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illi elin beliğ bir hitabesi 
Reisicümhur Sigasal Bilgiler 

Okulunu şereflendirdi 

mun şer lnOnü uar1n1n idarecilerine 
tutulacaM uolu işaret buuurdular 

1
'Bizim milletimiz, milletierin 
... en büyüğü, en şereflisidir, 

r ···--·--·····-·-·--····-··-··-··-··-····- ·················-···············-···· ............................ , 
11"iirk mil/eti, idare hayatında göreceksiniz ki, tasavvur edemiye- 1 
1 ceginiz kadar ince görüşlüdür. Güç beğenir ve kusur arar değildir, 1 
\ elverir ki vazifede bulunanların idealle çalıştık/arına kani olsun. i 

.................... -.-.................. ·-··-·····--·--···------··--.................................................................... .) 

TEBLiG 
Ingiltere ile 
yeni ticari 
anlaşmalar 
akledildi 

-· 
Anlı:aı-a, 4 (A.A.) -Tebliğ: 
Türltiye ve fngiltere hükumetleri, 

iki memleket arasındaki ticaret hac
mini ticari mübadelelerle, ümid et
tikleri veçhile, ehemmiyetli surette 
arttıracak anla,malara varmı~lardır. 

Bu anla~maların mer'iyeti müd
detince Türkiye ile sterling arasında 
rapılacak tediyelerin, Türk lirası ile 
.Ingiliz lirasının hali hazırdaki pari
tesi esası üzerinden icrası derpiş e
dilmiştir. Türkiye ile Britanya im
paratorluğu arasındaki ticari ve di
ğer tediyeleri kolaylaştırmak mak
sadile hususi heııablar açılacaktır. 

Mevzuubahıı anla~malar 3 Subat 
t 940 tarihinde Pariste imzalanmış 
olan ticaret ve rediye itilhfının mü
temmimidirler. 

---------------------------------

Koordinasyon heyetinin 
yeni kararları 

• 
Ithal ve ihrac 
maddeleri için 

fiat tayin edilecek 
Ticaret V e kaleti hesabına ve Ziraat Bankası 

emrine nakil vasdalarına mahsus 
lastik mübayaası için kredi tahsis edildi 
Ankara, .of {Husuııi) - Koordi-ı 

nasyon heyetinin Üç yeni kararı neı
redildi. Birinci karara göre Maliye, 
fktısad, Ziraat ve Ticaret Vekille
rinden mürekkeb bir heyete milli 
korunma kanununun 29 uncu mad
desine istinaden lüzum görülen ithal 
ve ihrac maddeleri için fiat tayin 
etmek ve bu suretle tayin olunan 
fiattan fazlaya ithal veya noksanı-

"'ı~karıı. 4 (A.A.> - Siyasal Bilgilerı 
11 ~~ea okulunun kurulu§unun 
'l.ı. tıeu ve yüksek tedris müessesesi 

na ihrac yapılmasını meneylemek 
salah.iyeti verilmittir. 

- Bir Ingiliz Jkinci karara nazarnn hükômetçe 

L J 1 aktolunan mukav~leler veya ittihaz 

-,unu 
liı. n 63 üncü yıldönümü, Cebc -
t ~ 0kuı binasında büyük törenle 

gazetesine göre ı edilen tedbirler dol..ıyısile bir malın 
dahili satı~ fiatı ile harici satış fiatı 

H 
• Jll arasında fazla kar hasıl olduğu tnk
ıt/er-ı~VlO[OtOÇ dirde.milli k.oru?~n kanununun ~lftır. 

' ilınhur tsınet İnönünUn yuce 
'lıı.rue oereflendlrdıkleri bu me -
~ lle B. Millet Meclisi Reisi, Baş -

'J 2 7 ncı maddesıne ıstınaden bu fazla ••l""k t kardan Ziraat Bankaııında bir fon m U Q Q ln ln tesisi için Maliye, lktısad , Ziraat v e Ticaret V ekili Mümtaz Ökmen 
makamında 

~ \Yekaıer, meb'uslar ve içierin -

~ :hteli! devlet devairi erkfl.nın -

net iceleri (Devamı 7 nci sayfada) 1 

• 0~r Çok seçkin zevat, eski mezun
h lllun profesörlerı ve talebe ha
'ıı11, ... 

~Ot ... uuştur. 

"Moskova harbin 
Türkiyeye yayılmasına 
mani olmak arzusunu 

izhar etmiştir, 
~t,:;:e talebenin okudu~u İstlkllı.l 
~t~· ltıüteakib Direktör Emin E -
~ ıtı bir hitabcsile başlanmUJtır. 
"~ııı tt~tirgil bu hitabesinde Milli 

~tllıüe.sseseye karşı gösterdikl(;ri Londra, .of {AA.) -- Daily He-
t.: 'Ili lr le kıymetli alAkaya minnet- Mill• c E' 0 • 't~ ~ lı b' • 1 · rald gazetesinin diplomatik nıuhaLi-

'

.,Q .... teyiemi .. , Mülkiyenin eski ve ı ~e ın nıversı eue a JUn1f ll' reaım erı 
.... " ri, Hitler - Molotof mülakatı halt-
lf~IUnları arasında mukaye:;e okulu talcbesınin de bizden öncekilerıiçten gelen saygı ve sevgilerimizle di- kanda ~nlan yazmaktadır: 

tı • o.Ibı, vatan ve mület kaygusunu ve o leriz.ıı • M ı f B ı · - '- 1 · "!tek "' o oto , er ın muzaııo.ere erı es-
~~ löru takiben okulun en eski vatanla 0 milletin necat, itilA ve se. Milli Şef kiirsüde naııında Hitler tar.ıfındnn teklif e-
'ııtılarından Ord~ meb'wıu Ahmed lAmetini katil biriCik vasıta olan Cüm- Bu genç talebeye hassaten iltifat (Devamı 3 üncu sayfada) 
l· 1 b'l'0lıöz küro$fiye gelerek heye _ hurıYeti hayatımız'da tek gaye tanı _ buyura~ Milll, .. Şe_~. okul.a karşı bes - -
,, Ir aesı d 1 ·r d '-"arak o u3urda icab ederse ne!iSlerı ledıklerı teveccuhun yenı ve pek kıy- Elenler Elbasana lı e uygu arını ı a e ve J & - u· b' · · ı k u l''t 1 t rnıetıı h t ı ı · miz! seve seve feda edece~imize and me ı ır nışane.sı 0 ma zere, u -

ıı ~ a ıra annı nak etnıış- fen kürsüye gelerek aşa~ıdaki .sözler-
ı:.. 'oıı kı mezundan sonra, mekte- içıyoruz. • · · · d ~ 
""~. llltur t.aı b d ıs· b" ·-~ .. "zd .. k k le taıebeye iltifat ve kendllerınl ır- ogru 
\ "ı-~<1 e esin en .. mail Soy. cSiz en uyu6umu en orne , ışı ~ad buyurmuşlardır. 
, lllı bill4ları narnma guzel ve he- ve hız alnrıık, Milli Birli~in koruyucu ReisicUmhur demişlerdir ki: "1 • • ~ 

-tbeu r nutukla büyükleri tevklr ve kuvvet veriCi çerçevesi içinde hal- Arkadaşlar, 1 er 1 yor .ar 
, 4: ederek sözlerint şöyle bitir-I kın rc!ahına, yurdun istlklô.llne ve Siyasal Bilgiler okulu memleketi _ i 

~ ll 'üstün bir medeniyetin durmadan in. mizin idare hayatma her sene .seçme Atina 4 (A.A.> - Salı akşamı ne.ş .. 
(~IJ.ı.ıı~ toplantıımza şerefierin en kişatma çalışmak, müşterek idealı - uzuvlar yetiştiren en kıymetli miıes _ redilen 38 sayılı Yunan tebli!i: 
'~. ~· balışeden yüce huzuru _ mizdir. Bunun, tekzıb edilemez bir ha. seselerimizden biridir . Diğer büyük Pogradeç mıntaka.iında . şiddetli mu 
~bugünkü Siyasal Bilgiler kiltat oldu~una ltimad buyurmanızı <Denmı '7 nri sayfada) harebelerden .sonra Yunanhlar yeni 

' -- - ---- tepeler işgal etmiş ve esir almlşlıırdır. 

lı Basın Bir lig~ inin ziyafeti , ..... m. ' .a ....... . ~skerı vaz i yel 
b() Ingiltere hava 
llıhardımanları ile 

8Ulha icbar 
~dilebilir mi ? 

Y~ZAN 

@kil gennal 

~- Emir Erkilel 

' Pasta, nın uktrl 

~ 
... lrrı 
:'- ı anya her nereye ordu-

' 1~1t~tı~ı, yani tank, top ve 
1
" ~ ru •okabildiyse orasını 

'-t 'ltıllttelt ister, istemez hük:ll, D: ~labildi: Çekya, Le
t '· n 1~rnarka, Norveç, Ho
'\ı, ~<ıllı e çıka, Fransa ve niha-
1ı~ ~ anya onun bu suretle 

1>. hJ V h"k " 1 1 ~~ "ltllıl e u mu a tına a -
!ltı:! l eketlerdir. Fakat AJ
~~tı llları Man§ı geçemedik-'k ~~iltereye ylllnız Al

l-e h ılolan akın etmekte
Unlar gıih ~rada ve 

•iddetli tahribata 
a ineii saylada) 

lkttsad Vekili geldi 
r·············--·-·- ·- ·----- ··- ··--\ lktısad Vekili Hüsnü Çaltır bu aa-

1 Gazeteciler dün gece illi zedtli vazileyi birelen yaptılar: bahki Ekspreııle Ankaradan tehri -
1 (J J mize gelmi~tir. 
: rli dare Komutanı ile yakından tanıflılar ve Lıitli --------------
~ Kırcların l •tanbulcla ite bnılnın yılclöniimiinii kutlulaclılar. . . 
\.................... ......._ ........................ : ........... _ ............ / 

' ve örfi idare komutanı koraeiMI'al 
Artunkal 

mutanı korgeneral Ali Rwi Artun
kal ile yakından tanı,rnak ikinciai 
de latanbul V ali ve Belediye Reiai 

Fransa neden 
bu kadar çabuk 
mağ :ob o· du? 
Franıa harbinin bugün 
öirencliğ:miz ifyiizü 

YAZAN: 

Emekli C..leneral 

H. Err:ir Erkil3t 

uSon Poıta)) nın 
muharririnin çok 

cliklıat bir yazı 

Ilk 

Aıkeri 
fayanı 

ıeriıi 

Işıklan maskaleme kararımn 
tatbikatma yakında fasıla 

verii eceği söyleniyor 
Polis vazife ve salahiyetlerinin bir kısmının 
idarei örfiye komutanlığına devri kararlaştı 

Ankara 5 (Hususi) - ldarei ı Bunun için hükumete ııııldann 
örfiye ilan edilen mıntakalarda, bu söndürülmesi ve maskclenmesi işi -
vaziyetin devamı müddetjnce hir kı-ı nin matlub tekilde ve derecede yü
sım polia vazife ve salahiyetlerinin rüdüğü kanaatinin gelmesi lazım ol
idarei örfiye komutanlığınl\ devri duğu ilave edilmektedir. 
Vekiller Heyetince kararla~tırılmış- Şehrinüzde yeni kararlar 
tır. Vali ve Belediye Reisi dün kay-

Bunlar 2 5 5 9 sayılı, polis vazife, makamiıkiara yeni bir ta mi m gön
salahiyet kanununun 6, ı 3, ı 4, ı 6, dererek nahiye müdtirleri ve zabıta 
2 1 numaralı maddelerile, 6 inci memurlarının, ışıkları söndürme ve 
maddeııinin D "'e dokuzuncu mnd- maskel~me i~inde çok haıısaa dav
desinin F fıkralarında göııterilmiş o- ranmalarını ve kontrolların aıkla~
lan vazife ve salahiyetlerdir. 

Diğer taraftan bazı mehafilde tınlmasını bildirmittir. 
d Diğer taraftan, sokaklardil mu-

söylendiğine göre ı,ıklann aön Ü -
rülmesi ve maskelenmesi hakkın - !teli olarak bırakılan lambaların ka
daki kararın tatbikalına yakın bir fi miktarda ıeık vermedikleri görül
zamanda fasıla verilmesi ihtimali müştür. Vilayet yeni bir tedbir o l-
vardıı. (Dnamı 7 nci sayfada ) 

Belediye işlerinde çalışan 
sabıkalılarla mnlakat 



2 Sayfa SON POSTA 

r "" Resimli Diakale: = Sözünüzü dinletmek güç değildir = S.. . k 
-====================================\ı oz~ __ __!sası Hergün 

Bulgar Haricige 
Nazırının beyanatı 

Yazan: MııhiUln mrıen 

ulgaristan hariciye nazın 
tarafından evvelki gün Bul

nr meclisinde yapılan beyanat, bu 
·omşu memleketin şu 81Talarda bir 

tilü.f unsuru olmaktan tevnkki e
eceği hakltındaki tahminlerimizi 

eyfd eder. Türkiye ilc Bulgaristan 
rasında Balkan muhnrebelerini ta
·ib eden zamaninrdanberi bütün 

ünasebetler, iyi komşuluk rnüna
ebetleri mahiyetini dn1ma muhafa
a etmiş olduğuna göre, bunun baş
a türlü olmasına da halen sebeb 

~_.,. ___ _ 

oktur. Zaten her iki memleketin 
de karşı karşıya birbirlerile olan bü
tün tarihi hesablnn görülmüş ve 
imparatorluk mirasları kat"i surette 
tasriye edilmiştir. Bu bakımdan. 
ıtnsfiye esnasında, Türkiye gayet 
dürüst ve temiz bir siyaset tutmuş Amerika mecmualarmdan Saturday Evening Post. 'un bir nüshasındaki İnmınlarm ço#u dinlemekten 2ıyade söylemiye meraklıdırlar, bununla 
oldui.{unu bilir: Bıılıtaristanın bizi iki bildiye şu şekilde başlamaktadır: beraber onları dinlerniye sevketmenin gayet basit bır çaresi vardır: 
alakadar eden bütün hllkları veril- ı - Bir rövelver sesi ortnııgı kaplıynn sükütü ::vırtml§tı. Sözün başlan{;ıc:nda meraklannı tahrik ediniz, müteakiben de onlnrı 
m;!l ve bu haklar verilirken de ver- 2 - Haddi zat.iııde basit olmnkln beraber, vereceitf netleeler b:ıkımın. söylenecek sözü dinlemekte büyük bir menfııatıan oldu~na ikna ediniz, 
pikterimizin üstünde gözümüz kal- dan hiç de basit olmıyaca~ı a.nlaşılıın bir badise Temmuzun ilk haftnsın- bundan sonra hikfıyenlzi anlatmıya başlayınız, fakat gene sözün çok uza-

da Monuview otelinde vukua gelmişti. mıunasına dikkat ediniz ve en kuvvet\\ delili cümlenin sonuna saklayınız. 
ırnnmı~br. ···-·······-····· .. ··-·•••••••••••••••••••••• ...... -·····-·--·-··-·------

Itiraf etmeliyiz ki, Bulgarilitan ı [ k 
~;~d~·~ı:~·;";.}~:ı ·;;~: oiy:~:~·.::: ( T a V T RO J _ S e ri 
fivesi yaptı. Bu tMfiyenin ruhu şu- -
!radad1r: Bnlsı:aristanı, hnklı oldullu Şehir tiyatrosunda: B arbeden milletler ve dev- günde, bir ölü gibi yere setilmesi 
hıır!udlar haricinde ve Bulgnr mil- k Jetler için galibiyet ile rnni- Fransa n e d e n cidden hayret ve meraka değer bir 
it-tinin tB!!IVBhilere" ııvırlık feYkin- Bulunmaz uşa lubiyet daima ayni ihtimal ile mu- hadisedir. Bu ,ebeble herkes sor-

__ .kler] 
;de rnüfrit bir biiy\ikliiV,e v.ötürm .. k kadder ohnu§tur. Yalnız galibiyet mua•u ve ogrenrneg~ e çalı,.mı•tır: 

f L ı· Bulunmaz U"'"k İ. M. B:ırrie'den ter- 'P ,. ~ "stiven mfi ,.jt Ye nal'in Ill'l!f'nna ı:r:- v- ve mağlübiyetin şiddet dozları ek- Fransa neden bu kadar çabuk mağ-
B 

' 

ı k _ı · • cümedir. Müterecclm Metharet Er - b k d ;mi veni u P."ar 1 tt-n ncı surette aeriyetJe indirilen darbelerin hız ve u r )Cıb oldu? ı 
d ,_ h .. h "b • ..: ... •in bu ikinci tercüme eseri Şehir a a lf'U•tUT u, sıKtı ve atta ta n ettı . .,... ağırlıklan ve gösterilen mukave- Fakat Alman kara ve hava ordÜ-

Bugün bu memleketin idare.'li artık tiyatrosunda temsil edildi. metlerin devam ve peldilderi nisbe- lan, yalnız Fransız ordularını degwil · • ı b b k • ·t · Menuun ana hatlarını yazalım: h ~nvn mH u om ncı ornıtecı enn tinde değişir. Fakat tarih, nice ka - 7 ay evvel Polanyanın da askeri 
ll . _ ~ k d- 1 Büt.ün inSanlarm müsavi olduk:la.. h 1 k f b k e enn<ıen cı mı~. unvanın ne o- rarnan mu arib er ve büyü şe ve ça u kuvvetlerini hemen ayni usullerle 

d ~ ı '-- d' - rını '"ftbul eden Lord Loam ayda bir k d ı F · nfY\ınu an arnava rm ır munevver - uman an ar yeti~tirmiş ransa gı- ayni tekilde mağliib ve imha etmit-
~ .. l..,.arlann idnre~i altına ırinniııtir. kere bir mü.savat günü tertib edıyor. bi 42 milyon nüfuslu, yüksek mede- ti. Gene bir ay evvel Danimarka ve 
Bı•1f!a.;,.tanın bmninkü akiliine siya- O gün de hizmetçiler lord nilesinin da- niyet ve kültür sahibi bir milletin ll\ b 1 d " Norveç te bir yıldınm hız ve dnr-
st-ti işte bu taef;venin eseridir. vetılleri oluyorlar. (ı O Mayıs ila 24 Haziran 1940 a- m tt gv u o u ~ besile Alman deniz, hava ve kara ' * B~uş:ık Orichtan, lordun fikirleri- rasında) yalnız 45 gün gibi pek kı- (İ 1 ordulannm istilasına uğramışlardı. 

A ,_ b • • d b ne muara.dır. U§alt anayln. uşak ba.. ısa bir zamanda uğradığı pek büyük Bu""tün bunlar müttefiklerin ve bil-ncaK, u sıyaseti, sa e u t~ bad d- •ıya. gelm..,t.ör Kendi de 
f" ·ı . h k kA n ,J ""Id" an un. ... • ve tamam aııkeri hezirnet derecesin- - ı - bassa Fransanın gözlerini açmalıy-
Bı~e .. ı e ızn leketml e 'b~ B 1 egı. tır. "''nk oJmm•tur; lord un baf u~ıdır. d h d b' h b b 

u tu n rnem et l!r RJ ı, u gans aw Bununla ~tihar eder Ondan aşa~ı e ve ızm a ır ar ozgunu ::"••••••••••- YAZAN : ••••••••••••• dı. Denilebilir ki, eğer Fransa yedi 
ının da uzak ve yakın, haklı veya .. M,., d d bau"' 0 u=klar- k.nydetmcrniotir. ay evvel Polonyada cereyan t-den 
haksız emelleri olmak tobiidir. Bun- ~arh a ft~ ... e,~~u , d ·- v- Fransanın uğradığı müthiş aakeıi : Emekli General müt~ hadiaelerle yakından ala-
ların derece derece tatmini ıçın, dan da at~:: a. 

1 
tt.e npk mağlubiyetin derecesini anlamak i- J" a. ~ kah olarak bunlardan layıkile ibret 

Bulgaristan, zuhur eden fırsatlan Lor~, ip a :;::: ~~d· ed'y~ çin, Almanya ile Compiegne onnn- :: W.?. 'll / deraleri alabileydi onun başına bu 
kaçırmavı isteyt-mez. Fakat, bu efeodı kb~~~7~ :uım~yor. nında mütareke imza ettiği andn, • ... • • ~ derecelerde büyük bir mağlubiyet 
«fırsat• bir serabı , bir vaha zannet-,Ba.şuşn u ~ d ı ~ onun elinde, Fransa savaşının baı;- : So Posta»nı Ask • oh • · felaketi gelmez.di. Onun için biz de., 
rnek tarzında bir fırsat olmamalıdır. iptidnl birk ceınardlırye Ocrl!.dea g;:eb; ~V- ladığı 1 O Ma~ıs 1940 da .~ra~.z i.~ .... ~ .............. ? ....... ~?..~ .... =... bütün dünya ile beraber, Fransanın 
B 1 • b.. ı b. •. •. lA • . gene uşa V . ordudsunu telşkıl ~de7n 1. o~ kkusludr }U- ı ve ekserisi milli kuvvetler •eklinde 1 neden bu kadar çabuk rnağliib ol-
cu.hganHstanb. ody e ır_bgoruş _ga utbını •cuı· :~p"'n "ıknr, e•endi olur, diğetleri men en ya n ız • • ın nın n ıgını ... 

