şey değil· 
dir. Ve yine zira Sovyet hüh.'11.. 
meti Uç taraflı bir paktın ya· 
kında imza edileceğinden AL 
man hükfuneti vasıta.sile daha 
evvel haberdar edilmiş bulunu· 
yordu. 

Paktın manasını tahlil eder. 
ken, evvelemirde şurası kayde· 
dilmelidir ki, pakt, harbin yeni 
bir safhaya, imzadan evvelki 
siı.fhadan daha geni§ bir safha.. 
ş_a. gir.ro~kte olduğu ,manasını 
tazammun etmektedir. Şu son 
gUnlere kadar harp batıda Av-

~rupa ile şimali Afrikaya ve 
Şarkta da Çine inhisar ettiği ve 
bu iki bölge birbirinden ayn 
olduğu halde, şimdi bu ayrılığa 
bir nihayet verilmektedir. Zira, 
bundan böyle Japonya Avrupa 

. işlerine karışmazlık siyasetin. 
den ve İtalya ile Almanya da 
Uzak Doğu işlerine karışmaz

lık siyasetinden vazgeçmekte
dir. 

Bu hiç şüphesiz, harbin bun. 
dan böyle şiddetlenmesi ve böl· 
gesinin genişlemesi demektir. 

B. Molotof, Sovyetlcr Birliği 
yüksek Sovyet meclisinin son 
içtimaında, harbin genişlemesi , 
ve şiddetlenmesini ve bir cİllan 
emperyalist harbi haline inkı. 
lap etmesi tehlikesinin mevcut 
olduğunu söylemekte haklı idi. 
Paktın akdine sebep olan ve 

bunu teşvik eden amil nedir? 
Bu amilin her şeyden evvel son 
vakıalar, İngiltere ile Amerika 
arasmdaki askeri işberabcrliği· 

zunmenze ı 

lngiliz topları 
Dün Fransız sahillerini 

bombardıman etti 
Londra SO (A.A) - Uzun men· 

zilli lngiliz topları bu sabah gün 
doğmadan evvel Fransız sahilini 
bombardıman etmişlerdir. 

Kole limanı rıhtımlarına tam 
isabetler kaydedildiği zannedil
mektedir. Toplar sustuktan biraz 
sonra rıhtımlarda bir müddet yan. 
gmlar görülmüştür. 

Almanlar bombardımana 20 da
kikada 4 salvo ile mukabele et. 
mi~lerdir. 
Öğleden evvel uzun menzilli Al

man toplan tekrar 20 dakika ka.. 
dar ateş etmi~lerclir. Bir ki~i ölmü~ 
ve birkaç kişi hafif surette yara
lanmıştır. İngiliz topçusu Alman 
bataryalarına ateş açmış ve bu ba. 
taryalar öğleden biraz c\"Vcl ateşi 
ke~i~lerdir. 

Hindiçinideki 
başkumandanı 

düştü 

Japon 
maktul 

Tokyo, 30 (A· A·) - D. N· B· 
ajansı cenubi Çin kuvvetleri baş
kumandam albay Aomoura Tsoun 
taro'nun ölümünü nncak !jimtli öğ
rerunişlir. 

Albay, J<'rnnsız Hindiçinisindc 
yapılan müsndemelcrdo birkaç 
kurşunla ağır surette yıtralanmrş
tı. 

nin \'e hatta Amerika tarafın.. 
dan !ngiltereye yapılan ve dai· 
ma artarak giden askeri yardı. 
mm takviyesi ve genişlemesi, 

İngiltcrenin batı yarı küresinde 
ki deniz üslerinin Amerikaya 
terki, İngiltere, Kanada ve A· 
vustralya askeri gayretlerinin 
Birleşik Amerikanın gayretle. 
rile birleştirilmesi ve cenup A· 
merikası devletlerinin Birleşik 

Amerika nüfuz bölgesine girme 
si, !ngiltercnin Uzak Doğuda 
'\'C Avustralyadaki üslerinin A. 
merikaya terkedilmesi olduğu 
şüphesizdir. 

Gerçi .Aııııerika henüz Ingilte· 
renin yanıbaşında Almanya, !. 
talya ve Japonyaya karşı harbe 
girmiş değildir. Fakat bunun 
büyük bir ehemmiyeti yoktur. 
Zira, Amerika fiilen Almanya, 
İtalya ve Japonyanm iki yarı 
küredeki muhasımlarile müşte· 
rek bir askeri kampta bulun· 
maktadır. 

Paktın mühim hususiyetlerin 
den biri, pakta iştirak edenle· 
rin nüiuz bölgelerini açıkça ta. 
nıması ve bu bölgelerin diğer 
devletler ve tabii olarak ön saf 
ta İngiltere ve onun iş arkadaşı 
olan Amerika tarafından sui· 
kastlara maruz bulunduğu tak. 
tirde karşılıklı müdafaa vecibe· 
lerini ihtiva eylemesidir. 

Pakt, Japonyaya (Büyük do. 
ğu Asyası sahasmı) ve Alman· 
ya ile 1talyaya da (Avrupa) yı 
vermektedir. 

Diğer bir mesele de, paktı 
imza edenlerin nüfuz bölgelerin 
nin bu taksim işinde fiilen mu 

~ ·~İbtit· 
~ ""' Ülı bu akJı .. - ı..:ıı ·• kül' ·· ·· rd Öb"" ·· ıkıl 1atl -.ıellf ~ u-o muş unu so u. uru, s -
ı . ıa\'a~!lerin Ustüne gan ibir tavırla, kansının hast.a. • 

