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ithalat ve İhracatımızın 
Devle eştirilmesi 

Meselesi Etrafında 
Tüccanmız, birliklerin tabii irıkişafına mfirıi ola
cak hareketlere deı·am eder, iktısadi hayatın seyri
rıi göremezlerse kendi varlıklarım kendileri inkar 
etmiş olacaklm·dır. 

M. Zekeriya SERTEL 
Geçen gün ithalat ve ihracatın devletleştirilmesi lü

ıumu hakkında yazdığımız bir yazının gerek tiiccar ve 
gerek hükumet nezdinde akisler uyandırdığını görüyo-
ruz. Tezimiz şu idi: n= 

Serbest ticaret günden güııe --"'-< 
lıızivaya çekiliyor. Her ye!de jt. 
halat ve ihracatı ya dogrudan 
doğruya devletler idare ediyor, 
~eyahut beynelmilel 1?ubarle~e 
~evletlerin sıkı kontrolu ve dı. 
tiplini altında bulunuyor. Bir 
ltccarın yabancı bir memlek~tte 
diğer bir tüccarla anlaşması ım. 
ltiinsız hale gelmiştir. Fertlerin 
karşısında tiıccar olarak ~evlet. 
eri görüyoı:uz. Bi_r fc_rtle ~bır dev-
letin iş yapması ıse ımkansızdır. 
İthal ve ihraç edilecek ~adde
rin cinsini, miktarını, fıyatm:, 

tdiye şartlarını karşı~ıklı dev
tler tesbit ediyor. Bızde de .bu 
eni vaziyet karşısında devlet, 
arici ticareti fertlerin elinden 
larak birliklere vermiştir. Bu 
;rlikler teessüs ettiği zaman, 

o 
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Ovezune JF A § 
ziyeti nnlnmıyan, .b~~~e.lmilel İspanyanın geri istediği Cebclitarık ile 
tısadi şartların değıştı~nı .kav- Tanca ve havalisini gösteren harita 
anııyan tuccarlar evvela, ıtıraz 
ınişler, bu teşebbü~ü ~kan:1ete 
ğratmak istemişlcrdı. Şımdı de 
u birlikleri içinden çurütmcğe 
lışıyorlar. 

1 thal ve ihraç ~dilecek rna. 
lm cinsini, mıktarınt, pa. 

·"' 1 nı, tediye ve sevk şa~a~ı~ı 
4 ukumet tesbit eder, bu ış ıçın 
tım olan krediyi hükumet e
l!r ve biıtim mesuliyetleri dev. 

benımserse, tüccann bu iste 
apacak rolü kalmaz. Onun iÇin 
lrliklerin zaten rollerini sıfıra 
irdiği tüccarı bir kenara bı. 
arak bu işin doğrudan doğru_ 

a devletleştirilmesinin daha ta. 
li '\"e daha faydnlı olacağmı 

ia etmiştik. 

Ş chrimizde ithaliıt ve ibra
~ cat işile meşgul olun tüe
ıiıı;rıar, tabü bu fikirden h~şlan. 
ıe 1.,..~dılar. Diğer bir gazet~nı;ı ~Ç
ılJO"l"gı ankette bizim bu fıkrımıze 

lrazlar serdettiler. İleri slir. 
Ulı:leri fikirler, beylik serbest 
-Caret prensibine dayanan fıkir. 

dir. Yeni piyasaları onlar bu. 
~~orlarmış, standardizasyonu 
~'!!ar temin ediyorlarmış. Hari. 
~ticaret onlar sayesinde inkişnf 
Yormuş. 
~ugün yeni piyasa bulabilc_ 
it, ihracatı kendi te~ebbüsile 
~dardize edebilecek, ve hari. ,,,t. ticaretin inkişafını temin ede

- :lecek bir tüccar varsa, lutfen 
rsun da, bize bugünkü şnrt

içinde şu kabiliyetini göster. 

Dünyanın bugünkü şartlarını 
Yarın gitmekte bulunduğu 

t'tlan görmek lazımdır. İngil. 
e gibi, liberalizmin vatnnı o. 
memlekette bile, değil yalnız 
ret, vatandaşların mal ve 
kleri bile devletleştirilmiş. 

· l3iz, bütün dünyanın gıdişL 
~t olara~ on dokuzuncu asır 
talizmine katlanıp kalamayız. 

~ Y itekim Ticaret Vekili Naz. 
l~ mi Topçuoğlu, gazetemiz.. 
dün intişnr eden beyanatın. 
tüccarımıza dünyanın nereye 
~ gitmekte bulunduğuna işa. 
etmiş ve, "zaman şnrtlan 

ııfJ• de münhasıran şahsi ve fer-

t
tıi 11r1 ~alan ve hırsa dayanan bir ~L 
9~ et sistemine cevnz vercmcyız. 
i1'' O'. letıer arasındaki bugünkıi 

.,.e~1,rı 'at:t anlaşmalnr~nın ~u~yesi, 
[n15z~ at ve ihracat tıcaretın~n ~n r9-....... ltıtniyetlilerini devletleştır-
~ ~e çok müsaittir,, diyorlnr. 

't'ııccanmız, birliklerin tabii 
'llafına mani olacak hareket-
i! devam eder, iktısadi haya. 

... ,ıı 
!'''" 

l 
seyrini görmezlerse kendi 
lklarrnı kendileri inkar et. 
Olacaklardır. 

~f~ ~Qradenizle Baltık 
11• b 
~ enizi Birleştirildi 

loskovn, 10 (A.A.) - Kara. 
~i Baltık deni · • bağlıyan 
l>er • Bug • 
~ve knnal .. . . _..,. . 

İspanyollar Diyor ki: 

"İSPANYA 
NAMUSUNUN 
İNTİKAMINI 

ALACAKTIR 11 

Cebelitarığın Geri 

Alınması Lehinde 

Neşriyat Yapılıyor 

.Diğer Taraftan İspanya -
İngiltere Münascbatında 
Salah Alametleri Belirdi 
Madrit, 10 (A.A.) - Havas: 

Mndrit gazetesi, "Cebelitarık ts. 
panyol olacaktır,, başlığı nltında 
Cebelitarık'm İspanyaya nvde. 
tinin bir namus meselesi oldu. 
ğunu yazmaktadır. 

200 senedenberi devam etmek 
te olan bu haksızlığı, Frank:> hü 
kumeti tamir etmelidir. İspan. 
ya, namusunun :intikamını almı
ya karar vermiştir. • 

İSPANYOL • iNGİLİZ 
1\IÜNASEBATI 

General Frankonun kaynı o. 
lan İspanya Dahiliye Nazırı Ser. 
ra Suner, dün gece MadrHte İn. 
giliz Sefiri Sir Samuel Hoare'm 
verdfği ziyafette hazır bulun. 
muştur. İspanyol davetlilerden 
biri, İngiliz sefaretinde verilen 

(Sonu. Sa; 2 Sü; 5 ) 

FRANSADA 
TEK PARTi 
MESELESi 

Petain Hükumeti 

İçki Yasağı Koymıya 

Karar Verdi 
Cenevre, 10 (A.A.) - D. N . B. 

bildiriyor: Mareşal Petain hükfı. 
meti alkoliklii!e karsı enerjik bir 
mücadele açmak kararını ver
mistir. Vichv'dc alınan tedbirler 
ilk önce Fransada aperitif. bil. 
hassa apsent icmeği menetmekte. 
dir. Satnpanva ve şarap istihla. 
hine memnuiyet konulmamıştK. 
TEK PAUTİ ALEYHTARLIGI 

Action Française aazetesi, 
Fransnda bir tek parti kurulma
ı:;ı aleyhinde vaziyet almaktadır. 
Gazete. bu bünyede bir partinin 
"merkeziyet veya birlik" ismile 
tanılan eski pnrlfımento manev. 
ra1nrına çok benzivece.IZi mütala. 
<ıs•nı yurütmektedir. 

Action F,rançai~'e nazaran 
(Sonu, Sa: 2, Sil: 1) 

Bulgarlara iadesi için müzakere cereyan eden Dobruca havalisi nden bir kasaba 

ALMANYA 
iNGILTERE 
Hava Harbi 

lngilizler, Alman 

Askeri Üslerini 

Tekrar Bombaladılar 

Almanlar da lngiliz 

Şehirlerini Yeniden 

Bombaladllar 

·------ı\MACARISTAN 
Moskova ROMANYA 
Elçimiz Müzakereleri 
Geliyor 

Ankara, 10 (TAN Muhahi. 
ri bildiriyor) - Moskova Bü. 
yük Elçimiz Ali Haydar Ak. 
tayın önümüzdMti hafta için. 
de 1\loskovadan şehrimize 
mczunen geleceği haber ve.. 
rilmektedir. 

Büyük Elc:imiz, burada se. 
kiz on gün kadar kaldıktan 
sonra tekrar Moskovaya. dö. 
necektir. 

Bu müddet zarfında kendi. 
sinin hükumet erkanı ile gö
rüşmesi muhtemeldir. 

Macarlar, Yeni Bir 

Muhtıra ile 

Tekliflerini Bildirdiler 
-0-

Kral, Müzakereleri 

idare Eden 

Sefirlerle Görüştü 
Bükreş, 10 (A.A.) - Fevka. 

Londra, 10 (A.A.) - Dün gece lade murnhhas sıfatile Budapeş-
dtişman tayyareleri müteaddit CUMHURiYET tede Macar zimamdarları He ilk 
mıntakalar üzerine bomba hü. teması yapan Romanyanın Roma 
cumları yapmışlardır. İngiltere. G AZ ETE S 1 Sefiri Bossy, dün Kral Karo! ta. 
nin Şimali Garbisinde bir şehir. rafından kabul edilmiştir. 
de bombalar bir kaç ev yıkmışlar Bulgar hükumeti ile Sofyada 
ve aralannda ölü de bulunan mü. KAPATI LD 1 ilk teması yapan Cadere de Kral 
teaddit kimseleri yaralamışlar. tarafından kabul edilmiştir. BnŞ-
dır. Bazı Cenubu Şarki. Simali vekil Gigurtu ile Hariciye Nazı. 
Şarki. Cenubu Garbi ve Galles Cumhuriyet Gazetesi, Vekiller rı Manoilescu, bu mülakatlarda 
mahallerinde bombalar evleri ha Heyeti kararıyle kapatılmıştır. hazır bulunmuşlardır. 

Buna sebep, bu gazetenin Matbu. 
sara uğratmıştır. Bu mıntakalar· at Kanununun 50 inci maddesine Macar Sefiri Bardossy, dün 
daki yaralıların adedi azdır. Bir aykırı neşriyatta bulunmuş ol. akşam Kont Csaky'nin bir muh-
ölü vardır. masıdır. tırasını Hariciye Nazırına tevdi 

Dün İngiliz hava kuvvetleri Matbuat Kanununun 50 inci ctm:ştir. 
Guernsey'de düşman işgali altın. maddesinde şöyle denilmektedir: Bükreş siyasi ma~~il~eri, . bu 
da bulunan tayyare meydanını "Memleketin umumi siyasetine do- !'"~htıramn Macar huk~ınlct.~nın 
ve Brest civarında Poulmie cl.çniz kunncak neşriyattan dolııyı icra Ve-

1 
ıkı memle_ket a~asm~~k.ı .ır.uza. 

tayyareleri üssünü bomba ve mit killeri Heyeti kararlle gazete veya I kerelere aıt tekhflerını ılıtıva ct-
ralyöz ateşine tutmuşlardır. mecmualar muvakkaten tatil olun:.ı· ı tiğ"ni zannetmektedir. 
Akşam hücuma devam edilmiş, bilir. Bu suretle kapatılan gazete veya "Memleket muhafızı,, namı 

ve ~ir kaç kere hangarlar ve yer mecmuanın '?eş;ine devam edenler 1 altında tanınmış olan ve ''Ru 
dekı tayyareler ve petrol depola. hııkkında ıs mcı madde hükmü tatbik men gençlikleri . nin stattiledn. 
rı bombardıman edilmiştir olunur. d l l ' t dTt ·· • • Bu suretle kapatılan bir gazetenin 1 e yapı mış o an a ı a muna. 

Almanyada Ludvıg~hafen ~e mcsulleri tatil müddetince başka lılr sebetile "Hitlerci gençlik,, birli. 
C~longne cep~ane fabrikaları bu. I iı:lmle gazete çıkaramaz .. " ği ile "Alman genç kızları., bir. 
yuk .hasara ugratılmıştır. •Yukarıda adı geçen ıs inci madde, liğinin bir murahhas heyeti Buk 

Dığeı: tayyare ~~oları ?a Ruhr. 50 nci madde de~!'ıletile kapatılan gıı. reşe gelmiştir. Murahhaslar, Ru. 
da demıryolu munakalatına ve ıetcyi her hangı bir şekilde çıkar- men gençler birliğinin misafiri 
Almanya, Holanda, Belçika tay· mıyn tesebbüs edenler hakkındaki ce- olup. Sinain'da Veliaht Prens 
yare. meydanlanna hücum etmiş.. zal hilkümleri ihtiva etmektedir.. Miş~l tarafından kabul edilerek, 
lerdır. Karpatlarda yapacakları iki gün. 

MANŞ HARBİ ihracı Lisansa tük bir seyahat esnasında, ''mem-
İnJZiliz kaynakları JZecen per. leket muhafızı birliğine,, şef ye-

şembe günü bir gemi kafilesine T Gbİ Mevad tiştirmeğe mahsus iki mektebi 
karsı yapılan Alm:m tayyare hi.i. ziyaret edeceklerdir. 
cumunda Almanların 60 tayyare Ankara, 10 (TAN) _Ticaret TAYYARE KAZALARI 

'.Wll ................................................................ ....... 

AŞK 1 N TEMİZi 
Milli, Hissi ve Aşki Roman 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Satış Y<'ri: T A N - İstanbul Fiyata: 100 Kr . 

._ __________________________________________ ___ 

Reisicümhurumuz, Dün 
Akşam Sıvası 

Teşrif Buyurdular 
Sıvaslılar, Milli Şefe Olan Derin Bağlılıklarını 

Duyurmak Fırsatını Bir Daha Bulduklarından 

Dolayı Fevkalade Sevinç ve Neşe İçinde 

Bayram Y apmıya Başladılar 
Sıvas, 10 (A.A.) - Reisicümhur Milli Şef İsmet İnö

nü bugün saat 17,15 de Sıvası teşrif ettiler. İstasyonda 
Tüm Komutam, Vilayet, Parti erkanı ve on binlerce halk 

Japonların gözdiktiklerl Fransanm Hin 
diçini müstemlekesini gösteren harita 

Uzak Şark Meseleleri 

İNGİL TERE 
ÇİNDEKİ 

KITALARINI 
GERİ ALIYOR 

Hindi Çiniden Çine 

Silah Gitmemesi 

Temin Ediliyor 

1 

kiitlcsinin cundan sc\ gi tezahür. 
lcrilc knr ılanmı 'c doğruca ika. 
metlerine tahsis edilen vali ko. 
nnihna inmi ]erdir. 

Sı\'ashlar, 1\1illi Şefe olan bal 
lıhkJarmı duyurmak fırsatını b11 
dalın bulduklarından sevine v 
ncsc içinde ba ·ram yapmakı. 
dırlnr. 
ZİRRAT VEKİLİ BURSAYA 

GİTTİ 
Bursa, 10 (A.A.) - Ziraat Ve. 

kili Muhlis Erkmen dün akşam 
Karaköy yolile şehrimıze gel. 
miştir. Ziraat Vekili birkaç gwı 
şehrimizde istirahat edecek ve 
tetkiklerde bulunacaktır. 

