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CUMHURREİSİMİZ İNÖNÜ 
Dün sabah şehrimize şeref 

verdiler Reiııicümhurumut .Milli Şef i smet 
l nönll, dün sabah ı;aat 10,20 de hu
susi trenle Haydarpaşa garına mu
vasalat etmişlerdi r. 
Reisicümhurumuıu garda, :Mnnrif 

Vekili Hasan Ali Yücel, Meclis ikin
ci Reisi Hasan Saka, Vail ve Bele
diye Reisi L ütfi Kırdar, Harp Oku
lu Kumandıını Korgeneral Ali Fuat 
E rdem, İstanbul !'ırka mümessili 
Tevfik Fikret Sılay, Emniyet Mit· 
dü ı ü Muıaffor Akalm, Ünlver:;ite 
Rcklörii Cemil Eilsel ile diğer blr
çok askeri ve mulki erkôn ve kesif 
bir halk kütlesi lıarnretle karşıla • 
mışlardır. 

l\Iilli ŞcC İsmet inoı:ü mütebessim 
bir çehreyle trenden ındikten sonra! 
kendilerini karşılamağa ~t·~c~leı in 
ellerini birer birer s1knrak ıltıfattn 
bulunmuşlardır. Bundan sonra P.d· 
siciımhurumuz doğruca rıhtımctrı 
beklemekte olan Acar motöriine gel
mlşlc ı · ve burada ı;:-ııdilerini ~eklr · 
mekte bulunan muhteıem refıkala -
rile çocuklarımı ıuüliıkı olmuslar<lır. 

Reisiciiınhuruınuı lll(llÖn~ Harp O· 
kulu J\umanılanı Korgeneral A 'I 

Miti; Şef /nönü kencliıini karfılayanlara iltifat eJ•rk•tt Fuat F.rılem'i de :ıldıktıuı sonra hal-

kın coşkun alkışları anısında nlıtı mı terkcderek doğnıca Jo'loryıı cfoniz köşküne hareket ebıişlcrdi !·· 
Reislcümhurumuz Milli Şef i sme:: İnonu F lorya denız krışkunde bırl.nç gün istinıhat ede...-eklcrdı r. 
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Raşvekilimiz üç acar - umen mühim bir nutukaöyled; 

büyük elçimizi görüşmeleri 
kabul etti dün bitti 

k Ankara, 20 ( A.A.) - B:ışvc
f~I Dr. He!ik Saydam, llüyük 
•11:ilcrimizdcn ı\ııkaıada bulu
~an Haydar Akt.sn', Hamdullah 

Uphi Tanrıovu V(' c~mal H us
..!!,U Tarnyı kabul ctnıistlr. 

G·· 
... ~f!iin uazı•r ....... ~ ....... . 
lznıir 

Murahhaslar hü
kômetlerile te-

INGILTERE 
Amerika ya 
•• • us verıyor 

Churchill "lngiltere ile 
Amerika müştereken 

hareket edeceklerdir,, dedi 

• • •• 

--------------············--------------

Ticaret Vekili bu münasebetle 
mühim bir nutuk söyledi 

--------------············--------------
1 - Dış ticaretimızı yenı şartlara gore 

intibak ettirmiş buluyoruz. 

2- Memlekette /iat mürakabesi gıt
t;kçe sıkı/aşacaktır. Kötü beyinli tüccar
la.rı bertaraf edeceğiz. 
İzmi r, {Hususi :r.Iuhnb!rimizden 

Telefonla) - Onuncu beynelmilel 
İzmır fuarı dtin sunt 18 de KültOr
pm kın Lozan knpı;:,ı önünıJe yap ılan 
merasimi müteakip Ticaret Vekili 
?\a:r.nıi Topçuoğlu tarafından aç ıl
mıştıı·. 

Fuarın açılma merasiminde on 
lıiııl~ l'ce halk bulunmuşt\.ir. Söylenen 
nutuklar hoparlörlcıle şehrin lıer 
tnrafıııdan dinlenilmiş, merasim res
mi olal'llk fil me alı nnııştır. 

Vekil evvela İngi:terc, sonra Ma
caristan, İran, Yugoslavya, halyn, 
Yuıınnist.nn İhracat r:ırliği pııviyon
larını gezmiş, Tıiı·kiye Ticnret ve 
Sanayi Odaları ve lıususi pnviyon
lal'I, sergi sarayını ,.e diğer puvi~·on 
laı ı da dolaşarak takdirlerini beyan • 
ctıııiştır. Dun lık5ııııı Belediye Rl·i&i "' 
fu:ır gazino .. unda Yugo~lavyıı ;o;"firi 
şcrt>fine lıi r ziyaf •t \'ermiştir. 

F uar ııiünasebt>tilc İ ııııin• gclr•ıılı·r 
çoktu. Otclleı· ve şehl·· çok kal:ıb:.ılık 
ve canlıdır. 

3 - Bu seneki mahsulümüzle Klering 
hesaplarındaki borçlarımızı bol bol 
kapatacağız. 

4 - Milli paramız aldığımız iktısadi 
Tedbirlerle Avrupanın en sağlam parası 
olacaktır. 
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aergiainin 
açılması 

mas etmek üzere 
memleketlerine 

döndüler 
Ticaret Vekilinin nutku 
İzmir. 20 (A A ) - Ticıırct Vekili 

Nııı.mi TopcuoJtııı bııgUn 1:ı.ınir tuıırırı ın 
LonJra, 20 {A .A . ) - Bnşn•k!l k , t re mindc aşağıdaki nutku sbylc

Chureh ıll, bu akşam A,•ııın Kıımnın- mııtir. 
sıııdıı ıııilhim bir siyasi nutuk 1ı ııd Sııyın hc>m,l'rilcrım 
ctmiştır. Churchill c,·velıi 1914 h. ı · h:m r cntcrnnS)~ ı; l :fuarı bLtt~n 
bile şimdıki muhiırClı'I! nı.ısıuıfa Lir n cmll'ket don m ı ink şafıı ın hakiki a ugünlerde lzmirde büyük 

bir beynelmilel sergi açmıya 
~u"affak olmamızın ehemmiyet 
1 e .k1Ynı.etini anlamak için gazete- il 
her~n1 aahifelerine idrak ve inli -

&na göz gezdirmek kafidir. 
a ? gazetelerin sahifelerinde bu 1 

~~ rn.a haberinin yanıba,mda 
d ~hlf ve korkunç harp haberleri u;r .al göze çarpar. Manf denizi 
el erıı:ıde veya Londra havaların
ta-a. Y•ne yüzlerce, hatta binlerce 
)t!lar~ çarpıımıı, !U kadar tay -
ba~e duıürülmüı, şu miktar vapur 
Ilı ıtılrnış, bilmeyiz ne kadar 
ol=~en yıkılmıı ve kaç yüz kiıi 

uka ·ese yapmı~ ve bu dcfoki İı •- bır b:ııometres.ı olmuş•ur. Enternasyo
m ~ . • .. 1.. esi. . rnlı nal karoklcrlyse, her .. ene, emekleri -
glllz zara ı 1nrının . ~ u, 1 • ;\ ~. mizin neticesini ticari münıısebetlerdc 
ve kayıp olarak'. sn·ı! l ~r de. cfolıı. 0~- bulunduğumuz dost memleketleriııkilc 
du{;u hıılde 92 bın k ı şıdcn_ ıLa:c t o.- muk:ıyese etmek fırsatını vcrmektedır. 
duğunu ve bunlardan bü~·uk bı r kıs- 1939 • l!HO y ı lı, hnrp dışııııla kalmış 
mı esir olduğu içın lıayatt,\ lnıluıı- bir~ok nıemlekl'tlerde oldugu gibı b lz-

Fuardan bir görünüı ve Ticaret Velrilimis Na:..,mi Topt uflu duklarını söylıycrek demiştir ki: ' Devamı sayfa 3, ıüturı 5 to) 

alış veya yaralanmış. 

Biz 1 !J.t l ve HJ.t~ seneleri ıııulıa ı c-
lıelel'İne şimdiden hazırlanmalıyız. 
Al ıııa nyanııı , lt.ıt l yanııı, Fnıııı:u ı.ın 
ve Almanların eline düşnıil,ş snir 
memleketlerin en sıkı bir ton:•lıı ııb
lukasına rlevam edeceğiz. Y i~•ccek 

(Devam ı uyf• 3, ıütun 4 te) 

Samsunda bir 
Dövüşme hidisesi 

Rumenler 
Dobrucadan 
Çekiliyorlar 

1 

AMERİKA 
Donanması 
Hareket, etti 

ili ~haberler gösteriyor, ki garp 

1/~ı ve medeniyeti kendi kendi- J 
.,

1 
l1•1nba için, yine kendi medeni- /11 

..-e ıni 1 I kk. . ınacar Baıvekili Kont Teı'cki 

/ngiliz Başvekili 

Tayyarecileri 
tebrik etti 

. Sıı~nsun (Hu~usi) - _Şebıimiz ~d-j aıasında uzun zamandanbcri biı· nn· -- - Kanada anlaşmasından 
lı yesınde _b~ı·. hnd.ise nctıc~siııılc ıııııd-l laşaınunıazlık devanı L'tıncktediı'. Ni- ı t1tilad/na

8
me

1
ge g

1 
öre Silis- sonra Amerikaııın harbe 

1 
deıumumı Zıya ı le muavın Asım ve hııyet 1 ~ gün 1 b 1 re e u gar ara terk . . 
~ f Adli \' k" ı t i 1 u cvve u vn n~amaınaz-
e ı e ~ . .se c 3 e ınce şten e lık had devresıııe vasıl olmuş ve edı"lı"gor 1 gırmesı uzak değil 

çrktnı l mıştır. _ . . ' 
d n asır ar a tera ı sayesın -
" e elde ettiği ne kadar vasıta Budapeşte, 20 (A.A.) - Macar n· 
~a hepsini kullanıyor ve bir jansından: Berlinde gece 

yarısı tehlik e 
işareti verildi 

ı Hiıcli eyi tnhkik C>tmek üzere baş ı:unlük ınıza dcf.~c~nın ımzıılnnıp Bukreş, 20 (A.A.) - Rumen ve I.onJrn, 20 (A .A. ) - Blı !eşik A
l ıııufottiş Hnteıııl Samsuna rrclınış imzalanmaması yuzundcn çıkan mO- Bul n urnlıhııs hC\•cti dün Crnio- merikn donannıa"'lll n <'il ıııuhlnı kı • 

"' k ı gar 1 
' mı b" d 1 • · tuh · bulunmaklndır. :'ılüudeiuınuıni Ziya- na aşa muıw ıılcrle nıucldciunıunıi • va Kral sarııyında knrşılaşmışlar _ ' ır ny evam Ct c.-ccgı .. mm c-

ta . anlar dünya ~illetle~ine ( a · , Turnu ~ever~~ı'den bilclıriliyor: 
.~lfle kemal) numunesı olarak : Akşamkı guruşmcler gece yıırısma 

t«>aterilen garbi Avrupa ıimdi kadıır devam etmışt.ıı·. l\luz:ıkereler
"ah~et ;:.le 1 · d h . b. ... k •t den sonra neşredilen teblıgde, iki .... . .. m erın e ıç ır ıva ı . t ki · 
•«>rufrne • b. 1 ki d .. lıeyctın 19 agustos a yaptı arı go- Lundra, :!O (A.A.) - llıışvdd! 

)'ay1 k rnıı ~r canavar ı a un- rüşmeleı den sonra heyet rcısleı inın 
j ana bogmıya çalıııyor. hükiııııetleriııe şalıs'ln rapor vermek 

Hava .Nezaretine şu mesajı giinder
ınıştir : 

tuf §le, garp aleminin böyle kan hususunda mutabık kaldıkları ve he
" ~nları içinde boğulup gitmek yellerin Turnu Sevcrin'de knl ncaklıı
h~tıyeline düştüğü bugünlerde n blldlrilmrktedir. M!itraki_P topl~n· 
ız fzrnirde güzel ve büyük bey- tı tarihi bilahare tı>ı:tlt edılecektır. 

