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Salonlarında ve Bah ;eı1inde 
Şer işi uzat, hayra dönsiin; 1 
hayır lŞı uzatma, şerre dö~- l 

mesin! Türk Ata Sô7.Ü 1 
Düğün ve Sünnet 

Başmuharriri: .. lfçrasimleri yapılı.:. istiklal cadde~ Tel: 4!>4.!:; MÜSTAKiL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O lŞ~rhl 2 inci uhi i~'1llıd •l J 
EBOzzjy A zade VEL tD Telı. Tasviriefkar İstanbul L _ı 

Maarif işlerinde :~;~; ... 
, ... ., .... · ım ı i' 

ıslaha ta doğru ı ~· ~~"Po· ~.~-·. ~>·--· 
Reisicümhur 

bu sabah şehrimize 
geliyorlar 

~~~~~~~~~~~~~~~!~~ ~. 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel maarif derd
lerini hilmegen ve bunlarm tedavisi için uğraş
mıgan bir zat değildir, bilakis kendisi de maa
riften geliştiği için mensup olduğu idarenin 
noksanlarını, bozukluklarını belki herkesten 
iyi tetkik etmiş! ir ve herkesten iyi bilir 

B altacıoğlu Bay İsmail Hakkı • şe başlamıştır. Daha yakın zaman 
maarif işlerimizden bahse- lara kadar bazı mekteplerde mü

derken galiba «b izde on yedi se- dür. muavinle.rine ( yardirektör) 
rıedir maarif kendini bulamadı » denılmekteydı, bu sene, kısmen 
tİbi bir söz söylemişti. Y~~a~cı olan ve kulağımıza d~, 
. ~aarifimizin halini tarif ve tas-

1 
dilımıze de aykır~ gelen ~u. ta~ı~ 

\'ır ıçin bundan doğru söz az bu- kaldırılarak yerme eskısı gıbı 
lllnur zannederiz. (müdür muavini) unvanı ikame 1 

Maarifimizin umumi gidişin- ?~i 1mişt~r . Bu unvan karışıklığı ~e 
~erı, mekteplerden, ders program bır ": ckale~e mensu~ _her !~.b~nı~ 1 
. arından, hemen her sene değişen kendın4;, yıne ken~ı _ ıst~dıgı ısmı 1 
1"1tihan ıekillerinden ve tedris u- ~~r~esı: herhalde ıyı _hır şe>:_ d~-1 
&u~ünden memlekette tikayet et- gıldı. ~ı!hassa Maarıf ~ekaletı, 
'-•Yen kimse yok gibidir. Büyük- umumı ırfanl~ ?e~aber lısann1.'ı· 
l~r .tikayetçidir, küçükler ş:kayet- zıı:ı .da he?' hadrmı, _he~. de ha -
~!"• ananın, babanın ağzından ~·sı v_e nazımı oldugu ıçın onu;" 
fİltayet düşmez, kadın şikayet e· ıdaresı nltın~~ bul~nan ~uhtelıf 
~er, erkek tikiyet eder talebenin makamların ısımJerınde bıle vah· 
tik~yeti ayyuka çıkar,' fakat işin d~t . görü!memesi büsbütün ten · 
l•rıbi muallim de şikayetçidir. kıdı mucıo olmaktaydı . iste Ma. 
liatti öyle zannediyoruz ki ge- arif Vekili bunu pek iyi takdir et 
ç~.n .. neşriyat kongresi~denberi ti~~ içindir, ki .. ilk ~aphğı ;şlerdt"n 1 
lorup görüşemediğimiz muhte- bırı, bu tehaluflerı ortadan kal · 
reın Maarif Vekili Hasan Ali Yü- dırmak olmuştur. 
c~l'e bir yerde tesadüf edip maa- Hasan Ali Yücel'in ehemmi -

1 ~ Yaziyetini sorsak, ondan da şi - yelle ıslahına çalıştığı diğer mü • ı 
Yet iıiteceği z. him bir İş de, imtihan işidir. İm-

t. ~~· maaif işlerimizde büyük bir tihanların her sene ne kadar şi -
laaızlik olduğuna delalet eder. kayeti, hatta ne kadar dedikodu . 

~e~leketin sair idare ıubelerin- yu mucip olduğunu ve gazetelerde 
. e bırçok tadilat, ıslahat ve yeni ne bitmez, tükenmez neşriyata 
~aa_ı yapılmııtır. Meıela Nafıa vol açtığını hep biliyoruz. Veka -
b'ekaleti ortaya ıimendiferler gi- Jet bu ,ikayetlerin hepsinin, hep 
k a, köprüler gibi çok eserler çı - tembel talebenin sızlanmasından 
d •trn'lhr. Yalnız maarifimiz de ı ileri gelmekte olduğu iddiasının 
t•amlı, semereli, herkesi az çok , akıl ve mantıkta yeri bulunamı • 

llaernnun eden isler ya hiç yapıla- yacağını takdir ederek İmtihan iıı
~ııtır, yahut yapılanlar da terini sağlam esaslara raptetmek 
~lrıl•keti tatmin edecek bir ye- için uira,mıya baılamlfhr. 
'11tt tatamamııtır. Dünlcü gazetelerde okuduğu-ı 

>daamafih, insafla fUnu itiraf muza .göre Vekalet. bir de İslan
:;'etiin. ~im~iki Maarif ~ ek!li ~ bulda mekteplerin ~dedin~ arltır-
~n Alı Yucel, bu dertlerı bal- mak suretile muhtelıt tedrısatı da 

~•:en ve bu~lann ted.av~si İç~n ayırmıya ka~ar NermİJtİr. Bu, 
h~ ~rnıyan bır zat değıldır. Bı - ı muhtelit tedrısatın, uzun seneler 
"«l<ıs k d" . d .f . 1 
ti"• .• en ısı e maarı ten yetJJ- devam eden tecrübelerden sonra 
..!fuıçin mensup olduğu idrenin 1 iyi netice vermediğinin anla,ılmış 
~ hanlarını,. ~ozuk.lukları!'ı. bel- olduğuna delalet eder. Vekalet 
laeric erlcesten ıyı tetkık etmıştır ve buna kanaat getirdikten ıon•a da 
~ ea!en iyi bilir. Fakat maarif l usulü de~istirmekte tereddüt el -
~eki kararsızlıkla~ ve deği- 1 memiştir. Bu suretle Maarif Ve . 

t 
.1kler senelerdenberı devam kalelinin mevcut noksanları ve 

1 

' lıg"i v b d b" • "t" d h ; ' · · lini e .. u •. a ır nevı ı ~~a ~- ı yanlıslıklan acele e~"."eksızın, 

h aldıgı ıçın bunların oy le bır 1 mümkün mertebe teennı ıle bare-
•ınl d b" "k" • 1 b" "k" • e e, ır ı ı emır e, ır ı ı ta- ket ederek tamamlam•va ve dü-

tnıını •• • • w• • • • e duzeltılemıyecegını de he- zeltmiye elinden geldiği kadar I 
:tJnızin pek iyi anlaması İcap e - gayret ettiği bariz surette RÖrÜ -

er. ·· B ld · d M • • . .. ...... nuyor. u vo a, avnı tarz a ca-
aarıf Vekılı, gordugu nok- lışmak farlİle bir iki sene d"ha 

İı~nları ve tutulan Y?ldaki yanlıı- devam edildiği takdirdevse, Ma. 
la~~rı Y~va1 ?'avaı .ıt~8:?1 .. ve ıs - arif i,lerinin nihavet salaha yüz 
t . tercıh edıyor gıbı gorunmek- tutacağını ümit edebiliriz. 
dedır. Mesela, bir kere Maarif i- ··büzziıta Zade 

1 •relerine ait isimlerdeki karııık- -
~arı ve tezatları düzeltmekle i- VELİD 

Yolcu salonundaki 

M üteh3SSiS(!)03iSö·n·far·i n dün 
vazifelerine nihayet verildi 

. 
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ı lsmet lnönü, dün 

sefirini kabul 
Fragsız 

ettiler 
An~n1·n, HJ (A.A.) - Rcisicüın · Bclcdi)'c Hci"ile ;\h·ı Kc·ı: Komut.ıı ı 

huı Isnıct lncııı(i, buı::üıı snnt ~.i? del ve Emniyet l\lüduru t:ırafındı.ın u
huc;u i trenle Jstnnbuln hareket et· ğurlnnmıştıı. 

şlerıllr. • • .. • 
Milli Şef, g:nda n. l\1. Mccllsi l!c- Reısıeumhur, memleketıne 

Paraıüt lııul•ıinden fuara bir baltıı 
1 
ısı Alıdülhrılik ııcndıı, Başvekil Ur. dönen Fransız sefirini kabul etti 
Ucflk Saydam, Genelkurmay Başka-

1 nı '.:\larcşal Fevzi C'ı.kmak, Vckıller, 

lzmir fuarı bu 
akşam açılıyor 

Parti Genci Sckrete.·i \ ' C Pnı tı Uınu-
1 mi ldan.• Hcyt lı fümlnrı, l\lcbıı lıır, 

Genelkurmay, Milli l'.liıdaCan \'ckülc
tı erkünı, \ 'ckalctlcr lllüstcşnr ve 
Umum .Müdürlcıi, Ankara Vıılis.l ,.e 

·- -- --- -- -

Ankara, Hl (A.A.) - l!clııicum -
hur, bugün sunt lG un rnemlcketkc 
nvclct etmekte olnn Fnuısa Bu:ı; uk 
Elcisı Mussigli~ i k2'ml bu~ urmuş
laıcl1r. 

-----
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Küşat resmini Ticaret Vekilimiz Nazmi 
T opçuoğlu memleketin iktısadi vaziyetini 
izah eden mühim bir nutukla yapacak 

\ R \J 

hmır, 19 IT:m ırı Efkfır > - lzmir 
enterıı;ısyonal hmn yarın (buı:,üııl bu
yuk mcrııo;ırnıc nı;ı laC'.ıktır . 
Fuarı bu yıl, huktımcllmız namına 

Tıc:ırct Vekılimız R. !'\azmi TopçuoA

re • .20 Ağustos suh gunü beş bin davcth 
saat lR de fuarın Lozan l:apı ı lınundc 
bulun:ıcıık. merasime 1 tlkliıl mıırşilc 
başlanacak. mi.ıkakıbcıı Bclcdı.> e Hci
~• Dr. Ochçet 'Uz bir nutuk söylıyccck· 

lu uçac;ıf;tır Hnurlaııan programa go- tıı 

Belediye Reisinden sonra Ticaret Ve· 
kilımi:z. Nazını Topçuoğlu bir nutuk 
lrnd edecek ve ltordelAy1 kccc~k. d:ı
" etliler, fuarı gezeceklerdir. 
Evn:,Uı de\•lct pa\•yonları ncılacnk 

( l>c?l'Cıım salıf/c. S siitım S de) 
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BULGARiSTAN 
~O ZAGOR.A 8 V R 6 AZ 

•• it ••••••••••••••••••••••• '. 1 •••••••• • ••••••••••••••••••••••••• ••• • • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •••••••••••••••••••••••• 

Eyüp Halkevinin kadirşinaslığı ıairin meza
rının batına yalnız gençleri toplamııtı, onun 
nealind- ve onun arkadaılarından mezarı 

ba~ına celen tek k:i'!i yoktu 

Eyüpte'lci mezarın baıınJa 

Tevfik Fıkretın hoyatına ebediyen 1 kadırşinaslık hareketi, o kd.,n sonr:: 
\eda ~işinin 25 inci yıldurıümü münıı- 3 de tairın bir se1 vıyc h:ı~rct çeken 
cbetlle dlın, EyUptcki mc7.tırı başında mezar taşı ctrnfınd:ı yUzc yakın kı7. \'C 

h:ızln bir ihtifal yapılmıştır. 1 erkek mı ,., w•r ,.,. toolıımışU. Eylır 
Eyüp Hıılkc\ inin ilııay::ık oldul:u bu (Devamı aa~a 3, aütun 3 te) 

f<umenlerin Dobracada Bulgarlara ter'lcedeceltleri !ALMANYA 
İngiltereyel RUMENI.:E~ ' 

,DOBRUCAYI 
Taar~uzdan\ VERİYOR 

ara~iyi •ö.terir harita 

1 V AZ GEÇTi iki taraf ~~~~;nda müza-

r .., 
Bulgaristan 
niçin asker 
toplamış? 

r kerelere diin . akşani 
Rayh hükumeti lngiltereye Craiovadaki Kral sara-

Sofya hükume 
dedik od ulan 
tekzip ediyor 

karşı ablukanın ilanı ile harbi 
bitirmek ve bundan mesul yında başlandı 
olan şimdiki İngiliz ricalini Sofya, J!) (A.A.ı _ Huınınıyn ile Bul!;..U 
ortadan kaldırmak için yeni ıııüznkcı:ıtı idan' edecek olan Bulı.,'1lr 
ve nihai bir demar,.e teves- heyeti dün nkt«un. rususi trcıılel 

'" Craiova')' n hnrl•kl't t•tmıştir. Hl·~ ".t 
sül ettiği kanaatindedir. istnsyondn ordu g..!r.elk\11 m:ı) rcısı, 

----....: ıncbm;lnı rncclisinııı ikinci rc>isi 
Bcrliıı, 19 (A.A.) - D.N.ll. njnn- Pcchov, Hurlciye • ·nnrcti umumi 

Sofyo, l!l ( .A ) 
ııjcııısı hıld rı~o : 

Jlulg:ı ı· nuh os.ı \ (' Bulı,ı-ar 
m:ıtbu.ıunın Tu.ı.l)etlc>kı So~.,. 
sefid '1\ ıc•ııti.-ı fln Arıl,n. d 
buluıınınına ına· 111\;.~ atwlc t kı 
l'tıııek iiu·rC' l\l •bkoyndak ı T ık 
ki)<· buruk <'!çı~ın n Aııkın ıı) n 
cağırılnc:ıı:ıı a .J:ıiı· hlçlıır ım
ıııan ll('srı~ ntL. bulunıııı.ıdı •mı 
hildiı llU;;"l" llll'Zlll \iZ. 

sı lıildil"iyor: kiıtılıi, ııwbuslııı· \"l' kııltuı"t'I ve vıı-
İnJ.:iltcrcııin ubhıl.a tcdbiıinc k tmıi teşekküller muı n"'ls11lcri la• a 

şı Almanya dn lmkabclcdc lıulumı. fından t<>şyi cdilmL'ltı:. 
caktır. Müzakerelerin gayesi 

Bundan lı. ~ ı, c lll b mı:ıııl · 
kctleırlc <lul ı~ıı "'ı) i.ıla1 ın hil ı 
fırın olaruk, Hul.rıııi tıın<lı.ı lhtı 

yutloı ıı ıt"'kPrlt,t,•rı ted1 cdıl, 
p<'.k m:ıhdut 111 k m o;ı h".1-ı l fı ı 

l - :EV\·clfı ticnn:tlni şarka el~· Büktl'Ş, ıu (.r\.A.I - Hadoı· uj·ın-
ru götüı mü tiir. Av!""llpn ve Asy:ı 1 lıilıJirhor: 

(Devamı sayfa 3, s ilt un 2 de) ltunuın)a:p komşulu ı mdan a~·n·n • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bJlccek nu·scJclcrın ınn!'\Hhant• bir t;.t-

Taa ajanama göre : rette huncctilmch·rt ve dünynnın bu 
kısmında milletlerin ~ ınc muslihaıı'
bfr tcşl"iki nıcsııill'l"iıı..! ıııüstl'ııit yı. 
ni bir politiknnın tc isi ümidılı., lttı· 
nınnyt1 Bulgnrist:rnla ı11üznkl'rckrh1 
nçılmasınıı karar vcrmi~t1ı. 

dın bıı tıılım d \ i~in ilııh 

AMERİKA 
HARBE 
GİRECEK 

nltınn 1;nı.nrıhlıı.:ıııı lıı,.ı lh dım 
•ti nr7.U ı tmC'ld"' ız 

..,. __________ ...., ________ ___ 

İsviçre arazisine 
bombalar atlldı 

1 Görü ııwlcr, Craiova'daki kral s:ı · 
1 rnyında iıgle<lcn cV\'•'I lınşlıyneal. 
tır. Uulgaristanın l uş murahhası 
tum salfıhiydli l'içi Poınenoff \"C l'ı:ı-l Bcııı, 1!~ (A.A ı --:. İ"<\içrc uınu
mnnynnın b:ış mumhhnsı du, tm ı mi kıırıır~ ıhımn t. bil •ı: 

1 

:ılahiyctli l'lçi V•' sr.bık h:ırleb ~ Dun f!C<:C ı~, içı e uıw.i i uze11ne 

R 1 
.. ınü tcşaıı Alcxnııdcr Cıeb:.i:ıııı• oh- boıııh:ılnr :ıtılnıışlı.. lla ar azdır. 1oseve t müşterek mu- caktn. BU7.I )'llkrdr hnvu d,tfiı lıntıuyalar 

dıfaatedbirlerihususunda ·~~<~o~ev~a~m~· ~·a~~~·~3~· ~·rı~tu~"~1~d~e~l ~a~tc~·~~~~-Ç~m~ı~~tı~r·~~~~~~~ 
tarada Basvekilile ani astı . ' 

Kanada 8c fVekili 
M. Mahcnr.İ• 

Altın isimlerini biz 
değiştirebilir miyiz? 

1 Guelemôz, boua habe<le•He bôdôkte bo"a haddnde muame. 
le gören altınların da fiyatını vermektedir. Bir sarrafa gidip altın 

/ 

alacak olsanız «ne altını istiyorsunuz?» derler. Zira tedavülde 
bulunan altınların ayarları bqk a başka olduğundan kıymetleri 
de bir değildir. Bu altınlar, Üzerlerindeki imzaya göre isim alır -
lar. Piyasada en fazla muamele görenler ( Hamidiye ) ve ( Rqadi
ye) ve kalın (Beıibirlik) altınlarıdır. Piyasayla ali.kası olan her
kes bunu bilir. Bazı kimseler bu altınların fiyatını veriıimizde, ken
di ayarlarında kimselere has usulle bir maksat aramıya yeltenmiş
lerdir. 

Bu vesileyle ıunu hntırlatalı m ki, bugün denizcilerimiı.in ye
tiştiği mektep gemisinin ismi Hamidiye, donanmanın diğer bir 
cüzünün ismi de Mecidiyedir. Bu isimler, şimdiye kadar değişti
rilmediği için herkes tarafından kullanılmaktadır. Altınlara gelin-
ce, onların isimlf'.rİ de piy2'sada ve borsada en mütedavil isimler
dir. 

Mo kO\ , 10 <A.A) - Tas nJ:ıı sı lııl-
clır1yor ı 

Bır şcrı 1 k h:ırp mudd<'lı .zarfında 
AITK'riknn ı;ermaycsi, hıısımlarıno knrşı 

Gazetemize de hergün borsa ile beraber, tutarları bu isimle 
bildirilmektedir. Hakikat bu kadar basit olduğu halde bunu da 
tezvir vesilesi ittihaz etmek biraz ifrata varmaktır. Bizim, çok de
fa okunmıya değmiyen münasebetsizliklere sükut ettiğim:ze bakıp 

1 tin Amcr1kM11 mühim bır me\'ki k:ı- ı 
(Devam ı aayfa 3, ıiltun 6 da) 

da sakarlığı ileri götürmemelet ini tavsiye ederiz. 
--iiiiiiiw:..D::-_~~;::;:;;;;; 
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BiR TETK ·K >< Alinangaga gönderilecek 
mallar tacirler arasında 

Mesken Buhranı 
Ankarada 7.3, lstanbulda, 
6.8, lzmirde 5.7 nüfusa bir 
ev düşüyor. Nüfus artışına 

göre inşa azalmaktadır 

Aı-~ darf k taksim edilecek Gençtik ktapteri 
8ft.8 arın anaatferlne göre Ayın sonunda ~ğı nıiii · 

komisyonun mesaisi yavaş gı·dı·yor ---- delenea aeoçlik klüpleri, her)lıııl· Bir· mUyon liralık· deri İstanbul, de en bayırlı ~bbüsls ve· .,.. . 