• u~ ,.. .. h I k k"f ·" d D k vücud bulan bir ihtiyat ordusı")e bı'- dugu" nu ara•tınnalıyız·. ve bunu ''ni-ı nn nr ın e tecru e eth ve u .. n"" onlurlnr t t " "' 
tecrübenin ağır cezalarını hala çe- .. e onun U§ ı:.• • 

1 
d I 8 ır İciF ı a~O M er .. 1 24 H o- le muharcbe etmiJler ve bunu da nız merak ve heyecanlanmızı din-

kiyor. O zaman Bulgnriııtanı malum Lordun seyahatte yatı batnıış, or. • ~yor randsak. hayusbı el d aw mağlub etmişlerdi. Fakat Fransanın dirrnek için değil, kendi selameti-
il · b ak ve bir hıZme~"' hfill bır zıran arasın a ı mu are e er e as- A k . b h b · · · · b 1 d d siyasete sevketmis olanlar, müfrit 1 esı a.şu.ş ..,._., k A 1_ l • • ("( d 93 .. .. maneva uvvetı u mu are ede ol- mız ıçm, geçmış tecrü e er en ers 

nasyonalistlerdi. Bugünkü Bule;aıis- adaya çıkmışlardır. Arnlarında bece- k en b ~u~v~t ef~Jh k"k e unu duğu gibi büsbütün kırılıp yok ol- almak ve ibret edinrnek maksadile 
tnm idare edenleri o zamankilerden rikli olnn uşaktır. ayde mışbr. İ· d 1 ~· savdşın so- mamıııh. O zaman, işgal dışında ka- yapmalıyız. 
rıvıran rnu .. hı'm nokta da buradadır·. Iki. sene a.dada k"1 ... 01'lar. Bu iki nun a, onun e ın e, ır ereceye I 1 tl d b F 1 B ·ı · b I _., kadar harb ve mukavemet edebile- an eya e er e ser est ranaız ann u yazı serı enne aş nmamız 
BugünHiiM «fırsatı kacırrnıyalım !ll rene içinde alleye lAzım gelen her şe. cek kabiliyette yalnızı yüksek Au- F~a~c-tireur adil e t~şkil ettikleri işte buırun içindir. Fikrimizce, Frnn
diyf", Bulgaristnnı yeni bir ateee at- yl uşak temin ediyor. Lord ailesi onun vergne eyaletinde [cenubi Fransa- n;ı~lı çeteler Alman lljgal kuv.v.etle- sanın neden bu kadar çabuk rnağ
rnaktan ictinab etmek lazım geldi- uşağı olmuşlardır. Hatta eski uşağın da St. Etienne ile C!ermont _ Fer- nrun yan ve arkalannı vurabılıyor- lub olduğunu araştırmakin ayni za
ğini iyi b'liyorlnr. ıordun kibirli kızlle evlenmek istemesi ran d arasındal 65 .000 asker kal- lardı. Ayni zamanda büyük Fransız manda Almaniann Polonyada, Nor-

Rulgnristanın bugünkü siyaseti ıı.ile için bir saadet te1tıkki ediliyor. rnı§tı. Bunlardan başka Majino hat- vatanperveri avukat ve meb'us LC- veçte, Holandn, Belçika ve Fmnsa-
cıMihver» siyasetidir. Sofya, siyaset Fakat bir gemi geliyor. Htıli adadan tınm §imal kusmında yani Lüxem- on Cambetta da vilayetlerde muka- da elde ettikleri zaferierin sırlarını 
ve rnuharebe borsasında cıMihver)) ır:urtulacnklar. burgun cenub batısıında Longüyouw vernet yuvaları ve mıntakaları teş- da k:eşfetmiş olacağız. Bu sebeble 
akgjvonlan üzerinde ve bunlann ~k gene uşa.ktır, lord gene efen- dan Saarlouis karşıianna kadarki kiline muvaffak olabilmişti~ Elhasıl pek büyük ve zor bir mevzu üze
cıyük~eleceğill tahminine göre bir clidir. bölgenin rnüdafaasıQa memur olan 1870-71 de, Fransız ordularının rinde çalı~cağız demektir. Ancak 
spı-kiilasyon yapıvor. Fakat bu tıpe- Kurulmuş bir cemiyetin nizarnı mev. 3. ordu kumandanı general Condô- Metz ve Sedanda sarılarak esir ol- bu hususta muvaffak olabilmek için 
kül" ~vonu yaparken dı- bütün ser- cud, cemiyetin "Unun bunun fikirleri- nin, en aon cephanesizlikten, teslim malanna ve sonra teşekkül eden lnzım olan şartlar ve esaslar yok gi-

• · b · b VI k kk' "' kal [ 11 bidir. Bir harbden ibret alınacak vetını u ışe aız: ama tan teva ı ne aykırı gelen taamüllerl, adetleri olan, ı 0.000 kişisi · mıştı. milli ve ihtiyat Fransız kuvvetleri 
ediyor Günün birinde b aksi"L·on c·· ··ı·· k' F V d ~ tecrübe derslerini tamam bir suretw · .• ..v.. .. .. .. u "' - ola.bilir. Fakat bu nizrunı yıkıp yeni oru uyor ı ransanın ugra ıgı de müteaddid muhareeblerde boz-
ların du .. tununu oorunee onlan sat 'nhiz ek "'th' t 1 te çıkarmak için her cıeyden evvel ~ .. .., . •. . - blr nizaın !\ırmak arzu edilen net~ ı am P mu ış v~ . amnrn ° - guna uğrntılmalarına rağmen F ran- "' 
rnaktn vı- ba .. ka aksıyonlar uzenne M ) p t 1 o harbin kusursuz tedvin olunmu" " cey· verecek nıi? muştur. areşa e aının gencra sa son dakikaya kadar avakta du- " 
ovnnmakta tert-ddüd etmiyecektir. ı . . Weygand ile birJikte, Fransanın ruyor ve galib düşmana · mukave- bir tarihi lazımdır ki, bu kitab he-
Her düsen aksivon un oyuncuya bir Bu unı~l. ~rçıvc ·~ınde hususiyet kat' i mağlubiyetine karar vererek L l .. . . n üz bu kadar ve az bir zamanda o-
zarar ~etirıo:cd~ini Bulsı;atistan pek arzeden ikıneı. bir çerÇJve d~~ mev- bükumete, mütareke iaternekten mk et_ı~tmde~ veddo~un a ugraş'?'~kdıçın Iabilecek değildir. Bu sebeble bizim 
iyi bilir. Bunun icin, icabında znra- cud... 0 . ç~rc;ı~~ de muharrlrın ya - b k bi · I d V •• 1 enoın e ma ı ve rnanevı KU ret bu ya:r.ılara başlamamız haddi za-

.... ıı;... b Ingiliz !ordu e..__tı uırak- da.kşl 8
• r çaresıartıokmda ~~lını solybe- buluyordu. Bu defa ı'se, Fransız or- k b • L' k · · nn az olmamnı dü•ünn. ... <;i de unut- §8~"'6' ır • ...... • • c tında huyu" - ir cür ettir. ra at ıçın-" . ·.. .... ı en zaman • egı ga e d k d · b" v 

muvor, Bulgaristan siyasetinde iti- ları görünüyorlar. 1 ak h A I k t' h ha · usu 0 a ar serı ır surette mag- de bulunduğumuz hal ve vaziyet 
çba. mk.. sind~tta mhemh e e. ınb. er knagı lUb ve imha edilmi .. ti ki, Franııızlar bı"ze beklemegıv. deg~ı·ı. bı'r an evvel dal ve ba!riretin hakim olduğunu la bir değişiklikle trajedi olabilecek er angı ır mu " 
ır o tek ~- imkA k l t- darbenin şiddetinden a:ı zamanda On sövlerk~"n bu i i bu tar~.ıa anlamak bu eser için a~ır komedi demek doğru vernet urma.- anı a marnış ı. _ •. . hareket etmeği em.rediyor. un 

lazım J.'"ldigı~·ni ilsve etmeği de u- olacnk. Muharrir, fikirlerini seyirciy-i F 1 870-7ı de dahi pek ag"ır seraerne donmuşlerdı ve Almanla- için o\:uyucularımın bu yazılarda 
ransa, hA F h"II · k likl d nutmıyalım. sıknıadnn, a.detll. eiDendirerek sunuyor. surette rnağlub olmuş ve hatta im- rm ga~ .. ı ra~sa sn ı erıne ve ce: görecekleri birço eksik · er en * Tercüme iyidir. Kula~a yabancı ge.. paratar üçüncü Napolyon bile Bel- nuh vılayetlenne kadar rnemleketi dolayı beni affedeceklerini ümid 

Bul~ar hariciye nazınnın beya- len. ı.stıllhla.r yok. çika hududundaki Sed an bölgesin- b~~ .?'ıldınm liızile. işgal etti~ lerini ederek ~ çetin fakat lüzumlu ve 
nah ile ııu s;mJ .. rde biraz daha vu- Birinci ve üçüncli perde dekorlannn, de, en son faal Fransız orduaile bir- gorunce de madd~ ~e .manevı mu- hatta zaruri işe b_aşladım. 
zuh kesbeden Bulgar siyn:o~l"tini tet- elbiselerc abcsüvara. ehemmiyet ve- likte Almanlara esir dü~mÜ§tü. Bu kav~met ~udr«:tlerını bır andn kay- Biliyorum ki. bu iş yorucudur; 
kik ederken ~ noktaya cla dikkat rildi~i y~knaza.rda göze çarpıyor. harbde Paris te zaptolunarak. Al- bedıverrruşlerdi. vorucu olduğu kadar da nankördiir. 
edebiliriz: Bu memleketin en yakın . t tl a ılmış· man ordulan 185 Km. daha garb- Fransanın, geçen Büyük Harbde Fakat ne olursa olsun, eimdiyc ka-
em,.lleri Yunanistan üzerindedir. Tevzıa şu sure e y p · da, Le Mans tehrine ve daha ileti- olduğu gibi, bu seferde dahi, ken- dar çıkabilmiş resmi tebliğlerle, ha-
Yunanistan da bui!Ün en çetin bir Lord Loam: Hadi Hfin. lerine giderek, Fransanın gerilerde disinin ve rnüttenki İ:ıgilterenin o n kıvmetli rapor ve yazılara daya-
miit'adelc içinde bulunuvor. Eğer Lord Brocklehurst: Suavi Tedfi; --------·- sonsuz kuvvet kaynaklanna daya- narak bu tetkiklcre giriştim. Eeğr 
Bulgaristan delicesine fırsat arasay- Ernest Wooley: Avnl Dilligil; (1) !Bu rakamlar Fraıısıs erkanı- narak daha başka türlü bir canlılık bunlarla Fransanın neden bu kadar 
dı bugün o fırsat rnı:vcud demekti. John Trehe.rne: R. Kemal Arduman harbiyesinln ı;on umanda neşreUi~i ve mukavemet göstereceği ve neti- çabuk mağlub oldufh.ınu izah t-de-
Eğer o bu yoldan P.itiniyor ve itidaJ CI'icbton: TalAt Artemel tarDıçeden alınmıştır. cede galib geleceği ümid olunuyor- rek memleketim, milletim ve ordum 
ve !'liikl\neti~i tl"rcih edivonıa bu, Deniz sübay:ı: CelAl Balkır du. Para, denizlere hakimyiet, jpti- için bazı laydalı net;celer çıkarabi-
su dakikada Mihver oksivonlannm Count.es of Brocldehur.s: Neyite Jerin yerlilde ıılkl§larını kendi üzerin- dai maddeler, insan kaynaklan ve lör~em pek m~"ud olacağım. 
harb Ye siyaset borsasındıt sağlam Ert~rul de topladı. ü~telik Kanada, Hindistan. Afrika T ...• a •. k ..... s.ı;l··e···n·:·n······z··a···m· .. ····~··e··k···}··ı;f··l; 
bir kıvmet teşkil ettiğine inanma- Lady Mary Lasyenby: NeVin Ak - Avni ile Refik Kemnl eanlandırdık- ve Amerika onlarda veya onlann 
mn.,•ndan ileri R"elir. kaya ları tipleri muvaftakiyeUe ynşattılar. tarafında idi. C eçen 1914:18 har- reddedildi 

Bu miilôhazalara P."Öre. buciinkü Lady C:ıtberin Laaeby: Sami;fe Neytre Ert~ sahneye çıkmadan bini kazanmıt ordulan ve tecrübeli 
Bulgar sükunetini, Mihver aksiyon- Oüvener evvel bahsedilen ve bay:ılde yaşatılan sübay ve generalleri vardı. Üstelik Belediye, benzin, lastik ve yedek 
lanntn enternasyonal borsadaki Lndy Agatha Lasenby: Cabide kadm olarak sahnede göründü. O ka- Fransanın doğu hududlan rnüstah- parçalarm fiatlannın arttığını ileri 

Selam... K e lam ... 
\., E. Ekrem TaiU 

B b "'"d b' odacııtl'ı a Ulu e ır _ 
vardı .• meziyetlerile, k~l1 a-

disini hepimize sevdirmişti. Ehn yus! 
k b. d "b' 118 
ın ır ostumuzmuş gı ı,. O dıı 

işlerine bile alnka gösterirdık. 
bundan memnun olurdu. . . sıı-

Bir aralık, oğlu askere gıttı· ·e
bnsı ona ne kadar düşkün idi ise. de
fasız çocuk da babasına karşı 0 

rece kayıdsızdı. b 
Iki üç ayda bir, lutfen bir rnekt~ıı 

yazar, biçare odacımız o mektU di· 
aldı mı, artık o gün bayram ed~;!rJıı 
Biz, böyle bir mektubun gel ıgt 
farkında olur, somrdık: tt 

-fbrahim nğn ı Oğlun ne rıı 
yor) _ 

k. }en 
Okuna okunn huru muş, 11 dıı 

miş kağıdı elinde evire çevire 0 

~u cevabı verirdi: 1 
-Selam .. Kelam .. alt tarııfı hj~
lbrahim ağanın o vakit dilind "l , 

Indığı bu beş kelime, totaliter • ~ 11, 
letlerin şu birkaç yıllık taıihlerını 
güzel hüHisa ederl Jiııl1' 

Nutuk, resmi geç.id, nutuk 1. ·)e~ 
gi mecmuayı acsanız. o d~vlet ~1,r 
~l"ll"n lerini, cici li bicili ünıforJfl jstl
içinde, «bes .. yeter!» deme~ • ı:ıı.l
vorlarmı~ ıribi bir jl"stl~" ellerırıı .. tf!i
dırmış, selam vaziyetinde görU 

nüz.. ~-· 
Hanşri ga71"tl" kotleksiyonuntbe!ıli 

n!lltıT"Ylnız. viiksektl"n atan, st ri\~' 
sebebsiz bin bir tehdid savurııbe. , 
hüla~m: II'Var mı bnna yarı 5~· 
kanln dn., ibaret bulunan sütuıı 
tun nutuklar okurınıf'U7. .id 

'd (f 
Rı-nk renk gömlckler. çeşı r~""ı~t· 

~elamlar. aeavib ar"'vib ~ .. ~b' bl1 
ı?en,. bu n lar. hep h n rı lıır 1 C:.11"rt:~ct• 
ki: Yeni V Ml i mııkallidll"r turtb··de" 
,..,lar dn ayni yo]n !llllprvot" ve " 
lit.l. i!l tamam oldn !lllntVorlll1 •

1 
., • 

İcinde vn!lladı~mt7. a'lrJf'l f'; ~eri
"nrJan ve gösteri11ten 7ivade. ef ol· 

. h . f f" ' l" t acf vı-tın aynne matu ıı •ya ı;f' 

duğunu, inııanlann palavra ve ~~· 
teri!lle anı:n'k bir rn~deye ~adarııııl'' 
tı-hamm:l 'hıılnndugunu kırnse 
mamış gib1dir. • 'ı'd' 

Günün birinde. herhat>~ .bırJıiili" 
nan rnüvenihi 1940 harbınlll rn~ıı· 
sasını yaparken. milletinin o ııı he~· 
ki hactmı ha~kında şüphesiz ~u 

•• •• ••t kt' '· 1 
mu yıır• •ce ır: rtı" 

- Sel&m.. Keliirn.. Alt tıı 
Heçfl. 

C. Ckl!~:m ~3 
Fi ... IAnrliyarfan ilk parti 

mal bu hafta geliyor i 
ticııre 

Finlandiya ile aktedilen. rP,rJ! 
anlaşmasına göre, ilk partı e ~eJııt' 
önümüzdeki hafta içerisind~ ce; 
mize gelmesi beklenmektedır. ~b~ı" 
lecek emtia arasında ktığıd ile ,eıı~· 
fabrikamız için fazla rniktardfinl'ıı" 
loz bulunmaktadır. Aynen tiitU~ 
diya tarafından satın alına~tiitl ~ 
)erin de gönderilmesi için tu ktedJ.' 
vasaııının açılması beklenf~ Jl'!l; 
Bu suretle ilk parti olnrak ~,uld 
yaya 1 5 o bin kilo yeni ma 
tütün sevkolunacaktır. ____.. 

• 
Penceralerinitl 

kapayrn1ı ; 
ıŞlı 

Pencerelerinizi hiç dışarıya 
mayacak şekilde kapay:ınıt· . 5et ' 

Fakat Taliinizin kapısını ive;ır'~ ' 
vet girebUecek tarzda aral~ ifl ~~ 
nız. Pencereyi kapamak ıÇ ıııuıı6 , 
U~ıd, tali kapısını arnlık b tJi!e 
mak için de bir Milli pıyııngo 
kftfidir. 0w~ 

Gecelerı b:ı.ştan aşağı sıynb ı;;tıO 
sına ra~en taliinizin güniaı.ı f ' 
parlıyac$ gün yaklaşıyor. ~ JD"ıJ; 
yangonun ikinci çekilişi '1 Bif wııl 1 

nundadır. O gün 3 liralık bıt lı ~ 1 

ıetıe 40.000 lira kazanabilir~!>~ ~J y 
liinize kal'fı dönünüz. onıı ~ hııct • .ı 

bit' V •til' virmeyiniz. Bunun için de ti ı:ıtı , 
lınız. Bir Milli Piyango Bile dıııJ' 
ümidierinizi ve i.stikbaliııizi e.Y 1 
tabilir. •••••••• .... ········;:··A"K_v .. T Ni 

1 incikanun 
mt-vkiini tayin hakımından bir mi- F"ISher: Nezihe Becerikil dının konuşaca~ı tarzda konuştu. kemdi. lstihkamlar daima az asker- -sürerek zam istiyen, rnotörlü kara 
yar olarak ta rniitalea edebiliriz: Tweeny: Melaha.t İçll. Lordun kibirli kızı Nevin Akkaya, le büyük kuvvetiere karşı rnüdafaa- nakil vasıtalan sahibierinin rnüraca- Rumi •oa• 

bu mivnnn gö .. terdiğine nazaran, HAdi, salonda mükemmel, fakat hayat de~işikli~ile de~işen i:ısan ru- ya elverişli oldukları iı;in orduya atiarını tetkik etmiş ve evvelce yüz- 1856 5 
bıı aksivonlar. halen, Fmnsantn yı- hAli adayı lord olarak yadırgad$ bunu tavırlarilc pek mükemmel ifade büyük bir hareket serbestisi ternin de on nisbetinde bir zam yapıldığı- lklı.~riu Rumi loDo 
kılma devrindeki kıym~tini rnnha- gibi aktör olarak da yad.ırgamıştı. Ta- etti. Cahide, Melft.hat. Saıniye, Nezihe, edebilirlerdi. Elhnsıl zafer ve galc- nı gözönünde bulundurarak, bu tek- :u 1940 
fa7a etmekt,...n uzaktrr. Fğer böyl~" IAt başuşaktn muvaffak oldıı, ve bil- Swıv~ CeliU kendilerine düşen vazi- be için lazım olan her şey müttefik- lifi redde kanır vermiştir. 11-----P~E~'R~Ş~E:-M:-=:B~E:--
olm""ıovdı, Bu1$!nr haricive nazın hassa. üçüncU perdenin sonunda ese- feleri yapıyorlardı. !erin tarafında bulunuyor gorunu- Taksi ücretlerind yeni ;bil' zam 
şimdi büsbütün başka bir dille ko- ruhuna uygun el hareketi .seyirci- bnıet Dulüsi yordu. Buna rağmen Fransanın 45 yapılmıyacalttır. 
numırdu . ~~~~:=;;~=~====:.;;;===========~====~=======;;;;;::::;;;=;.;;;;;;;=======~ Zilkade 

dfulrı'flı'n (13i~tJt!H 1 S T E R i N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 6 
Snğır ve dilsizlerin kon8erİ 
istanbul .sağır ve dilsizler cemlyeti 

tarafından Vticude getirilen, 
orkMtrıua ilk konserini 6ntlmüzdeki 

İstanbul vali ve belediye reisi doktor L6tfü KrrCiann, vnzifeye nuniyetle kaydettiler. Bu arada « Vatan» Tefikimiz de doktor Kır
ba~Lıdığmm üçüncü yıldönümü münasebetile gazetelerimiz vali ve be- dara. Basın birliği tarafından bir ziyafet verileceğini yazdı, fakat ya
lediye reisinin, iki 8etle içinde hapdığı i~eri. aöaterdiği enerjiyi mem- zıyn konulan seılevha §udur: cıVaiimiz bugün üç yaşına batııyorl» 

iSTER INANMAl 



Sayfa 3 

'1-elgra:f, Tele~oa Ve Telsiz Baberieri 
• 

~lyanlar Brenner ı Ayın 23 nnde pamuk 
u:~~~~ra~=~~yo kongresi ·toplanıyor e Geç anlaşılan 

bir hakikat 
'tt :l Adıma, 4 (Hususi) - Bu ayın yirmi ü,.iinde Anlcarada bir pamuk 
'~Ynıise gÖre Hitler kongresi toplanacaktır. Bugünlerde Adanada.ihzari bir toplantı yapı- Yazan: Selim Ragıp Emeç 

l• lacak, müteak.Jben seçilecek bir heyet Ankaraya hareket edecektir. siyasi zO.narı askerl Mdisele • 
1YlUSsoliniden Ziraat Vekilinin Adanayı ziyaret edeceği söylenmektedir. rin baş döndürücü bir sürat -

tneınnun değil Londrada hasara ı·ngı·ltere e ka ~ee t~:~;:::d~~~~~~e~:~ir~:ris!~: 
\. l.rıd -- y fŞI Jeket gibi Türkiye Cümhuriyetinln de 

•ıılli ra, -4 (A.A.) - Tımee ga- \J b her türlü ihtimale karşı hazırlıklı bu-
'ar. 11 Vapngton muhabiri ya· ugramam1ş ir taarruzlar lunması tabii idı. Hududlanmızın em. 
lıl4\'•Jiıı niyetini korumak, vatanın seHl.mctını 
• "i' yakın<:la Beriini ziyaret h ll k 1 d t k • d d t' d • masun bulundurmak maksadlle nlın-

~ ~~~e .dair dolaşan şayiatar, au- ma a e a ma 1 e rar ŞI 8 ~en 1 ~ oıan tedbirlerimiZ ne yenidlr, ne 
~rd Unuyede iyi haber alıın mah- de bunlarda herhangi bir tafraturuş. 

en muhtelif ~ekillerde tefsir Londra 4 (A.A.J - naay Express Londra 4 (A.~.) - Oörünü§e göre luk vardır. Gayrin hakkına hürmet -
!l ir. Söylendiğine göre gazetesi tarafından ne~edilen bir ma.. Hitler dikkatini lnglltereye karşı ya - kft.r, ayni zamanda kendi hakkına ve 
~ . rnacerasındanberi Hitler, kale, Londrada yapılan tahribat hak- pılnn taarruz üzerine teksit edıyor. istiklı\line hnrmet edilmesini istemek-

P~krııden memnun değildir ve Jondıı. bir fikir vermektedir. Bu şehir. Bu taarruz, son günlerde şiddetini art ten ba§ka bir ınaksnd ve hedefımiz 
t etnin olmıyan bir ortak tc- de hıı.sara u~amıyan bir tek. mahal- tırmı.ştır. 9 Sonteşrinde Münıhte söy. yoktur. Bunu dünyanın en karga4fl-

" tnelı::tedir. le kalmamıştır. Makalede şöyle de - lediği nutukta Hitler, denizaltı muha- lıklı zamanında böyle ifade etti~imlz 

Belediye işlerinde çalışan 
sablkalılarla mül8kat 

<Ba.itara.tı ı inci &aJfada) 

sabıkalılardır. 
Şevkle çalı§An bu insanları, derin 

bir hazla seyrediyor ve görüyorum 
ki; artık onlar, adiiye koridorların
da sık sık tesadüf ettiğimiz elleri 
kelepçeli, sakaHan uzamış. avurd
lan çökmüş, ürkek ve sinsi bakışlı 
korkunç tipiere hiç benzemiyorlar. 

«- Kolay gelsin 1» 
Diyerek yanlarına sokuluyor ve 

soruyorum: 
<<- Nasıl io hayatından memnun 

musunuz)» 
Az. evvel büyük bir şevkle salla

dığı kazmasının sapına sıçrayan ça
murlnn sırtındaki gömleğin yenile 
silerek gülümsüyor ve cevab veri-

çeşüsi güzel ve taze okkalığı istedi
ğimiz yemeğin suyuna batırırken 
ısade midemizi değil, ruhumuzu da 
doyuruyor ve besliyoruz. 

Hem eskiden bir mazeret kapısı 
bulur: ccEh ne yapalım, bay hiıkim 
sabıkalı olduğumuz için bize iş ver
mediler, bir müddet açlıva katlan
dık, nihayet ]şte çaldıb derdik, 

Fakat şimden sonra bizden ne 
böyle fena bir hareket ve ne böyle 
bir söz bekliyecek ve duyacaksınız.. 

Artık kimse bizi dn:dı:z.cı Ahmed, 
papelci Mehmed, mnnitacı Hasan 
diye isimlendirmiyecektir. 

Polis sicillerindeki bu eski knyıd
lara tek bir sabıkn daha ilave ctıir-
miyeceğiz. 

rtıümkün olduğu takelirde ntımektedir: rebe.sini §iddetlendinnek tasavvurun- .b. l t• -ku t b 1 · •• yor: 
;, d- k . c·· '-" d . gı 1 vaz ye ın su ne u muş goru . s· b k 1 d' . 
.,ru onect- tır. unKu Geni4 mikyn.sta yapılmış bir Lon - a bulundu~unu btidirmlşti. AUan - nen durgun anlarında da bu şeknde «- ır sn ı a ı tasavvur e ını:z. 