Alını:ıııyaya kar~ı r.uma gecesi yu
pılnıış olan harekat dolayısllt> hava 
lıonıbaı dııııan ku\'vetlcri başkumnn -
clıınııııı, harp kabinesinin tebr11.leri
ııi lbliığ etmenizi rira ederim, tıel ·ı 

... rnı el bir serıi açmı§ bulunu

..-oruz, 

dallu, ~~rıeyden evvel Refik Say
•ir rn hukumetinin, büyük bir ba
bi et, hüyük b ir soğukkanlılık ve 1c: tlde.n bırakılmıyan bir teyak
•ul~ a hır senedir takip eylediği 
hir ve selamet siyasetinin canlı 

eseridir, 

Le SeYnelrnilel bir sergi, zaten 
der :aınan için sulhün, .sulh için. 
bir e rahatla yapımı olmanın 
~delilidir. Fakat her tarafın 
da b·~lqi İçnide yandığı bir sıra
fak 0 Yle bir sergi açmıya muvaf
fey ?1?1a~, sulh içinde yaıamanın 
•eltZinı, nunetini bir kat daha yük 
trıu en ve dünya mille tler;ne nü
bir ne olınası lazımgelen büyük 

n rn~vaffakıyettir. 
•erpr • ılibarla bu zamanda bu 
tne ~ t• açrnıyıı muvaffak olarak 
ci b! ekete çok ibret v e şevk v eri
tıeı· ır ~lııma ve baıarma nümu
ltA 1 iosterdiğinden dolayı feda
d~r. İ:trnirirnizi candan tebrik e -.... ,2:. 
trı·~ fedakar ve cefakeş İzmir, 
tin~ ateke seneforinde Türk mille
du ~n uzu? tarihinde görmüş ol -
Llı., {I~ facıa)arın, felaketler in en 
Q Yu~ •. 
"erınfune ~aru~. kalmış ve aman 
•lt d Ye? bır. duşmanın ezaları 
Lü:~ a ınlemı§ti. Fakat gördüğü 
\o un cefalara rağmen metanet 

e cel • d t" • ı · ' . • e ını as • kaybetmemıı 

Macar he\·ctl reisi Jlory, ı.:cce B\1-
dnpeşteye, ~Incaristnnııı Bukreş . se
firile maiyeti ve Rumen heyetınln 
reisi de Hükrcşe harl•ket etmişler • 
dir. 

( neramı sahife 3. ımtım 3 de) 

Gece giinduı Jtulya ve Almanya
ya şiddetlı darbeler indirmekte olun 
bombnrdııııan fılolıırımıb, vatandaş
lıırıııııı minnet ·ıe tıayrıı.ı'lıklnı ına 
liıyık bulunmaktadırlar. 

( Devam ı ıayf• 3, ıütun 4 de) 

olan İzmir, nihayet bu sebat ve ğil , bilakis gerilemiş ve 
salabetinin mükafatını bir gün, b~tta _geçen ~ene adeta yağı bit-' 
yine tarihin mislini en.Jer kaydet- mıı bır kandıl gibi sönmek ema- ~ 
tiği bir muazzam uferle idrak releri bile göstermiıtir. Halbuki 1 
etmişti. Ondan sznra İzmir yine İstanbul, iki büyük kıtayı biribi
çalışmakta, ilerlemekte, yaraları- rine ~irleıtiren ve dünyanın en İf
na sarmakta birinciliği ihraz etmiı lek tıcaret yollanndan biri üzerin. 
ve Türk millet ve memleketinin, d e bulunan merkezi bir §ehirdir 
Akdenize kar,ı kurulmuş bir a - Bu §ehir için büyük bir milJi 
zim, irade, kuvvet ve ihtişam sal-, veya beynelmilel sergi açmak va-
tanatgahı olmuştur. sıla v e imkanları herhalde baş - ı 
İzmir beynelmilel sergisi bu sene 1 ka §ehirle rimizden daha fazladır. 

onuncu senesini idrak etmiş olu- Öyle olduğu halde bizde takip 
yor. Bu itibarla da İzmir, memle- filtri ve azimle çalı,mak hevesleri 

1 
ketin diğer şehirlerine nazaran daha az olacak, ki bu hususta iz. 
b irincilik payesini ihraz etmekte- mirim izdcn daima geri kalıyoruz. 
dir. Çünkü h içbir §ehrimiz, bu Fedakar ve gayretli lzmirin 1 
kadar d evam ve takip fikrile her sene bir kat daha büyülte rek, 
şim.diye kadar orta ya böyle bir bir kat daha ıa'şaa vererek kıt • ' 
eser koyamamıştır. zandığı bu muvaffakıyet b ütün 

fstanbulda da senelerdenberi memlekete canlı b ir nümune teşkil 
gah bir mektep binasının koridor~ eylemeğe layıktır. Bu itibarla, bir 
larında, gah Taksim b ahçesinin tarihlerde . ç~ktiği ele!11ler bü!ün 
ağaçları arasında b ir serg i kı,ıru- "!emlek~!• dılh.~~ etm.ış ?lan, tı~
yoruz veya kurmuş gibi görünü- dı de gosterdıgı feyızlı canlılır;ı 
yoruz. Fakat biz İstanbullular ile yine hepimizi müftehir ede~ 
her sene gözümüzün önünde ya _ izmiri bir daha tebrik ederiz. 

pıldığı için biliyoruz, ki bu sergi l'biizziva Zade 
seneden seneye terakki etmiı de- VELİD 

nın yerine Amasya miıddeııımumisı nln resmi dairede döviişmclerint in- dır. Yapılacak görü,mc!cr, zanncdil- dilen m:ınevral~r yapmnk u~ere b.ı 
Avni Hefik tayin ı•dlhıiştir. taç etmiştir. t diğlnc göre, cenubi Dotı"Ucanın Bul- gun Jlonlulu lıman nrlan a~-nlm 

Mc.,clc şudur: Hadise muhitte ı:ıliıka uyandıı mı-;- garistnna teı kile neticelenecektir. tıı · 1 

J\ludılriumumt Ziya ile muavinleri tır. Başlarında PomenoCf bulunan Bul- Amerika gem ile r i Kanada 

l~~======~~~~~~~~;:==~~~~~~~~· I gıır heyeti dün ımbah <.:ralova'ya vn- sularında .,t sıl olmuştur. İlk toplan! ı resmi ol'•lc 
0 l\

0 ew-York, 20 (A.A. ) - An.crf-

M İ 1( VA S : km. 
1 1 1 1 i 
o ıoot" O 

~md .... o Bedo ' 
o 

/n,ilız.lerin tahliye ettikleri Somc.li ile ftalyan Somaliıini 
aöı terir harita 

SOMA~İNİ~ /Ask~r: v~ziyet 
T ~H.LIJEŞI 1Somallnın lngilizler 
BiTiRiLDi tarafı ıdan tahliyesi 

Aaıl İngiliz - İtalyan 
davası Akd enizde 

Bitler dün 
Mossoliniyi 
tebrik etti görülecek t ir j 

Dir 1ııı;llız tebliği resMlsl, İngillz 1 Londra, 20 (A.A) - Resmi teb- Som:ıllsinin t:ıhlıyc cdlldi{:ini bıldır -
liğ: Sonınli ınuvnHıık ıyetlc tahliye! mektc, bunun ııc s2bcplerlc, ne mec -

( Devam ı sayfa 3, aUt un 2 de) (Devam ı ıııyfa 3, sü'un ! .ıe) 

zlyafctindrn ev' el, ıkhıcisi de oğle- kan muhariplerinin Xnııadn sular 11• 
den sonra yapılını~tır. 

ltiliıfnameııln, Tuna üzerine strn- dn devriye gcznıeğe ıncnıur cdılecck
leıine dııir \'erilen lıııocr, bazı dııl -

tejik bir noktn teşkil eden Sillı1tre lomntik mahfillerde Roo evclt ı e 
mevkii ile Kraliçe l\larl'niı{ mezarı· Maekeıı:ı.le J\iııg nrns.ndn yapılan 
nın bulunduğu Balçık me,kiinin ter- mülakatın bir ııeti-=Mi olnrak tC'luk-

1 
kini mucip olacağı zannedllmcktedir. ki cdllınektedir. Bu urctlc bu vn:r.t

Ahall mübadelesi ve tnviz::ıt ı le~e-
lcleri hakkındaki teknik tafslut ö - feyi üstlerinden atarak olan İn ıl :ıı 
nünıüzdeki haftalar znrfıııdn Y.'IPI - muhadıılerinin anavntan ısulnrında 
lacak celselerde gorıısUleccktir. kullanılabilecekleri ııyni mahfıllerde 

tebarüz ettirilmektcdı r. 
Dobrucanın terki Bu lınre.ket, kanuni mfifkülatın c>-, 

Delgrad, 20 (A.A.) - D.KB. n • nllne g~rn~kle beraber ngiltert>vt! 
(Devamı uyfa 3, süt un 4 te) (Devamı sa1rl.fe S, sütun !! dr) 

Müsabakamıza ······················ ........ ·· · ······ · ....................... . 
iştirak ediniz ............................................................ 

Zengin hediyeler 

Lütfen listeyi okuyunuz : 

l Bisiklet, ı Potoğraf makinesi, 3 Elbiselik kadın kumaşı, 5 Kol s:ı
atl, 5 Kol düğmesi, 5 Gömlek, 2 Kadın çantası, 2. ~adın şapkası, 2 ı-:r
kek şapknsı, 3 Erkek lnındurnsı, 3 Kndı_n lsknrpını, 20 Erkek ı;ornbı, 
l'O l{ııdın çorabı, 20 İpekli ınendll, lO Kravat,. 30 Tu\•alet snbunu, Ci 
Tııaş takımı, 30 Rolon)n, 8 Para çantası, 5 Kemer, 6 Dolma kalem, 
100 Kitap. 

AYRICA : 20 kariimize şehrimizin en güzel ( 10 ) 
sinemasından h a n g isini d ile rse, seçeceği d ö rt film için 

ikişer kişilik hususi koltuk davetiyesi 
(An adolu k arilerimiz b u mükafatı kazanırlarsa yerlerine 

m ünnsip başka h e diye ver ilecektir. ) 

~ Tafsilat 3 üncü sahifede 
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Köylü ve münevver meselesi ................................................................................................ 

Şair Hüseyin 
Siret Diyor ki: 

" Yakup Kadri'den beklediğimiz tele bir 
hizmet kalmıştır: Mademki, her ayak bastığı 
yabancı ülkede hikmeti hüda .•• Malii.m ya bir şey
ler olmuştur, bt1ri bir de Almanyayı teşrif etse ,, 

Tiftik [iPTiDAi MADDELER/ Bir amele ,,.,,wı!ll 
Bir sulh eseri 

Yolsuzluğu 1 MU AMELE VERGiSi arkadaşını 
Tahkikatı Yeni vergi niabetlerini bildiriyoruz öldürdü lzmör luarunn açdmau, buıÜO' 

Ruma nyaya sab?acak olan tiftik- Diln Kııdıköyünde kanlı bir cinayet kü dünya fartları içinde, mut•cl 
lerin taclrlcr arasında tak8imi me- işlenmiş, bir işçi, arkadaşını öldQrnıüş- bir hadisenin tekerrürü ıayılamalo 
seleslnde yapılan dedikodu ve yol - Sınai mües.!!efelerin kullandıkları! ithal olunın iç yağlarile yapılan tOr. · Belki bu hidiae, ıulh içinde ya· 
suzlak iddiası Başvckalctin nazarı iptidai maddelerin mvamele vergile- her nevi tualet sabunu, ıişede bar- Vak'a Kadıköyünde Körler 50kaiın - fıyan ve ıulh hayatından ayni.• 
·"kk t• ı Jb t · b" "'dd t rinde vapılan tenzilat n lsbetler ini dal . da 9 numaralı odun deposunda vuku k • . T "" ._. • bat 
UJ ·a ın ce c mış ve ır mu e .J Y" d 40 u· l bulmuştur. Bu depoda çalışan amele ma 11temıyen urıuyenıo 
evvel T icaret Vekiı.leU Dış Ticaret. sıraslle yazıyoruz : uı e tenz atla madde er Zağralı Ahmet oğlu Şükrü ile Ruman- sulh eseridir. 
Umum l\fü<lliril Servet Berkin tara- Yüzde 2 tenıilith maddeler Çimento, kum ve boyadan mamul yalı ÖmPr oğlu Ahmet dun odun isti! Dünyada Türkiye derecesinde 
fından yapılan tetkikler kail gÖrül- Yalnıı: k urvundan ınamvl t üpler , karosiıııan çini, panı u:C !:C'ı·a p, kay - ederken, istifin eğri büğrı.i olması yü- sulhsever bir memleket bulun. 
miyerek bu husustaki tahkikatın de- k ı ı k k 1 • ~ d ·· kaşaya başlamışlar mü 

kundura a ıp arı , e ıre mayaları, tan, pot n bağı ve 'Şerıdi, yünden, zun en muna .. ·. .. • dugunw u tasavvur edemeyiz. Bat· 1·inleştirilmcsi için Vekwet Teftiş bo)'ah kamgam yün iplikleri, ipliği- pamuktan ipekten, ıun 'i iplık ten ve- nakaşa kızışarak kavga~a. donmüşlur. '-alan da sulhseverlikten bahse. 
Heyeti Reisl ve T icaret Vekaleti ni kendi yapan falıtlkalarda bu ip- ·ıı bunlar:n mahlütundan malllul re- Kavga _esnasınd~. ~endısınden ~aha " 
l\lOstl:'şan Halit N:ızml şehrimize :> - , kuvvellı olan Şukruden dayak yıye • debilir. Fakat Türkün sulluever· 
... önderllmi•tir. liklerden dokunmuş yfinl ü kumaelar. ket~ kazak, .e~bıse, çocu.~ eşyas_ı ~e ~ğlni anlıyan Ahmet, eline geçirdiğı 