B k 
1 Fiyat ~ürakabc Komisyonu dün I Falar aruinda yer alacakt~· a ır şı· 'ebı· stıeden sonra toplanrnı" otomobil zmir ve Mersinden sevkedilecek Gençıerin beden terbiyesinin bö-

l-~ ıusUğl ve yedek. ~ksanıı~'.n satı~ fi- tün verimlerinden istifade eıırıe· 
Af&tlarını tesbit ıçuı tetkiklerine de- Yto_nl yapılan anla~ma lle Alman- Jeri, hayati bir zaruret t~k.i1 e • 

tam . . . vam ebuiştir. Seçilen koın1t.e11in bu Pıy· ~ asanın ~:aya lhı~ç ediltıeek olan bir milyon da. Otedenbet-i lwr olari ~ lr lÇlR hUsw;:ta hnzırladığı li:rt~c blnt ~AD lıroılık kuçük baş ha~van m_,risinin ··1ır • • ~ •• •~- _ 
.madde bulunması üzerfna tetklldc-rin fı.1)0 bin ~iralıi1 1stanbuldan, 200 bin ,o ~ı der~es~de isabet~• ,_~. 

z_ k ı• uzun süreceği anla~ılınıştır. • 1 •L • lmıhğı famird~u 100 hin lirnhğı 1 betmıyen bır soz vr.dır kı, hep 
sıra De tfyor Manifa~ra en-alnnnda olduğu gi· çuva . JıitıyaCJ ' .\lt·n;imlcn ve 50 bin liı·alığı da Saın-1 m !z de biliriz: «Sağlam akıl, ~-

bl otornobil levazımınııı !ir,nt tesbit :ımıulaıı gönılcl'ileccktir. lam beden içindedir» gençliğııt 

Derin yara alan ıreml
nin tamiri miifkül 

işinin de a}1arca ı;ürecef::i ve bu 81• temı•n edı•t:JJ• 1 Dcricı1cr arasın~a İhrneat Birliği! ada lesini sağfamleytırmak, mğlaıtı 
rada piyasada ihtikinn devam <'de- U olmııllığ'ııı.-fan hükumc~ bu işi ba.şı~ 1 bir kafaya malik ofması İçin en 
~-i anlaşılmaktadır. Komisyon ge- hoş bırakıruyucak ve ~·rne kontrol al- wl • • haz l · Kaf nııt 
lccek toplantısındıı Belediye İktısnt tında yaptJrarnktlr. · sa!,aml ~enunı ~ a~ ~ ti· 
l\-!üdürlüğüı:ıön verdlği bir rapor ü- Dün 6500 ton çuval İhrı:cnl fiyatı •la Ticaret \'ekiileti sa g arn ıgı, .onun a y ın nma lf 

İzmirc giderken deniz. içinde bir :ıcrine odun ve kömür fiynUan (ize. uırnfındım tesbit olunac:ıktır. basım takvıye e d er. Aydınlanın• 
kayaya çarparak batmak tehlikesi rinde tetkiklere başlıyac:ık ve bu iki ve kanaviçe ge!di Fakat bazı bü;Jılk irket ve taciı·-1 iştihası kuvvetli olan b ir kafanın 
geçiren ve blr mucize kabilinden nınddeye satış fiyntl tcsblt edecek- Hindistandan mcnılekctimlz için leıin bir sencdcnberi ihracat olma- k ültür namına alacağı ber K!dayı 

,. ~nlan Sosyete Şilebin Bakır i- tir. yuklcdıği çuval kan<>dçclerlc geliı. ınasından istifade fle depolarında bi- rahat rahat öğüteceği muhakkak· 
lebı Saroz tahlislye ı;:emisi tarafın- Diğer taraftan alilkadarlnr komis- kcn Çnnakkale ch-nnnda kamla o- ı iktln:likle~ i "!ühim stokları oldu • hr. 
dnn. limanımıuı getirllmiştlr. Şilep yon mcs:ıisinin yav:ış gittiği kana- turan ve kurtarılan Yunan bandıra- gundnn cger ıhracat payı stoklara • .• • • • .• 

I 

Hııliçte havuza girmek için sırn bek- atin dedirler. _Daha. sık toplanılmn3-1 1ı Kliyantis vapurtı ı;manımıza g 1_ ~oı <: vcı ili r e bütün işi bunların ka- Gcnçlık klu plenmn açılması bu 
le~ı.ek!~ir. Fakat bu )olda yeni bir ve aylarca silren ışlcrln daha h•a mıştir. Vapurda 6500 ton ınlktaı ın- · p:ıtacağı \.(' küçuk ihracatçılara pay tün bunları vadettiği için bizitrı 
muşkulat başgostermiş, teknesi delik bir zamanda çı~rılması bcklcnrnck-j da çuo;al ve kanevıçc vaıdır. nuııl:ı-I knlnll)ncağı nnlaşılmı~tır. Bunun i. ancak takdirle ve anc-;. muvaffıı· 
deşik olan şilebin bu .> ııralannı kn- tcdir. Ayrıca fıyatlnrı teslıit t'dilcn nn boş:ıltılmnsın:ı b: .. Janını"tır. Bu çın ihrncnt nıiısııadr-si taksim edilir- kıyet tem ennisile karşılıyacağınuı 
pntnınk için saç levha bulunnmnını~- maddell'ri kontrol edecek gC'nfş tcş. mühim parti ile memk_ketimi;Jıı u- l.en bu Hıziyct JicıZ .ıilnc alınacaktır. kıymetli bir teşebbüstür. 
tır. ' kll:itı? dn bir an ;vvcl kurulmıısı tc- zun muddct için çuval ihtiyacı w. 

Bu levhalar hariçten de son vazı. mmnı eclilmı>ktedır. ınin edilmiş \'<' ph·n ·ndnki buhrnn 'T" f • d ı Gençleri kahvehanelerde otu. 
yeUer yüzünden getlrilcmcmektedir. önlenmiştir. .J e 7 l e en rup vakitlerini ve hayatlarını is · 
Bu müşkülün ne şekilde halledılec:eği Adliyede : Ticaret Vekaleti tı::. afından s:ıtış 1 raf etmekten korumak İstiyoruz. 

1 belli değncıır. vazıyet nıuknc1arıara Karı k oca iki muhtekir fıyr.tıarı tesbit cdllir et1ıımez çuval- denı·zcz·ler .Şüphe yok ki bu klüpler bunu te· ., j bildirilmiştir. lar lhrncnt mıı.takrıl.mııa ve knnc- min edecek ve gençlerimiz bo 
mahkiiın oldu viçdl'ı dr çuval f:ılıı lkrılııı ına kvıd ldüplerde gençliğe yakışan en n e-

1 Od ko··mu••r noı,'1lziçindckı yalılarının kirasını e?il~l'ktir. Çurnlhrın ihrn('at mev- imtihanda m uvaffak zib muhiti bulacaklardır. 
M. nk m ad. ev darlıfının hali. flemenr.-de rok. ~ayda•ı olan un, a-tırmak istediklerinden Milli Ko- ım ne )etişmesi l:.:!1" tlll'nftn ınl'm· G l b k 

-r r . • • . . nuniyct uyandırmı ·t olanla.ı m liat-sı• enç eri, menfi tesirler D'a aıı balıfeli eoln m Dhallc•iuin tcmıdlt ri •tılırl«en runma kanununa gorc Aslıye Seki- 'i 
11

• ~ sin e malardan v e bunların kafa 
A k .. '"b. . . hal f • f f zinci Ceza mııhkemesine verilen K d' . d hazırlandı k lb . el n nra muıuı ırıınız, ucuz ma • birisi l!i, dli'.,-eri 5 yaşında itibar ıga l ar ıgor Hrantla karısı Agavnlnin ımıhnkc·I • • ~n .ı~ın en Önce k ahveye v e a 1 yoran ve yıpratan t • 

der kurulması ~e müstahsil olan olunan ı'·' çocuklu b1°r alle "," adde- ·ı · · gır'ı d k d Bundatı bf ld t ı O tn kı0nl~•ı0nd- korwnak ı·sb'y-........ ıu • • melcri dün bitirı mıştıı·. Karı koca .... ıye a r a a•ına yaralamı• r mul c evvc r - "' · ..... .,._ 
her vatandaşın en kolay çarelerle dılmektedir.) raha•Aa y<>cıyacar·ı bir " " ko~d ki Yü'·· ;>•· D" · Ti t k H haJd ı :ı. kı·· ) · b J .... -. "' 2.5 eı· lira aj:;.rır _paı-n Ce.zB5lna mah- E\•velld gece Aksarr.'-·da Ahnlcdııı " e ..s= "'nız cnrc mc •

1 

er e genç uı; up en u yo • 
lenuz ,.e güzel bir ym--aya sahip ol- ı:enı~likte, h r turlQ tesisler<ı mali .. , rd k h · "" tcbindc yapılan tecJı' '-'-tıhan'-rı ne da d d " c 1 kt 

" kum edllınişlc ır._ ·.ıı vc.sındc bir 'kavfPa olnıuş, l)ı"•·r ·ık- ' u un .... - a son erec:e mwıt o aca ır. mnsı için Belediyeleri vıızüelendi - bir inşa olarak kabul etmektediı-. Toptancıların JbtikAr K d k lı Alı adın .. - bi ,_:' • tic:eslndc evrakları .Mlınakalat Vekil- o !_ çlik . • ht"L rı 
ren bir kanun lüyJhasının hazırlan- Ank:ıranın ı 7.372 binasından !>J7 arısını o -.en oca <W r.,.ı, kc:ndlsınden on- lcı.iııc göııdcrilnıiş olım kaptan ve ~ g~n • te en ıy·ı· a 10K1n, e 
d r. h be · t• • • b •-- wa tıkl - 1 • mahküm oldu ce kahveye girmek isti"~n Raı•ıazn- h bi 1 k ı. L le:."lnı a r wrmı~ ır. sının araAll ve 115 inin bckiir odllSl .,, p arı soy emyor b kl ~ •. . .. makinistlerden muv~(Cak olan lü kj. nezı ' ennt en yu se. ere -

nı ıça a ~·al'ala.rınştıı. l ·d ali Eğer bu, luyiha kanunlaşııı mu- gibi, Avrupa kanunlarınıı göre mes- E)·üpte, Hırkaişel'iftc oturan Sait J • iki' şıııın isimlel'ilc şu!:ıaıtetııaıııc1cri dün can arın ve ı e erin yafamaıanı, 
vaf!akiyctlc tatbik cdılecek olursa ken sayılmırucıık ku1ü1ıder oldu~•- Odun ve odun koıııUı ü :fiyatları İ· aıluıda birisi, dün kısknnçlık yüzün- )ıvr 1 

Ali yaknlanuı-ak ndliyt•ye Istıuılrnl 1\f ıııtaka '!1caret :\Iüdfirlü • ıençlitrin her halile ve Mr hare• .. - -· ı d ha ı teslim edilmiş, Haouızan tı•davi ul _ e··· ıejimin en büyük c:serlerinClen bil'isl nu unutmamak lazımtlır. Yukarıda- nect'gl yel.'j e a hıza ıırtnııştır. den kavga ettiği kansı Firdcvıi döv- tına alınmıstır. ğiin~ giln~nflmiştir. Terfi eden de- ketile bunlan Y&Jalmasmı, bütül'I 
olacaktır. Çünkü Tfil'kiyede • umumi ki rakamdan bunl r tenzil ediltlik - Mesela b irknç ıt<in ev\·ııl çekisi 400 1nü .. ve ölünıle tehdit etmiştir. ' ıılzcıler!n11ı şunlardır· b·-'- l• w• ha ,_ 

1 v T u hafiyecinin muhak ... mes1· . . . . ~ . uıuara ıenç ıp raret ve KuV-olarak • bir mesken buhmnı vardır. ten sonnı çıkacak ııetice, nüfusun kuruşa satılan odun bugün 500, 550 Snit, Birinci Sulh Ce.za mahkeme- "" Hırıncı sınıf bas kaptnnlıs,ra terfı t• • ı· w • , •. • 
1 

L -" 0
- ı· · · · k ku L:ad k ka hk s 1 b _, ..,1Aı·'eı .• ' ve. ını, genç ıgm ne .. ı.e. ve enerJıll-"' Bu darlık, bilhassa yeni kuı ulan _ Oı~ra ~eya ı..:r ın Vlisııtıl'!ının ço ruşa · ar çı mı,stır. sine l'erilnıiş, ı·ısı nıa emcıle: u tan auıamınua, c-SDltııııhamam ~' ~ n 

~ehfrlerimizde ken~i ini "iddetlc his- ustündedır. Odunun mııliyet fiyatı ise, 1ehri- c- Kocam ayni evde oturan Mil- Pazarı> tuhafiye mağazası sahibı Seyfi Ge7.er, N'un;ddin Yılmaz, nı katmasını, ve bütun bunlardan 
settiriyor. Ankaruvı mi~l olarak a- l\1AL?El\IE B.AKHılISDA~ EV- nılıde tefilim, 180 iliı 200 kuruşu nevverle evde kimse olmadığı bir Hayim, Yerli )fallaı· Paznr.ında m~ .'llPzihi Aı'ttn, Zeki Oraıws. bahtiyarlık yaratmasııu diliyo-
bılım: Ankarad:ı Devlet, kiiçüldu bü- LERh.HZ : Bu arndn, üzerinde ~~: gt-çmemektcdlr. g(in beni aldatmış, Mfincvvcr buııu ı•csi 44 kuruş olan Tobrnko clnsı Birinci sııııf ikinci knptanlığn ter- ruz. Gen9.ik ldiipleirnin tesisi bu 
yukiü, yani a:ı ve çok para alan bü- kn~e duracağımız noktalardan bınııı bana ağlıyarak anlattı, Koeamıı 8(iy. bnsmanın metresini Gr. kuruştan ııat- fi edenler: yolda atılacak adamların en ame-
tfin memurlann maaşından gayri ay· d .ınşa malze_mesl bı.kımından şehir- Odun tacirleri de, harman mfina- lediQ'im zaman da ~nl düvdü ve ().. mış, cürmüıne~hut yapılarak yaka. Zcld İŞZCr, Neşet Engin, Celiled· fisi ve en isabetlisidir . 

1 1 dl Ç kü 1 k n-1 sebctile odun taşıyacıak ıırııba bula- · tU d · il ı din .,. lb ne bir mesken wminatı almaları- erım z r. un yen ·nnun, ...., c- lümle tehdıt e .> emış r. anmıştı. • 0 az. , G 1!1. ki .. I . . I le 
na lüzum gorülmfi~ür. Sebep. ev ki- diyclcı·e, ucuz mahalleler teı;isi vazf- nıadıklarını. bulunan nakil vasıtala- Mahkcmf', Saidi 3 gfin hapis, 2!J Milli Korunma kanur:una göre As- Birinci sınıf üçüncü kaptnnlığıı , e~~"!' u~.ermın m~'? e et-
ralarının memur maaşlarına göı·e fesini vcrl~k~~ gözctt!ti mühim nok- rmın da !•z~a ücret nldıkları için lira 30 kuruş para cezasına mah • Uye Sekiz.inci Ceza ~bkl'l11esine ve- tt'rfi edenler: tein kültür muesseselenrun ana 
ödenmez derecede yüksek oluşudur. ~lardan ~ırı ı de guzd ~e mod~rn odun ve komur flynUannın arttıi;."lnı 1..-üm etmiştir. rilt'n Hayimin nıuhake.ml!Slnc dün Ahn~d Zehir, İbı.-an Tansu, Enver kaynaklarından biri olacaima i • 

BugQn Anlmrada mesken sayı:ııı, mıta~ır. Gu:r.el ~e m<>?em fn~:ı, ırıı,,:t ileri siirmektedirler. Diğer bir riva- Şüpheli ölüm bnşlon ılmış, Hayim ifadesinde iddia Tnnı_:ör: nanarak bu hayırlı itin hergün te-
15879 u ev· 51 i ap::rtıman ı. si tabfı olarak plıını nıımar elmden çı- yete göre de; tacirler kasden odun olunan satışın kmıdlsi dükkandıı bu- ikınrı sınıf bnş kaptanlığa terfi kamül etmesini ve bütün cençliji 
pansiyon, 4i i otel, 37 si had. 115 i kan, ııkar suyu, el~kt;i~r!, havııg:uı getirtmiyeı·ek ellerindeki stoklan Beynğlunda oturan Fatma ntlındn lunmadığı blr ınrad~ çıl'ak tarafın- cdeS~: n .. ı. sinesinde kucaklamasını temenni 
bekar odası, 937 si baraka olmak ü- olan, ~ton ~cva. k~ı·gır bl~aılır. fazla fiyatla satmak istiyorlarmıı. \ıh- kadın, dün blnlenbiı-e hastrılaıı- dan yaıııldı~ını, çırak ta knt'i fiyatı ureyya ve"- d' G rk h d d. · 

k Bogun "-"bırh '"lm!7. bu ınık'-·as ha k- " t• mış ve kaldınJdığı BC:yoğlu hasta - bil-ndı'g-1• 11 ,ınıı tnkı·tb·ı bı'p fi .. at sı-ı\·- llldııci sınıf makiııi tllğc tcl'.fi e- e ıyoruz. enç 1 ayatın a ısıp zere 17.372 dir. Aıı 111 anın 035 nü- ..-- ·• . " ·. • ,Diğer taraftan odun omurü Jyatı •Y• ' • -• ı· çl 'k · · d uttar•• 
! k. -r , , . kınımdan mnalesrf çok gerı vaııyet- hanc:<inde ölmliştfir. lemi• oldu<•unu ilerl sünııu"s.tu-r. • ıfı•n: m, gen ı ı~vıyesın e m •• 
us sayımında ı ııu usunun 123 hın t ı· A k 17 372 i d da yükcn)mi• bunıın da kilosu 5 5 l .. ~ h ı· - ··ıd ü .. "' , .. "'--1 k b ib. t k!1~ 
ld - h len 1 t"C ır. n aranın . · ev n en "" v• • Kadının ö ümu tUP e ı goru t • Neticede mahkoue bazı husuı<laıı ~urt'ıhlin O~et. yuKııc me, anca o il ı e, ı..-

o u~unu ntırlarsnııız ÇI cak net. 3 18G k" ~ ı 035 . 1.a- kuı·uşa k 1 k t ·~ 1 edi •a kııltlırılını t ~ ı Ik' 1 t' k .. tı-- t f ' • d t • dil' n· . ı· 
d 7 ., üf bi b. • · sı arı;.ı·. . • ı al&9Ap, aı ar çı mış ır. ~unı rn ce!> ıııor~ ş ır. ·' ıntaka Ticaret :\Iiiclürlii••fıııdı·ıı ·ıııc sını ma ını~ ıge er ı e - sayesın e emın e ır. 1110 me 

ce ııu ur: .... n .use ; 1.na... 13.094 ü muhteJı'ft01 • f U Ukl · . ====================~======:===== ., 1 d 1 İstanbul vehrinın vnzıyetı şuduı : . . . ı · stıı s en soı·mağa karar vernıiş, bıııııın için ' ·n: ayanan yijkselmeyse, en sağ arn 
t taı:ıbuldll 101.5 9 bin:. vaıdır. Bu· mızın mu~tclı! olar~k .. yazdı~ bina- M •• st kb J b• d ı•k J muhakemeyi başka bh güne bmık· ~krrnı Söylemez. yükselmediı-. Ve bütün muhit ü-
nun 96.50'2 ııi ev; 1.COO ı apaı-tıman, lar, tcmelı ta \e ü.tu eok zanınn U a e )f e J an } ~r. Hayim, teo;ki! olunmuştur. U~üncü sınıf maklni~tliğe urfi e- zerinde tesirini ırösterecek, bütün 
173 a otel, 511 han, 33'1 Ü bekar odası, ahşap ol nlardır._ ·- - dcnlcr: h • • d dı . ek 
1 435 i ba k d E • f lı fı;tanbulun ıoı..,s.ı eV1nden :!55181 llnkkı Saltan, thsıın Toksoy, Tıth- mu ıtı e var fi sevıyeye Ç e-
. • • • ?be-ata dır. kgcreldnu dusa -;· u kiı.rıdr, 61.252 si ahşap; İzmirin ı· ı e m u·· 1 a"' k a t iş ve ·aşçı· sin füıhadır. cek hamle onunla mümkün olur. 