1\ ~I ~· ~u: lll3anlar, ya ölduğunu, yanmda para olmadr. tf 
~~~e ta.ı-a.r da hükfunet ğr için, doktor getiremediğini, ·~'1 
~ fıb,.,;'ler, }'a 1:1dan yakayı kabilse, ko~unun kendisine yar ~ 
\~~ler, ~ l'ağbetsizlikten dım etm~ rica. ettiğini, ala
~~ ~t !hapishane. cağı parayı bir hafta. sonra min. ' 
~ille ~eİ ~ ıl ve rezil ol. net ve şükranla iade edeceğini 

Kötller içinde 
bir H iyi 111 

~ ~;ıetı -l·eıu ekınekçinin söyledi. Servet Tekiner kendisi
'~ }'enj;ıonekçi, ka.. • ne vaki olan bu müracaattan son 

~ ~ ·~ ~en ik en açan baş- derece memnun oldu ve komşu
~a~"e il8Jı OVula.n biletçi. BUlla. yardmı için, adeta tehalük 
°''Sltta ~a aynı şey.. gösterdi. Derhal, artıra.bildip 
. ~~ lt-ıtı akibee:-aındırıar. ~beş on liranm saklı bulundugu 
,;-qyet ·'l\.,_. tı de aynı• dolaba koştu ve meşin bir cüz. 
~~ ~~etin i: dan içinden, yepyeni bir elli lira.. 
~~ ~~ lllsanlaröan lı lik ayırdı, getirip başı darda o
~i:< ~~llıı, gib" ~hepleri ilan komşusunun eline v~. 
"''·"~r ~ w.g~Uşte Komşu son derece sevinçle, refı. 
~~· ;ııa~· . eğildir. Bir kasmm haya.tmı kurtardığından 
~ ~ \~:~ ~ sa.kin· falan bahsederek, Ustüste teşek.. 

1 r~~""i~ !kırk yıl.. kürler edip gitti. 
\~1~ ge~ Servet Tekine. o gitilrten sonra, Servet Tcld. 
~~ .. ~ • Adam~ ner, orta masasmm üstünde kıv
'l'\>~ ~~ eıı-. "0 Blkmtı o.. rılmış bir k8.ğrt lbuldu, ~ıp oku.. 

~ltbı~-~'ryordu. du: 
r, k~ ~ ''Servet Tekinerden elli lira 

-2- Y azan Bekir Sıtkı KUNT 

ma.kbuzum olmuştur. Mezkfır 
meğlağı bir hafta içinde ödeye. 
ceğim." Tarih ve kuyruklu bir 
• 1 
ım.za, •••• 

Servet Tekiner, komşusunun 
bu lüzumsuz hareketinden doğ. 
rusu müteessir oldu. Acaba yü
zilınde kendisine karşı itimatsız. 
lik falan mı keşfetti, böyle bir 
vehme mi kapıldı. F.ğer sebebi 
bu ise, pek ayıp oldu, diye dil. 
şündü. Fa.kat kağıdı da yırtıp 
atmadı. Çünkü paranın iadcsin. 
de, bu kağıdın geri verilmesi i
cabederdi. 

Aradan bir hafta. geçti, iki 
hafta, beş hafta, derken haf ta.. 
lar elli iki oldu. Komşudan ses 
seda. yok... Halbuki, işlerinin 

pekala yolunda olduğunu işiti. 
yordu. Bu bir komisyoncu idi. 
Bir sene içinde elli lirayı iade e. 
demiyecek vaziyette olma.sına 
imkan tasavvur edilemezdi. 

Karısı ve iki kIZI her gün ye
ni ipekli elbiseler, yeni moda ~
karpinler giyerek şurada bura.
da dolaşıyorlardı. 

Belki unutmuştur, dedi. Ona 
iskelede veya vapurda. rastgeldi. 

Y EDIG1ısiz yemeklerin hcp
..,i sonuna. kadar hazmedil

diği YC ha1.ıncdilm rn:ıdılclerin Jırıl. 
si bnrısaklardan l!:rri girerek gıda 
olduğu farzedfü.e bile, bir insana 
yirmi dört saatte Jüıumlu olan J.:a
lorlyi t<'rnin için, et, yağlı yahut 
!öekcrli hcrlıangi bir türlü yemek 
yemek yetişmez· 

Yemeklerden hiısıl olan gıdnla· 
rm vücudumuzda.ki l:;lcrl, 'ücudU
müzü t~l<ll eden hücrelerin lhtl
yaçlanm umun etmektir· llücrelc
rin tcrldplerl de, ba;,ka. ba..5lm u. 
zuyJnra .c,öre nz ç-0k deği. ir· Ililc
reler yaşa<lıl<ı:a. terkiplcrlnde bu· 
lnnan maddelerden bir k,smını çı
karırlar. Gıılalardan ıı.:.ıl ma1<~at da 
hücrclerrlcn çıkan maddelerin ye· 
rine yenilerini gdirmcktir· 

Jlayat, bayağı bir buhar maki· 
nesinin i~lemc:..i gibi sadece meka. 
nik bir hfı.ılisc değil, eıo;asen bir 
kimya. lıadiscsi<llr. Hayat csnac;m· 
da eksilen maddenin yerine bir 
başı.a.,ı g<'tirilinct>, 'akıl \iicut o 
ildnri maclıleyi birincinin haline gc· 
tirmcğc ç:ılr~rr· Jo'akat bunu yapar
ken 'iicuda fa.7.1~ bir iş :-rükletilmis 
olunur. Gıcfa hasfalıkbn da bun
dan çıkar· 

l 'üradu te;:okil <·den nm,·la.rtla.kl 
hlirrclerht teı"iilpl her uzu\'da lı:ı.5-
ka ba~ka. olmnl<la. beraher, her U7.. 

,·un gıdar;mı knıin cdc~k surette 
baskı hn'.'l•a türlü ~·emekler yc
mek:.c lınbil olnmıyn<'.nğmdan, ~ 
dalar nr:ı.,ında. mtJY:ızenr.yi kmin 
iı:in ~·apıl:ı.bil<'rC'k ~ey, ,·ürutf.a'kl 
hilcrclcrln terkibini toptan düşU. 
ncrek onlnnn \'as.<tti i<>rkibino ;;ii· 
re ~111:\ Yerecek yemekler l cm<'k
tir· 

U:r.un 111,l\!lı)·a ynpılan h<'saplam 
,.o te<-riib<•lcrin neticelerine ;;iire, 
bir iıı.,anın yirmi dört ~aat içind<', 
ağırlığının h<'r kilosuna ni ııctıc 
bir ~ram azotlu ~daya. ilıtiyncı ol. 
doğu 'kabul ('(]iJir. l'<'rn<'klcrinıle bu 
DİSJ)Ctto nıotlu gıdayı bulam:ıym· 

vaffak olup olmryacaklandır. 
Hiç §Üphcsiz böyle bir planın 

baş:ırılmasr, iki muharip taraf 
h"Uvvctlerinin hakiki nisbetino 
ve daima inkişaf etmekte olan 
bugiinkü harbin cereyanına ve 
neticesine bağlı bir şeydir. 

Paktın diğer mühim bir hu. 
susiycti Sovycllcr Birliği hak· 
~mdaki ilıtirazi kayıttır. 

Pakt şöyle demektedir: 
Almanya, İtalya ve Japonya 

bu paktın, paktı imza etmiş o. 
lan üç memleketin her biri ile 
Sovyetler Birliği arasında halen 
mevcut siyasi durumu asla mü· 
teessir etmediğini beyan eder. 
ler. 

Bu kayıt her şeyden evvel 
pakt devletleri tarafından Sov 
yetlcr Birliğinin harbin ilk gün 
lerindenbcri muhafaza ettiği 
bitaraflık hattı hareketine kar. 
§I bir riayet olarak, ikincisi de 
Sovyetler Birliği - Almanya ve 
Sovyetler Birliği • ltalya ade • 
mi tecavüz paktlarının meriyet 
ve ehemmiyetinin teyidi olarak 
mütalea edilmek icnp eder. 

Barış ve bitaraflık siyaseti· 
ne sadık olan Sovyetler Birliği, 
bu siyasetin kendi elinde oldu.. 
ğu nisbettc deği~ez kalmakta 
olduğunu ve öyle de kalacağını 
teyit edebilir. 

ca hücrelerinin temelini, lıütiin 

Yilcuılun ~eklini temin eden azot 
mm·:ı.zenesi bozulur· \·iicut 7.ayıf· 
lar, erir··· • 

}'alm.t bu kadar azotun herhan. 
gi bir :ı.lbiiminli yemekten temin 
cdilm~i de yeU~~ıe1~ Albüntlnli 
maddelerin türlü türJU ~ldlleri 
\'3.rdrr· Bunlara aminli asit derler· 
Bu i~in lmrı;:.ık bir tarafı d:ı. canlı 
cisimlerden hcrbir turlüsünün şek· 
linc lilzunılu olan aminli nsitl<'rin 
az ç-0k ~J;.:ı. türlü olmasıdır· 

l\lcsell lnsıın oğlunun 'ücuılun
d:ı.kl hücrelerin seklini clcğl~tfrnıc. 
den devum ettirmek için U>Jptofan, 
çocuktuk lıalinılo ,·ücudan bliyümo-
si için füJn, her hücresine lüzum· 
lu olan J,ükürt madeninin metabo.. 
llmınsı iı:in sistin ndlnrmdakl a.
mlnll a.o;itlerin gıdalar a.rnsmda bu· 
lunm:ı.o;ı sarttir· Bunlar insan YÜ. 
cudunun yapı taşlan demektir· 
Barsa!ilanmrz buntard.nn ba.zıla.rım 
başka türlü aminli asitlerden yn.· 
par, ba.7.ılnrmı y:ı.pamaz. 

l\lcscta c;:ıilcce ekmekle besle· 
nen bir Yücut buğday ununun ter. 
kiblmle - tripf-Ofan bulamaz. Eksik 
olan bu nminli asidi t.nmamlarruı.k 
üzere et yemez.so ,·ücuılumm şek· 
li bozulur·- Hele sadece mısır u. 
nnnclan ekmekle g~inenterln ruui 
dalın. yamruıdır: mısır ununda 
triptof:ın olmadığı ı:;ibi .liıin de 
yoktur. Geçenlerde bumda y:ızdı
i:'l111 p. p. Yitamlnl eksmııı::;.;no bu 
aminli a.slt clc.,ikllği de katılır··· 

AT.otlu gıdnlar biribirinin y<ırini 

tlıtam:ıdıklanndan b:ı ~, i~ yara· 
mıyan1:ı.r, l}Cker efbl ,.e ynğ J;lbi 
ya.J.,Jarak kalori Jıa ıl edemezler 
cJe ••• Onun için a.:ıotlu yc~klcrln 

faılnsr Yiicuda. zarar \'erir: barsak
lJlr<la kaldıkı;a. oradaki mi1.'TOplara 
yem olurlar, kanır 5i~rirler, om
dnn itcri gir<'llilirlerse kanın içer· 
sincle 'ücoıla 7 .. "lrar verecek m:ıll • 
dclcr lıii<:1l <'cl<'rlcr ... 

G. A· . 

.(: Toltyo ~O (A.A.) - Röyter: 1J, 

mel nj:ınsma nnzanuı Japonyada ı. ı 
gUn yapılacak nurus tahrlrl totalilc~ 
hnrbln sevk \'C fd:ırcsl fçln b:ı,tılrc:ı. c· 
B<lSlan verecektir. Bu nUfus Uıhr!rl 
J'nponyanm harp vaktinde yapbğı ilk 
ve J apon tarlhlndc bc§lncl nU!wı tab· 
rfrldlr. 

• Londm, 30 (A.A.) - Geçen hıu:I· 
ran nymda balnu§ olnn (Shork) adm· 
daki İngiliz denizaltı gcı:nls1n1n bea 
za.b!U ile birçok mUrcttebatmın harp 
esiri oldukları haber alınmıştır. 

• Londra, 30 (A.A.) - Röytcr: 
Stokholmdan Londrada Norveç tel· 
grht ajansına çekilen blr telgrat, Al· 
mantar tarafından tCDkll edilen yeni 
hllk1ımeU Norveç hallanm itimatsız 
lıltla kaI"§tladığmı i!§a etmektedir. 

• Tokyo, 30 (A.A.) - İmparator 

luk umumi knrarg!Uımm b1r tebliğin· 
luk umum karargrlbınm bir tebliğine 
göre, Frnn.sız HJndlçlni maknmlan 
Do nıllzakcrelerl netlcclcndirml§ ol:ı.n 
Hindlçinldckl Japon komisyonu §efi 
general Nlşfhnranm yerine bu komls 
yon nsltcrı grpuna riyaset etmek Uzc 
re general Rai§lro Sn.mlta tayin olu· 
na.c:ıktir. 

• Moskova, 30 (A.A.) - Moskovn 
radyosunun dün vermlLJ oldutu bir 
habere nazaran Kvans-sl istikametin· 
de ilerlemekte olan Çin kıtaatı Jı.pon 
kıta.ııtmm münakale yollarını kcsmo· 
ğe mµvat't'nk olmU§lardır. 

ği günlerin birinde, kendisinin di. İstiktab yapılırken "mUdde
de ihtiyacı olduğundan bahsede- aaleyh" bir hayli ter döktü, ya
rek, mahçup bir eda ile, alacağı. zısmı değiştirmeye çalıştı. Fa. 
nı istedi. Öbürü bozulur gibi ol- kat neticede senetteki yazınııı 
du. Birçok sebepler saydı, dök- ve imzanın kendisine ait olduğu 
tü, özür diledi, ve bir haftaya anlaşılarak, elli liranın faiz, ma. 
kadar elli lirayı vereceğine ye. sarifi muhakeme ve Ucreti veka
min etti. Aradan yine haftalar letle birlikte tahsiline karar vc
geçti, haftalar ay, aylar sene ot. rildi. 

du. Borçlu, istiktab muamelesine 