tLeyili Grizan> ~nirl üstad Hüse-c ., .. Yüzde 5 tenzilatlı madc" e'er Selanik lamla ı balık ağı, plast:k ı·rı b·ır me•e odunwıu vor hıl.ile Şük· liği, harp ve sulh maceralannııı /(ıoNUŞAN • Teftiş Heyeti Reisi, <llln bazı ala- ,, ~ h · • d • h · • •• 
y in Siret, iiç wş dakika lafı edilen • kadarların mıılümatın:ı müracaat Tamamı muamele vergisine Uibl eş~'tl, kola., rüniln başına indirmiştir. epsmı enemıt, epımı yaf&ll'~• 
(Yaban) meselesine, hele müellifinin /./ - •• _J_ . .. •_ etnıi~tlr. Tahkikat, ticaret miluıke- olmıyan kcre~te veya tomruktan i- Yüzde 45 tenzilatlı ma~deler Şukrü yediği darbeyle kıınlıtr içinde hepsinin mana ve mahiye tini an· 
gaflarına o kadar sinirlenmiş, iı;i- ~ releri ynpmnk üzere Bükrcşe giden mal edilen karoseri, tıbbi pamuk, •R yere yuvarlanmış. kafatası çııtladığın· lamı§, fütuhat zevkini tatmıf, za· 
mizden birinin hepimizi hor görilşü- ı· f 1 ı un çorap, makat·a ve yumak ha- dıın, biraz sonra da ôlmu~tür. fer dereceıın· de mag~ lu. biyeti tat. ı .. ül - tü k" B k t t U heyet lzalarından bir tüccarın va- debağ-at hü asası , as a t, elekli un llnde iplik, kösele ve deriyi 1Jiynsa- Rumnnyalı Ahmrt yakalanmış ve 
ne oy c uz muş ı... en, an ·e ktf ld ~ ...... _ ktal w· h d..r.f !erinin plr lnç un h · b- m ... , •onunda ı"stı"kla" l ve hu··~ı·ye· kta t b kib ·ı 0 

ugu uıu.ı no · arı g ıce ı;c • "'ti rmen u arıç u- dıın tedarik eden fabrikalarda imal oğledcn sonra da Adliyeye teslim edil- ..,.. 0 • • 

ço n unu mil§, u a r, ası ve r imize bildirerek p:yn:!!~dan başkn- tün mamulatı, dell-irmcnll makarna k il" tı"n"ı yedı" baılı b·ır eJ"derhanın di•· efendi ruhlu insana durup dururken etlilen kunduralar. miştir Adliyece tevki! olunan at ın s 
• h iç istemiyerek tc olsa - eza vermiş J !arı vasıtasilo mal toplattığı, Ru- ve ~ehriye fabrikalannda imal olu. Yüzde 50 tenzilatlı maddeler bugiln cOnniımeşhut kanununa göre !erinden kurtarmıt olmasına da· 

ı;nanyaya gönderilecek malların tnli- nnn nınknrııa ve şehıiycler, knra- ikinci Ağırcezada muhakemesi yapıla- ""b · ·dir olmanın acısilc susmuştum. matname hilfıfına yalııuz olarak bazı biber ve baharat, fıı;ı He satılan ta- Tel çekme tesisatı olan :fabrikala- caktır. · y a n a n ftıur v e tecru e sevgıSt : 
Bir müddet öyle sessiz kaldık. kimselere tevzi edildiği ve hakları o- han, çelikten imal olunan ve çuvnl- rın 1mal_ ettlklcri çivi, toplu Ir,'"Ile, Bir münasebetsiz mahkum oldn Şuur ve tecrübe sevgisi olduğu J· 
Neden SOJ\ra, ustad, acı acı gü. b .k tıl lf k ı · çı"n Tu .. r k, ya•amak ve ya•atmak lnn lrçok tüccarlara da ihracat hak- Jarfle biı·lı te sa an ç t çuvallı pi- ova, 'ograma ve marangoz mamu- Fıınık adında birisi. SirkE'cide t lyıı- ,.. :r 

lumslyerek; kı vcrilmecllği noktalan etrafında rinç, kösele ve derisini kendi imal lalı, yiln fanila kumaşı vı1 nıanıu!U- nm kahvesinde çalışa 1 Mi.şon ııdında istediği sulhe vuku bulacak bet 
- Ynkub Kadri Beyden, dedi, cereyan etmektedir. eden fabrikalarda bu derilerden ya- tı, ipll,ğini satın nlaıı !ııbrlkaların bir çocuta guz koymuş, nihayet dün de teca vüzü b er ta raf etmek için ha· 

bckliycblleccğimiz bir tek hizmet Kahve İthalat Birliğinde pılmış kunduralar. bu ııı~ıkteıı dokudukluı ı kıımaJ1:.ır, yanına yaklıısarak kendisine sarkıntı- zırdır ve bu yoldaki her teşebbÜ· 
knlmıştır artık .. Madem ki, her n- Yu·· .. d e 10 tenzilath maddeler dantela, koı·<lon , ııatın nlınnn kr.gıt- Jılt etmiştir. d k k d ed"r Ynk bastığı Yllb.lncl U"'lkede hı"kmet"ı yolsuzluk ... 1 r d f sü , b er taraf e ece u rett 1 • 

tan yapı an zar ve c tcı·, sırına, Çocuğun ~ıkiıyeti üzerine yakalanan b 1 
hbda, malam ya, bir şeyler olma~- Dığcr taraftan Kahve İthalat Bir- Kisiloit, kontrplak, tenzilat nisbeti kliiptan ve• gclln teli. Fııruk, ıkendisinl karı:ıkola götüren po- Fakat b ö yle b ir hadise vuku u~· 
tur ... Uari bir ele Almanyayı teşrif llğinde de bir yolsuzluk mey<lı:ına gösterilmiyen tahta ınamulfıt, ıtri - " d 
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1
. I ıı ede, ınrakması ıçln rüşvet teklif et- madığı takdirde Türk ancak sulb 

etse. . . çıkmıştır. yat, hıımızı karbôn, ~akao yağım Yuz e tenzı at ı mad dele r mış, her iki suçtan hakkında zabıt tu- içinde yaşar, sulh hayatının b ütün 
Ve, climizde olmadan, ytııe Yaba· Birlik idare heyetinde bulunan bir kemli istihsal eden fabrıkalnnn ynp- Bakır tcl, yilk ve el arabaları, tular:ık Aşllye sekizinci Ceuı mahkeme n im etlerin den ve verimlerinden 

m n lilfını açtık: iki kişinin hnriçtcn gelen kahveler- tıkları sütlü çlkolatnlar, teneke ile fnyton, brık, ipliğini sn tın nlnn !ab- sine verılmişUr. istifade etmek ister ve sulh eser· 
h h · den arslan pavını yolsuz olornk kcn- hardal, bnston ve şemslye, sepet ve rikalarda bu ipliklerle ılol:unan ku-ı Mahkeme. duruşması ~onund:ı. ~a~u- l 

- Şim<llld nldc m~ ur eserı o J bı'lcümle sepetçi ve hasırcı mamu _ ma•lı:ır, liımba fitl\1, kuma~ı lr.:ışkn ğun suçu.nu ~ab!t görerek kendısını 1 leri yara tmaktan b ahtiyar o ur. d " K·rı ı dilerine ayırdıktan ımh.şılmış ve bu " · 
6 1 

d b lı 
rn a .,·a... u la"t1. yerden alınıp yalnız bieip dikmek su ny, 15 ıun hapse, l ıra a p~ra ce~- İzmir fuarı unun en can 1•· n hususta blr ı·apor huzırlanarak Ye· h'-" h t k f etmı~ 

u stad kendini tutamadı : ki kiilctc gönderilmiştir. Yüzde 15 tenzilatlı maddeler retile \'eya benzer i~lerle yapıinn sı,,nıı ma 11.um ve emen ev ı •• bitlerinden bir idir. l 
- Okumadım ama, anlattı · arına ,.ünden, pnmuktan, ipekten, ııurı'i i- r. tzm·ır fuan, Türk iktısadi ka • b · k · ·ı ı·ı i ( •) Kakao yağını satan fabrikalann J M t · · ) 

gore, u eserın te orıJ na ı es . .k l pekten, keten, kendir ve jiltten veya e resını yara amı~ kınmaıının her yıl ileriye attığı Avrupalılaııı. Tür.kleri cMilliyetpcr- LiyHıal~ Gı!%a5~ f'"" Mahalle bici dükkanı mı yaptıklnn sade çı 0 at.:ı., şişe ve cam. bun1arın mahlütlarından mamul el- Unkapanında oturnn Sabri adında adımları b ütün dünya.ya göate -
ver ve vııtanperver olmıyan bir mil- u•eyın ır•t d i "? Yüzde 20 tenzilatlı maddeler bise iç çamaşırı ve fanllA, gömlek birısl. metresi Zehranın yanaklarını H· . 
let> diye tanıtmasıdır. Çok )'azık... ran evu yer mı Harf dökünıil, kılişe, kimyevi veya çuval gibi hazu· eşya, her nevi lctıc kesmiş. küpelerini de kopararak ren, ayn i zamanda T ürk milletinın 
Yabandan onrn Yakub Kadri, artık ll ilmi E fenJi isminde kendi haJinde Mnhmutpaşa yokuşunda 12 n uma- müstahzarat. kakao y,ığını satın a- matlınn mamuliitı, demir fıçı. ı;ııvıışmuştur. bütün d ünya ile te§riki mesai e • 
g özumfizde bir lcvantcn bilviyeti ııl- bir adam görmüştüm, Zolnnın eseı·- ralı mahallebici dükkil.nı mfisteciri lan fabrikaların yaptıklan süUü ti· Yu- zde 
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tenzilatlı maddeler Jileti Unkapenı köprüsunden atarken derek refah amili ve bahtiyarlık 

mıgtı r. lerin1 tercüme ediyordu. Eminim ki katil ve hırsızlıktan ı;ubıkah Çavuş ko1at:ılar, şapka ~s~ığı Ve keçe, şap- polisler tarafından yakalanan Sabrhıln amili olduğunu ispat eden bir 
_ Evet Tiirk köyl üsü... bu zatın Türkçedeki vukufu, Yal.-ub namındaki adam dılkkiı.nını randevu ka tczyinatı, tenzılut ıılsbeti göste- Teneke zuruf ve kutu, galvanizıi dtin ikinci ~ğırceza mahkemesinde du- müessesedir. Burada Türk, be~ 
_ Türk köylüsünün fikir ııelame- Kadri Beye bir hayli ljeylcr iii"retc- mahalli yaptığından yakalanmıştır. ı·ı'lıniynn derickn eşy:ı, sus'i "İ"ek. saç, demir el arabası, izole elektrik nışm:ı .. ına >aşlıınmıştır. . . l kud t " 

1 d b 1• h ı ] cck kad Qk kt' l) 'kk t ed. k t ı ı · h kk d .. ".. lıoı·ıısu gaz "e bcnzı'n ocag" 1 tel 0-ı-,..ü. 

1 

Sııbrı inkllrında devam etmış, şııhıt sene istihsal ve ima r e ın ti ve dnsan a ı avasıta ası o an ar y sc ı... ı a ıyor- Dükka n apa ı mış, ,.ıı.vue a ın a Yu- zde 25 tenıı"la" tlı ınaddeler • • ., ı 
bil · k k ld b h l b ı .. ' . . polisler dinlenilmıştır. Mahkeme b r de te,hir ed"ıyor ve bu kudretin her bilgb diye tercüme ede ccnr"'mız musunuz, ır sene e\'VC en a sc- kanuni muame eye aıı nnmıştır. y d 70 t l tl ddeler 

"6' d"k ·1 uz e enzı a l ma fa da Zehrnnın bab:ıq ile anncs!nln • • int.uition hassası, mııhnkkak ki, Ya- diyorum ... Ya bugün? Pik ve hur da o me ı e dökllrn ına· 
1 

r 
1 

d 
1 

k sene inkitaf etliğinı, gösterıyor. 
Ü Y h t 1 · h )1 uamele vcrrri:;ine tabi keresteler- şah t sı ntı e inlenılmeler ne arnr • 1 kub Kadn• Beyden dftha rok 

1
azla . stad, belki de ( uban ) avasın- Fec"'ı .bı"r tramvay nıuliltı, masa ~raz sı, er nevi • ·:~~ " -· b e· ·ıı tın" ı"st!LsaJ ve ım• 

.. • ı " ~ den \.·n ru lan Jlimba ve oluk ııçılan vermiş, dur~mayı başka bir gune ı- ır mı e ın dır. Başına hakiki bi r rehber "''"lp, dan uzaklaıınrnk, bir parça nefes a- kazası küvi, kurşun kalem. .- k k d t" • h ı ·ı 1 ı' ha -
.,~.,, zımparalanan tahtala r , pirinçunu, ra mıstır. u re ının er yı ı er emes 

ona doğru yola gösterdiği uman, labilmek için: Yüzde 3!> tenzilatlı maddeler üstüpü, satın alınan camdan vücude Kocasına hakaret eden kikaten bir muvaffaluyettir ve bu 
Türk köylüsü, Yakub Kadri Bey tl- .- Klasik edebiyat .•. diye sözüne Evvelki akşam Ed1rnekapı-Sirkeci "fuslukçuluk mamula"tı, tecri t e • 

1 
k ff k h k •· t ·ı e 

d · klasik d b" • Emin ~· getirilen buzlu cam, sıvamacı ı ma- kadın mahkum oldu muva a ıyet er ese gos erı m • pindelı:i :insanlann tahayyül edip an- cvam ettı, c e ıynt, garpte arasında işliyen \'atnuın in i - dilml" elektrik, tel ~·e kablosu, satın 
1
• t k d . 