a:ıı:ı:ı nıs c erse• e e ecegı- 30195 bl d 11...-ıı • '·" • C d · ·ı · 1 it b 'k _ _. H 1"- - L- bak d h 1 mlz raknm G.8 nüfmıa bir bina iı;:ı- . ; • na.-;ın nn ....... ı .... rgı~, Jenç enızcı cnm ı e n euer ve UMlWI m:r ım an ayır 1 

b t ttiTr'd' 13.458 ı ahşaptır. Arlık, mcmleketı- arayanlar muvaffnkıyetlel' dileriz. olan bu işin azami inkişafı bul _ 
c. e. ti~ ır. _ . . nıizin ılil:'er şehirlnrindeki binaları H 
.ü~unc:u _buyuk ~cl!n~ız olan lz-,bu eı;as üzerinden mütalea edebili - Bayan Şöhret: erkek olduktan Üniversite Rektörünün ması için hep birden çalı.şmak ve 

mııdo 29.2d) u ev, 241 si apnrtı • riz. Netice herhalıtc bizi tatmin v • Askerlıkle nliikası olnııynn t--kku··ru·· hiçbir gayreti esirgememek icap 
man, 56 sı otcl, !!D u han, 795 i be- nıcmnun edecek mahiyette olmı ra ~ sonra güzel bir elbise giyi? bir ecza('ı aranıyor, Ankara -,.- ~der. 
kur odası, 534 Ü baraka olmak üze-, caktır. l llle.rkez eczahanesine müracaat llilginin kadrini bilen lıanıiyctlf =============== 
re 30:195 ~iruı vardır ve 6.7 nüfu~a,1 Türkiyede. köyünden tutunuz da nişanlanacağım H diyor edilmesi. bir vatandaşımızla refiknlnn her yı'l ~'a"''ı'"'"'''""'-'""""''ı'r •• fk-! 
bır hına duşcr. en hliyük ~whrine kadnr, bir ev me- • Ücreti barem kanununa g(i.. Hukuk 1"akCiltcsinfn dört sınıfında ! $808 8VY8 aSYlrl8 ~ 

A b b k 1 be • · ı · n - Bundan iki sene evvel kcndım- ı · .. 1 il k r i en ıı, u ra ·um arın ynl'ınıı- sP rsı vardır. iı· aile için evliidına İzmir, (Tasviri re tcı;lıit edilmek ve azami vcrf- ıırcr tııleı)('yc tl!vc h eı l me üzere ---"·-.. -"'"""'"""'""""""o"""'"" 
le! mlkyaslaııı göre kıymeti ncdlr? k:ılacak bir yuva lı:ndar maddi ve Efkar) _ Bugün ltSt"l!I• de bazı gayritabii haller blssctmege lccek ücret (17~) Ura olnıak ü- Üniverslteye dört lıurs tahsis elmiş 
Loııdrada, 8.7; Berlinde !La; N .. , .• manevi bakımdurı ı!r•ğer taşıyan han- k'l·de İzmir M:em- başladım. Fakat, bunu bir t!irlü kim· ze.ı-e bir tabib alınacaktır. Ta- ,,. hu yıln ait liOO lirayı Rektöl'lük 
~orktn 12.6 nüfusa bir bina isabet ıd varlık vardır? St.'ri haliııdc devam !ek.et haslahnne- sere ııçamadıın. Çok üzülüyor ve u- !iplerin Hava :\ f usteşarlıgırıa ı·nıl'iııc vermişlerdir . 
c.diyor. Paknt hu arada, bina t.iıbiri- l'!den yazılarımızda. lf\inlük hayatı • sinde bir ameli • tnıııyordum, Yakın vııktc kadıır, sır- müracaatlcri. İsinıh'ı inin ilan f'c!ilmenıcsinl iste-

• k • bl · d k I' ' ııını herkesten ....;~1edı'm. Gün goçtik- h i ı· b ıu 1ııu ·en tu nn en ayırma azım- mızdn bile yeri olan bu mühim der- y.ıt geçirdikten ı;;u.. • Kayse,rl Memleket hn taha- ıniş olan değerli ve :ıııı _vı•t ı ay 
dır: Avrupa kanmıları, meskeni 4.4 dımizi ve mevzuumuzu resmi ra- sor,ra cinsiyetini çe bu gayritabii haller beni zaman nesine 50 lira ücretli etüv maki- ve bavnn vatnnılaşımıın Ünh•ersiU> 
nufusurı (yani bir b:ıba, bir anne, kamlarla tahlile ve netice nlnıağa değiştirecek, kız- zurnan rahatsı:ı ctmeğe bıışladı. Ar· nist, 30 lira ücretli (iaşe ve 1- nrlınn · al<'nen teşc!{kflr ederim. 
o; ynş vasatı1eri yirmiyi ıı mıyacak çıılış.ııeağız. lıktan erkekliğe~ tık büyüdüm de baktım ki bu böyle bat.esi hastahaneye ait) hasta- Ünivercıite R e k törü 

gizlemekle, sıkılmakl.ı, ut:mmakla o- b kı 
: . Yeni açılacak gt:çccek olnn Sô • lacak bı'r ""Y d""'ll. N'iha'-"et bir g-U-ı a cı aranıyor. Hastahane ta- c. Bil~el 
• • kc!' 19 d .,,.. .... · ., biplij;rinc mürac:ıat. ••••i••••••••• .. •••••••••• ••••••• .. •• ··· · ··~· · ·· k 1 ı yaşın a ıııınemi bir kenara (ekerek her şeyı 
! Rakamlar Konusuyor ~ me tep er Şöhretle konuş • anlattım. Annem ber.ıcn beni oır • Kızılay Ceııfyetlnln Erzin-
r ı : Öııumıhdeki def8 yılı başında is- tum. Rumelili 01• doktora götürdil. Doktor muayl'llP. - canda yapılaeak inşaatına nezn-.... :.: ••••••••••·····•·•••••••• ••••• •• •• ·····.:"° .. tanbuldn bazı yeni mektepler ıırılıı- duğunu söyliyen dc·ıı sonra erkek oldu;;;~mu ,yjyledi. ret etmek üzere bir mlnıar ve) n 

caktır • bu genç kız veya / Hayret ettik. Ond:ın sonr:ı nnnc:rıı. le mühendis arnn:yor. .Ankaradn 
2 kb 1 d 1- ı Umumi Merk-e mürncnat. O nd ılkokul binası 2 nci orta- müstn e e ı·...........,. kalkıp i:ımire gcldim. Balm ıın ş•rn· u Yük elen rakamlar 

AÇIK MUHABERE : 

G. Y. J : Bdli de•il, 2: itham 
\•ııycttlr. Diğerleri ~alnn. 

ri-

Patrikhane imtiyazatı 
ve Rusya hükumeti 

2n Atu.to• 1909 

Dcı·sıındetten Viyanayr. vukubulan 
iş'aratn atfen Tahldroıno.s gnzctesi· 
ne yazılnn bir fıkraya nazaran Rus· 
ya Sefiri l\Iösyö Çarlkof, Rusyncn 
patrikhane lmtiyazatmın hiikumeti 
O. mnnlye tarafından pıı~·imnl edil· 
mcsin ın6saade ed!lmiyeccğinf pat· 
ı ik efendiye vadetmiş imiş 1 

ç: ı-:limızdt' Adann Ticaret Odasının 
okula tahsis edil'-'cektlr. , kanlı, küçücük di ne olacağı:ı! • Ziraat Bankasına ortaınek-

Diğer taraftan Heyoğlunda, Beşik- ~·uştanbcri muha- ~Ü•tal«bel Je· ı _ Erkek olmayı ar:ıu edlyor mu- tep, lise ve yüksek ınel..'tcp me-

····r·cü·~·ü··,;-u·~ü~~··,~~·i·h·r·· 

r '11"'" MUnir Nurettin °"111 '~ ••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : •••• rtı neJ!rettiti nıecmualnrdan birisi var: 
d b Tarihi oldukça eski, fakat içınde ne 
y k L:adııı- eski olursıı o:sun bizi düşür
t.: \ üüğil hayret asin nzıılmıyacak olan 
d bir raknm hakikati taşıyor : Geçen 
k c purtııkııl mevsiminde, Adırnn borsa
ı;ı sıııd.ı içinde ııltmış portakal olan 
k ~ Yafa cinsi sandıklıı.r toptan 110-120 

• d t kuru~a satılmış ... Saııdı{,rında altmış 
' ~ portaknl olan mallnr, bizim burada 

~ on kuruştan aşağı nl:ımııdığımız por
i' talmllıırdır ki, bir sandığa, 200 de 

A portakal ırirebUir. Artık bü.>iiklüğü-
1 ~' nfi siz tayin edinlıl 

d Eğer h yretten luıyrete düşmek 
ve bize uıman zamnn bir kördüğüm 
gibi gelen hayat pahalılığının iç~ii-

&1'. > zünü öğrenmek iııtel'!l(>niz Ticaret 
k 

ta~ta. &nyerde, Baknkoy Osmani- cir olarak Sokcyc lılııanlı bayan sun! zunu memur :ılınıyor. Banka di-
yede, Kfiç!ikpazıınla, F'atihte da g yerleştiklerini, nn- Şöhret !lir hicap dalgası 4 1ııılnklal'lnı t :l. rektörlüklerine mürııcant. 
ilkokul nçılmasınn k:.ı'11r verilmiştir. nesinden b:ışkn kimsesi olmadığııı ı , retti: • Sıhhat ve İçtirııai :\luııvenct 

Vilayet dahilinde yatılı pnraııız Sökede J\.Iiyan fabrikasında çalışa • - Tabii, bö,•le lmlmaktnrısıı er. \'ckilleti Konya Köy EbP ııwk-
mektep olmıyncnktıı·. Paralı olarak k J lehine talebe alııımaktatlıı-. İlk 
Yıldızdaki birinci •·atılı okul bulu. rak ana ız ccçindıklerlni ili ve ct· 1 kek olmayı tercih ~lıırlnı. tah .1 ~ til..-ten sonrn: · _ Ama, erkek olduktan sonrıı nıı- sı ini bitirmiş veya o derece-
nacnk ve ayıla 13 lira ücretle talebe de tahsil görmüş olmak, üç ımne 
•·-bul ed~ekti"r. - Ben, dedi, buraya bir ameliyat ker de olııcaksın? b 
''" ~~ mec un hizmet görmr.k $arttır. 

Aynca Kiij;"lthane kı.yü yatı oku- lçin geldim. Doktorlar erkek olduğu- -- Erkek olayını da o kolııy. l1em Vlliiyet Sıhhat .Müdürlüğüne 
!una 7,lh ve diğer köy yatı okulla- mu söy1uyorlar. Ah Yanıbbi, erke.k şiındi ICadınlar da :ıskcr olmıyorlnr müracaat. 
nna da 6 llrn ücretle talebe alınma- mi, kız mı olacağımı kat'i şekilde Wr mı sanki... • Etibank Murgul bakır m:ı-
sı muvafık görüldü".:r\i alukadarlara anlasam da bu derdden kurtulsam Mııvi gözlerini uzun saı, soçl 1'1 denine ehli)·etli bır ecucı knlfn-
bildirllmiştir. artık. üzerinde gezdirdikten sonra: sı almıyor. Ücret 100 llrndır. o- kü ·h Derin bir nefes aldı, üstünü başı- - Ha, bak, erkek olduktan suıırn 

un ı racat nı dlizdtU ve: bunları kcstirece<.iın, dedi. • Demir, çelik fabJ'ikalarına 
DQn 83 bin llrııhk ibracnt ;rapıl • 300 lira 6cretll dahi!ive m!i-

• - Artık Söke"'e "'ltmiuecel'rlm. S ' J mıştır. Yunanlstıına 10 bin liralık " '"' J .,. - onra. . . tehasınsı bir doktor aranıyor. 
kimyon kepek Almanyaya yün halı Hem ne yapacağım bundan sonrn O• w• - Şrk bir erkek elbı!t'SI gıy~e • Karabük Müı:sscse müılürlll • 

1 • Nazilli Basma \e Dokuma fnb· 
İ K O N S E R 1 İ ı·ikasının temeli, dört sene önce bu 

İ ı,'Üıı ntılılı. 1 Münir Nure~tin ve arka- 1 • Eskinazi isimli bir nmscvi vıı • 
!_. da1ları, 21 Ağustos Çarşam- f tanılaş, doğdui;'U Mani.'<a şehri için 
_ha eünü ak•amı, yani yarın ~ hir hastahane ynptıracal:;"lnı lıildirdl. 
i • " : (Bu zat, küçük yaştn Anıerikaya 
§ akşam "aat 22 de, Bakırköy ! gitnıiş ve orada çok zengin olmuş· 

~
:~~==_=_: Ha 1kevi bahçesinde, Bakır- İ lur. !l32 de bildirdiği bu kanı.rmı bi· 

k K l lühnre tatbik ctmi1ıtir. Bugün yal· 
öy ı ı.ı ay cemiyetinin ter- i nız Maııisanın ıleğil, Ege ccvı"<'sinln 

tip ett~ti bir konser vere- i en modern sağlık yurdlanndan biri. 
~ cekle:-dır . : memleketini unubmy:ın bu ınuseYI · 1 vntnndaşın paraslle ;rnpılmıştır.) 
f Bu kon•eri din lem*k ü.ze-: 

~ re f.t anbuldan ge 'ecek oları· J l"m"""'"'.""""'"'"':""""'",_:"'"~ 

• t 
Odıılnrının veya muhtelif memleket 
gazelcl•'rinin piynı;a sütunlıınnı °'" 
kuyunuz. Bu mevzu flıerinde sızı 

bö~ le hir nraştırnıa zahmetinden 

sağı, Çekyayn susıım, fındık içi Ru- rım, dcdı. - E ..• Sonr.ıı? • Maltepe Aslceıi Lisesi Riyn-
fsviçre;e fındık içi, tuzlu koyun bar~ rasını. f~mirdc bir iş bulup çalışı-, gım. ğüne mümcn:ıt. 

manyaya tuzlu zeytin gönderlİmiş-1 - Peki, nasıl anladın eıkek ol· - Rir kız bulup nlı:anlanacağmı. ?.İye muallimliği münhaldir. Ta-
· temin dilmiıtir. ~ ~uını•ı..,.....ıwnuuuuo•.- .. ~ ............... ~ 
ıa1a, g~ce dônüı için otobüs ~ r = Vecızelerm Serhı ~l 

e' 
1 

tir. duğunu? L. AKSUNGUR !iplerin mektebe müracaııtleri. L ·- .. ·---........ ,11111111..J Şn ip ıt.:ıat, hayra 
kuı·taracak basit bir tetkikin netice· ~"""'~~ ....... ~~""!!!~~~~~---"'!"'~ ..... ...,.!'!!!!'~ ............. - ... ....,--...,."'""!.,._ ___ ......,~.,..---~------
Jeı l: Urfa yağı SO; Trabzon yağı buk anlaşılırdı. Doktord:ıysa Juıt'ıyerı •ule ~etirınişti. Fakat gen~ kız. şimdi loğlıı tarafiannda yeni açılmış olan 
'12; Dursndn ılomııtrı; 30 pnrn, pat- B 

1
• _ FA 1( •

1 
_ böyle cill haller yoktu. Ondan dolayı kendı kendini yokladığı vakit, bu boş- <grJıç kızlar için nil<! yurdu> nu tav-

ı Jıcan otuz para; Gfresunda fındık idi ki doktor her mUbah:ıSCden mut- lukta doktorun da hissesi olduğumı siye etmişlerdi. Ablnsile beraber kona. 
JG kuruş; Bartında yumurtanın on lak haklı çıbr, Vecihiyi nihayet sus- hıssetmC?ğe başlamıştı. Bunn hic şüphe 1 ıl• yeni kiraya verdikleri zamıın Behi· 

' tanesi beş kurut, bir tavuk 30 ku . mıya mecbur ederdi. Behire. a~larla yoktu, kı doktor Hasan Fuatta bu re. eğer bir 1$ bulamaıruş olsaydı •. bir 
• 1 ruş; Konrada korun eli yirmi yedi IC 1 ı, ... 1-1 •• K Av r s •, yanlarında yasadığı bu iki e~k!!il• mu- ı:en_ç kızın bfıkir ve tertemiz yureğı il- müddet buraya iltica edecekti. Fakat " f.I\ f t: kaycsc ederken, kendi· kcndıne gayri- zcrınde ne olduğu bhlll f!dilemı)eıı konağı terkcbnekle beraber abl:ısının 
• J buçuk ı.unış. ·• lhtiyari surette • v ecıhl Beyde ara~ı - bir tesir bırakmıştı. d.claletile doktorun ııezdine girdiği için 

l sııtunlar, sahifeler dolar ve -bu ğım bütün guzel huyları doktor J?elsın- 'F>f.>f. aıle yurduna mfir:ıc:ıatc hacet kııJnuı. 
rakamlar hepimizi h:ıyatı ucuz, her Yazan: Saffet Sami E.tJ.Oi Te/rik4 No. 108 de cemcylemişti Do1ctorun temız yu. Behire ertesi gilndcn itibaren aşçı mıştı. Simdi niyeti yurdda münrurlp bir 
ıeyi kolay bulunur bir yaıayışın ha- rekliliği, asilliği nerede. Veclhinin ı:ös- kadınla koşkun !!S)·asını toplamıyo baş- oda bulursa bir müddet orada kalmak-
:r;ur veren ufuklarına götürür. Fakat Fakat ayni zamanda Vccih!nin buza. Bn mfib:lhaselcr esna ında her iki terişli, yapmacık halleri nerede'!• dı- 1 tııdı lla!t:ının sommd:ın l?Vvcl bütun tı . Koşktc yalnız :kaldığının üçüncü gü-

ad11ı bir İ tıınbullu olar.ak bu rakamla· hirl mezJyeUerne beraber bir de ah- erkelin tavırları. konuşmn tarzları da yordu. Sonra böyle dusünmck mecbu- en-ıı toplan:ıcak. Behire eşyayı Si1liye ııu eşya toplama işini aşçı kadına bı. 
rın ne kadnr d~lştiğini dü11ünürsc- J!kının hakikJ m:ıhiycti gozünün önü- genç kızın gözünün önüne geldi. Dok- rlyetınde kaldığına kendi de kızıyor nrıartımana goturccelc, ondan sonra rakarak s:ıb:ıh erken İstıınbula geçti. 

vı nlz o zaman haklı bir hııyrııt ~inde ne geldi ve gayriihtiyari olarak dok- lor da!rn:ı kuvvetli. samimi konuşur, ve Adeta ellerUe doktorun h~yalını doktorun ailesi nezdinde. altı aydır Cağaloğlundakl Yurda uğradı. Orasını 
iP1 kalırsınız: Ne yol paralan, ne nor- torl:ı Vecihiyi mukayeseye başladı. ve sesinde sanki tfı yüreğınden gell- gözlerinin önünden silmek istıyordu. devam eden vazifesi ilıhayC?t buloc:ık- Behire kendi itiyadına ve mizacına 
l a ı mal kurlar, ne vergiler, ne dükkan Doktorla hcrgiln sabahlan cocuklan yormuş gibl bir haldvet, bir cazibe Şu son iki ay '.arfmda, genç kızın na- u. Genç kız, doktorun yanıııdan çıkar çokluk muvafık bulmamakla beraber 

kiralan, hülasa hiçbir umn bu ra- pUija götürün banyo yaptırıyorlıır, öğ- hl.ssedllirdi. Vccihlnlnse. blrnz ltonus- zarında da. ıı:önlundc de doktor, ya\aş çıkmaz hemen bir yer bulamıyac:ıf:ıııı başkıı ~dccck yeri olmadığından. ça.' 