Servet Tekiner komşusuna falnn itiraz ederek hUkmU tem. 

borcunıu birkaç defa daha hatır- yiz etti. Aradan bir zaman da. 
lattı. Yine sebepler, yine özür. ha geçti. 
ler, yine yeminler ... Servet Te-
kiner, belki bu elli liradan vaz. Tabii hüküm temyizden tas. 
gçebilirdi, amma, kendisinin e. dik edilerek geldi. lş icraya ko
nayi yerine konma.sına taham. nuldu. Borçlu bin, türlü kaca. 
mül edemiyordu. Nihayet, tuttu, maklar yaptı. Evindeki eşy~yı 
mahkemeye müz:acaat etti. Ser- kaçırdı. Yazrlıanesinin kontratı. 
vet Tekif\er, mahkemede kulak- nI ortağının ismine yaptırdı. Ha
larma inanamIYordu. Bu olacak sılr, akla gelmez, dalavereler çc
§CY değildi, bu olacak şey değil! virdi. Nihayet borcunu beş lira, 
Borçlu kom§u, borcunu tama. be§ lira ödemeye razr oldu. Fa. 
men inkar ediyor ve senedin de kat hala Servet Tekinerin kom. 
kendisine ait olmadığını iddia şusunda. otuz beş lirıı. alacağı 
eyliyordu. , • :vardır. 

Tabii "istiktab'' a karar veril. (Devamı ı•ıp·) 
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Sultanahmet 
meydanında 

suyu nan kadın 

ingiliz hava 
hücumları Maarif Vekilinin dün gece radyodaki hitabesi 

(Baf tarafı 1 ncidc) 
den b1r hayli kil.fıir işit.mit ve ka.
dm bu kadarla da kalmryarak a
yağa Jral!an~, elddetli naralarla 
Sultanahmct meydanını çnı1atm11· 
trr. 

NJhayet polbler tarafmdan ya. 
k.a.lanan Seher. bu aabah UçUncll 
sulh .ceza malıkeıxıesinde muhake
me olunmuş ve 9 gil.n hapsine b
r&r verilerek hemen tevki! olun
m113tur. 

Seher mahkemede dem1ttir ki: 
''- Bir ge.nç benimle e,·ıenece

ğinl eöyliyerek içirdi· Sarhoı ol • 
dum, ııonra beni o halde bıralctr, 
gitti. 

Ama ne mnı.n var, ben kendi. 
sinl ıeviYorum· Aşk uğruna 9 ı1bı 
hapis yatm~nn. ne çıkar?,, 

Şeldrde et nakliyatı 
11eıa1111e1e geçti 
lstanbulun et nakllya.tı bugün· 

den it.ibaren belediyeye geçmiltlr
Belediye bu işe 20 kamyon taı.ı. 
ctmiftir· Yalnm yeni motör temüı 
cd!Dııceye kadar <lezmdelti nakli
yatı e.ıd §irkct idare edecektir. 

İagllleredekl l•POll 
telleuı çeldU1or 
Tolı."YO, 30 ( A.A.) - Dome1 

aja.ıumım haber verdiğine gfre, 
Japon bUyUk elçiliği lngiltem!e 
ikamet etmekte olan Ye adetle. 
rl takriben 750 kişiye baliğ ol. 
makta bulunan Japonlan, Ja. 
ponyaya avdet etmeğe davet 
etmi§tir. 

Bu davet ir,in ileri süriUmek. 
te olan sebepler. hava hücum.. 
lan, gıda maddelerinin azlığı ve 
krşm yaklaşmakta olma.sıdır. 

BUyUk elçilik ve banka me. 
murlarile gazeteciler İngiltere. 
de kalacaklardır. Fouchimf M&. 
rou Japon r;emisi Lizbondan 
Londraya gelerek Japonyaya 
avdet edecek olan Japon Ul>ea.. 
smı almak !~n emJr alDU§trr. 

, ... il 1 1111 111 1111 1 11111111111111' 

JÇIMBIBLITAI 
i Sinemasında 

I Bugün Gündüz ve gece 
. FEVKALADE 2 GALA 

Matine ,.e su\·ıırc.&i hem StNEHA 
hem «'msall ,örUlmemiş muu
z:mı bir V ABYETE proıramı 
btanbalcb bulanan ,.e btltlla 
dünyaca tanmnu~ ' 'aryete aan'at
kin bir arada bllhaMa: 

i NATı MOULİS 
i AKC:ILO FIBIBBA 
f İspanyol Jdtarulle cJaa 

İ LILO JONSON • ZAMBO 
: Eksantrik yP.DJ Aıaerllma 
i ParocUsleri 

! DUO MAllCIL 

!Dans '"fl kemm 'irtuozlan ve 
salre b11 FEVKALADE MVSA· 
1'1EREYl kaçmnıt.ynıız tanl7c 

ederiz. 

BEYOCLTJ HALK SİNEMASI 
Bugün u de mm devam 

ı - Kan kardeııu: Lorel Hard! 
2 - Görünmlyen dU,m!Ullar 
3 - Hudutta bir macera. 

()la! tarafı 1 nclde) 
"- Pek yakmda. tayyareleri· 

miz öyle bir harekete geçecek
lerdir ki, Almanlar buna muka
yese kabul eder hiç bir mukave. 
met gösteremiyeccklerdir. 

Gelecek senenin ağustos ve 
eylül aylarında 1nı:;iltere üzerin· 
de bir hava baskını artık tarihe 
karışmış bir şey olacaktır. 

ZAFER AYI 
Lmıdra, 1 ( A. A.) - Londra

nm salahiyettar mahfillerinde, 
eylül ayının İngiliz kuvvetleri 
için bir zafer ayı olduğu bildi
rilmektedir. Bu ay içinde 1100 
den fazla Alman tayyaresi tah. 
rip edilmiştir. Alman hava kuv
leri iyi talim gönnUş 3000 pilot· 
tan ma.hnım kalmıştır. 

İngiliz tayyareleri 42 dakika
da 1 düşman tayyaresi tahrip 
etmitlerdir. 

DUNKO MUHAREBELER 
Londra, 1 (A. A.) - Dün 

Alman hava kuvvetleri. !ngil~ 
re üzerinde 49 tayyare kaybet" 
bitmiştir. lngilizlct 22 avcı tay
yaresi kaybetmişlerse de bun -
lardan on ikisinin pilotlan l!llğ 
ve l!lalimdir. 

ispanya dahiliye 
nazırı 
(Bq tanlı 1 nclde) 

maya ~eJecek ve Villa Maclanwia 
fkamet edecektir. Şerefine Kont 
ctano tarafmd&n bir öğle ziyafeti 
verile<:et ve Upnı hwıusi bir eli. 
Dede hazır bulunacaktır. Göfllr 
melere yarından itib:ıren başlana· 
caktır· 

İyi malCımat alan Roma mahfil
lerinde görillJJlelerin ~k büyük 
blr ehemmiyeti hai~ olacağı teyit 
edilmektedir. 

VAKIT'in okuyucularma 
yeni bir hizmeti 

Ba dala Aiti aybk 
reıl•H ltlr ••••• 

llOleDIJOllD 
Yerlror 

''V AKIT" gazetesi, tok rağ. 
bet gören ucuz kitap verme illnl 
9 uncu defa olarak tckrarlamıe 
ve bu tertibin kuponlarmr bu· 
günden itibaren vermeğc ba.şla
Dll§trr. 

Bu tertipte okuyularmm !On 
derece memnun ka.la.caklan bir 
hediye, bir salon hediyeai hazır.. 
Iamıştır. 

25 kupo~ ve 25 kuru§ mu.kabl. 
liDde .,Resimli Hafta" meamu
umm 26 nüshadan mürekkep 
tam altı aylık bir koleksl:yomı
mı verecektir. Posta ile aldJra.
cak olanlar ayrıca on beş kurut 
ödeyeceklerdir. 

Gerek tehir, gerek ta§r& oku. 
yucula.rmdan arzu edenlere bu 
koleksiyon 20 kuruş mukabllln,
de cilt haline getirilerek kendi
lerine takdim edilecektir. 

Sekizinci tertiibin kitaplarmı 
d& yarmdan itiba'ren tevzle 
b~lanacaktır. 

Otretmea ve Talebelere 
Beyoğlu m•!ltak:ısınd:ıl:I olmllal' lSlfetmen ve talebelerine bir kolaylık 

olmak üzere lslil:l.11 caddeaincle Foto· Spor mağa2smda bir aatıı yeri a~· 
nuıtır. Al~kadarlara blldirillr. (9289) 

istiklll Kahramanı 
Kcndtnden ook "1nTetll bir dlfDlAD& ''tan &f)dJe galebe çalan 

bir kahn\D'Hm maceralan 

Ankara, 30 (A.A.) - Maarif nld· 
11 Haaan Ali YUcel bu akpm Aııkaa 
radyosunda t.\lebe velllerıne hltabm 
apğıdakl konuımayı yapm:4tır. 

Yurt~lanm, 

19f0·4l ders yılma J;frerken öfret· 
menlerimlze ve taleberni:ı:e yeni yılda 
kendilerinden beklediğim buauıılan 

bildirldlkten sonra sizinle, melcteple
rimlzde okuyan evlA.Uarımızuı ana w 
b&balarile kon111mayı, yerinde, far 
dalı, hattA zaruıl gördUm. 

Her şeyden önce siZe ıu haklk&U 
&Gyllyeylrn ki, okul denilen mUueue, 
o.tüne aldıfı vazilelerl, aacak ana ft 
babalardan, aileden '\'e daha &eıılf 

GlçUde cemiyet muhitinden yardım 

gördüğU nlsbette yapablllr. Okulu, &· 

ne ve cemlyelten baf1'a va ondan 
müstakil farzetmck baııı baıına blr 
hatadır. Maddi ve dı~ nıanasile bir 
bllla olan okul, hakikatte bUtUn blr 
muhit, bütün mim vo insani münue
betıer, bir kelime ile bUtü.n bir ha• 
yattır. Çocukları yetiştirme \'UifoalDI 
tek. başına üzerine almıı gibi rörtl· 
nen okulda, ber istediğini yapa.ıı, ~ 
birli ve tabıat. üatU bir kudret oldu
tunu z!Lnnedenler çok yanılırlar. O
nun tçln "ben çocuğumu mektebe ver 
elim, \'azl!em bitti .. diyen ana ve b&· 
ıı.ıar, analık ve babalık vazllelerm• 
den gafil olaıılardır. Aile ve okul blrt
btrlııl tamamlıyaıı, evl&tlarımızı ye
tlfUrme sayesinde yckdiğerinl kuT· 
ntıend1ren iki mUcııııeae olarak ga.11-
nllııde bulwıdurulmalıdırlar. 

Ailenin, &na ve b:ıbal:ırmı evll.U&· 
nnı ycti;ıtirme hu.auaunda ilk vazlfest. 
cınJann en ynkm yardımcıları olan 
bocayı ve nıektebl hUrınete ll)'Jk 
blr varlık olarak tanımaları vo tanıt· 
malandır. Analar ve babalar, vatan· 
da§ olarak milletlerine ,devleUer1Jıe. 

t~de ya~adıklarr cemiyete nuıl 1maa 
ediyorlarsa, mllleUn, deYletin ve lçiD· 
de ya§lldıklan cemiyetin öz: e\'lldı Te 
6z malı olan hocaya ve mektebe de 
öylece itimat etmelidirler. Onlar, ba 
nrlıkları kötQledil<çe ve çocukla• 
rma böyle blr kanaaU blltperva qıJa 
dıJtç& mektebin ve bocamn arzu et
tflderl kemale ermw için lt&mı ol&D 
pret ve ltlb&r yok olur. Bunlar ,U 
olunca da iyl mektep va jyi hoca,-. 
D&ll olmaktan, millet mahnım kalJr. 
'l'Qrk ananealnde hocaya verilmlf olaza 
ltib&r ve it.lm&d hlubı1 kaybebulr. 
mll1l TUlll&rmİmD eıa ..,ıamıarm .. 
&.il 'bfrtnl tet1cıdm4 oıor:-

Böyle söylemekle ok!21un . .tcnk.ld 
edilmemesini, analar ve b&balarm bi 
n cıoıru ımım•dıJcıan, ~rıunedlkle
rt noktalan .aylememelerlnl satedl· 
l1m. zehabma &ala dtl§Wmemelldlr. 
BlWda bls okula. karıı ,-.prlan her 
turlQ fik&yett. heran dlnlemere. oku· 
lun nokaaDl.armı ıtderm~lıt huwandıı. 
Deri görlllmU, flldrlert her saman 
ehemmlyeUe t.el&1ıtk1 edip derhal ha· 
rekete geçme19 huma. 

Bllmeıılzl ı.tar1m ki, okullarımu.m 
kapılan evll.tlanDWI& olduJu &ilıl on 
1anıı anan b&balarm& ve okula iç· 
ten allka duyan herkue açıktır. 

lılemDun olmadıl'J:lm bir hali, (Ördtl· 

ıonnz bir nokaaııı cemiyet lçerlatndo 
dedikodu halinde ve bir mmldanma 
pkllDde 8Ur11kllyecek yerde, dotı'U
dan dolruY& okulun mQdQrllne, lca• 
~ maaıU motetU, n mQdD:terlu 
Jıer TUA,.uıa blllm de en JOklek mU
..,....sıtmtz olan ftlllere, 'bC1Uba murV 
teıkllltma ve Dlha1et bepmıdela lldlle 
le kartı meeul olaza maarif nJdllııe 
mtıracaat eder ve Jıer tQrlll f1Jtl.19U... 