1 
k ç · k"" b kik t Ü% 

lıyamıyacağı şekilde, vatanr ui;nın- Yunan edeblyutını örnek ittihaz et- dareslndeki tramvay arabası Atik- " d 
1 

mu atı, 0 a, eınıı· te · Adalet adında genç blr kadın, diln ğe layı h r . ün u a a en Y 
da canını, malını, bütün varlığmı mi~ ve bu edebiyatı vilcııde getirmek allpa"a durak mahalline yaklaşmak alınan nk~uiikaülv:ntöarn yapı an kutu Yüzde 75 tenzilatlı maddeler annesi :Müyesserle beraber Sultanab. ağartacak ve dost kazandıracak 

. . L·ı· . I" 1 d ,... ~ k h 1 pil ve a m .. • elbiselUc kumaş: 1 k bo k 1 "d" fcdıı eder ... Memleket kurtulduktan ıçın uı ınmuı ıızımgc E:n e euı na - üzereyken römorkun ıır n sa ıın ı - b"l kamyon Vt! b 
1
• :;\!um, kendi hesabına cam ve krts- met caddr.sinde g derler en şnnma bir su h eserı ır. 

scnra da bu tipteki hfr Yakub Kad- zar.lynt ta ağrenilerelt ; F rannda 17 ğından atlamak lstiyen Bayım Hay- .l?r, o_tomo 
1

' ara a as- tal satın alarak l•tr:ı.fını kesip tesvi- üzere olduğu kocası Nurlye rastla.mı~ Bu eserin en parlak tekilde gö-
ri Beyi, Türklüğü temsil etme'{ için nci asırda tekemmül etmiştir. Dizde rlyenin sol ayağı tekerleğin altımı tıklerı. . • ve eden ınüesseı;clcı·de cam ve kris- ve gelin koynuna, sokak ortasında da- ze çarpmasına hizmet eden mü. 
Avrupalara sefir olnruk göndermek ise bu klasiklerden t:ıkrlwn yüz sc-- ka .. ·mış ve ayagı k~ilmiştir. Ağır Yüzde 35 tenzılatlı ma~deler tal etrafının kesilip tesviyeııl, nyııa, mada bir hayli .kiıfur. savurmuşlardır, hı"m bı"r a· mil de yabancı memle-

el A A dcb" " J b ı Nuri hemen bır polıse mOracaat e • büyükliltründe bulunur... ne evv rap ' 'C cem t: ıyatı or- surette yaralandığıııdan Jlnseki has- Kıl tela, ya ancı mem eketlerden oyuncak. de.rck karısile kaynanasını yakalatmış- ketlerin İzmir fuanna iftirak et . 
_ Hata... nek tut ularak, o kavaide riayeUc tahancsine kaJdınlm:.ş, vat man yaka- ., .. 111111.,,,,.., .. ,,, .... -•-•

11
-""""'""""''"'""'"""''""""""'"'_, ____ ,_ tır. Kadınlar birinci Sulh Ceza malıke- h d 

- Yakub Kadri Bey\n hatası m ı? Divan edebiyatı vilcude gelmiştir. lanmıştır. ı·hracatta i MAAR/FDE: ... mesine verilmişler, ve muhakemeleri ~ke.Ieri ve .Türk~ hb~~ ~-ak ak amt~i 
E t, y k b Kndri Be in bir hata - .. Seklen. d iyemem, fakat r uhan bu Bu da ba~ka sonunda suçları sabıt goriılerek her 1- rı 1 mesaıye en uyu ıy 

ve anı Y ıkı cdebıyııt arasında dilnya kadnr Meccanı tQ)ebe kisi de 13 er gün hapis cezasına mah- verdiğini ve teşriki mesai saye· ıı var : KQJ~üril olmıya~ bir meml~- 'fark vardır: Şark ede.biyatın<la bir Bostancı da Bağdad caddesinde O· .k ) 1 1 d ' b l k • d"·' l 
kette ese~lnı n:şr,etmcsı .• garip bır mısra, bi r beyit, bir kıt'a ga rp ede- turan Azize, dün trıımvay yolunda Mu·· ş u·· a" t imtihanları kum C'dı ınış er ır. sinde inkişaf u ma ıste ıgm 
tcz:ıd de~l mldır. Fikrımce b~, tıp- biyatındııkl bir Pttr"ll ile mukayese gezerken 170 numaralı va tman Ca- Ortaokul ve liselere meccanen tale· k b K J tebarüz ettirmeleridir. k tan .. e ... ecana ~tırmek ' L- be nl ınmnsı ı'çı'n _uapılacak ve Qç au'n l\fura a e om syonu Bı"zı'm mak••dımız, yalnız ya• ı me:nrıs .. ı " " ı-:- edilecek olursa, şark, cklıt'riya gar- ferin ldı:ıresindeki l rumvay arauusı d • .. .... 
teşebbusü gıbı bir ~er olar. Oylc ya .. bin fevkine çıkar. Kül ola rak ise çarparak başından vo viicudilnUn Kalma J ~~~~~~~an imtihıına 2 Eylülde ba$- çalışıyor ğile kavrulan ve dünya ile iktısa~! 
Ka~ınızda kab1U hıtap a~nm ;;ok, garp edebiyatı mUkemmcldlr. l\f esc: muhtelif yerlerinden yaralamıştır. Bu talebelerin knyıt muamelelerinin Fiyat Murakabe komisyonu fiyatın- münasebetlerini keserek ken ı 
'lie sız ona meram anlatmııga çah~ı- lü Alfred de Mouse'nin koskoca bir Avrupa ve Balknalara yaptı~ımız 17 Ailustosta nihrıyetc ereceği blldirıl- 1 rındıı büyük lhtık6rlar yapılan birçok mahsullerinin biricik müstehliki Y~~unuz. ~e hazin- hattlı belkı ne şiirle anlatmak istediği şark ı;ıairi 50 Araba vapuruna tah- ihracatta bazı müşkülata t csnduf e- misti. Baı:ı talebelerin kayıt muamele· maddeleri henilz ruznamedne bile al- olmak değildir. Maksadımız, ya
g nç şey· kadarcıkla hem de bakınız ne nefi.ı k l dUditri ve bilhassa nliıka?nr m~mle· !erinin uzıyaeağı anlaşıldığı için Vek6- dmamıştdır. Bu arada kereste ve karyola 

1 

pabileceği.miz herıeyi yapmak, 
Ü'stad, bu acı ıntemle asabileşen ne içten ~elen samimi bir gfizcllikl~ vil edilece yo CU ketlerin nakliyat acretJnı kendı hu- letce bu müddet on giln dah:ı uzatıl. a var ır. w h • • 

sesine yumuşak bir ahenk vererek: ifade ediyor·. cG"lgem, "Ündu-z]"rim- J k öd mıştır. R 1 · ve yapamıyacagımız erfeyı ıca • 
v b .... vapur arı dutlarında ve döviz olara enm"- umanya vapur an h 1 ktır Hayır, dedi, hııvır... Meınl<>ke- de benim nrkadaııımıhr. Gecelerim- sini istedikleri yazılmıştı. Hilkümet Eleme imtihanları hında yapmıya azır o m a • 

t in ücra kiişelerinde, menfa haya • deki ıztırabıma tahnmmül edemez Araba vapuru haline konulac~k bu mfişkiilütı halletmiş ve na~'Uye Şehrimizde bulunan orta okullarla Rumanya hilkOmeti, Köstence - fs- Çünkü ancak bu sayede hayahmı· 
tımda kırk sene evvel bile öyle kim- o da beni bırakır gide:-.> ' I?enizyolları vapurları tcsblt edılmış- ücretlerinin fstanbulda ödenmcsı le- liselere talebe kayıt ve kabuHlne 27 talarnıbnuı 1 Y~rnacsı~~ea ı!~~eük~:ıa~~.;:a~~= zı korur ve emniyetimizi sağlam· 
.... J ... re ta•adu"f ettim ki, •ark kültür Bunları nlçı'n onlatı.-orum! Şunu tır, Bunlar yandan çar.klı Halep ve A"ustosta b l k w "' v ~ ... 
.. ~ ~ = " .J T d 1 1fl 1 1 i l t " aş anaca tır. sarabyıı vapuru, Sovyetlerln Beı;arnb- larız. ve edebiyatındaki bilgileri beni hay- d k ı r , k" · h, ·ıı t h Basra vapurlan~ır. a 1 P narı ıa· m n ° unmuş ur. 1 Diğer taraftan, orta okulların eleme b. • bu yoldaki 

dü ,. dil ... _,. Ad d eme s 
1
) orum ı, ~ r mı e • an- z.ırlanmaktadır Yakında Kas.ımpaşa Dün 45 bin liralı!< ihracat yapı • ım. tihanlarına Eyl"lı'ı'n yedı'slnd". ıı·~ ... yııyı işgalinden sonra ilk defo olıırak lzm ir fuarı ızım 

rete !iur ..... esc.u, ı:ıraman a gi yabancı edebiyatı taklit ederse e~- ha"uzl~rında ı=n~aata b:ıclanacaktır. mış, Rumanyaya 7."yt ı'n, Maearı.s tn- u " ~ il z· "elmfctir • • b .. . d·~ · 
• " " " " bıtırme imtıhanlarma da EylOlün be- manımı u .. " • düşüncemızı t e aruz ettır ıgı ve. sin, mutlaka ona kendi benllı;.;nden h d b k k't Finlaııılıya- ı · • 6

' na ur n a ır, ı re ve ş nde başlanacaktır. sulh iç:nde ya•amak istedig·ımızi yani duygusundan, hııyııllııden, dü • T 1 h d t d il · t' L . tt• ti R" · i g idi :r 
i : : 
1 : : :. , .... !R.~k~~·i~~·i<~~·~·ş·~r~~r ... 
J .... J ...................................... ~···· 
] 1 

1 Neler okuyoruz ? 

.. i d bl .1• d i Op an ya ave ya tiltün gön er 1111Ş ır. • - - • iman ızme er lClS .e b ütün d ün yaya .,.Österdiğİ İçin bu ııunces n en r şey 1 
nve e er, şte, 't Tift ik ihtikarı V MunııkaUit Vekıiletl Liman Hizmet- k k lh 0 • • d • 

divan cdclıiyabnda da, 'rilrkün kcn- Galatasaray Spor Kliibii1ıacıı: ihtlkuı· atan refikimiz leri flclsi Zeki Sak, Ankaradan ııehri· y~ s.e su ~serını en enn sa-
di tahııssüsüne, tefekkürüne nit şey- Gıılatnsaray Spor klübtı umumi Keçi kıh liyat!arıııdaki Evvelki gündenbcri Vatan refıki· mize gelmiştir. Bazı tetkikler yapacak, m.mıyetle selamlıyoruz. 
ler meydandadır. Eğer böyle <Slm:ı- heyeti 6 Ey~u~ l!l~~ 1t:~i~ı~c ras~I_ık bü~~;::; giin evvele nııznran fiyat- ıııiı: uzun bir fasıladan sonra tekrar bilhassa Pendikte kurulacak tersane l rum""'""""''"""'"'"""''-----ı--ı: 
saydı bu, lıir ne!ıs tablo yanındaki yıın cuma gunu san ' a sene 1 " k 65 67 neşriyat hayatına atılmıştır. Arka· haz.ırlıklannı gözden geçirecektir. 113·1 sene evvelTasvı"rı·efka .. r-'=S fotoğraf kadar soğuk ve kıymet.stz iidi toplantısını yapacaktır. Azanın lar wş kuruş daha artara • daşırnıza muvaffakiyeUer dileriz. Deniz Nakliyat Umum Mildüril Ayet E J 
olurdu... merkez lokalinde bchtmehal bulun· kuruşa çıkmıştır. Halbuki bu ~~lla- ............................ .................... Altuğ da ay sonunda ~chrimize gele . ~ .... ___ 1111111u111 1111lltıuuwuuuııoııtıı 

• Yakub Kndrinin bu hakikati ben- maları rica olunur. rt satanlar bundan bir a~· evve un· ccktlr. 21 aene evvelki 
t ' den iyi bilmesi lizımge!lı; Türk ru- RUZNAME: lan müstah llden 50 kuruşa al m~ş- iş Ve 

1
• •ÇJ• 

ıı & oscte uar hu tetkik ve tahlil edilmeden yazılan ı - 1939 - 1940 mali yılı raporln- !ardır. Bu lüzumsuz fiyat yükseltil- ır ' "":•• .................................... ~···· kan unlar 

letanbu f da 2 1 gündelik 

l • Gazeteciler, kitap yazanlar, kitap bu mevzudaki eııerler, Yakub Kadri rının tetkik ve kabulil, mesinin bir an evvel tetkikine baş- arayanlar ; Günü Gününe Tarih ~ 2 ı _Aıueto• ı 909 
bıı!l:lnlar, hülasa, kültür hayatımı . Bey gibi kıymetli tı•r romancının de- 2 - İdare heyetinin ibrası, lnnması bekleniyor. • .•• ~ .............................. ........ ;.... MccliBi Al•~usanm birinci içtima 
•ın n<>onr •·ısmıle ur·ıo anlar ··z 0 • g·il, hatta bir dühlnin kaleminden 3-Yeni idnre heyeti intihabı, İthal e dilece k hayvanların • Eczacı d. ı 

1 
B ı. 

/ 
l l d 

&. ...,... ıı. b w • ıp oma ı ayan, ortn.. • Aydın demlr"'olunun satın nim- devresinde Uıtklk edf en ~anun ar an kunduğuadnn ılkayet ederler. Acaba bile çıkmış olsa, ancak Beyoğlu ve 4 - Klübün spoı tlf fnallyetl hak- sıhhi mua y e neler i veya maaşla. Sil'keeide Manısa oteli . ·ık fiJ k 1 A k d 1 bazıları: 
bu bUyle midir? A•lnıpa muhltince bc~cnllcbillr... kında umumi heyet azasının 1 d llecek ıuıhibi Bay Cnv.idc müracaat. ınası ıçın ı m zn ere er n nra a ır llyon SGS bin liralık a. 
Rakamları konu,turalım: Yirmin- - Hü!Usn! düşilnccleri, Hariçten Türkiyelre ithıı e • !\inliye Vekaleti merkez teşkllu· ba~lıı<lı. (935 ). - ır nı . 