Jı 
Ju 
l>t 
c 1 
k 
l'll 

b d" dil-'' ii leden sonra yine '"OCuklıırln beraber tuktan ronr:ı ~mı·mr olmadı»ı derı..-1 '-"avaş Vcclhlnin yt'rinl tutmuştu. Bchi- uflıyordu. Zuten hemen bir yer bul. resiz bır ufak oda seçerek ertesi hatta 1 kamların aş on ı·uc yükseliatni " M - • '"' " ı h ·· b d ı ek ü 
r d ... kırlarda uzun "•ndıya dolacıyorlar "Öze "arpardı. Gnn,. adam r·ııhakı·ka re. koşk hayatı. esnasın< a. crgun ço .. • mak arzusunda da dcgıldı'. Son "UnJn. nşın a ge m zere biraz pey de bı-~ izah edemez. Tl\rkıyc c, yiyecek, l,.e- ~ " · b " ~ • " ğr - .. ~ kt A · ı ı 

k h tt
• . kler do dahil •1 • ol!:ach ve gölt:C?ll ;ı.·erler bulıırak orn • musahabe fennine pek vtıkıftı. Guzel euklarla ve ev ışlcrilc u aşmanın gu. riıı lıddisatile yfireği o kadar ilzillrnuş nı 1• 1 e yun tında ekseriyetle tas-

cc va R a gıyece o~ lıttda vakit geçlrlyorlnr, nkşamlnrı kot- söz söyler, !iklrlerinl güzel mi?dn!aa rliltülcrl içinde, doktora karşı, bir mer- sinırleri o kadıır bozulmuştu, ki bir rndan gelerek İı;tanlıulun yüksek mek· 
rak birçok milli mahsul ve ithalat rayla deniz gezlnUlcrl yııpıyorlar, son- eyler, hlcbir bahiste karşı ınd:ıkine butiyct hlssettiğıni aslıl farketmemişti. muddet yalııız kalanık başını dınlcn. tı>plcrinde tahsil eden kızlar bulunu. 
mallarının ycUştlkleri yeıl~rle sn - ra gazinoda Vecihi ile doktor karşı kolay kolay mağlüp olmazdı. Fakat 0 • Şımdi yapııyalnız kalıp çocuklardan dlrmek istiyordu. Doktonın nC'zdınde yordu. Bu kızların hcpsinın, taşranın 
tıldıkları yerler arasındaki fıyat far- karşıya geliyor ve aralannda hemen da ayrılınca. bu ayı·ılmanın kendı 1 i- iken aldıgı aylık '"Ok olmamakla be. iyi ollelerine mensup olduklarına şup-nun sözleı·ine dfkkat cdllın:c. muayyen "' •·-·- d B hi 
kına ııft rakamlar normalleştikten' her akşam yeni bir mevzu ı.izerinde bir kanaatini ispat lcln dcğıl, milccrret çın ne kııdar elim olduğunu butun n • rabcr, ccnç kızın hemen şah ı hıc;b r ıe .ro....... a. c re yurda girdiği va-

J • onra, tıcuz T lrkiy vücut bulncnk- mübahase ve milnakıışn kapısı arılı. cılı{:ıle duymıya ba lamıştı. E~ et. bil· ına7alı olmııdığı Içın. epey parası bı l{it ortalıkta fazla neş•e, f:ızla güluş -
tır. f ST A TlSTiKÇİ yordu. • güzel konus-mus olmak. kendini dinli • ha ra çocuklıırdıın uzak du mek haya. rıkrnişti. Doktorun ne1dınt' gu Medı> rıe, t .. zıa laliblililıkle karşılaşinışb. 

yenlere b f: ndlrmck için u{:raştıjiı en- tında bırdcnbıre bu~ ük bir lıo !tık hu- c\ vel eh.'. kcnd iı c İstanbuldıı c. ğa. (Devamı v ar ) 

Jönsün : lıayrr İfİ rı.:ıat• 

ma, ıerr• dönmeıin! 
TÜRK ATA SÖZÜ 

Bu nta ııuzü de çok değerli bir 
ılcrsi ihtiva ediyor. Diyor ki: 
nir foııalık yapmayı kasdcdeı·
scn bu işi greiktir. Çünkü ,errl 
geciktirirscn, düşünür, danışır
sın ve terri işlemekten vaz.. 
geçerek hayır işlemiş olursun. 
Fakat iyilik yapacaksan, iyiliği 
geciktirme, hemPn yap. Çüı:ılı."ii 

gcciktirirscn, belki onu yapma
nıı mani olacak bfr engel çıknr 
ve iyiliği :rapmamakla fenalık 
yapnuı olursun. 

Türk ruhunun yalnız iyiliği 
sevdiğini bu ata sözü ne güzel 
izah ediyor. 

JJu söz, Tilrk nhliikının en 
yüksek umdesl snyılnbilir. Hepi· 
miz bu söze hnfızamızlla yer ver· 
meli, hayntımızdıı onu tahakkuk 
ettirrnellyiz. 

... 



GONON ;;::::::::::::::, 1 Almanya lzmı·r fuarı hu 
::::::::=: :AK/SLER1.J lngilterege. 
~':::~: ... Taarruzdan akşam açılıyor 

uccar o mıyan ış er 
kazanç vergileri 

Vaaıtaaız bazı 

-..,"Del1 ıa:, dt:.~.!:." :_ Vaz geçli . <t iM« sahif•clen t1evat11) lluyclu Hatı.tı bazı istasyonıaroa yolcular Dun 111: (!~~~ ••:;!•ad:ı_n l~:;~:~~ - . 
a.-::ı • • • 'd ve gezilecek, sonra hususi pav;ronlar Jııal.m~tır. Bunlar a:ıcak bır ıün sonra, tır: 
~'11 nriidafaa ıçın tımdı en (Birinci sa.hi/fdm dn:a•) ve ~ergi sarayındaki stand ve \'ltrfn • yani fu:mn açılına saatinde tzmire ııe- Birincisi üfled~ sonra uat l3 d~ Ankara, 19 muwst) - Evvelce ha-,menkulü mobD;rasız ''e hizmet deruh-
--..:ler alınmaktadır. Hatti A- ikfuadi eahaU.rındnn olmak üzere er gijrü]ecektir. lebllcceklerdir ba~laıuıetıı._ Duşnıoın ta)")'a.rolc.n :tı.rlandığuıı haer vsdlf:iıni:ı vasıtasız te etmeksizin UaşltUJna k!r.ıya veren-
--- Birlefilc Cümhuriyetleri l;:ı·ee~ madJe_ ve .fı,tidai maddeler Ticaret Vekili fzmirde C:.-b' d. -'-" Londra banliyösü \'e Kent Kontesi vCT,&Der kanunu llyllıaQ tüccar olmı- lCJin temin ettfkleri menafi. Bu lwiım-
$eti •.et R lt'le ., ___ _. ıt!ralaunı mfihım bır surette !ula· ı ~ ır e..ı vasıtalar ü•An'ne boınbalar .ıtmı-+ır. )1uhnre- yan iş ve ~ek erbabmın kazan( da dahil olaülar da -"kelle!.· kanunun 

" 

- er ooseve ftAu.Ua )<><•t.ınnurtır. Dii"mnn:orrndan ta~;~. zmlr, 19 IA.AJ - Hdkümet nam.ı- .._ 9• """ v 1·i]' M' t Kin b l • ....,, ... -. - °'.... Şu anda oteller. lmıir Beledıyesinln be bir saat devam etmiştir. verlPsfne ait yeni hükllmler koymak- vergjye tabi tuttuğu işleri )'l1Jl2n ha-
• e& ı ıs er ı u mese e- lem'· oldıı.ru Avrupa "ra:ıisfoılen Al- na yarın onuncu İzmir enternasyonal tactır ltikt hfi 

h IÖrütmiiflu ve verilen mallı. '9 • - • ~ h fu:ınnı eçııcak <>lan Ticaret Vekılı emrındedir.. Lokantalar, Belediyenin İkinci hüeum esnasında, Londra- • ve ~ı ~hıslardır. 
~ ma~ ~ktıro~ıyatı lehine olarak, er Nazmi Topçuojlu bu Dbah İzmlr va. sıkı kontroıa altındadır. Gazino ve her nın fizeıine gelmeğ" tqebbüs etmek- Banfa.r, serbest meslek milntesiplcri- Verı;I. 4"1n yapüdığı )er!n \':ırıdat 
ı.. ıöre, lki memleketin müda- ncvı ıptıdaı mr.ddeler mtısadl!re et- purıle lstarıbtıldan cehrlmı· ze "·elnı 'ı" turlu umumi ;yerlerde fuar t:ırifderi 1 • • dil - "t si hedef le, noterler Te noter vazifesini -gtiren dalreforlnce tarlrolunur. 
·~ ı___ •'---!-' t---!• d---'L l..+J- y "" w k ...ı·ım '-ted" B . te o ıın .... şmnn :ıyyare . . - ve knanç ~~ bir :işte m-~·• ol - .,_....__ . el • IQIYVe~ eKDU& e ~ m~ .. •• \"C nhtımda Vali. Komutan, Beledl)'e tatbı ""1 e.. ır. u tarıfeler. nor. lerine vasıl olnmadan U.rdedılmıı Vt' dukları balde bu kanunun d;,ıı.:;'kısım- ~::ı=t lmesd lekh erbabı, !Kal ettiklcn 
• •uni bir heyet vücude setirme- lngiltere en kuvvetli darbeyi, al· \'e Parti idare hl'yetı raisleri, VekAlete mal tarifelerin yüzde yirmiden başlı. hil d r. k • "6" yazı~ne. are ane, muayenehane ve 
~ old - tlbl 1 1 · ·· ·· t b ğ yarak ,Ytizdc otuz~ kadar noluanına sa 1 e o&ru n1:m1 ~·ır. larında yazıh vergilere tabi olmıyan- ntelyelerfnin gayris:ıft iradlan t.ızerin-

• ı:nadafaaya ait bütün iıleri bu 1111ş agu şu te r ere, uı;uncu a- ~ 1ı mUessıeseler erkim ve birçok mu:ıdildir. Hitler umumi karzr~La lardır .... 1n d den \'er'""n •'-bldı'rl-. 
iatyefe ha al t • •---- rn!ı teşkil t.'dm devletlere indh1mş- dostlıırı tarafından laıt'f\l:ınmıştır. ~·u A " t kili i ., . .., "' ... ..... 
lr\İ•lerd' v e e meıe ııuu-ar •er- tir. Bat:ıdosllc bır aıikerl kıta ve Jand.ar- Tren ve vapur durak yerlerinde fu. hareket etti d"'-..:~cr.a ba~n~:. ~ı:.r ti!~~!:;~ Serbest meslek erbabı verecekleri 

,. ır b . k f 1 d 11.. ar . ar ranseyman memurl3rı büyük bır h .,...,., 1 .,.. t b ka 'L-&1 a 
: .. • • Almanya u ın ışu ı ny :ır anbc- ma, JlO " m rezeleri lhtir:ım rcsmını fa.ıllyet göstermektedir Nakil vasıta· Bcrn, 19 (A.A.j - Baııler Na<' - melesi bulunmırcın miihendısler, kim- verı: ye ı ... vc en u nuna ""&' nu-

dt Amenkayı .mudafaa ı~e bu Tİ,. mantığın tılmdiki İnsiliz zimaın- yapmıştır. Aynı _vapur~· Yugoslavya - lan, bu memurların flnrlle ziyaretçi. nnten :R"azetesinin Bcrlindeki muha- yage!'lcr, serbest çalışan eksper ve mü- maralı cetvel mucıblnec bir de maktu 
r~ce ebemmıyet verilmeaı, A. darlannı bu cinai hr:ı P u ulııııü ln· nın Ankııra Bü~u_k Elçısı de ru:ırın a· teri. hemen gidecekleri yerlere naklet· bil't Hitler1n garp cephesindeki u - tehassıslar. n~n ve n!kUim ressamları, vergi \'erirler. Bir yazıhane. muayene

~erıkanın bu sırada icıl lııir teb- kipten mencdeceğini ııınit eder~·k, ç~lma töreni~e ıştırak etmek Oıere seh· mektedir Taksilerde, taksi s:ıatlerl. a· muml knrargiihına gitmek üzere hüsusi mektep idare edenler ve bu gi- hane ve atclycde çnlışan birden ziyade 
lıkeye. maruz kalmasandan lleri dikkatle takip et .. miştiı. Ümit b0uş ol· rımt•ı:_~ırg, e1ı9m1ı~rsvır'ı Ef'· .. rı _ .,..nm b'ır rabalnrda Beledıycnin sabıt tarifeleri Berlinden ayı·ıldığını bildirmektedir. bi ilmi ve mesleki ihtısastari~e kazanç scrkabcs.ıdt meslek erbabının her blrınden 
t 1 d İ nt F h ~.. .., ""' •~ muteberdır. İ ')' ) . b b d temin edenler, ticari olmıyan ıs' e meıı yu r :ı ynzılı cfns \C maktu \'Ctgıler 
.t rnıyor. Fakat AmerikalJar, teb 0

• • ngı ere ~ rcrıı~ on mura~n- sene geceli. gtındUzlO devam eden ha- ngı ız erın om ar ımanı Iek erb:ıbından sayılmaktadırlar. ayn ayrı alınır. Ancak ayni yazıhane. 
~kenı"n k d' h'll • d atını de reddettı. flugu. n Alman hıl • zırlıklard3n ronnı onuncu lzmır fuarı ı' · d d L d n {AA ) ıı N r· ı 'd mua••enchane, id.:ırehane ve atelvcdc en ı sa ı erane ayan - k. ti i ·ı 1 zmtl' onan ı on ra, ı., . . - ava eza· A:sagıd<ı yazılı mena ı c vergı en " 
lrıa.sın b ki k . t • I V ume ngı ız. ere aynı usullel'le mu bu akşam son hazırlıklarını da ikmal rcti istihbarat Bürosunun tebliğ mustcı;nodır: çalışnnlar lşde iştirnklcrınl ispat cttık-
bun ~ e c~e 1~ ~~ıy~r ar: e kobeleye ve bunl:ırı lngilterc ~tıa • e~lemış ,e kapılarını yarına kadar ka . Yuk.sek direktife uyularak fuarın a- cttif,rine göre; Cumartesi nkşnmı A _ Sıyasi fırkaların, Halkevle~lnln, leri takdirde her biri lcin nlsbt \ergi 
ltdbll_ ıstemedıklerı ıçm fımdıden fındııki seyrıscfninc lwı tiiı ıu eııılı· pamışıır. çıl3cağı yarın <bugün> tunırln lktısat Boulou'"'e üzerine sııhil muhnfnzıı hususi kanımlarla tcşekkul etmış u_- ınıktnrından yüzde 30 ten:ulut yapılır. 

ır alıyorlar. jşcden azade olnıak tutblkP kaıaı Su anda lzmır ~ehrının gostermekte b3yramı olarak tes'it olunacaktır. Da· ..... 1 ü cl . f l umumı Serbest me Ickler erbabile bu kanıı-
E h k d ba tcşkllüt1 ta ;r;ırarclcri tartıfından yn- mum m e es crın. mena 1 • • - 'nun 5 J · k d 1 1 . snsen Kübada toplanan A - ve~miş bulunmaktadır. oldugu k!bırsızJığı gormek bıle. şehır ::ı a şam an şehır baştan şa bay- - . "kl b >eye h;ıdım veya me::o"lekl cemı)etlerın. ncı ısmm ayazı ı t carı \e ı· 

lrıerik B' r·· k f d A- Jngiliz hukıinıcti 26 Eylıil IU39 da halkının fuar lçın ne kadaı çalıştığını rakhırla donanmı$tır Hele Kultlırınır- pılan hııcumlııT UÇ ton ınfıla ı Om· luı r, k 1 ki- !er nal kazanı; e~abından i"gal ett klerl 
ırı . a ır ıgı on eransın a B kil Ch be . bu buyuk b<ışarı ıçın na ıl uykularını ka giden yollar. gorÜımesı zevk veren 1 ba :ıtılnııştır. ll edef~Pr meyanında ;:;u: 

0 
sı~n J12~~a ~çı 0 an . uiıe.ri- yC'1'lerln safi irndı Qzerind~ \ergi ver-

erıkayı harici her İstiladan ko- a.şve am ı laın 'asıtns ılc ) nıı feda eylcdıgını gostermıye kafıdır b.r manzara teşkil eylemektedir. d_üşmrırı gemfleı i, \"e deniz tnY) :ı re nın. Po;dıı ~~1;;:~:~.· dt~rt~ıy· c~:~ida~ melde nıükelle! _olanlar ayni yazrhane. 
tuınak I" d • k J tıı;ı beymıatta Almaııvanın ıııulıasn· Bır ~ ~rt~da tı 1 . 1 t F f 1 1 d U l 1 t 1 ha id h 1 uzumuna aır arar ar . . • 1 ... u n erı ımıre ge en ren- uar sahası gece tenviratıle bır ay· ı o arı vıır ır. orn ıaı·c ıınnn ayyn- ve bunlnra yapılan teberrular ve hayır mua.} eı e ne. are • ne. ate ye ve 
Verilrniş beşinci kol usulile de ge-

1 
a edılmllılştbı~ kinle old1u~u,.,u 'et ~I • lcr o k.ıd3r buyuk halk kalabalıklarını da uç mılyon kılovatlık elektrık kuv· ~clcı ine ıerakat. de.ı aH·ı ~~·y.aı e- cemiyetlerıle .;por kluplerinin sened" <lukk!ind~ ~ir arad:ı. çalıştıkları t3_kdır

ııi b" '.. . • • • nıan m c ını e zcın ° :ırı ıeı ul u lzmıre t<ışımıştır kı. şehırde dolaşan \etını harcamıya hazırlanmıştır. Kos- leı i limanın alevlerll' çcvl'ildıgını ve ıki defayı geı;-memek uzcrc \erecekleri de her bırınln gayrı fi irad ızerınden 
k 'ı ır mucadeleye gınşılmesı, bu iıı.şcsinden mahı·um ctnıcnııı lanm. bı r kı m::e. hemen bu zıyarctı;-ı kalaba- kocaman fuar sahası. gece ışıkları i- <ıu athırıın ateşle k:ıplnnmış bulun- musamcrelcr hasılatı. olan \ergJsl, aralarında ortakl_ık olup 0 

Un Amerikada kendini göster- men mcşı u uhluğuıııı bıldıı ınışt.ı ı. lığının genışlığıni anlıyabılır Bu gece çındc fıdeta perı masallarını andıran duf,'l!nu haber vermişlt•rdir. Tan·ıı· B Tahvfüıt ve hazine bonoları V<' olmadığın:ı bakılmaksız.ın gayrı"!afi ta-
(esine imkan verilmemesi karar- Bu, o ılcmıektil' ki :ırz.ulaı ı h:ışıınlıı· gelen trenler ı;ahaıılıklanna kadar do· bır hal iktısap l!tıniştır. ı'C dafı l:ıataryalnı 

111111 
kesif ateşine b:ınkıılard:ık.i fıdl meı;duat ve tasarruf, m:ımı uzer ı'ıden alınır .. 

aıtırılrn~tı bilır bir şey oldııı1u t.ıkdınle Alınan rnı:'lllen lngfüz ta)ynrdel'lnin hepsi kumb:ıra faız ,.c ıkr::ımiyelerl. F.H clce hazırlandığını haber aldığı-
A "k • "k' f d da 'k' kndın ve çocuklnı ı ııııııııııi harpte ul· ımlimcıı uslerine tluıımGşle>rdlr. Bir C - ihtira beratı salış ve kira be- m:z ~·asıta ız vergıler kanunu Uyıhası 
merı a. ı • tara ın an • 1 duğu gıbl açlıktan olı·bılectkleıdh-. 00 .. 