r1Dlz1 oııla.ra. IMSyll79bWnlıı1z. 

Ders seneleri içinde mekteple her 
tllrlll alAkayı keıdp, ancak 1mt1han 
samanmd& 1)'l kötQ. bir phadttamo 
elde etmek kayt1J811 ile yapılmJf mu· 
racaatlarm ııe kadar taJd,amı n kıy

metıdz oldufwıu v• bu vuil• n. de 
hattrlatmak yerinde olur. 

'fürk öğretmenl, tıpkı aııkere Pi" 
rılmıı bir TUrk eri stbl kadm1.ı er
kekli kur'umı geldp memleketin en 
uzak ve hayat p.rUan eıı gı)'rl mil· 
alt yerlerine seve R\'e rtden, ma· 
mıda gece uykularmı terkederek ta• 
lebeslndcn aldığı \'ulfelerl sizler ra· 
hat rııh3t uyurken, bildiği §eyleri lyi 
~rctebllmek için bütllıı kudretlerini 
seferber eden \'arlrğnn yıpratan, evle· 
rlmlzde zor bqa çıkabildiğimiz ik1 üç 
çocuta mukabil yl1.zlerce yavrumuıı 

terbiyeli ve bllg111 kdmak için çalı,_bir lnaandır, Bu fedak&r ve vul· 
tellbı• battı maanıara toptan meaa 
hQJdlm vermek lçlıı vlcdaııl&r ne k&· 
dar katı, yürekler JM kadar iDntm 
olmalı? Tllrk öğretmen! bıanlılıt ca· 
Jll1&lı içinde, emJn olunuz bnyü'k htır
mete S.Uhkak kua.nmıı bir varlık n 

To. RKÇE SOZLO. 'l'Qrk mektebi mıııete uroı vaauMIDI 
yapmak için uaml ıayreUnl l&rfedell ........ .... 11.... 1 d I illmi verimli bir mUe1M11edlr. OD& herb&r ı ~ ...,., ...u • ve • ca e e .. bir pkilde hak'"""' etmü, bld· 

ONDMfJZDllli CUBADU ITIUBIN ~ :=ı.C:.ur~endl vuıteı.-

1 Si nem asın d ~ ~~~e~::ı:-vv!°::m: :: TAK S. M I ı1De bıraktıktan ııonra tekrar eve, al· 

··········••ıı••············ yatını ~'!de:r:=::ı v:ızi)'et:no göre 

... 
tamım ve tertip etmelldirler. ADanm 
,.,. babannı ilk hedefi evllUarını ye· 
tfftlrmek oldufun& göro bu tarzda 
b&reket, bir fedaklrlık olmalıktan 

bqk& kendi yqayıılannı tanslm b&· 
lamından da mUlıimdir ve zaruridir. 
Köylerlnıizde ve pek çok kaaaba Te 
,.ııtrlerimlzde erken yatıp erken k&1ll 
mak, bir Türk !Uyadı olarak ea&lell 
mevcuttur. Jo'akat büyük §ehlrlerimla
de vaki olan gece toplanmaları, uzan 
aatıer aüren mlaa!lrllkler, çocuklarm 
çalqmalarma ve bUrahatlerine eapl 
olan ve devamlı, muntazam çal.Jfm& 
lmkblarını onlarm ellerinden aJu 
kötü ve zararlı A.deUerdlr. Bunlar -
DWıallerinl şahsen blllrlrıı \'e •izlerin 
aranızda da benden daha lylııinl bl· 
lenler \'ardır ki • birçok ırençlerin, an· 
cak allclerinin aeı-vet, mevki ve otori· 
terlerinden iııtilade ile tu;eyll bir 
hayata düşmelerine Hbeb olmU§tur. 

Evltltlıınnı içki ıofruının veya o
yun masaııının yanında bulunduranlar 
daıı., her türlü lı\ubııll, açık konUflD& 
n lıarckctlcre çocuklarını muhatap 
kılanlardan 'l'Urk vıe<..anııuıı namı nef 
ret ettiğini söylemeye hacet yoktur. 
ODlann bu ı;:ıU;:t U) kularmdan uyan• 
ID&lannı dilerim. Buna mukabil, öbOr 
tarafta, azı;ol< mtabildlğl tek odum
da, çocukları sessiz ve dlkkaW calr 
prken gtiniln ve dıt Alemin yoJ"l'Qlllak 
ıarmı ve UzüntUlerlnl sakin aakln dbı
JılDctiren ve bu suretle kendi rODllDl 
dertleri üstünde rahat . dütünebllme1l 
tına.tını elde eden hir baba ve omm 
;ranıb&§md& huzur il• otW'&ll blr ana. 
bu hal içinde ıaadeUerin en ~ 
eımlı değil midir? BilbU.I& aatıerl. 
,anaıann çocuklarına ve kocalarma 
lıc&ıJı en mühlm vazifeleri aldıklan 

samandır. Kcndial uyurkeıı çocuklan 
oJıullarma, kocaaı itine gttmı, olaza 
ana, içtlmat mevkil ne oluna. oı.ım. 
RrVetln!n mertebesi ne kadar )'11bek 
bulunursa bulunırun analık vutmıdala 
kmcUnl mahrum etmıı demektir. 
TOrk :mllletl ne kadar bahUyardır Jd, 
beJJie analar onun kucatmda. varll
'1 70kluğuııa mllavi dcııecek derece
de azdır. Hakikatte Türk a:ıaaı, )'U" 

Tumm aesaiz ve icabında cc!akeı ve 
fedakAr korucu.sudur. Onları takdla 
n tebcil ederim. TUrk anası, bu aöy
Jedlllm vuınara sahip olı.n;tııaydı he· 
plm1ztn mukaddea tanıdığımız ve yQ· 
rekten aaydığmıız, bqmu:ı:da görerek 
aadet duYdutuJDu•, k&ybet:tJltml• 
..... hltliagüfıı\Ôlıi' W°'1ıOyWt " 
vQcuUar nasıl ye~bilirdi? 

Ana ııe babanm her turıu .uau-
mamıarma mukabil nltUarıııdaA S.
~ert ancak çalıpıak, ha)'&tul 
~Uklerinl, Hrtllkler1n1 anlamak ve 
bıma göre lradclerlnl kuvveUudlr-
l"lÜ, bllgl ve meleke kazanmaktır. 

De&ll )'&lmz ana Uo babanm evll.U&· 
rmda, bugün her TUrkUn her Tllrkta 
atfetmemeal ltzımgelen ~n büyUk ,U· 
nah, tembelliktı. Tembellik bütUn alı 
lllanzlıkl&rm kaynağıdır. Çalııınıyan· 

lar, 1fl olmıyanlardrr ki, kötUJUk dU· 
allDeblllr, nevalnin fena 1ıteklerinl ye· 
rlne geUnııcye, anca!( tcmbellerdir ki. 
;aman ve lmkln bulabilirler. Tembel 
bilerek bllmiyerek hem kendla!ne hem 
Tataııma hiyanet etmektedir. Tembele 
mllaamaha, tembelllfl a!Cetmc, her 
tur1Q ahlı1ksızlıklara fenalıklara, hat· 
t& dııayeUcre izin \'ermek demekUr. 
Yapmak istıyen bir cemiyette tem· 
bele bayat hakkı olamaz ve olmama· 
Udlr. 

turduğu teknik me.sleklerln kadrolan 
çok 'boftur. Bu itibarla ~e ve teknlte 
glden !aaliyetlerl arayıp tercih etmek• 
le çocuklarmız için daha enı.ln bir ,.. 
rm haıU"lamıı olurıwıua. OamaDll 
devrinin ulüfe yiyicileri gibi Uç be§ 
Jcuruı maq alıp dalgacı ve tembel 
bir hayat sürmek arzusu ne ve sade· 
ce bu düşünce ile 'akit öldilren dlp
lam& dllfktlnlerine bu lmkln hiçbir 
llUl'etle verilmlyecelctlr ve verUmeme
Udll'. 

Bl:ı:lm nazanmızda hakikatlerin Uld 
flldur: Herkes ve her ,ey vatan için. 
Bu prensipten hareket edince, evde eT 
mektepte yeUıtlrlcl nesle dUıen ba§lı
'ca vazifenin, şefkatli, fakat mllııama· 
huız bir lnzıbat olduğu derbııl anla· 
fllır. Seciye ve irade, bütün diğer ru· 
bl melekelerin nfLzımı oldua-wıa göre, 
evlAtlarımızı ah!Aklı karekteri _,. 
lam, yiğit, canını millet ve memlekeU 
utruna fedadan çekinmez yetiştirmek 
hepimWn istikbal huzurunda hesabı· 
Dl vereceğimizi biran unutmamamıa 
tkUza eden kuLsal bir ödevdir. 
Çocuklamıa kar§ı yukardaııberi 

.Oyledigim battı hareketi kabul ft 
ihtiyar eden ana ve babanm karpm-
11& o çocuklar, imtlhaıı18rın gllçlllkle
rJnden fikyet ederek çıkmıyacakl&r, 

n bilenle, bilmiyenin ayrıldılt ba 
&D1arda hoealarmm önUDe geımektm 
kurtulmak için türlü çarelere ba§TUr' 

mıyacaklardır. 

Her evlı\t, ana ve baba için bUAlr 
tfaDa zeki, çalı§kan ve üstün vuıflr 
dır. Bazen bu tabil duyıu,wıutulmama 
lıdır ki bir hla da.11.leU hallne geleblllt. 
Dalma bu lhtlm&ll dU111Derek çocukla• 
nmıza karıı uıuha bbetıerimlzo ~a&'" 
lQp olmakamn, imkln nlsbetlnde bt• 
taraf olmaya çalı§malıyız. Bqk&Jan 
nı itham ederken onlarrn da bir ana 
ve baba veya bu hl.stc bir ınaaıı ol• 
dukl&rmı hatırdan çıkarmamalıyız. 

VeWerdcıı beklenen, çocutun cer! 
kalmıf olan sevlyeslnl mUda!aa vul· 
yetille geçmek değil, onun daha yük· 
aek •eviyeyi elde ctmut için gerekeıa 
aebeblere tevesııuı etmek olmalıdır. 

Sözlerimi bitirirken bir çok köyle
rimizde, çocukiarını okutmnk lçba 
okul ve hoca bulamıyan aziz vatandaf 
l&nmı ıılzlere hatırlatmalyım. Jrak&C 
onların da i!;lerl rahat olsun, mlDI 
ıercflmizin bilyük bir millet daTl.m 
olarak eline aldığı büttln Türk ÇO' 

cuklarmı okutma 111, bu lle&le B.K. 
~(Mm~ nııaı 41\tftl JdS1 .a.tltll· 
ıert kanunu llo cumhuriyet hllkQmeU· 
Din ba§arıcı elinde bu yıldan JUb&raı 
haklkat ısahuma çrkmq bulwıQ10r. 
Kendime ve ırt.:ı:e genlı yürekle n tam 
iman lle tebşir edeblllrlm ki, bQUlD 
k~ylerimlzln okullarma. kaVUf&C&klan 
Jlllar artık uzakla değildir. EvllU&· 
:mu görutcrccelc okul bulan b&lıel&r 

ve aruılar, b:.ınc!an mahrum olanlan 
dU,Uncrck Türk mektebinin, TUrk 
hocaaının ve TUrk maarifinin kadrtnl 
vo kıymetini bilmeli ve c;:ocuklanmı· 
zın terbiye \'&ZICeainde bize yardım 

etmelidirler. 
Sevg111 yurtdaflamD, 
Açık öz ve tok sözle ifadeye çalı§· 

tıgmı ve yüreğimden kopup gelen bu 
dU,ünceıerl mUletlmtz için samimiyet· 
le çarpan gönUllcıinlze tevdi ediyo
rum. Türk \'atanmm istikbali evlltla· 
nmn::n f'lln:ie, e\"IAtlarımızm lallkb&· 
ıı 13e on!:> rı yetııUrccclderln ellcrtıı· 

dedir. E:ı bliyılk me3ully::t. vazifeleri· 
ml&ln l6Ukanıellnl ta)1n edici an bU· 
yük rehberdir. 

P&r8'1tçllerblllı 
2500 kılometrehk bir 

uçuştan sonra Ankarayı 
döndüler 
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viliyetlerinde hava gösterileri 
yapmak üzere geziye çıkmıg o
lan Türk Hava Kurumu tayyare 
ve paraşUtçülerindcn mürekkep 
filo, bugUn öğleden sonra eeh
rimize dönmilşler ve Etimes'ut 
tayyare m~ydanmda Hava Ku. 
rumu erkanı taraf mdan k&l'll" 
lanmıılardır. 

Hav& Kurumu gençleri bu. 
gezilerinde 2500 kilometrelik bir 
UÇUi yapmıılar, Adana, Menin, 
ıtakenderun, Antakya, Guian· 
tep, Urfa, Diyarbakır, Ellzık, 

Malatya ve Kayseriye uğramıe
lar ve buralarda uçuş \'e parL 
ıütıe atlayış göeterileri yapmlf· 
Ia.rdır. 

Heplml&ln dll§tlnmoıl 11.zımdır ki. 
bUUlD tarUı1ml&lD en b07Uk en katı 
barbl olan ı.tUtW mUcadelealnl ya· 
panlar vatan ufrwıda can vermlf o
laDlar 'bu vazUelerlııl, arkalarında 

ınUatakll ve bir vatan yaııl kcndlle
rmdeA eonra gelen nelillero en ınU· 
ııalt :yqama vo çaııma muhiti brrak· 
malt 1çlD yapauılardır. Onların hayat 
pabuma elde etlllderl bu mul<addu 
varlJI& tembel kalmak ile verilen ce· 
vap, bir hlyanetten ba~~ ne aurcUe 
t&Tlllf olunabUlr. Okulla blrllk analar 