İtalyanlara Göre: 

İngilizlerin 
Resolution 
Zırhhsı 
Batırlldı 

--o--

İtalyanlar, Somafİ) 

İşgale Devam 

Ettiklerini Bildiriyorlar 
Londra. 10 <A.A.) - Bu~n ı 

İtalyan tebliı?i "emin bir mem. 
hadan oıtrenildiı?i" kavdile İtaL 
yan tayyarelerinin 8 A~stoı 
vnptıklan taarruz neticesınd 
lr>ı?iliz safıharp ı?emisi Resolu. 
tion'un kıç tarafından ağır hasa. 
ra uğradığını. bir torpido muh.. 

-o-- rihinin de ciddi surette hasara 
Amerika. Uzak Şarktaki ui!radıi'!ını bildirivor. 
Deniz Kuvvetlerini Geri SOMALİDEKİ VAZİYET • 
Çekmemiye Karar Verdi Somalideki vaziyete relince 

Tnı!iliz teblii'!i. İtalvan kuvvet e. 
Tok\·.o, 10. <f4- .A.l.:- H~ndiçini': rının esas İnı?iliz mevzilerı 

den Cı;ıe sılah gonderılmemes.ı doğru ilerleme hareketlerine de. 
m~s.elesıyle .. m_eşgu~ olan Ge~eral 1 vnm ettiklerini anlatıvor. İtalv n 
Mışıhara hukumetınden .. ta1ı!11?t teblil!i. İtalyan kuvvetler n 
alar?k. . Fransız taahhutl~~ının Somalide Adueina'vı isı?al ett • 
ta~bı~ı?ı. kon~rol .. et.~ek uzere !erini. Berbere limanını tavva 
Hındıçı~ıye. donmustur. . ile bombardıman e.derek bir g 
Dom~ı -'~J~n~ı. bu a~det~n !"rnn mive bombn isnbet ettirdikler 

sız _Hın~ıçınısındekı ~u~umet ve yerde bulunnn iki İnı?iliz ta,. 
mahfıllerı taraf!ndan mus~ıt su. varcsini tahrıp ettiklerini. Bun 
rette karşılandıgı ve mezkur m~- mevkiinde İnı?iliz kamyon ve oto. 
k~mla~ı~ bu avdetten J~po.n. h.u: mobillerini bombaladıklanm. İn. 
~umetınlın F~ansız Hı~dıçı.nısı ı?ilizlerin Harar. Adzc ve Musav 
ıle. dost uk munasebetlerı. ~ı'·~- va üzerindeki ucuslarının netı 
setıne. dev.a~ _a_:zusunu ıstıd1.a1 vermediı?ini bildirivorlar. 
cy.~edıklerını. ılav~. etmek_t~dır. İtalyan tebligi gosterilen haf f 
Muzakerelerın tt:srııne çal1S1.ma_ bir mukavemeti miıteakıp Kori 

kavbettiklerini, bu muharebeye 
800 Alman tayyaresinin iştirak yekfileti~ ~abancı memleketlere 
ettifdni teyit ettitken başka t?emi ıhı_:aç ~ıl~cek m~h?ul ve ma. 
kafilesinden batan J?cmilerden mullerın l~sansa tabı t.utulma.sı 
birinin de Alman tayyareleri ta- hakk~ndakı. karar.na?1enı1?' tatbık 
rafından batırıldığını teyit edi-1 suretıne daır yenı bır ~alımatna. 
vorlar. Üç İn.ı?iliz aernisinl hü. ~e . ha~ır~amış ve alakadarlara 

Gazeteler son günlerde bazı 
tayyare kazaları vukubulduğunu -

sı beklenmektedır. .. dil'in işgal edildiğini ilave edıyor 
(Sonu. Sa; 2 Su: 1) İngiliz tebliğleri şunları an 

tiyor: Fransız tayyarecileri t 
fından yapılan keşif uçuşunda 
sonra İngiliz tayyareleri Harz 
şa'yı bombardıman etmıştir. Mu 
savvn'da rıhtım üzerine bomb 
lar düsürulmüş, tayyare dafıı b 

bildiriyorlar. Rumen hava kuv. 1 N G 1. L T E R E 
vetlerine mensup iki tayyare 
düşmüş, iki subayla üç er ölmüş 

!~~ı~:~~r iki tayyare hasara uğ. AMERIKADAN 
cum botları batırmıştır. Bu bot. , bıldırmıştır. 

(.Sonu. Sa: 2 Sü; 4) ~------~-~~-~~---~-----~ 

M 1 Al 
tarya yuvasına tam isabetler k 

İngilizlerin sık sık bombaladıkları Almanların me~hur Kropp fa brikalannın umumi görüniişü 

G zeme ıyor dolunmuştur. Bundan başka b 
sahih havuza da bombalar isa 
etmiştir. Mni Adaga'daki benzi 

Almanların Gayretine deposu tutuşturulmuştur. Cenu.. 

---o---

Rağmen Bunları 

Serbestçe Naklediyor 
Nevyork. 10 (A.A.) - Alman 

ların hava ve denizdeki bütün 
gayretlerine rağmen, İngiltere 
Amerikadan mebzul miktarda 
harp malzemesi nakledebilmekte 
ve bu is ic'in binden fazla vapur 
ktıllanılmaktadır. 

lnp.ilterenin. Amerikaya sipa. 
risleri iki bu<'uk milvnr dolar 
tahmin edilmektedir. Bu arada 
11 bin tavvare siparis edilmiştir 

LONORAYA MÜ4": HiT 
GÖNDF.RİLiYOR 

Rrıosevelt, Alman1arın İneilt" 
reye karşı yapacakları hüyük 
taarruzda veni usuller kullana 
caklarını t~hmin etmek istrdi,i( 
1 ı::in deııiz harekiıt dairPsi şef mu. 
avıni Kont Amiral Ghormlev'j. l Londra Elçilii?ı nezdine husu;;i 
müşahit olarak tayin etmistir. 

• 

bi Afrika tayyareleri Nigellı 
bombardıman edere~ iki tayya, 
rcvi VPrdc tahrip ctn.ıştir. 

İngilız deniz tayvarelerindeıt 
biri Somalide Zeıla'yı bombardı 

(Sonu. Sa: 2 Sil; 4) 

Yeni Terfi 
Listeleri 

Flazırlanıgor 
Ankara 10 <TAN) - Mil 

Mudafaa Vekaleti. subav terf 
listesi hazırlıklarını bitirmek u. 
zeredir.Diger taraftan Adliye V • 
k:ıleti Ai!ustos 1940 tarihinde t r 
fi mi.ıddetlerım dolduran h k n 
müddeiumumilerden terfie m 
tahak ol nların bir fütesin· 
zı~ıamıv ba Jamıstır. Emn· 
aırıirlpr arasındaki terlı \ n 
listesi de buı?ünlerdt> ıkmal edıl 
cektir. 



YAZAN: iSMAiL HAKKI 

er Zamankinden Daha Fazla 
Para Sıkıntısı Çekiyorduk 

- 30 _ du. İzahat istedi. Ben de kendisine, 
1 Adapazarında vaziyetin fena ~lduğıı. 

o aya gönderilislerinden nu, şehrin nerdeyse, Kuvayi Inziba-
.lllllltJll..,. nra, Hacı Vas!ı İstanbu- tiye t, rafından işgal cdilccegıni söy

Ve te kilat yapmıya gon- led m. Ve Paşayı uğurladım. 
kada:ılarından sıkayet ede- Çok geçmeden tesarluf bizi, bu se-

fer de, Üsklidar j nd rma tabur ku
lYl"lndnm Binbaşı Remzi (-1). Gebze 
japdanna kumandanı Nail (5) Beyler
le 'e bir jandarma miıfrezesile karsı
ıa~ıırdı. Yahya Kaptan hi'ldi~esinden 

• or.ra, benim onlar h kkında iyi bir 
tık im yoktu. Nitekim onlar da beni 

..t1~~~1ak.tad r. D\ha simdıdcn '3r- .,01 tiııce tuhaf bir vaziyet takındılar. 
, teh\keli dedikodu-ı Ben. y, rı cddi, yarı şaka olarak: 

duruyor!" "- Hatıı·ınıza gelenden korkmn. 
soyleyen Va fi BE.'ye, 15. I j·ın ... dedim, şimdi ~ırası değildır!" 

at verildi. Kendi i tek- Onlar da geçtikten sonra, kalabn
derild . Adap:ızarmdakl ır , bir sivil karıle. ile karşılaştık, On-

da. tuttuklan yolun, bır ı r ara ında sonra, mebus olan mer
••r.•ımı&ıneller yarattığı bıldiril- hum Tunalı Hilmi Bey, şimdi mebus 

bu rkadaşlnr, teşkılata, bulun::ın Ruşeni ney, s bık Bilecik 
verd lcr. F kat buna mebusu ve lühik Beyoğlu Belediye 

!erinden sa madılar. hastanesi ba~hckimi Fikret Bey, Ga
• Yenibahçeli Si.ıkrli, \e lata pol s merkez memuru Elheın (6) 

a bırlikte "Kırcaalı" kô- Be.v de vardı. Onlar da etrafımızı ı;e
uyordum. Adapnzarm- \ırcrek bizden maIUmat aldılar Ve 

~:ll•ldaıı'1.ann bildiklerinden şa~- ittiler.' Nıhayet tam Demirciler kôyü
ıze orada, ylne Hacı ne gireceğim sırada, Dayı Mesudu gör_ 

'"'·~-nııısti. Zaten onlarla bizler d;im. Ve hemen ntımdan indim. Eli
~':!il!IJllııtataydık. Ve hareketlerin- mi tutan Dııyı J\.fe udun h::ılinden, be-

emnun değildik. nimle köy dışında konu mnk istediği 
da, Colak İbrahim (l} de r.s·kardı. İlk suali şu oldu: 

kaçarak "Kırcaali" ye 
.-,c--,.-"' .. '""''nden b'zimle beraber 

ettik. Fakat o: 
ed , P ayı (Atatürkü) 

""'!"'"'·'mtıın yanına gidersem, daha 

"- Rııkı getirdin mi?" 
Gülerek: 
"- Evet ... " dedim ve heğbenin gö

unden bir :;işe cekerek eline verci' ıı. 
O. matrıısını rakı ile doldurdu. Bir de 
so .an aldı ve Rıfat Ça\'uşu: 

"- Haydi sen isine bak: Biz, su 
kar ıki sırttnyız!" diyerek savdı. 

Bırlikte yiırümege başladık. IIaya
lımda en iyi tanıdıgıın insanlardan 

Bir Firın 15 
Gün Müddetle 
Kapatılıyor 

Divanyolunda fırıncı Sıtkmın 
ekmek hamurlarını üzerine ser
diği pasa denilen bezlerin pek 
kirli olduğu görülmüş, yapılan 
muayenede de bu cihet sabit ol
muş ve Sıtkı mahkemeye ~eril~ 
miştir. Dün Sultanahmet b1rmr.:ı 
sulh ceza mahkemes'nde yapılan 
duruşma sonunda Sıtkmın fırı
nının 15 gi.in müdçletle kapatrL 
masına karar verilmiştir. 
Diğer taraftan belediye mii. 

fottişleri, son bir ay içinde 1 ber
ber, 2 lokanta, 2 ahçı, 3 fırıncı, 
1 kasap, 1 yağcı, 10 gazino~.uyu 
cezalandırmıslardır. Ceza goren 
gazinolar arasında Kadıküyde 
Küçük Moda, iskele civarında 
İnci, Yenikapıda l\'Iavi •ru.1a ga
zinolarile Büyükadada Çanka
ya otel ve lokantasile Sümer lo
kantası da vardır. Ayrıca noksan 
vezinli 313 ekmek ve francala da 
mi.ısadere edilmiştir. 

Piyasada: 

Kereste Fiyatlarının 
Tetkikine Baılanıyor 
Dış Ticaret Reisi Servet Berkin, bu 

akşam Ankaraya dönecektir. Sarvet 
Berkin, kereste fiyatları üzerindeki 
tetkiklerine A nkarada başhyacaktır. 

Dün ithalat birliklerini tetkik eden 
dış ticaret mtidılı ü, birlllder umumt 
Ulibi Sa"ıihle birlikte bu~ün bu bi~llk
lerin daha mükemmel bır organızma 

ile çalışabilmesi için bazı tedbirler a
lınmasına lüzum görmü tür. 

iHRACAT VAZlYETİ an yine ve her zamandan 
aıkıntısı içindC'vdik. Hattil 
civarımızdaki Ziraat Ban-

Dlevcut nukuda el koym:ıYJ 
F kat Paşa, buna razı ol

~;;~lbuld., Çolak İbrahim ve Kus
Kandıraya geldiler ve 

Ziraat Bankasınrla bulunan 
lirayı bir senet mukabi

. Bu p ranın 1000 lirası. 
kuvayı Milliyesinin ihtiya• 

bir si D:ıyı J\!E.'suttur. Onun içini, ken- Son günlerde ihracat yeniden gev
di içim gibi bilirım diyebilirim. Ha- şemiştir. Bunun kısmen nakliye vası. 
line bakınca, kolaylıkla anladım ki, o, talannm noksanlığmdan ileri geld' ği 
o ;ında soğukkanlılığını cok güç tut. söyleniyor. Akdenize nakliyat için Yu_ 
mnktadır. Fakat buna rağmen, neden- nan vapurlarının faaliyete geçmesi 
se bir türlü, ağzındaki asıl baklayı çı- beklenmktedir. Limanımıza gelen mo. 
karmıyor. birbirini tutmayan bir yı- torlü üç büviık Yunan gemisi Yunan 
ğın söz söylüyordu. adalarına balık, izabe kumu kötürecek-

Ustelik, benim de bir sunl sorma- !erdir. Dıin yalnız Finhındaya Karade_ 
ma vakit bırakmıyordu. niz yoluyla on bin kilo yaprak tütün 

ını da İstanbula gön
kalanı da, Pa amn emrine 

Biraz sonra etrafı ormanlatUı mıı- l gö•1derilmiştir. 
hat olan sırta varmıştık. Ben. ilk sunl RUMEN HEYETi GELIVOR 
olar k, Şukriinlin nerede bulunduğu- Şehrimize geleceği yazılan Rumen 
nu sordum. O bana bir sualle muka. ticaret heyetinin Salı giinü muvasalat erde, Vaşington sefiri Muh· 

a tasile İtalyanlarla bir an-
7a0ıhnış, İstanbuldaki arka

bir kısmının An lya tari· 
-4nkaraya gonderilmeleri temin 

bel€ etti: 

"- Siikrüniln nerede olduğunu sen 
de bilmiyor musun?" 
"- Ben nereden b!lt>bilirim?" 
O zaman, Dnyı'nın teessüriı büsbü

tün arttı: 
B bu h beri oğrenince, 

Jtterkez.imlı olan Kuşcalıda, 
bktan emekli Fehmi Beyi bıra. "- Halbuki, dedi, ben de senden 

l>ent c Ier koytlne,. çeklldık. haber alacağımı umuyordum. Siıkrü, 
•da, fstanbuldan gelecekleri bil- j yın•eri. ~ckir (7) ~c b rlikte Adap. z.a

ri:ıllPlll kumand nlan beklemiye bas- rına gıttı. Oradakı arkadaşların mu l
ltumandanlar arasında, Fev-1 taç bulun~ukları öteberivi götürmeye 

da va dı. (2) Onlar, Adapazarı 
1 
memur edılmis. Giderken: 

araya geçeceklerdi. (Devamı Var) 
len yeni bir emir üzerine, 

plli Rıfat Cavusu (3) a- (1) Sabık Bilecik mebusu. 
K d ray hareket ettjm: Kan- (2) Mareşal Çakmak. 

bana iki bin Ura para verıle- (3) lzmlrln istirdadında, ora ııUm. 
Ben de bu paranın bin lirasını j rük muhafaza teşkilAtına memur e· 

IÖnderecektim. dilmiştl. Şimdi nerede bulunduğunu 
y hatten dönerken. De- j bilmlyirum. 