Maran~oz Ahmed, i~çi Mehmed, 
tesviyeci Hasan olarak kalncak ve 

k i Fransız üslerinin lngil- dra haritası gördüm. Hnsara u~ra - tc~ten alınan radyolarda Hltler~n SÖ- anlatmaktan çekinmedik. Ne tehlike Id, hayatta kimsesi voktur. Bilmem 
rrı:flı açılan harbde ftalyadan yan noktalar, haritada ~neler lle i- ~nü t.uttu~u anl~ılmaktadır. lngi - kapılarımıza gE'lmiş sanıld·~ı zaman kaçıncı suçundan dolayı düştüğü ha-

~·aş!yacağı:z.. » 
Omrünün on senesini hapishane

lerde geçirdiğini söyliven muhata
bımın sabık bir yankesici olduğunu, 
grupa işbaşılık eden gençten öğre-

. easir olacağı kanaatindedir. t edilm' •· kl ız zny atı Alına ı ta ar de. il~ o.& pishaneck bu defa da •u kadar ay · k şare iŞwr. Do arın ve depola. ı . 1 
• n ar r ın n n kendimizi korkuya kaptırdık. Ne de 

'l lcıse Fransaya yapılan te • tın bı:ılund~u Taymis civarında şid- edilen. hayall rakamlarla mukayese bunun savuşturuldu!;u zchnbı hasıl yatarak cezasını tamaınlamı~ ve ıııer-
R.tl' adar müsaid olurea olsun detli bombardnnanlar oldu~una dair edilemıyecek derec~de az olmakla be- oldu~u gUn ihtiraz olunan korkulu best b1Takılmıştır. 
~ılı.tıırıd::1~7:. mihveri kurolmaM deliller mevcuddur. nı.ber Alın.anların. lngüU:~e karşı ya. bir lıMiseden yakayı sıyınnı~ olma - ol;:;;.:aha: a~::.:7~a~~kn;~~ y~~ niyB:':ımbu ya lı sabıkalının, samimi 
•·ı·'!ialar, ltalyadan gelen buı Fakat elektrik santralleri ve köp - pılan denız ~arb~n~e büıun gayre: .- nın ferahlı~ını duyduk. Çünkü dün çalışma imkanlannın kapılan da ka- olduğunda şüphe etmediğim temen-

\. ~tı rti.ler gibi mü him hedefler, bombar - ~~._rln1 sarfettiklerı nı gösterme~e kafı- old .. ~u gı'b'ı bU"'
0

U- n de tehlı'ken·ın VÜ- 1 C'~~ rı Verdikleri haber ile te- ..... "O panmı~ olduğuna göre bu adam ne ni ve duasına cnn ve ~önü den 
:""~ tbnektedir Bunlar halyanın dıman tayyareleri tarafından. kolay. 0• '"""' .h •te h . cudüne kalli~ ve b'unun, ancak dün - yapar, nasıl yasar? Bu ya ... yışı o"gv _ (amin) derken sabıknlı işba~ı düz-
\ ~"'t • ' ca görümneleri imkADI JBftletld olma.. 16"r 0 e~ n n va har bı Coventri y" ayı saran ı'htiras ateşi söndükten · ır-ı.• ~t lfecidind,.,ki hududunu tak:- ve Southarn t , ~ d b 1 . renmek isterseniz, benim havatınıı gün bir ifade ile şunlan söylüyor: 
"1ıı.~~de~Je me~ul olduğunu bil- ratmen huara uğrıımamıştır. dimıi tir P ona a ır ar e er ın - sonrn mündcfi olabtle<"e~ine kanıiz. tetkik. ediniz. Calata kahvelerile ha- ((- lmralı mahkumlarının feda-
~ .... e nlt'r. Londradaki defedlere isabet kaydet - ş ' Bundan ötürüdür k1 hakklmıza el pishane arasında geçen işsiz ve ka- kiirlığını, Erzincan ft'laketi münase· 
l 

1 

mek imkS.nsı:zl~ı karşuıında Alman - A k .a uzntıldıtı zaman otomatik bir hare - zançsız bir hayahn inııanı ne fena betile gördünüz.. Muntnzam bir iş 
rı,., B 1 ların dfter mıntakalarda 1!.8keri he - s erı keUe mukabelede bulunmayı bir borç vollara, ne kötü akibetlere sürükle- hayatının insanlan ne hale ~etire-

K - U gar denere isabetler kaydettiklerine dair • t biliyor ve bunun haricinde kimseye diğini o zaman daha iyi anlamış o- bileceğine bundan güzel bir misal 
..... .. verdikleri haberlere inanmak mÜ§ - vazıye takazarla bulunmakla Itendımizi mu- Junıunuz.ıı bulamazsınız. 

~
•tıflnasebafı küldfir. kayyed saymıyoruz. Fakat zaman za.. -Su halde senin hayatın bir Göreceksiniz, bizim hür arkadaş-

(Bq tarar. I inci aayfada) 

ı teve!laül etmekle beraber taarru:z.la- man sulh lehine tezallür eder görü - hayli maceralarla geçti demek) lar da kısa bir 7.amanda namuslu bi-

g~ h B" ~· .,. 'h k nen bazı hii.diseler göze çarpınca da - A~ağı yukan ömriimirn on ae- rer in~an olacaklardır. 
't-~r ar:C~J8 naz1r1ntn 1 r n g 1 J Z ~t:ı:ıkt~ir~nı daima Londra teşldl bunları derin blr memnuniyetle kar - oı-~ini hapishane kö"~l~rinde geçir- Calata kahveJerinden, köprü alt-
I Utk' h kk d k' Ev şılıyoruz. Mesel!\ Bulgar hnriciye na. diğime gÖTe nasıl bir hayat yaşadı- lanndan daha doğru.'lu açlık ,.e se-ve a ın a t t . .. ger verilen haberlere inanmak f 1 ku 1 . ı d tk 1 gaze 881 ne gore lau r h b" "k d z.ınnın ~branya meclisinde geçen mmı artık 8en tasavvur et ... Her ne a etten rtan an ınsan ar nn ar ı· 
Sözrerinin metni Alm:n g:ç:~iarı ~üzi~~~ tot:ı;:~~b: gün Bulgar meb'uslarına bizde~ b:ıh. ha) i~ geçen günler unutulur, sen bunu b~kliyebilirsini:z.. 

1 
Q~ _ <•--+--.. atıyorlar· b l t . I . d .. sederken kullanmış olduğu cümlele. crirrn:liki hayatımıza bak ... Simdive Dolgu n bir vevmiye alıyor '\'e 

~
~ ~ ... , ı inei sayfada) • un ann eııır en e şun- . b . . . " k d .. L k d b'ld'v· • k k b" h t • '. 4 (A hesiz ki müth · r .., t f •

1
• 

1
r rı u ka bU bır ıYı tezahur addedebi- a ar yestnne na e e ı ıı;:ımı:z. e - eo munta:z.am ır ayn yaşıyoru .... 

ı. ~ .A.) - Balgar ajan- dikn taahhüdlerden hiç birini ka bu) vukubulan tahr,~bırt . .t...n en. ntglı ız .er liriz. Bu zn tın itnde.sine göre Türkiye m ek mahpusaneye diişttiğüm\iz za- I3izi kötii yapan o menhu" hayata 
\ 'l'tit· or: etmemiştir. Bu haber, dün resmi 1 a 1 umıımıye e gız- · · b 1 b. 'f d tekxı.r dönrnemizin ne biiyük bir 
, )''tL~Ye na ... n PopoL--n -ut'-- Jemiyorlar. Bu fevkal5.de sog"uk- Cümhurıyetın,n _hududlannda alın • man izı- veri en ır çı t tnvın an 
' 'ıt '' nı " Jrun- Ru~ mahfellerile sıkı münasebeti o- k m~ bulunan askeri tedbirler tam ibaretti. Bu l:>ir lokma t-kmeğ .. ter- nıınkörlük olacağını hepimiz idrak 
~~ .... l)'e hakkındaki kımını met- la ı_, k anlı. mukavim ve azim ve aebat a - d 11 1 ::O~·· IUdur: .... ~.:.·r ma am tarafından veril- sahibi milletin en gıp ta olunacak hme~. tcdnful mahbiyctt:<Iı.Iir. . bBulgar !co~ suyunu ka tık f"derdik ... Fakat ediyor ve işleTimize ört ,. .. "n n ı-

..• ..__ ·~· h b 1 d nrıcıye nazırının u so erııı ·r V" bu<Yün alnımızın terlle kazandı;ımız voru:z..» F. Öner 
tb..',~•nuz Türkiye ile müna.e- assası, u un uğu vaziyeti ne ka- . '. ı .,_ --"------------"------------------
~d~ iki memleket arasında Rusyanın Almanyaya kar§t tarzı daT fena ve tehlikeli olursa olsun sıka olarak teltı.kkl etmek yerınde vo 

1 
O . f' t 

~t t .. ~oııtluk, h:tarafhk., uzl~ hareketi ve beynelmilel vaziyette oldu2u gibi görmek ve söylemektir: do~rudur. Çünkü bu müdafna terti - ngiliz Akdeniz filosu ış ve IÇ ıcare 
ıı"ltern h cl l • 'h . . müstakbel Sovyet siyaseti mütema- Tehlikeye cepheden hakmak kork- batının mahiyetini Şimdiye kadar di. d • J · • 

deva:u~ee ~k~:fzıe::;;:ı: di şüphe ve tereddüdlerin mt'VZUU- mamak, ürkmemek füıur V~ yeis lim.iz~e. tüy bitecek mertebe tekrar kumandanı Yunan aıre erıntll 
,... mı te kil etmektedir. Fakat Hitler · k ett~ m z halde k ul b • • 1 ' ~l h bazı hatibler tarafın- getırmiyere ~refli ya~amanın icab- • • omş arımızı una bahriyasini takdir ediyor yem reiS erı 

"'tUz ettirildiği gibi lıirk ik yaphğı mülftkat eanasında Molo- lannı, yava~ ve teennile- olsa da, innnmış görmemiştik. Şinldl resmi 
ekaeıiya, iyi lcomşuluk torun Rusyanın istikbalde kendisini yapmak: işte bunlar Ingilterevi bu- a!;ızla b~ hakikntin kabul ve teyid 

gölgeliye~ek ~rhangi bir memlekete kaf§ı ihti- gün ayakta tutan ve nihai zafer için olmasından ıı:evk ve memnu • 
Ya~Iar çıktığı doğrudur. lafa sürükliyebilecek bir tal\hhüde ona en kuvvetli ümidl('ri verdiren duyuyoruz. Yalnız hakikatıerin 
hükumet arasındaki mü- girişmiyeeeğini sarahatic söylediği manevi ve ahl&ki prensiplerdir. kadar geç anlaşılına.cııdır kı bizi 

lcarşılıklı hürmete ve anlaŞ'llmaktadır. Evet Alman bomhacı uçaklarının müteessir edıyor. 
Sı.ıı dayandı~nı söylemelde Rusya, Finlandiyada, Polenyada yaptıklan tesirleri lnr.tilizler sakla- 5 f• ~ G 

~ "'lttı f(d~~ hükumetinin fikrini i- ve Romanyada yapılan hareketler mıyorlar: bu da, onlann bu tnhri- il IIH (. . a'}l-ft. t-nıeç 
~'-ırı~d Ilcimi sıınıyonnn. Türk ile Letonya, Estony4 ve Litvanyanın battan aııla fütur 2etirmediklc-rini ve 
~- a~.i ask~ri hazırlıklar i~galtni bazı !ICVkulcen sebeblC"rle mükemmel saraylarda ve evlerde 

1 
ltd l"ı..ırk hükumeti, bunların lü:z.umlu addetmektedir. olduğu gibi ıuğınaklarda ve mahfu:z. 

~·~~ltafiij mahiyette olduğunu Söylendiğine göre Molotof, Rus- i:z.b~lerde dahi ya~ıyarnk harbe. hem 
def" temin etmittir. Son yanın bir nüfuz ınıntakasile aJaka- de daha büyük bir "irldet, sabır ve 
Yeniden bıJ tarula te- dar olmadığı, ancak bir en>l"h·"t inadla d~vam edebilt'rl"klerini göıı-
Ve şundan kat'iyyen e- romtakasile alakadar olahileceği ternıektedir. 

ıyı komşuluk noktasında ıanır ,.tmiştir. Moskova Filvaki etrafı sarılarak Ü<ıte1ik u-
inlciııaf etmekte ve hükumf"ti, harbin Balkaniara v~ bil- çaklarla mütemndi bombardıman e-