Te babalar çocuklarına. bu en büyük 
ftoZlfelerinl dalma hatırlatmakla de· 
Tam. edeeekler, onlara yertım \"e yar
cbmaız hayatını kazana:ıtk okuyan ve 
çalrıan temiz, klmııesiz, p:ıraıız mem· 
leket çocuklarının bUyU!< mlıallnl göa 
terecekler, hayat hakil:ııtlannr glln· 
lUk a;Uçltlklerle çarpı~:ı. c;:ırpı;,a erken 
ldr&k etmenin temin etll&I faydalan 
onlara anlatnoaklardır. Çocuklar fik· 
d hayat ile birllktc i~ hayalını da 
•vmell ve ~in bilyUk faziletini, ı,. 

IDJallp etmlyen fikrin hiçbir kıymeU 
olmıyacağınr bilmelidirler. Bilmeliyiz 
ki. dUDyarım içine dU,tllfil büyük mil 
cadıele, 11.fla, yayrara ile, dedikodu 
Ue defli, bfigl ile, meleke ile ve l§e 
blbolabllecek kudrett~kl tlklrle kar
planabillr. Bir taraftan okula gldell. 
çocuklann121 bu dü'1b-~elerle bealer
kon, c11:er tar:ıfto.n tulad:ı, atölyede, 
dWdr&ııd:ı h :r tllrlil f;ı:'(lalı l,Jl:rd• OD 
larm çalırma!:ırma m:nı olmaymıs. 

Bbıi haber nnneyıı mecbunim kl, 
memlekcUmlzdz hür;:, fo~lyell lıllyu 
neviden ı: :ı.dı ol:ırm nı·ı ı dolgwılu· 

funa m:ı:•::.t.:ı, yeni ı~~ı.·:ıf::.rın do· 

Bir motorda bOllE 
•ıra Jallalaadl 

Surlyeden gelen lnce moUSrUJl. 
de Çanakkalede kontrol yapılq, 
ınuhtelif cins kaçak e"ya bulun· 
muştur. Tahk:kat yapılmaktadır. 



s , 

•28· Yazan : Cell Loadoa 

Manifatura 
ve iplik 

· ş lY n dl a uıı 
6 b!I fil <dl~ fiil 

~--~ b~ aftllı a· 
Jtre lerince deriıa1 U8tl1 

a_"""•ılel.aıo "' o aatte pber. 
"-k Bu ld.tmJua 1)1 mu.

' koynunda 1J)&n -.. 
...... Bunıan nebdar 

1le'--.. ~-
~ ~ "lkaUe mua -

.....__ ıtbltln birinde muhalr 
~tl onrlar. 

~ 81dlrdlkten BOnra cSa, 
~ b.Ylfnıa binerek depo. 

et~ Vara& bepalııi 

~ taha.t rahat ıeldiklerl a
ileler. 

8q 14.Jı.enz.ıye de bayle yap
,_111~ lliuota illm.lnde 
~ kaptanıydı. Zencl -

hl-~ ~e mtılfik hareket 
~~ balıaeder du • 

hilblda lılliUı bile ta. .:;un fikrine göre; zaıcl
~ Ufandıracü yepııe 

' aDlJı~tJ. ~ ldeJn~ bu gtlıel • 
'eter 1ta &daaına yaptığı Udn
'"8ııaanıda tatbika talk1f· 
.... • Lanca•nm )'akm.ında 
..... •eru-
CtfQ ~ .. )'ere çıktıktan za.-
~kendJlılnin gerek tay

~~ e aJWı Danım& bir 
~ · Sillhlan kamarada k1-

~ 'e .ı llt.....~ eJlde bir revolver bt· 
~· ~ kapt&Jı, lilf.Ua, m1 • 
~'-.-.uaQ tabuta kabarta 

' ~ da karaya &)'ak 

~ ' 1 
ne olsa beğcıılrsl -

~ katuına aehlrll bir ok 

~ ~ dofrudaıı doJnıı .. 
~ ~eeı dQJıekten bqka blr 
~ ~ Pa'kardm harekeU de 
~· !ler tclinıeeile i!ade edl
~ ~ iki adamcatızm kata· 
~ _d,~ ziynet oldu. t~te 
ı._~0-uarla hareket etmek 

' l..Lo IQJlu, 

"~ bir sanly• kadar 
~'" "Ulyet aldı, ııoııra: 
,~~~ tUrı ledtııraı:Ce hare'ket 

'. ~ beıı de a·ımıe berabe
\ ~ Cetap Terdf. Maamafih 

t>h..' iti flkrund~ ısrar ederek 
-. ~ ~ bif: o!niaz3a nisbt bir 
tı.e' 4- bir l-ıınıuıak~ a'ate-

ltt •ere~ dikkate değer no. 
'...., '- uilfr. 
''bel'ct ~ lSyte alr~nıamış ol!!alal""' 

~ ·~ ~Jnon ada'anna ilk 
' lt bıaııd beyazlarm muhak 
ı ... : ' 'c a bllyUk kabahatleri 
~ ~ aı'l'la atır mes'uliyet· 
~.. lllt oıı.Jara a!t. Gundalka.

~~ ~~eıı nıq.tl"nllckec11er 
ı..~ ~ ltleufa uçkmı bir 
,~ blr Almandı. Bun-

~ '~.bir esir mua-

~ Ş için adalara git. 
b6r Tulum ConJ likabi;or 
. au ka.wt de berabt"r gö· 

~ IJt y &danı •udan bir be. 
~:~ ;rıuerden bir ini ölclllr· 
~ \'\'dce de zindana PJ"-

Job~ ·-~ ::::, kabile reialerindeıı 
~"elll~ ntllnasc>bcte l;i~iş. 

IJ· Bunun Uzeriııe ne-, 

rede ipten kaztktu kuıtüımf ba)' 
dutlar, e.aıı!Jer, btlller ftl'A enl&
n Jffl diye atm11Jar. 

Fa.rua adal~ blrtnde üall 
nuıra.klula, oklarla bir adamm pe
line dtlpı~Jer, onu ko.valıyorlar 
değil mi 1 J;>erbal kayık )'8Blf1J'OZ' 
ve ftrarfyf alıyor. 

Tablıltiyle böylece toplaae ca
nfler ve katiller kollekalyonu OD • 

lan, kafalarına vura vura Juı.ynıı 
gtbi çıllıftırmak icap eder-

Yanre ile earlıot AJmaıı iM iti 
bü.sbllt.Uıı azıtzmflar· 

Hogl \'C ben Berudı bu lkl or
taktan aatmıı.Idığınuz aman, Nld 
azılı ifçilerde:n pek cotu daha 
çiftlik teycliler. 

O vakte kadar seneiler bt't:>'Yen 
ınuntuam ça.Jıpnafa Y9"&fD'81IUI -
Jar, efendileriyle muttasıl gırtlü
~ıp dumıuılardı· 

Biz gelince ~ileri kmmen ~m
ıeanr. Jl'a.kat eckJ kodamanlar yenJ 
gelenleri de zeh!rtedfler. Kendile • 
rtne hi muamele etmeğe kal.kı§!D· 
ca korktuk da baylo yapıyoruz 

aandıhr. 

O devrodeki aat'dmuıJu.tumum 
dflşUndilkçe hl1l ~nım· Ne 
lnanıınıaa Nlderunlukta o~· ~ 

ler biı;tmle alay ediyorlar, tahkir 
ve tehdide kallafıyorlardJ. Ve bu 
ha)'l'llDlara ka$ UWd ~ket 

etmek Jatedfkçe f'azlyet bllabütb 
k6ttlleı}lyordQ. O kad&r ki. rttntm 
birinde, ufak bir tekdir yilzQndea 
- bu tekdiri !azlulle hü ettfkle
ri halde • u kalem doetum Jtoel
.Yi lSldllreceklerdJ· 

O vakit yumruk devri bqladı. 
Ancak bUeliJlU&ln kuvvetine ÜYJ 
rıarat bunlan idare edebUecMWı· 
Bizim Jç:n ya buradan aöklUQp ~ 
mek, ya.but da kendlmlzt -,ydır • 
mak, yani yamyanıl&rm ~ti 

yıldırmak \•ardı· 

Girf4tlğimiı teıebbüaten 9UC90' 
mek imkAMlfıdr. Cilnkll gerek ~ 
... bn - a.e aıuMın ............ 
dökmüttlllr· Bonra da bıettDefal • 
mb mc,•zubahst.J. Bu kadar maddi 
ve nıa..'1 cıvi gayret u.rfettikten ..,.._ 
ra.. tam ıenıerelerl tnpla.mU llze
re}·ken, matJ~p otdu'1Jmuzu lt.lra
fa )·anqmt k bfrlm i<:in do~ruu 
ayıp olac:ıktı. 

Vazifemiz, her ne olut'll olsun 
metanet göeterlp çlftHIEte kalmak; 
ve zencf1erl yola getimıekt~ tba· 
ret kalıyordu. 

Jılllcsdele tmın "e çetin oldu· 
Maiyetim.iıde ~al~an UfJB zcneile. 
rtıı şöhreti bUtlln 8aJomon adala. 
nna. ya.yıllllJllı· O derecede ki tlft· 
Uğe bir türlü kihya bulamıyor • 

cluk· m~blr be>-u ba 111 1rablal .. 
mf)'Ordu. Nrlcadar pa.n teW e • 
«enek Melim, reddedlyoflardı. 

V&kı!. doğrudrı.n doğruya, korku • 
~falan dmı.lyorlarea da eeea
ret ~edi'<leri allkinb· Ha -
vumı, suyunu belıa.."'lo f'de~k ya· 
napuyorl&rdJ· 

Buntm Um-ine, Hort Ue ben • 
ber, hiç kimlenin yaıdmmu iat. 
meden bu iijin içinden çtkmağa ka-

nar verdik. ..... (· 
.... :.a...~_,,.. 

Ticaret VekAletl buton mensucat ile 
Pamuk yun ve makara 'Phklerı ıçin 

azamı satış f ıyab lesbıt ettı 
......_ 10 (A..A.) - Ticant Yek&· 

letlncien tebtıt edllml§t!'t': 
29 nwnaralı mıuı korWUD& ka· 

rarumeırbllıı blrtnet .. aJtmcı mad
deleri hUkUmleriae mu.tenlden qa· 
IJd& yazılı kararlar ltUbU •e ıuml 
guete ile Depiadea Uilıaml .. n,.. 
te vuedllınlttlr. 
ı- ltlaal oluua~" 

lpllkkr: 
1 - Yabancı mernlekeUerden ltıı&l 

olunıı.n pamuklu ,., ytınlll nıenwcat 

pamuk ve yUn iplikleri ve makarala· 
rm, nıemleketlıı her tarafmda, tUc· 
car ve e.:mafa sandık. ıop. püf\ ft 
gro. olarak yapdacak •tlflaJ'llld& 
uam1 11&111 tt,..tı, .tt.balltçmm. mali 
yet bedeline ikinci maddede nlabeU.
ri yuılı pyrl Hll kArm U&Ye91 sure
We elde edilecek tıyattu lbareWr. lt 
bu azamı aal.ı§ ttyatma. yalnlS. malın 
Jtb&l edildiği m&bal h&rldJldekJ Atıf· 
larmda bl.zzat 1&tıcı tanfmdaD yapıl 
DUf olan b&klkl D&kliy• ınuratı UAve 
edJlebWr. 

BiDHD&le7h, DlUt&\'WltlarlD &dedi 
ne oluraa otaun, bahiaı ınevzuu malla· 
rm tüccar ve emııl aru.md& aııdık, 
top, paket ,., groea olank aatıııarm· 
da, her yerde, l&tblk edilebilecek n 
yat blçblr aureUe yukarda yazılı tl· 
yatı tecavflz fdeme,;. 

3 - Bir1ncl maddede behal ıeçen 
allıbeUer fWıla'l'dlt: 

.A - Pamuklı.t m~uucat 
a : Ham ve ka~ düz ma1l&J' 

yüzde 8, 
b : Kaııa~lı ve ince dtls mallv 

o : Pl1ti boJ1W mal· 

d. 

. . 
· empr!me mal· 

·- ı _.ı: 
a : Dtü: • J ı<~tıı ırllkltr )'Gide ı 
b : Kıvrak tpllkler )1lade ıo 
o : MerMrlze ip1Ud<:r, ptrde \'e 

ağ iplikleri. ytlzdc 1~ 

o--~1'• 
a : lılalcaral&ı' yGM 1 
b : Jıltitredat Gzeıt AtllabUecek 

bale ret1rtJJlllt meraatae ip
likler ytlzde l:! 

D - YUnlU mensucat ve )11n JpWdl 
rt yüzde 15 

3 - BlriDcl maddede balda ..... 
uamı Atıf ftıatmm ~ Jıumaa· 
da, mezlcflr maddede tpret tdlldl&i 
~lllle, ltbalt.tçaım ınallfet ftJ&b 
CllU aımır. Bu ~ı;vet ftJatı. aıalm 
stmrükleımılf olarak lt.baWıgmm ma· 
C'at:a t.lllbal bedıeUDdell ibarettir. 
"BIDacnaleJb, ma1m c. t. r. bldeJ1. 
tahliye muraııan. lUWttaa almU 
YWS1 ve rubDleı' ile sQmrGkte mua· 
mele ve ...,._,.. uldl muraııan 

ifbu m&UJ'eU Mfld1 eder. l'ala, ardl 
Jt ve al&'ort& UCrotıert. Dluç wrp 
leli, vealr amwnl mur9ıla't' malb'et.e 
ltb.al edt•mrı... 

• - !Ula!&tçııar IUa&I •ltUderl mal· 
larm ortJjDAI f&turur, koafbneDto. 
llprta pı>li~ ve &1bDJ11k ınakbaa 
pbl maıtret 'bedeUDia t&)'IDIDe .., o
lu veaalki Tllrldye manltatuft tlha· 
lltçdan bbitftM ibraz edeceklerdir. 
lleskdr blrlll:çe, bu vesalke muatenl 
den bulwıacak m&l~L tıyat.ma Udıa· 
el mad~e 7azılJ ktr ,u&de.ltDio ıl& • 
Wll aureWe elde edllece)l uamt aabf 
ftJatnır ınaııaın ıı,..t mQraka'be ko· 

Jllilıyonu blttetkik muvA!ı!< g6rdUl11 
takdirde ludik \"e illa edecekUr. 

Bu 9Uretle teatnt edilen fiyat, birin· 
el maddede bahMdllım azami sabi fi· 
yatmı ıöaterlr. 

Allk&dar tıyat. mllr&kabe k01Dt.-
10Dunca blrincl fıkraya tevtlkan ya· 
pilacak Dlnlarda, halkı ve tOccan 
tenvire medar olacak tafıllA.t ve ea· 
dlml9 maim tı)'&tmdala b&§ka. UT!, 
cıinal, mlktarr, ıthalttc;:ının adı da 