Ya nlarındn, gürbıiz bir de- 1 (4) Jandarma müfettişi. 
Jastl dık: Yüksek ve iyi bir (5) Halen nerede oldul:lunu bllmi-
ti. Yl'de~inde bir diğer at yorum. 

Ondan b'raz sonra da Fevzi 16) Şimdi Amasya Ağırceza reisi-
kar ılas ık. Atını durdurdu. dlr. 

g ldiğimizi sor- (7) Simdi mebustur. 

(Başı 1 incide) 
CIJmEKt İNGİLİZLER 

GELİYOR 
iye Nazın "Matsuoka,. 

ıCiherenin bugün içindeki bu
f\lj~hJi:U fevkalade müskiil bey. 

.al:~:lllıilel vaziyetin bir neticesi o. 
- .... -- Çındeki kıtalarını geri çek_ 

.,..-ı~.uu Ve bu vaziyet karşısında 
0!''!1!!1'11« türlü hareket etmek im

bulunmadığını söylemiştir. 
tün Japon gazeteleri de bu 

ile meşgul olmakta ve tn_ 
~!erlin bir daha Çine gelm·ye. 

anlatarak İngilterenin 
en çrkilmekle Japonya ile 

betlerini ıslah etmek iste. 
soylı.iyorlar. 

TEVKiF EDİLENLER 
Dcmıel Ajansına göre, Zan. 

İngilizler tarafından tev. 
Ol'QJlan Japonlardan biri hu. 
haricine çıkarılmıştır. İkisi 
mevkuftur. 

iye ~azın Matsuoka tev
t mesel~i hakkında demiş. 
ki: 
"İnflliz tevkiflerinin sadece 
Rfltere hiıktimetinin mukabele. 
lmısil arzusundan ileri geldiği. 
.zaımetmiyorum. Bu tedbirde 
nazarda görülenden fazla bir 

mevcuttur. Sebep bundan 
nahoştur. Japon cevabının 

oldulunu ve ne olacağını söy. 
mem... • 
AMERiKADAKİ KANAAT 
a 0

n,l!ton, 10 (A.A.)-: Summer 
elles, Uzak Şarktaki Ingiliz fi

geri cekilmesine rağmen 
erika hukıimetinin oradaki 

vvetlerini geri çekmek niye.. 
.-ııa1.1ıc olmadığını ve takip ecl ilen 

tte bir değişiklik mutasav
olmadığını söylemiştir. 

Amerıka siyasi mahfilleri, İn
kıtalannın .ı:ceri çekilmele
lyl karşılamamakta ve bu 

beynefmilel asayişın te-
için Amerika kıtalarının iş.. 
pek fazla arttıracağı ka
dedirler. Ayni mahaiil, u. 

Yeni Hindistan 
Baıkumandanı 

Londra, 10 (A.A.) - Mare. 
şal Sir Edmond İronside'in pek 
yakında Sir Robert Cassele'in 
verine Hindistan baskumandan
İığına tayin edileceği bilcliril. 
mektedir. Daily Telegraph, çok 
muhtemel olan bu intihabın Hin 
distanın strateji bakımından e
lan bugünkü ehemmiyetini gös. 
terdigi kanaatindedir. 
Mareşal İronside'in, iki sene 

Hindistanda bölge kuman:fa.nlığı, 
sonra umumi karargah kuman. 
danlığı vardır. 

zak Şarkta bir yatıştırma hare
ketinin müşkiıl olacağını san. 
maktadır. 

JAPONYADA YENİ TESKİLAT 
Hariciye Nazırı Matsu~ka bir 

mülfıkat esnasında matbuata be
yanatta bulunarak karışık ve 
beklenmiyen ihtimallerle dolu 
bugünkü vaziyete karşı yeni sL 
yasi teşkilat vücude getirerek, 
yeni bir nizamın kurulmasına ta 
raftar devletlerle işbirliği yap
mak suretile Asyada yeni ve bü
yük bir iktrsadi blok te5kil ey. 
!emek lazım geldiğini söylem· Ş
tir . 
ÇfNLİLER DE HfNDİÇl:SIYE 
GİRl\fEÔE HAZIRLANIYOR 
Changai, 10 (A.A.) - Tchoung-

king'den gelen ve Çin matbuatı 
tarafından neşredilen haberlere 
nazaran, Japonya Hindiçiniyi is
tila ettiği takdirde, Çin kıtaları 
da bu memlekete gireceklerdir. 
Gazetelerin beyanatına göre, son 
iki gün zarfında talim görmüş 5 
Çin fırkası ve motörize cüzütam. 
lar Kweichow'u terk ile HindL 
çini hududu civarında Yunnain 
ve Kouangsi mıntakalarına git
mek emrini almışlardır. 
ÇAN - KAY-ŞEK'İN EVİNE 

BOMBALAR Dt)ŞTÜ 
Japon tayyarelerinin Çungking 

üzerinde yaptıkları bir baskın es
nasında Mareşal Çan ~Kay _ $e
kin evi kısmen harap olmuştur. 

edeceği bilclirilmi tir. Heyet b r gtin 
şehrimizde kalarak Ankaraya gidecek. 
tir, Evvela pamuk mübayaatı için ya
pılacak mukavelelerden sonra d · ğer 
mallann mübayaası için Aııkarada 
goriışmelere başlanacaktır. * ALMANYA YA muayyen bir mik 
tar arpa, kuşyemi lhrnç edılcceğl kin 
ıhracatçılar arpa ve kuşyem· stoklarını 
arttrrmıya başlamışlardır. Bu sebeple 
fiyatlarda 20 - 30 para kadar tereffii 
olmuştur. Deri piya&ası da isteklen_ 
miştir, 

Spor: 

PENTATLON 
Şampiyonluğu 

İstanbul atletizm Pentatlo:ı bi
rinciliği dün Fenerbahce stadın
da yapılmış, Fenerbahçeli fot. 
bolcu Melih beş yarıştan 1500, 
200, cirit müsabakalarında bi. 
rinci gelerek 3211,82 puvanla ye
ni Türkiye rekoru ile bu sene de 
pentatlon sampiyonu olmuştur. 
!kinciliği Kuleliden Hayri, üçfö1 
diltigü Fenerbahçeli mi.ıdafi Şev
ket kazanmıstır. 

YÜZME YARIŞI 
Kadıköy Halkevi tarafından 

tertip edilen Moda ile KaJamış 
arasındaki yüzme yarışı, dün iu
tizam içinde yapılmıs ve ~2 kişL 
nin iştirak ettiği yarışta, 18 kişi 
müsabakayı nihayctlendirıneğe 
muvaffak olmustur. 

On sekiz kişi. içinde siir:ıt re
kor1. ı eni Galatasaraylı Mahmut 
ile İstiklal lisesinde İbrahim a. 
rasında sıkı bir mücadele olmuş 
ve neticede Mahmut, yarısı ter
ketmiş, İbrahim 42 dakika 14 
saniyede birinci, Galatasaraydan 
Vedat ikinci, Galatasaraydan 
yorga üçüncü olmuştur. 

AT YARIŞLARI 
Yarış ve ıslah encümeni ta

rafından tertip edilen at yar!şla. 
nnın beşinci haftası bugün VeJı. 
efendi sahasında yapılacaktır. 

Müteferrik ~ 

"Dumlupınar .. Yarın 
lskenderuna Gidiyor 
İskenderun ile 1 t:ınbul arnsıncla 

:ı iık naklıyatı için seferlere, yann 
b şlanacaktır. İlk olarak Dumlumnnr 
v•ıpuru .ı;:ıdeı:ektir. Vapur, bütun ıske
iclere uğrıyacaktır. 
İstanbulda bulunan Ticaret Vekfı

let; teskilftUandırma madur muavini 
Sayda, hükômetln buğday fıyatına 
y;ıpacağl zammın İstanbul piyasasın
da ve ekmek narhında husule getire
celU tesirleri tetkik etmek için diin
den !Ubaren Belediye ve Zahire Bor. 
sa..-ne temaslara baslamıştır. * MAARİF Vekili Hasan Ali Yü
cı>l dilnkil trenle şehrimize gelml tir. 

.,\. BAKIRKÖY ve Eyüp kayma
kamları, Dahiliye VekAletlnce birer 
takdirname ile taltif edilıni terdir. * GÜMRÜK ve İnhisarlar Müste
san Mahmut Nedim sehrimlze gelmiş
tir. Mi.lsteşar birkac günlük tetkikat
tan sonra Ankaraya dönecektir. 

TAN 

Ankara 
Müsabakaları 

- lstanbul Tenis 
Başladı 

lstanbul İcra 
Teşkilatı da 
Genişletiliyor 
Yeni İcra ve İflas Kanunu 11 

Eyltılde meriyete girmektedir. 
Bu sebeple, İstanbul adliyesin. 
deki icra teşkilatı genişletilecek
tir. İcra kadrosuna yeniden hir 
merci hakimi ile miktarı kafi 
memur ve birçok katip ilave e
dilecektir. 

İstanbul - Ankara tenis müsabakaları .Jün Sürpagoptaki _yeni (Kort) 
larda başlamıştır. Müsabakalara bugün saat dokuzda devam edilecek ve bu 
suretle İstanbul - Ankara galibi meydana çıkacaktır. 

Yeni. kanun, işlerin seri ve e
nün bir şekilde intacını amir bu
lunmaktadır. İcra merci hakim. 
lerinin salahiyetleri de tev::i e
dilmiştir. Şimdiye kadar hukuk 
mahkemelerinin bakmakta ol. 
dukları icraya ait bir kısım da
valara da badema icra merci ha
kimleri bakacaklardır. nu me • 
yanda istihkak davaları da icra 
merci hakimleri tarafından tet
kik edilecektir. Bu suretle hem 
hukuk mahkemelerinin işleri 
nisbeten azalmış olacak, hem de 
icra muamelatı daha kısa yoldan 
ve daha seri bir şekilde neticele
necektir. Bir AvukatHakkında 

Kanuni Takibat 
Yapılması Kararlaştı 

DEFTERDARLIKLA 
Belediye Arasında 

lhtilôf Yok 
Suadiye Gazinosu hakkında verilen 

15 günlük sed karan, yarın akşama 
kadar itiraz edilmediği takdirde ken_ 
diliğinden tasdik edilmi& olacak ve ga. 
zinQ Sah günü sabahından itibaren 
seddedilecektir. 

Dün sekizinci asliye ceza mah • 
kemesinde bir hakaret cürmü
meşhudu davasına bakılmış ve 
davacı olan avukat hakkrnia ka
nuni takibat yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Durusmadan anlaşıldrğrna gö. 
re, suclu Salahattin, avukat BC'h 
cete 2500 liralık bir davanın ta
kibini havale etmiş, fakat ara
dan bir buçuk s~ne geçmiş olma
sına rağmen, avukat bu davayı 
- kendi ifadesine nazaran Sa. 
lahattinin cmrile - acmamıştır. 
Bunun i.izerine Salahattin, dava 
dosyasını avukattan cebren al
mıs, avukata da, baroya hakkrn 
da !';'kayette bulunacağını sijyle
mistir. Avukat, baroya şik<iyet 
et~emek şartile Salahattine ::!50 
lira tazminat vermeğe, aldığı 150 
lira ücreti vekaleti de iade et
mcğe razı olmus, Salah:ıttine 

400 liralık bir senet vermiştir. 
Cuma günü için de 400 liraya 
mahsuben yüz lira tediy~sini ta
ahhüt etmiştir. 

Avukat Behçet, bu parayı gö
türmeden evvel, müddeiumumi. 
liğe müracaat ederek Saliıhattin 
i5:minde birisinin kendismden 
tehditle para istedi,!1ini bildirerek 
istida vermiş. mi.iddciumumilik 
te istidayı polise havale etmiş 

lngilizlerin Bir 
Zırhhsı Batırddı 

(Ba~ı 1 incide) 
man etmis ve yeni tesis olunan L 
talyan karargahına pike hücum_ 
!ar vapaak zararlar vermistir. 

İTALYAN GEMİI,.,ERİNE 
TAARRUZ EDİLDİ 

Şimali Afrikada, İngilizlere gö 
re, İngiliz tayyareleri Tobruktaki 
İtalvan gemilerine taarruz etmiş, 
bir vapura bomba isabet etmiş ve 
vapur yanmıştlr. 8 Ağustosta dü. 
s[irülen 15 İtalvan avcısına karşı 
düsen iki İngiUz tavvaresi pilot. 
lar.rndan biri kurtarılmıştır. 

ltalyan tebl'ifr Mirsa Matruh 
istasyonunu Sidi B:trani'vi bom
bardıman e1.tiklerini bildiriyorlar 

İtalyan tayyareleri bu sabah A
denc taarruz etmişlerdir. Bir tn_ 
giliz askeri ve 3 verli ölmüş, 5 İn
giliz askeriyle 12 yerli yaralan
mıı::tır. Maddi hasar az ehemmi
yetlidir. 

İŞGALİN KIYMETİ YOK 
Londra gazetelerine göre, İtaL 

yanların bütün Somaliyi dahi iş.. 
gal etmeleri bir kıymeti h~iz de. 
ğıldir. Çünkü deniz hakimiyeti 
İnRilterededir ve Somalinin işgali 
İngilterenin muvasalasına bir te. 
sir icra etmiyecektir. 

Almanya - lngiltere 
Hava Harbi 

(Başı 1 incide) 
!arın biri batırılmış ve biri de ha_ 
sara ui!ramışfar. Batan İn,.e:iliz 
.e:emilerinin tonajı 17.000 dir. Bu. 
na muhalif olan Alman iddiala. 
rının aslı yoktur. 
Alınan netice, İn,E?ilterede de. 

rin hosnutluk.uvandırmıştır. 
ALMANLARA GÖRE 

Alman tebliği, bugün 8700 
tonluk bir İngiliz vapurunun ba 
tırıldığını bildidyor. Ve Alman 
tayyarelerinin İngiliz silah fab
rikıı,larile limanlara, deni71 tez
gahlarına, hava meydanlarına ve 
dafi bataryası mevzilerine taar
ruz ettiklerini ilave ediyor. Teb
liğ, Almanya üzerinde uçan iki 
İngiliz tayyaresinin daha düsii
rillmesile Alman tayyare dafii 
topları tarafından düşürülen tay 
yarelerin (1500) e vardığını bil. 
diriyor. 

ve polis avukatın vereceği para. 
lara işaret koyarak, bu paralar 
Salahattine verilirken bir cür
mümeşhut yapmıştır. 