'~111ll;\ devam e<:Jeeelc:tir. haeea Törkiyeye vayılma'lına man i dilt'n bir tchir yanar, yıkılır ve çoğu 
~~~an ve yeni nisam olmak arzusunu izhar etmi~tir. ölen veya a~ır yaralanan halkı ni-

' (A.A.l - Sa'bınn:Jıkla Molotofun Berlini riyaretinden hayet susuzluktan, hastalıktan ve 
olan hariciye nazm eonra Sofya ve Belgrnddnki Alman açlıktan teslim olmak ihnvacını du

nutku Sobranya azalan mümeasil1erinin bu memleketlerin yabilir: Varşovl\ gibi. Fnkat bovu 
ln.eınnuniyetle kaf4Clan- \ıülc\ımetlerine \1manyanın Bulga- ( şimalden cenuba) takriba 1 000 

) ~a7.ın Cabrovtlci, Bul
}' 'lll! fikirlere, yeni cereyan
h~ı nizama intibak ettir-

~a~:~=~~-:~ .. ~~ettiği gay-

nh~ 
Un Ingiltereye 
)apılan akınlar 
~ (AA.) - HavA ve 

\ı et nezaretlerinin teb-

'h ~' .. rnbaya bağhyan ıece 
llhlan Londraya ve mer

hücum etmit ve 
a sahil arasında yek-

Utalc tneaaFelerde bulu-
noktalar üzerine de 
ttır. Hücumlar büyük 

r iJ.. ;~rnayıp az devam et-
'}'tt ~ d .. n az. sonra akın-
~,. \'erilmistir. 

ı ~iltt~~"lı adedi azdır. Mer
.~~tııi.~ir e. ı:ıkan bazı vangm

lt ı~ · Londra mıntakasın-
llııv"k ••bi 11 van11ın zuhur et-

ri tanın ve Yugoslavyanın tamami- Km. yani Üsktidar ile Erzurum a
rasındaki mesafe kadar ve eni Ya

yetini ihlal _ebnelc tasavvurunda ba- sati 300 Km. o11\n 22A.27S Km. 
funmadığmı bildirmi~ olmalan dik- muTabbaındaki Büvük Britanya, o 
kate ı.ıayandır. Ayni teminat, Türk- kudretli donanma varken, ne kolay 
leTe de verilmiştir. santır ve ne de, Var~ova gibi, uçak 

Hitler, aöylendiğine gÖrt- Rus bombalarile tahrib olunarak tesli
kıt'alannın hududdan çekilme.ami me icber edilebilir. Bununla ber&ber 
memnuniyetle karşılıyaca~ını ihııas lngilizler, bombarrtrmanlarla taar
etmistir. nın ohron bir h"le sı:etirilt-celc olan 

Molotof, Rusyanın kendi tara- Büyük Britanya adasına, Almanla
hndan hududu tRhkim etmeğe de- nn, müsaid bir tüzgarın estiği hafif 
vam e<:leceğini ve bıı iş için gece sisli ve mehtablı bir gecede, Mantın 
gindü:z. çalı,ıldığı cevabını Vt-rmiştir. cenubunda hıttukları büyük kuv

Hitlerin taleblerine rağmen Mo- vet1er1e, ansmn taarruz etmeleri ih
lotof, Çine yapılan Sovyet yardımı· tirnalini uzak veya imkanaı7. addet
ru sekteye uğratac.ak veya bu yar- miyorlar. Fakat onlann bizzat bu 
dımı tahdid edec~k mahiyette bir t~yaHu:z.u ve tehlikevi her daim 

2özöniinde tutarak rtÜ!Imanın ve müzakereye girişrnekten imtina et
bilhassa müteamzın uyumıyan ta

miştir. 
ııarlanna karsı komak yolunda dai-

Ayni membadan verilen haberle- ma ha:z.rr bulunmak arzuları, Ingil-
re göre Moskova hükumeti Japon terenin emnivetini sigorta eden en 
kıt' alannın simali Cinden ve dıthili iyi kuvvetlerdir, 
Mogolistandan çekilmd~ri şarti1e O halde Almanva va hakikatte 
Janonya ile bir ad~mi tecavüz. mi- 1 1 1 L h d ,... h; .. edin nıd tereve at ama". ya u 
c;a'kı akdini mii!ıa:..l bir Ş{"kild~ kar- bXvle hir niyeti,. bulunduğunu fn
'ltlamıdtT. Çün}{:; Ruwa Uzaharkta <Y;{tereye göstererek onu daimt bir 
nskeri bir tehdid altında bulunmak lc:orku ve bir k&bus alhnda tutmak 
iııtemt-mektedir. ve. nihavc-t .. ulha m~>cbur etmek 

~~:~~ hic:bir hedef de 

~,~ , Alman- Yugoslav 
~lııı ~'Z tavvare müzakereleri t! 1A.A) - Stefani: , 

llıııha~1Met gazetesinin va. Belgrad 4 (A.A.) - Avala. 
~ •ti, Besler kardeşlerin Yugoslavya ile Almanya arasında 
bıı- ~ ~E!Ssiz bir türbinle mü hudud münakalatına dair bir itild.f 

))are icad ettiklerini ve kaçııkçılıkla mücadele halı:looda 
bir anlaşma akdi için dün harlciye 

Romanyada 
silahlar 

toplanıyor 

Profesör Y orga'nın 
katilleri idam edildiler 

Bükret. 4 (A.A.) - Hava'!: 
Hükumet ne..şrettiği bir beyanna· 

me ile halkı, iiç gÜn zarfınd" silah
larını teslim dmc-~e ciavet etmiştir. 
Bu emirname hiliifına hareket eden
ler 6 ay hapi!lten be!! ~ene ağır ce
zaya kadar tecziyı- edilecek ve bun· 
lann aynca malları da musadere o
lunacaktır. Lejyonerl~·in sefi Horia 
Sima. bu t"mirnamen4n Demirmu
hafızlar da dahil olmak ii:tı-re hli
tün Rumeniere şamil bulunduğunu 
beyan etmi•tir. 

Son giinlerde cerevan ı-den hadi
selere aebebivt-t veren bircok kim
seler tevkif edilmi11tir. Pr. Yorga ilt
MaRTeanunun katiJI,.ri idam edil
miştir. Idam edilenler mevanmdıt 
Ploettri polis müdürü de bulunmak
tı\drr. 

manva bunlan bırakamaoz. 
Fakat bunlarla ve ,_rrf bu ucu] il• 

lngiheTenin sulha ir.bar edileceği 
düfiinülemiyeceği gibi Amerikılnın 
da bir gÜn araya girı-Tek Ingiltere
nin daha ı:iyadı- tahrih olunmasının 
öniint- !lt"Cm~k iııtiv,....ı-P.ini ve bu su
retle bir sulh çıkacabnı ummnnın 
da bir yolu yokhır. Elhasrl harb u-
7avııcak ve bira7. daha sağ vt- sola 
vayılacaktır. Neticeye gelince bu da, 
ln,gilten- adası şimdive kadar istila 
olunamadığına ve müstakbelde i• ti-
1& olunamayacağınıı nıızaran, kara
larda değil denizl~re hakim olan
Iann lehinde tecelli etmek mecbu
riyetindedir. Bahuııus halyanın de
niz ve hava 1cuvvetleri ile kara bı 
vetlerinin aldıklan neticeleT, Ingil
tereye ve maililb minetiere mü-
kf"mmel ve haklı tafer ümidJ,.ri v .. 

Ankara ~ (Hususi) - Ticaret Ve -
Atina, 4 (A.A.) -Atina ajansı Uleti dış tiCaret dalresi Reisi Servet 

bildiriyor: Berkin Manrif tnhm terbiye §.zalı~ına 
Atinadaki Ingiliz. sefaretinin de- nakledilmiş, yerine iç ticaret dnire. 

niz. ataşesi. Yunan donanmasının er- si Reisl Cahid, iç tıearet Reisli~ine de 
kanıharbiye reisine Ingilterenin Ak- Fransadaki ticaret ataşemiz Ziya ta
deniz filosu kumandanının bir m ek- yin edilmişlerd_ir_. -----

tubunu tevdi etmiştir. lzmitte kar 
Kumandan, bu mektubunda Yu-

İ:z.mit, 4 ( A.A.) - lk i günden
nım donanmasının tefine, kuman- beri devam eden soğuk dalgasını 
danlanna, zabitlerine ve küçük :z.a- müteakıb mevsimin ilk kan Kcltepe 
bitlerine harbin bu safhasında çetin ve civanndaki yüksekliklere yağ
vazifelerinde gÖsterdikleri meharet- mıştır. 

lzmitte yeni yollar ten dolayı hayranlığını bildirmek

tedir. 
Melttubda netice olarak §Öyle de- İzmit 4 (A.A.) - Kocaeli yollarını~ 

. . inşa ve ikmali iÇin sarfedilen me.saa 
nılme~t~.= . bu y11 daha verimli olmuştur. Son 

aSize buyük muvaffakıyetler te- altı ay iÇindeki çalışmalarla 32 kilo -
menni ederiz. Yunan kraliyet do·ımetre şose yeniden inşa edilml.ş ve al
nanmasile birlikte çalıştığımızdan tı kilometre yolun da toprak tesvıyest 
dolayı iftihar ediyoruz.» bitlrUmiştlr. . ..................... " ......................................................... -................... -

-Canım 
mak iıtiyor, 
mamak .•. 

bir gün çalıı 
bir gün çalıt 

- Eıkiden tolör mii idin? 

Sabıkalı ve serserilere iş bulunuyor. 
- Gazetelerden -

-lı iıtiyorum. Fransızca 
bilirim. Muhasebeden an -
lcuun .. tamilim lıviçrede ••. 

- Klıli J•iiL aabıluın 
havaıı vOkselı: ~ • ne7.Rretlnde iki taraf arasında mila.. 

maksadile ordulannın büyük bir 
kııımını Fransanın şimal sahillerinde 
vayılı ve irkaba hanr bir halde tut
makıa ve Büyiik Britanya adıu.ını 
müte.madi bombalamakta devam e
decektir. Ayni zamanda, adanın et
rafında. adava gelen ve adadan gi
den nfakatti ve refakatsiz nakliye 
r.temi kafllelerine de havadan oldu
~ gibi denizin üst ve alhndan taar
nız e<:Jilmel:te Ye ale<lde·nm 1rm1i .. - ~~~====== 



4 Sayfa 

Şampanya içip 
müd eiumumiyim 

diye para 
vermemiş! 

Kenduine miiddeiumıımi nma 
veren özrii kobahatindcm bü· 
yük mÜfteri, ü.telilı bar tohi-

bine bir de tokat yapıflırdı 

Evvelki ıece, Beyoilundaki bar
Inrdan birinde, garib bir dolandı
ncılık hadisesi cereyan etmi1tir. 

Te miz giyinmiş bir adam, hera
berinde bir de kadın olduğu halde 
evvelki gece geç vakit lsti.klal cad
desindeki barlardan birine ıelmi§ 
'\'e bir masa i~gal etmiştir. 

Bir mirasyedi tnvn takınan bu a
dama ne içeceği sorulmuş, o da: 

«- Böyle yerde çay içecek de
S::ilim ya ••. Sampanya getirin" em
rini vermi~tir. 

Hovarda müşterinin bu arzusu 
derhal yerine getirilmiş, ytınındaki 
kadmla kendisine müteaddid pm
panya şiııeleri açılmı tır. 

Bu meçhul mirasyedi, bann ka
panma saati gelinciye kadar ~m
panya içmekte devam etmi§ vu bu 
suretle de hesab pusulasının yeltu
nu kabardıkça kabarmı~tır. 

Nihayet bar sahibi, büyük bir ne
:zaketle yağlı müşteririflin yanına ıso-

::S U .N t" U;) 1 A 

• 
ır e rı eri 

ı Maarif ndnr üğfinttn 
Vi yete y pt ğı mnracaat 

. 
Dahiliye V ekaletinden, resmi daire mesaı 

saatlerinin, okulların açılış 
saatine uymıyacak şekilde tadili istendi 

Yaz ••tiniıı tatbikinden eonra, racaah ve uzak aemtlerden gelen 
mekteblerle rem-ıi daireler ayni za- memurlann vaziyetini de ileri süre
manda mesaiye başladıklarından relt latanbul için reami dairelerde 
eabahlan bilhassa tramvaylar çok Abah mesaiye ba~lama .ııaatinin 
kalabalık olmaktadır. ı (9,30) olarak bir buçuk saatlik öğ-

Maarif Müdürlüğü ııabahlan ge- le tatilinin bir -aate indirilmesi eu
relt kız. gerekse erkek taleb~min retile değiştirilmesine müsaade f'dil
tramvaylarda çok !ıkı~ık vaziyette 1 mesi hususunu Dahiliye V ekaJetine 
seyahat etmelerini terbiyevi bakım- arzetmiştir. 
dan mahzurlu gönnü~ ve resmi dai- Vekilietten gele~:ek cevaba göre 
re mesai ııaatlerinin okulların açı- hareket edilecektir. Diğer taraftan 
lış saatlerine uymıyacalt bir ~Jekilde Maarif fdaresi y:ız saatine uygun o
deği,tirilmesini. vilfıyete teklif et- larak ilk okull~r ic;in yeni bir evknt 

,,... . .... , 
-.~~~~~~r- : . . . 

.__., ..... ~ 
-~ 

Çok geciken ~ 
ı bir maaş muamelesi : 

Sirkecide, İstiklil otelin4e Dea.. 
Illet eden, okuyucwanmudan 
Anitaza Asliye mahkemesi bqki
tiblJiiıulen miitekaid 1sman Ha.. 
nalay Divaru Muhasebattaa tU 
ricada. bul14nmaktadu: 

cAdliyede ba~ktı.tiblikten teka -
üd olduktan sonra maaşımı İs -
tanbula havale ettirmiştim. Ara.. 
dan çok uzun bir zaman geçtiği 

f 
halde hAlil muamelesi tekemmül 
ederek İ.stanbula gelmemiştir. 

1 28658 nurnaralı cvrakla Divanı 

I . . 
Muhasebattan İstarıbula .sevke -

mi~tiT. ı cetv,.}i hazırlamı~tır. 
Vilay~t •. _Mııarif ~1üdürlüğünün Buna göre çift tedrisat yapan ilk 

bd~kı teklifiını ehemmkıyeltleR . .. na?'k·a.n ı okullar günde b~ saat yerine dört • 
ı ıı:ate a mı~J. anca ınncı a- . b" . · • 

nundan itibaren memlekett~ki bü- saat der~ görm~k Buretıle, ırıncı • 
tün resmi dairelerio meMi saatleri- grup !!abah 8,41) dan 12, 1 O a kadar, 
nin Vekiller Heyeti tarafından tes- ikinci grup, 12,25 tf"n 15 ,50 ve ka~ 
bit olunduğunu gözönünde bulun- dar tedrisat yaparaklard ır. Tek tec:l
duraralc, bu eaatleri vilayet kararile risat yapan ilk okullar, sabah 9,40 
dekiştinn~ğe i-nkan bulamamıştır. da der~leTe ba•lıvncaklnr, 1 S,30 da 
Vilayet Maarif Müdürli.ığürıiin mii- tatil edileceklerdir. 

dilmesi icab eden havalenin bir an 
evvel yapılması için müteaddid 
müracaatlarda bu:undum ise .de, 
hiç bir netice ıstıhsaline rnuvaf -
fak olamadım. Büt\in gelirim bu 
maaştan ibarettir. Eveakımın ge. 
çikmesi yüzünden maaşımı ala -
mıyorum. Çok müzayaka içinde -
yim. 

M anifaturacıların 

Muamelenin bir an evvel ik -
mal edilerek, İstanbula havalesi i. 
çin lbım gelen e:nrin vernmt.sini 
alfıkadarlnrdan rica ediyorum .• 

kulmuş ve barın kııpanacaiını ilı-.ri- Hava Kurumuna 
ye sürerek hesabın tesviyesini rica 

1 Parti vilayet kongresi 
etrafında hazırlıklar 

\, .. , .......................................... ./ 
( Küçük haberıar 

etmiştir. teberrüleri 
Büyük bir ne~' e ile ~mpanya lı:n- Vilayet kongresi Idare Hey 

debierini birbiri arkası aıra midey~ • 
e Üniversite Hukuk Fakültesinde 

- ~ifnhi doktora imtihnnlarına bu ayın 

Bugün: 

Senenin en büyük 2 tilmlni takdim ediyor. 
11 

ft 
Bugünkü Fransada birdenbire ye~ip dünyayı hayrete vere genÇ 
bütün dünya tomikierini golgede bırakan Fransanın yenl ve 

Dahi komiği E Li S' in 
ilk şaheseri 

1 ZORLA TA VV ARE Ci] 
Tü. kçe sözlü 

ile 

Senenin bir harikası 

Oğluma Kart Arıyorum 
ANNA BELLA 

Şen. N~'ell, Eğlenceli 

LO L- HA 
HAYDUTLAR ARASINDA 

Türkçe sözlü Komedisinin 

SARAY sinemasında 
Göroü;ü fevknJade rıığbet hasebiyle 

BIR HAFTA DAHA GOSTERILECEKTIR. 

Bugün 
Matinelerde 

S.z de görmek tırantını kaçınnayınız. 

K S• ...d~ 
ınemaslı• 

• 
1 p 

ayın 12 sinde başlanacaktır. BU&'Üne kadar ipek ı-ılın Stüdyosunda l..isanımıza çevrUeıı 
Mınta)ta Ticaret Müdürlü~ünün, fılmJerilt en pr.e.i 

b h b B . L •• ' • d Hava Kıı •tı Rei•inin bir nutkile yuvarlıynn yağlı müşteri or sa i i- ır ~eaç gun ıçın e - ,... 
nin bu sözlerine fena halde kızmıt ramuna 21,165 lira topladılar. 25 inde açılacak 

aliikadarlara yaptığı bir tamim üze - DÜNYA E.UEBİYATININ ŞADESERLERi:Nnı~N 
Şehrimizdeki manifıııuracılar Jstanbul Parti idare heyeti rei~ rine, ellerinde pirinç, bulgur, darı, 100 binlerce kişinin romanını seve seve okuduğu, meşhUfo 

ve hiddetle ayağa kalk aralı:: 
((- Ben müddeiumumiyim 1.. 

Benden ne cesaretle para ~iyor
eun» diye çıkı,mağa, bağınp çağır
ma2a baolamı~hr. 

Y ek unu mühim bir para tııtan 
hesab pwulasını ödemedikten baoıka 
bir de üstelik kafa tutmain kalkı•an 
bu garib adam bir ara bar sahibine 

Türk Hava Kurumuna mühim mik- Re~nd Mimaroğlu yakmda yapıla- fas~.1Y_~· mercimek, ın:sır, nohud, ku-~ s 
tarda teberrülerde bulunmağa ba~ cak olan, vilayet Parti kongresi ha- lr.u uzum, beyaz pey~ır, sa~un, zey - M A O E 
lamışlardır. Son birkaç gün içinde zırlıkları etrafında kendisi!• görü- 1 ttn ya~ı. beyaz peynar ve aşar pey. ~~ 
manifaturacılar Kuruma 21. ı 65 lira ~en bir muharririmize asağıdaki be- nirf bulunanlar Ticaret Müdfirlü~üne emsalsiz derecede ihtişamlı sahnelerle, karitul~de Müessir ıııe 
tebenü etmi~lerdir. Teberrüde bu- vanatta bulunmu tur: ~ jbirer beyanname vereceklerdir. Be - ile bütün kalbieri sarac:ık, heyecana getirecektir. ,.ııJ 
lunan manifaturftcılann isimleri M ı· Iri w • • C" ,ynnnamelerin bugün akşama tadaı SENEl"'lı 1::."'' cu·· z~L 1 Uu K_t E ~ ÖZLU ŞAHESr..ı· 

bir d~ tokat atmı br. 
Bu ·vnziyet karşısında hadi~ za

bıtaya aksetmi$. gelen memurlar 
müddeiumumi oldu~nıı iddia eden 

Ve t•berrü ettikleri miktar aşağı- ~- ıı. um 
0 ~~ uzere um- !verilmesi icab etmektedir. " n " ~ 

~ hunyet Halk Partısı, ocaklardan • 0_ k'" "h t nı:o b' ı · '1~---••ıaliiKiE!·~---I:!:l-II:C•••:mamı•lll~~~""'" dadır ·. b 1 ,_ h' k ·ı· un u ı raca ımız ~ ın ıra-·~ ıyaraıı: na ıve, a7a ve vı avet _ . 
Annenak Sekerciynn 2500, Veli "d h tl · ·d "t kk"l b ' yı bulmakt:d:r. Gonderılen mallar n-ı are eye erın en mu e e ·ı rr . _ 

oğlu Ekrem Haznedar ve kardeşler teşkilatin idare edilir. rasında Isviçreye iç fındık, kuru u. -
50 Leon Çilmnvur 250 Servet A- E 1•1 T . . . 1 . züm, kuru bakla ve pamuk, Macarıs-

, • • ;t l k y u ve eşrınıııanı av an tnn- . d ğ' Fil' t• t "" t-vunduk 500 Avmm "ıkar h, ses h" d d"W ll d Id w .b. tnna pamuk çckır c ı, ı ıs ıne u un, · · . ""' Ib ın e ve ıger yı ar a o ugu r,ı ı · . . ul . t .., -n•zra ve EakenazJ 300(}, A ert p . . k h" k Isveçe koyun derıSı ve B garıs ann 
u~ ~ • l OO artının oca , na ıye ve azn te~-
Katalan ve Sason Fınanser • k'J• tl k • t'h bl balık vardır. 

bu adamı yakalamı!llardır. 

n 500 Benyamin Avayu Politi 750, va) pı mı~ ve] unta~t·k~k ır sene 1
• çal- yaya satılrnllJ olan tuzlu balık ve İs. 

Hayatını, bc§e'"iyet için bir felaket olan VEREM miJaobıl 
mücadelesine feda eden 

R O B E .{ T K O C H Kendini bilemiyecek derecede 
~arho~ olan bu &lh!!ın, Yenikapıda 
oturan Yakub ~dında biri oldu~u 
nnla«ılrnıstır. Muayyen bir i~ olma
dıi!:ı halde, kendisine müddeiumumi 
ru•Ü ver~n ve bu ınrretle dolandın
cılı2a kalh•an Yakub hakkında ta
kibata l-ı~•lanmı,.tır. --------

Selimzade Abdülmecid mahdumla- ı • a 1 annın 0°n1r~ ~~ Jn ı l~k arı Bundan başka. evvelce Sovyet Rus-

• OO M' ışma Tapor arı ~ ı ve yenı vı a . , k 
A VTilm Benezra Yaer ı , ınas "d . l ·b .. t J • vkreye de 2 mılyon kilo arpa 8e7 e -
Karaka• 200, lya Yeruşa mı ve or- • b.t d'l · t' dilmişt.'r. Filminde : E L J tara n an yarall m,. 

" k ... 500 , ... ı e ı mtş ır. • ıl b . Y • l d itib tağı 250, Selim Due ve ortal{) • ~ . . . Izmir, kuru meyvac ar eyetı ann matme er en aren 

ÖLÜME KARŞI SA Af 
ı 1 • • aı muııı program an ve u çe erı 1 Mİ ANNl'NGS fı d ) ı•tıf• 

llya Kapuano mahdumu 300, ,Saul Kanunu~vv~lın. ~ 5 ınde akte?ıle- ile, İngiliz tıcaret korpora.syonu mU - s A K A R V A s. n dB 
Menahem llya Kohen şürekası 300, ~ele plan. ~arn.1~ıla~et. kongruknde ımessilleri arasında şehrimizde cere _ ınemaSl 

Amatörlere mahsus fotoğr f Ne..'lim Mizrahi Benardii;ti 3500, ıse, j}Atknınd vı ~r~~mız mı~~a ası-ılyan eden tonuşmalar bitmek üzere- &11\ı•••••ı••••••••••••••••••·-~ 
l er.,.is"a p ah a o w lları 50. Yedvart Ek- na tıı.a u e en u~ıın m~!laı!lı m ev- dir. Kuru meyvacıların gerek Anka - ""' 

,... er Y gu - zuubahs olacak, bır yıllık çalışma . · . · 
Eminönü naı kevinc!en: sereivan 1 O, Y. hndıklıyan ve ~e- k'k d'k ed'l k rıı.da ve gerekse §ehrımbıde Ingilız tl- , ... •••••••••••••~ 

riki Sadi Tamer 500, Pandeli Ay- ~rogramı tet · ı \'e tns 1 ı ece - caret müme.cı.c;illerile yaptı~ konu~ -
Evimizin Ca~alo~lttnaaki Merkez bi meloğlu 15• Vahan Tanal ve orta- trr. .. .. . malarda, Ingiltereye .fazla miktarda Ü1keler fetheden bir Halk Çocu-

nMında 15/Btrineikft.nun/11140 Pazar ~ 75, Ali Kavmak 15, Mığırdıç . Bu kongrede _halkın her t~rlu ıh- kur'u meyva satılması temin edilmi§- tunun VATAN için dünyanın 
!!Ünü bir fotoğraf sergisi açılacaktır. Y 500 Vahe Kö~keryan tıyacına müteallık me~elel~rm tet- .,. bütün nimetlerini ve aşkını fe-
yalnız amatÖTlere m allsus ve m \isa - azmacıyan ' k"k'l p · d'l d'l ki · ""· da eden bir KAHRAMANIN ser-

ve ortağı 150, Arditti Besso 125, . ~ 1 e artıye arze 1 en 1 e erın e Şehrimizin bazı semtlerindeki 
baka mnhı"yetinde o1an bu ~rgiye iş.. lsak Tragano mahdumlan 400, Ben- ıs afına çalı;ılacakur. . .. batkal ve fınncıların, ekmeklert W- güzeştlerle dolu hayatı 
tirak edecekler arasında birinci, itin. baPt Bo7Bldo 1750, lsak Varo~ K.ongr:m!' açı:ı.qında Partı .. reısı bit olunan narhtan fazlaya sattıkla.. V A T A N 
ci ve ilçfincüye münasib hediyeler ve. mahdumları SOO, Uz:iel Mizrahı sıfatıle soylıyecegım ı:ıutku mutea- n tesbit olunmu~tur. Bu gibi fmncı _ 
rnecek ve e.<ıerleri 23 /Şubat/1941 de 150, Katalam birflderler J2SO, lh- kıb,: halen hazır~anma~ıle mf" .. gu] ol- lar ve bakkallar 'iddetle cezalandı _ 
Ankarada açılacak (ll alkevleri Um um san M~r:meTCi 1 5 00. Manlfatura dugumu~ mesaı Taporu ok unacak, nlacaklardır. FE D A ı• s ı• 
Fotoğraf Serg1.'3i) ne de gönderilecek- Lmd. 1250. Bohor Piçon 1_00. te- viiavet idare heyeti intihabatı yapı- e Bey~lu Halkevinde, 15 Birinci-
tır. berrüat yekunn ( 21. 1 6S) liradır. lacaktır.» Ununda arnatörlere mahsus, bir re -

1 f 
.. f sim ve fo~af sergL•tl açılacaktır. 

Profesör Ka-zım lmailin Satılmlyan behklar denize Kadıköy Halkevinde otogra e ~ltlann söndürülmesi ve saat- TÜRKÇE SÖZLÜ 
konferansı dökülmiyecek serariai Jerln ileri alınması üzerine, vapm se-

Beyoğlu Balk.evtNleD: ~ledi~. h~ balıt~ar tara _ ltiidıköy Ralkevtftden: terlerinden bir kısmının fazla kala - biiyük Filmi 
ı - 5.12.940 Perşembe günü saat rıooım satılmadıtl&n için denize dö- BirinciUnunda a~ııacat foto~af balık bir kısm~nın ise o nisbette ten- Yüzerbinlik ordulann 

17,30 da Evtmizin Tepebapn~ati Mer- külen balıkiann Darlllaceze, akıl sergisine ~tirat etmek iste~n ama _ ha oluşu, Halıç vapurlan muvaktat çarpışınaaı ... 
kez binasında Prof. Dr. KAzım İ.sma.. ha.sta~e.sl ve para.m yatılı okullara törlerin Halkevi idare&ne mtlracaat - ~!etme idaresi tarafından naurı dik Yüzbinlerce insanın 
il Gürkan tarafından .Hayat ve Ö- verilmesi hu.suaunda Balıkçılar cemi.. lan. kate alın~rak ~pur ~ferlert tarife- muhaceretl ... 
tüm. mevzuunda mühim bir t.onfe - fet& nezdinde bir teşcbbüs yapmı}tır. sinde bugunden ıtıbaren tadillt ya - VE NIHAYET ZAFER 
rans 'ferilecekUr. Satılmıyan balıklar bundan sonra 1 ~ ,pılmı§tır. ı 

2 - Herkes gelebilir. denize dökülmiyerek DarülAceze, akıl l. Tl VA T R Q L A R J e Sulina adlı Ru_men vapuru, Ban..
1 

ve ŞEREF 
ha.rtanes1 ve yatılı okullara gönderi _ • _ dırma~a bulunan _bir :ıtı.run ~yayı al- • Ba.,ta 

Kızala halkın na:ıarı dikkatini lecektir. Şehir 'nyatrosa mat uzere, dün lım~ı~ızdan Ban -'ı R -~ c H AR D -~X 
y dırmaya hareket etmı~tır. Ib d. Tepeba!Şl.nda dram 

ce e ıyor .. lk. n . dün aktamki k.ı.sım.nda • Şehrtmizin muhtelif yerlerinde-Jtı~ılay Kanıma İı;tanbul Mümes - Mu ıye 1 erın1 ki esnafın kontrollerine devam eden 'ı 
r;illiğinden: top antılı Alttam ıaat 20,30 da zabıta memurları dün de belediye ni~ 

Kahraman erierimize klflık hediye Mülkiyenin kurulu.şunun M üncü, BULUNMAZ UŞAıt zamatma muhalif harekette bulunan 1 

oJmak fizere muhterem halkımızın ve yük.o;elı: müessese haline getlrilme - İ.sti'klll caddesinde Komedi bazı batkallar hakkında zabıt var:ık. 
getirdi~i yün çorap ve eldivenlerin ço sinin 83 tlncü yıldönümü müna.sebe- kısmında .sı tanzim etmi~lerdir. 
ğu küçüktür. Bunları yaparıların boy. tile, ııehrimizdeti Müll:iyeliler, dlln at Ak.şam saat 20,30 da Aynca Fatihte Löküncüler cadde -
ıannı biraz büyültmeleri ve alı.ırılnnn şam Parkotelde bir toplantı :yapmt.Ş- DADI 11 numaralı diitUnda kasab 
d:ı buna dikkat ve itina etmeleri rica lar ve Mülkiyenin yıldönümü kutlu - 21 nurnarada Osman, 24 nu _ 
olunur. lamışlardır. .Son haftası Hasan ve 32 nurnarada Ab-
~~=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;~~~;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;; d fil va h id In koyu n eti diye mn nda eti 

Bey D iyor ki : sattıkları tesbit edilmi~ ve hakların _ 
da takibata başlanmıştır. Pazar Ola Hasan 

olduğu halde 
on iki yıldızın "tira.kile 

YARIN 
Matinelerden itibaren 

TAKSiM 
Sinemas tn da 

TÜ"'- Fl.ıninin zate;!,f1lp 
uzat semtlerden gel efille 

Halkımızın arzuları ü1 

PALA 
~afl~ 12 nci 

Başladı 

NORA AG~EGO~ 
ROLAN TONtA1 

• ~6 Bu senenın yenı 

KarıSici Veişı~J 
Büyük fılml ilAve oıuıı:Pl\l 

Aşkla kinin .•. Ölümle hayatın •.• Vaz:ife ile fedakôrJı,<ıP 
mücadelesinden yaratılan şahes~r. 

c.Fransızca» "' 

C A S U S A Ş 1 K L A ·;~ 
HERBERT MARSHAL - GERTRUDE MICHEL ıı 

kudretile bir san"at incisi, harbin ateşiyle bir heyecan kaY~~ 
Müziğin zevkile bir ne§' e dünyası oluyor. Bu ~m salsiz es et 

ak~am 9 da 

LALE SINEMASINDA~J" 
DİKKAT : Dünya barbinin en son raporu Türkçe Pat 

Jumal Lutfen yerlerinizi evvelden tedarik cdini%. 



C BDyDk Fen Adamiart ::J r····-···--··--·---, 1 

Doğru değil mi? ~ 1 HAdileler 

l Ille defa olarak cı T abiatıt i müta-
ta ed f · ı fi • v • b' k . en, ve en ı e meta zıgı ır -
Aır~ne bağdaştıranların sonuncusu 

tlsto idi. 
,1 Hayabnda, Filip Atinayı eaaret 
f thna aldı . lakender bütün dünyayı 
~~ eyledi. O ana değin büyük bir 
t er. ~ulesile aydınlanan Yunanis -
~~~ nisyana gömülünce, Roma bü -
t 11 Avrupayı aydınlattı ve tarih ti
d'lro u da garbe döııerelr: İtalya a-
1\!ında kuruldu. 