dercolunur. 

15 - Kea lUl&Wçılar seçeıa bir q 
sarfında yaplıkları ııatıııtan mllctan· 
m, maim ne11 n dmlnl. ft)'&bm ve 
aJıcmm adrealnJ mUbeyyen bir beyan· 
nameyt ay 80llUDU takip eden 011 ıtm 

•rtıı.da maba1JS nyat mllr&kabe ko
m11yonuna teYdl ed~klerd!r. 

6 - Kal perakendeciye va.sıı olun· 
cıya kadar, ber ltbal&tçı w mllteaJdp 
atıcılar me,tertıerlne verecekleri ta• 
turaya. mut&d oJduA'U Uzere kendi 
•tıf nyatmı yazdıktan bqka, döl" 
dtlncll mıuida mııcibiDce t.ulJI\ olu· 
ıaaıı a.zaınt aU, t!yatuıa dair q&CJ· 
Gak1 .-kilde meerubat ver~klerdl!': 

''Bu faturada ya.allı malların mem· 
JeketJn her taratmda top · veya ma· 
im ne'rille sere paket, pou • olarak 
•bfJ&rmda. mllU korunm& kanun 
muctlıiDce,...tı da • v.,.. lıtzalanD· 
da • )"udi ti.J'&tıar tecavU& edllam& 
!tlııı& U&nı1 •tıf Jb'atma. yalma, ma· 
im ltlıal ~ mahal baricl.Ddlld 

-~ da lıılmL atıcı taratmdrıD 
J&pdıluf ol&ll Jıaldk1 nakliye murat· 
lan U&ve edilebilir . ., 

7 - A 11kadar &adlleriA dördQQ• 

cQ ve ~ maddeler muclb!nce llln 
edilecek flyaUan takip etmeleri, mQ· 
...,,.. e)'tedlldert mallar fçtn alacalc
lan faturalara altıncı maddede bahal 
geçeıa ....,._tın verilmlf olmuma 
dikkat ve tealıaıda bu nıetrullatm n· 
rllmcal.Dl t.aıep eylemelcırl ~dır. 

A2.'\rnt n.ttt fiyatını ıt:rlklle tahkllt 
etmcı~ olmak kcyflyeUn!n bu tiyatı 
&ecavUa etmek Jçl.ıı muerct lefkll et· 
•~-eceli ve mllU korunma k&nunu· 
DUD 81 ve G3 QDCfl ... lHllHt .... 

blncc takUıat 19-pdm•ama mal ot 
mıyacats ........ ,..u. hatnktııır. 

• - 11dDol -dıılede 1Ullı pyri -a kJ' nJabetJerlacleD fbndlHk )'ÜlJS 

pamukla ıneuuca.ta alt Olmak bere 
lth•llLçdann uamt ıı-... ...,_ 
,.mı oldıJlu ftÇblle tetkik edUmff-
Ur.: 

a - Ham Ye kaba ®- mallar 
JUlde a 

b - KaAdı .. lace maUar )'Qsde 

• 
C - Topu Ve)'a lpllCi boyalı maJ· 

lar yQsde 9 
Bu nlabetlerln mau,ete UAvealle el• 

de edDocek flyat, IU..lltpr 10ba 
IUlddc. top, paket .,.. ıroea olarak a· 
aml atıı ftyatml tefldl ede'!'. 

1 - l'erll kaput '-lert " ...... 
lplDderi: 

t - Yeril kapat bezleri ile pamuk 
lfllJderlldn memleketin ber taratmda, 
tDoear ve esnafa top ve paket olarak 
yapılacak a&bflarma& unml Abf 
tıyatma gayri san kl.r olarak yüzde 
Uç illYulle tide edlleoek tıyattu lba· 
rettir. İf bu salı§ flyatma, yalnız fab· 
nıra ıııatıı JU.halll hariclııde bulwwı 
ınahaJlerdekl aatı§lannda bizzat satı· 
cı tarS:md&D yapıhn11 olan JıakUd 
naJtll)'C ınuratlan 111.\·e edilebilir. 

44 ıene süren bir 
bopnma davası! 

Bir de mahkemelerde işler sil· 
rat.U gitmiyor diye 51.kiyet ederiz· 
.lfaiıdald misalin yanmda mahltc. 
melerlınlz yıldırrm stıra.tindedir: 
Dbyaıım ''sabır rekonı,, bir Pa

rialldedir· Pol Simetyer isminde o
lan bu Fran.su:, 44 sene hiç bir g\in 
alaı&tınakawn Paris bo§anma mah 
kemelerinde göriibnüş ve Dihayet 
davuını kuallDll§tır· Bundan 44 
aene evvel kansından aynlma.k 
için mahkemeye mllracaat eden 
Pot, o tarihten itibaren bui\lne 
kadar çalışmış, çaba.la.mllJ ve niha... 
yet Wü ilAmmı a.lıruetır. 

Dünyada İnsan batına 
ne kadar toprak düşer? 
Yapılan blr istatistik bize gö.tte

riyor ki, blltün dilnya nüfusu mev
cut toprağa taksim edildiği takdir. 
de kilomtre başma 14 kişi dU,,er. 

Hakikatte bu miktar: 
A vnıpada. kilometre başma 46, 

Asyada 27, Amrikada 6, Afrika· 
da 8, Okya.nuayada 1 kişidir. 

Şbndl de dünyanın en kalabalık, 
&. tenha memleketlerine bakalım. 

Kalabalık memleketlerde kilo • 
metre başına düşen nUtus: 

Konako 16,667, Cebelüttarık 
3,333, Vat.ikan 2,273. Mısır (çal 
hariç) 431, Belçika 211, Hola.nd& 
245, İngiltere 193, Japonya 183, 1-
t&lya 137, Almanya 134, Fransa 
79. 

En tenha menılekUerde 1ae kilo
metre murabbama dU,,en nüfus: 

KOba, Kanada, Avuııtralyal, Ter 
Növ 0,7, Trablus 0,4, Cenubi Afıi· 
b o,s, .A.luka o,oı. 

Bu heeaba göre llonakoda bir 
JrWlye 8 metre, CebelUttan'kta 300, 
Vatikanda 440, Mısırda 229f, Fra.n 

Blnacnıılcyh, mutavasaıUann adedi 
ne olunıa oı.un, bah!ıı menuu malla· 
ım. tUccar ve esnaf arasında sandık, 
top ve paket olarak satı,ıar:tnda Jıer 
)'erde, t:ıtblk edllcbllecek fiyat btolıir 
8Ql'etle bıı tlyalı tecavllz edemeL 

10 - ıs:aı pc.-a.kcndcc!ye intikal 
edlnclye knd:ı.r bez \'e iplik fabrika· 
larile bunların salı§ tcşkil(\tı ve mil· 
.-ı~ılH ıv.Qe~dl.e--.... ven· 
ceklerl fatW'a)· .. mutad Ol4u1U llaere 
kelldl atıf tlyatmı yudıktan bqka, 
dokuzUDcu maddede yazılı uam1 aa· 
bf tıyatma dair qağıdald ,ekllde 
IMf'Ubat vereceklerdir: 

'"Bu faturada yazılı mallarm, mem· 
leketln her tarafında top veya malm 
DeVine göre paket olarak atqlarm· 
da, milli korunma kanunu mucibince 
qağıda "veya biJıalnrmda,, gösteri· 
leıı flyatıar tecavüz edilemez. İfbu 
azami ııatl§ fiyatına, yaınız ma1m 
it.bal edlldftl mahal ıwtcindeld aatır 
lamı da bluat atıcı taratmdan ya· 
pdmlf olan ba1k1 nakllye maarafla.rı 
na.ve edilebilir ... ,, 

llhallt eşyası hakkmda yedllıcl 
maddede yazılı kayıUar yerli bez n 
lpllk tacirlerine de pmlldir. 

1 - llea1UCat ve iplik perakencle 
ll&tltlan: 

l l - .Ankara, lataıabW ve lmıiJ' 
oeblrleıi harlcl.D4ek1 yerlerde, ytrll 
ve yabancı pamuklu ve ytlnlU menau· 
cat ile pamuk ve yilıı ipliklerini pera· 
kende olaralc yani top, paket ve gro
adan qağı miktarda sataDlarm ma· 
ğazad:ı. maliyet fiyatlarına zammede· 
bllecekleİ11 gayri aafJ kl.r nLsbetl, pa 
muklu mensucat ile pamuk iplikleri 
içlıı yüzde on be§l ve yUnlll mensucat 
ile pamuk Jpllk!erl için yüzde on be· 

"R · -- >~ tekaüde sevkedilmiı cesur. ınanlar bu topun kamasını aktıkla Ahmet göğsünü kabartarak ce· 
1 ' AG iMi NASll &oinkkanlı. Wtıiz yürekli bir il' niçin. top eimdi dümensiı bir P" vap verdi: 

bitti. Dokuz kifilik maiyeti ara· oıi gibi ile )-aramaz hale gebıüı· - O halde bana müsaade edi· 
sında onu candan &mniyen bir tir. niz .• Hemen lstanbula gideyim. 

K U R TAR D 1 M fert )'Oktu. - O halde bu topa bir kama Yavuz bey başını salladı: 
Hepsi de, Yavuzun (ölt) dediii bulalım. beyim! ve topu oradan - Hayır. Bu işi sen yapamaz· 

M l·ı ı ı-- Roma n )'eJ"de <Mmele andiçmiflerdi. Ara· kaldırıp. işimize yarar bir yere sm demiyeceğim. Fakat anlamaz· 
lannda iki harften mürekkep ~y· ıötürelim. sın! Çünkü bu topun çapma uy· 

Ya le bir parola vardı: Y . .S.. - Ona kama bulmak için içi· gun. numarasına uygun bir kama 
zan: 1 s ken der F. Serte 11 ı ''Yurbevaıler,. çetesinin bat mi1C1en birinin buradan tstanbula almak; kamalan tanımak ve az 

b •il• harfleri. çetenin adım ifade ediyor &itmesi 11ıımdır. Bu da çok tehU· çok topçuluktan anlamak demek· 
~"tt. du. keli bir iştir. tir. S ~~.dağlarda bir IOl1 Bursa hapishanesi baskuun· Yawı bey Ankara ve Sıvasla - Jstaohuldan nastl tedarik e· Bu dakikaya kadiır sesini çıkar 

~·"-~Uzaklara git- dan sonra. Yavuz bey çetesi her da muhabere edi)'Or, )'lkmda Sa· dilecek bu kama?.. mıyan ve Yavuz beyle Ahmedin 
~ -.aııi kaybetıneie IDeC" ~ tanmml§u. Bursada gecdcri karya cihetlme bir harp olıc:aln. - Gayet kolay. Azapkapısında konuşmalanm uzaktan dinliyen 
~ kmkudaıı aokağa Çlkamayaalar u- harbi umumide o civarda bir daim 2 numaralı silah deposunda bOtOn Mehmet çawşun sabn tilkenmtır 
~~ ~ C.~ ~ yürüdü. fak bir gürültQyO duyunca: "Ya· etfiinde bii)'(ik bir top blraktdda· toplarm kama1an mahfuzdur. De· ti: 
~ ~ ~P ettı. Dokuz ki§i· vuı bey çetesi acaba yeni blr bar mu, bu topu de geçirseler, büyük poaun bpmnda nöbetçiler duru· - Beyim, diye seslendi. Aranız 
~ 1ıir L_ e kanşttlar ve mırn '-- tı? eli ek bir iı ~ söy\Oyor yar, Depoya arkadan girmek ı..ı.. da eski bir topçu çavuşu varken, ~ 'Cll'al ğ -rw a111 mı yap . ,. yer • evuıın ~ 
L.~ 1 1 tınnanmap haf" ,Jiiküne, bodrumuna sak1anan1ar dıa. blrP kolaylıklar var. Meseli ar neden hayıflanıyorsunuz? Emir 
~ ~ IÜD ~çe ~yordu. Yavuz bey. Ahmede döndil: k8da otel, Sara isminde bir yahu· buyurun .. ben gidc}im lstanbula. 
~' 1-aı eden dütman a- - Ben bu topu orada bir köyde dinin pan&iyonu ve birkaç dükkAn Yavuz bey sevinçle güldü: 

,~~bey çeteshain jmJam Yawıbey uıuıı müddet Oiduda uldamqtım. ~köye ut \'lrdır. Bunlardan biri elde edile" - Evet. Bu işin· içimizde • 
i ~ lttıert karargMunclan yijlfllld•ta' hizmet ederek, har radllD. ıwa köylüler Gl11l &6lbe" rek. geceyansmdan sonra depoya ehli sensin, Mehmetçiğim! Hazır 

rJtr almı~tr. Billıas1a :oiJı ll;ilncil )ılı sonunda ve ıenç belf libi saklamıpr. Fakat, Al· 1il'111fk milmkündür. ol;. birkaç güne kadar seni lstan· . -

8&da 13,158 metre toprak ltaıbet 
eder. NUfusu az menılekeUerden 
mesela Alaekada beher ki§iye :18&· 
bet eden toprak ise 25 kilometre 
murabbaıclır. 

Tabanca tehdidile 
Karısını giinlerce yalnız 
ba§ma danıettiren koca 

Amerika.da bir kadın mahkeıııe.. 
ye mUnı.caat ederek kOCMnıdan ~ 
§anmak iatcdJğinl aôylemie. Ye ea
babı mucib'c olarak ta §UI1lan an· 
Jatmıvtır: 

- Kocam ne sevişerek evlen
dik· Bir iki eenc gayet meaut bir 
hayat geçfrdik· Ben ev ~terinden, 
kocam da vazifesinden vakit ve fır
sat bulur bulmaz, ya arlEadqlan