Bu cürmümeşhut vaziyeti kar 
şısında şaşıran Salahattin, avu
kata: 
"- Bu ne iş? Bana borcun o

lan parayı verirken ne diye cür
mümeşhut yaptırıyorsun, sen 
bu paraları benden davanın ne
f celendirilmesi için almış de. 
ğil misin?,, 

Ve iddiaya göre, bu arada ha. 
karctamiz bazı sözler de sarfet. 
miştir. Avukat Behçet, bu cüm
leleri hakaret telakki ederek pa
ra cürmiimeşhudundan başka 
bir de hakaret cürmümeşhudu 
yaptırmıştır. 

Muhakeme neticesinde hak1m, 
SaHihattine hakaretten dolayı 3 
gi.in hapis, bir lira da para ceza. 
sı vermiş, fakat hadiseye avu. 
katın haksız hareketinin sebep 
olduğunu ileri sürerek, verdiği 
cezayı iskat etmiştir. 

Müddeiumuminin talebi üze. 
rine de, avukat hakkında baro
ca takibat yapı1masına karar ve. 
rilmiş, bunun için de para cür. 
mümeşhuduna ait tahkikat ev
rakının zabıtadan celbi ile mücJ. 
deiumumiliğe tevdüne karar ve
rilmiştir. 

Fransada Tek 
·Parti Meselesi 

(Başı 1 incideı 
bövle bir parti. eski partilerin 
sevviatının muvakkat bir melcei 
olacaktır. 

SEFİR YETİSTİRİCİ 
FİDANLIK 

Fransa Hariciye Nazırı Bou. 
doin bundan böyle 35 _ 40 yaşla. 
rı arasındaki kuvvetli ve sıhhatli 
udamların elcilik vazifesini de. 
ruhte edeceklerini ve böylece el. 
cilik şebekesinin bir nevi sefir 
yetistirici bir fidanlık olacağını 
söylem istir. 
ALl\IANYANIN BİR KARARI 

Berlinden gelen bir tel.e:rafta 
rleniliyor ki: Milli Fransız işaret. 
lerini taşıyan ve Fransa kin car. 
pıştıklarını ima eden harp ı?emi. 
lerı ile tavvarelere mütar~e 
muahedesini ihlal etmiş nazarile 
bakılacak ve bur,ılar harp kanu. 
n4 haricinde kalacaklardır. Bu 
ı!emiler ve tavvareler hakkında 
ona .e:öre muamele yapılacaktır. 

İNGİLTERENİN BİR KARARI 
Beyrut, 10 (A.A.) - Havas: 

Vali ve Belediye Reisi Liltfi Kırdar, 
bu mesele hakkında liU izahatı vermiş
tir: 

"Gazino sahibi, hadise günü Münir 
Nureddinin vereceği konser dolayısiy_ 
le bilet tertip ederek damgalattırmış_ 
tır. Halbuki Tiyatro, Sinema ve Kon
serlerde bilet kullanılmasını mecburi 
kılan 3702 Na. lu kanun mucibince dü_ 
huliye ücretlerinin Belediye Daimi En. 
cümenlerince tayin olunması şarttır. 
Gazino sahibi bunun için belediyeye 
müracaat ederek ücretin tayinini iste
memiş ve bundan alakadar makamları 
haberdar etmemiştir. Bununla beraber 
Gazino, plaj ve bahçelerde 5öhret sa. 
bibi kimselerin şarkı söylemesi kons.oer 
mahiyetinde olm<ıdığından burada bi_ 
Jet kullanılması da icap etmezdi. Buna 
rağmen gazino sahibinin bu şekildeki 
hareketi belediyece tesbit edilen fiyat. 
Jarm arttırılmasmı ve dolayısiyle halk 
tan faıla para alınmasını intac etmiş 
ve Kadıköy Kaymakamı da pek tabii 
olarak bilet satışını menetmiştir. 

"O sırada orada bulunan Maliye 
memurlarının tuttukları zabıt ta sadece 
satılan ve satılmıyan biletlerin tesbiti_ 
ne inh;sar etmiştir. Bu zaptın kayma. 
kamla Belediye lktısat Müdürü aley. 
hinde tutulduğu ve hadisenin belediye 
ile Defterdarlık arasında ihtilaf zuhu_ 
runa sebep teşkil ettiği hakkındaki 
malumat doğru olmadığı gibi maliye 
memurlarının sahneye gelerek bu ha. 
lin hazinenin zararını mucip olduğunu 
ve bundan dolayı zabıt tutacaklarını 
söylemek gibi bir hareketleri de vaki 
olmamıştır.,, 

Diğer taraftan Suadiye gazinosu sa
hibi de gönderdiği bir mektupta, ma_ 
!iyece damgalanmış biletlerin kayma_ 
kamm emri üzerine musadere edildiği. 
ni, halkı duhuliye paralarını geri iste_ 
miye teşvik etmekle kendisinin mad. 
deten ve manen zarara uğratıldığını. 
konserlerde dıihuliye parası almmıya
cağı hakkında hiç bir karar olmadığını, 
o gece "(, 40 zamlı tarife tatbik edil_ 
mediğinden bilet kesmiye hakkı bulun 
duğunu anlatmaktadır. Gazino sahibi, 
damgalı bilet satışı usulsüz ise miies. 
sesesinin ancak kamıni yollarla teczi
ye edilmesi lazım geleceğini ifade et. 
mektedir. 

Bir Doktor Hakkında 
Tahkikat Y apıhyor 

Fatih Belediye Doktoru Sami hak.. 
kında tahk;kat yapılmaktadır. Sami, 
iddiaya göre otomobilin bozuk oldu
-;unu ileri siirerek çağrıldığı hastayn 
gitmemiş ve neticede hastanın ölümü. 
ne sebep olmuştur. 

Ayni meseleden dolayı Emniyet 
Müdürlüğü de Aksaray karakolunda 
had·se gecesi nöbetçi bulunanlar hak_ 
kında tahkikat yapmaktadır. Iddiaya 
göre, o gece hasta çocuğun babasr Ak. 
saray karakoluna da müracaat etı1'.;ş, 
fakat müskülita ve feııa muameleye 
maruz kalmıştır. 

Valiler Arasında Yeni 
İngiliz makamları, mütareke

den evvel İskenderiyede bulu. 
nan Melpomene ve Roxane adla- Tayin ve Nakiller 
rındaki Fransız petrol 15emileri- ı Ankara 10 (TAN) _İstanbul 
n~n Sud~n limanl~rından birine vali mua~ini Halfık Nihat Pcpe
gıtmek _uz.ere de.~ır almaları~ı yinin Siirit valiliğine, Bingöl va
em~etmıştır. İ~gılızler bu ge~nı- !isi Saibin Yozgat valiligL 
lerı Fransaya ıade etmekten ım- ne eski Toka't valisi Salah:ıtti 
tina. et~işlerdir., Şimdi mezkur ' ni~ Coruh valili gine ve Adan~ 
g7mılerı? Sudan da ~usadere e. vali muavini Saclrettinin l\lardin 
dılmel~rı ı;ıuhtemeldır. valiligine tayinleri hakkındaki 
• Gemıler.ın. kap.tanları bu key. kararname yüksek tasdıke iktı. 

fı .hare~etı şıddetle protesto et. ran etmiştir. 
mışlerdır. 

ispanya Namusunun 
intikamını Alacaktır 

(Başı 1 incide) 
bir ziyafette ilk defa olarak 
Serra Suner'in hazır bulunması. 
nın İspanyol • İngiliz miinase. 
betlerinin salaha doğru gittiğine 
bir işaret olduğuna nazarı dik
kati celbetmiştir . 

* Madritten gelen haberlere na-
zaran, Majorque'da Palma'da 
cenup istikametinde uzaktan ge
len top sesleri işitilmektedir. 

Yeni Maarif Tayinleri 
Kız Muallim Mektebinin hu seneki 

mezunlarından Fehime Akm, Şerefe 
Şevket ve Perihan İstanbul Maarif M\i 
diırlüğiı emrine verilmişlerdir. Ayrıca 
Saime Olcay, Fazilet Utgun, Mürüv. 
vet, Talat, Ibrahim Hak1'ı, Nevzat, 
Fahriye, Semahat, Hale, Miimine, Is. 
mail Hakkı, Şadiye, Sabahat, Raşide, 
Nihat, Necmiye, Hayriye de başka vi_ 
!ayetlerden Jstanbul Maarif Miidürlü. 
ğü emrine verilmişlerdir. Bunlar kıs
men ııehir mekteplerine, kısmen de Is_ 
tanbula civar koy mekteplerine tayin 
edileceklerdir. Şimdiye kadar İstanbul 
vilayeti emrinde olup ta başka vilayet. 
ler emirne verilen muallimler de !JUft

lardır: Samime, Vedide, Behiye, Naz_ 
miye, Nevgüzar, Dündar, ve Bedia. 
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Şubeye Davet 

Eminönü Yabancı As. Şubeılnden: 
l::minönil, Fatih, Eyüp kazaları mın• 

takalarında ikamet eden ve 940 se
n~Inde Tıbbiye okulundan mezun o
lan ne kadar yabancı talebe varsa 15 
A.ı:uslosta Giılhane hastanesinde bu
lunm ak üzere 9.8-940 tarihinden 12-
8-040 akşamına kadar şubemize uı,:

ranıaları ilan olunur. 

• Fatih Askerlik Şubesinden: 
Bu yıl Üniversite tıp fakUltesinden 

mezun olan sh·il tnbipleriıı yoklama
fan yapılarak 15 Ağustos 940 tarihin
de Gulhane tatbikat mektebinde hazıt 
bulunmak Ü7..Cre hemen sevkedilmcıeri 
emri icabındandır. Şubemize mensuı> 
ol:'lnların yoklamaları ynptırılma.k ü
zere hemen ~beye nıüracaatlan ilfııl 
olunur. 

TEŞEKKÜR 
Ebedi zıynı ile kendisini tanıyanlal'lt 

efradı ailesini teesslirlere garkedetl 
sabık Bahriye Vektlleti Müstesarı ve 
İzmit Bahri Üssü Kwnandunı Devlet 
Denizyolları !en heyeti azasından e· 
mekli bahriye Albayı kardeşimiz -ve 
da~ımız Abdürrahim Fevzi Hamamcı• 
oğlunun cenaze merasimine iştirak e-o 
den Knstamonu meb4su Rau.t Orba1• 
s~bık İstanbul Bahriye Kumandaııl 
Cevat. merhuma büyük saygı göst~ 
Devlet Denizyollan Umum Müduı"' 
muhterem İbrahim Baybur ve dalt8 
müdiran ve rü.fekasına, askeri ilıtirasd 
lutası gönderen İstanbul Deniz K~ 
m<ındanlığı ile eski bahriye ve ineP" 
arkadaşlarına, telgrafla. mektupla taıl 
ziyetlerde bulunan ve bizzat ziyaretf>f 
mize gelip kederimize iştirak ve ceoır
zesini ebedi medfenine kadar ~ 
ederek bizi kendilerine memnun 
mlitesekkir bırakan diğer zevatı kir9" 
n_ıa samim1 şükranlarımızı bil<lirl.J 
rız. ...... ~ı 
~ Kardeılerl ve Veöente~ 

MEVLOD 
Merhum Hafız Kemal Gilrses'In ~ 

f.:ttının senei devriyesine tesadüt ~ 
den 12.8-940 Pa:ıartesi günü yatsıd.,. 
sonra Süleymaniye camiinde m~~ 
ketimizin en tanınmış rnevlüdhanı-
tarafından mcvlı'.'ıd okutturulacaktır-o. 

Kadıköy Sulh lera Memurlu!lundt, 
Kadıköyünde Bahariye caddesiıı 

Hacı Şükrü sokağında 9 numaralı ııa .. 
nede yapılan haciz muamelesinde ll~ 
ciz edilerek tahtı muhafazada bultJJl 
durulan 30 lira kıymetinde bir halı 
20 lira kıymetinde bir gardırop ..ı 
30 lira kıymetinde oda takımının sa. .... 
tılmasına karar verilmiş ve satış gil 
nil de 22-8-940 saat 12-13 tay~ ': 
dilmiştir. Kadıköyünde pazar yerınd 
aleni müzayede suretile satılaca~ıı:; 
Dcllalıye resmı alıcıya aittir. Kcy!i1 
il'ın olunur. 

RAD_Y-0 
Bugünkü Program: 

,, ... 
7.30 Program 
8.30 Marşlar (Pi.) 
8,:~s Marşlar (Pl.) 
9.00 Ajans haberleri 
P.10 Yemek listesı 
9.20 Hafi! sıtrkılar, 

• 12.30 Program 
12,35 Alaturka müzik 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Türküler 
13.25 Salon orkestrası. 

• 18.00 Program 
18.05 Müzik (Pi.) 
18.30 Melodiler (Pl.)° 
18.45 Caz orkestrası 
19.30 Alaturka müzık 
19.4[, Ajans haberleri 
20.00 Halk turkiilerı 
20.15 Fasıl heyeti 
20.45 Konu~ma 
2t.OO Alaturka müzik 
21 30 Mtizik 
?.2.3Ci Ajarn~ haberleri 
?2 .:5 Spor servisi 
23 00 Cazband (Pl.) 
23.25 Yarınki orograni. 

'.:-~ K .1 S A • 
H.~'rici , Haberler 

tıALYADA: 

ıf' e Roma, ıo - Bugün Duccnuı ıl 
yıocetinde na1.ırlai' meclisi, harp v9 to' 
;yeline mütedair muhtelif kanun 1' 
jeleri kııbul etmiştir. dl' 

Afrika !lazırının teklifi üzerin.e. eP 
niz aşırı Italy:ın müstetnlekelerırıd ııJ 
düsman emHıkinin musadere set -ti 
1. eslıit edilmiştir. Ayrıca Libyada ,J' 
lt !yan Şnrki Afrikasında harp ~ 
yetind n istifade ederek işlen;ı,ıs 
c üı llmlerin görecekleri ceza da t 
olıınmu tur. "'-

• Romn. 10 - Banco di Romll:,ıt; 
t ı c ve I.übnanda bilhassa BeY'T';f 

T r şnm, H, lep. Şam, Humus~ 
i\ıı ıı kva şubelerine, harp bidaYe ~, 
de Fransız maknmatı tarnfından ,;V# 
z0 d len hnciz kalrlırılmıstır. 'l'e efJ' 
edıkrek temerki.iz kamplarında ~ 
teı ne ed"len memurlar da serbest 
rnkılını~lardır. 

VUNANİSTANDA: 

"" e Atina, 10 - Snlamis muha~o 
sinin kahramanı Theınistocle'iin 1)1'1 
müıılin iki bin dört :viizüncil vıld rf.1' 
mi.ini.in Pirede tesit edilmesine 
tııxns mi\<:aade etmtştir. 
AMERİKADA: 

e Nevyork 10 - Amerika lıOtd\11' 
a knrar verdigi 70 tonlu~ 
metrelik toolu büyük tanl< 

liparislni ihale etmıstir. d 
Hazine Nazın. bu seneki mil 

111 blitçesi açığının 5 milyar '700 11'1 
dolar tahmin edildiğini söylemi 
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LHAFTANIN 
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:-'\ 
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-' 

Nikbinliğe, Bedbinliğe, 
Vehhamlığa Dair 

( İktısadi Hafta l 
'-------------------·---------' 

Yugoslcw Heyeti Piyasadaki Tetkiklerini 

Bitirdi - Bu Hafta Zarfında Neler 

Aldık ve Neler Sattık ? 