Q tristo 384 de Stae-irada doğdu. 
~:l a~ı Nilc.omaküs süla\esini, Es
IÖ ~nıusun oğullanndan biri olduğu 
}' t enen Makaona kadar Ştötürü -
~ 0~du . Nikomaküs doktordu, Ma
lı~ onya kralı, ve Aristonun hoca 
f,rıı~ ~tmesi mukadder olan dünya 
kı ıh·~ın büyük babası Anintasın ya-

rı bır dostu idi. 
bi; ~le sanılıyor ki, Nikamoküs, 
haluk rnütefennin ille hocaaıdır. Her 
lah . "e kllrda. Anatonun tJb 
tıh tıl ettiği, ve Asklepiad adındaki 
kale cemivetine aza olduğu muhak -
.... ı~ır. Aristo, doktor1ııi!u tahsil et-
'''tıı; •• B Jçın ne zaman vakit buldu~. 
ıı~sı hakilcaten merak edilecek biT 
llat tadır. Zira tarihçitere göre, A
l'llto .. Rençliğinde pek haşarı bir ha
.ı\~rrnüştür, ve 16 yaşlannda ihn 
~ •. da bulunduğu analarda bile 
!atı lii · :ı:naceralarla geçmiştir. Bazı -
t~ ~nstonun bütün panamı eRlen
~\11 emlerinde yectiğini. aç bt -
~Id ~an kurtulmak için ele aa'ker ya
'oıı ıRnıı, ve uzun seyahatlerden 
,~. doktonuk edip para ltazan
~~~ 6zer-e Stqiraya döndüiünü 

1-J\lyorlar. 

• s 
Yazan: Ihrahim Ho yi 

insandı. En büyük zevk ve eğlen -
cesi hiç kimsenin yanına yaklaşa -
madığı atlan ohlil~rmek, uslan -
dırmakb. Elbetteki böyle gÜç işler
le uğrapn bir çocuğa fel$efe bir ma
na ifade etmez: onu ancak harb j}. 
mi kandırabilirdJ. 

1f 

o Ka nalizasyon 
çukurlari 

. . . . . . . . . . • 

olarak tanımadığı ıçın, mnstebid 
hükümdann gazahına uğramı, ,.~ 
idama mahkum edilmişti. Aristo. 
kralın Üzerindeki nüfuzuna güve -
J1erek, lskendere gidip, yeğeninin 
canını kendi!!ine bağı~lama!lını i~t~
miş, fakat İskender her neden!'le bu- : 
nu kabul etmemi~, ve Kalistenin : 
boynunu vurdurmu!'ltu. :S·· 

Işıklan karartma ve maskele -: 
m e talimatnamesinin tatbikinden 1 
evvel ba.şlanllUIJ bir lwım kanali- J 
zasyon ve yol faaliyeti vardır ki, 1 
geceleri halk için tehlikeli bir u .; 
zıyet ihdas etmektedir. Bilhassa 
henüz açık bulunan kanalizasyon 
çukurlannın zifıri karanlıkta her 
an bir kaza tevüd etmeleri de ih
timal dahilindedir. Sönük kandU
lerin i§aretlle bunlardan korun -
mak imkAnsızdır. Belediyenin 
bunları .sür'atle ikmal ederek Ita
patması lAzımdır. Naza.n dikka -
te alınacak di~er bir nokta da, bn 
talimatnamenin mer'jyetten kal
kaca~ güne kadar bu kabil in~a
ata yeniden başlanmama.sıdır. 

Atsı halde bu çukurlar bir çok 
"Ya tand~ın yaralanmasına, hat ta 
ölumüne sebeb olabilirler, diyo -
ruz. 

Doğru değil mi? 
'················· .. ···························.) 

Basra yolu ile 
Amerika ya 

ihracahmız artıyor 
Amerika Birleşik devletlerile ya

pılan ticaret, &on harb vaziyeti ü-
zerine yalnız Baııra yoluna inhi!lar 
etmiştir. Evvelce hu hat üzerinde 
yapılan teknik inc~ı,.meler ve alii
kadar heyetierin Basradaki temas-
lan münakalenin bazı ~artlar altın
da süratle yapılabileceğ:ini ortaya 
koymuştu. Irak hiikumeti, Aml'!rika 
transitine fazla vııgon tah~s ~ttiği 

için, süratli Ye büvük partide nakli
yat miirnkün olmaktadır. Amerika-

Hükümdarta aralan bozulmu~ ol
makla beraber, lakender hayatta ol- • 
duğu müddetçe, Atinadaki Ma'ke - f 
donva partisi ve aTası !lerbeııtçe ya
•dılar. Faltat 323 dt'! ls\,.nderin ö
lümile Arietonun düşm11.nları mn
dilden kö4f!lerden meydal"'a çtktı -
lar. Zamanın basoa-pazı Orimedon, 
dualann ve nezirlerin faydasız ol
duğunu müridierine öğreten Ari'lto
nun, havatta veri olmadığını ilan e
dert"k. büvük alime en miithis dar· 
b~yi indirdi. Aristo bunu haber alır 
almaz, vıllarca süren bir mücad,.le
nin arbk sona yakl11.~makta oldu
stunu anladı. Evet yıllıtrca Atinalı -
larm bütün kin ve nefretlerine rnğ
men ideali uğuronda çRlışmı~, ca -
bala1nışb. Artık ne yap'la boruna 
idi. Ke,isler, Sokratı öldürmü~lerdi. 
Aristo, Atinahları daha baııka cina
yetler irtikab etmekten kurtarmak 
gayeaile şehirden kaçb, ve ana ta
rafının oturmakta olduğu kasahaya 
sığındı. Aristo yirmi be, yıl kadaT 
Atinada yuamı'l. orada şöhrete u
laşmı~ idi. Sevdiği arkada<>lan, hav
vanl~tn, nebatları ve kitablan orada 
idi. Bütün «evrakı per.i~anın nı ora
da brralrrnıştı. Bu yeni vurdunda ise 
«mealeğinin hic bir aJ,.ti olmaksmnn 
tek başına kalmı~tı. Üstelik de ar
bk pek yorulmuııtu. 

lılar ayni zamanda, Orta Avrupaya 

GDnOn 
Evin perdeleri arasından ışık ın -

zıyordu , polialer kapıyı çaldılar 1 bir 
kadın açtı: 

-Ne var evlidım> 
- Bayan seninlci sızıyor. 
Kadının kocası henüz eve gelme

mi~ti. 

- Ya, diye bağırdı, sızıyor ha; 
körolasıca ... Ben ona kaç defa mey
haneye gider:o~~n. süpürge ııapil~ ke
miklerini kırarım, demi~tim. Üate -
lik' sızacak h dar da içmif... Söy -
leyin bana her neredeyse cidip lca
fuını patlatayım. 

* Evli erkek anlabyordu: 
- Elektrik lambalarına siyah a

bajorlar gecirdik. Evde göz gözü 
görmüyor. Ben de fırsat 'hu fırsat, 
dedim. Hizmetçiyi yaknladım; ~ap 
diye Öptü m; başıma ne gelse b e -
ğenirsin) 

- Karın da ı:ördü. 
- Keşki böyle ol!!aydı, daha fe-

na ... 
- Söyle ne oldu) 
- Be n öper öpmez. ku lıı~ıma e-

ğilip, çatlak bir Sf".Ale, craferin da -
madım, arada cıırada dn kavnana -
nın gönlilııü al n demesin mi; me
ğer karanlıkta hizmetçi zannile kay
nanarnı öpmürum. 

* Erkek, sabahleyin uyandı, gıyı -
necekti. Gömleğini bulamadı, kan
ııma seslendi: 

Benim mavi gömleğim nere-

Ben onu salondaki limbaya 
abajUT yapbrn. 

Erkek lcıravatını aradı, bulumadı. 
Gene karı~ına ııeslendi: 

- Uciverd kıravabın da yok. 

1 

şakalari 
- Yatak odasındaki perden 

kenanndan ı~ık sızıyordu, oraya ç 
viledim. 

Erkek ppkasını aradı, onu d 
bulamadı. 

- Şapknm da yolıc. 

- Yukan bak. 
Erkelt tavana baktı, şapkasıı 

gördü. Karısı anlattı. 

- Ampülü çıkardım, ,apkanı 
tepesini deldim, ampülün üzerin 
geçirdim~ Ampü}ü de öylece duy 
soktum. Ne güzel oldu, yaniara hi 
ıtık aızmıyor. 

* Kendini güzel add~den lrar:lın gt 
ce sokağa çıkarken, gözlerine aiya. 
gözlük takmışb. 

- Bunu neye taktın) 
Dediler. Cevab verdi: 
- Benim kin bak•sbn aJ,.v ııa 

çıyor, derler. Bu vaoz ivctte szö7.l,.ıirr 
m a,.kelemeden nasıl !'IOkağa çıka 
bilirim kil 

* Bir çocuk anlattı: 
nBir varmış bir vokmuş; çol· es 

ki zamanda bir Divojen vannıq, Di 
yojen bir fener almış, feneri vakı1 
sokağa çıkacakmış : 

- Pasif korunma var, v <' ~ler 
fenerle ııokağa çıkılmaz . 

Demişler. Diyojen d~ feneri al 
mı!l bulunmuş; ne yapsın atsın mı). 
Sormuş: 

- Gündüz de yasak mı~ 
-Hayır. 
Diye cevab vermişler. O da e 

vinde ı!abahı bekl,.mi", sabah olır 
olmaz feneri yakmı§, sokağa çık 
mı~.» 

". erkesin biTJettiği bir no&a val'
-ld ~ da Aristonun Eftıtundan den 
liit ıll'ıdır. Bu ders kaç ı.ene aürmüt
d~. ~Jli değil. ICinmi, sekiz. kimisi 
~ ~ ~e diyor. Falrat Amto -

Ariato, Atinada bir meltteb kur
du, ve bu mektebe dahil olanlara, 
gezen filozoflar manasına gelen 
Peripatetic iarnini verdi. Kendisi de 
ba~lanna geçti. Bu irfan ocağında 
verdiği konferanslardn, Amto se -
leAeri gibi yalnız bir mevzua, me
tafiziğe saplanıp kalmadı. Havatta
lı::i tezahüneri büyük bir a1aka ile ta
ldb etti. Bütün ilim diinva!lını ku
caklıyan her ~beyi yokladı . Mü -
.,Jıede ve inbbalanna istinad ede
rek, Al:irlerini neşretti. O zamana 
lu•dar kullanılaı;t"elen «fara:riyeıı u -
IR11ünü bir tarafa bırakarak, evvela 
«gÖrmeviıt, eonra lconul!mayı eı.ae 
tuttu. Bu SUl'etle de dünyaya ilk 
büyülc' cıendüktif tefekkürt dersini 
Yerdi. 

Atinada va~makta olan Demos
ten de yorulmuııı, ve fena halde ha
yal inlciMnna u~mı,b. 

vantıklan ihracatta da bu yoldan ·-----------------------------

Talihin ~arib cilv,.sine bakınız ki, 
dost ile düşman biri Atinanın en b ii
viilc hocası olan Ar!'lto; di~eri s;ıene 
avni •f"hrin en hiiviik hatibi bulunan 
Demo~ten. a'Vlli 3 32 Sl"nesinde, biri 
aıiındıilı kaııııbadA, div,.ri Atinftda 
.,.,.hir içerek hayata ttö71,.rini l<ı.oa-
dı1Rr. th..,.t,j .... Hnvi 

~~~ :ı:eld bir talebe olduiu, 12 sene ders okuttuğu bu m~lc • 
~k Alorofun telminnden «Me\- tebde Aristoyu mÜtf"madi bir faa
~111 hüvük zek:Ası.:ıı diye bahset - ~t silclonu içinde buluyoruz. Dün
~ 'l'rıtif.ıalc'kakl.. Maamafilı, m bü- ya sanki onun muazzam bir bahçe
~\ deha amsındaki bu ~el a - aiydi. Ariato, bu dünyanm köşe bu
~~ J)~ ÖYle tttun müddet devam cağlndan toplatın ~etirttii!ô. Şta .. ib 
~ edi. Aristo, «EAah.ın benim ve vah~i hayvan1arla, (tabii tarih) 
~ ~ aziz Te b,-rnetli bir var - dersleri için canlı malzemeler hazır-
~ faltat hakikat ondan daha a- )adı. Bütün ömrünce övle bir ihti _ Kahvede 14 talehe daha 
\ t~·~"" diyeıek u.taM~Ctan ayni- rasla lı::itab topladı ki, EAatun, Aru- yakalandı 

...._ attın ise eöyle '"18Zdı: tonun evinden «Okuyucunun yuva- Maarif Müdürl~. Te zabıta me -
~ı_ Aristo, tt-pb analannı tepen ın .. » diye bahseder. Aristo, nebat - murları, dün de şehrin muhtelif semt 

t tı'bi beni tettetti, tepti... lan, iklimleri ve astronomi ilmini lerindeki kahvelerde mUştereken ya p. * tetkı'lc Ye mötalt-ıt etti. Bunlara deir tıkları kontTollerde, H ta.lebe ynkn -
~~tiltada bulunduğu aıralaıl:Ja, ii. yazılar kaleme aldı. Eskilere bakıla- lamı.şlar ve hüviyetJerini te~bi t etmiş. 
~t~ rrıethini :ititen Atarneus kralı cak olursa, Ari!ltonwm bin cild kadar lerdJr. Bu talebe1er. okul d~~plin ku
~ b aa .Aristoyu. •raya davet et- eseri vardrr. Bu talı:dirde b\ivük a- ruııarmea ce?;nlımdınlacnklardır. 
:"ttl 11 Zlyarettesn gü:ı:el b~ neitıce limin, ne derece ırftnttl~ ve durma- Bundan evvelki kontroller esnasın-
"') old~, ~~ A~to kralın kızı ve- maCUHla yazdığı mey~a çıkar. da, kahvelerde yakalanan 21 talebe, 
~llttl~ı Pınas ıle evlendi. Bu «ta- Arlııto garib bir muh';li>.çinde kal- 3 er gün muvakkat ta.rd cezasına çarp 

istifade edeceklerdir. Son bir bucuk 
ay zarfında Basra yolile Arnerikaya 
yapılan ihracatımızın yekunu ev
velki ayiara nisbetle bir misli fazla 
olmuştur. 

Milli MUdafaa Vekili 
Ankaraya avdet etti 

Üç gündenberi ~ehrimizde bu
lunmakta olan Milli Müdafaa Ve-

kili Saff~t Arıkan diin akşamki eb
oreslt-, Ankaraya hareket etmi,tir. 
Vekil, Haydarpa,a garınd'l vilayet, 
Parti erkanı ·ve genera11er tarafın
dan ıı~rlanmıştır. 

Mavnada ve cadde ortasin
da iki kişiyi soydu'ar 

tıJiıl'tı!l 12:divaçtan bir kızı, prenseein mıotı. Atina bir türlü onu kendi ~"''- tınlmışlardır. 
bi} o~ıe aldığı ilcinci kanırından da liıdı olarak •ymıyor, Make-donvalı - ------- Evvelki gece, Haliç Fenerinde 

3}'Ju oldu. müatebidin karargahından gf"lme Sark Demirvolları memurla - çok cür'etkarane bir !loygunculuk 
t' "' M d J:"A b' f 1 ' kl ' d · vak'ası olmuştur. ~~~ıe • . ayıS1n a ·- atun hayata ır tu evn 4f! ın e görüvordu. Ati- rının d~tvllsı 
ııı... tirıı -. A • t H · ) 1 İ•k nd d "th• t Kasımpa•ada Zindan arka~ında "~} J ... munCI'I ns o, ermıa- na ı ar .. e er en mu •s rur,. te Hükfimetçe satın alınan esld şark 
~t a;ına ıritti. Üç sene orada, bir nefret edlivorlardı . Bn sıralarda De- Demiryollan memurlan tarafından, oturan ve Uman Sirketine aid 444 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? J 
Kamıştan asma köprü 

Dünyanın he -
men her tarafın
da a~n köprü -
ler mevcuddur. 
Bunlar çelik -
ten yapılmı~lar
dır. Yalnız Ca -
vnda ki asma ltöp 
rü müatesna. Ca 
vadaki bu a sma köprü çelilc asma 
köprüler tanında yapılmı~ olduğu 
halde, çelik yerine inşasında Bambo 
kamıtı kullanılmıştır. 

Jap'1n horozu 
Japon horozunun 

kuyruğu dört bu - • 
çuk metreye yakın 
uzunluktadır. Ja -
ponla r bunları bir -
bi rlerine düğün he
diyesi olarak verir
ler. Bu uzun kuy -
ruklu güzel horoz -
lann ömürleri kuy
ruklannın uzunlu -
ğile makusen mü -
tenasibdir. Beş yıldan 
mazlar. 

fazla 

·····-·-· .......................... ____ .......................................................... . 

... ~ .. d e Mitilinde kaldı. Bu srrada m~~en ııkend,.ri takbih edivor, ve şirket aleyhine açıl-... tazminat dava- sayılı mavnada reislik yapan M~h-
~di.. onya krah Filip Ari•toyu Attnada Mak~rlnnvalının tftntftH .. - ...,..a 1 inci Ticarette dün de devnm med, f"vvelki gece Ayakapı iskf'le- 1 
tıı·.ı ···e ra .. _.J h Llı: d b" "k .. ' %... - .J h b k h 1 f ..... b Edırneele cı C. E.ıı ye: - Sen bu kWa evlenirsen mes'ud 
L '"le " gtroı. a!l: ın a uyu u- ısonı eaen ı-r e ar~ mu a e et edilmi t' sine at!ladığı mavnacla yatarlten, 1 "'h... r "e 11 b 1 d'"' 13 b v k h" 1 d b ! ' IJ ır. ı. h 1 h Sizin mektubunuzda y:ızdıklarını - o ursun. ··rıd L e.,.,,. .. T es e ı~ ya"' ayrasnnı açar~. ucum ar a u u- Dünkü ce.lsede tirket nkiJleri ~ir _ iııd m~ç u ~ sın hiicumuna uğra-
\ llııı:i oğlu . lskenaere hoca yap- nu~ord? . Bu ~rzıb?e en ba~t~ .g!!l,._n ketin hülct\metın vaki t.f'!klifi tı'zerine mıstn. zı okuduğum zaman bize hak verdım. Diyelim. Ve ikna etmek iÇin çalıta-

b An~to ıdi. Anııto ıst!, kendısmın bır . B h 1 d 1 Fakat cevabıını oi:udu~unuz zaman lım. Kanı oldu. Evlendiler, d iyelim. 
ı..., lltada 'k' h. ed b • .. fil f Id .. • 1 l sa tm alındı~ına dair bazı Tesaik ıb - u m e-ç u a am ar, kısa bir mü- Biz de bana hak verecek&ni%. Fazla te- Genç kız o zengin ve seviye itibarile 
~'d' 1 ı m sen en en mu - ozo 0 uııunu ve aıyaset e a'l a t · .ı d. ,.adeleden sonra, zorla mavnacı 
"'t !}>en cevabı ııl ı. • t' ili•i'" buhınmadıiını kabil de~l raz e mı~erkır.biil ta f b ferrüata girmeden kısaca izah ede - tendilerini yükset görenler ara.ruıa 

'UaJ ınmaıı; ıs ıyen L;_•·· . d d l .... Buna mu a ra ın ceva ver _ Mehm~din ü~tündeki 3 1 Hra parası-
4• A'ti "arid oluyor: ~ııqe man ıramıyor u. 8 k,.nder . : h k talit dilm' nı ala"'lı: kaçmı•lardır. yim: Bir genç erkek var. Bu genç er- girdifi zaman hergün :fakirlf~i ·sevi -
liıı~ ltt müstakbel müstebid ve nnun talf"be8i .. mahwlii. e~eri .. dr: _ mesıı IÇID, mu a eme e '' - kek mevzuubahs genç kızı biraz sev - ye itibarile düşkün oldu~u ihsas edii-
A..: atihine neler oltuttu~.. Vii mi idi? ... Uzun vıllar hunn ~e tir. Zabıta, bu ciir'etkar soyguncuları miş gibi ... Evlen.sem acaba nasıl olur? m lyecek mi? Belki bu tarzda hareket 

ı...l -·••t 1 L !ldd~tle aramaktadır. :ı. bi kta ed nı ıl ~llll't o, .. :enderin genç dimağına rahat yii-.ü srörmiven, Atinalılann T k ..... . d b l diye dÜ§Ünüyor. Onu uzen ·r no e er as seviye& d~kün olarılar. 
' 'tılarn11 idi?. Acaba, ondalti rcün ırectikre artan kin v,. ı:nıvt71a _ er Ol go u crvann a U una n Yapurlarda tavfalık eden Mah- mevcud ... Kızla servet ve içtimal St' - dır. Fakat mesele ruhların tettiki de-
~ı,~lrnası imkanaz ihtiru kay- .-mın hedefi olan Aril'lto lshnderle eesed 'I'Tiud adında biri de evvelki gf'cf' viye itibarlle denk olmadıkları. Aile - ~ildlr. Halledilecek bir iş vardır. Ben 
~"'ll 0'l.rıı ını cotturmu~tu) .. Yoksa J..nzuM\Iktan !Oor" da ır .. ,~ Atina _ Bvvelti gün, Terkos gölünün Bo - Calatarlan geçerken, Hüseyin ve l!!- ai, genç erkelin !lnunla evlenmesine genç i:ızın bedbaht olmamasını iste-
> •. b II]Ghiyetine mi inandırmı, • lılara yaranamadı, kendiırini .ev- yalıt nahi:vesi mevkiinde ve sahilde mail adlannda iki ııah~m taarruzu- muanzlar, genç erkek de pet cesa - di~lm için o cevabı yazdım. Zeki an-
~ "t '~'!'ları da bilinmiyor. BiJi - dir .. T'I'\edi. bir erkek ee.~i buhınmostur. .,a uğramıııtrr. reU.i de~a. Kızı kendine denk bulmu- layı§lı bir kimse oldufunuz mektubu.. 
' ~k •qç de f\iphe edilmiyen no\- İsitenderin AriettWian yüz ~e Henüz hihiyeti tesbit edilemiyen bu Hüaeyinle arkadası, tayfa Mah- ,or. Onun kendi yap.dt.lı muhite gir- nuzdan belli, bunun Jçin daha fazla 
~ "tth~erin Rem albna alınama - ııine. aliTnin yeğeni Kalisten seb,.b (\L meçhul ölünUn bir ka7.aya mı yok a mudu karanlık bir sokağa sürükle- di~ zaman o mu hi te uyup uyamıya - yazınnma ihtiyaç hlssetmiyorum, na
~t)i • 14; biT hocanın ona deTS ve- m'\lııtu . Kaliet,..n. Mı .. ırd" bulundu~ herhan~i bir cinavete mi kurban ~it- vip aoymak i~terlerken, zahıta me- cagında mlltereddid. Kıaae&$1 kısda ıııl çocutum ... Bana hak verdin de -

.. "'ı~ı ~di , fl!kender nev'i k,.ndi- ·~1ıuda 'kt>ndiamde t•1i'\hivf>t bu - ti~i zabıta Te adliyece ara!Jtınlmak- muTları tarafından cüımüm~hud pek gönlü yok. Falı:at bir kere de .sor.
1
til mi? 

~~:~a~~=r=·=h~,.~l~k~i~d;e~a;n;o;rm~a~l~b~rr:c'"~~~~=''=~a·~~="=~=·=~=~-= .. =~= .. ="=='·=~=~=n=~=~==·=;t~A~~~~~t;ad;~~·================·==========~~=a~l~;n~J~,.=v;;ak;a;l;a;n;m;'~~~la;r~d;rr~.========~;m~a~k~d~a~n~ıpna~~k~~~·y~o~r~?=On~~a~:====:E~======================~TF.~.Y~ZE;: .. 
oat.a~nııı edebi romanı: 22 söylediğini bHmez. Ben size onun ne ma Nesrine y.ıkışıyor, ona her teY ya kati olduğu gibi anlatm. Ne kadar ederek nişanlısını görmekten 

yapmak ietediifni hülasaten söyle- kıeıyor ve onun her yaptı&ı hota gi- ıztırab içinde olursa ol~un, Nearinin menetmeain. 

Aşkla 
Oynonmozl 

dim. Onun Nesrin hakkında aarfet- diyor. iimidsizliğine mai{lub olarak hn - Size tekrar ediyorum doktor, N 
t:ii kin ve intikam aözlerini size tek- Müstakbel kavınvalideııinin Nea- elisini öldürrneğe t~:~ebbii!l ettiğini rin ni.,anlısını bizim anladığımızdan 
rarlamağa beni mecbur etm~yiniz. rin hakkındaki b~ müaamahakar ve ve kurşunun kauen Selime isabet çok seviyor ve ondan ayrı kalmağa 
Netice bugün ortada bir vak'a var- müşfik sözlerine ben itiraz etınif: ettiğini anhyacaktır. E.sasen o ko - tahammül edemiyor. Bu müthi~ fa
dır: Selim çok tehlikeli bir yara al· cıAman hanımefendi, ııiz de onu ~i- nu acak bir hale geldiği zaman cianın biricik !Sebebi budur. 