mıza. vevahut da ~ence yerlerine 
giderek 

0

da.nsediyorduk· GDaln hl -
rinde kocam 1fbıden Çlktı. Para b... 
zanamaz oldu- TabJatile de ejla
ce yerlerine gidip kurtlarrmm d6-
kemedik. Kocamı gUnlerce bir dil· 
şüncedir aldı· Nihayet bir gece, e.. 
linde dolu bir tabanca ile brpma 
dikildi: ''Haydi tek bqma damet !" • 
dedi. tık5nce p.ka yapeyor •ndım, 
güldüm. Fakat işin ciddi 'f'e alay &

dccek tarafı olmadılmı anla~ 
dennanmı kesilinceye kadar bir 
balet artfsti gibi damlettJm "9 "" 
günlerce devam etti· Yonalar ... 
olduğum ve dura.kla.dıP zaman 
tabanca ile ayaltlarmım dibine a· 
tA!f ediyor ve bmı1 kol'b Be ye d&.. 
ba blYOk bir hJZ1a dasD& denm et
tiriyor· Artık f.ahammW edecek ha· 
Hm kalmadı· Beni bu dana çdcmm.. 
dan Jmrtarmız. Artık 8m!'Umilıı .,_ 
nuna kadar dans etmfyeoeitm-" 

Mahkeme bdmm talel*JI Jaüh 
bulmuş '9e ~anma bl'um! ftl"
mlştır. 

11 ve yünlQ mensucat De )'On !pllklerl 
için ytızde ytrmlJ1 1'91j111e1Dek o.ere 
mahalU fiyat mtlrabbe kom.la)'OD1a • 
n taratmdan mah•Jlln fal'tıarma gö 
re t:eeblt n llln edllecektll'. 

Ankara, htanbul " tzmfrde tatbik 
edilecek ntabeUerl tesblte bu mahal· 
lerdekl :t'lyat mUrakabe komt.yonıaıı 
nıemu?' edthn~tir. 

Bınıumaleyb, pônkaade olarak m 
mı tıyatı, perakeııdecbdıa IUU)tet be· 
dellne yukarda. ıılabeUert ~ say 
rl aaıt ~eaiDID ilAvOll auretlşle el· 
de edebilecek tl)'&tbP.İı ibarettir. 

Perakendeclnlıı mallyet. beclelbıl, 

mUbayaa tıyatr. ile ~ Udu' 
Jıakik1 nakil muratlaq JllktD UfkU 
eder. "Binaenaleyh. faiz, arcll,J9 .,. 8 
atgorta ücretlerl, k&zaDg VOZKiJori V.. 
ııa1r umumJ masraflar mali,.ete ithal 
edilemez.,, 

4 - Balen p~ menıuı ltllal&t 
emtsaamdan memaeaı n 
iplikler; 

12 - Bu kararm ADkaıadlA rumJ 
gazetede neırt tarfhblde 1Uıal&tca'ar 

elinde bulunan nıaDarm GJatıan laü· 
lmıda dördtlncll maddede )'udı 1llıd 
tatbik edlllr. 

1thalltçı ellııden çıkmıf n plzua· 
ya intikal etmtı oıaıı .ma1JU' ss;m ta
taııbul tıyat mllrakabe kom1Qcmu aazı 
dik, top, paket " l!'Cl8IL olarak mm! 
•bf ft)'&tı teeblt ve DlmDa IDUWI 
kılmmı§tır. MezkQr korııiaymıca ilAn 
edilecek fiyatlar lzm1r için de mute· 
bcrdlr. latanbul \'e h:m1r h&rialDde 
aynı vahlUer1n aıaml ati§ tıyatJan 
lıtanbul fiyat mUrakabe komt.ycımm· 
ca teablt ve l.1A.n edilecek fl)'&U&n 
bizzat satıcı taratuıdan yapılmJI OlaJI 

hakik1 nakil munıll&rmm JJbe 8U 

reUyle elde edilecek fiyattan ibaretUr. 

bula gönderecek bir yol anyalun. 
Dönüşte bizi, buralardan geçerek 
Sakarya boylamıda (Sarıöy)de 

bulursun! Seni orada bekliyece· 
ğiz .. Eğer lstanbulda başına bir 
f claket gelir ve dönemezsen. gider 
ken sana bir adresimi veririm.. O, 
benim samimi arkadaşımdır. ls
tanbulda sana yardım eder. 

Mehmet çavuş lstanbula gidece 
ği için seviniyordu. 

Fa.kat, o lstanbulu tekrar &öre· 
ceğinden değil, topun kamasuu a· 
lıp i~ ba~ geçeceğinden sevini· 
yordu. 

Mclunet çavuş mahir bir top· 
çuydu. o. Sakarya bo)'llDdaki (Sa 
rıköy) ü de hatırlamı~ Burası ya 
man bir geçit ~·di. Ejer 
Yavuz bey çetesi, böyle bir top:a 
bu köyü tutacak olursa, vadiden 
hiçbir düşmanm ~ imUD 
kalmıyacaktı. 

(DtlotJfnt ..,. ) 

... 



cumartesi 

11inci Balkan oyunları 
Program tesbit edildi 

Balkan oyunları jçin sayın Ba~ve!cilimiz Doktor Refik Saydamın 
rei !iği altında Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, Beden Terbiyesi genel 
direktörü general Cemil Taner, lstanb-.ıl valisi Lutfi Kırdar \'e merkez 
isti.are heyeti azasından Bürhan Felekten mü;ekkep bir ııeref komite· 
si kurulmuştur. Oyunları Başvekil namına Cemil Taner açacaktır. 
Progrnmı asağıya dercediyoruz: 

S BlRl!\CJEŞRİN rERŞEMBE 16,30 Çelenk töreni. 
Saat 
S Katılelerin Sirke<:l lataayonunda 

18Ukball ve SuadJyeye nakli. 
15 Maraton parkurunun tetkiki 
4 BlRl!\OlTEŞntN CUMA 
10 B<>lge binasında. 12 mct Bal· 

kan kongrCJılDln açıll§ı. 
11,ZO Delegelerin Sun.diyeye barı· 

lceU. 

H su:ıdlycde Oflc1eUere öğle ye 
:meğl 

15 .AUeUertn l8tıu:ıbula :;cçı,t. 
16 Gııla.taaaray Uacsi bahçesinde 
1~. 

17 Bölge merkezinde valinin ka.· 
bul resmi. 

17,30 Takılm gazinosunda bölge 
nln çaYJ. 

19.SO Vapurla Slladlyeye nvdeL 
20,30 Otelde akpm yemeğL 
G B1RL~otrEŞRtN O. ERTESi 
10 B6lge binasında kongrenin de· 

vamı. 

Saat: 
S i .. enerbshçe ıtadmda Balkan 

oyunlarmm açılı§ı ve birinci 
günü. 

6 BtBt..~CtTEŞR~ PAZAR 

Yükse~ Deniz Ticaret mektebin
den bir mamur aranıyor 

"P.12n seksen be~ llra UcreUl dalıfliye memurluğu mllnhaldlr. Kektepte 
kalmdığı mUddctçe yemesl ve yab:xıa.st mektepçe temin olunur. 

l.Aaknl ortamektep mezunu bulunmam,. sabahlan talebeye beden hare· 
ketleri yaptıracak ve nk§a.mlnn s\portif oyunlan idare edecek kadar spora 
vukufu bulunm.nm, yaa ve Silıhatlnln bu iflcrdo faaliyet göstermesine mllsa· 
it olması Ul.mndrr. 

Bu oarUnn hntz: olup da evvelce mekteplerde talebe ~leme ııtıgal etmlf 
bulunnı:ılar tercih olunur. 

!flteklller vesikalarila birlikte Ortak6yde mektep mOdllrlOğtlne mllraca· 
at edeblllrler. (S!lS2) 

Saat: 
H Balkan oywılam:ın:ı 2incl ve soıı 

;1lnl1. 

17,30 Oywılarm kapanı, töreni. 
20.30 Suadlye gazinosunda Fcde 

ra.,yonun ak§am yemeği '" 
mUkAtat tevzıt. 

7 BlRlNctTEŞRlN PAZARTElSJ 
Saat: 
13 Kır yemeği. 

20,30 Valinin Parkotelde ak~am ye 
meğL 

8 BlR1NC1TEŞR1N &ALl 

11 Suadlycdcn vapurla hareket,, 
13 Novotııfde öğle yemeği. Öğle 

den sonra aerbeııt <cebir ve mı 
zelerin gezdlrllmesl). 

20 Novotnide alqam yemeği. 
22 F.cnebt kafllelerlnln Sirkeci ta 

tuyonunda tC§Y'!L 

Türk Bayanlan 
Biçki - Dikit Terakki 

Yurdu 
Btçkl ve dikigl hiç bflmtyoıılere 

9, bilenlere 6, ve dlk41 bllJp malcaatar 
olmak lsUyenlerc 3 ayda bUtlln lnco 
llk ve tcferr11aWe esaslı ırurctte tsğ· 

retlr, Tudikll diploma verir, talebe 
kaydma bn§lanmı~tır. Cumarte-'1 ve 

pazardan maada aaat 9·12 ve 1'·17 
ye kadar hergüıı mllracaat kabul ~ 
lunur. 
Beyoğlu Altmbakkal Babll caddesi 

No. 63 

Gelin sizinle Naranı artık a
dım adım takip edelim: 

Polisten kfı.f i derecede mnlfı. 
mat aldıktan sonra, Naran kü. 
ı:'lk defterini kapattı. Çantası. 
nm içine soktu. Ve yolun kena
rına gelip beklemeye başladı. 

Nihayet hoş bir taksi.. 
Naran hemen atlıyor .. 
Şoföre bir adres verdikten 

sonra otomobil süratle hareket 
etti... 

tık . bulunduğumuz caddeye 
nazaran gittik~c tenhalaşan cad. 
delerden gestikten sonra geniş 
cepheli bi rapartımn.nm önünde 
duruyoruz. 
Nara~ taksiye beklemesini em

rederek iniyor ve apartımandan 
içeri giriyor. 

Asansöre binmeden önce def. 
terini çıkararak bakıyor ve a.. 
sansörü kullanan küçilk çocuğa 
bir şey sorduktan sonra asansö· 
rün içine giriyor ... 

Dokuzuncu katta iniyor. 
Ceviz, büyük bir kapmm (). 

ılinde duruyor. 
Kapmm sol kanadı üt.erinde, 

çerçeve içinde küçücük bir kart. 
vizit. .• 

Üzerinde şu kelimeler: 
''Vilyam Hod" 1~ 

11Hususi detektif' 
Hafifçe zile basıyor. . 
Sanki bu hareketini bekliyor. 

muş gibi kapı derhal açılıyor. 
Genç, güzel, tam Amerikan 

tipi bir genç kız: 
- Buyurunuz, diyor. 
- Mister Vilyam Hod'u gör. 

mek istiyorum. 
- Buyurunuz.. Derhal görü· 

şebilirsiniz.. 
Amerikan tipi genç kız bir 

kapmm önünde durarak vuru. 
yor. 

!çerden bir ses: 
- Giriniz! .• 
Genç kız kapıyı açıp: 
- Sizinle bir misis görüşmek 

Çanakkale Mat. Mv. Sa.AI. Ko. dan: 
GO na. 140 lira ücrcUe ve imUhanl& maklntııt alınacaktır. Taliplerin Ça· 

nalüto.lcde aııkert satınalma komlısyonuna mUracaaUan. (1160) (931~) .. -------------------------- GEN ç 
.Merzifon Askeri Sa. Al.Ko. dan: 

Merzifon kolordu karargGllmm lmlortıer, oca.k ve ~atının ı,ıetmo ve 
idarcslnl bllir, gündelik Uc:rctle 18Uhdam edilmek llı:crine bir kaloriferciye 
ihUyaç vardır. K&lorltercl 1·11·940 tarihinde i§e baglıyacak ve 1 nisan 9U 
tarlhlııc kadar devam etmek Uzerc dart ay mUddeUc çalıotmlncnktır. Bu §C

nı..lUe çalı,pnaya ;fştckU olanların ehliyetname aureUerlle beraber JsUyecekle· 
ri g{lndcllk Ucret mlktıın:ım Merzifon kolordu satmalma Ko. nuna bildlrme· 
Jert.•(ı161) (9317) 

Ordu Nafia Müdürlüğünden: 
• 1 - 23359 lira 50 kunıl) ke~t bedelli Ordu hükClmct kona~ katorlter te· 

matı tnııaatı vahldl !iyat esası Uzcrtndcn ekallbneye çıkanlmıatır. 
2 - lıınle lS·lO·DiO cuma gOnü saat 15 te Ordu Nafia müdUrlUğtl bl· 

nMmd& toplanacak komlayonda yapılacaktır. 
8 - Eksiltme kapalı znrt usullle yapılacaktır. 
4 - Bu ~ ait evrakı ke§flye ve projeler Na!la dairesinde görlllebWr. 
ıs - EkaUtmcyo girebilmek için lsteklllerin 1751 Jlnı. 06 kurna muvakkat 

temlnııt vermeleri ve ih::ılcden en az bir hafta ewel makamt vllAycte mUra· 
caaUa alacaktan ehliyet vcslkasfle 9f0 yılına. ait tıcnret odaııı ve.sikaamı lb· 
raz etmeleri, 6bUr defa da 25000 llralık 1§ yapmal:ın p.rttır. 

8 - Teklif mektuplarmm 1klnc1 maddede yazılı saatten bir saat evvcll· 
ne kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri 11.zimdır. Post& Ue gön· 
derilecck mektupların nfbayet saat ll5 ee kada.r gelm~ oımalan, aksl tak· 
dtroo vukubulacak gecllaneler kabul edllmlyccekUr. •(9045) 