Yuvada Vermeli 

Dersi 
Yazan : B. FELEK 

K arilerimden kamil hir zat 

d. ı · 1d kt bana şu mektubu yazıyor: 

B ugünlerde Romanyadan bir ti-ı etmekte ır. A man pıyasası l!.ÇI ı an 
h f b kl . M sonra, Macaristan, bu mevkiini muha. "Sizde bir fikri takip etmek 

caret eye ı e enıyor. em_ faT.aya c;alışacaktrr, nitekim Macaris_ ka:n~usu, "ntoral., denilen mev. 
l~ketimi_zde bul~nan ~ugo~l~vy~ _he>:e· tandan bir ticaret heyetinin memleke. bumun yükselmesi arzusu sesi.. 
ti de. pıyasadakı tetkıklennı bıtırmış- timizi ziyaret etmesindeki yegane se- lir. "Bizde atlatma derdi., maka. 

B h . d k tl Y rı"vet, ne refah, ne ı'stı"kla·ıı. Be- tir. Bir kaç gün sonra memleketlerine bep te budur. Demek oluyor ki, piya_ ~ k d h-L a çesın e gezer en o a- J d"' k · y k lenizde yerden göge a ar ... -------• azan .• --••---- şerı"yetı" bekliyen esaret ve sefa- onece lerdır. a mda da Macaristan_ samızda Alman - Macar rekabeti baş ld nıak 
nn arasından Slçrlyan tek 

I
• • • • • • • •• • • • ·ı L.ınız. var. Atlatmak, a at 1 dan bir ticaret heyetinin geleceiinden gösterecektir Macarlar bu rekabet K 

bir çekirgeye bakıp: R fik H 1•d lettir! bahsedilmektedir. sahasında ne 'dereceye k;dar muvaffak bir hiincr yerine geçti. 
_Eyvah, bütün bu gördiiğiim e a 1 Davasını büyük bir talakatle, Görülüyor ki, ihracat mevsimi baş. olacaklar? Bunu, zaman tayin edecek. Yazılar, konferanslar güMıl ve 

"llikl heyecanla, kederle izah eder; a. lamadan evvel, ortada büyük hazırlık- tir. Macar firmalarının tekliflerine fa) dah şeylerdir. Randıman iti. 
yeşı er, ekinler ve ormanlar ••••••-••••••••••••.- d t · d ı· d dı •sa ı B b ka.. e a ınan ırır. nan ırama ;'. ar var. iitün u hazırlıklardan sonra, bakılırsa, bu seneki pamuk, yapağı gi- barile )' iizde 5 ten yukarı çı 
yakında mahvolacak. Haşarat önce, şöyle düşünmemiz lazım bile, muhakkak maneviyatınızı bu sene, ihracat mevsiminin pek hara_ bi dokuma ham maddelerine taliptir_ maz. 

ihver kaynaklarına bağlı hücumuna uğruyoruz, kıtlık ve gelir: t sarsmıştır. Başlarsınız dertli retli ge~eceğine şii!'he yoktur. Daha ler. Halbuki pamuk ve diğer dokuma Bir milletin zihniyetine teslr-
k kı d g(•lcn felaket baslıyor dertlı" dL··ısu··nmegue etrafı kar"n- pamuk ıhracatı başlamadan evvel, Yu_ ham maddelerini Almanya, Romanya. k . . kt b olan ayna ar an :ı: ••• - Bu vapurlara pek güven olmaz, "' etme ısterscnız, çocu an aş. 

C Gı.b. k d"" ·· l k 1 !ık, t""ımı"ts""ı·z go··rme' guc... Ona ge-ı goslavya h_eye.ti 3 milyo.n liralık pamuk ya da satmak mecburiyetindeyia k ki rlcre göre, Jsı>an) anın .e. ı ara u~unce ere apı an, bl•lld batıverirler: cankurtaran ~mit- lamah. Çocuk de~·iııce; il a a 
l
. b l h" . . .. almıya talıptır. Macarıstan, Romanya, Diğer taraftan Macarlar, ziraat alet-

tarık'ı istirdat icin harbe gır. saçınr, başını yolmıya ha·lırıanan !eri ve tahlisiye sandanlları da zaten ınce, un arı sayın ze ır•nı yu-· . . 1 • k" 1 k .k lf 1 • gelen validesi ile mektebi ve 
• 1 t· h ı k b" reuı·n·ız do"'ktük" ten- sonra sı"zden Almanya,_ pamuk, tıftık_v,e yapağı gibi erı, ma ıne. e e trı , te on. te sız 

gün meselesidir. . bir adam bedbin midir, vchham yo culara ye u;mez. e e ar ama ır g C ~ • • maddelcrı satm almak ıçın anlaşmalar malzemsi satmak hususunda Almanla_ muallimdir. Evde ve mektepte 
I · d"k" vazı,·e ? mantar yelek takayım. Belki kanıa- m1rıldı mı afıyetle ıştal1la rakı k k" b" · ı ı d doı.~ru, dı"ı"rı"ı"st, crkekre Jıarcke..ı en spanya, ~ıın ı ı • J • mı. rada üzerime bir fenalık gelir, kAhve- ., , u. •. . - yapmışlardır. Arpa, buğdaya karşı her ra arşı ra ıp ır vazıyet a mış ar ır. ...: ~ ı-

bitaraflık değil, gayrı mu.. Vehim ile bedbinliği ancak şu ri su yetiııtirinceye kadar hapı yuta. sını çeker, yemegını yer, pıposu- taraftan teklif vardır. Osmanlı borc;la- Neler Alıyoruz? etmek, kabahatini itiraf edeni 
'plik vaziyeti olduğunu tas. §ekilde ayırmak mümkliıı olur: rırn. hele yanıma bir termos ile bir nu doldurup radyoda hafif şarkı. rınm tesviyesi ic;in teşekkül eden methetmek ve ilh .. 
et · ti ı nvanın bugiiııkii S · 1 k h ı s ı lar dinler, nihayet yatag~ına gi- Franko - Türk Şirketi de, borrlar (1. ·ı · t ı· t amesı· .. 0"-mış . spa ., . ırf, doğrudan doğruya kendisi- rışc o ·manru u A ayım. anıy rnr- " zcı erın a ıına n ~ 'A 

i Almanya ,.e Ital~ anın nu ve Kızkulesi akıntısı şakaya ı;rel- rer, dudağında memnunlar.ı, 1 ok mukabilinde buğday istemektedir. ç ok sattığımız halde. az mal ah- gi.izel ve çok faydah bir şeydir). 
' ·'harp sırasında frankistle- ni alakadar eden işleri fonaya ı.ıE:z. vapuru Hayırsız adalara. Boz- hıra, işi tıkırında gidenlere has Bu sene Avrupanın zirai mahsulleri yoruz. Maamafih önümüzdeki Mektepten haşhyahm. MuaL 
lösterdikleri yardıma \'e bu yoran kimseye vehham denir. buruna, İmralı ve Tekirdagına dog- bir yumusak, lezzetli tebessüm- ıızdır. Muhtelif yerlerde kıtlık ba1'la_ hafta ithalat bakımından pek zengin.. timden ha~lı~ alım: 

m SR''esindc kazanılan za. B('dbin ise hem sahsına, hem U- ru kapıp JO?ötfülir. kurtarılınc·aya ka- le, fradın{, akarını düşüne chi~i.ı- dığrndan da bahsedilmektedir. Bu va. dir. Tü~iye - Almanya arasındaki İngı"lizlerin bir "yazılmann• 
"' · ·ı m ··1 11.k 1 l d k dar zaman geçer. acıkırım, biraz ne- ziyet karşısında buğday, arpa ve kuru . --:-istinat ettiği ve faşızın ı c uma mu ca ı - mesc e er e a- ne rahat bir uykuya dalar' yenı anlaşma üzerine, Almanyadan ya_ kanun,, ları varnus. Onların hır 

. it l l k d" .. h . ·rnle düzeyim. Gıi\"erte serttir, salon. . sebzeler, demir ve makine kadar kıy. pılan siparişler ancak gelecek hafta, • 
mi kopya ettiğ içın. a ya ran 1 lisunen şa ıstır ve bu 1- !arda da karsılıklı pencere acıvorlaı·. metli maddeler haline gimıi .. tir. de "yapılmıyan şeyler,, (Thinp 

a f k b vı d t"b 1 . M r·ı b db" . l t . • memleketimize gelebilir. Bundan baş-~tıııan'·aya sıkı ı ı ag 1 ır. ı ara yukarıdaki çekirge bahsi terlemiş olurum zatürrceye tutulurum, aama ı ı e ının sal csı that are not done) ananesi de "' l • N 1 S ka Çekoslovakyadan, Romanyadan, Ma 
anın yıkılması ve A ınan. bedbinliği gösteren bir misaL pardösüyu ihmal caiz değıl. Olur a, olduğu gibi, bir cins sahte e er atıyoruz? caristandan muhtelif mallar beklen_ var. Hfıkim, hazan kanunda sa. 
ı:ransa s~hill~rini isgalden 

1 

dir. "Meksikada eşkıya türedi ve :ı.ıans denizine dökülen ımıyinlerden nikbin de vardır, sözde nikbin: mf'ktedir. rahat bulunmayınca, tecziye e. 
, ispanya ıle adeta. heınhu- trenleri soydu, so!!ana "evirdi,, b'ı·i yerinden kopar. şeytana uyar, Ce- - İşin hızı geçti artık, vazL Basra Körfezi vasıtasiyle çay itha. demez·, fakat maznuna: k k ada ., " belitarık boğazından gccerek bir :vol B u hafta içinde ham afyon ııatı. 

olması, şüphe yo ı!. ar ... • diye, kararlaşmıs Adana seyaha- bıılur. Marmaraya sokulur. aksi te- yet sarih leşti, bundan ötesi mu. şı fazla idi, yalnız 105 bin li- !atı kahil olabilecektir. Şimdiye kadn - Bir İngiliz böyle hareket 
&ıkıfıkı bağlılığı . husbutun 1 tini geri bıraka;a ne bedb;n, ne ·:ıcliif başkalarını ı::örınez, bizim va- vaffakıyetc doğru aheste. fakat ralık Holandaya, 200 bin liralık ta Al_ Y_apılan he,.aplara göre. bu yol vasıta- etmez, ifadcsile karar verir. On-
ınlastırdı ve ispanyanın hh 1. • d k k k emin adımlarla bir yiiri.iyü~ten sıyle getirilen çaylarm kilosunda beş dan daha hfö:iik ayıp yoktur. 

d
• I tl . l lıinde hare. ve am, sadece de ı demek la. nura çarpar: ev en cı ar en evra ımı manyaya satış yapılmıştır. Balmumu kuruş k;ıdar bir fark olacaktır, beş l 

er ev e erı e zımdı yoluna koyayım, ı:olukla cocukla ve- ibaret... her taraftan istenilmektedir. Harpten kuruş gibi bir masraf ta, kilosu 500 _ ''Bir Tiirk yalan söy emez. 
gecnıesi ihtimafıni de kuv- İ r. d~laşayım, daha evve-1 de ~u bizim a- Diye, yiiree .. ,.nize su scrı1cr, evvel kilosu 70 kuruaa satılan balmum 600 ku Bir Türk aldatmaz. Bir Türk SÖ. • nsanl d · Jı ana t ~ .. ru~a. satılan c;ay fiyatı üzerinde 
ndirdi ar an gayrı ayv ' ıı:ırtıınaııın tapu daire~indeki piiriiz- gönlünüze ümit !sığı salar, ıslrk ları, simdi 140 - 150 kuruştur, bal- büyük bir tesir yapacak değildir. zünc saclıktır. Türk doğru adam. 
'hver devletlerinin şimdiki zannetmem ki, bizler rlcrcrcı:;in- 1ii i~ini halledeyim. miı-ascılarıın ölü. calarak odadan çıkar, gider. Siz, mumu askeri sanayide kullanılan bir Basra Körfezi va.sıtasiyle kara bL dır. Namuslu adamdır. Mert, al. 
fi İngiltere olduğu İl·İn, Is. de lüzumsuz bir bedbinliğe, hat- me ı;ö,·mrsin! hos bir nikbinlik dalgası f!eç:ire- madde olduğu için, fiyatı bu derecede ber, baharat getirmiye teşebbüs eden_ fak gi)niilHi, temizdir. Tiirkte 
ayı da İngiltere alcvhınde ta nikbinliğe kapılsınlar. Onlar, İhtiyatın hududu yoktur. durunuz, yalnız kalınca, ka~ları yükselmiştir. ler de vardır. Gec;en hafta dediğimiz taasstı,ı> yoktur, fakat mukadd.e. 
nmak ve ingiltereııin kaı·- galiba, vakayı olduğu gibi alı- Damdan kiremit düşer, diye catılmıştır. Karadenizde gemileri f Bu ~~fta i~inde barsa~ i_hracatı da gibi, Basra yolunun, yükte hafif eşya satına bağlıdır.,, 
ğı güçliikJeri a~ttırmak yorlar; ne biiyiılti.iyorlar, ne de başımızda tunç miğfer, aşık ma- batan ve arpacı kumrusu gibi. azla ıdı, Isvıc;reye _ ıo b~n lıralık, Çe_ için, bir transit yolu olabileceğini tek. Bunu, bir astar gibi her ıeyin 

kündür. Kaldı ki, ispanya. küçülıu··~·orlar,· daha rahat Ya!3ı- şukunu vururken, bize de bir k" b"" ··ı"'p dr~··nen odur 1 koslovakyaya 65 hın lıralık barsak rar edebiliriz. altında, derste, o'·unda, sporda. 
l ak - - "' h · m;e~~ uzu u 1:su .. .. .. .: sevkedilmiştir, yakında Alman piya_ Kalay, kauçuk. kakao çek1rdeği, ham "' • 

rbe sokmı~ a sebep o ac yorlar. Ürkek at bu miinascbct- kaza kurşunu isabet eder, i tı. bu dunyayı pembe gordugunu sasmdan da büyük talepler başlıya. deri, Hindistan cevizi gibi koloni eş_ işte, evde, hatta meyhanede her 
ve cazip imkanlar da siz h ·· ·· d k ı b malile vücudumuzda gizli ıırh, sandığınız adam! caktır. yasmı yine Süveyc Kanalı vasıtasiyle giin tekrarlarsan•~. itiyat haline 

Uttur Cebelitarık"ı istirdat uyu yuzun en ne ne ::ır oş .. 
. h 

1
. helecan geçirir ve ne fazla kam- füceten ölmek ve cenazesi mey- Şu ciheti var ki, bedbin dava- Tütün, Macarl~tan, ve Finlandaya Asya memleketlerinden tedarik etmiye gelir. Zihine yerleşir .. "Tabiatı 

k Akdenizin bu met a ıne danda kalmak korkusile cebimiz_ sını nikbinden daha kolaylıkla, gönderilmiştir. Macaristana gönderi_ mecburuz. fakat bu yoldan da mal saniye,, olur. 
Olmak' Afr.ıkada Fransa çı yer! Uzakta, yol üzerine di.iş- . k . k 1· ı ... ldı"'" vlk:ı· d ""ld" H lb ki .. d ll rl .. b • .. de, mahallemizi ve evimızi gi)s. daha uvvctle ıspata mu tec ır- en mallar arasında 100 bin liralık ha. •' ... f'gt ır. a u gun gec;. Bugün Fransa a mesn e a. 