- Ah.. büla•"sı "U ki.· ben Ya- 5 - f nUbnk meselesi. hnyvnnların bundan sonrn h udutlar- l d 13 • Ford otomobil kumpanyasının vans hakkındakı kanon, t- el asrın en 1,riizcl üdctlcrinden b!ı-isi .,.. ... "bi tutulmalıı· ın n Uncll der-•ceye kadar maaş t . _ Bosna • llc~ek protokolu, 1 
kub l"adri Bc."1° bU"'l"ne karlar. esnr. da ı;ıhht muayeneye ta ... tn b ld ki ~- töl •le inin • ., r: budur: 939 senes·nın son üç ayını " ·' .... ~ ''Cya ınuadili iıcı~tle alınoraklann s n u n ınon .... J a ye r _ Serseri ve nuızaımci au eşha• 

c. esas olarak nlıyoruz. Bu uç ay için- leı inden ~iyade, milliyetperver bir n kararlaşmıştı_r. müsabaka imtihanı 17 eyliildeıJir. kurulmasına başlandı. hakkında kanun (elan ıncr'idir) • 
t d b-t·· T kı' -"' 344 kit 1 ''5 muharrir sıındığım Hn severdim. Gümrükler müsteşarı Vekiılet l\1·· t K ı ı " tok 

10 
1 1 c u un ur· y.,..c ap, • ~ • uracau . a enı ne ınuı a • r ""'""'""""'"'"'"'""""'"'"'""""""""'....._ _ Bulgaristan pro o . t 1 risale çıkmıııtır. Bu neşriyat raka- Bugünkli sukutu lıayalimc acıdım. Cümrük ve İnhisarlar .!'>filsteşarı caat. 1 _ Geınpl Paşa ile 1nglltereden 

mı içinde İstanbul ba~ta geliyor. Bu Aziz Üstaıl ; acına ortak olanların l\lalı ınutl Nedim tefticlerini bitirmiş .• Elektrikten anlar, motörcü, Mcr Bakırköyde bu aksamki ~ celbolunan diğer zabitan muhassntta• ~11 1110ddet içinde Jstan!>uldn 275 kitap, sayııunı bilsen... t ir. Yarın Ankaraya • dönccl'ktir. ı.ıfoııda çalışacak. Azami 100 lira üc- ' ' tına dair maddei knııuniye, 
ı; 116 risale intişar ctmietlr. İkinci o- ................................................ ret. İmtihan 26 ağustosta. Tlnva KONSER _ Matbuat vo matbaalar kanunu 
k 1 larak 38 kltıı.p, ve 22 risaleyle Anka- Denizyolları idaresi Bir adam otomobil l\tüsteşarlığı Zat İşlerin:ı milrncaat.. - Tahsili Em ... n] kununu, 
d ı ra geliyor. tasarrufa b:ıı•ladı alt:nda kaldı • Askert F a brikalar Ticaret şu - - 10 'l'eınmuz tarihine müsadif Bu • bR il Tü k" d · tI - b" 1 Bakırköy Kızılay Cemiye t i ' gun, ut n r •:re c m şar d k' l " ne n1emur alına<.'11k. 1 evlüle ka- günün e ... · ... ·amı rcsmi ... •cl milli,·eden Denlzyolları idaresi sıkı bir tasarru- Şoför Mehmedin iılnrcsin c ı 0 o- d ll " f • M- · M tt" J J " " 

etmekte olan gıızctclcrin sayısı 46 sı c b •1 tı ar m racaat. m e n aatıne unır ure ın addile •"hrllyln icrası hakkında ka· lik 6 r: t d l"k 1 k ıı a,..amış r. mobil Haydarpaşa asfaltından ge - • H tab .,... rtındc.ı ve " .gün c ı o mıyara. KöprO ile Haydarpaşa • Kadıköy a. çerken birdenbire knrşısınn çıknn as al..,cı, Tekirdağ Memle· arkadaşları konseri nun, 
J ı 111 dır. Gündclık gazetelerin °21 1 raııında l.şlfycn vapurl.Drın çok sOraUI Raafdi tekerleklerinin ııltınn almış ket ~!'Stnhaııcsinc, :işten anlar ola- v e KŞAM 22 d - l'ılunddcl Kanunu Esn t, 11 lstanbuldadır. "İderek faz.la kömür "aktıkları g!lrOl - '" cnk. Ucret 42, 50 Jtnı. Bonservis ve BU A saat e _ İspirtonun mfiskiratta ııdenıt 
l: B d l ku x. 1 .. J ve muhtelif •·erlerinden ağır surette hü lih 1 k k H lk • b h • ir e ne~ o dut;umu:ıu an ıya- mQş ve kaptanlara, ynvıış c!tmelerl em- J sn a •t'ldile sc:rtabawte müt'a- Bakır öy a evı a çe. istimaline dnir kanun. 
o 1 939 i i ü •• d yarıılnmıştır. ı t. 1 cı ım : sekines n n son ç ayı ıçın er _ed_il_m_ı_su_r.___________ •t Nü caa ı"ınde v erilecektir. 
l cıkan 344 taptan 4 ü felsefe. 5 1 Hayatı tehlikede olun Raşı ı. • Hastabakıcı, nmcliynthane iı:in- r!-"'"v'"'e.,..,C~IZ""e"'ı"e"'r"'t."n"'"ş"''e"•r-hl:""ıj 

1 & din, 102 si sosyal ilimler, 5 i filoJo- munc hastahan~ne knldınlmıı;ı, suç- den anlar. Sultanahmct Sa~lık Yur- Gece /•tanbula af!d.t _ 
ı J< 1 ji, 36 11 nauri ilimler , 48 i tatbikf AÇIK MUHABERE: lu şoför yakalanmıştır. duna. Telefon: 

20107
. lrl = • 

, ı; nimler, 8 i gOzel ımnatler, 52 si e- Ayancık gümrüğü lağvedildi • Fotoğrafçı, Zonguldnkta ı;a l ışa. için O••aiti na iye vardır. ;;.....,,.,__,.,.,,. .. .,. _____ ,.,,". 
debiyat, 47 si tarihtir. Bay S. V. : Sikilyctiniz ul;ikadar Trabzon Gümru"k Müdllrliiğüne b:ığlı cak. Zonguldak F oto N. Baysal'a ınn-ı ı 1 A l l l d [ b' 1 

bl k ka .. d · ı ~ti racaat. '-'""w'"'" • •11
•• 11 '"" '"'"'""' • an ar a o a ır y.,-. 

•: bi!~~e~~[~r~~Jka~ ı:'c~fe~u:~~a: m!!!a!!""!!· ~rna~"'!g~o""n"'"""e-rı_m~s~r-·-~--~~~-.-""""""""""""""""'!!!'~~~---~~~~o,..ıa_n_A'""y""a_n_cı"'!k~g-üm_r_üğü_·_· "'!ı~n:"'!v~ed~ll':'m"!'l_ş_ll_r.~~~- d• lroyun giid•n bir 

1 
den misaller verelim: Yunnnlstanda 5 11 1 

çoban uyana, çobanlılı 

h 
'1 
lı 

1 kn k d bire hııyrelle olduğu yerde ~ldı .. a- yıı e aldanmış olmaktan korkuyordu. - Evet, güze abla, senden a.vrılmıya ı :~s ~~~e;"'ye.;:{'etoya çp~ld:ğıa taU:~dl~~-. B • R F !onun diğer kBsesinde k:mcpcnın önün- Onun için sualini bir daha tekrllr.ladı: daynnnmadık. Hem ben bir şey de öğ- a•lanlar ele alır. 
1 A U •• R de üç Jrordcş, Macide, Klunran ve Sa- - Nereden geldiniz, 11asıl geldiniz? renmek lstlyonım, onu 50rmak ve öii-

Til rldyede 46 yerine 120 g!lııde1ik ~ n elde e1cle vermişler, ayakta duruyor- Fakat cocuklar bu sunlc cevap ve - renmek için geldim. Eba Milslimi Horasani 
' gazete çıkması lcnp ederdi. Bulgn • IC Jardı. Çocukların hnllcriııde bir ür - recck yerde hep birden genç kızın et· - Öğrenmek istediğin neydi? 

ris tanda gündelik gazete sayısı 29 ı • ı ~ 1-1 • K A \/ r s. keklik, nnzarlannda da yalvarmak a- rafını aldıl;ır, kendisine '3rılmıya bıı~- Kue(ik ÇOCuk kekeleme?ğe başladı: 
'

1 
dur. Ayni nüfus nlsbeU içinde bizim 6 " 1 /-\ T t: 1 :Umetleri vardı. Behire hiç beklemedi- ladılar. Ağızlarından :ynlnız şu sözler - Şey. . Bilmem... Büyük annem 

• I gündelik gazetelerimizin ıınyısının ği bir hayalle karşıl11$mıs da ondan çıkıyordu: bir şeyler söyledi 
• yüzQ geçmesi liizımdı. Yazan: Saffet Samı" korkmuş gıbi ellerile çocukları deta - Benim glli:el ablam... - Ne söyledi? 

F akat ne olurs:ı olsun, okumak iti- Ed~bi Tefrika No. 109 uzaklaştumak istiyen bir işarette bu- - Benim sevimli ablncıgım... - Sizin için Vecihi Beyle evlenece-
c yadımız devamlı olarak inkişaf et- . lundu ve ağzından gayriihtiyari suret- - Benim cici annem. . ğlnlı.I, artık bir daha biz.e gelmlyeceğl-

nıektcdlr Beş ,alt " · - Genç mektepli kızlar çok ~cndıler, mü- Eiz, müessesenin mOdireslle görüşerek te ııu sözler döküldil: Sac.ide küçücük boy.ile, bir melek nizi ı;ôyledl Bunun aslı var mı, gUzel 
· . ı sene onccsıne g~ temadlyen kahkahaları Alıveriyorlar, başını sokacak bir oda kiraladı. - Niı;in geldiniz, nereden çıktınız? kadar Mizel ve caılbell halile Behire- abla"' Siz o hırEız adıımla hakikate:ı 

re ~rek mıktar, gerek tcnevvQ lU- eğleniyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar- Genç kız köşke nncak öğleden sonra Artık buraya uğramamalıydımz.. nin etekleri arasına sokulmak istiyor, evlenecek mlsınlz~ Onu bizden zlya1c 
barılo. esaslı bir arf.ış var. Bu ara- dı. HaUft Behire, binaya ilk ayak attı- avdet edebildi. Daha üç dört g{ln ev- 7.avnllı kilçukler, hiç bcklcmcdikler1 Kllmr:ın kendini şaşırmJş. eğilip cğlllp mi seviyorsunuz.? • 
da, _kıtap yazımların ,.c basanların ğı vakit kendls1nl, bır aile yurdundnn vel çocukların neş'eli sesleri, tallı 0 • bu muamele karşısında büsbütün. te • genç kızın ctekJcnni öpüyor, Macide - Vecihi Bey hırsız adam mı? 