stanbul Levazım amirliğinden veri.len ı 
harici askeri kıtaatı ilanları 
~--MUteahhlt nam vo hesabına 300 adet mahruti çadır pazarlıkla satın a· 

lmacaktır. Tahmln bedeli 24.900 Ura kaU teminatı 378S llradır. lhalesi 3·10-
940 per!jcmbe gUnU snnt 11 de Ankanıda. ı.u.r.v. Hıı.vn satma.ima komlsyo· 
nuııda ynpılacakl.ır. Evsaf ve §8.rlnnmesi kon1lııyonda görUlUr. •raııpterln bel· 
li gllndc komlsyon:ı gelmelerL (1164) (03Hl). 

••• 
Yedi l:alcm muytablyc pazarlıkla 3-lO·!HO saat 15 t.e Ankarada Lv. Sa· 

lırullma Ko. da yapılacaktır. Muhammen bedcll 7"150 lira katı teminatı 

11122 llra ~O lruruıtur. Her kalem ayn ayrı talıplerc lbale edilebileceği slbl 
b:.ı mll:tArl:ırdan noksan tekllller de kabul olunuı . !-; '·t:ır .-ıc ' • oUmunelcr 
:.: "· d:ı görUlür. 

ıt:ktu.n 

10000 
3:i00 
~000 

s:soo 
10000 

HiOO 
10000 

Cinsi 
Çul 
Belleme 
Kolan 
Maasep yular 
Yem torbası 
:Mekl<art U'"&:ıtıı 

fül gebre 

• * • 
(ll:i) l9313) 

Mllılm bir keşli 
sayesinde buruşukluklara 

nihayet verıliyor. 

Bu tecrübeyi yapmız 
Meşhur bir cilt mUtahassısı 

tarafından keşif ve genç hay. 
vanların cilt ve hüooytclcrindcn 
kemali itina ile istihsal edilen 
ve bir genç kızın taze ve saf cil
dinin unsurlarına. müşabih olan 
''BlOCEL" tabir edilen kıymetli 
ve yeni cevher, halihazırda cilt 
unsuru olan penbc renkteki To· 
kalon Kremi terkibine karıştml· 
mıştır. Bu akşam, yatmazdan 
\•evet ~ürünüz. Uyuduğunuz her 
dakika zarf mda cildiniz, bu 
kıymetli unsuru mas edip besle. 

Görünmek 
ister misiniz? 

necck ve her sabah kalktığmız· 
da cildiniz, daha saf daha taze 
görUnecek ve gençleşeccktir. 

Gündüzleri, beyaz (yağsız) 

Tokalon Kremi kullanınız. Ter· 
kibindcki beyazlatıcı ,.c kuvvet· 
lcndiriei unsurlar, dahile nüfuz 
ederek gizli gayri saf maddele. 
ri ihraç ve siyah noktalıırı i?.ale 
eder. Açık mesameleri sıklaştı
rır ve bu suretle cildinizi beyaz
latıp }'UlllUŞatacaktır. Bu basit 
tedbir sayesinde her kadın bir 
kaç sene gençle§ebilir \'e genç 
kız.lıınn bile gıpta edeceği 6aya: 
nı hayret bir cilt ve bir tene 
malik olabilirsiniz. 

hı.iti blr1lldcr eratmın ekmeklik unlarmı tcmln t~ln (7200000) 
ı •. ı.:ı b•ı., y l.ırdJnlmıısı kap:ılı znr!!a eksiltmeye konulmuştur • .Muhammen 
ı:".ı~ıı s~nııo \"e muvakkat temin tı 6373 Ilı adır. ş:ırtnıımcst hergUn Ko. da 
görUlebillr. İhnlesi 16· blrfncltı-~rln 940 çarşamba gUnU 153at 10 da tUm K 
bfnMındakl ı.:o d:l yapılaCt'l<tır. lsteklllerln bcl~I glln ve S..'lattcn bir rıant 
e.-vel r.ar!larını Samsuncıa ltomlsyon rel!llğine vermeleri. (1168) (932ı) . ,. . 

I Bıiiiiiiroiiiinşiüiiiiiitıe .. re KATRAN HA Ki EKHE 
A.ş:ıt'ldıı. yn:ı:llı mc,·nci:1ın knp:ılı Z"' r!I:>. c-ks.ıtm:ıl~rl hlz:ıl11.rınd:ı yazılı gUn,ııant ve ınahallerdcki ruıkct1 satınalma 

komtsyonlnrmd:ı. ynpııa~akttr. T:lllp:e rın ka.'lunl veslluılnrlle tekhf melctuplıırını lhnle saatinden bir snnt C\'\"Cl alt 
olc!uğu ltomuyona verme!crl Ş!lrtnamelc·I alt olduğu komioyon1a görülUr. (1156) (0268) 

Cınal P.ksiltrnrnln ynpı • ırktan Tutarı 'Teminatı 

lncağı )er Ura Ura 
&deynğ'ı E :+can 25.00Q kilo 25.000 l'37ö 
Bulgur Anknr:ı. L\·. An1!1 :,zı l i0.000 kilo 2.'.i.GOO ltll2.50 
K. Mercimek 80.000 kilo 16 sco 12GO 
Hclt ve11:ılr• ~aııı Knysm 
• a~f)ytığı Zt. tncaıı z::ı.ooo kilr> 

23,ôS~.51 

23.000 
1iGSS9 
1 7~ 

İhale ~U ,.c snntl 

16/10/94.0 11 
17/10/0tO lfi 
lG/10/910 lS 
li/10/ 940 10 
16/10/DtO 11 

Ç<.ıcuk Huklml 

Ahmet Akkoyunlu 
ıak81m, l'ellmbane f'nlaıı No 4 
t>azartlıuı maada hergllJ:ı aaıtı 111 

ten sonra ı·eıetoo 401 lr'I 

Zafere kadar·· 
Spor, macera, aşk 

Yazan. SACIT TUGRUL OGEl 
istiyor .• - Evet.... ur,d311 \)(t 

- Buyursunlar. 
Genç kız Naramı 

kenara. çekiliyor. 

- Fakat konuşuşuııt'i)ıe.tl ~ 
yol vererek yabancı olduğunuz ka 

3 
illt git" 

laşılmııyor. Hatta oda~t etııl~ 
diğiniz zaman ben ha"Y iJ;aJı . 
tim: Bu ne biçim A.fll.cr cneb ~ 
ye .. Fakat sonra bclkt~erilt 
dedim. Konusunca l< ıcİd" 
olduğunuzu anlayara 'l'ilrltSıJ, 
hayret ettim. 0c01ek ~er~•· 

Naran içeri giriyor. 
Ve birer girmez de hayret e. 

diyor. • 
Geniş. aydınlık bir oda ... 
Pencerenin yakınında · büyük 

bir yazıhane ... 
Önünde orta yaşlı, az saçlı bir 

adam .. 
Kendini rahatça koltuğa bı. 

rakmış .. Koca aya.klarmı da ya. 
zıhanenin üzerine uzatmış .. 
Ağzında yarılanmış bir ptiro .• 
İçeriye sanki insan ha girmiş, 

nUz .. Ne anyorsunUZ. ~ 
da.. tJlle~y 

- Boks maçını seyre t 
geldim. scYaJı' 

- Boksörle berabel' 
etmiyor muydunuz? 

- Hayır... ·or? 
ha girmemiş ..• 

Kılı bile kıpırdamıyor, 
- Boksör neniz olu) b.,t;ı}-ot· 

..ne "' ada.. Naran bir an önU . 
Hafifçe kızardı~ b0111·;.erıııd~ 

o zaman vnyaın oılluıt111 
mm ... 

Ellerini yelek koltul{ ağızları. 
na takmış, püroounu tUttüıil-
yor ..• 

Naran nasıl hareke'. edeceğini 
§aşmyor .• 

Kendisine yer göstermiyen 
bu adama karşı nasıl hareket e
dilir? .. Otursa mı? Ayakta mı 
dursa? ... 

Acemi adımlarla mlis hafiye
sine doğru ilerliyor. 

- Affedersiniz, diyor. Slzln· 
le konuşmak istiyonım. 

Adam, ilk defa plirosunu çiğ. 
ncycrek: 

- Konuşmak istediğiniz ma· 
lQm. Slzl dinliyorum. 

Naran daha ilk kelimeleri 
sörler söylemez mevzuun ne ol
duğunu öğrenen polis hafiyesi 
sözünü kesiyor: 

- Evvela Türk boksörünün 
müsabaka gününe kadar meyda · 
na çıkamıyacağı ve müsabaka. 
lara yetişemiyeceği aşikardll". 

- Peki ne olacak? 
- Derhal tahkikata b:ı.şlaya-

cağrz. Bu iş için de 5000 dolar 
13.znndrr. 

- Ne zaman? .• 
- Türk boksörünün izi keşfe-

dilfp .:neydana. çıkarıldıktan ve 
çete efradı yaknla.ndıkta.n sonra. 

- Peknla., Yalnız bir mesele 
daha. var .. Kemal bulununcay.ı 
kadar maçları tehir ettirmek 
imkanını bulmalıyız. .. 

- Şüphesiz.. Bu birinci şart 
tır •. Çünkü maçlar oynandıkta..l 
sonra Kemalin ortaya bırakıla. 
cağı şüphesizdir. Nerede oturu
yorsunuz siz? 

kalkıyor. Genç kızın 
116 

tutuyor: . sıı ·ııi 
- Bravo! • dı.vor .• c ~,,dı,. 

sevgi nişanesi.. Bı~~ııYl do~! 
adamm peşinden duı1Y r ,11ıv 
mağa çıkan gen~ •. l<;ıtı bir ıcı~ 
ama. Türkiye''e b~Y ; doarll· . 
mevcut ol abile~~nıM'ltoısı:Jl~ 
hi~ ~;:.,;;,....,..,,mi~tnn. it iC 

. dl g • ıd\I• 
Haydi kıznıı !'1'1·

1 l~",,.," 
mili)terih olı;ıın .. Ben uıurıı~· illi 
ğu zaman seni arar: ı;itU 

- Bu kııd&.r mı · ·· . 
h 7 ~e11!JI 
erşe:v . .. tı? . . J' 
- Daha ne olacak ;ııp ~ş ! 

le k~1 karsıvn <;ene~ ıjvdı111 
t:>etılle ·o 4. 

na vakit mi kav ., 
1 0tel1 r\: 

Haydi bakalım .. poğrl ~e""C' c1 

Yabancı genr kızll' dolnşt11,.,. 
sokaklarında tazlıı ıer ~""ı· c~ 
tehlikE>li<1;r r:,..,C'"Ste!. ı 01111' • 

• ı..;.: ı dltıe ..:ı s3 . }ar, ıns~n uuV e ,.,- rcvv jl1\ 
HoH·:utçular yakalar;di bVe.I 
hi ... leri yakalar ... li9) \i5 

. d' pO şım ı ..• ltıırltell ~fili 
Naran kamdau c:ı b ,,,.111111 "ıır· 

hafivesi Vilyam. 
11 ktıJ11 

zaptedemiverek ~ene: } 
kasından bakrvordU· .• nrt""···· • '/'ıı< · rnm~_.4 -- ~·=~ ------- -:r.:.-·~ " 

n Dr. Murat R. 
1111

1111 

H - kk&P1
• 15S3 

uBeyoglu Pann3 fel: d 01 
lfaokak No: 2. türlİI ıı 
:.iMuayene ve he~ . 1,:ır11 ''

1 

!:amelivntı hkar• ,çırı ...._, :: -~-=J~ 
:ı •• ~·r...-.-
:c-.2c::ı·::=:m-m...::=-_.....,.. 

Naran küçük bir kartvizitte ıs 
yazılı adresini Vilyama veriyor. Şehir Tiyatı;!, E,,_,"' 

Vilyam okuduktan sonra ar- 11101040 Salı güııU ııl< ıl1 ıtıSııttll 
kasını çeviriyor. Ve ismi oku· 20.30 da Tepebaşındll prn ıı•= 
~: ~~,~ 

- Ne oiçim isim bu? Naran.. Ko:ned 
- Bir Türk ismi. 1/10/940 Sr 20.SO dll 

---~··-~~~~~-·~~~_:..~~~~~a-~--!r~ŞAAGG __......-::: - r mU.c;ünUz sız?.. /1 
:.::::-----~ 

Mektepler açdd~eıı 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bütii? de~ }(o· 

kitaplannızı "V AKIT,, kütüphanesın 
!aylıkla tedarik edebi!!;;:::inİİİiİzllİ.•••lll"': / . -~ 

~----llmm·-~-----:0----...... 
ı ı a n = 

Kibrit ve Çakmak ınblıaruı~~reJl 
1 Birinciteşrin 940 Salı sabahından ıtı 8 
Kibrit Fiyatı Kutu Başın 

10 PARA 
zammedildiği sayın halka ilan oluju~ 

·c.:ıllZlam-·w ece « ~:!f,:i:ı:~/ 
Urfa Nafia Müdürlüğünden: uı-sı 1''' 

wıyc b 
l - Ur!ada inşa edilecek gUmrUk muhafaza btrllklcrl ıı <P' 

palı zar! uııullle eksilbncye konuımu§tur. ?JUdılrlılt° 
2 - Eksiltme 7·10·!HO pazartesi gUnU ıı:uıt 10 da Nafİ3 ,ıu· 

smd:ı teşekkül edecek komisyonca ynpılacaklır. yl r:ıı!1' 
3 - lstlyenlcr husul!! oıırtıınme flo proje ve evrakı kcş!i,YC 

dUrlüğünde görcbUlrler. 
4 - Bu işin ke§lf bcdell lWSO lira 4 kurqtıtur. ıı ti'' 
5 - MU\"akkat teminntı 11S3 llrn 50 kuru,tur. ıer ıo~• ıı~· 
6 - Tnllplcrin ihaleden en az: sekiz gün evvel bu ı~e bCI1 at ederVs-ııı" 

ftırdıklarma dair e\•rakı mUsbltelcrlle blrllkto vUAyete mnrac~lı)rııe~llrııı' 
cukları ehliyet vostkaıımı 2490 aa)'llı kanuna uygun oıanık lı ıııs1'btl etil' 
tckllf melttuplarını \'e bunlarla blrllkto tenıtnat mektup t'C~:ı rl)1J.S 
ve Ucaret odası \'Csikasmı ihale gUnU s..-ıat O o. karlar kontl~ 
makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

• 7 - Postada olan gccikmrlcr kabul olunmaz. (8511) 

y 

l 