hına genı'sli .... •erek İspanya muş ir gazete kağıdı. rüzgar 0 - dı"r. İnsanların çogvu da, ı"yı"den lı, fındık, susam bulunmaktadır. tikçe bu maddelere olan ihtiyaç art- l "·I Jl · · • ., .. d k ld d" . b teren ok işaretli kroki, paramızı maktadır. rıyor ar. u esu er yırmı sene. 
atorlugwunu yeniden kur- nun e uru anıver 1 mı, unun ziyade, fenalıgua daha çabuk akıl Bu vaziyet karşısında, Macaristan denhnrı· Fransavı yıkmakla me._ 

k t 1 k 1 l h . b' yankesiciye kaptırırız, tramvay- d · H ·· · A · .. " Y-bu cazip imkanlar arasın. ur ' ars an ve ap an a ı~ ır yatırırlar. Mesela nikbin ba~ııu, ış tıcaretiınizde birinci dereceyi teşkil useyın vnı gul olan komünist muallimler. 
. F.·ıkat I"span~·anın h. ar.be münasebetı· olmadrgvı haıae, ye- da bilet alamayız endişesile te- 1 k .. . . d d O . · . d b k 1 şöy e gö yüzune çevirır: dır. Ran ınıan yiiz e 10 • 
Şinin en miihim hedclı, Ce. rinden hoplar, hazan, sade sıcra- nımız e muşam a ap 1 yassı _Akşama doguru hava a"·'cak, -·.. ..._. '"'"'" "'"" ·-·-........ ı l" 

k v k "" ~ · l\fualJim yet ~tire ım.,, tık olacaktır. mak, şahlanmak, geri kac.mak gL emer, ayagımızın aymamasma der, yarın gu" nlük, güneslık bir ILJI °'. 1JI: '8 le" - k l" · d · · d · ı· · · ~ ırıı 17' ~ V lfiiii. Dcrin hiirmetler. Y. M. bi tamamen ıu··zum.suz hareketle- arşı e ımız e sıvrı emır ı asa, gt""ın ..• 
litank Meselesi : 
ebelitarık ka) asıpm hiitiin 
kıymeti Akdeniz methali. 

hakimiyettedir. iııgilteı·e, 
e\ ki ıo;aycsinde Akdcnizden 
Okyanusa kavuşmak, yahut 
ustan gelerek, Akdeııizc 

k istiyen biitün gemilerin 
eketlerine ınani olabilir. 

hlevki ile Siivc)'Ş kanalı. 
lngiltere elinde bulunması 

den İtalya kendini Akde. 
mahpus sayıyor ve bü nıah 

etten kurtulmak istediğini 
Yordu. İtalyanın Mısır -

a hududunda, hedefi Süveyş 
ı olan bir taarruz yapmak 
ha.zırlandıi:,>'l bu sırarla, Is. 
llnın da yine mihver dev. 
nin yard~nu ile Cebelitan. 
l"ŞI harekete geçmesi rnuh. 

ldir. Mihver devletlerinin 
·, İngiltereyi mümkiin m~r
her yerde meşgul etmektır. 
belitarık meselesi de bunun 
Ortaya cıkarılmıştır. Çiinkü 

eket ~uvaffak olursa, İn. 
nin Akdenizle muvasnlası 
· ş olur ve İngiltere Şarki 
"zle muvasalasını anr.ak 
i Afrika ile yapmak ıstıra. 
kalır. Fakat mihvercilerin 
reye karşı ta)f,ip ~ttikleri 

hareket henüz hiçbır yerde 
ak olamamıstır. Muvaffak 
da henüz şÜphelidir. 

· ı· ı · Bu mektubun esaslı hatların. 
re kapılmayı da az bll lur·, gemi üstümüze kapı ki ıt enıvcrir Bedbin ise, şeametli hir tebes- H • be • 

O R 1 K D U D U da kariiınle tamamen bera run. 
azıya alır, hiçten vaka çıkarır vchmile, belim~zde bir_ deste siimle, ukala ukala kafasını s:ıl. Bir çocuğa, bir gence yemekten. 
ve korktuğu yanına kar kaldık- ~aymuncuk, vbır to:~avı:ia _ve lar ve ufukta kü<:ücük bir siyah içmekten dersten, meşkten ziya. 
tan sonra vehmi uğrunda bir te- bır testere, ya~mur ıç_ın _şemsı~e bulut gösterir: ·.-... - ........ _ ..................... _ Yazan : ULUN AY de, bu kısa, fakat veciz. ve ma. 
miz de dayak yer. 1 ve bu da yetışmez fıkrıle, bır - Bilakis, der, fırtınaya, ka- ----·· nevi gıda ,·erilmelidir ki; onua-

gamsele, altı adet kağıt bardcık. sırgaya doğru gidiyoruz; su si. F ransa sehirlcrinden birinde ti- cok memnun olurum. Hem de bahşiş milli hiiviyeti ve bizim miJU 

B izim aramızda da gazete- şişe ve konserve kutusu açaC'ak yah nokta buna alfıınettir. Biraz caret yapan yakın ahpabını gör- yerine gecer... bünyemiz hayırlı bir iakişafa 
alet bir portatif ecz sandıg~ sonra, göreceks"niz, 0 nokta bÜ- mel, iızere Uşşak'dan Parise ~elen Markiz: mazhar olsun. 

den degilse bile, gazete ' . . . . . a . . .
1
' yu··yecek, garptan sarka ha\•avı Pekı" alınız "''~ı·n olsu ded" f 1 ı ı- t k it 1 • J Horık Dudu, şehirden şehire göce kal- - · ·· ,..,~ n... 1• Fransanın pek yakın tarihteki 

havadislerinden bo~ yere raha- ne es e ş_ışın. en as 1 şı e, ı a-. bu··sbt'"ıtt""ııı kap1ıyacak·, bı·r horttı- k "h t P · te 1 · t· M • • :: b ift kk b d - a nı aye arıs yer eşmıs ı. em- polı"tika nıı"ı"cadelelerini de takip tını kacıran ve saha kalkan u··r- veten ır ç aya a ı ve ye ı b"l il . "ht" 1. k- Ruvayal caddesindeki antikacı Pre-• • ... 1 .. k . ~. . ··lı·· ına ı e cevr mesı ı ıma ı co leketınde halı dokuyuculuğunda ça- . k etınic bir adam sıfatile de mek. 
kek adamlar vardır. Böyleleri gun u yıyecegu~ız, u ura SC:- tur. Bir kere Filipin ada:arında lış~ıgı ıc;in odasında tamirciliğe başia- zcntı urnazlık etmek istiyerek Ho. .,, '-

ferber halde gezllmez .,., Ilall>u dı. ı"dnı·esı'nı· yoltına koydu. Ta"mı·re rik Duduyu birdenbire uyandırmamak tubun Fransaya taalluk eden .... 
Amerika markalı zirzop aJ·ans . . . 0

• l· - ı böyle olmustu; S_u_ matra''ia ise · · F 
k k iht 11 l h • muhtaç olan halılar iç.in büyük mağa_ ;çın ehemmiyetsiz bir tavırla sordu: sımlarına iştirak edeceğim. raL 

haberlerine "nassı katığ., kıy- ı, u_za ıma er c un .trın meshur kasırga 6>yle koumuş, zııl<ırda istenen fiyattan pek u"cuz ça- - Ne fiyat istiyorsun? sız gazetelerinde muhtelif foeuk 
meti vererek bedbinlik gemini hepsme ve daha saymadıklarıma Antil denizinde yirmi yedi şehir lıştığı cihetle müşterisi çoğaldı. Nakli Halıcı kadın: babalarının evlatlarına mektep. 
azıya alırlar, pireyi deve yapar- lüzum hasıl olabilir! bu seki_ldek.~ bi:. b~~ut yüziinden kolay olınıy;ın büyük parcalar icin - <;>n bin lira::· . Jerde milli hislere aykırı şeyler 
lar. semsiyeyi paraşüt, u~urtma- Benim tarudıguım vehhamla- taınamıle _go<'m_u~tu. . . . Horik Duduyu şatolara götürüyorlar, An~ka~_ının ııozlerı açıldı: (iğretilmek istl'ndiğine dair mek. 
Yı t • san ·lar Halbukı hakıkatte ne nıkbının yC'vnıiye ile calıştırıyorlardı. Günden - P. 

1 :ası? 

M~yafiy~rlie"kt ~Ik . d" 1 rın en seçmesi, acaıbi ve tebşiri gibi, hava ac•ıJıp giines gü•ıc sipariş fazlalaşbğı için t<inıirci 1 - _Ne> lır;ı~ı ~faC'ak. fn~iliz lir:ısı.. luplarını okumuştum. •tr ah 
ıs r e ı en mer ıven a - tipik nümunesi, babamın ahbap- .. .. .. .. t . d b dl . k.ıdın artık iş alma"a nazlanıyordu. 1 On bıı_ı İn«ilı7. lır.as.ı. Her şey 15nkaya gelir. Mı ı • 

. .1 yuzunu gos erır. ne e e ltnın "' H ı p t b ı· k 1 ·· o ım-
tınd k ndışesı e ı d b . t k ld y Bı·r guıı ufak bı"r sı·ne seccadeyı' ta· - 0. rı <. rezcn ınııı ceva ını bekle- a ve Hlll' C O''una _e -an yangın _çı ar .e. • arın an ır zat ı ve ayı agı tahmini gibi. kızılca kıyam(;'t ko- "' "' ·~ 

d k b "d' Öld"' ı k mir cdo!rken odasına ihtiyar bir kadın ın. cdı. Halıyı katlam:ı~a başladı. An- Fransa mc' daııdadır. Bu mektup - pencere en ınme ıcın - e- vehim de şu ı ı: u sanı ara , par·, sadece hafif bir yagumur ,.L t k · :.....1-
1 k d . ·1· '" geldi. Beş kat merdiveni tırmanmak- 1 :ıcı: \'CSilcsile su neticeye varabil~ !inde bir kangal ip taşıyan adam diri diri gömü me ve ırı ınce selemeg~e bac:Jar. ı·ste asıl re"lı"te nu _, _ _,. 1 tın v b" • el -; ... tan yoı uldugu için üstüste konan bir - r, m:uı. ace e e e. er ır ki,· bir millet diismandan evv 

vehhamdır, ihtiyatlı deg~il! Ha- de, mezardan çıkamayıp, tekrar budur·. Bedbı"n 1·ıe n" ı"kbı"n go··ru· ... 1•1•• h 1 ·· · "'k k :..-re daha baka_vım. 1 a ı yıgıııının uzerıne co ere : kendi ihma1inc, kendi hata anna 
yatta ihtiyatı o dereceye götür- ve bu sefer adamakıllı ölmek... nün ortası ... Akıl ()lçı.isü ile bu- - Madam, dedi. Ben Markiz dci Halıvı avdınlıi!a tuttu. Sonrcı: ıa·r kendi gafletine kurhan ıfder. 
mek icap edince, Alman paraşi.it- Bu korkunç ihtimalin önüne geç. nu bulmak marifetlerin en fay- \"okluz'um. Kocam öldü. Vaktile İs- - Horik. rlccii, ~?.na kısaca hir Frntısadnki hezimetin mesuL 
çüsü gibi, ancak her türlü leva- mek için Fatih türbesi yanında dalısıdır. !~~~u~~~la1;;ü~.~e:~ı:~ıBi~~!mc ~~n b!~C::ı ;~;;~;):<'sim. Buna yüz bin frank ve- lcrini a rnmnk iizcre kurulan (DL 
Zımımız sırtta, alelacaip bir kı- kendisine bir mezar yaptırmış ve " " H 'k n _, f ı· t·~· 

mezarın içinden türbedar odası- A damın biri, mahalle aı~tarı- ~~lonumdaki bi.iyük halının üstüne ŞÖ- orı · u .. u: , anı ali) nin aa •:vete .-ceç ·~ 111 
yafetle, yan dalgıç, yarı itfaiye na bir kordon uzatıp ucuna çın- .t . mineden bir odun parçası yuvarlan- - Sınvor. d<'rli. Ren dC' ~<'nin ka- giinlerde bunu bir cihanşümul 

f · E h t" f · i na gı mış: mış, b·ızı yerlerinı· yakmış. Bunu t3. dar mnld:ın anlarını. Bıı elinde tuttıı- ders olarak "o""rnteınek kabil de-ne erı, verest eye 1 se erıyes gırak taktırmıştı. Pillı" elektrik B" d d ı· b ·· y "' ~ ,. (M"h - ıra er, em ş, ana mu- r.ıır ettirmek istiyorum. fakat pek bü- run m"lın diinvada hir f'si yoktur. 
az~ veya Jules Verne ın 1 - zilı" o zaman da mevcut idi am. 1 ·ı b"ır 1·1a·cın varsa ver Buna Aı"ıırlu Kördes dftrlcr. ğildir. 

) d k . eyy nce · yıik oldu~u cihetle yerinde tıimir e- ~. F'raıtsanın bıı tı•·kıı ve gafleti, 
veri Arza Seyahat romanın a 1 ma, buna gu··venemiyordu. İki- Akt b" t t s Falnt ı · · ' Pre1<'nli <:öziinii kC'sl"· • . kı·· d ar, ır oz uza mı~. • c c<·cksıııız. Yarın evime gelebilir ve ı. 

0 
kncf,·ır .ıerı"ıt ı"ınis ki.· İngili~ler 

jeoloji profesörü gibi, yti u .0 - de bir mezarını ziyarete gider, ·· ·· r damcagu ız tekrar tfin ı b l ı ? - Ne olursa nl•ıın, rlerli. Yiiz hiıı " 
1• I uç gun son a a ' 1 re :ı ar mısın z. · ~·ıhı", cJnlıtrın 111iı'tt;fiklt'!ri, bizler !aşmamız iktiza eder. Mese a s- kordonu yoklar, sesini kulağile dükkanın önünde: Horik. i inin çoklu_qundan dolayı fr;ınk \"C'riyoruın. Ister~en ceki imza- ... 

tanbuldan Üsküdara geçmeden dinler, tecrübesinden memnun _ Aman birader, ilücın fozla recldcdcn·k11. Fakat tamircilik dola- lıv:ıvını. gibi d<' ~fıya rrnnsadaki inlôşa.. 
dönerdi. Gömüldüğü gece, tür- tesirli cıktı, harap oldum. Önüne yı. ile birçok zanı;ındaııberl elinden Horik: fah taki1• etlf'nlcr. onda hali 

ı.eren hah ccsitlerine karsı bir zaaf - Ren hıı n<ırl';ıyı vii7. hi•ı r ıın" !)18 harbini Jrn:,.ın::ın kuvveti te. 
bedar odasının, boşluğunda us- geçecek başka bir ilac isterim. hn lcrlil!i icin ihtiyar Markizin tel,li- aııC'nk S<'yrettiririm. S:ıtnıaın ... rlrdi 'c \"Chhiim l'tnıistik. 
lanmş ruhların aheste aheste dö- Aktar, yine bir toz uzatmış. fmi kabul etti. hnlmnı kolhı1hına sıkıstıraıak duk. Son ~elen rrnnsız gazeteleri. 
nüp dolaştığı uhrevi havasını hiç Üç gün sonra adam yine karşı- Markizin !'nlonundaki halı İzınirin k,indan çıktı. ne n:ı:ıaran "n nrndrrıı silihlar 
bir çıngırak sadası izaç etmedi, S\nda: D<'nıirn t!ıbır edilen kaba tlıylii h:ılı. e kJ 1 ·ı ·· hh 
h h t k h ı l _ Aman bı"rad"r, tık-'ndım p tan ar, fa'.\ yare er ı e muce ez ocanın ra a uy usuna a e .. <• ı . . lnrındandı. Antika nıızarından bir ari in, Londranın antika<'ıl:ırı a- Alman orc1usıınun karsısındaki 
gelmedi. Ertesi sabah, işe yara- kaldım, ölüyorum. Sende i.nsı kıynıeti yoklu. Fakat halıdan anlamı- Fr.~ıı~ız as'·<'rlcrı"ttden bı'r L--

VASITASI 
in büyiik pek bijyiik bir işi 

duygu vuıt~sı olmaktır. Vüçu_ 
itten gelecek her türlil zarar. 
ltorumak için vUcudün içindeki 

muhit ile mUnasebetini kes_ 
•onra bu iı. doğrusu, bir~z da 
• Cilt bu i:Ji ıörmeseydı ha. 