0 
F.k . . . dclleri. lOcc:ır olmıyan iş \'e meslek erbabının 

llıu~zzam Okyanusun tabii bima- Fuhrerın Alın:ın el:oııomısıne dun 1 retın bomlıa ısabet eden dcmz layyaresln- Ç Klta is:ıle k 1 tef ka. kazanç vergisine alı yeni hükumlcr 
rtsı altında bulundum• halde ya memlekl!'lll•rlnin VU' tık biı kı 3 • de vııkubulan infilük o kadar şid - - p, hr il u1' ma ~ e, r7 koymaktııdır 
" ·- J dt!tll 'Olın~tur ki, lıu tayyaı·enln fıkra ve nota a. r e !apı an te ı ve · 

tndisini tehlikede ıaymasmın mından yıyeeck ith:ılı imkanını açan .. tcrciıme bcdellerı, r ım ve heykel- Serbest meslekler milntcslplerlle, no-
t~ mühim sebebi, Avrupada haf· . politlkası ve buyuk hııı_ıı ı!ındde dı•- h p:ırçalıın duman lıulutlı:ırınm Ustu - traşlık işleri (bunların bir daire. bir terler ve noter vaz.ifcsiru gorcr.ler ve 
to t polanrıa el ko 1 l ıl t t ld ne !ı ı in mışlardı r. mı.iesse!e veya şahsın daimi musuıhcle- k:ııanç geUı en bir işle meşgul olduk -

geren zorbalık siyaseti ve bul . nu ma .. ı . ng iZ umı. • a ırası anı 1 Almanlar •İvil halla mi olmamalan ............. l:ırı halde bu kanunun dığer kısımla-lorba} k • ti' • el l•· d lerıııın imhasına ınıkaıı brıhşdnıı,. ~ -· 1>· 1 sıyase nın a un an tir bombaladılar o - Nıırusu 5 bin ve dah:ı yukarı rmda yazılı \ergıler;ı t!ıbl olmıyanlar-
ll'l.Jtım t la ld ed k · ol:ın yerlerde isticllr ettikleri gayri- dır. k I I vası a r e e ere Bugün artık muhas:ırn l'<lılnu~ ka· Londra, 19 (A.A.) _ 'Bu sabah, - ---------------- -------

ta e eri İçinden fethetmek yolunu le Alman~·a değil, lngilız nclaln;· ıılıl'. (1 inci sahifeden devam) olümil, doğumu. her akla gelen fırsatı feciı- \!nkti münferit bir düşman tay-
~lnıaatdır. Buna bir de zorbalık lngilwrenin Alman kadın ve çocuk. biletım ve bütün ,mıllet eb"adında -0nu yaresinln tııgilterenln cenubu şnrki 
~ı[,~in Atlantik Okyanusuna larına kal'$ı ilan <>ılılıoiş olan ııçlık Ka)~akamı. Parti ve Halkeı:I Reisi ve konuşalım.. .. .nbıUnde bulanan bir .şehre birkııc 
--ıın alınası ibtimali • •• ablukasına mukabele olmak üzere azalaı 1 da IMız.ı: bulunuyort:udı. Ondan sonra mezar başınıı gelen su. oomb:ı atıp bir evi tahrip, birkaç evı A •k 
ed" mumam şimdi bu beynnnamc ıle İngı'Uz ada- Eyırp Halkevı adına kısa bır nutukla T ·ı d men a 
f __ 1?;or ve bu da Amermayı ban. lannın tam abluk•dını llu"n etmekti!- meraslmı aça." genç, hazır bulunanları at arışer n ~ hıtabeııi dinlctımlş, nl· de hasaııı. uğr:ıtınasını müteakip 
;:cutereye yard&ma. hem kendı dir. .., bır dakika sükfıta. daveı ettı!l Zil":?" baye,t Melıhn Özelkıs'ın ve th~an Er· hasla 11uıbala11, imılnt. ekipleri, ltfa-
-tlftuı ~irin hatırasına hurmeten başlar e~ ı kılıç ın okudukla~ Fıkretln lMlUet 1 i)·e \'e poli hnrckı:-tc geçmişleı·dlr. h be • k 
d çaresine bakmıya mecbur AL!\fANYA BU ARLUKANl:'.I: j. k b is 1 k d ,., 

1
• şarkm> ve. <Ma'°:ı denız) f ıle ıhtıflile F' k . it d· '·"lan b'ır "rkcklc bir ar gırece t İJor L. 'Tl:L'-' lfA RBl Bİ"'iR" E• K. \'E mış, a r lan ]'ıne. a ı~L ol u.,..ı, her nıhayet vcrılm'-tır. .n az a ın .ı ,.u ' . . 

•• • A... "' ' .u zamanki denn sessızlığe ve hilznc ""· ,. ı. d h t.aL- kl dılm "tir D!!.... N E r t öV ı{a ın :ı .... ncv<> na e ... • (1 • . h"f--' d \ ... ~ Amerika bu siwaset Ü%e- BUNDA. . M ·~'UJ, OL. AN Ş lJD - mulmuştil. Ancak, dalı. lm:ı uımnnı geldiği halde 1 Riı· • - - bo b 1 ••teıı ıa ı ... en evam 
•IQd " 1 İ 1 ba 1 g:ırııJııı ustune .}angın m a a- zanmış bıılurımalttadı.r. Panamerllrnn 

e birleıtmittir. K .N'GILIZ RICAl. ~1 ORTADı~N Eyup Halke\'İnin tertip ettıil prog. zı gt-nı;- erın l'DC!~r b~şından aynlıı - rı <lüşmu-ş ve bir!rar; otobüs hasııra konfcrnıısıııda Birıl-ik Amerika, Av· 
,,.,,...,. KALDIRMAK lç1N YE~I RIR r:ım mucıbince <edıp ve insan FilueU madıkl:ırı nazarı dıkkatı cclbetmııtir. , .,, 

.. -•- NlHAi DEllARŞA TEYESSÜL mevzuu etrafında .ıı.oı soylemefe b;ışıı. \ BunlH, dort_ dönerek bır yıışlı insan uğramıştır. Bir miiJdet sonra tcnh- nıpn devletlcrinio Amerikııdaki mOs-
~tof Kokteyl l'.:TT1(;f KA:-ı'AATİ~DEDİH. Ba~· yan Lütfi Er®. aliikayla dmlenırk('.n, arıyor!<ırd~ Nihayet ~ile !mile J"Okalı· büılii bil' bomba infilak ederek bü- temlckelerini elde etmek için havayı 

kumandanlık hardıatı esnasında güzleri. cayriihtiyarl Fıkretln •en ya. yabildiklerı bırını Fikretin mcdfeni ba- tiin erhri ~ıırsmıı~a dn ciddi hasarı h:ızırlamışlardır. Ayni ıamımda Blrlc-
tapanyada vulnıbulan ve yıOar- 81 cay'dan ~İmal bumuna kac.laı· kı- kınları• nı araımıkbydı. şına getırmışler ve onJ ınahçup bır mucip olmnmıştıl'. ~ Amerika, b:ırl>e iştirak etmek il:ıe-

C. devam eden dahili harp ·- t tı'll • • h"k" 1 k ... il Hayır. hiç kimseler yoktu. ed1 ıle yal\oarmıya başl:ınıışl:ırdı: Al r;a•ütcülerinin üni re dev ::ıdmılarilt' yürümektedir. 
lttirıd .. • -ne- 11 • sa 1 e..rıne a ~~n ° ın:ı · sure.ı e Fıkret kı. arkasında bır ~. bir evlat, - Lutfcn mezar taşındaki şu eski man pa - Aydan aya İngiltereyc ynptıklan 
"- e cumburıyetçiler, lcarıaları- hnız oldub'11. stı~teJr.k vazı~etleı_ı ve bir al:ıy ı:ırkadaş, dost, ıişına ve sana. ıurkı;e ynzıyı okıır mıısunu.ı l>ayım? forması fngilizlere resmen yardunlann fiili matıiyeü ~'Oğrılmakeı-
L çıkan Alman ve İtalyan lank- hn\"adakl ~il.,mıy.etınrl~n azamı dl!· tine. tcmızlı~tne, faziletine haycın ve Adamcağız, gözlütünu rakını$, ağır bildirildi dır. Resmi nhllıimat:ı nazaran Birleşik 
~-lnı l_:aozmak ve hareketten alı- n~eılc lstifaıhı edec'!k.lır. Alıııarıya fı~k yüzlerle msan bırakmıştı. Hani ağır okumıya baıl<ımıştı: Bedin, 19 (A .• ~) _ Ste!ani ajan- Amerika. lngıltereye &•mdiyc kfldar 
-vnt\ak i..-:.. basit bir -=•~L bul büliln Avıupanın ncf':n har~ket et- şimdi onlıir neı·~eydıler?.. Siikünı hibı ez.eli ihti)'acı finiyet 1900 tayyrıre teslım l'tmıştır. Pek ya-
boo...1_ • ...,.... • • .~~ • mektedlr. Zlnı Alııı:ınrayı nçlıkt:.ın Cörünurde ne ailesınden, ne de nes· sından: . • kında Bırlcşık Amerikanın İngilt~reye 
~:::-U'· Bu ailih, ıçı ıtlıal e • üldunncnin a~la mümkün olnıaılıi;ı lınd<.'n ve arkadaşlarından hlı; klmı;elcr Bu ıhtıyacı fenanın ıu ta, rıifineaidir. Eının bir ınembadan ogrenlldığınc yapUğı yardın:Wl harbe iştiraki anı -
~ .. maddelerle dolu birtakım ıi- L-Ondrada anlaşılır :ınlcşılmaz lll,'lık yoktu. Nevııte ı;ehrei hüznünde bir de .. Hü- ~orc Almanya hükumeti, lgv~rc va- sınd:ı bir fıırk &;orebilmck musıtul o1a-

~I d' ' in velbaki• l!ıtaslle Londrn hükumetine bcynel - cnktır. er ı . Şi,eler taalclann içine a- hnrMnin Norveç, fl:ıniınarka, Holıuı !'ıkret • edıp ve ılnsan tarafını anla- Şu Mrviler mGteh.iı1 bırer ıalakatle ·ı · 
ttlıYor • filik d' da Belçika Frnnıın İb-VCÇ fspıtn\:ı ıan .ı;cnç dE>vam IPdıyorclu: Okur geçe .. ıe,.. alt menSıkıbi ib,.eL mılcl harı• kaide} riııc tamamı e ı·ıa· Bırll'şık Amerib. Almaıı,yaya karşı 
a..ı. • 111 e ıyor, yan1ı1na . • . ' . ; ' • ~ .Fıkret gıbl rol s:ıhibl buyük bir yet e ~ .ı\lnıan pa~·afiltqülmnln giy mucadelt.'lerinde o kadar ileriye vnr · 
:-ep oluyor ve tanklan adama- "e Poı1.ckız gibı dığı r Avrupa ruem· ~• ... '- ..ı __, Derin bır "M \rınde Chnlıyerı .,.n,.. ~1 ıklnı \ıniform:ının tnr\fnamcslni mışlardır ki, İngiltere mücadeleden lı. 1a •-•· U • t ·ı · 1 1 kt d san- e .. amınt ı?nma,. ı.,.n ..... cı:c me· .,, ... ~ , 0 , 1

"' tam ediyor, hatti hareket - ıc.Ac cı!ne ~mı ınc ça . ışıma • ~ ••·• zar b~nı ve ölum gunun(ı bekleme. ıcr. acaba Fıkretın ııe dedığını ;ııılıya. ıı:onı:\c nılştir. sarhnauır dahi edecek olsa, belki de 
~ ahk d O b Hatta harbııı lamamıle hıırıcınde nın başlıb:ı~ın:ı. manidar bir harekct ol bılmı~ler mıydi? l'k, t' b Bırlcşik Amerikıı )'Olulldmı dönmiye -
ai(• oyuyor u. zaman u bulunan Japonya ,.c Sov~·etler Bi•·- • • ı ı;ve~ vapuru attı eektır. 

Tas aja11nna göre: Macaristan 
Başvekili 

Berline gitti 
(1 i~I .. hlfeden devam) 

Rumanynnın Ce\'ftbı bu sabah Tuı'llu 
Severin'dc Rumen mııııı.hhnslnrı ta· 
rafmdnn 'Macar delc:gns)•onuna tev
di edilmiştir. 

Bu merasimi muteakip, l\lacnı lıı· 
nn hükumetlerile İotlşarc cdebilme
lcd için ınurahhnslar hemen coll l'.'yi 
saat l 7 ye kad:ır tatil etmişlcrclir. 

Zanııcdlldiğine gurc Mncarleı• 
Tran~Jvanyada 13 vilayet istemek· 
tcılirler. Humenlerln i&e n!ifos mü
badelesinin her türJU hal sureUcn. 
nin esasını teşkil etmesinde ısrar et
tikleri bilinmektedir. 

Bundan maada Ru 'menler dört 
''ili~·et t rL:etmeyJ tPklif etmişler • 
dir. Runlnr, Satunııre, Salnj, Biher 
ve Arnıl'dır. Bu on '11iı.yctin iımu
ni taşıy:ın ~ehir bu tP.klife dahil dc.
~ildir. iha M l t f k kt )· --" ...!I duğu kan:ıatindcyim. Yalnız bunlardan biri, d:ılgın bakış- "' " ) s r . 

l'llİftj o o o o ey • IKll ver11- liI.-i gibi denizaşırı nwmlekt•tlcrdcı. Fıkretin tesirler \'e akslteslrler itin· larını mezar taşının başındaltı korde· ;'\toklıolnı, 1 ~ ( A.A. - • le anı: Şarkta Almanya ile ve garpta Japon_ vekili " Mokenıie, bir dalmt müdafaa 
• gelen iaşe madtlelerinln de Alınan) .. ı de bır Ş3hsıyet olanık lnkışnfı hususi Jiisının u2erınde fEyup Halkevı) .ra. cHedruoı> ve c Nils Gorthon> i - yn ile pek ynkın bir istikb:ılde çnrpış- komıtcsinln derhal tesis edilmesi hak-

'"'tt~ıilizlerin bu aililıı tekemmül nın istifade l'dei>ilııccği iddiası!.• bır grafık ı;-iz.er. zılı tek çeleııgi ış:ıret ederek sinılc!'İıııle 2400 ve 1600 tonluk iki m:ıl3r derpiş eden Birleşfk Amenka, kında mutabık kalmı.ş olduklarına dair 
;;ı:.~erek muhtemel bir Alman is- men'ine çahşılmaktaıhr. Bunıı bına- Onu sanatın hayatına gırerken baş- - Neden bir tanecık?. dıye sordu. lsvcç vapuı unun İrlonda açığında dcııiz, havıı ve kara kuvvetlerinin si - bir beyanname neşretmişlerdir. 
;-ana en İnglltcr!!ııııı stiratle ııııığlup edil- ka, fakat bıllıassa son scııelerınclelU Sonr3 başını <:evirerek, uzakla~nn toıırillcm.~tt·k \r.ıtırılılıf,'1 öğrenilmiş - l!ıhlanması için pek vAsl bir programın Mezkur beyanname 1Unu illi.ve etmek 
l kartı bu ailihtan milyon. mcsi bütün Avrupa içln ve bütün lemposıle bambaşka buluyoruz. kalabalılı göstcrdı tir t:ıh<ık.kukunu ele almış bulunmaktadır ledlr: 
:'ca hUJrladakları bildiriliyor. dllieı· b"ıtnr~f menıln'·etl~r ·ı,.ın ı·ı•· Fakat _ işle bu._ kend.ı kendinı ln!Ulr - Neden hep bızlz 'e arkada !arın- T. .. 1 1 Al Harbln ycnidcıı ;·ayılması tehllkesı B k • 
ounl . " u '" ' ~ " k r ı F kr t h k ı ı d a~hhur a pat ıyar. man mcvcutlıır. Bırll'sik Amerikanın harbe ıı omıte. garp nısıf kUresiin bUtiln 
-• ar, lnriliz topraklarına çıka- icap ve ihti~·uçlır l!ıı !eşik Amenk:ı ey ıyc 1

• 
1 c 1 ş:ı sı ~prıı; er rı eıı dan kınıst? yok? · Yoksa onlar .ı.l<ı oldu- bombaları gırnır.sl bıı harbi empcrvaJist dunyn sima! mıntakaı;ının ı:cııiş mikyasta mil-

•a•cak I Al ki A . f ü h . t.i .b. b sıyırmış, mıllet ve inkılapların malı !er mı hep? . · • dafaası için. deniz. kara ve h.•l\'ıı me-
~ ı. o an man tan arma ve rıan ın e m Ul'ıye r;ı ı 1 azı y:ıpmıştır Hıç kım.:.e bu gençlere bir ce\ ap bu. Londr.ı, 19 1 A.A .) - Dilıı öğle- harbı haline ko~tır. selelerlnl dcrluıl tetkike başlıyacaktır. 
)'~'1 .&ullanılacak, bu kokteyl zi- meınleketler <inha ıızurı zamnn n • Fıkret bu bCivuk jestr. turlü istib. Jup veremcdı. Ve F'ıkrel ılıtıfali. dun, deıı ırnrmı ı•cııubıı şnı ki snhilleı i ii- Amerika müdafaa tedbirleri Komisyonda, ekserisi urduyı:ı mensup 
•·delıne konan tanklar mide fe - gı1tcre:ı; 1 çevir••n cleı117Jcri harp lıöl- datlara, hatta bütun bır kadro cwık. bOyle bır ha\•a lçınde ceçıp bitti. 1 z<>rinc bombalar attlmı~tır. A •cı ta:v· alıyor olmak üzere. her iki memleketin dört 

l
-l&Qa uğrıyaralc iı röremez bale gcsi ulnrıık ilan !!tmı, olıluklnrı f~al- mutebasbıs ve l'uce arkadaşlarına rağ- ... ,,. 1 ;ı:aıt'ierimiz tarafındnn taıdcdilmc. - veyn beş murahhası bulunmaktadır. 

t ~ek · dt!. bu tedbır ş.lınd•)o' ~ k:tdar dı~cl' men yapmıştır Bu ınuna •ebetJe <lun Eminônu Hal- den cx\·cl 22 diişnınıı t:ıyynresinin Oı;cdcmburg - Nevyork l!yall'tl ·19 Bu bcyannttaıı sonra \'. Roosc\'elt 
~ın..... dcvletlc.ı taral'ındnn ı.lııınıış cf~~il - :Fıkreti bugun de :ırıyoruz. lkevınde de sııat 6 da mer<ısım yapılmış attığı bombalardan yangınlar çık- <A.A.) - "I Roosevelt ıle Kanada Baş- Hyde parka gıtmlştir. 

dir. GeınUe.rinin hu bô1gc)o·c sevkin. Ancak Jı .. ıkrclll\ d:ıvas•. bar mc-zar bn- \:e Saya.sal Bılgıler okulu mualhn1lt!- mışLn· • . At. ı:;onra 2 düP"n1nn avcı tny- •••••••••••••••• ............................................................................... . 

Rumenler den tevt!llüt edecek whlıkclerl" bu şında, uznkl<ırd3n gelebılen bırkac nr- nndcrı Nurctıın Sevim. şairın hayau ynre ı:rupu müte:ıdılit balon bnrnj- rm ~ !f.!!1111 
lnelnlnketlerın dikkdttni ıuu•nadclİt k:ıdıışla hallcdılecek hır d3V3 degildır. ı\iC e~crl~rl hakkında bır konfc>rans \er- d • • ~~tf' • 

~ "" B b ıı d d hıı ıııı clüşiiı nıüşlerdir. Tayyare afi 1 ~ vesılelerle çekmiş olnn Almanra, bu u. ır ını ctın avası ır . mış şııı lerınden bazı parçalar oku -

D c.I 1 l bı 1 k l
, Temenni cderız kı. onu nnmıık ıçın m~ıur. 1 at~uyalal'I tarn(ını!.ıın şiddetli bir ~ .=. 

obrucayı k~~e~~~ di~k:ı~~n7°;~k%~;:ir. ~~ M .... k ....... B ................ M ........................................................... nt~:ı~~ı:~mı:~·;·;.ide hır köye ılClşC'n ---- ·-----

isteğın yerine gctırilmest bıu.:ıt mel.· •r ez •nka•• u. ı D kt tC'hııli bir bomb:ı ile me .. gııl olm:ık 
• kür de\'letleriıı nıeııfnatlc.ı-i irnt.ıı - dür muavlnlig" i o orsuz uzeı·e gönderilen 2sk.C'rler tnnı lıom-

verıyor dııııc.lır. Herlıalde AJı .. :ın hiikümcti lıanırı infiliık edoce~ı anda oıaya 
keneli hesabına şu rıheti tesblt ve Ankara, l:J (Hus usi) - İş nan- h t \'f" ılıkl:ırından hı•p - : ölmuştür. 