\ı 
~~levıt· 

Nalıleden: Maıuz.ez Tahlin Beritand 

mı~tır, hastanede öliimle lcucak ku- martmıtyın rica f"derim , c;ünkü ben vak'ayı olduğu ı:t ibi rmnesine an - - Hanımefendi, bütün bu söz -
cağa pençeleşiyor. Bu kıuaya, bit- ona ltarşı çok zayıf davrandım» de- latacaktır. Belki d~ birkaç !!aat ııon- lerinizi lcer.ciiaine tekrarlamak ve 
tabi iııtemiyerek, Nesrin sebeb ol - mi~tim . Bunun iizerine Halide Ha - ra onun gözleri açılacak, ,·arası iyi- kazan·'·" nasıl. vu~ua ~~ldiğinı bildir

~ ~ ı.. zabıtaya, mahke -
~ bit ~uracaat etae de böy
ı-:~ aıllıttlıct.yeti kiruse nazarı iti -
~ ol a2:, Maaum bir kızı kurta -
'~ ed •rı ltanunlar var. Onu mah-

eQ;llıeı.ler. Hayır, onu mah -
~ ' "' rrıel.ler. 
' oelk· 'lı~ lı' ı.·. Fakat her halde bu 

A.ıı\.r anket yaparlar. 
'· etten •kaadınız nedir? ran· lt 

~i 1-fa ı ll.lnızı sorguya çekerler. 
'tı~ 'iııi/1b: bunu istemem. Nesrin 
ltı~· tlt~tl ır kı~ böyle müthiş bir 

t\ 'Ö jkn kendisini suçlu gös
.... ı. er &Öy}er, ni§anlısmı gör-

ı ··•en .. d·l • . • ... oj ... ı mesının getırecegı 

t ~ılırınlık yapar, kendisini 
loaterir. Siz onun .ne de -
oldııiunu, kendiainin. ae-

bebiyet verdiği bu kazadan dolayı muştur. nım bana :oıu revabı verdi: cıN~!'I - liğe yüz tutac:ak ve çocuklar gene rn ek uze~~ şı"2?' Hal ıd.e Hanımın 
ne müthiş vicdan azabı içinde çır - Bu vaziyet kanııııında Halide Ha- rinin şımarıklıRı ~enç li~indendir. Bir mea'ud olabilecekler. yanına ı;!ıdecegım. Belkı de verece-
pındıiını bilme.uiniz. nımın ondan nefret etmeııini ve on- kaç sene sonra bütün bu halleri ge- y l . d kt 'h k j i!im tafsilat onu ikna edebilir de Se-

Hayır doktor, böyle bir ~yi ka- dan intikam arz•ısunl\ kapılmasını çec,.k, o da sizin, benim ~ibi dur - . a :arı':!m sıze 0 odr, :n en- lim konu~acak vaziyete g~linl'iye ka-
bul edeme.~. mazur ı;!'Örmek la-zımdır. gunla•nrak: cünkü hakikatte ro k ~ım b gı~mege c;:sa;tt H j:7ıyHum, dar bekler. Fakat bütün ümidimi -

- Zavallı ana, buna mani olmale - Bunu havsalnm almıyor. Hal· mezivet ı.ıahibi bir kızdır. Bunu bil- sız enım tara.ım an a ı ~ anı- zin hilafına olarak o derhal ~t'smi 
için elinizde ne gibi bir kuvvet var? buki o Nesrini pek severdi, Selimin diğim halde onun bugiinkü tR~kın- ma gidin. onun iiz;i nt:ısiinü ne ka - makamlara müracaat ederek tetkik

- Dolttor, aklımı bıı~tımdan alı- onunla evlenmeainden pek mem _ lıklarını ho, görmemek, kendim: on- dar yakın~an nnl ıı dığımı eöyleyin, ler yanılmaııını isterse, o zamnn. size 
yoraunuz: arbk ne söylediğimi bil- nundu, hatta Nesrin ~ibi bir gelin dan uzaklaştırmak demek olur. Hnl- ona zavallı kızımın ı7tırahını anla- t.a,....ı olan biit;in hiinnetime :ra~men 
miyonım. Durumu, vaziyeti muha - alacağından dolayı iftihar ediyordu. buki ben onun b,.ni sevm~ini i<ıti- tn ve Nesrinin ı..~ndi kendisini öl • hakikati olduğu '!ihi sövlemı-~ mec 
keme edelim. Halide Hanım eizinle liınnize karfl da çok muhabbet ve yorum.:. rfürmek iııtediğine onu inımdırın . bur kıılnı:-a~ım Ynni. varalıvı i llt gö-
konuştu mu~ samirniyet gösterirdi. Daha birkaç Sim di biftün bunları unutara'k Halide Hanım bizim ailemiz in şeref ren doktor b,. n oldu;;·ıım cih,.tle onu 

- Evet. gün evv~l bana kızımdan bahsedeı- Halıd e Hanım N esrini böyle m üt- ve namusunu d üsiinert-k vnk'a~'t res- nasıl vr. n'"'rt-de buldııc7ınnu rn,.., ..,"!"\1 -
- Size ne söyledi? ken şu sözleri sörlemişti: ~<Nesrin hi bir cürümle itharn ctmeğe kal - mi makamlara bildirmeain, bekle - ma yazdıktan sonrR Selim B"yia 
- Onun aözlerini tekrarlamağa çok pmanlc ve hırçın bir kız amma kışıyor ve elinde bir delil olmadığı sin, Selim biraz iyileşir iyilesm e7. hiz71'ıt attım bir kurrunla dt-ğil, ba--

lüzum yok; bot yere aizi üzrnüt o- ben de oğlum gibi onu çok aeviyo- halde masum bir kızı mahvetme.lc is- hnkiknti leendisine söyliyoeektir. O ka hiri!!i tArafından Rtılan kurrunla 
!urum. Oğlunun ölmek üzere o1du- rum ve onun bütün hareketlerini ho~ tiyo:r. Hayır, buna imkan olamaz, zamana kadar bir ~ey yapmasın Ye vıualanmı~ ol.!uğunu kaydf"dece -
iunu, ha)•atla çırpınırken çektiği u- görüyorum. Bu tavırJan ba,kası yap- bunda tashihi iı:-ab eden miithi, bir Nesrinin n~ kadar zavallı olduğunu ğim. 

braba aörlerile aöreo bU aoaiDeiilaailmiiult~ .. kialfieioaiibiu .. ~~~~~~~~~~~~~S=a~;;;;~;Jh~a~k~i!-!!~!k!d!ii'liiilli;~ih.~~le!r~~~~h~ü~nn~e!t~~~~~~llll .. li~~ii~~!:~~JI 



6 Sayfa 

l e ID 
•• •• Urgupte 

Yeni yıl mahsulünün 
bereketli olacagı 
tahmin ediliyor 

ı 

et ila b er leri) 1 

Edirnede halk için ı izmitte · 

dokuma kursl rı açılıyor He~:;:~e !~ t,~!:ece 
yakalandı 

Basm birliğinin ziyaieti 
' {Baftıarall 1 IDel 8&7fıu!a) ı memleketleri hiç. Istisna gözetın~· 

başlamıt olmasının yıldönümünü sizin, istikbale aid muhtelif proJC" 
kutlulama.k.tı. Gazeteciler bu vazi- lerini durdurmaya sevketti, pındi 
feyi vakıi. çok nazik bir zamanda, insan yalnız günün hayatmı y~ıyof· 
dünya hadiselerinin çok karanlık bir B 1 b b 1 t b 1 ' :.tB unun a era er s an u, ...,.. 
de~de ifa e?iyorlardı, fakat hiç Kırdann işe başladığı günden itib&
de~lse bu nazık zamanla. karanlık ren zevkle kaydettiği imar ve üın" 
devn·den memleket ve şehir hayatı- ran hamlelerinden belki biraz feb-

Ilk parti olarak gelen 10 eltezgahı ile 
Ürgüp ( Hususi ) - Tasarruf İmtit (Hususi) - Beş gündenberi 

aftası münasebetile kazada açıla - Halkevinde faaliyete geçiliyor tehrin muhtelif aemtıerlnde vukua 
ak yerli mallar sergisinin muhte - •••• gelen lıır'smık vak'nlan karşısında 

bir surette yapılm~ı i~ Edirne (Husust> - İktıSad Vek! - sürekli alloşlar toplamak suretile tak- İzmit polisi bü~n dikkat _kesilmiş, ~-i-
lbsan Ecemışın n- letinln hnzırlattlğı eı tezgahlarmdan dir edilmişlerdir. hayet, bu vak nların fnllı olan şofor 

ekonomi ve arttrr- 10 tanMi Edirne Halkevine de gön - C. H. P. kon.trelert Erzineanlı Süleyman Seçkin f.smindekl 
n kurumu başkanı Hüseyin derileret bir atelye tesis edilmiştır. Edirne Meb'uslarından Dr. Fatmn hırsızı SUÇ üstünde, cürüm Aletleri ne 
'u u, ?elediye rei~i !smail AkıJiı. İplik teminini müteakib derhal faa _ Memik'fn dahil bulundu~u m.safir birlikte yakala.ml§tır. 
I lkevı başkanı Rıza Arıkal, ve liyete geçllecek ve lleride mütedavil meb'Uslardan mürekkeb bır grup Ku Hırsız Süleyman Seçkin evveiA ti

"' ızılay b~~kanı Mu~tafa S~krü oğ- sermaye vn~·ı suretne çalı.;mnlar ge- Enstitüsü ile San'at okulunu ziyaret caret odasından mıı.sa kır~k 18 lira 
ndan murekkep bır k_omı!)'on te- niŞleUI~ktir. ederek tetkiklerde bulunmuşlardır. ça.lml.!J, pazar yerinde bakkal AbdUr-

·kkül etmi~tir. Bu komısyon derhal Kitabsa:ray ta.snlt ediliyor rah!m isminde bir şahsın kASaSını kır 
liy("t(" geçmiştir. Sergi üzerindeki Halkevi Kitabsarayı yeniden tasnif Edirneyi gezen Meb'uslar mak istemiş, daha sonra da deıniryo. 
lı!mnlannı ikmal_ etmek .u.'zerediT. ve ~ftnzim olunarak halkın fst'ıfadesı· . VUAyettmiz C. H. PartiSi tcşkilAtınm 1 d 

( k b -ı 28 k d - un a Mahir Kışınbayım ma~aznsınn 
aza ve azaya ag ı oy e yew ne a"ılm'• bulunmaktadır Ayn· za Ocak, Nahiye ve mUtcakiben de kaza . . ö b h .. 

h l ' f · h · ll 'd " "' · 1 - gırıp tc eri çalarken cunnumeşhud 
tt~ mu. te ı c!ns mn su er sergı e manda kütübhanenin yeniden tevsü kongreleri tamamlanmıştır. Bugüne halınde yakalanmıştır. 

t"~hır edılec("ktır. hususuna taoebbüs edilm;., ve mem _ kadar kongrele_rinl ikmal eden viltı. ......,.. ., fzmit vetermeri 
rıraat itleri leketteld neşriyat 'hnreketindeh Ki _ yetimlze bağlı lp.snla, Keşan, Uzun - . . .. .. .. . 

Bol ve feyizli güz. yağmurların- tabsaraya gelenlerden faydnlanma _ köprü ve Meriç kazalarıdır. Edirne ~hrim~n veterıner mııduru Zıya 
~ 1n i~tifad .. eden çiftçi güzlük eki- sı da temin olunmu.ştur. merkez kazası kongresınin yann akdi Tan ın aslımaaşı 70 lira olmu.ş ve ter-
. ; tamamlamıştır. Bu mevııimde Sokak koşu.la:rı muknrrer bulunmaktadır. Gelecek ay fi etmiştir. Hatırıarda o!sn gerek ki, 

rt"'rivatın yapılmış olması mahsulün Halkevi Spor Klübü tarafından üç içinde iki yılda bir in'ikadı muknrrer Ziya Tan, Türkiyede i!k defa olarak 
, t"rC"ketli olacağı ümidini vermiştir. hafta devam etmek üzere tertib edi- bulunan ViHl.yet kongresi toplanacak- hayvanlam meuırlık yaptıran ve gnz 

' zamız önümüzdeki mahsul yflı- len sokak ltoşularmm ikincisi dün ya.. tır. maskesi almağı vilftyet nıer!isinde tck-
., g("çen yıllardan daha verimli ol- pıldı. Sillvri rıhtıını lif eden zattır. 

ının tC"mini için ziraat öğretmeni ' Koşuyn yine saat 10 da Halkevi ö • Sillvride y.apılınakta olan büyük Askerlerimize kışlık hediye 
3 l m Cörgülü tarafından icabeden nünde başlıınmış ve Lise yokuşu, İs . mendirek ve nhtımın inşııatı tama - :Kahraman ordumuza Jo4 hediyesl 
bütün tedbirler lllınmaktadır. tanbul yolu, Abacılarbaşı caddesi ta- m.ae bitmiş olduğundan birkaç güne vermek üzere başlıyan faaliyet devam 

Kızılay faaliyeti kib ~dnerek Halkevi ön~nde bitirn: kadar a9l}mn töreni yapılacaktır. etmektedir. Bizzat valimiz z. Tekeli 
Kahraman erlerlmize halkımızın miştır. Koşuya 16 atlet iŞ.t~ak .ctm~ Askerlerimize kı lık bediye nin idaresindeki bu yardım işi, halkın 

ı ~b ı-rrÜ edeceği kış h,.diyeııi için Kı- ~e gP~"en seterde oldu~ .g~bı ~irıncı • Hududlnnmızı bekliyen kahraman candan alAkası lle karşılanmıştır. 
ı · ti. t fı d 1 t l~i I.iseden Hnln Çekiç ıkıncilı~l orta •- _. ıı Y ct"mıye ara n an açı nn e- ~· . .. .. a.skerlerimizc kı.şlık giyecek eşya te - .uonutliler kahramanlanmız.a. yün 

b tPtiat defterine teberrülerin kaydı ?~tuldan Mehmcd ve uçüncuıut;u de .. . .. • . ı· 1 'b 1 Ibrahlm alınıştır Son tnoıu bu hafta berruatın kabulüne Kızılay Kurumu ka2!ft.k, pamuk.lu gomick yün eldivcn 
ve azım ge en terh atın a ınması · ..,.,. tar f d d ı k ' ' . k k • . d b' k yapılacak derece a.lan atıetiere Hal n ın an evam o unma tadır. çorap, sargı venniye başlamışlardır. 
ç "l avma amın rıyasetin e lt' o- . ' " Bu hususta halkımız bü ük a et ~ -

mittt seçiiNek faaliyete geçilmi~rir. kevı tarafından münıısib spor e,yam ös Y g _yr Işıklan sondunne fullyeti 

Kızttay Kurumunun 
faaliyetleri 

hediye edilecektir g termektedlr. Bu hayırlı teşebbüsfin T·ık.ları s>t-d" f 1. İ · '"''" d . . "'9 v.u urme na ıyetlndc zmit 
E:-kek Öğretmen okııla müsamerest en ...... a zaman a çok feyizlı ve şereflı pek muvaffak 1 t B' •·-

bir et · e · ~· h kk kt o muş ur. ırknç fswos-
Oüzide bir davetli grupu huzurun ~ n ıc ye eriŞCCeı;ı mu a n ır. na ile, şehir, zirıri karanlıklar içinde 

da Erkek Ö~ret.men okulunda talebo Memurlar ıst•htak kooperatifi kalmıştır. Zabıta, her türlü enınıyet 
~rnfındıuı verilen müsamere büyük Memurlaı istihlA.k kooperalifi heye- tedbirlerini lAyiki ile almıştır. 

KAhta ( Hu.sust > - KAhtanın bır takdir toplamıştır. ti umumiyesi aktettiği bir toplantıda 
halkı fakir olma - MOsarnerede tlirler okunmuş ve şirketin tasfiyesini kararlaştırmıştır. T k t kt bl'l • d 

nn:ı. ı: a~men. milli ve ıçtimal ha - muhtel if müzik parçaları çalındı~ı Nazım Balkuv, hususi idare bn.§kA- 0 a me e 1 er1 8 
ekl' tlerde vannı yo~unu feda etmek- gibi üç perdelik Kahraman :piyesi ile tibi Ahmed ve koıniser Harndiden mU- 8Sker8 kazak Örüyorlar 

• n sla çeklnmlyen bir karaktere lı bır perdelik komedi temsil edilmiştir. rekkeb tasfiye heyeti şirketin alacak 
ı l ı t r Erzincan zelzelesinde ayni MOsanıerede vazife alan möstnid ve vereceklerini tesbit etmeCe başla. Tokat (Hususi) - Kahraman 
f akdi ynrdım miktarının pnra ile gençler çok muvaffak ohmışlar ve mıştır. Mehmedciklere şehrimizde halk ta-
' fıı.d edılen mattan 600 liradır. -:-::-~---:------------------- rnfından yapılmakta olan teberrüat 

c B kere genç, ihtiyar, erkek ve ka- Havza Halkevinde Adanada hir kafaşantam için hummalı çalışmalann devam 
'd t.>utOn de,..işik yas. takilerln asker- • l ettigı' .. nı· ve bunun ı'çı'n d b' k k 1 

b ça ışrr.a ar altüst eden hovarda'ar e ır aç o -n " C kışlık eldlven ve yün çorap dan faaliyete geçildiğini 

berriileri buyük yeküna vnr.ıcat şe- Havza (Hususl) - Havza Halkevi Adana (Hususi) _Seyhan ek _ bildirmiştim. 
2k 1dl' ınkışaf etmektedir. yeni çalışma devresi programında bil~ k f b ·k k d k K B b me a n ası arşısın a i nfeşan- u te errüatn şehrimiz ilkokulla-

H lkın yardımcı üye l•larak Ha va bn.ssa köy gezilerlne bUyük bir yer t d lk' k k ı k •· an a evve ı gece ıs nnç ı yu - rı kız talebelen de karı"mnk arzu • 
umunn ynpılan ıeberrUleri ay1nnış bulunmaktadır. Son hafta d k " 

bu 
-k ik d y . . d k ba zün en anlı bir kavga olmuştur. sunu ileri sürmu"şler ve bunun ı·,.ı·n 

rı da yu m yasta ır. ar - ıçın e, asa merkezinden 15 kllo - ,. 
d ı lr devam etmektedir . metre mesafedeki köylere, yeni çnlJ.Ş- Şantözlerden birine portakal uımar- aile bilgisi ve resim iş derslerinde 

B tun bu faaliyetleri munt.azaman ma devresi porgrammın ilk seynhati lıyan birkaç kafadann bu hareketini fnnila, knz.ak ve emsali yün i{lerini 
o ze eden ıtaza kaymakamı Re - yapılmış ve buna 25 Halkevli işti- hazınedemiyen diğer birkaç kafadar önnek. auretile hem derslerini yap-
şad burada kaydetmek yazi - rnk etmiŞtir. Köyde hastalar muaye. ayni §antözün yüzüne bir portakal k h 
fenıdır. ne edllıniş, Halkevinin m!nası ve atarak bir sandalya da sahnenin ö- ma ta, em de anavatan hududları-

u h · d nı bekliyen baba ve ag" abeylerine c m ıırıyet evrinde adliyeciliğimizin niindeki elektrik lümbMına fırlat-

Sivasta atçıhk mucibi memnuniyet fnkişatı hakkında tıktan sondn karanlıkta bıçakl nnı sev~rini cöstennektedirler. 
konferanslar verllmlş, köy kalkınma- k 1 11 

s o.s (Hususi) - Burada kurulması .Sl işleri üzerinde irşadlarda bulunul- çe miş er, düe oya başlamışlardır. Bilecikte askerlerimize 
ı e ' 11'1 te:ıbii edamı, olan • Atlı spora muştur. O sırada kafeşan kapısı önünde bu-
me ubları harekete geçmişlerdir. Ge- Bu getiden çok iyi neticeler alınmış.. lunnn gece bekçilerinden biri kav- kiŞ hadiyesi 

t K- 1 d gayı bnııtırnmıyncağını anlayınca ta-
ç n Pazar günü kalabalık bir takım, ır. oy er e lrşad ~lerine Halkevi Bilecik ( Hususi ) _ Bilecikte 

'd k f ı t ı tarafından çok yen'nde bl h · t hancasile havaya bir el ateş ederek ıa uza mesa e ere gezin ı er yap- r e emmıye askerlerimize kı~ hediycri ıçin bir 
1 verilmektedir imdad istemi•, bunu digw er bı'r bek,.i- l m t ır . . .. v- komite vi ayet merkezinin üç i§lek 
ı Kaymakam Sadi Stier Halkev· ıoJe nin tabımcasından çıknn ikincı· bı'r Kurumu bilhascıa genç vrılimiz teş.. . ' ı "i - noktasında bulunan Hava Kurumu 

c eı,mektedir. Yakında mtıhim mik- rile çok yak~ndan alAkadar olmakta mermi ııesi tnk.ibetmi~tir. 1 b lh k,- ı ~ubesi, be ed iye dairesi, ticaret oda-
t.ırd.ı para yardımında bulunacaktır. ve ı assa oy gezi erinde çok faydalı Hadise mahalline yeti~n polis 

~l'hlrde görülen atların hele binek tonfrranslar vermek suretile ülkü yo- memurları ve polis komiserleri kor- sı gibi yerlerde vatandaşların bedi-
r b 

1 
' lundaki bu allkasını teyid etmekt-edir yelerini makbuz mukabilinde almı-

ar '1Sı at armın pek faik ekseriyeti _ _ _ · don altına alınan kafeşantandllki 
Nonyu, neslındendir. İki t:me saf ve gözleri kanlı kavgacıinn cürüm alet- ya başlamıştır. Halk büyük bir arzu 

• ra.ım kan arab, depoda, birkaç tane Adana muhteliti Ankaraya terile birlikte yaknıaınışlardır. ne kıştık yün fanila, etdiven, çorap 
':le husu.•d tavindadır. gidiyor .................................................... gibi giyecek hazırlamaktadırhr. 

V sıflnn itibarile buralarda, belki V E f A T C. H. P. müfetti§i Bilecilde 
turdumuzun her tarnfındn kendae _ Adana, (Hususi) -Adana muh C. H. P. müfettişi Zühtü Duru-

teliti bayramda Ankara muhtditi Gazetemizin Kızılcahamaın muha - k b " l k . 1 B'l ·w 1 r dl'n en çıok istifade edilecek atlar an o ge mer ezı o an ı ecıge ge-
ile bir futbol maçı vapmak Ü7.ere biri Kbım Yıızar 28/ 11/ 94.0 tarihinde • · B'l 'kt b' k Id '-No uslerdir, gürbüz; kuvvetli; kalın J mıştır. ı ecı e ır gece a ıldan 
yakında Anka::ııyu gidecektir. Adn- vefat etmiştir. Uzun müddet yazı V 1 R ş h 

ve ııun tuylQ olduklan için de sol;u- sonra a i ifat :ı inbaş ve 
t na - Ankara muhtelitleri ltarşılat- yardımlarını gördii~iimüz uu arita _ 
r fa mütehammlldırlcr. Arab, hattA ması 19 MHyıs stadyomunda ola- daş bulundu~u muhıtl için de iyi meb'us Dr. Muhlis Sune:-, Parti vi-

na mühim bir ııektenin isabet etme- karlık etmiş, fak:t esasını 0 }doiU 
miş olduğunu görüp tesbit etmek gibi alıkoymll§tur: Soltak gene açıl• 
teseliisi içinde idiler. makta orta asn parkeai 20 nci af' 

t bı6 • n ıı• 
stan u vilayet arasında örfi nn ruıfaltına yer vermekte, her ~ 

idare mıntakası içinde bulunuyOT, hasının biraz daha güzelleştiriln1 
fakat idare edenlerin çok derin halk faaliyeti devam etmektedir. f 
mizacı bilgisine dayanan kiynsetleri Dün bizi fstanbulun biri nsk1e~ d •w ' ••tk" 'k' fi d bu"" sayesinde bu örfi idare e k" "k ıgen mu ı J ı şe arasın n • n uçu . •d'se-)1 
şekilde olsun hissedilmiş de "ildir, mak fırsatıle kat"Şılaştıran ha 1 ~ 
hayat dün neyse bugün de od~r ve kaydederken birincisine iş kolııY1~~ 
.. ·d d' k. 'k' · · h 1 ff kı'yetıl1 umı e ıyoruz ı, yarın da öyle ola- ve ı ıncısıne ayır ı muva a ,.. 
cnktır. de devam temennisinde butıırı 

Hnrb bütün diinyayı teşkil eden cnğız. 
--------------------~--------------~ -

Deniz Levaztm Satmalma Komisyonu ilAnları .-
1\I • .!\1. V. Deniz Merkez Satınalma KonıC,-yoııundan : 

Tahmin edilen bedeli 271080 lira olan 3000 ton mazotun pazarlık eıcsO~ 
mesi 6/ 12/ 1940 tarihine rastıaynn Cuma günii saat 14 de Vekfllet binaslıı
da mü~ekkil komisyonumuzda icra edilecektir. 