~ce olurdu iM 
, görmek için, igitmek için, 

'" lezzet almak için ayrı ayrı 
lietıerimiz vardır. Fakat onla
lııısusi olduğu gibi, zaten hep_ 
· umumi duygudan ayrılmış. 

lıunu, ayrı ayrı duygu aletleri 
an hayvanlarda hertürlü duY

Cildin görmesi isbat eder ... Ay_ 
duygular için mahsus iletleri 

hayvanlarda -insanlarda 
din umumi duygu hassasından 
~teki duyguların az çok kalmış 
ihtimali çoktur: Meseli cilt u. 
tclen bir :;eyin rengini ayırt e
biie o şeyin geldiğini -gözler 
ttı de-- hisseder. 

t iti duyguya temas duygusu 
illtat cilt bir şeye temas etme_ 
~~n havaya verdiği ihtizazla 

• Bıı temas duygusu cilt üze. 
lf bir tazyikten çıkar, cilde do
onu hafifçe tazyik etmek de_ 
l\u türlü duygu ciltten başka 
tzda -belki vücudün tekmil 

İtı.de-- varsa da cilt üzerinde 
Cihmeldir ve elin iç tarafmda 

0

lldc en ziyade ilerlemiştir. O. 
herşeyin büyüklüğünü, küçük. 
>uınuşaklığını, sertliğini anla_ 

elimizin iç tarafiyle mıtaru:, 

pannaklarmuzla dokunuruz. Elin dış 
tarafında, vücudün başka taraflarmda 
temas duyıusu daha azdır. Elin iç ta. 
rafı aralarmda 2 milimetre ayrılık olan 
iki teması farkettiği halde, elin üstü 
16 milimetre, göğüs il, bacak 7 santi
metre aralıkla hissedebilir. 

Cildin bir de soğuğu ve sıcağı his. 
ııetmek hassası vardır. Soğuk ve sıcak 

İ ğızd·ın n.r:ııza yııYılan bu hava- ,. , "' ..._ 
mamış olan kordonu ve ucunda. arası bir ilaç yok mu? v n Markiz. bu tiı:vhi halıya bir . fa-

k · ı · · k ld b" b il h:ın halı ıııdan ziyade kıymet ven- di ! duydulnr. Ilc>ınen hl'mcn Horik'ın mm'tla g-ra tiifokl ri \armış. Ye. 
i şamata a etını a ırıp ır ya. Dükkancı aşını sa amış ve jOrdu. irtcdlğı fıvatı verdiler. Kadın rcddC"t- nill'r hu tıifcö-i hilnt<'7.ler. Bu tü-

na koydular; akraba ve türbe- demis ki· ı· A k d s 1 L · 
:. • R ıhat rahat "alışması !cin Horık ı: nı;ı ı ·a nn.' amu<' C'\ 1 • 1 mınrlC' f('kler. Sulhın ilanı it devrinde 

dar da meselnin arızasız kapan- - Öyle bir ilfıcım olsaydı, a- ' b a t k p k el ld b 1 l1t.:du:vu Uıvaıı arasına ı:ıkardıfar. Yer ~r ~ 1 acı. aı·ı~e ·a _ar ~e ı: 011 ~ş Makedon\'a çetelerinin elinde 
dığına sevindiler, birer genış ne- dam olurdum, mahalle ı~cnarm- .. . bın !ıra tı>klıf ettı. Hl)rık vınC' rcrldettı. 
fes aldılar. a\mak uzere luzumsuz eşyaları bır t::ı- y·, t '"k ld"k k d" . . k d ı bulunurdu. da aktar deail1 , 1 1 k h 1 .. .. ı}a yu se ı ce en ısının an ı- . 

o · ra,a cc <er er ·en a ıcının ı;ınzune ı l·d _ d' d E . l" h 1 Artık varın kıvas edın hazJI'. Maamafih ı"htı"yat gı'bı" :htiyat Yukarıda dedı·g-ı"m gı"bı" veh .. b" d 11 • · T" · rı ıı::ını znnnc ıyor u. 've" a ıyı . - - - PF•r<:a paıca ır secca e ıştı. amır- b k d t tt ~ b' k k d O sı 1ı«ı' SimcH anlastlı)•or Alman 
sızlığın da hududu yoktur. hamı hiç hesaba katmayınız - d hiznıet('iye yarrlım b;.ıh;:ınesile !;C'C- :ın ~ ;ı u ugu ır_ fl_saya oy u. 7. .... · : •• • · • • • 

Vaktile Anadolu seyahatleri. bedbin ile nikbinin mütalaaları- cııdcyi tuttu. kenara koyarken çehresi r:ıcceyı ~clecanla ı;?<'c:ırdı: zafcrının sııratındl'kı hıkmct! 
hararet derecesi farkı demek olmakla S d A k . "k "k" . . k ld" f k t h - Rır zel7.<'le olursa malım m;ıh-

miı:ı birinde, amsun an n a- nı dınledı ten sonra ı ısının or- ~a:->~nrı f'Sı ı. a a eyecanını z;.ıp. vol:ıl':ık! diye rliisiiner<'k crte~i f'abah 
beraber insanın cilt soğuğu ayrı, ıııca. raya kadar on günlük yolculuğu tasını alınız; hu suretle, hclki İ- 1''dchiMi. Y:ılnız kaldıı:n zıınıcın s~c- erkenden ko~tıı. h:ınkarlan aldı. orlrı-
ğı ayrı,hisseder ve cilt üzerinde onla- lt t k h b sabete akın bı"r dogruluk 'Jul. c'adeyı nctı yaydı. R:ısına gecerck _rlık-ne pa o, ne ya a , ne ey e, _ 

1 
y ı I "ıtlc u un uz::ırlıvA muayene ettı. sınıı bıraktı. ı\rtıl· <:ok:ıi':a rıkamıyor. 

rı hissetmek ic;in ayrı ayrı noktalar b" k tl d'" t t bb" d J'l f h ı ırer ca e e yapan or i ıye mus o ursunuz. e tı. •, ra 1111 ır ız ar sarmış sanıyor, 

vardır: Sıcak: i..;n 30,000, soğuk için I · l G ) · d h k 11 "kh' b" d ı "k h ı rl ı 
250,000 nokta.,,. Sog~uğu hissedemiyen ta ebesıne rast amıştım, ece erı .. Fakat ~ .a. a ı ıcası. nı .. •n 1 M arkiz iki .ı::ıin f'l)nra ta\·an arıısı- ır A ,ı a ;ı ının yanın >ın nyrı n-

sogvuktan dondular, günd·izlcri so ... ·lcrken ıçınızden dt!vınız kı: 1 ki 
11 1 

k d ..... 
1 

h" nııvordu ... Nıhcıy"t olöıı!hı ~ihi \-Ü-
bir noktaya soğuk dollunduğu vakit J J na "ı ı a t<'I a ın .,oy e ır :ı ı ı b k h ı c.uha elbiseler içinde yandılar, - Koftehor! Halihazırdan, ti- ~ · ' 11 ıına sarma· an a, a çare 11 a-
sıcaklık hissi verir, sıcaklığı hissede_ •:ı tııri hir haftııda bitirehllirrli. F:ık:ıt nıarlı. Sıc:ık mc\ imlerde kan tere 
miyen noktaya da sıcak bir şey doku. hanlarda kuru toprakta yattılar carct mi, ziraat mi, siyaset mi, h:ızırl dı.ı::ı pliını tatbik iı:in isini ca. t!arkoluvor. okakl ırda oyle .ı::cziyor-
nursa aksine... ve bardaksızhktan derelere eğL bir çıkarı olduğu için bizi avut- 'nık bıti•·mek isf('rliıdnoen hııyilk bir dıı. 

Cildin ağrıyı, acıyı hissetmek hassa_ lip, keçiler gibi traşlr suratların. mıya, peşine takmıya <;alışıyor. ıwvretı" ~nlı.:mış, bir .ı::ünluk i ı kal- T'ımirrilil tı-n vaz.ı::cctl: fakru z;ıru-
ınnda -mütehassısları arasında- bi. dan sular damlıyarak hararetle- Bedbin söylerken de: ını tı. Marlözc: retl· dü lii 0d:ı ının kirasını \erc-mf'-
raz ihtilaf vardır. Bazıları insanda acı- rini güç teskin ettiler; çekme- Diizcnbaz! Halih;ızırdan, _ İn all:ılı. dedi, halınızın tfımiı i di i kin yrrsız yurtsuz lrnlmıştı. Bir 
yı duymak hissinin normal olmadığını -dikleri çile kalmadı; üstelik pa- komisyonculuk mu, müteahhit. lmciııı bltccC'k. miırldct ahbaplarının evinde ıııi~, lir lf: iıı"n (ıı'ıdi ,.. ,. ) 
iddia ederler. Buna karşılık bazıları ralan da kıttı. İhtiyatsızlıg~rn be- lik mi, mebusluk mu. umduğu- !htiyar Markizin memnuniyetine kaldı. Herkeıı bu milyoner fakirin va_ ir ha\adi liardı: 
da, vücut üzerinde üzerine yalnız do. 11 ~ ktu v:ış y:ıvaş delilik şekline giren h:ılı- "Birkac ııtın evvel 
kunmakla ağrı hisseden be' yüz bin teri budur. nu bulamadığı için bizi ürküt- P yan yo : \ sının Uikırdısından bıktılar. F.vveUi tik:ı meraklısı Baron 
nokta gösterirler... Herhalde bu nok. Vehimlinin1 zaran daha fazla meğe, sürüden ayırmıya çabalı- - Ne lrnrlar ç;.ıbuk tamir ettini7.. 'sti~kal ettiler. sonra kovdular. kolcksivonlarını ( ... ) ~ehrlne bı-
talar cildin üst tabakasında değil, alt kendisine, bedbinin ise kendin- yor. Hl"m de bellisiz. Sizi ayrıca da mem- Horik Dudu geceleri polis karakol- raltmıştır. Paha takdir C'dilemfyecek 
tabakasında olsa gerektir, çünkü üst den ziyade gayriyedir. Hele bir Zira, çoğu defa nikbinlik ve nun ed(>ce_ğ!m. larına miirııC'aııt f'ciiyor. halısını ııl- d<'ı'ceedc kıymettar olan eşya meya. 
tabakası soyulunca cilt hiç bir şey his- nevi sözde bedbin vardır ki, yal. bedbinliğin bile bir nevi madra- Horik Dudu, cevaben: mak icin mııhay:vl"l k;ıtillcrin kendi- •ıı,,d·ı R ronıın "nn defa satın aldı 
sedemez, açıkta kalan alt tabalta da nız başkalanna üzüntü vermek bazlıktan başka bir şey olmadı- - Eksık olmAyınız Madam. dedi. sini fakiıı rttiı;:ini irldia ediyordu. Rlr "jurlu bir şnrk h lısı b'lh "'sa naza 
yalnız ağrı hisseder... ve eza etmek için di.inyayı kap- ğmı görmekteyiz; boş yere se- benim de sizden bir ricam var. Bana iki defa polis merkezlerindC' alıkoy- :lı kali celbetınekte irlı SalAhi:vet 

iki tarafın iddialarından hangisinin k .. t ğ 1 vı"nmekte veya sebepsiz üzül- t.imlr ıçin kıvmetli parcalar getiriyor. rhılıır, ~onralıırı karakollar da kabul hiplc>ri bu h lının Bi? n ·mrı rııtor-
haklı olduğu henüz büsbütün iııbat e_ ara gos erme e ça rşır: lar. Elimde böyle bir seccade var. is- etmediler. larınd n birin<' il afurlu iki b lıdan 
dilemediğinden, okuyucularıma hiç bir - Bu işten hayır kalmadı, mçkteyiz. tediglm renkte eski yün bulamıyo- Kimi ıtörse: biri oldıı.ı::unda mıittc-fiktirler. Diieri 
acı, ağrı du:rmaınalarını temenni ede. der, artık hiçbir tarafından tu- Fazla nikbin ve fazla bedbin- rum. Tavan ara~ında y_ırtık pırtık bir - Halımı alaca~sın. nc-ı:m mı? nt- e!Y@Vft'I Brltfs Mtlzcıım'da hulunm k-

tulamaz. Bundan sonra ne hür. den şüpheleniniz! halı eskisi var. Bunu bana verirseniz :vordu. Yaiima -vok. Elli bin lmtiliz 11- h'iır." rim 
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S UADİYE 
KAPANMAMIŞTIR, 

PLAJI -~Il- o t s 
ramına 

Piyangonun 

-- ________ ti_ L€ J 
Terkibinde bulunan mühim ve fevkalade müessir maddeler sayesinde hasta

lıktan yeni kalkanlara ve bilhassa kemik hastalıklarına müptela olanlara ve za
fiyetten şikayet edenlere yegane tavsiye olunacak ilaçtır. 

Her Eczanede Bulunur. Sıhhat Vekaletinin 

Ruhsatnamesini Haizdir. 

KIZ 1 Şiş 
Telefon: 80547 ------,-----, 

A Kİ LİSESj E R K E K 
r----

ANA - İLK - ORTA - LİSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
1 :-- Eski talebe, Eylule kadar kayıtlarını yenilemelidir. Kayıt için Velilerin mektebe bizzat 
muracaatları gerektir. 
2 - Eski ve yeni t alebe kayltl arı Pazartesi, Perşembe günleri Saat 9 - 17 ye kadar yapılır. 
y A T I L I ı 3 - Bütünlemelere 27 Ağustosta ba şlanacaktır. ı GÜNDÜZLÜ 

- _ Nişantaş Rumeli ve Çınar Caddelerinde 

................................ . ~ ~ 

!~t AIN~Ulb AIMlın:~n~AN ~@Ibın:Jn 
~ Z k 1 S M 1 : ~~=:~~~;. ~;ı~ 3~~:~J 11r~l!~ ::b::. r1tcı~ ;6·.~ :l : E R k E K K 1 S M 1 

.• Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak 
~utehassıs muallimler tarafınd an öğretilir. Milli Terbiye ve Kültüre son dereee ehemmiyet ve
r ır. Aile hayatı yaşatılır. K ütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve Erkek heden terbiyesi ve 
sporla talebenin bedeni tekemmulı.inü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak Tica-

ret dersleri gösterilir. 