8 (Birinci mhi/edm devam) müşah~e mccburlycıındedll': Deniz kası Umum ~tudfırluğfine tayin edi- as an e FraMız milleti fngiliz za'eriri 
ıılrariatan galibiyetten emin harbi lngıltereyi ı;evıren bolgcde ba· len Said Erdnn'ın yerine l\lerkez 
Sor tün şiılclctiı ı almııtır. BüLiııı bu Hmıkıısı .\1Udıır !ıfuJv:nlii;irıe lstnn- } ,.. bekliyor 

aı bil~i~i:ı!~: (A.A.) - D .:N'.B. njaıı- bölge ın:ıynlerle doluduı. Tnyy:ırcler bul ~ludurfı Nedinı tnyin edilmiştir. 0 U r m U f' · Xevyork, l!l (A.A.) - :-..'cvyoı k 
S bütiin \'apuı lanı tıı:ırruz etme>kkdir. ~ • - -

1 
Heı :ıld Trlbuııe gnzc-tesfnin Virhy 

bel obrnnya reisi u gofatoff, dur., istikbalde bu bolgeye ı,."ldecek olıın yenı bir Athl!nıa lı"di.l•si ihdas <'t· -·- muh:ıbiri bildiriyor: 
takrnat~ ~ulanarak Bulgaristanııı her vapur tnhrlp ı-dllnıt:k tehlikesiıw ınek )"ani keneli den~z.altılnrile uı;ün- Doktorlar Nöbet vaz~- lngiltercniıı nnzi Almaoyaya kar
aeı·P. ettığı sulh ve bitnrrıflık ııly:ı· maruz kalacaktır. Alıı:aıı hiikunıcti t•il Lir devlete ait bir vapuru lıatıı·ıp fea· • 'h l d• l eı gostcrnwkte olduğu ::ızimkar mii . 
di~nın lanııtmen galip geleceği ümi- bundan böyle h<'rhanı:i bir vnpuı· H'- ta Lıı memleketi Almanyaya karşı JDI 1 ma e ıyor ar d:rfa:ı. Fr:ınsız millct1 üzerinde bü-

iıbar etmiştir. ya şahsın bu bölgclerde tığ11~·acağı harbe ııürükliycbilrıw..< ümitlile btııı· Aııkara, 19 (Hususi) - Haydar- yük bir tesir ynpnı:ıktndır. Fr:ınsız 

Turin Ve Mil an 
ln.gilizler tarafından bombardınuın 

edildil;ri lıildin1cn !>tı iki İtalyan şeh
rı, Jtalyanın en mühim şehirleri 11-

ı nsmdnJır. Mil.an, İtalyanın en bü
sük ikinci şehridir ve Turin'ueıı 16() 
kilometre mesafededir. l\Iilanm ıı 
k:ıpısı vardır ve lıu l.upılann biıkı~ 
un son de.rece muhteş mdir. Şehrin 
katrdrııli beyaz mcrmeıden yııfılmış 
luırikuliufe gıiwl lıir binadır. tnlya 
içinde l\tnandıın, tiearct ve ııannyi 
bnklmından daha ii:rtlin bir şehir 
yoktur. İpek. nınkiııe, tııyynre. oto
mobil, tütün, şapka sanayii bumda 

en milkemmcl inkişafı bulur. ?tJila
nın n ü!u u 900,590 dıı, 

Turiıı, Po nehri üzerindedir. 1SG5 
yılma kadaı· 1tıılyamn hük\i • 
met nıerke:ıiydi. Bnl'nıla da bir <:e>k 
<>ski binalar, mcydıır.lnr, rr.07.•>ft'r, 
küUlııhnncler ve nebatat bnhtclerl 

vardır. Turln Ünh•enı:ilcsi 1404 lle 
tesis olunmuştur. Turin, dcmiryolu 
merkezi ve sanayi merkezi olarak 
miihiın bir şehirdir. En mühim sa
n:ı~ii tayynrc ve otomobildir. Nü'u
su 597,260 tır. 

lhıl.ago!atoff'un beyanatı, bUhas' a her türlü ha ann ıne5'uliyetini istis- <lan Alman~·ayı ithaı.1 <•tınek zor ola- pnşııdııki talebe sanntoryoıııu dok- lar, llitlcriıı seri zaferinin vıırı:lul!ıı 
ak nıen - Bulgar ınüzakHeleriııin bu nasız bir surt•tte ıPddeder. Bitaraf caktır. Almanya, Bı-itany.ıı korsıır.-j lorlnnnın nöbctci !tnlm:ıdıklnrı yapı- d:ırbcdcn sonra J'avnş yavaş kendi· 
dortrı Craiova'da ~şlıyacağındaıı devleiler İngiliz ııdııtarına ılofrı u lııııııııı buguııkü istıoıniııi ebcıı; biı·1 lnn ıııii1t•11<hlit şika~etl('rden anl:ışıl- !erine gclmckteıllrl:!ı'. Fmnsanın is. 
ll1i~ cJkanumumiyedc büyük bır seyrüseferden tamamen iı;tiııap et • surette imha etme:C ııuretile yalnız m:ısı tizerine Talim ve Terbiye Jfo. tıkliılinin fnı.rfliz • Alman müc:ı.dcle-

u:vandınnııtır. mek sarctile ihtili.tlardan içtinnp ~n ~\Tııp:ı~ı c.lei,'1~. ayrıl zaıı.ıand~ ılün- yeti do.ktorla~ın 24 saat nöbet bek-' sinin neticesine ~ağlı oldu~ınu müd- r· 1 
,,_~llZeteler Dobruca mcırelesinln ml.İ· bu harbi bitimıcğc :yardım etmiş o- ) anın bulün bıüıraf ıle\'lctlcrınc tn- lemelerı usulunil kanır altına almış dik bulunduğu cıheılc büvük bir ek- Mantıksızlık Müsabakası : 2 
""•ere l'l lacaklardır. Keza, bundan bösle ı·ihi ehemmly('ti haiz bır hizmette \'e ı::ın:ıtoryoın talimatnamesiııi de- r.eri~·ctln lngı'liz ~ferini temr.nnl el-
ledi] Yo ı_ e dostane bir surette hal- 1 J •~ .......... ,_ .. .,...,.------------.. -----.. lirl CCeifnı ümit etmekte mütte(ik- Chuıehill ve dii;'llr :ılfikadarl:ır için bu ıınlK'agı knnaatlndedir. ğiştirmiştir. 1 riği muhtemel lıuluırnıaktadır. 

Cl'. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! h.~ora gazetesi, ezcümle şoyle yaı-
-·"llltadır: 

tq'~enJ hudut dostırnc blr ııekıhle 
~ edllmi~ bir hudut olmnlıdır.> 

llıtabaa111• garsonların 
"•zifelerine nihayet 

verildi 
bıı (1 l"ci uhifc-len devam) 
rrı,~1Yerı &arsonlann istlhdam edllme
<ıld~tln yaptığımız n~rlyatta haklı 
ltıırarıa uı., Limanlar teuıresinln kendi 
C1ıl'Q rııe s:abit olmuş bulunmaktadır. 
>-ı,11 l(lyor ki, lfOdürü Umumi Raufi 
tı~Bs, bu mesele üzerinde lilzumsuz 
~1111 «östermış ve asıl bO,r(lk hak -
le h~ bu ıarsonları müdafaa eylemek-

~~t=ır=. =============== 
........___ Taayiri Efkir 

~Oıbası (5) Kuruıtur. 
A.laone ş •t• ı Türkiye ff.-1t ---.er-•_1

_
1
,.._ lçln ..!l!!.... 

Btrıel.ik 
~ltı ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
til: BJJıJc ......... 750 > 1450 > 
l3;ı- •rlık ........ ... . 400 , soo , 

'Ylık ... .. ..... •• 160 > yoktur. 

ALBÜM (r== Hikaye 
- Anton Çehof' Jan • 

Devlet muşa\'lrlerintlen Kraterof. a· 
mirıılllk kılıcı knd<ır ince. uzun boyllc 
ileı-ledl ve İmikora hıtap ederek: 

- EksclCıns! dedi, uzun bir hayatı 
olan ldareniz devıımıru:a, babaca olfı
kalıınnızla ihtimam daima heyecan ve 
oeş'e içindeki kalplerimizin bir .. 

Zııkıısin, -Kraterof'a: 
- •On seneden Caz.la bir h:ıyab• ci

ye mırıldandı. 
- ... On senroir, biz kulıannız bu 

haşmeUI gilode!.. EksCJ.Ans Size kal"§ı 
du)"duj!umuz hürmete ve ınınoettarlığ:ı 
bir nişane olmak üzere, portrelcriınlıi 
ihti\'a eden bu albümil takdim edcyor 
ve bir ibret nUmıınesi olan hayntınız
da, biz ölllnciye kadar hatırd.ın CJkar· 
mıyac:ığınw umuyoruz. 

Zukusin: 
- Hakikat ve terakki ;yolunda bab<ı

ca ihtimamlarınıiJa.. dlye ılAve etti 
ve bu ı;ö:ılerl söylerken de alnında be
liren ter damlnlarını siliyordu. Konus
mak için büyük bir arzu duyduğu Ee
zniyor ve hattA uzunl'a bir hıtabeye 
haZU"lanıyordu. Ve •bayrağınızın ya. 
rntma. çalışma ve beşe:-1 mücndelc 
meydanında uzun, pclc uzun bir ıa -
man daha dalgalanmasını temenni e -
diyoruz• diye sözlerini bitirdi. 

1ıniko!\ın buruşuk yanağ•ndan bır 
damln yaş yuvarlandı. Titrek bır tesle: 

- F.!enc.lller! eledi, hl<: ht klcmıyor. 
dwn.- Hattfı dilşiinmemişUm . . Müt.e
\"aıı jiıbilcmi bu kadar alfikayla tes'it 
cclel'el,lini?i... Alakanız bııan !'cvinç .. 
hattA .. bQyük bir sevinç .. ölumOme k:ı
dar bu mes'ut dakikayı urıutımyııca -
ğım .. Ve innnınız, dostlarım. Size 
sağlık ve refah temenni Hllyorum .• 
Bundan böyle bir müşkülltınız olursa, 
bunun iı;in bana . .. 

Mabeyinci lmikof, devlet müşavır -
!erinden Kratero!'u öptü, lıu hareketi 
beklemlyen mllşavlr, bu şeı<'!in ver
diği sevinçle sarnrdı. Bunu mÜ1eakıp 
şef, bir hareketle, heyecanının kOnl1$
mnsına nUlni olduğunu anlattı \'C ııl
bümü hediye etmiyormuş da. onu 1.or
la elinden alıyorlarmış gibi ağlar.uya 
basladı ... 

Biraz sükCınet bulunca. birkaç hissi 
cumle söyledi, hazır bulunanlann el
lerini sıktıktan sonra, tatlı bir sevlnçle 
merdivenleri indi, nrabasıııa bindi \'e 
yola duzllldil. 

Kraterof arabada, birden, o zamana 
kadar tatmachlı hos birtakım hislerin 
hucumuna ul.lradı, kalbi dolmus gibi 
idi. Tekrıır ai!lamıya başladı. 

Çeviren: Şerif Hulusi 

Onu evinde y~ni ve dahr. başka se
vinçler bekliyordu. Alleii, dostları. t.1-
nıdıkları kt-ndislni o derece büyük bir 
sitayişle karşıladılar ki, o da vatana 
karşı milhim bir hizmet yaptıtına kani 
oldu. 

Jübile zi,y:ı!eü hıt;ıbelcr; ntitatlap ve 
gözyaşlan arasında geçti. KısaC&Kı, 1-
miko!, vatıına yaptığı hiır:ıetleriıı bu 
kadar derin alAka \'e seviı~le karşı . 
!andığına ılk defa ~ahit olmu~tu. 

Meyvalar yenlldiL'i bir sırada: 
- Efendiler! dedi. ikJ s:ıat c.•vvcL 

benim gibi vazifesini bihakkln yapan 
bir adama verilebilecek c.on kıyme li 
müU!ata nail oldum. BUtün hizmetim 
esnasında, halkııı bizim içın değil, lıi
tlın halk için çnlıstı~ımızı prensip oln
rnk kabul etmi~tlm ve bugün, burun 
büyi.ik mlikl'lfatına nail oldum! M;ılycl 
memurlarım bana bır album heıli.)e 
ettiler. İşte, bakın! O kad3r memnu· 
num ki. . 

Bir bayram sevincinin aydınlattığı 
hiilürı yüzl~ albümün üstüne eğilmiş, 
bakmıya başfamı:ılardı. 
İmlkof'un kızı Olya: 
- Ah! Bu :ılbiim rıe güle!! dedi 

Bahse ıirerım, elli ruble eder Ne ka
dar ıüzel! Baba, ne olurstm, bunu b:ı-

na ver. Çekmecemde saklarım . . Xe de 
güzel! 

Zfya!ctlen sonra Olya, ı:ılbümu oda
ontı ı::otürdü ve çekmecesine koydu: 
ertesi gün koyduğu yerden aldı; lçin
df'ki memıırlıırı ı,:ıkardı, yere attı. ve 
onların yerine Enstitüdeki arkndaşla
nnın resimlerini koydu. Üniforrnnlıınn 
yerini beyaz pelerinler almış1L 

EkselAnsın oğlu Kolya, memurları 
yertlen topl:ıdı, elbiselerini kırmwya 
boyadı. Bıyıkl:ırı olmıyanlara bıyık. 
sakalsızlara da uknl taktı. Boyanacak 
bir ş;.>y kalmayınca, kiğıt üstündeki 
odamcııgızıarı kesti, iğneyle gözlerini 
ı,:ıkardı ,.e oyuncak askerlerle oynu • 
yormuş gibi, oninrla oynamıya başladı. 
DC\·let mü~viri Kraterof'u da kesti 
bir kibrit kutusunun üstüne y:ıpıştırd; 
ve ehıu!eki oyuncaklarla babasının o
dasına girdi: 

- Baba, şunlara bak! dedi. 
İmikof bir knhkaha nttı. gülmekten 

k:ıtılıyordu. Gülmesi geçince. Kalya
nın küçucuk yanaklnrını öptU, sonra 
da: 

- Ah, yaramaz! Şu marifetine bak .. 
hajdİ crt, annene de goster, o da ı::ill
sun: dedi. 

Bn re•imde 7 mantıksızlık vardır. Bulunuz. 

TAFSiLAT: ........................ Gn:zetclerlni kesmek istcmiyen ka
ı ilerimiz buldukları mantıksızlıkları 
bir kağıda ynzıp gönderebilirler. içinde mantıksızlıklıır bulunan re

simler neşredilccektir. H<!r resimde 
muııtıloız buldllb•ı:ınuz yerleri renkli 1 
kalemle işaret ediniz. Son resmin 
rıeşrinden sonra kuponlnrla birlikli! 
kesip gondcrlniz. Resinılerc ayrıca 

Müsabaka 
Kuponu 2 

tafsiliı.t vermıire Hnum yoktur. --------------• 
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~ri/!!_Tef!!_ka · No' 93 ·-i '- .,,_. Eski Feyzia t i ·-

IElR;tJ:i!ztı G.Saray· Denizcilik kaptanı Yatılı BOG·AZİÇİ LİSEL.~Rİ 
Yazan: S. N. Tansu G•• kJ .. b.. • 1 KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BOLÜKLERDE 
-- UileŞ U Ufle ~evap Verıyo.r Ana, ilk , orta ve li, e sınıfları için eski talebenin kayıtlarını t ecd ide ve yeniden talebe 

"Sultanım, sensiz cihanı neyleyim!,, 1 kaydına başlanmıştır. Bütünl eme imtihanları 27 ağustostan i tibaren başlıyacaktır. İstiyen-
Bôy lc biı zaferi (biz baz.r .yorı1fara girmedik) diyerek ler e tar i fnam e g ö n der ilir. Telefon : 36-210 

Hele Ed ne 1 yanını. kul tay- yaşıyordt• o i':dırnl' !ı r;yının ml!htapl küçültmeıe çabalamak bo1·ına btdr Lgayrcttrr. Güneı Arnavutko·· y - çı•ftesa--aylar 
fa ıı ır • .;.ırııv:ı 1.1.ıcuml:ı bahçeleri. ka- lılcmleriydı . Korularda ~ab;ıhlura ka . klübü kaptanından bunu bek.l':m e:.: i"' ." A 

Yatısız 

. --fg~~~ b~::~~e:=~~~~ıg~,!~~~~.~sc~~: ~ar-~te~,~~buı~:~::~ıı.rer:r~ıdıre~~ı~~:ı . Yazan : Nevin Hassan ~~~-@ -=-- -==-=-::-- ~ Ş 
yaşl:ırı ıçinde t:tltaıptı b rııc!erlnc ter - lurınızı \ııı· tulün halıcı· ı;~rlrken, sarı· ~alatauray Deı; izı:l: i . bakımı ka'ptanı O .& D Ô T LJ R K T j C A R E T . 8 A. N K.A S J A. ' 
ki ne: hazıncli O gun B<ıltııc.ı Mehmet ~m bir glj1.eli kııybetmls gı bi, yavıış j t• ı 

de hilngur hung.ır .,::ıamış \ c Padışı:ı- Y~\Dş, sen~ ,,ı.n~ınd~ cançclt~en ~olgµn .!.S ağu:o;tost:ı ~:ıııılı:ıcak İ 11t..nıılıul' nıotı:_~·~·i bulınıtnın111 .olıtbilh-. I(• UPON' LU ~IADEL• MEY ...... IA.• 
hın rıkkatine dokur ... r. bu hnlı Doı::dürı- bır \'eremlı 'kız gıbı olmckte olan gece l kti rek ~anıph·orıa \'aı·ıg l ıınntla ) ırngl 1 GÜlll'" • tek \:iftcyc blışkıı bir aı- 20 A s l • ,,.... 1 • wv.4• 

" • ~ d b k ..::ı Jll ki 1 · '" k tarnfm kıu:nnıı~ıı:ı lıı.klİ:.ilıda şimdi· :kııd:ış kovmalıdır. L.ıurııuıı gc.~t!ll Sl'· --- -betmiş olac.1k ki, oııu ll'scllı ıçın ku • nın e aş ıı 1;uze ı er , cana ya ın- . • · k 
1 

ı .r.. hl 
1 

-
CÜ Mehmedllı de n~zarı dikknı·ını· cel ı·,.ı·n bin bir m-rsı~·e okurdıı F.',.,ırne - " · • ' - 1 • 1 fu•to• 4 ı 

caklı.>ıırak .rılnındıır. bpmuş. lıklan vardı. Vardı amma. KlıAıtha. dcıı tah~ınclc. buhı•ıı~~k imknııı tanı ne nıuvaffn o< Uı,;tı sı; t o nrı tloı;t 7.:t<l Pro!!raı~ . ve memleket saat 
- Mehmet, Ozulnıc c\l.ıdım Ellx.. neden dunerkcn ht .. ııbulun her tepesi 1 l'.! scncnın lııze vcrllıgı tecrübe ve tekte kuUarıılnııılıdıl'. Bazı ktirckçı- ayarı, 7.35 Muzık: Hafıf progrnııı 

yin bıı koruların buluuı c ı utec<'I-'., üzerıııden HıılıcC' bakan selli tın c.lnıilc· ı bilgiye ıstlnndcn bizce mc,·cuttur., !er dort tek futalurda diğer kürek- ( Pi.), 8.00 Ajan:ı hnbcrlel'İ, 8.10 F.: 
)ine hnlvet. )ille mcht:ıp ıılemlcıi ola- rınııı sııb:ıh czıınları ıliihı ne guzcldı ... Rahu us ki bundan C'\Vel yapılan bu çiler çiftelerde muvaffak ohı rlaı. kadını. Yemek liswsi, 8.20-8..:10 :'ıltı
cak, vıne senin g ızel csını d!nlıye. O zaman Mehmedın gazellerı yavaş srnckı kiiıek yanşlarıııd:ı gcıek Ga- Me.ı cliı Gnlatn.,,nmydnn Fethi, ile- zik: Hafif proınıımın devamı (l'l. ı. 
ceklcr ve ccnı:ıllnı se.) re{!t"cekler btr· ya\•aş alçalır, ~ cı ın. m.ı\ akkatcrı sa· lnt:ı .ıı a~, gerek Beykoz ve Güne~in ha dört tekte ınuvuffak olmıyncnğı l:!.30 l'rogr11m v~· '•ıenılcket ımu• 
lwıacak demıştt de, o da· bah ezıınlnr.•ı ı'ı!ıc gınc ıcrk~erdı U· ı kunetlcrıni >·nkıııd:ııı güınıck inıkıi- gibi Tevfik veya Kc"lnı de çiftl•ll•r- ayıırı, 1:!.35 )füzfk: Muhtelif şarkı· 

• Sultnıııııı. sen ız bu c.h ı ı "'}it.· çuncu Ahm ı ofu clcı:ıldı Namaz. nı- nını bulduktan sonrll ... Hem de çok de muvaffak <•lnnııızlnı·. Bunu çok l:ır (Pi.), 12.50 Aj<\ns habcrlc·rı, 
yi • O bulb.ıller otmıyc-cek. fıı::.ın ._y. yahzl:ı pek sıkı ullfctdı vooktu ammka, ·sak- bııl'iz bir tarzda olaı ak ..• Gnlatnsa- cl"ıkkat cclllmclidlr. Ayni sebepten 13.05 Müzik: Pliıklnıla m.ıhtclıf 'J H. 