Şartnamesi 13 lira 55 kuruş bedellle her gün verilir. 
29186 lira 40 kuruş olup taliblerin kanunun emreyledi~i 
gün ve saatte komisyonda. bulunmnları. (11484) 

Türkiye Cümhuriyeti 

Kat'l te.ınıllel3~ 
vesaik ae b 

iRAAT A KA 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticnr1 her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTi E LERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

nd~ 
Zir9.at Bankıı.smda kumbaralı ve ihbnrsız tasarruf hesabiarı 

1 
• 

enaz. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ae n.-ŞtıA 
daki plana göre ıkramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 Lira 

4 " 500 n 2,000 " 
4 " 250 " 

1,000 ,, 
40 " 100 " 

4,000 ,, 
100 " 50 " 

5,000 ,, 
120 " 40 " 

4,800 tf 

160 " 20 " 3,200 ,, ~ı 
Dikkat: Hesabla.rındo.ki paralar bir sene içinde 50 liradan ~§' 

düşmiyenlere ikramlye çıktığı takdırde <fo 20 fazlasile verneceldil'· tJ • 
Kur'nlar senede 4 defa, 1 Eylill, 1 Birıncik!l.nun, 1 Mart ve 1 }in 

ran tarihlerinde çekilecektir. • ;t•erli atlnrmız kadar hassas olmama'k- cal.:tır. Bu mnı; ı müteakıb Ankara ve güzel işler başannıştı. Allahtan layet reisi Abdullah Eraçay hiiku
~ I;ı heraber kodanalar gibi hantal da muhteliti de ilk fırsatta Adanaya rahmet dller, ailesi hallann tatıyct _ met doktoru olduğu halde kazası 

d=e===.e=r=d=ır=. ==================z===~~= .. J=e=c=ek=n=·~r·======================l=e=rUn==~=i==su=n=a=r~ız=.==================b;u;l~u~n;a~n~G;o;'l~p;az;a;n;n~a~~~·tm;;~~;le~r~d;ir;·==~================================================~~ IJ cfıl· • ' 
ağaçlar arası~dan gec;iyorlllrdı. lt - du. Daha uzakta gene orman, ufltun -Şüphe yok ki, dedi. Bu mu -ı Bu etrafı açık bir kanlY

0
" ıııı ıl, 

te bu, onları kurtardı. önüne bir duvar çekmi~ti. hafızla~ gezintiye çıkmamışlardır. insan dolu. Bunlardan bir f;ı5i~e~ 
Keone bu yürüyü, eana11nda bir Kramer boğuk bir sesle: Bana sorarsanız ben, onlıula burun lahlı ve diğerlerini ihata etJ1l f'!iJI 

noktada o kadar şiddetle ve ani - Bir tahaşşüd kampı!... Bura- buruna g~C:Iı:nekten . pek hoşlanacak Ötakiler mezbahııya giden~~. 13ıf 
duruverdi ki Kramer durmaya va- sı biı:e yaramaz. adam degılım . Ya sız?.. gibi her taraftan ııarılmış1ıı . ):~~ 
kit bulamıyarak arkadan gelip ona Dedi. Keene başını aallıyarak: Krameı- dalgın gözlerini kampa lar da adamdı fakat kerıdirıl 11, 1" 

çarptı. Kolundan tuttu. Sual aor - - Muhakkak mı? diye aordu. dikmiş ve söylenen sözler? en ~ir betmi~. bembe;az çehreli. şıışl:• 
maya vakit bulamadı. Kelimeler - Muhakkak... şey anlıyamamıştı. Sonra bırden aıl- çar m hlukl ı..f( 

w d d t' h · I D K k. ._ k d' Id' D h 1 e a ar.·· 1·ıl111 agzın c eriyor u. tıyat a, titriye- iye cevab veren ramerin ae - ınerea. en ın e ge ı. er a : T h .. d k yeni ıı. 
Nakleden: Behçet Safa rek: sinde şimdi müthiş bir Icin ve ga - - Haydi savuplıml dedi. a .aşşu ampına . e~ 

~inııdi bu ğaçların gölgeleri tisi, çılcıntısı buna engeldi. Bunun- - Ne var? yızla izrnabın açık ifadesi vardı. - Haydi... larJgelıyordu. de dit'dde' 
içinde tehlikeli nazariardan maısun la beraber, orman memurlannda Diyebildi. Keene de boğult ve - Benim kardeşimi böyle bir Ve Keene arkada~ını kolundan ~te iki arkadaş için. tıi 
bulunauklarına değilse bile uzak görii lC"n fıtri bir istidad ile snnki se- alcak bir sesle elile bir noktayı tahaoşüd kampında öldürdüler. çekerek, yoldan ayrıldılar. Orma - geçerlerse bekliyen akıbet.. A 
olduklarına emin idiler. 1 nelere e bu yolun yolcu su im i~! er ı?Öst("rer,.,k: Kaçmak istiyormuş. Arkasından vur nın baolta bir köşesine daldılı.r. ve nefret ikisini de sararttı· ~J·~ 

Bu orman tahmin ettiklerinden 1 gibi dunnndan yürüdiiler. Yarım - O tarafa bale. Amma dikkat muşlar, Ben onu unutamam. Olim- * Menhus ve merhnn;e~e rı ı;&, 
daha büyük, daha derin çıktı. Nere-1 saat icindebiriz buldular. Bu iz on- et, seni görmemnler. piyad oyunlarının açıldığı gün... Kramer muti bir esir gibi, hiç bir yüklerile kamyon oııleıırı ~ıJıl•.'(f 
ye kadar ve d n ha ne kadar uzanı- la bir yola çıka dı C' evabın ı verdi. Oümpiynd oyunları mı? Bu iki şeyin farkında olmıyarnk hareket e- Biraz ~onra gözden kaY~.0 ··rı dil 
yo.-du? Bunu K ram er de bilmediği- rı r · • . Önlerinde kalın gövdeli bir ağaç kelime Keene'in zihninde bazı ka - diyor, itaat ediyordu. O kadar dal- ğaçlar arasınd .ıı tekrar ı:orıl 
ni nıhayet itimfn mecbur oldu. Hat- ı Y ~u yolf; k' fbvkaladjlık y~kt_~· vardı. Bu ağacın gölgesinde, yani rıuılıklan aydınlatır gibi oldu. Hat- gındı ki hem yürüyor, hem de san- kampın lcapıııı önütıde durd~·.,,.ır 
t:l şunu ilave etti: . .'ı .. nız yo a 1 8~1 tn~. ann. gomu- hndilerinden belki 50 metTe ileri- ta ihtiyarı, şuuru haricinde hir ay - ki neden bu kadar acele ettiklerirü B' k . esler ,şı ~~ 

- Bugün o kadar çok vol ele - luşu burnlnrdan agır yuklenn, arn- ~e. geniş bir meydana çıkan yol dınlıi:... merak ediyor, soracak gibi oluyor- ır tn ım a:nımne ~ ı:l~t 1 

ği tirdik, ilt"ri geri hareket ettik Id b,nlann geçtiği~e işaret . e~iyordu. bitiyor gibi idi. Bu meydanda tel Olimp, ilahiann topinndığı yer. du. Ağır yüklü bir arabanın homur- Şiddetli adımları, hay ırı tdıl· 
şu dakikada nerede bulunduğumu- Keene buna dıkkat etm1ştı amma örgüler çevrilmi~ti. Tamamile açıl .. Sonra :ilfJılann ilahı olan Jupiter, tularını işittiler. Otto kendine gele- etti ve hepsi birden kayb~·~cDtı" 
:ı:u t.:ıyine de imkan yoktur. sesini çıkarmadı. Belki de aldanı - mış bir pnrmaklıklı Itapının önün - fırtına ile müsellah, etrafında kar - ı-ek: Ortalıle bir ke:-e daha 50 ı1ııi ~ 

\ğaçlann arDsında hiç bir yol yordu. de partinin adamlarından bir ka • tallnı- olduğu halde gözünün önüne - Aııkert bir kamyon ~eçiyor. ··ı.. ·•-· r· nn' vaziyetle 1 ı..e 
ı b B ı k 'b w k . k d mu unce ııu ır cıt:V 

hiç bir kt"çi yo u ile olmadığı icin u Y0 u tn ı e~me~e arar ver· çı, kül renkli gömlelderi, belierin - geldi. Omın yardınunı nruııl temin Dedi ve hemen arnyon a u - .. . Id 1 f'ıt>0 te 
adttta sevki tabii ile yürüyor gibi di1er. Bere.ket ~eraın kı avcı tarn : deki tabancalarile korkunç bir grup edebilirdi}.. zaktan göründü. Onlar bir ağacın şunmıy~ koyu u ar. ·rertle1 

lardı Düpedüz k iste-ı fından tnkıb C"dıl~n hayvanın s~vkı teP:il Pnrmnklıklnnn Hayalata dalmıttı. Fakat k.endini ~u~~~"'uııc ve kütüğü arknsına sak - artık gun b tmn.dan(~ssı 

Son Pcılllanın macera romanı: 53 



Reis:cümhur Siyasal Bilgiler 
Okulunu şereflendirdi 

Q {Ba.ftarafı ı incl sayfada) 1 nızı tatmin edecek surette millete 
4.ı:rı llliie.-ıseselerlmizin mezun verir - hizmet edeceğinize kani bulunuyo
tı·n ve tahsillerini bitirenleri hayata nız. 
t~rırken onlara serbest mesleklerde Türk milleti 
b ~ak imktınlarmı veriyor. Fakat Türk milleti içinden yetipyorsu-
o: ~üesseseyi bit.ı'rip çıkanlar, daha nuz. Türk milleti. idare hayahnızda 
~~~Uillerde kendilerini devlete vak- görecekmniz ki, tasavvur ederniye-

ek kararlle işe b::ı.şlıyorlar. ce~n~ kadar ince görüşlüdür, güç 
ta~rbest hayatı en zayıf ihtimal ola- begenır ve kuııur arar değildir. El
tl göz önünde tutuyorlar. Ömürle - verir ki, vazifede bulunaniann c.id
l( ' lllillet hizmetine b:ı~ıyorlar. di ve idealle çalıştıkianna kani ol

Doğndulc 
Arkadaşlar, 

~al!nıletetc faydalı olmayı maksadları sun. 
~ar U/gun buluyorlar. Başlıca resmi 
) rıe rnekanızması ıçınde vazife alı
lıayar. Bu bakımdan müessesenin 
lt i.tetı ve kendisine mahstı! şeref 
l'i·Ulıtiyazı vardır. 
'::: milletinin lmdret ve istekleri 

kada" lar n .. • 
llıetilyUk bir milletin hiz -
'ıı'a ne girmek üzeresiniz. Bo milleti 
d~h:e olarka, aile olarak sevmekten 
~el' . 1azııı: temiz bır IU}kla hisset -
~e lSınız Idare hayatında, iktisad 
ııı 1~ahye sahasında ve her sahada, 
lııtrı e 'lllizle temas ettığiniz zaman o. 
tıir,..,~Udret ve isteklerini yakından 

-~ksinız. 

s Geniş biJgi 
bı :e bu mOessesede mümkün oldu
t ~adar kuvvetli bir bngi verme~e 
't b/0l'lız. Kabul etmelisiniz ki. si
lllıı rada mümkün olduinı kadar en-

':{Uklar açmab çalışıyoruz. Zira 
'ıı ta Çok geniş bir bilgiye ihtiya _ 
bııııcıa \'ardır. Ancak bOtün bunlar, 
tıııııı ? . sonraki tetklt ve çalışmala-

J.t ır:ın anahtar mahiyetindedir. 
~~leketin idare hayatında mUle -

·~·n te 
te~ nuı.s edece~lnlz işleri pek 
~e lı:. l.fenııeket mevzularının hep
~. e~~Uflk eden bllgfler~ siZe burıı
~~. h.'nce teferrüatına tadar ver _ 
~~ ıç birimfzin iddiası dejtildir. 
Caiıi f ed n ihtiyaçlar karşısında tesn _ 

Size eski zamanların bu rnemle
kete bıraktığı birçok fena huylar
dan bahsetrniyecegim. Eski kusur
lar, cümhuriyet ailesinde unutulmuş
tur. Doğruluğu, artık aramızda btcş
lıca bir rneziyet aaymıyacak kadar 
ileriyiz. Iyi vasıAar dediğim zaman 
ileri ve istikhali açık Tiirktyenin is~ 
tediği yüksek vaınflnn anlıyorum. 
Onlara kendinizi hazırlamalısınız, 
bunu iııtiyoruz 

(ıÇok hizmet bekl!yoruz» 
Sizin bu müess~seden yetişen geç-

mişleritllz, bu memlekette iyi nam 
brrakacalc şekilde çalışmışlardır. 
San ve feref kazanmışlardır. Sizin 
de bu bakımdan an'ane olarak, on
lara ve içinde bulunduğunuz rnües
seseye horçlannız vardır. Sizin ha
yatınızı takib ederlcen ekseriyetle 
inbÖaım odur ki, buradan veni ye
tisen arkada!!lar, bi7e, istikbal için 
daha fazla ümid verecek va7,iyl"tte
ditler. Sizi, bu memleketin· istikba
line, salihiyetle. viiksek inı.ani ve 
ı•atanperver vaaıflarile hakim ol
mağa hak kazanmı~ birine! derect-de 
ümid verici unsurlar olarak kar<~ılı
yonız. Sizin muvaffakiyetiniz, mille
te ızeniş ölçüde hinnettir. Sizden 
çok hizmet hekliyonız. Temiz hiz
metler göreceğinize emin bulunu
yorum. 

ı's seneye mahkUm olan Cülizar 

1 nci ve 2 nci Ağırceza mahke
melerinde. rüyet edilmekte olan üç 
rnühim cinayet davıısı dün neticele
nerek, karara bağlanmıştır. Bunlan 
sırasite yazıyoruz: 

Birinci dava, 5 sened<!nheri 1 nci 
Ağırcezada devam eden ve efkan 
urnumiyenin merakla takib ettiği 
meshur Güliznr davasıdır. 

Gülizar 9 35 yılı iç~risinde bir 
ııahah Galatada kım davası yüzün
den Kazım i.'minde bir hemşeriaini 
tahanca ile vural"llk, öldürmüştü. 
Cinayetin sebebi, K&zımın memle
ketleri Erzincanda Güliznrın karde
şi Ha:ıan Aliyi aralarındaki bir tar
la münazaasından dolayı öldürme
si; bilahare rnahktim olarak, ceza
sının bir kısmını çektikten sonra, af
tan istifade ederek, serbest bırakıl
masıydı. Bunu haber alan kadın bir 
tabanca tedarik etmiş ve o ımada 
lstanbula gelen Knzımın Y"luntt lcol
lıyarak, bu ikinci cinnyeti i~lemişti. 

~'lıın ece~iniz mevzuları öğrenmek ve 
-ırllle.at için göstercce~inlz gayrete t d':~ede bailıdır. 
o\t~tçı Jıunıcu bir mf'slek 
" ada~lar 

~ oıı ' 
ftıt]tnevzua temas edi~min sebe-
~ bilir: ~w~f'~sese-yi biti:mekle il
~~~ lnı~"dıgını, ancak lazım olan 
~t elde etmek için bunlann 
~l'tıı~~htar olarak verildiğini ~ös
tılt, t.ır. Mnliyede, iktı!addn, ida

'lıf itıı atyasette sizin esas rolün üz, 
l iYj 

12 v~lift-yi, bulduğunuz çarkı 
.~ t~k1lde işletmek değildir. 

Milletlerio çok mücadeleci ve 
çok vırtıcı olduklan bir umnnda 
veni Türkiyenin, yüksek, parlak 
Türkiyenin iatikbaline hükmetmek 
üzere yetisecek arkadaslardan, bii
vük hizmetler ve çok yüksek vaı.ıf
lllr bekll'di~mizi tl'krnr ederim. Bu 
vasının .;,.cı,., vardır. Kanmızda var
dır. 7.ira bizim millt"timi7., rometie
rin ,. ... bijyiik, en ~ereOi"idir.ıı 

Ha7ır bulunaniann coııkun v .. ıoıü
rekli aiJrıqleril• ker!lllanan, Milli Se
fimi:rin bn beli~ hitnbel,.rinclen ııon
"8, dıwf'tliJ,.r okulun iç avhı,.unda 
h1!zırlanan bii fede izaz edilmi•ler
dir. 

1 nci Ağırcezada uzıın müddet 
devarn eden bu dava nihayet dün 
sona enniştir. Mahkeme Gi.i1i7arı 
ceza kanununun 450 nci mndderine 
göre, idama mahkiim etmiş; faknt, 
kadının ağır ve sidd~tli bir tahrik 
altında bu fiili ;ıılediğini na:zara ala
nık, ceza:ıını l 5 ı.ene ağır hapse 
tahvil etmiştir. 

~~"rı daha fazla olarak, yeni ih-
1 'tı .. ı tı. ·~~ on evecl'k vt- rnernleketi 

~'<ll~ ek tl"dbirleri bulup tatbik 
~ı,.111~• ~,ıl vazifeniz olacakhr. 
~ l'rıe jd~en ara~tırmavı i•tİyen 
"lt,. ta ~t,. ı::irecebiniz. Ru m,.mJ,._ 
t eıııc·ı· k \ ııı .. l ~. tçı, urucu ve bulucu 

\~~Cil~ eıtı Sl"çtiğinizi ilk günden 
~ rııl. Kuruculuk ve bulucu-

. l'alrı k 
ı. i~ 1l le li VAoamaz. Bıınlnr. 
.liih~ikvasta bilgiye, tetkik,. ve 

~ ~~ e ihtivaç gösterir. Onun 
ll> J:' ;~nodikleriniz çok ;kıymetli-

~ 11 ıı:at .... t ~ll,t •• 01'7rf'neukYıoriniz, geniıı 
~"-~i: bnüniizde açıktır. Bu açı

'l'a/, nırınd ki çalışmalannızla 
nl!:ııınız. 

-\~ Jllerae itimad 
~ 11da,lar 

Bıı mmrla muhter,.m Ciimhırrreiı.i, 
.-lirektörlii1c odnııında istirahlltle 
mel-tl'b hakkındA i7Rhı.t almı<~Inr, 
tedris hevetine ve talebev .. yenid 
'ltifat etmio:ler ve ııeç vAkit. tal('he
rıin icten lconAn harar .. ıli alkıclan a
•a•ın~a n1wlrlan avrıhııı<~laTdır. 

Koordinasyon hayetinin 
yeni kararları 
<Baştarafı ı i'lcl sayf:ıdal 

Ticaret Vekil1•rinden mürekkeb bir 
heyete ııalahiyet verilmi tir. 

* 

•ııı-. :ıtıu · • 
l t~'ıı rı~f't havatında, nefsinize 
\.~~ ~~ılk giind,.n itibaren eMs
~1 \>e ~.wrıız olmalıdır. fvi öğren
l ~ ogrendi~ni emniyetle tat-