MÜHENDiS KISMI Ameli ve nazari usullerle Elektrik, Makine ve Nafia Mühendisi 
yetiştirilir. 

KAYIT GÜNLERi Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9.00 dan 
12 ye kadar, 7 Eylulden .wnra hergün. 

Fazla malumat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir. 
•~' .. aA ............................ fl,, , 

LI KASI 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümh11riyeti ile mi.inakit mukavclenamesi 2292 

Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

İhityat akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'dc 

MISIR, KIBRIS, YUNANISTAN, İRAN, IRAK, FILISTIN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

i\lcrkez ,.c Subeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANISTAN, SURiYE, LUBNAN 

Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küsadı. 
Ticari krediler ve vl'saikli krediler kiiŞadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine ke§İde scncdat is

kontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa iizerine avans 

Scncdat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumharasız) tasarruf hesapları açılır. 

:"'Deniz Levazım Satınalma 

• · Komisyonu Uanlart 

1 

Marmara Üsaü Bahri K. Satın Alma 
Komiıyonundan: 1 

Sade Yağı ilam 
1 t - Komutanlık ihtiyacı icin 25000 

ı 
kilo sadeyağı kapalı zarf usulile ek- , 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 12 Ağustos 1940 Pa
zartesi günü saat 16.30 da İzmitte ter 1 
~ane kapısındaki komisyon binasınd~ 1 

1 yapılacaktır. ı' 
1 3 - Yağın bir kilosuna tahmin e

dilen fiyat 130 kurus olup muvakkat 

1 
teminatı 2437 lira 50 kuruştur. Buna 
alt şartname 163 kuruş bedel muka
bilinde komisyonumuzdan alınabilir. 

1 <!. - Eksiltmeye istirak edecek is
i teklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı 
1 vechile bu işle alakadar olduklarına 
• dair Ticaret vesikalarını ve yukarda 1 

1 
yazılı ilk terninatlarile birlikte tanzim 
edecekleri teklif mektuplarını muay- ı 

j yen gün ve saatten tam bir saat evve
l ll"le kadar komisyon başkanlığına ver-

ıneleri. (6539) 

1 
Marmara ~ .. o BahrT 

Komutanlığından: 

1 - 170 lira aylık ticreUe yüksek 
ehliyeUi bir mimar alınacaktır. 

1 2 - İsteklilerin gereken vesaikle 

1 
İımitte komutanlığa muracaatları ilan 

1 olunur. (6995) 

1 1 - Tahmin e:len bedeli (2925) l 
1 lıra olan (150) adet karyolanın, 14 
Ağustos 940 Çarşamba gi.ınü saat 16 

1 

da pazarlıkla eksiltmesı yapılacaktır. 
2 - Kati teminatı (438) lira (75) 

kuruş olup, :ıartnamesi hex: Jctin ko. 
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalarile birlikte Kasım
paşada bulunan komisyona belli "'üıı 
ve saatte müracaatları. (7046) 

_,,,.--....--~ı 

------ F M L 
Muhammen bedeli {1648) lira (42) kuruş olan 50 kalem muhtelif elek_ 1 

tnk malzemesi (2i .8 .1940) Salı gunu saat (10 ,30) on buçukta Haydarpaşa- ı 
da Gar binası dahilindeki komısyon tarafından açık eksıltme usulile satın 
almacaktrr, _ 1 

Bu işe girmek istiycnlerin (123) lira (64) kuruşluk muvakkat temi_ j 
nat ve kanunun tayın ettiği vesaikle birlikte eksillme gıinil saatine kadar 
komisyona miıracaatları lazımdır. 

Bu i~c ait 3artnamclcr komisyondan parasız olaral: dağıtılmaktadrr. 
(7193) 

Bant· 
Herkes bilhassa ço'tuklar tarafından alınması ~ayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 

sa;:lılhn kıymetini takdir eden 
Bayanlara iidet zam.anlarında 

seve seve kullanacağı mikrop. 
suz, ufak. YWnusak ve sıhhi en 
birinci mahrem tuva,Iet bezleri
dir. En ince elbi-;eler altında bi-

le belli olmaz. 

FEMIL ve BAGI 
Her eczanede. kadın berberle
rinde ve tuvalet mağazalarında 

bulunur. 

~........... , , 
1 

MANTO KARBON 
Mide ve Barsak Gazlarını Mas 
eden Hafif müleyyim sarbon 
komprimeleri piyasaya cıkmıştır. 

Eczanelerden isteyiniz. karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarınınbüyüklerde ;e Küçükl;..dc 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan _lıastalıklarında bunu 

- kullanmalan faydalıdır. /. 

Hekimlerimize ve hatkımıza t.;'v'Siy;-edilen_bü 
müstahzar her eczanede bulunur. 

1 KAYIP : Şile nüfus idaresinden al-

Kutusu 20 kuruştur. 

SahıL! vı: Nc,;rh at Mudlirü Halil Li'ıtfi DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
Ne r' yat T. l... Ş. Barıldığt yer:_ TAN Matbaası 

dıitım ve içinde Sile askerlik subesi
nin terhis muamelesi kayıtlı bulunan 
nüfus cüzdanını 1 Ağustosta Adacık_ 
!arda Karaboğaz Giızeli kayığı ile uğ_ 
radığımız kaza esnasında kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hüirnıü 
yoktur. - Şilenin Su!'iular köyünde 
329 doğumlu Süleyman oğlu Mahir 
Se~l!T'. 

ı AÇIKTIR 
Müzik, Dans, Eğlenceler. 

~------------------.. ~ 
Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
İstanbul Telefon Müdüriyetinden : 

Fransızca lisanına vakıf olan ve telefon memurluğunu ifa arzusunda 
bulunan Bayanların vesaikile Müdüriyet Zat Işleri Amirliğine müracaat_ 
!arı. (7202) 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
1 - 2000 metre haki elbiselik kumaş ve 1000 metre patiska alına. 

caktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 14/ 8 / 940 Çarşamba günü saat 15 de Yeşilköy 

Hava Mıntaka Deposu Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - isteklilerin nümune ve şartnameyi ıf>Örmek üzere her giın -<e pa_ 

zarlığa gireceklerin mezkur günde 400 lira muvakkat teminatlarını Bakır. 
köy Malmüdürlüğüne yatırıp makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona 
müracaatları. "7208., · 

İstanbul Hava Mıntaka J)epo Amirliğinden : 
1 - 4.7.940 günü yapılan pa:o:arl'Pkta teklif edilen fiyat pahalı görüldü

ğünden 50.000 metre çamaşırlık bezin pazarlıkla yeniden ihalesi 14.8,940 
Çarşamba günü saat 11 de Y eşilköy hava mıntaka deposu Satınalma komis_ 
yonunda yapılacaktır. 

2 - isteklilerin nümune ve şartnameyi görmek üzere hergün ve pazar_ 
lığa gireceklerin 1125 lira muvakkat teminatlarını Bakırköy malmüdürlü
ğüne yatırıp makbuzlarile belli gün ve saatte komisyona müracaatları . 

"7205 .. 

Antalya Orman Çevirge Müdürlüğünden : 
1 - Antalyanın Alanya kazasına bağlı Söğüt devlet ormanından bir se

ne müddetle ve kapalı zarf usulile 1408 metre mikap gayri mimül çam ağa_ 
cı yirmi gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 27.8.940 tarihine müsadif Sah günü saat 10 da Antalya 
orman idaresinde yapılacaktır. 

3 - Çamın beher gayri mamUl metre mikap muhammen bedeli 940 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 517 lira 44 kuruştur. 
5 - Teklif mektupları 27 .8.940 günü saat 9 za kadar behemehal An_ 

talya Orman Müdürlüğünde müte~ekkil komi yon reisliğine verilmelidir. 
6 - Şartname ve mukavelename projesini görmek istiyenlerin Ankara 

Orman Umum Müdürlüğüne ve Antalya Orman Çevirge Müdürlüğüne mü-
racaatları. "717 4,. 

z 
Fevkalade 

İkramiye adedi İkramiye miktarı 
Lira 

-- - -
1 60.000 
1 20.000 
1 10.000 
2 5.000 

10 2.000 
30 1.000 

300 100 
3.000 10 

30.000 3 
30.000 2 

y 

ahs s 
Planı 

İkramiye !utarı 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

Zafer 30 Ağustostadır. Milli Piyango da İzmir 
Fuarında çekilmek üzere bir Zafer Piyangosu ter-
tip etmiştir. Türkiyenin her tarafında satılığa çıka-
rılmış olan bu fevkalade piyangoda mevcut 300.000 
biletten 63.345 tanesi mutlaka ikramiye kazana-
caktır. 

Tam biletler (2) liraya ve y:,,,rım biletler (1) 
liraya satılmaktadır. 

Zafer Piyangosuna siz de bir bilet alarak iştirak 
ediniz. Vereceğiniz paralar ebedi Türk Zaferini te
min edecek vasıtalardan biri olan hava kuvvetleri· 
mize sarledilecektir. 

~ 

-

1

, : .. 
Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 

1 - Asgari % 97 saf yerli malr ve muhammen bedeli 9680 ve ilk teııı1• 
natı 726 lira olan 22 ton külçe kurşun kapalı zarf usulite eksiltmeye koıı• 

T. IS BANKASI 
1940 KÜÇüK 

CARI HESAPLAR 
İKRAMİYE PLANI 

1940 İKRAMİYELERİ: -
1 adet 2000 liralık = 2000.- llra 
3 .. 1000 

,. = sooo- .. 
6 .. 500 .. = 3000.- • 

12 .. 250 • = 3000.- • 
40 .. 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 111 = 6250.- 111 

Keı;ldeler: 1 ıubat, 1 mayıa, 

1 a~uıtos, 1 lklneltefrln tarlhlerlnde 
Y~Dtlır. 

~ eşilköy Tohum Islah İsta_şyonu Satınalma 
' Komisyonundan : 

Nev'l 
Tahmini 
miktarı 

Saman balya bağlan- 250 - 350 ton 

Tahmin 
bedeli 

L. K. 

875 00 

Muvakkat 
teminatı 

L. K. 

65 62 
ması 

Yeşilköy Tohum Islah Istasyonunda tahminen 250 - 350 ton kadar dö_ 
küm halindeki saman açık eksiltme ile balya yaptırılacaktır. Eksiltme 20 
Ağustos 940 Sah günü saat 15 de Beyoğlu Istiklal Caddesinde 349 numara_ 
lı binada liseler muhasebeciliğinde yapılacaktır. Sartnamesi Yeşilköyde To
hum Islah Ist~syon~nda he~ gü': g~rülebilir; Taliplerin muayyen gün ve sa. 
atte muvakkat temınatları ıle bırlıkte komısyona müracaatları. "6963,. 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Idarei merkeziye kadrosunda iki yüz on lira ücretli iki adet (yük_ 

sek mimar veya yüksek mühendis) münhali vardır. 
2 - Ihtısas mevkii olarak kabul edilen bu münhallere Güzel Sanatlar 

Akademisi yüksek Mimari şubesinden mezun 3656 sayılı Barem Kanununun 
6 met maddesi mucibince devlet hizmetinden ayrılalı en aı: beş sene geçmiş 
bulunan tecrübeli mimarların tayini matlup olduğundan bu vasıfları ve 788 
sayılr Memurin Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı diğer şartları haiz bu. 
lunanlarm dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte P. T. T. Umumi Müdür-
lüğüne müracaatları lüzumu ilan olunur. (4346/6945) 

Kayseri Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Kayseri memleket hastanesinin ihtiyacı olan 104 kalem alatı cerrahiye 

ile 155 kalem mualece ve edevatı tıbbiyesi açık eksiltmeye çıkarılmış ve zu_ 
h~r ot'Jecek talipler tarafından yaptlacak tenzilat haddi layık görüldüğü tak. 
dırde 27.8.940 Sah günü Vilayet Daimi Encümenince ihalesinin icrası mu
karrer bulunmuş olmakla taliplerin listeyi görmek ve şeraiti anlamak üzere 
lstanbul ve Ankara Sıhhat ve Içtimai Muavenet Miıdürlüklerine müracaat. 
ları ilan olunur. "6965,. 

muştur. 

2 - MezkUr kurşunların ihalesi 19/8/940 Pazartesi günü saat 16 ~ 
Idaremizdeki komisyonda yaprlacaktır. 

3 - Isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yaıv' 
vesaik ile birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını mezki.ir günde _ .. 15 ' 

1 
kadar komisyon riyasetine makbuz mukabili vermeleri laznndır. 

1 _Sartnameler her gün idareden verilir. "6803.. ...,./ 

ı A KÜÇÜKSU 

1 B~~İ B=~~.~.~ ,,::"'~:~an!~!' 
~ Lebibe na ve Türk san'atkarlarından ıo kiş.lik Orkestrası 

KAYIP : Dördüncü şubeden aldı-

ğım 31/8957 numaralı ikamet tezke- ı• 
re .. ı ile pasaportumu Reyhanda kay· ~ 
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi- , 
nin hükmü yoktur. -Taksim Cümhu· .ıltere 
rlyet meydanı Kalmis apartımanında ı )'~Ç~' k 
Bulgar tebaasından Hayim oğlu Av· 1500 adet ~atlanır demir k_ııt eft'l;ı 
ram Kavfman. nlınacaktır. Kapalı zarfla eksıltıi1 a~-.ak 

22-8-940 P~rşembe günü saat 15 g J~ 
~ KİRALIK EV _.. Tnphane?e lst. Lv. Amirligi satı~~ 11r 
~-- .,. ma koınısyonunda yapılacaktır. ·.ı ~v.ı.aa 

1 
Ayazpaşada Çifte _Yav sokak Al- ı min bedeli 33,000 lira, ilk teın1114~~ ha 
man S~faret~anesı yanında 5 No. 24'i5 liradır. Şartnamesi ve nil~~·t"4 ~ in ti 
Bahçeli ev kıralıktır. 5 oda, Ka- s i komisyonda nörülür. İsteJttilC ~- hn 
l" · r ... 111 -·~. " o:ı er, ~ıcak su. Havagazı, El.ek- 1 kanuni vesikalarile teklif mektuP ı:o~:l'iy t 
trık tPc:ısatı mevcuttur. nmım• nı ihale saatinden bir saııt pvvel 6 ~ e 

_ _ _ .ıtczilebilir. mısyona vermeleri. (218 - 6~..- ~r. 
S<UGJM4--...... ..... -~~ LLl.._.......,. _,,, ~ __...,,,, ~-aka 

TÜRKiYE CÜMHURİYE.TI ~~~:. 

Ziraat 

ZİRAAT 
. 

BANKASI 
Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her ne vi banka muame]elEıri 
- ---.lfllllr:u; 

lirası bulunanlara senede 

4 Adet 4.000 
4 " 500 " 2.000 , 
4 .. ~50 .. 

ı.ooo 
40 .. 00 .. 4.000 

100 .. 50 ... 
5.000 

120 .. 40 ... 
160 .. 20 

DiKKAT: 

lııııtak 
~asını 
~<ltılar1 
~:Yin 
~uz 
~tlcn 
·~er · 
olm 

"ıı ba 
•tere 
tl-q d 
-<il, Ü 

iııılard 
l'şrsın 
:ıı~ y 
-iltış 
1en İ 
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A 
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