1 Y~-c ·, o hal\ et ve mehtap iıkmlerı ba ezanına bdyı •r ı. zaman a) ı • . G d b · 

1
. k . . · •>( 

he-> Loş kdlan etendımizın yerine ı,a. lar yavaş yınaş haıekC'tlerını ke,er. r:ı) 1 "CllC' c:ı .eı·ı ş.nıc ıy~. ~dar Y~ Dursun cin bı_ı· çıftc~lc knz:ıııamaz. kılar pı:?~ramı?ııı :'"''.aı:ı!• 13.~ >: 
1'.nı l> • •ınu bukcct>k kulunuz içın üılhassa Sulcymar.ıyc hıza ınd.ı scrcfe- ı ııılaıı butuıı ~ aı ışlaırla büy:uk zafeı- iki çifteye gclıncc r.urıeşln, Bay Ne- 14.00 l'ıfuzık : Rıııa Kettı, 1 ıı>o Ros11 
duı .ı: ı ır ık Z"\'ks.ız b r mahşer halın! !erden uyuy:ııı d.ımlar;ı c;atılora dog- let kazanmış olma ıııu ıagıncıı s~n jadm nezaretinde hu yarışa çok c. vesairenin pliıkları. 
alını d.;ı.: ç ')aşları dl•k:r,ı.;~- ru inen guwl cz.rn 6cslcı ını dınlıycn lL_.vık mu~abnkaluı·ıııcla k:ızandıgı hemmh-ctlc çalıştığını görü) oı uz ve 18.00 l'rogrıım ve memleket saat 
t u Padışah. ıı:ırlak netice clcniıcilik hayatında yinu ç;.k İ)'i biliyoı uz ki Giiııcş bir a \arı, 18.05 :\liizik: Gaz ıniiı:İ{ri 

S • 
1.ı ikıııeı Ahrrıedın, iklncı Su · - Şu tııbin_lın ı.:uzcllı_finc doyum ol- ılk deforl~r ve. çok p:ırlnktıı. Bo~:ıc çifte \'C iki çifte~~ kuzıınnruk şnm- (İ'I.), J 8.30 Ç~c~ık saııti, 1 ~-~O M,ü-

leyn ou yıışlı ve son ı.lerecc sofu maz, dciııl mı. Mehmet • . . bır zafoı ı (Bız lıazı ·ynrı laın gıı- ııh·onııyı almak nıy •tlndediı·. l >iirt zik: Cocuklur ıçııı, 19.Hi ;\hızı!., l· u-
pa ı hl;ı~ııı clevrınd" 1 tanbul sam• - B!lha <l İ•taııbulun . şırınlığınc ml'dıkı dıycı"<"k kuı;ulLıııeğe çabala- t •k \'~ırışıııdan iınıitleı-i olmııtlığı sı l hc•ycti. 1!1. 15 .'.\Ienıl.:-kct snnl ay'l-
3 ır • Y• dı ı ~oıı •!· ı:ı.nll•rı de hatır-ı• ,c\J~eılum. dı.ı:,·e CC\.l(I \'erırdı. nıak boşuıııı bir gııvn:tkcşl iktir. <;(ı- ~·cazdıklan '-'tızıvıı nıızaııııı bclll olu- rı ve ajans haberleri, W.00 .'.\foıfl., 
lı;>·ı. • Bu sıra~ n ay Bcnızıı ıncyd.:ınına ] ' . 1 ··;-. ,, . " • . . . . . , • . c· r 

F k t ·~ Ah t. \' 1 d S 1 1 . 1 D 1 t nccuh ııc>şın kaptıını o ouğunu gıııetec c •J~- yoı· Iki rifteılc \•an,ın çok çelın o- Çı!tçının ı;aıılı, 20.15 1\\Jıtı.:şııın 1 ,ı ' n .ı 1,;çuncu me a ı e u - • ge mış. orac.ın •·••"1'0 uıı:ı C\" . 11 .• 1 • 1, , N · lcl b bek • • ~ . ~ • . . . . . " n \t·· "k· \ k· . 
tanııı ı~ra:·ııc B~llııcı Melımedı C\'\'elli etıniştı Kah\'rlerdl' oıurrıol;:ır l>ılc ıı - ıeııc ı; nllı '11~ CJliC ar~ unu . • Jııcagın ı ileıı surınek çok ıııkbın hıı \'lllln snat ı >. .. o.,.O • ,ııı · 1 11 t'·1 ı 
ruklibı Jıum.ı.ı unun:ı. dııh.:ı sonra da bu y:ığıı kalkmış. ııı ır ı kemldcrırı ustu· lemezdık. Bahusus kı Guneş klubu: fakirdir. rııılyosu küme sı•s~ ve .;!ı~ lıc;e~I, cln-
g_uzel ad:ın.ı 'Saclrııtamlı&ına ;etırnıış- ne çıkmış, Sadrrızam Paşayı görmıye 1 nun lıo:;lc bır hezlmetındc h'. esı Zil'a Guıwşin bugunkü nay Nı>ja- re eden: .,Mcs~ıd ı..;rmı .. _ı.ı,, Seıtıc~lı 
tı Bııllacı.ıı'l se. ı pek ııadfr gor ılen çalışıyordu. Mehter takımının davul - oluıılaıııı ırn::ımaları ıcaıı cdcıkcn ·· 

1 
t k ıilc kazanııın~ıııa lhtlnınl s:ıat 21. .. 0 Konuşm.\ (Radyo gaz · 

bir ihı!nk "e kudrete m<ılıktı Hele g.:ı- Jarı ortalıgı ınlt:tnor. 2urııalarııı tız 7.;:ttl'n yaıı~lnrdnrı knçmıık, mu- < 1 ~t a ınEger Gal:ıtnsıırnyııı futası tcsi). 21.45 .!\luzık: I:.ıdyı~ ~ııloıı oı-
r.ellcrl rm!l31su:di Ifrlc K ıııthane ele- ~e lcrı akı !er y.pl\ordu ><nlıaknl ra gırnıcnıck, genç eleman· vo urk._ k.I 

1
••
1 

kıı·ılır 11 lı lk' kestrnsı 1- Lchaı·: Çoruk Prcn!< <•· 
· k ta.k' J<: ı d d d d d 1. ·ı 1 "'<'Va ·uı·c c • e ı o zn- • k rcsı, "u • •. oru.:ır, agl:ır t~lar bu Pa~a blrıncı a .-ırctını ı! uşunu - laı ı ihıl'ıııl e ıp kurc"çı eı ı uıum5uz • 

1 
~.·adın yıııısıııdıı unutu- peretmdcn potpuri, ~ - .\matlci: · 1 

ce.. ı ı:u1unca sankı harekete selır. her yordu Bır ı::ıın vıı c lı<ıreme kcndı ını ~' af:'ır biı· ıdnııııı tı.rzlle yanlış ça- man lay .:h~ kt n k . 
1 
U\ alııı·ı ". Puccin. ·r 0 canın tlu ı-

t • t k ı b O Ah ı R ı • h • • ı ıı <'11 mu ım 110 ıı ey ·ozuıı ık ı • • ., · • . . " lllill lı~UÇ oprıı CJI 1) mı gı 1 ki· çağırtmış Gl.ın \UllCU ıne . ll ur.. lıo;;tıı mak \'(' bilhassa rakıbt tezyıf ıı 1 4 Jo ef Gun .. 'I · J"ıhrınıuhıttf' 
pı •ar ı:ozüktirdu kar~ı b r c ptı ı.urulrn;ı ıı ı ırrk!ın ı:ıtı ct .. ınektıı kı Guı:ı.cşin son ~nnşlaHla çifteı:idiı ki G:ı_at~~:ııal· t~kınıına 6il~·. 

1 
•. (\' Is) .. ~. Fı:Hlcıicl· , ı: 

s .. ıta~ Mchmcı Uç,ıııcu Al.~edın t a E ıt v •1 • • • • . ak bu klüp cıdJı hır rnkııı oln - 1 ::i ıı nı n ' •1 ' • ;<ıh ır.c!ı ltnybol bır o;lcmı ycnıclcn ın . • (De,ıımı var ı mı:ıglup olnıacrıııı ıntaç c:;tlınnlştıı\ ane Grocnland Suitı, 2l.30 J\l.,nıJck•'t ım-
mı Goı uluJor kı hata nyni yol tutul- cııktır. , 

1 
at a \ arı. ajan ha'°>'t l ı i: ziı:mıt, C"· 

nı;ıktatlıı . Bu şeki1 korkıı rrm. kı Dortlulcı de (,.ı "in':ıray vı. Guncş h:ım ·- tahvilüt , kamhı~ o • nukut boı-

mnlye t an ıg" 1 anları . ı ·sabul<ndn ohcaktıı Eg-cı· sus "' ' E • S d JI... 1 ş;.mpl\<ınn )arışhırıncl.ı Gu ıı1.-iıı en hi "·azıyettc-dır er. Hakıkı çekiş- ı (F ivat) 22.4:> Muzik: l!ııclvn 
Bc3-kozclan da .onrn gelme llll' ~··- nı<' m n~u . ' • · salon oıkestrası pı-o;.:rıımının de v:ı 

.-~~~-~~-~~~-~~~··•••••••••••ımllİİ b<:ıı olmıısın? ll nddiınıı: olmı~·nınk Gunc;;; nı ııptedı lakııı~ını ı.>'>k.arıı::ı... 1 .,~ oo 'ı l iizik: Cıızband (l'l l 
k 1 1 Y k i vnnlış Pkı ı ı vnııaılııra~ m • -· · • Y •• d 5 f • 1. tııv~ı)-" cdcl'iz, <:unc, ta ını ııı ını • e- o· Y ne . . , t •ıa ,, 5_2:ı.:;rı Yrıı·ıııki prı•gıııın v .. k:ı-

UZ e aız 1 Ve sekiz sene e;ıştırsın, <1ulı:ı i:ı;i cklplet· viıcııde sanı;ları ı;1 ok nzaınıış okıackaktıı 1<ııılı!· ;a,~ıs. _ 

t k ·ıı· . l!<'tır<ıln Ilir çiftede, l hıı·suııun neli· ta arn_r nı yanşa Çv. ·uvvet ı ~ı - RAŞ(T RIZA TiYATROSU a Si 1 emlak satışı Cl' tılmıısı ııııkiirt>;IZ olduğu hile hülii ICt'ckt ıı·. Takııııda Alııl~·a, A l ı , T ur-
l/11lıaııııııcıı ıınlnşılıını..ıılı~ı gôıulıııcktedir. Tek gut, Pelro yer al~raktıı:- lfoylc lnı Bu akşam Bakırko; )1iltıyaılı hah· 

Emlükın Semti 

Beyoglundn Husc~·lnagn mıım.ııe,.ııı· 

llc Tı>pçckcnlN sokııı:mda eski 52, 27 
)eni :; ı No. Jı. 

Cinıti 

l:l'Ş buçuk k ı ll:ı .. n 

odnlı dort ,::ofıtlı 
kıı: 

ve elektrik il· ı ·alını hn-

çıftc ıçın Bel kozclıın l\tc>hnıcd ve c;~. takım ,~l'ı halet. ~alııı ~c~ıı· wn ııı ndn- ~-r~ııııfc c A FACA \ ' \ 'odvll 4 ıwıcl• 
/;ıymeti lııtasııı n~ ılıı Ahılyadaıı bıışka Alı, yız. f.geı· futa V<'\'1• kuı l'k kırılma 

Sııtl. Fctlıi. Turgıılı Heha goibl da· gibi ş_ıın sızlıkl .:ııı lıcrt~rnf <'eler _ı'k Satılık Deg"'·ırmen 

bunların hepsi bugün {Dur .. urı) ıı şanıpıyoıı o1acııgı nıcıkezı ~dedıı. 1 · F.zıncdı• kurulu 70 bcygır ktı\\'C. 
8500 

~ 

•GiT•PARANIN·FA.ıZiNi•AL• 

Devlet Demiryolları ilanları 
vi kiirgir hiı c~ ın taııın

mı (nıe :ılııı s.ıtlııye!ıl 

1G7.GO ıııetıc murabbaı-

ıha uıl'çok tek çiftccilcr lılC\'CUltur kı umu~ı kanrıal~ııııı: ~·n~atıısartı) ın 1 
faıktirlcı·. Guncş yeni bir çifte yap- kincilik için Beykoz vı: Guııeş. :ıra· tındc Gazoran motiiı il ile 5 val 2 
tırmışlıı. Bu hususun ll<'licc üzerin- sınıfa çok sıkı çekişmelere şııhıt oln· J'llıınçıstel' lavaş takımlıı ıı. banko iİI•••••••••••••••••••••••••••••• 
dl' te"<ıı ı olamaz, olQa olsa n ihayl•t cai;'lz . 1 vcsnir takımları ile bcıaber. Talıp E~kışehıı depo•una bir sf'ııc 7.ıtl fıııcla ırı•lctek olun takrilcıı :ıo.oOO 

1 

C:ala tııdıı Sultaıı Cc) :ızıt malı:ıllt:'<İrı
de l\ılıç:ıli cııddcıııııde eski ı :ı,, 13G. 

dır). 

Fırın ve 
muşı~nil 

ıl ukKrııılaı ı 

O<f,ıla ı 1:1 1 anı:ı-
m ii ; 1:tr. nıfi. )'eni 2 l , ~G. l t;~, 1G8 rıı ı 

No. lı. 

Beşiktııııl:ı ('ihnıınünı:ı ııı.ı l .ıllı· ı rıdo 
-ftlc:I Bo lanrıba~ı fubtar 'l:cnı lloc:. 

t ncılıa ı ol,n · ıııd n C'<'kı ı 7 ycnı :!, 
1 No. lı. 

Ü\· buçuk lıııltıı c•n odalı 
ıkı ı<ofo l ı. ık ı ":ılonu. tcr

ko" 'c <>lekt riJ, l• '1.1 tıt ııu 
ha \'J kıı rgıı lıfr n ııı tn-
m:ımt 

2100 

r.ooo 

ı::cçılnıenin gcçrn yr.rıştaki gibi lli'1 Nr.;VJN HA SS,\ t\' olanlar ıııahcıllııı<lc gornıcsı. Pnzaı • toıı koıııuruıı vagoıılaı..Jnıı yere boş:ıltılmıısı ve ııynl ı.ıi'-rn ı konıiirun 
..... 

1 

. .:.:. ......................... 

1 

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

1 

.. 

1

.A .... E ... G ... ~ .... ~:; ··~~: .. ;· ··:~·""' ~~diçi~0.ls~~~~ul, G.ılııta, Nernllln:)• ~;;~~~~:4;;ı:~~\ı:~ııı:~· :~~~~ı1ı1ı1l; ~~:ı1~~ı1ı~::~ ;ci~k~l'ı~:~ıı~ i;~n11!;afı~ı~,::~f :a~~ı~,~~ 
Cep - Kol ve Masa A v· l an 1 a o r erı • .. 

1 
ıııı-sı ıluhıliıı•k· ı iı:rı işletıııP kuıııi~yonu lunıfındıııı ihıtlcsi yupıl:ıroktır. 

~ 6 ASayatvleA~İDE _ A ~z~ ~rDE Oca4klA.-rYı. VCA~zDvEelerj Satılık •spırator er ::\luhıııııınC'ıı IJedrl lıiı· lon köıııürfın \llJrOllıhm yete> iııdırilntl'!Iİ 1~ 
, 1 ı N kııı u,tuı J:ıı toıı l.ı ıııuı ıin yeı·cll'n makine vı•ya \'Rgcııın )'fiklclilnwsı 

Riiylik ı:ıbrikıı, sığ:ıııık ve tiıııcl- İ\·ııı ıılıın• l'll<· ıııiıt••lı:ıı rık vinç t ıdısis cltigi Lnkdirclc ı;;. l'lcktl'İklı• ııılı· 

A E G Vantilatörl erİllHavagazı ocaklarıllLükıor Radyola rı! ! lcr İ\:ı ı ı sırnl te elli uııı ıııctn• lıııva tl·hıoıık vııı~ verdiC-ı zaııı:ııı ıo ve uı hıııil içiıı 1ılaı·ı-ıııı1. hiçl•iı· vı,Qııit 
F 1 SM • • 1 · k •. - b 1 1 boşı.ltırluı. Uııkaınııı polı kıııakrılu vı•ııııl'<Iİ!l·i tııkılıl'<lı• 20 kunıştuı·. . 
ırın ara, upurge erı o mur ıııo a a ra V h d" l"k ı 1" ;-.; d r Al Eksıltmc''(' ıru lll"k İ:;tiy<'ııh•rin kaııuııun IRyin <'lli~i VC'rntk ve G7!i h· 

4 6 A V " d 4 A V "d e e ıyeı a ı kasııııa .,,Q • •. ı. ~ 
- Y a e Y a e -- • Tf'l : 22';!.S__ uılık nıu,·ııkknl tl!ıniıı:ıtlııl'ilc· hil'lıktl' ihnlı• ~iiııü tt•klif mcktuplııı ıı.ı 

sıı.ı t ı U n kllllıı r lwrıı İS\ oııa \•crnı<'lcri hı7.1111rlı r. 

Kl•ralık mu"stakı•ı ev n u i~ı· :ııı "artnımıı· \ (' mııkavı•lcmııııc ııroj .. lt-ri l,o ııı,~·m \~ ı-,,ı.ı-OSMAN ŞAKAR v~ Şki 
G al.ata ,Ba nk alar uddeıl 59·47 T e l: 42769, Beyaı:ıt 'Ün i ve rsite Ü \..udııı<la Altuıııımdc mcıh:ıll • ındc lkı buçuk l:aua 

ı ı Baırl:ırbnşı Kfıçııkçıımlıcıı srıkıı~ında 
1ı 

ckız o· 

f'<ik 13, J3 nıu. yrııi 57, u7 No lı. 
dnlı ıkl :ı-ofnlı mallı ğ bır 

2500 \,.. 
No. 28. Kadıköy iskele caddeıi 

1 
şchır liqıo"'u tnııırıı dnıı rııırasız olnrak vcri1ir. f';ı:n ı 

Jl :ıydıı ı paşa !\lnltcpe•ındc I· c;>zul-
lnlıefrnıl i cnddcsiııılc eskı 3ı; yyrıı &O Ziraat Vekaletinden : 

ı 

r. 
r 

1 
ı 
ır 

t 
r 
c. ı 
t 

l 1 

1 
ı. 

1 

t l • 

~ 
tJ 
ı . 
s 
n 

ç 

köşkun tanı.oınıı l nıcı :ıhııı 

thı\C«l fı017 ın ~ı 

ı ııbbaıılır ı 

mu-

1 - Arttıını:ı :!t. 6 tııo l.ıııhırıı.• dcı.,cıı pnzrııtesı glıııu .. ıı 14 den 

' ı knıl.ır )npılacak \( ~.ı) rınwııkul \'n ç<ık h<'ılr•I v<·rı nll'ı ın u tuııde 
k ı 1 ıkl 1 

el 
~ A1tlıı111:l\~1 gırınl·k l\ttı ınuluunınl·n luvnl<·tırı '", 15 1 1115ilhctın 

P<'Y akı,;cı<i yatıı ııııık lazımdır 

': - Arttırma bcdcl ı nııı dol'Lle lııı i ı>ı•şııı, J:Pı ı kultıııı sekı;-. ı<'ıı<'ı.le 
ıı(•klz miiQ•l\ İ tnkısittc 1ıdcnıl'. Tııksıl!Pr '(ı f, fnlzı liıhı lır. 

.ı Tak!<ıtler ocl .. ııınce~ı k,ıdar ı;:ıyrınıcnkul S:ıııdıga bırıııci de-
r •ı • le ipokkli kalır. 