1 iizcrınde ehemmiyetle durmaları lil.- ziyade bir kız mektebi bahçesinde zan- yunlarile bir kuş yuvası kndar sevlmli rcddOde duştiller. Ablalarının scsı bl- koluna sarılml.i, sanki onu kaçmaktan - Öyle ya, güzel ablamızı çalıp blz-
ı:ımgelen bir mrscleye işaret edelim~ netmiş, yanılarak (bir b:ıska binaya olan bahçe şimdi öyle tenha, oylc ıs- Jc kendilerine değişmiş gibi geldi. O j menetmek istiyordu. Üç kardeş mürcb- den ayıran adıım hırsız olmaz mı? He:n 
Kartel ncşrlyrrt!.. Çünkü, bilhnss:ı gırmiş olmıyayını) diye kapıda bir de- sızdı, ki Behire, üç aydır pek mes'ut ses her vakit çok ~alfıve:li, çok flhenkl~ biycyi tutup bir koltuğa oturttular, Sa- lıen onu hiç 5evmcmitıtlm. Çok fena 
yeni nesle iyi c.,erlcr vermek, ya· ta bulunduku yerin adını rormzya anlar geçirdiği bu bahı;cyc şimdi lldcta \'e candandı. Şimdiyse bır yabancı sesı elde hep (cici anııeciğıml diyerek genç yurckll adamdı, bize her vakit hain 
2 ınki cemiyet hayatımız için en mü- mecbur olmuştu. Behire <genç kızlar nefretle b:ıkmıya başlamıştı, Aşçı ka· gibi soğuktu. kızın dizlerine tırm::ınnıak. o pek sev- hain bu kardı. 
hlm bir d:ıvadır: Ar en J,üpcnin aıle Yurdu) unvanını tıışıyan bir mü- dın da meydanda yoktu. ihtimal ki yu- Behire MW kendini toplı.rnmamış, diğl Şefkatlı kuca~'a, eski.si gi!Ji gômill- Dehu·enııı gDlccek hali olmnmakla 
aceralannın kırk bin ba~ma~lc if- cssesede da.ha :r.lyade mazbutluk. daha karıda eşya toplamakl:ı mcsguldU. hMfı hayretini yenememişti. Üç gün - mek ıst~·ordu. bcr:ıber, yine K11.tnranın bu masumAne 

f . hl h zlyade sessızllk bekledı{:i cihetle, gör- Genç kız, kumlu yollıırdan ağır ağır dür bu çocuklardan artık ebediyen ay- Behıre bır daha sordu: sözleri karşısında tebessümden kendf-ıhnr edemeyiz. lım ve ku tur eser- dılğü mam:arn k:ırı:ısında birdenbire geçerek köşke girdi, alt kattaki salo- rıldığına, onları bir d:ıh:ı görcmlyecc- - Naı;ıl geldiniz, niçin geldiniz? ni alamadı, dedi, ki: 
i n atıyor? Alncal:'lmtz bu cc • irkıldl, geldiği gibi dönüp Gidecekti, mm kapısını açtı, bir hayli yorulmuş ğinc o kadar inaruruşb, ki şimdi onb- M:ıcıde ec\ ap , erdi· - • Hayır, kucuk K!'ımrıınım, aslı yok. 
'ltır ki, bizi memnun veya ürlln- fakat nereye gidebilirdi? Kendi 1 r,lbı oldu._:u için salonun koltuklarından bl- rın üçünU bırdcn bu kadar bekleme. - Sizi f'irmeğe geldik, ablacıtım. Bnn V<'t"ıhl BeYJe evlenecek değlllnı. 

t ü ) apmalıdır. kim ~iz kızlan barındırıın ba ka mU- rine uzannrak blrıız dlıılcnmck niye. dlğl bir sırada kar§ısınd:ı gorunce, Sıı.ın ayrılı mr.:ı d:Jy:ı'lamadık Onu sızden ziyade de il, hiç sevmem. 
İSTATiSTİKÇİ se bilmiyordu, binaenaleyh çare- tinöcydi. Fakat kapıyı acınca birden- gozlerlne inanmak istemıyor, bır ha- K cuk K mran da iHhc etU: (Devamı var) 

Aslanlnıla dolu bir yerde 
koyun güden çobanın çok uyanık 
davranması icap eder. Ancak u
yanık çoban, aslanların hakkın
dan gelerek sUrülcrinı kurtanr. 
Tehlike yerinde uykuya dal:m 
çoban, aslanların butün sürilsü
nü parçalndıldıınnı görür, lıelki 
kendi canını da kurtarmağa im
kan bul mnz. 

Bu sözu sö;;liycn Horasanlı 
Ebfi :Müslimi, blr devlet yıkmış 
ve biı· devlet kurmu~ biı' adam· 
dır. Yıktığı devlctı tehlike önilıı· 
de uyuklıyan ve kolay kolny a\"· 
lanan bir devletU. Hattll. onun 
bu devleti yıknuııı rlzerlne bu 
s6z0 sö>·lcdii';-f anlıışılıyor. Bü
yük bir tecrübe mahsulü olduğu 
besbellidir. 



r GÜNÜN ::::::::::::::::,, Askeri. v~zl~.et [v EN 1 NE ş R 1 y A ıJIİ~?liz ~a!vek~li 
L;:::::::::: AK/SLER.!.J Somalinıa lngıllzler Bilyük adam dun muhım hır lzmir Fuarı Açıldı 
~Ru.. tarafııdan tahı•ıyesi olmak için nutuk söyledi • (Biriıı.ci ıtılıf/cdllfl l.ı,cım) ınrmda aüphc yoktu. Slhhat, Maar.it, Ziraat, 1nhlsftrlar ve 
~llaya ihtilafı y azen: Cemil S•na On~n de de, herseye ratmen. tıcaret bakı - Kliring hesapları ::~~1ri~~et;n~!:ır~ı:_:: 
~ (1 inel sahifeden devam) Bu kitabı ol..-an bl~ --cin, e"er (1 l~I sahifeden devam) mından harp yılı g(lçlüklerile dolu ola· 1939 Senesi Eyl(U ayı bidayetinde :Etibank .,;bi bilyük devlet endüstri 
a._ · t I R ld i ,_ h •UJ e-·· 11 maddelerinin bu abluka hattını ya- k . . kllring h-~planndakl borcumuz, ala· •• 

.ı_ '''-Canı an a umanya arasın- buriyetler altında yapı ı ını u.a ey· doğuşunda büyüklillı 101taa. bemen b!i· lef ra geonı~tir. .._ mü~lerimlzin muvaffalcyetli ça-
"« tere s·· ük' H b. lemekteydl. Oralarda pek de faila ol- yu .. k adam oluverec:e:.iııe, 1abut olmak rarak içeri girmesine mubıı e:t et- Mü k ~11 k tedbirler cııkl:ırımız tenzil edildikten sonra, 33 l•~malıınndan h4sıl olan eserleri göre-
- ~ n uy ar lD sonun- ı etl rl • mck mecburtyetindııyiı. f u ere artı . milyon liraya baliğ olmaktaydı. 1940 "" 
ı:.:beri devam edip ciden ibti- :!:~mt~~Y::~1ı;"~~lı:bu~~~a:u k~~iye~i~ ~: ~~~~:~b~~°::irıvearıS:ı!~~~ ::n: Asker olarak dörtte tlçü munta • ;ra~Jhracath mevsim~ız~~esa:~;u~t- senesi Aiustoş başındaki borcumuz ise ~~~ ~~:~m~:a~~b~:= M~~~:U: 
i:"ı&rın balli, Salzburı mülakat- '-a·'ıca ~6bebi, bilbnasa Fransızların k •anı askeri te~ekküller içinde çııhıan m ş unan arp vazıye n . • alacaklarımız yekllnu tayyedildlkten "ı'le •zmır, "~anlsa, Dcn'·'ı' vlld•·eUeri· 
._1 • ..._.. .... c · lış bir gOrüş olur. Fakat bir büyü a - .· 11 nluk• .. ardır. muş olduğu müşktil!ıt kar11S1nda ılk iş_ k 18 668 000 11 t t akta ., J ... "" • 11'' netıceıinde kararlaıtınlmııtı. düşmanlarile mUtareke aktederek < ı~ damın ne flbl vasıfları bulunması lA- lkı m yo bir ordumuz olarak ve derhal d~ ticaretimizin yenı sonra anca • • ra um - nin, İzmir Ticaret Odnsının, buSUsl bl· 
r~ t~raf, ilk temadardan sonra butD yi de İtalyanlara teslim etmelerı zımcelettlini öğretmesi itibarile Ce· Donanmamız harbln baılanııcına na ısartlara intibakını temini! çalıştık. Dış dır. h 1 nıılan, diğer ticaret odalarımızın ser-
-•ırta •• k k imlıs. mil Serıa'nın bu eserinin, okumaktan zaran daha kuvv.,tliılir. Mıkııatı s.lı ticaret 1c;;in alırıan her tedbirin, mutta· Ayni zamanda husust takas esap a· g1 sarayınd:ıld müşterek iştirakleri, 

t muza ereler yapmıya a- Hakıkaten Somnlinin, uzaktan biraz müstağni olunaCDtını farıetmek de maynl mağlup ettik. Artık biiyle bır sıl kaplardaki mayiat seviyesi gibi, iç nnın 1 Ağustos tarihli durumunda yal- Tfırkiyenin her tarafından ıetirilen 
... ':.. \'~rdiler, Macar murahhasla- vakit~iz gibl goninen tahliyesi. bilhas- haksızlık olur. Biz hem bu haks.ı:ı.lı~a tehlike ortada mevcut. değildir. Va· ticarette de tesirini ..nsterece:.i tabit. nız İngiltere ve Fransıı ıle olan takas sanayi, z.lraat ve tlc:ıret emtiası, cittik-
.... ,~ :Ltjj•f l T ·ı c·b ti . t _,. . d ı'lcrı' nelmiş ö --~ 15 mııa·melelerinden do"an 2,i16,000 lira· l ikt d. 1" 
\' "' aq a mevzuu o an ransı - sa ı u nın e ... ımın en " düşmemek. hem de fazla nikbinlik g s· kın dilşnıanın elindı•ld hava kuvvet- dir. Dıs ticarette ithalat ve lhracııtı 0 ı:e kuvvet enen ısn ı var ır;;ımızı 

t 
aıtyada.n ve diğer eski Macar addeolunabilir. Çiırıkü Fransız Cibuti- termemek lı;in iU hükmü veriyoruz: leri bizimkilere nazaran adct~e he· teşklllltlnndırarak, mim ikttsadl men- ya baliğ bir ihracat fazlalığı görillmek· göı.lcrimiz.in onilne sermektedir. Bu -
Opr-ı-la si snha itibarile dar bir yer olmakla Gençler eseı-i alıp okusunlar. Her· faat bakımında k bir k be tedir. nunla beraber, bilhassa husnsi büyük 

i :_a- rından yazgeçmelerinne beraber, Fransıtların orada mühim te- nüz çok faik i~e de bugünki\ tayyare n 51 1 mura a ye Buna mukabil BirlC$lk Amerika dev- ~ 
ınlt-.ı v ek if d hk' h 1 halde içinde istifııdc edecek flkirler lmalatımfz Alman 1maliitının çek tA~i tutn~ken dahildeki müstıı:hsil ve lcUeriııe bu Ağustos 01ı başında sanayicilerlmiz.ln iştiraki 1tatmiknkı• ı..... ermem ve teır ah sa e darik:itı. esnslı ta ımatı ve a ırı sa- bulıu~akl;ırdır. re--k'ındcdir. mustehlıkı speküUıtörlcrin ınsafına blr mahiyette olmadığını söy eme ... 
;;?'~ek için müzakerenin Tuna yılır kuvvetleri vnrdı. İtalyanlar, İn· Fiyatı 50 kur~tur. lakıl~p cvl tara • . i . müftekar bir halde bırakamıyacıığımız 3,458,000 dolar borcumuz buluknmaktıı zımdır. Cümhuriyet hUkümetinin hu· 
-el'ınd k" -L • ı. gfiiz havalisine tııarruza knlktıkları fından neşredilmiştir. Churchıll, bundan sonra ngıltere- lişikirdı bırakamazdık ve bırnkmndık ve enterpnjahl memlekeUere ıırşı 0 - susl ve !crdl t~ebbüslere .fızaml lnkl· 
Çİdj • e 1 m .. ~ur Demırır.apı ge. takdirde de sol cenahlarından daimt ıt ıt- n!n Amcrik:t Birleşik JHlkılmetlcr!ne İhracat birlikleri • lan açığımız da 1,879,000 llrnya balij'; şnr zemini hazırhyan him:ıyelerfl• 
t '<'ıı §arkında ve eski Rumen surette bu Fransız müstahkem mevki- ... 1• hıçblr talelıe man:ız kalnıadıın ve . . . . olmaktadır. memleketimizde. devlet tesisleri hari-
İrıot~lıtafındaki Tumu Seven ıehri inin ve oradaki kuvvetlerin tr.hdidi aı. Fransız ihtira 1 kendiliğinden AUtı.a Okyanusunun Vilcude ge~rı~mış veya. getirılecck Ancnk bu borçlarımızı dah:ı şimdi· cinde çok şayanı memnuniyet bir sa-