Ziraat Bankası fon hesablannın 
miktar ve vaziyetini her avın ilk 
haftası zarfında Ticnr .. t Vekaletine 
ve Ba!!Veltalet koordinasyon büro
mna bildireceklerdir. Ziraat Banka
sında bu ımretle teessüs eelecek fon-
1a"1n milli korunma kanununun 
27 nci maddesi hükümleri dairesin
de suret ve mahalli ııarfı koordinas
yon heyetince kararlnştırılacaktır. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
~·~~~~~lt ruh hııleti, size hakim 
\)'j"~i"• · Nt'/sirıize itimadınızla bu 
.. ~t... ıtiırı hu" "le 'h · d · "'d'Qı~d Yiı ı tıyacı nıma 
~~ 11\ ta k tutarı.anız kendinize iti
~ ~ llılrı·' ın hale ~l"lmesine kat'iy
~., ~t ~ı oluraunu7~ AmirJ,.riniz si-
1.-..h.-ı ltı::an iyi vol gÖ!!terecekler 
\~d"rı ~~le ed~c,.lcl•nlir. Ami>·
l ~~)~tl l'Yı fnUilmele gÖrmeye 
~ ~~ ~:~ ı.b"lı:ınız. Fakat hayatta, 
lt,. 'lı 1• na ,.'1\ı. ıı,tn l l?"ı ızüç olan mullmele. 
~~ ~:ı edır. Bir insıını •ert idare 
~ ~rı a~~ır, tevecciih gören 
~~~ll\ ltrnutf'fnadiven iyi rnuame-

~~ ~ "" "~a~rnası çC\lc güçtfu-. Te
\ ij \erıd·ıv:' mı•llmı>le knr!!ısınrla 
• 

1 '-'tl,.rı, ını kayb•tmf'melidir. Bu 
~~!lı~ elı: ve muvaffak olmale 

~-~ .. ~ • &rniJdir. 
~. ~'llıırı ~s~iYonım ki, kı-nd: ndsi
\~\ 0!ıı ... J1~~dını:zla amirterinizi 

'i~iıı it?s.terrneye f l"fVik et
:-ı; ı~ t. elınızdedir. Kendinizf' 
.. ,. 'll 
ltı. ~~~d"rı ç ııaraılmamRlıdır. En 
~"\·~ \ old ~~k Yaşlı muhitlerde bi."f"' ~rtı tıgunuz mevkii tutabil
\ ~ ~~'ltı· llt'fııinize hiirmetinizdir. 

\"ll 'hl4kİ'' tPrbivesi yerinde ve 
~~ttjl'J ~~lan kimselere en yaşlı 

~'\. bt;: ır muhit icinde bile en 
l ~~~~~~~ llle"kii kazandım. ·'' ~ ...... ""'-lıtlly 

..:.""ı~y ll. Siyasal Bilgiler oku-
e lı:aTllr verdiğiniz an-

millete hizmeti vürelc
olarak Irabal e-

Üçiincü karam göre de milli ko
nmma kanununun 26 ncı rnadde
!'rine tevfi~an Tic-aret Vı:kall"ti ht"$8-
hına ve Ziraat Bankası emrine ha
rict,.n otomobil, kamyon ve di$ler 
.,Aldi va!ntalıınna mtth,.ııs lastik mü
havaa..'ll için hes vüz bin ve sıırUcos
tik mübavaRsı icin de ii,. yiiz elli bin 
~i cem'an ııekiz yiı,. elli bin liraya 
kadar bir kr,.di tahsis olunmuştuT. 

Tokatta da askerlerimize 
hediyeler toptantyor 

Tokat (Huausi) - Kahraman 
Mehrnedciğe Tokadın naçiz bir hedi 
yesi olmak üzere toplanacak eldi -
ven, fanile, kazak, çorab, pamuk
lu vesaire için Halkevi ııalonunda 

bir görüşme yapılmıştır. Bu görüş -
mede vali İzzettin (ağpar, Parti, 
Halkevi, Belediye Teialerile mahalle 
mürnessilleri, öğretmenler, münev -
verler ve birkaç yüzü geçen halk 
bulunmuştur. 

Hediyelerin çok kısa bir zaman
da toplanarak gönderilmelerinin te
mini için muhtelif kollarda çalış -
mak üzere heyetler aynlrnışhr. He
yetler en-alann toplanmasına he
men batlamışlardır. 

Doktor Haf1z Cemal 
(Lokman Hekim) 

Di-Yao)'Oitmda 1 0-f No. da "-aüa 

AK T 1 F 

Kasa: 
Altm: Safı kilogram 
Banknot . 

72.044.190 Lira 

Ufaklık . 
DahDdeki ıaahabtrler: 

Türk Lirası . 
Hariçteki muhablrler: 

Altm: Safl kilogram 5.215.199 

Altına tahvlll kabil aerbest dö -
Tizler 
Di~er d0v1zler ve borçlu 
bakiyelert 

Razbıe tah'f'lllert: 

KUrine 

Deruhte edilen ewatı nakdl,e 

hl1llıtı 
Kanunun 8-8 fnef maddelerine 
tevfika.n Hazine tarafından vlki 
tediyat 

Senedat Ciisdaaa: 

Lira 

Ticart Senetl~ • ,.L.;;;.ira.;;;..-.;;,;,;.;.;.;;;;;.;;.;:.;;; 
Esham n tahTfllt cfizc!ana: 

( Dcruhte ednen evratı nakdi.. 
A ( yenın ka~ıtı esham .,. 

( tahvillt nUJ>art tıymetıe) .. Lira 
Serbest !:sham n Tahv11At: _;»:.__,.!!;!!~::!:~M 
Avanslar: 

B 

Altın ve dö11z iizerlne &'fiLM 

Tahvillt ftzerine avan.s • 
Hazineye tısa. vldelt ann.s 
Hazineye 3850 No. Ju kanuna 16re 
açılan altın karfıhtlı &ftD.I 

Ri&sedarlar: • • 
UuhteUt: • • • • • 

Lira 
. ~ 

JIJ 

• 

SU87.607 

258.172.86 

65.335.94 

K adınlar çok 
Doğumdan 
K orkmamalıdırlar 

-1-
Memlekete çıok nüfus çok insan 

yetiştirmeği temin etmek Için iki 
esaslı çare vardır. Çok do~um te
min etmek. Do~an çocukları ya
şatmak.. Bu iki esaslı çarenin bi
rincisi şehir ve kasaba ve köyler
de muhtelif şeklide tebarüz et -
mektedir. Umumiyetle bazı büyük 
şehirlerde kadmlarımızın do~um 

adedi köylere nazaran çok azdır. 
Bunun sebebi olarak birçok genç 
kadmlarla bizzat görüşerek elde 
ettiğim netıce §udur: Çok ve sık 
diğurodan kadınlıırm çabuk çö -
kecekleri ve ihtıyarlıyncakları kor
kusu kendilerinde mevcuddur. 
Sonra do~an çocukları bu zaman
da yetiştirmek, bakmak çok müş.. 
küldür; elimiZdekini yetiştirelim 
bu bile güç diyorlar. 

Evveli birincı noktaya cevab 
verellm: Dolnım normal bir kadın 
için tamamen rıZiyolojik bir vazJe 
bir iştir. Bu sebeble sık sık do -
ğurndan kadınlar Için hi9 bir za.. 
rar gelmesi mevzuubahs de~ild.ir. 
Ev kadını bilirim ti bir senenin 
başmda çocutu olmuş üç, dört 
ay sonra gebe kalmLJ ertesi seneye 
girditim.iz aylarda ik1nci çocub
nu kuca!Pna almıştır. Bugün her 
üçü de gayet Slh.hattedlrler. Ev 
kadını bilirim ki hemen her bir 
buçuk iki senede bir çocuAu ol -
mtl§tur. Çocuk do~urdukça inki.. 
~af etmiş güzelle.,m~til'. Bu sebeb
le kadınlar için d~umdan hiç b.r 
zarar gelmez. Güç ve gayri tabii 
d~ i.§'ne gelince bu llk çocuk 
için de variddlr. Bill\kis çok do~u
ranlar daha kolay doğururlar. 
Onlar için dofu,m çok basit bir i§ 
oluyor. 

Yetiştimliye gelin<ıe: Bu noktaya 
ceva.bımızı vereceğiz .. 

ı. z. ö. 
Ce.U Utl7eıı oluayacalanm.uı 

posta pala yol:amalanıu rica e. 
deri.Jn. Aksi takdinle Istekleri 
mukabelesl:a kalabWr. 

···················································· 
lşıklartm iyi gizlemiyen'er 
hakkmda zab1t tutuluyor 

Sayfa 7 

Yeni neşriyat 

TANK-TANGO 
Yayli kızı 

ÜVEYANA 
Y a%an: AluıgÜndüz 

Atagündüz'ün bu tanınmış ve ae 
vllnıiş üç romanı da tekrar masılq: 
satl§a. çıık:mldL 

Bugün gazetecUi~in ve kitab ba.sı • 
eılı~ının nasıl bir darlık ve zorluk 1.. 
çinde bulundu~unu bilenler Akngüıı. 
dfiz'ün bu üç büyük romanının bası.. 
lı§uıdaki sırrı takdir ederler. Bu m 
Akanın eserlerine karşı devamlı bl! 
aHika ve isteğin neticesinden bask:~ 
bir şey de~ildlr. 
Eğer gazetelerde tetrfkn (diJişi dtı 

birer baskı sayılırsn Tank - Tango 
üçüncü, Yaylfı kızı ikinci ve Üveyana 
da dördüncü defadır ki basılıyor. 
Memlekette eserlerin okunmadıkları.. 
na de~. bil!ikis çok okunduklarma 
delil olan bu keyfiyeti sadece işaret 
ediyoruz. 

M. T. A. - Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsünün bıı teknik dergisinin 
4/21 inci sayısı çıkmıştır. 

Fonksiyonel terbiy~ - Aktüallte ki
tablar serisinden olmak fizere doktor 
D. ClnparMe'in, terbiyecner, öğrcn _ 
menler ve talebeler için yazdı~ı bu 
isimdeki eser, M. B. Arıkan ve u. B. 
Balahan tarafmdnn türkçeye tercO _ 
me edilerek çıkarümıştır. Bu faydali 
kitabı tavsiye ederiz. 

GENÇ 
GÖRÜNMEK 

ISliYENLERE: 

Bankası 30 !11!1940 vaziyeti 
PASIF. 

l!lermaye 
bıttyat ak~: 

Ad1 ve !eft'a!Ade • • ~ ~.,.. 
BWJu.st . 

Teda:riildekl Banbtotlart 
Deruhte edDen evratı natdtye 
kanunun e - a inet maddelerine 
tevfltan Hasine taratından ftkl 
tedtyat • 

Deruhte edilen e'fr&tı natdlye 
batiye.st • 
Karşıtılı tamamen altm olarat 
lltveten teda'Vfile va'ledtlen • • 
Reeskont mukabUl ilAveten te _ 
da'fille vuedtlen • • • 
Hazineye yapılan altın tar.Jl}ık.. 
h avaıu mutabut 3902 No. Ju ta_ 
nun mnctbtnce Ubeten tedavtl
le 'f&Zedllen . • • • • • • • 

MEVDUAT: 
Tftrk Lfra..on 
Altın: Safi Klg !118.565 
S850 No. ıu tanuna l6re hazineye 
açılan uana mukabm tndl olu
nan altınlar: 
Safı Kilg 55.54ı.930 

Dövb Taahhiidab: 
Altına tahvnı kabil döm.Ier • • 
Dlter dövizler .,. alaeatıı ıcu 
ring bütyeler1 

Y:uhtell!: • • • • 

JIJ 

Lira 
JIJ 

Lira 

Lira 

Lira 
15.000.COO.OO 

12.188.666.15 

400.001.867.CO 

'17 .572.355.28 

'l8.124.16UO 

34.841.041.02 
l10.050.00U4 



8 Sayfa 

6 Birineikinun Yarın ki Cuma ak1amından itibaren ' 

T PE AŞI Cü HURiYET.BA~ÇES 
Kıtlık Salonunda : KEMANI NU BAR TEK YA V 

ve arkadaşlan. Piyaniat Valantin, Ciinbüt, ŞEVKET, 
Klarnet Mustafa, Okuyucular: Ariaki ve Numan, 

Bayan Okuyucular : Biraen, Mukadder, Ayda 
Her ak tam icrayı aan' at edeceklerdir. 

Devlet demiryolları ve limanları -~ 
işletmesi umum idaresi ilanlara 

Tallb çıkmamasından dolayı ihalesi yapılamıyan ve muhammen bedeli 
1260 lira olan 2000 kaogram donyalı açık eksUtme usulile yeniden müna
ka.sayn konmuştur. Münaka.ııa 10.12.940 Salı güntl saat 11 de 9. İ§letme 
bina.ııında A. E. komisyonu taratmdan yapılacaktır. İsteklaerin ayni gün 
ve saatte 94,5 lira muvakkat teminat ve kanunl vesikalarUe birlikte ko • 
misyona müracaatları lO.zımdlr. 

" Şartnameler parası. olarak komisyondan verilmektedir. (11513) 

Avrupa ve Amerikada bile pek büyük töhret kazanan 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
TİCARETHANELRİ, Pazar gllnleri açıkbr. 

E;;;~ilsi~ahf(~j~ikheır~k~e~oiı;eKKre~tan~aşı~k~ri 

istanbul Dördüncü tera MemurlntundJm: 
t Kocaeli Hıılk Bankaııına borçlu İlya.ıı Fehml o~lu Saim ve Yakup Hilmi 
~ o~Ju Zeki verescsinin haczedilen Unkapanı mahallesi eski Harçcı Karaah

med yeni Abdülezel p&Jia soka~nda eski 58-60-62 ve 64 yeni 56-64 kapı sa
fllı 255 metre mikdnrınd:ı. evvelce iki .ma.ğazn bir arsa bir depo olarak 
!35 pafte 1031 ada 22 parsel sayısı altında te trunamuıa (20000) lira kıy. 

:i met takdir eda~ olan kftrgir gayrimenkulftn 84 .sehim itibarile borçlu 
• ve Zeki veresesine aid 13 çerden 26 hissesi ve Küçükpazarda Hacıkadın 
1 mahallesi e.ski sarı yeni sabunhane soka~ında 10.ı2 yeni 20 kapı numa
t ralı kanun hükümlerine tevfıkan açıkarttırma ile satılarak paraya çevrU
t mesine karar veramiotir. 

Yenı 56-M kapı sayılı birinci gayrimenkulun evsafı hazırası: 
, Zemin kat : üstur kepenkli üç kapıdan girilir, zemini toprak, tavanlar 

1 
duljemesiz potret al~nda beton ayak ve tu~la bQJ.meye istinad ettirilm~ 

1 
zeminle beraber döşemesiz üç kattan ibarettir. Çatı olukla saçla örtülm•Jş

( t tir. Arka taraf hududundaki tariki hAsda biri ustur kepenkli di~erl oluklu 
! saçlı ıki kapısı vnrdır. Cephedeki GO No.lı kapıdan girilince sa~ taraf hu-
1 dudun<la zemini tahta, kArgir bir yazıhane mevcuddur. Ön ve arka pen-

cereleri ustur kepenklıdir. Ön cephesi sıvalı arka cephesi .sıvıısızdır: 
Sahası : Tamamı 255 metre murabbaıdır. 
Evsafı umumiyesi: Gayrimenkul tArgir olup depo olarak 'ttullanılmakta

dır. İçeride elektrl.lt tesiSatı vardır ayda ı25 lira ile keresteci Aziz Karsan 
) 

kiracıcıır. 

Eski 10-12; Yeni 20 No.; di~er gayri M. ev.safı hazırası. 
Zemin Jtnt: Sokaktan f basamakh mermer merdivenle girair, zemini ka

r TUSiman döşeli ufak bır taşlık üzerinde içiçe iki sofa üstünde iki oda iki 
ı mutfak, iki heltı ve bodruma inen iki merdiven. Birinci kat: İki merdivenle 
, çıkılır, içiçe biri cameknnlı Iki sota Ustünde 4 oda 2 belli. 
t İkinci kat: İki merd:venle çıkılır, biri camcUnh iki sota üzerinde f oda 
ıı ~ hel!\. 

B. Kat: Sokak cephesindeki odanın altında kısmı bir boclrum mahalli 
> Ue ittiSalinde bahçeden kArgir birkaç bnsamaklı merdlvenle inilir içinde 
ı sıı.rnıcı bulunan kömürlük. 

Bahçe: Cepheden çift kanadlı demır kap13ı mevcud olup zemini şeme Çi
c mento düşeli 3 kümme kapıyı havi ve buradan haneye 3 basamaklı mü
, E!lyık merdivenle girilir, açık bir koridordan geçilerek bahçenin hududu 
! kısmen k{lrgir duvarla temdid edamı, sağ taraf hududunda t ek katlı ah
, ap zemini çimento düşeli bır mutfak bir oda bir hel!\ ve iki odunluk kö -

ınılrlük mevcud uşak dalresi ve bahçe içinde 8 meyva ağacı mevcuddur. 
Sahası: Tamamı 262 metre olup bunun ~20 metre.ııi bina, mütebakisi 

bahçedir. 
Umumı evsatı: Gayrimenkul ahşap temiz kullanılmış ön ve arka olarak 

iki bölükten ibarettir. Birincı ve ıkincı katların sol ve arl:a cepheleri bal -
konludur. Ayni katlaruı 5 cephesi çıkmalıdır. Zemin kat pencereleri demır 
parmaklıklıdır. İçeride elektrik tesisatı vardır. Cephe bölüjtünde borçlu 

ı S:ılm otunnaktadır. Arka bölü~ünde ayda 15 lira lle İbrahim kiracıdır. 
ı - İşbu gayrimenkul arttırma şartnamesi 6/12/ 194.0 tarihinden itibaren 

938/4006 No. lle Dördüncü icrn dairesinin muayyen numarasında herkesin 
' görebnece~ı için açıktır İlfı.ncla yazılı olanlardan fazla malumat almak 
lt istıyenler iŞbu çartnameye ve 93814006 dosya numarasite nıemuriyetimize 
ı: miıracaat etmelidir. 
1 2 - Arttırmaya Iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 1,5 nispetinde 
1 pey veya mUll bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. IMad -

ll de ı24) 
3 - ipotek snh\bt nlazaklılarla diğer alakadarıann ve irtifak hakkı sa -

hiplerinin gayrimenkul üzerindeki hakların hususile faiz ve masrafa dair 
ol n addialarını IŞbu llfı.n tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbi.. 
telerile birlikte memurıyetimiıe b!ldirmeleri icabeder. Aksi halde halı:lnn 
upu sicili ile sabit olmadıkça .saıış bedelinin paylaşınasından bari~ ka
lırlar. 

• - G6Sterllen günde arttırmaya i~tirô.k edenler arttırma şartname.~tni 
okumuş ve lfizumlu malQmnt alını§ ve bunlan tamamen . kılbul etmiş ad ve 
ltıbar olunurlar. 

ıl 5 - Gayrimenkul 26/1211940 tarıhinde Perşembe günü saat 1"-lG ya ka
ı dar Dödrdüncü icra memurıugundn 3 defa hatırıldıktan sonra en çok 
ı arttırana ihnle edillr. Ancak arı.tınna bedeli muhammen kıymetin % 75 ni 
~ bulmaz veya .ııatlf ıstiyenin alaca~ına rüçhanı olan di~er alacaklılar bulu-
ı nup da bedel bunlann ~u gayrimenkul ile temin edUmi1 alacaklarının 
r ınecmuundan fazlaya c;ıkmazsa en çok arttıranın taahhüdti baki k!llmak 

(i-zere arttınna on be~ ~ün daha te.mdit edilerek 6/ 1/ 19U tarihinde Pa -
il Eartesl günfi saat U-16 ya kadar Dördüncü icra memurlu~u odasında art
lı tınna bedeli satı~ istiyenın alaca~ına rüchanı olan dt~er alacaklıların bu 
~ gayrimenkul ile temin edilmis alar.a'kları mecmuundan fazlaya çıkmak ve 

muhammen laymetin % 75 tutmak şartile en çok arttırnna ihale edilir. 
P- Eöy!" bir bedel elde edilme:r.,e ihal~ yapılmaz ve .ııatı~ 2280 numaralı ka 
c nuna tevtlkan geri buakılır. 

~ 6 - Gayrimenkul kendiSine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh
.. Jet içınde parayı vermezse Ihale knruı fesholunarak kendıSinden evvel en 

sım tekiifte bulunan kimse an:etnı ilj olduğu bedelle almıya razı ?lursa 
ona, raZı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün mUddetle arttırma
ya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için % 5 den h'esab olunacak faiz ve di~er zararlar ayrıcıı 

hükme hacet kalmaksızın memuriyetlmizce alıcıdan tahsil olunur. (M. 133.) 
7 - Alıcı arttırma bedeli harıctndeolarak yalnız tapu terat harcını =o 

senelik vakıf taviz bedelint ve ihale karar pullarını verme~e mecburdur. 
Muterakim vergiler tenvlrat ve tanzifat ve delllliye resminden mütevel

llt belediye rtisumu ve muterakim vakıf icaresi alıcıya aid olmayıp art
tırma bedelinden tenul olunur. 

SON POSTA: 

ôAlfj 
?ERŞEMBE PAZARI 

Y04URTÇU HAN ~ 
SAM< " ~P CAD 47 ·5915 V IÇRE NIN PRE 5 IZ YON SAAT ( . 

Başlica Vilayetlerde Acente Araniyor. 

Emlak ve Eytam Bankasın
dan: 

Esaa No. Yerı Kıymeti Nen 

1878 Yenikapı, Yıılı mııh. 

Kumsal Sok. Es. 76, 
Ye: 235 35.- Ana 

ı87'7 Yenlkapı, Yalı mah. 
Kumsal Sok. Es: ııa, 
Ye: 201. ıs.- Ara 

1878 Yenikapı, Yalı mah. 
Peşkirei Sok. Es; 15, 

Ye: ı5. 78.- Ara 
ı879 Yenıkapı, Yalı mah. 

Da vlld,paşa iSkelesi 
Sot. Es: ı, Ye: ı. 133.- Ara 

1880 Yenikapı, Yalı mah. 
Lı\nga bo.staw Sok. 
Es: 15. Ye: 29. 11.- ArA 

1881 Yerukapı, Yalı mah. 
es: Kuleboyu, ye: 
Langa bostanı sokak 
Es: 17, Ye: 31. 14.- ~ 

1882 Yenikapı, Yıılı mo.h. 
KAtibka.sun bostanı 
Sok. Es: 29, Ye: 39. 88.- Arsa 

1883 Yenikapı Yalı mah. 
P~kirci Sok. Es: 3, 
Ye: 5. 58.- Arsa 

ı884 Yenikapı, Yalı mah. 
AJboyacüar sokak 

Es: 36, Ye: 48. 55.- Arsa 
1886 Yenikapı, Yalı mah. 

Alboyacılnr sokak 
Es: 42, Ye : 53.66. 46.- Arsa 

1887 Yenikapı, Yalı mah. 
AJbQyacılar sok».lt 
Es: 72, Ye: 86. 69.- Arsa 

1888 Yenikapı, Yalı mah. 
Katibçeşmesı sokak 
Es: 18, Ye: 18. 79.- Arsa 

1889 Yenlkapı, Yalı mah. 
Kızılt&Ji sokak Es: 

19 mlikerrer. 75.- Arsa 
1800 Yenikapı, Yıılı mah. 

Alboyacılar sokak 
Es: 24, Ye: 104. 71.- Ar3& 

1891 Aksaray, Es: Raklalı
Kema.lettin, Ye: E _ 
minbey mah. İmam, 
yeni Tiryaki Hasan 
paşa sok. eski 2~. 85.- Artı& 

1892 Yenikapı, Yalı mah. 
Alboyacılar sokak 
Es : 40, Ye : 51. 66.- Arsa 

ı893 YenJkapı, Yalı mah. 
JUboyacüar sokak 
Es: 62, Ye: 76. 82.- Arsa 

1894 

lılesahw 

ss M2 

17,50 Ml 

78 MJ 

133 MJ 

ll lO 

68 M2 

58 Ml 

55 M3 

69 M2 

79 M2 

75 MZ 

'71 Ml 

42,43 M2 

66 Ml 

82 M2 
Yenlkapı , Yalı mah. 
Alboyacılar sokak 
Es : 48, Ye : 62. 
Yenikapı, Yalı mah. 
De~irmen sok. Ye : 36. 
Yenikapı, Yalı mah. 
Alboyacüar sokBk 
Es: 46, Ye: 60. 

70.- Ara& 70 M2 
1895 

ı89S 

1897 

1898 

Yenikapı, Yalı mab. 
Alboyacılar sokak 
Es : 78, Ye: 92. 
Yenlkapı, Yalı mah. 
AJboyacılar sokak 
E.<ı : 66, Ye : 80. 

1899 Yenikapı, Yalı mah. 
Alboyacılar sokak 

4ı. Araa 111 H. ı:ı M2 

88.- Arsa 88 M2 

37.- Arsa Wl H. 73 M2 

Es: 56, Ye : 70 f8.- Ara 48 M2 

1900 Yenikapı, Yalı mah. 
Alboyacıltır ~lt 

E.<ı: 38, Ye: 52. 96.- Ar.ııt. ot M2 
1901 Yenikapı, Yalı mah. 

De~lnnen so k. Es : 48 
mükerrer, Ye : 71. ı8.- 'Arsa 18 M2 

1902 Fatih, Samatya, H~ı 
kadın mah. Pulcu 
İnop sok. Es, Ye: 18 20.- Ar.sa 1/1 H. 39,64 Mt 

1927 Yenikapı, Yalı mah. 
Çuhacıo~lu ,;okak a-
da: 838, pars. 11. 817.- Araa 10,28 M2 

1928 Yenikapı, Yalı m:ıh. 
Kumsal Sok. Es: 98, 
Ye : 215. St.- Artı& 31 M2 

1930 Yenıkapı, Yalı mah. 
AlbQyacılar sokak 
Es : 42, Ye: '56. 8~.- Au& 88 M2 

1931 Yenikapı, Yalı mah. 
Alb~acııar sokak 
Es; 50, Ye : 64. 68.- Arsa 18 M2 

Depozito 

'1.-

3.80 

15.60 

26.60 

2.20 

2.80 

13.60 

11.60 

11.-

9.20 

13.80 

15.80 

15.-

14 20 

1'7.-

13.20 

16.40 

u.-

11.20 

8.20 

17.60 

7.40 

9.60 

19.20 

360 

. 4.-

123.40 

6.20 

13.20 

13.60 

2740 Beyo~lu, K;asımpa.,a 

Es: Yenlçe~me mah. 
KiliSe so k. Es: 42, 
Ye : 13. 30.- Ar.sa 1/ 4 H. 121.50 M2 6.-

Yukarıda adresi ve tafsilA.tı yazıh gayri menkuller açık arttırma usu-
lile ve peşin para ae satüacaktır. _ . 

ihale 11/ 12/ 1940 çarşamba gUnü s :.at ı o dadır. Muzayede aıra.s~nda verı-

İ~bu gayrimenkul yukarıda gösterı'ten tarihte Dördüncü iera meınurlu. 
f'u odasında iŞbu ilAn ve g&terilen arttırm~ şll,J'tnnme.sl dalre&nde satı
Jaca!;ı ilAn olunur. 938/ 4006 

len bedel mukadder kıymeti geçtili takdirde tallblerin DEPOZITOLAR~
Nl YiJZDE yirmi nisbetinde tezyid eylemeleri n mUhür kullananların mu 

• hürlerini noterden tasdik ettinneleri ırıı.undır. 
İ§bu emlO.kl satın alacaklııra s.atı~ bedelinin bir kıs~ı mevzuatınıız dal-

Doktor 1. Zati Oget 
1 

Zayi - Beyo(tlu a.ııkerllk şubesinden 

aldıtım terhiS tezlteremi kaybettim. 

resinde ikraz edıiece~inden bu hususta izahat almak ~tıye~erin pey at
çesi nüfus tezteresi ve tıç kıt'a foto~rafla birlikte bıldirılen gün ve 
saatte şubemiz emlak ..erviSine gelmeleri: ~aaz.o .d088h . ············································ ····~;:··P::;:·~:;~~~::·ı .. ~~;~~~:~··M~d~~ Selim Ragıp Emeç 

~~=-.,t.,'"~ 
---

AZ EMEK 
ııif!s bır., 

yemeıı 

' 

Bir komprime hayat karşılığıdıt· ., 
En aıkıoı.k zamanda aize en büyük yardımcıdır. Kalori, gıda. tezı~t 

nefaaet bakımından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evaafı bııizdıt• 
Mercimek, bezelye, buğdıt.y veaair çorbalık komprimelerirnitl 

her yerde bulabilirsiniz. 

.CAPA ARKA üSTAHZ ATI 
M. NURt ÇAPA Kurulut tarihlı 1 9~ 

YÜksek Ziraat Enstitüsünden: 
ı - Kurumumuz kız ve erkek tıılebes! iÇin cins ve miktan ve ınutı,_ııl' 

men bed~lerUe muvakkat teminatı yazılı ayak.kabıla.:rm 14/ 12/940 '; 
martesi günü saat 11 de açık eJuiltmc usulile Rektörlük binasmdntd 
misyon taratından lhale.ııl yapılacak,ır. J• 

2 - Eksatmeye girmet lstiyenlerin muvn.kkat teminatı ve t.ekli! ııı~ 
tublarile kanunun tayin etti~! vesikaları ihaleden önce komiSyon re 
~ine venneleri. ~ 

3 - Nümunesini ~örmek ve şartnamesini okumak lstiyenlerın gıı.stı 
Daire MUdürlü~üne mliracaatlan. c816h c11270• ~>ıJ' 

MU~ıı ı 

• Cinsi Miktarı Beherinln Fi. Tutarı ~ 
Erkek iSkarpini 
Kız ~karpin.i 

365 aded 
33 lt 

ı 

• 
J 

• • 
u 
10 

100 

2000 

1000 

'160 

100 

~ 

100 

60 

JO 

---

7 60 
8 50 

- 1600.-

- • .aocJ.-

- 1000.-

2774 
280,50 

3054,50 ___!!!/ 

Türkiye Iş Bankasına para y"d
brmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliiuiıi 

de denemiş olursunuz. 

ll 
Kumb&r&U ve xu.mbara.sı' 

Kqideler: • Şubat, 2 Ma - ne.sabl&nnela en aı eLli u • 
ııs, ı AJu.tt.ol, 1 Wncitet - ruı bulunaıWLr ıuu·u• 

1\D t&ı\hlertAclt y~uır cı...&W ~t~.~.WC...C· 