hı 
Hın.ılnıın folOKt:ıflan Sandık dıılıı l ıııdckı ntış nlonuııcla te~-

<•lunnı:ıkladır Fnzla tııfsilııt ıılınnk için s:ılona ınuı :ırant '!dllır. 

(71G5) 

i~tanbul Belediyesi ilanları 1 
H a eki, Cerı·ahpaş:ı, Hc)oğlu ve Zühr('vı lıııstalıklııı· ha tııhııııclHilP 

Zc vrwpkanıil dogurncvJ, İo;t.mıbul \'C Uskfıdaı· sm ı h.ı tnlı l .l:ıı· nıurn<ILk 
nırrkezk ı inin yıllık ıhti)aeı ıçfo !uzumu olan s:ılıun, ~ocı.ı, :ı.ı:ytinyağı \'C 

zey lin taııc.<ıi knp:ılı zaı·f tı~ulıle l'ksiltıııcyc koııulmıı~tul'. • Iccnıuuıııın 
lahnıln beJl'li GG IG lir:ı 50 kuı uş \'l' ılk tcnıın:ıt ı 4fl8 lıı·:ı rn kıı ı ııştur. 
Şıı rt ıı:ımc Znbıt ~c l uıımel:ıt .l luduı-lugu knll•mırıdc gıiru leccktır. ihale 

23 8/0 10 cıının gü ııiı s:ıııt lG de Dııimi Encümende Hıpı lacııktır. Tıılıp· 
lf'ıfn ilk teminat nınkbuz V<•y.1 mckl UJıları ''<' 040 yılına aı t Ticaret Otlnsı 
Ye ikalnrilc 2490 ııunıaıalı kııııuııuıı taı ifatı çevıesinrl~ lııızıı lıyacıık lnıı 

s ı teklıf mektuplarını lhıılc ı:unu F:ıat 14 de kndar l>nınıi ı-:ııcünıcnc vcr-

1 

• 1 • 

Jı. 
lıı 
l:ıt 

il 

mrlrri ı:ızıındı ı. ( 7077 ı 

Denizcilere ilan 
latan bul Mıntaka Liman Reisliğinden 

Ayakapı knyık ı:ıkrlesl civaıındn batık Nuınunei llıııniyct loı pido

auııun ıı:ırçalnııar:ık ihrııcı nmcll~<.'Sine bnşlnnrıcıığı ve bu iıı 23 '8 !140 
cun :ı gunüııdcıı itibaren yim1i gün dcvnm edeceği cihetle o civıırdnn gc-
ÇCCl k ıııerakıbin dikkatli buluıınınlan iliin olunur. ( 7 175) 

Büyük casus romanı - Tefrika No: 5 

SUSUN ~ ~ 
f/:. YERİN KULAGf VAR~\" Y. 

..,...._...._...., Nakleden: CfM MiM 

Geçen kısımların hulasası 

Sal:lcttigfnıız c o- Liza llol-
11ıcycı· isıııincle Almaıı Gcstapo
.suııda çalışan oenı; bir kadııwn 
u crldir. Bu kadın clucvm, Aınc
f'ikadadı.r ı·c bır Pransı~ı scverclc 
orıunla }'eni Du.111ava kaı;nıı§tır. 
Halen ,.f.! v<ı~ıııc{cıdm Li:cı, !tJii.
nilıtc bir biralıaııe işletıflı bır a
da ın Jıı .. ıclıı·. lJabcısı llitlcr l'. 
31mlııc düprnaıı da ıfi« i{·in mcm..~ 
1ek{ıti tel'kcdtyor. Genç kı:: 16 ya-
1111da11keıı Jlttlcrct olaıı oğabeyf
ıilr. kal yor. 

L · u 
Hı it! 

makla bn11/ıyoı. /{tmcliısillr Jlola.; 
doda bir ta •if, t!l rilmiştir t;.e 
b 111daıı istihraç ccliyor ld, At 
n cıııycı, <lalıa J,cJ ıataı ııı ıızcı bw 
vünimeclcn dalıi, llolcmclııvi 1stı
ıa. etmeyi ılueıımııiiııtiır. J:ıı ara
da TA::ıı, ma::isiııi d ı ünuyor . H c-
11ii: 16 ycı ındcıyl:eıı tek bufıııa 
l..•trfoı·ak flüı llcrC' bCJ.E/11101-. 

SQi(uk.. k ö püklü bira dublele ri 
boyuna >:e ıüleui~ o,ı· VA' ht"r gel~ı 
}Jart ide bi r ç ift in .şcrf' fine kadeh 
kaldırılıyor, o k a dehle r içilinc e, 

çiftll'r bıribirlerini lrncaklıyorlar, 
<' pti•ı · \ orlar ,.e alkı lar araS1ncla 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
Saıtnanw \C numunesi ıınıcılıin•·e 5!J00 a<ll'l lıııa rnıı<lıgı kıı 

ıı:ılı zıııf usulilc ı:.rıtın ulmacııktıı'. , 

i l - ~l ulı:ıııınwıı lıcılcli lS.001) lııa. muvakkat lı•mıııatı 1: ";() lıı:ıılıı. 

11 1 • Ek~ iltme 4/IX /tı40 çnışnıııba guıııi saat Ju <le J c:.laıılı ıı lıln 

.Katmtaştıı Levozıııı \"(' i\liı lınyıı:ıt ~ulıeQıııılekı :ılıııı konıi~yonuııdn ytı ı H 

1.ıcrıktıı·. 

I\' Şııılnunıc ı;iızu J:C\cıı 

luklerındcn paııı ız ıılınııbıl<cegı 

lebılır. 

şubeden \'e İı.ııııı, A rıkaıa lııışınuıluı
~ıhi ııuıııun<' dl· ıııezküı şubede giııiı 

. l urıaka"ıı~ıı µiııceJ,lc>ıııı ıniıhuıhı tc:klıf ııll'ktuplaııııı kıınuııi 

, l' ıı ıklc ', 7 ,5 ı; uv' nnıc ıı. ı ,ı ,, ı ı i\lıuıu H ya lı:ı ııka tunırı.ı l ım ktulıun u 

ıhtı\.ı «lcc.cb. l. qwlı zııı fl.11 ıııı ıh.ık ~unu ck.,ıltıııc •,ı .. ıındeıı bir .. uııı 

ı·n clırı: k.ıd ır ı, ukur konıı') ı ı lı. "k.ııılı~ııııı ıııııkb•ız ıı.ukabılinık ver 

ıııl·kı ı lazımdı ı. 17451) 

• • • 
İ daı cıııiziıı ihtiy.ıcı için numune.• i mm ıbıııcc ı..GX JOO ch"acl ıııciıı 

2000 toı• ıkıııcı lıaınuı· kngıt pazaı lıklıı satın n l ıııııc:ı ktıı. 

il Pıız ırlık, 2a/V ll l/!HO ,cuma giıııii ı:oa t ı &.30 da .Kııl ıntrı,tıı 

Levazırn \'<' ,\ J ulıayaat şubenılzın nlım korııl•yorıuncla yapılııl':ı klıı. 

111 - Nfı nıtıııl' lı<'ı' giiıı :ıılı ge{·eıı şıı lıı•ılc görblclıılır. 

ı\· - i stcklı lcıin pazaılık içın tayin olunan gıiıı \'C ı;aattc J50rı 

li ı ıılık ı;:u\'ı;ıınıc ıtıı ı alıırılı• bııl ıktc ınezkfır konıiı:yoıı:ı ıııüınc:ıııtlaıı. 
(7527) --------

lstanbul Defterdarhğından : 
İ<:tanbul .Muftfiluğu Şcı 'i 8 ı cıllcı nıahzcnındc ~ aııtırı l ncak flG3 liı n 

9 kuı uş keşıfli lanııı ut l 5 gun ımıdılctlc açık lk ıltmC',> e konulınuştuı·. 

Eksiltme; 5/9/940 pe:ı ,cnıl>C' ~unu sııııt 14 ık l\lıllı Enılnk Milclüı·· 

ıuı:;,'1.ındc toplıınacak olan komı•.>oııda .>aııılacaktır. l\luvukknt teııılnotı 

71 llradıı. l\J unak ı cn C'\'rakı 1ıllı Eıııl..ık 4 iıncii knlllnmdc ı·oriilc>l1ilir 

1steklilerııı ınm·.ıkkut 'te ninatln lıcınhcr bu ı•c t)Cıızcı en .ız 500 lil'ıılıl 
iş yaptıklarına d.ıiı· cks ı ltınc guııundron 8 ı,ııın cv~ el :ılınıııı (hlıyct '' 

!140 yılımı uit Ticıııel Od.ı<:ı vc~ık:ı ı ıbıaz e~lı•nıc-lcı ı ınııktcz ıdır. 

rıunını ıılı cv kıuılıl.~ıı. Goı nwk ıçııı 
içındckılcrc. ~önişnıc•k içııı 21101 
Td No da Jh15nu Akkoyunluya mu· 
ıııenııt 

Londra 
Nevyork 
Parlı 
Mll:ıno 
Cenevr. 
Amıtcr. 

Berlln 
Brüksel 
Atına 
Sof ya 
Prag 
Madrlt 
Varşova 
Budapeş 
Bükreş 
Belgrad 
Yokoha. 
Stok hol. 
Moı'kova 

19 - 8 - 94() 
1 Sterlin 

100 Dolar 
100 frank 
100 Li ret 
100 lıv. Fr. 
lOO florin 
100 Raylşm. 
100 Belga 
101 Drahmi 
10'.) Le va 
101 .Çek Kr. 
10) Peçet:ı 
100 Zloti 
100 Pengö 
lOll Ley 
100 Dinar 
10() Yen 
100 İsveç kr. 
1<Y.l Ruble 

S,24 
l3'l,20 

29,60.S 

0,997S 
1,617.S 

n,-ıi) 

26,532 \ 
0,62:> 
3,l h 

:ll, \ ,7:, 
31,00 ' 

1 ESHAM V E T AHViL;.r-1 

l!IJS 
0 o S Hazine ta h v ili 49,S l 

Sivas · Enurum 2 20 , 
" 3 19,94 

' 19,96 
6 19,96 . 

fagaııi " 
M~rkcz Bankası pc,in 
1 urk Borc.1 l 
Dı ş Tlc-ırct H i•s• !it-n edi 
' ."' .. ' ' '"' 

19,39 
1 02,SO 
18, lı> 

;ı,n 

!'Borsa hari~i altın fiyatla~71 
------ ---=--

P a ıııi dlTe , Rı . ,a :ti yt 

1 < a lıl\ Be,ibiıll lıı. 

Lır a "' '· ----tl 81) 

{752 ) IC 1 · e a lh l\ ırr• mı 

89 Ol 
J 51 

%ııa.ıt \'ckulC"ti 
ndeı !':e\ \ ııı· koı unı!l 
caktıı. 

\'Ncıiııer İşleıi Llıııum MücHirhigii ilıtl,'acı için ~'i 
\·c t()dıı\'J baııyolnrı nçık eksillnıc· ı.~ulilt.: salm :ılııııı· 

t-:k~ıltmı '.!!lı~ı:ı ıo tııı ilıine rnıi .. nılıf P• r <•nıhe giıı ıi <:ant lii ele Zı· 
IUlll \ < kıılı•tı hlllıl 1 İÇillılt topJıınaı•ıık sıttı1 1 q)11Jll koınfsyPllUndn yaJ)llll• 
ı·.ıktıı. 

Bııı·~· laıııı hlwıiııiıı ıııulıanııııeı tıcılcli 1 ı5 liı:ı , uıı unıuııuıı fi~ııtı 
r.ıı7;, llrnılıı. 

llam·ol aı a aıt ~: ı ı lııamf' vı- ıılıııı Lr\ıızıııı ::\ltlıhirlüı;üncjı nıı \·cut cı • 
lup ııuııı<ıız olanı'- "'1 ilır. 

:\Jtl\nkkııl teıııı•rol miktnı·ı !lRO liıa r.:ı kuııışlur. ( c'ilG8> ı14!l:-l ) 
ı-

İstanbul Defterdarhğından: 
\'ila~<'I hükiııntt koıwı:ınd:ıki t•lc•ktıik tc iııntıııııı 1'100 liı:ı kcşHli 

lıitlrnw isı 219 9411 pnzaı l<' ı l!Unii sant lıl de l\lilli Eııılük l\lücliirlüğüıı· 

de> toplnııacıık olan koıni .. :;oııdıı :ıçık l·k~fllınP tlc ih.ı1c edilecektir. l\lıı· 

vnkknt teminatı 113 liı mlıı. ~llınakn a cvı akı M ılli l~mldk 4 üncü kıılr

ııılnde ı•oı lıll'lııliı. 

lstcklılC'rin muvı.kknt tt-nıinatıııdaıı mnıııln lııı işe bc•nzC'r erı az bin 

liınlık iş yııptıklaıınn dair t•k<ıi l tmc tmihiııdcıı 8 gün enci alınmış eh· 

lıyet "r fltQ ~·ılına ai~ Tlcaı et Oda ı vc~ik:ı.,.ile komisyona müı ncnntlcri. 
(4378) 

Biga Belediye Reisliğinden : 
!ıigıı J<:ı,abasıııııı l!iO hel\tnı-lık ııı·nzi lıuıit:ı-ı ve bunu ıııuh.ıl 

3tı hC'l\t,ıı lık b•ıııilc 180 hektar salıııııııı l/2tl00 nıikyu~lı miinhnnili lıtt· 

ıitnıııı ııı :ılımı J5/Mlt40 ta1·ihinıleıı Ull>nrcn 17 glin nıü<ldctl<' kaıııılı zııı C 
ıı•ulılr l•k•iltıncyc çıkanlnııştır. 

2 l\laktu beılı•li 3:JOO lira, ımıvukkat teminatı :!37 liı-ııılıı·. 

:: -- Ek•iltıııc :! I::yliil !)40 pnznı tc~i g:inü sanı 15 du nigıı t;clccliy• 

(l;ı i re mele mütcsckkil Encümen tarnfıııd:ın ;,·npıl:ıcaktır. 

4 Ek .. ıltııwye istirnk cdcccklcı·lıı Belediyeler İmar Hcyctiııdeıt 
ı•tlı ak \'e ika•ı :ılnıalıırı ve teklif mektuplıırınn koymaları liızınıclıı. 

fi _ Şaı tnnr .. c dc Biga Ill•ledfycsi ve Ankara Belediyeler İ ıı ıır 
lit•\'elı Fl•n ~cfliğind<'n bedelsiz alınabilir. 

ı~ Trklif mcktuplnrı tayin ı..>dih n gundıı ı:ınııt J.I c knılur Udcdı· 
~· .. 1 ci~i 11 \'f'I ilnw~i ve~-a poı;Lrı ile lı~ı ~ııntlen cv\'c1 giinılerilnıiş olnı:ı~• 

lıızııııılıı (752!1) 

d a nişan l anmış oluyorlardı . 

Sıra b i.1.e gelinciye k a d ar be -
n im kn fam h ayli dumanlanmıştı . 

- A ll a h ba ht i)tır e t sııı ... D1ı -ı ba~ına ev le n me k nıarhırı veren bakt ı : 
ğ1ın ünüzu de gô r cl ı ınl bır şahs ıye t ..• Şimdi a r t ı k başka ı - Anıma. dedi. ı:;ahit siz, be 

Sesleri k ulağ ımı d oldu rdu. 1-\ r. tü rlu d u ~umiyor?uın. Ce!'<arcl v~- ~ed iyesiz, gay_r ire;m i evlC"n m el. 

r 
Ağustos Salı 

" 

Masanın altından P a ul , e l leri
m i kıracak g ibi sıkıyordu. 

- Hay di Liza b iraz sabı r, 
bizim saad et dakikamız gelip ça
tıyor. gayret .. diyordu . 

Bizd en iki evvelkiler de bu 
merasimle nişanlan d ılar, nıhayet 
sıra bizden evv e lk ilere geldi. On
l a rın da j~j bitti ..• Evet, şimdi ..• 
K afile reisi ayağa ka lkı ı. Bira ka
d e h ini h a v a d a tutuyoı du. B enim 
k a lbimin, göğsiimdcn fırlıya<.ak
nus gib i hıLlı hlzlı ·urduğunu fpr
k e diyo rdum. ı<"a file r eisi: 

- L.iza i le P a ul' ü nişnnlıyo -
nını, Y a vrula r biribirlerinı ~evi.... 
yorlar. Şereflerine İçelim. . d edi. 

Herkes kadehini ağzına götür
d ü, b iralar bit inc e , bır alkıttır 
ko t.u: 

tık h e n hiçbir sey görın iıvord ıım ren kuv ve ılı f ık ı rler kafamı çel ı - ıslersen be:". şımdı hazırım. . 

1. h f ı, · · ı · · d · . 1 yordu. Bu teklı fıne cevap vermcdım. 
u a ır .... emırı ıçın e, rı ı )ia ı e ~ . 'd h .• b ~. k . b b" k .. b l-

h k.k d ı ·r k u - ..,..mdı gı er. erşcyı agn t'• ~u u lumun re e ı , uııta ıgın • 
a ı a t a rasın a. >ı g ı- - 1 P 1··· d k d d 1 d d • b" .• b . 

b. d B d Paul' g ı me aıı aıır, ona a u u e ta - an o ayı uy u g u m ır ıg ırar 
1 u ç uyor u m. ır en e d d b T k il b b"l d ~· 1 d· B lk" h·ı · 

doğru ~urüklendim, o n un kuv vet- ,/lmb e . l'kr.ım , n de yaekpa l-lı ı r san ı . seh~ ı? . edgı - ~ · .. e :ı o a e la 

'

. k il b 1 d h set ı'm N ı.:. et ın · ı) a l e ec • em et meı ru ıyc ıçın e soıun munasmı a n -
ı ·o arını f" ım e ı · e• · 1 d h · • 
r . k d sc ne o lu r ) Nıhayet Paul bcnım asay ırn, o u ma bale gıdccck, 

de!!kı lyuzuınde ı;darkplt ı, ır nızuı . ul . sevgilim. nişan lım. nıi.ıstakbe l ko- belki de ıeklife m utavaat edecek-
a • arını, u a · arımın ıı erınc e _ . . . s··k· . . . .• 

d d 11 f·r k 1 ki cnrıı degil mı ? Elbet benı hımaye tıın. u u tum, tek lı fın mnhıvet ı nı 
uy um. a ı yumusa Jtyı. cı- d d D " d" P 1·· k 1 • 1 d - .. d" <. • ·• 1 • 1 rl . e er ı . o n um. au un u agı- an nına ıgım ıçın ı . 

11 , m a\ ı goz r r ı, n nına u en 'ı; 1 p ı ··· k b" b" • · · d' h .. · ·· . na: a nı:r. a u u n m e te ı ıt ır -
perçeını ı;ım ı ep gozunıun o - N 1 ~ · · b ki k d 

· - , c z a m an ev eneceğiz e - nıesıııı e e m e , sonra a m es-
nün de ' 'c bı r pcrtnvsı zlo. hüyüıiı l - kerım .• d edim. lelC ._ıı hibi olmasına intiz a r etmek 
rnü;ı gib} vakın \ :c muaaa ııı du - • Hu .su a l i ilk defa belk i de sar - hayli u .1.u n d u. ilk d d a bu m e vzu-
nıyordu . Du~J~k !<ır rmı/ sık tım , hoşluğun verdiği ceaaretle ._ormuş d a n es' emin kırıldığını hissettim. 
~ollarımı, <ıevgılı.~nın ~oynuna at- ıum . 16 ç ift tekrar h isiklctlere b1n-
~ın. 11.wn uzun <J piiştuk. Pııul b a n a bal.:: tı , ~uldü: d ik. lle ı id~ki ormaıılığın "çind~ 

O oo .• . Artık C('Saretiın nrt - - Bu n e acele güıel im .. d edi. şef, yarını saat mola ' e rd i v e her-
mıştı . Ben art ı k koskocaman bir H ,.Je bl'n bir m ekt ebi b it ire • k es , sev g ililer ile kuytu köşelere 
t1ah siyettim. Nışanlanan. ıarhoıt ) ını. Bi r meslek f>ah ibi çekildi. 
o luncaya kadar bir endi kın 
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