ı ap d'ld' tında bulunacaklardı. Bu tehdit orta· Şükrü Kaya'nın A. Mathlez'den ter- t t.ıı f d ki - l kel -(\ b olan tüccar bırlıklerlnJn bilnyesi, yeni den ödemek imkanlarına malik bulun- nayi ilerlemesi vücudc gelmiştir. Dev-
Ma e ı ı. • b. k dan ıtıı:Ikınca serbest kıılnn İtalyıınlar, cüme etti"i (Fransız İhtilAli) nin ikin- o e üs! rıı: ı~. a mustem ke t c~r~in:~ de\Tln yepyeni o1an ticaret zihniyctini maktayız. 1040 !enesi mahsulünün lh· !etin ve milletin muştcrek himaye ve 

erk• cah r murahhas heyetı. ırço bUtün kuvveUerile Somallye yüklen· ci ve son., cildi d., çıkmııtır. Bu eserin ~ı 1 :r~ ıray~ ı"er;:-·~ ~h ı hUl lızaml temsil kabiliyetini haiz tacirle- racatına başlamazdan evvel ihraç edl· teşvikinden lruv\•et alan bu kısım sa-
r anı arbiye zabitlerile bir ma- dılcr ve oralarda fazla hazırlıkları ol· nasıl !clls bir üslüpla ve , fıkıfnne ter- u un ubrunu soy em şt r. ure rlmize yardım etmek ve böyle olmıynn- lcbllecek J0,000 ton pamukla bu hesap· nayilmızin, Turkiycnin yeı;Ane cnter-
~den müte~ekkildi. Heyet, madığı anlaşılan lngifü.lcri de o bil- cume edilmiş olduğundan evvelce bah· İngiltere ile Amerika Dlrlf'şlk Dev· lara kapısını kapamak içın kA!I dere- lar tıımamen kapanabilgcC"l':i gibi. 1940 nasyoual fuarında hakiki bir şekilde 
'"~kere y • ld'kt ra yülc mustemlekeyl terke ml'Cbur eyle· ~ylcrnic oldu,.,•muzdıın, şimdi yalnız lctll'ri ıırasında nıcnfaatlerl ve ga- cede kuvvetlidir. Bnhscttiğllrm ibhu yetntai mııhsulunün ihracına başladıktan sonra temı;il ve ifnde edilmesi, ayni uııruın· 
•• enne ge ı en son • ~' " "" ''Clel'İ teşrik etmek pttnsiplnin daha ticaret zihniyetine cöre tnc • raca bulıday ihracile de takriben 10 milyon da m'ılll bünyemiz , e kudreu- 1-• ta .. 'Ylac:ar' t • l I · · dıler. Jirondenler'le Montayn devirlerini ih· • d lck ti uıııu.> 
ltı h ıs anın arazı ta ep erme aıt İtalyanların. İngiliz Somalislni de el· liva eden ikinci cildinin ve Fransız lh· harpten evvel bile yPr tutmuş o!Ju. olduğu kadar ithal6tt~ a, ıncm e n 25.000 trın pamukla da 11 milyon dolar nıtma'k bakımından d::ı bir borçtur. 
d u lırasını verdi. Rumen heyeti de etmekle Kızıldr.nlz - Hind deni~i tiltılinin çok heyecanlı vukm:ıtla dolu ğuııu söyledikten sonra nutkuna şu yuksek menfaatlerlnın bekç_lsi olan temin olunabılcccği kaviyyen muhte- Çok ümit ederiz ki, hususi sanııylcile· 

hii1<· onere u olacaklarınıı şiiphe yoktur. I_hı_ suretl~. cıldinin inticarını haber vennekle ik· <Kendi memleketi ı;ahillerinln ha· ve samimi mümcssflı ol~ıya. bu .sıya- Avrupamn en sağlam pa.,.rıu müı.dekl seneler İzmir enternasyonal 
e Bükreşe d" k R manya yolu üzcrırıde büsbutun kuvvı:tlenmış 

1 

Tcrrör devrini anlatan iJc;üııcü ve son smetle devam etml~tır: hUkı'.ımctin takip ett~ği &lyasctın ~dık meldir. rimlzden iştirak etmemiş olanlar. önü-

b urnetile temas ettikten sonra k 1 ı ~ ··e denizden ml'ıdafnası husu· setin sırnsmda feragat costermeyı, ic· M'll d h "d.urnanyanın noktai nazarını bil- Siivcyş • DabUlmendep tan ı e ngı· lifa l'diyorıız. Fransa ihtiliıli, ynlnız vnıl:ı1 ıı n' 
1 1 

'k 'k 
0

... 
1 

tl .· da etmeyi de bilen dilnlst bir tatbl- ı ~ paramız olacaktır fuarını kıymetli varlıkların an ma • 
il' lızlerin vukubulacak nakliyatını daha Frnnsa tarihinin değil, umumi tarihin sunı a r eşı Amt' ı ·n eve cı ın- B do iz b ı ı d nım ctmlyeeeklerdir 

h en cevabı takdı·m ettı'. Ve 1 d' d bil" l M a 
1 kat"ısı olarak ı:al•cmıya mecburdur. 1 u ycnı v mcm a arı normıı 0

" Bü·""·k Cümhurrelsi. mlz, sevgilı' 1nö-" esııslı surette te ı ıt e c ır er. 11 
• eıı ibret verici hfıd1sa1ını ihtiva eden de de bazı cndifelcl' hisscdilmcl-te • • _.., • • vlz kııynnklarımııın tamamım haricin· J"' 

•11rnanyanın cevabı, müzakere- mafıh İngiliz tebliği rcsmtsi1?~~ iz.ah bir devir olduğu için o devir tarihini olrlnğunu haber almıştık. 1 Fıyat murakabe ışlerı de kalmakta ve bu ilk harp yılının nü'ııiln yüksek alfıkalan ve Cüm.huri -
~ırı, fasılasız devamına imkan edildiği veçhile <Adcn) mevkıının İn· okumak ve 6ğrenmek bnhassıı münev- RcisieOnıhur Roosenlt gcçenlerdeı ~çlnde bulunduğ~m ahval ve şei· mcmlcketimız ıktı ııdıyatında gctirdigi yet hükumetimiz.in yardımlarilc 'knbll 
h ellnediği irin Macar heyeti de gilizlerin elinde bulunması ve ornyn vcrler !çın faydalıdır. Ten-e Ncwe ve Ant ille adalıınndn raıt ve maz.lnin tecrubclcri bizi it P - pek muhlm bır kıızıınç olarak tcl4kkl oldugunu şükran ve minnetle bir kere 
~Cftkeye do··n""'du", bahren hücumun lmkAn hnricnlde. 01

- Kanaat kitııbevı tr.rafından nC$rCdil- gösterebilecek kolnylıklan bizimle ynsada fiyat tcsckkülle~Ini tanzim ".e edilebılmektc-dır. nu sayededir ki. sc-ıdnha ifade etmekle bnh~yarun. 
(,.. l ması, İtalyanların Somıılidck~ hl'ıkıml- miştir. İki cildi no kuruştur. K d .

1 
k t kt murakabeye sevkeunlştı.r. Bunu, bır n1arına dol;ru ithııltıtımmn Oıti • Muhterem D:ı~vcklllı;uz Doktor Re· 

~ İfler ara- yeUeriniıı ehemmiyetini hııylıden hay- ................................................ ve ana a ı C,, mUza ·ere _e ıne. en taraftan, müstehllkin menfaaUerint ko· ~~çrogö tercecği dovizlerln gunügi.ınil· fık Snydam'ın kıymeUı bir eseri ol~n 
1 liye az.altır. Ynlnız İtalyanlar ol:a olsa, M R memnun olacagını açıkça aoylemişti. rumak diğer taraftan iyi niyetli tüc- ne tediye cdılebılmesi imkiınlan elde KultUrparkta dalmt surette halkı.n ~-
~ki fark : bu muvaffakıyetlerinden propaganda 1 acar - umen İngiltere hüklıınetl Amerikayn 99 c:ırımı~ doğru yolu göstere:ı:.ek kötfi 1 . bul ktad Yeni doviz Ufııdestnc nrzedılcn Sağlık müzeSJ, Zı-

fı.· itibarile istifade etmek lstlyeccklerdlr. sene müddetle bnzı müdafaa kolay- niyetli olanlarını bertaraf etmek için edı mış unma ır. [ld 1 1 ı \raat ve Maarif Vek5.letlerlnin mtlı.ele-
"oklli •. ta.r.afın teklifleri arasınd.a 'Maamafıh, bu gibi muvaf!akıyeUerin 1 lıkları vcrmeğ'e tnmnnıile tarııfdar· yapıyoruz. Bu murakabe gittikçe ı;ıkı- membalorımızın bu _şek ? · ş ~mc ri İnhls:ırlnr Vek5.1ctir.ln atış poligo-
~ b '- kıymeti, ne de olsıı tlitl derccedcdır •• •• ı • "i · k. ı h _ ... t ltl'iO ı;encsınde gen.ış bır d_ovıı ıhtıyatı· n~. Türk Hııvn Kurumunun paraşüt 
t.. uyu& farklar vardır. Macarıs goruşme erı dır. Bm ııız 1 bıı surete SJ"CAe !aşacaktır. nın husull' gelmesınl temın edebilecek k l . Bed Terbı"·est Genel D'ırek-.. rı Asıl fnnlliz • ltalyan davası Akdenizd<? b' ı l d d ·ı T y ti t k'l d·te ek u csı en • · •• • Reçen Umumi Harpten son- ·"O hem ız m, ıem c hı.na n ı e en ur ar eş ı e ı c "'e bunun neticesi olarak da mılll pa· . • 1 e AU r klu"pler' ,,. R halledilecektir. Onun nasıl olacağını · f 1 ·ı fi t t5rluğunün ten s ,. u;po .. 

1• d unıanyaya bıraktıaı toprak- vakındıı gor~ce"ımı"ze ~~\nhe edilemez du·· n hı· ttı• News'ın men aat eıil"C de tamamı e VilAyetlerde kurduğumuz kyn 1 mt u - ramız. A\ mpanın en S< ğlam bir parn· ...._.,rkın ftJı de erli mü6.,CD~ .. ıerini t--.. r '" • ' '" •'u..- · tevafuk edecektir. rııkabe komisyonları \'e mcr ez C$ • sı mertebe ine çıkacaktır. .,.. ... ......,........ ...., 
led· an on Üç eyaletin iadesini İs- Bu suretle haı·ckctin maııfısı Bd· killitımız bu murakabenin uzuvla~ım lşte yurtt:ışlıırım, size yOrüdiığümilz kil c~ne~t1~· 

1 
e n seneler ı.ar-

ct·· 1
' Rumanya bunların ancak s ı• • tanyn inıparatorluğilı! Birleşik Dev· t~kil l'tmcktedir Tesbit edi1en nıs • yolların \'C nramıyn c;alıştıl':ımız hedef- zmır ~ . yes' g çe . 

R~r.ddünü lerkedeceğini bildirerek oma JDID (Bidııci şahifedcıı devam) ~tleri bazı işlere her ikı tarafın nef'. betlerin veya fiyatların tecavüz edilip lıcrin n<? olduğunu anlatırken kuvveUc fındn şchrın ımar ve tezyı~inle, yer. yer 
""1 e k 1 ·d •-· M ] Rum' en matbuatından •ı·ka~yetler ı ... ~ k k edılmcdij;ini ç:ırsı ı:e pazarda fiilen eminim ki bizimle beraber yürümesi parklıır, çocuk oyun yer er• gnzı1no • tın .. a an arazı eıu acara- v iıı, o anı... muştere ·en arışmıy:ı kontrol edecek murakabe bürolıırı da ı' l!lzımgclen. mOstahsillerimlzin ve ta - !ar gibi ellcnce ve istirahat yeri~ ~e-

n. tnu~adele suretile Macarista- tahlı• yesı• Buda peşte, 20 (A.A.) - Yan ıcs· st'vketmiş olacaktır.> tc,şkil edilmek 
0üı.eredir. cirlcrimizin üzerinde niçin bu kadar sisine bilyOk bir ehemmiyet verm r. 

n~khni teklif etti. ıni bir surette teblığ etlilmi~tir: Gıda maddeleri, pamuklu ve yünlli hassasfyl•tlc durdu{tumuzu kolayca an- Bug!in artık 17 senelik inkıl~~ya-

1.kı.flu. t.araf arasındaki ihtilaf, bir l\Jacar hükumet merkezinin siyasi Jngiliz Başvekili mensucat, lnşant mnlzemesi. deri. kö- Jamış bulunuyorsunuz. tırnızda memblWekctUmt izinin tmkazaediğini :; 
l b •t• •ıd• ı ı • l b d d Bu vndidc y b l ·r . scrlerfn de a m e ..... vı ayete münhasır kalsaydı, 1 iri 1 malıfillerlııde Rumen ~zete ve raı. ~eke. ı;du~~l; ued~l eynknk:r~~-larımız var· a ancı arın va:tı esı çıılışmalarunıım WI olmadığını anlı-

.... ~, • }'oların 'furnu Scverın müznkere· T • •ı • ya ın a 1 .. n 1 ece lktısadl bünyede yer almış her ıfcr· yoruz. 
~ illa ımkinları kolaylıqır ve (1 inci sahifeden devamı) !erinin cer<'ynnt Slrasınıla dahi Mn- a yya recJ erı dır. din. bir asker kadar muknddes vazl • Yeni ilerlemeler, yeni muvattnkıyet-
1}tnen ordusunun, mütareke ah- ı car görü.-ıine kar.ıı hüeumlanna de· Tacirlere tavsiyeler resi vardır. Bunu takdir ve bunun e • lcr milli bır' vOcut f.-inde bizi cıızlbe· 
~1 L·ı·fı p . . 1 . cdilmiı:ctlr. l\fuknddema kaybed len v- ·v b •k • ' ~ 
.,. d ili a na qteyı 1.§ga ettıii 'rk• vanı etml'" ve bu eur~tle loprak mc te rı ettı Tüccanmızı tenvir etmiş olmak için hemmiyetmi idrak etmiyenlerin. naza. lc:rlnc doğru çekmektedir. Türk milleU .... R iki toptan manda buUin toplar ı ·ap " A f k 
h • a uınanyaya nakledilen ve selelerinin hallinde en bü,·ük itiHi.f· şu birkaç nokta üzerinde durnc:ı.,ım: rımızda bir a~er kaçağından ıır ı her zamandan diri, hcrgO.nden daha 
.-.... edilmiştir. Mıılzeme, gıda maddeler! " t 1 ld h -ıate)cj bü·y··ı. ··ı k ı. • 1. •rlrizli;..: m;sternılıı olnınlarından ~fo- thalfıt emti:ısında, yabancı mcm e • yoktur s:enç, taze ve kuvvetli bir ha e er 
l'o Uır. mu are e aomıs- ve teçhizatın bir kıemı da tah ıye, " ı.;• .. - ., (1 inci sahif\:~en devam) ketlerde fivatıarın artmış olmasını der· Bu memlekette refah ve huzur bulan -"-Iı" yıkacak bir dinamizm ile kud • 

rıu tar-L._d b il k k 1ınh:ı d'l • . i layı büyük bir infinl hıikünı sürnıelt- J mwı to ilik •nn an eı m yon U· geri kw.la.n ı&ım c ı mı tır. • tedir. Londra, 20 ( A.A.) - lla\·a Neuı.- hal memleketimizdeki fiyatların da unsurlarla geniş misafirperverlllimiz- reill Şefinin etrafında bir sevgi ve he-
'ltrı lnYOıette tahmin edilen eı· tıılyan ı.ayiat1 İngilızle.rle nisbet e - Avni mahfiller, Rumanyanın bu rcti istihbarat SerVİ3İ tebliğ e<li~or: arttırılması için muhik sebep olarak den istifade eden, kazanç kııynaklannı yecnn hAlcsl halinde topludur. Onun 

d• llın tazmini meselesine ıeçilir- dilcmiyeeek kadar :ığırdıı·. J Son yedı ~ün zııı !ındu İııgiltere koLul edemeyiz. Ancak daha yüksek rahat ışlcten yabııncılann da iktıs:ıdi gösterdiği yolda, en ıwırp hedeflere u -
ı. İtalya muvaffakiyeti hücumlarla nasıl bir f'ikir beslcıll- !izcrine yapılan ba"kıı:lar esnıısmdıı fiyatla . !iılen it~at edilmiş o.lan mal. bünyemizdeki vazlfclerlnl Türk çocuk· Jaşmıya, en çetin savaşları bıışarmıya 
Jt ğini ve nas.ıl bir hav:.ı yaratmak İ:!· dUşüriileıı Alman tayyaı·clcrinin he· yeni fıyat fııerındcn ~a~ıl:ıbi~ır. lth:ı • tarı derece~ınde ifa edeceklerini ümit daimn hazır ve kadiriz. 
~ Utnanya, Umumi Harpten ehemmiyetsizdir 1 tedlğiııi merakla so:-muktadırlar. nu mt!n dörtte üçü bombardıman tayyn· !Atçılarımız bu cıheti ıyıcc bılmelıdir· ederım Sevgili yurttnşlarım: Sulh, sük<ln ve 
b • Macaristan, Avu.turya ve Kahire, 20 (A.A.) _ İngiliz kııv- na mukabil Macar C'llZ.ete ve radyo- f ılcr Sulh yuvası emniyet memleketi olan TürkiyemizJn 
"llsYad l k ·ıbak 1 b" - k ı · 'ht' t .. tc kt resid_iı'. Filhakika bu 7 gün zar ili· o'ıı"ı·ı·ı mfthsııl \'e mamullerimizde ele 1 . h 1 d b d ü 

'
:.. hü· an a ara ı •ttiiri arazı' vbtlerı·nııı c:o.-·ınnl!yi tıılıli."c etnwleri an uyu >ır ı ıyn gus rmt•, e· dit " " y tt ı k ftı şltı old" 7' b bu ı; rın şc r n e, u sene e en z • ile ... ... " ov , ı· R h tl h k tt .. •- dıı.. In __ glliz .a\-cıl.arı 513 ta.y_ynrc ,' •. knzıı. fı'yntların yiik<clmc ine. nnccık ur aş ar. ço u ı ıı _um u ük 'kt ı...t b yrftm mızı huzur V" n-e yü ·· ed' ·ı l k b' üzerine inh-iliz U ınumi Karargahı • ır. uıuf'n a ı nre 1' • muz:ı:..e- ~7 ' güzel şchrın havası altında bir rulh Y ı ı- 11 " ı ~ - .. 
da. 1 muı, y l mı yon U ır ı uJer hakkınıla mutlak bir ı".•"ı ni"et· şurmu~lerdır kı bunun .l ı tnncsı maliyet fiyMının yuksdmesı mcı;rıı . l' 1 f l\ 11" içinde kutlulıyacn"ız. 
"" etk • • ·ı . "f···ı tarafıııdan nc~rcdıleıı bir tcLllğtıc ~ • J b b d _.. A •ııl ıJnvre 'kk d·ı ı·d· ki k d yuvıısı ve tım~:ı ı o an uarınızı. ti ı t; 

Qll' de ) t 1 t ·b· şöyle dcnilnıektcdlr: ' S znr(ınua bıışkıı v:ı:sıt.ıılarln 55 tıın·:ı· maliyet flyııtınn, hatt4 mütevazı bır c ın etra ın a te aya parçası 0 ra "" 
t. en yırmı mı yon nu ~u sizlik olanık telakki edlll,·or. Bu hat avcı . om aı· ıııınııuır. ) " l kılabi!Ir. Dı at e ı me ı ı~ . en. ı ş r·· f d k k lıı k Tı·car•t Vekı'lı'nı·n İnnı·r 

.a. ve o mUf ve spanya 11 ı Kı•ıldc1ıı'zı"ıı kontrolfı111Uz altın~a tı hareket, Hunıanyıın•n Müııılı, alz b ı . toplıınmıc olan bütün yurt """Uklnn B•ledı·yesı'ne yardımı <"\\'r11- • ~ ·ı ı·c daha diişurulmıl'~tür ki u su rct.e k!'ır ııtıve ederek sııtan her tacır mut- "' "-~ ... 
lttı-~anın ikinc! d':e.cedeki dev- \'e Aden korfeıinin elimizde bulu:1· bourg ve Roma ruhunu ııck zanı~n ar yedi günün yekünu 5G8 yani günde lakıı iyi yolda değildır. Nitekim bu"i.ın ı:ibı. memleketın ıktısadi hayatında yer İzmir, 20 ~Husus\ Mubıı.birimlz-

~l'ı -sırasına gınn1Jtı. nıası kütük Bcrbera liınnnile Soınali hync:ığı sualini doğurın.ı tn, z :'11 lU vasati 81 tııyyucyc baliğ olmaktn- demiri 33 kuruşa alıp 40 kuruş~ ralan alı~ış her rerdln de ayni sıığlamlık, den) _ Nıızıni Topçuoğlu, dün sab:ıh 
L uınanyanın 241,000 murab- sahillerindeki diğer kGçük d!'ınir sn- ırünkü hattı hareketi mihver d vle~ dıı·. raznr "UD .. u- baskııılnrn iştirak tacirlerin · var~ - vaziyeti böyledır. ayni b:ı~Jılık ve inançla biriblrinl tıı • Birlikler binasııııı mılerck üzüm ih· Q• k'1 ı · • k tl uı· bı'r sur tı.. .. "' mamlıyan. ahenkli \'e şuurlu ç:ılışma· ... 103 

1 ometre tutan mesahasınm hnlnrını düşnınıı itin tıımnmen kıy- ennın ınn ·ı;a arma ı; "" eJcn 400 Alman boı.ıLardıman tay- Halktan beklediğimiz yardım larilc bi.ıtfınlüğll ynpıın unsurlar oldu- racatÇılıınnın toplııntısına riyaset 
hit/OOo i eski Macaristana, 48 metsiz bir hale koyrııııktadır. Bun· uyınamnktııdır. ynrcslnden 89 tanesi 1ngiliz avcıları Halkımızdan, kcndısi için kurulmuş •una inanarak açıyorum. etmiş, gelirl az olan İzmir Eelcdiye-
\'t.. ı Besarabyaya, 13 bini Buko- dan başka Erltredeld havn üslcı·i, '"""'"""""'"""""""'"""""""'"'""""11111

"
11
"' tarafından muhakkak surette tahrip olan teşkılfıbmıza yardım ctmcsınl İzmir Belediye Reisiniu "!Özleri sine bir yardım olmak üzere ihraç 

··••ya •t • B b Adene Somalide ihdas edilebilecek V E F AT cdilrniştiı·. bekleriz. Bnnun bırincl şnrtı, kotü nı- hmır, 20 IA. A.) _ Belediye Reisi edilen üzümlerin beher kilosundan 
"İn aı tı. esara ya ile Buko- bütün dii''•er üslerden diıiba yakın bu· yelli sat•cılarla uyuşmaktan imtina et- birer kuruş verilmesini kararlaştır-

tnın Rus b. D b ., + 1 doktor Behçet Uz. bugün onuncu en -
canın k yaya, cenu ı o ru- ıunmnkt.ndır. Buna binııen ıtalyanln· Nemlizadc merhum lfay Hanıdinin Rumenler mek ve bunların yakalanmasını ko ay- terna yonnl İzmir :fuarının açılısı mil· nııo ve birliğin bütçesini kabul et-
nuı ~u arrer olduğu veçbile rın bu bö!gt"dcki muvaffakiyetleri - zevcesi, Nemlizade Bay Cenınlin laştırn>ııktır. n;ı ebetıle aşağıdaki nutku söylem~tır: miıtlr . 
.... i•l'ıstana terkinden sonra Ru- nin k<?ndllerlni ne Adl'ncle, ne de Kı- hemşiresi, Nemliznde Ba)' Galip, Mi· Kul<ıktnn l:ulağa şiküyetlcr, bolluk Muhtrrem Ticaret Vekilimiz, Böylelikle, her senr Belediyeye 
"ıtnya l kt ld ~ D h d içinde ;ı:aşı)'an memleketımiz.de lümm- t U 1 1 k h' ·d~• t i 
J,.l'ıa le 1 t k · t k J · i suı ve hok~ıı bir hfılctı ruhıye tev ıt kOm•tımı'z nıımı'la nçmnk için İz.mire dl! ıA b ) ktad 
.... nın e inde kalan yerlerin zıldenizde icra etme c o ugumuz tnt, Cclfıl, Sıtkı, .Nafiz ve Bayan Şa- o r ca an 1 . 1 1940 zmir enternasyonal fuarını h - 200.300 bin irn ı ır varı ,.... em n 
bit· 1 es i Macaristana ait sayıla- kontrolü zor nş ıraı:n "·azıye c oy- kire, Ilnbllıe, Suadl't ve !nmıyl•t n cdelıilir. Şikı\yctlerinızi komisyonlara " u " c m~ u unmn ır. 
t:::r. Eaki Macar toprakları kül- madığı aşikiır bulunnı:ı.ktntlır. \·alidelcri, Vl'tcı"İncl' Fakültesi Ccı-· ç k•ı• bilclırınlz. D:ı suretle onlara, tctkık ve teşrıfınızdcn ve bu törene başkanlık Bu görfişmelerdc bu seneki Ege 
..... ın Hitler Mnssoliniyi tebrik etti rahi Enstitüsü Doçenti Tevfik Bn- • Q ıil ıy r takıp lınkAıılau vermiş ve fıyat murıı- ctnıC'k lı'.ıtfunda bulunma!lııdan dola- üzüm rekoltesinin ~k berekeUi, çok 
la~ d aınuriyet ve servet bakım- şeı"in knyınvaliclesi Ba••nn Nuriyo - "'-' ı;.& k.ıbcsirıdr de' Jetin foaliyetıııc ıştıı ıık yı şukı ~nl_:ı~ımızı arzederım. . güzel o)nınsınn mukabil, Bulgaristan 

n an e k. R t ı_r Bı:rlin, 20 (.A. A ) - Stefnni nJnnsı J D:wetımızı kabul ederek bu sevlnçlı • i .. .. l 1 . l'llrı' s ı umcn opraK anna blldiriyor: Şarki Afrilrnda İtalyanların nin pazartesi guııii :ıkşıınu swıt 2'l (1 inci sahifeden devam) etmiş rılur•unıız. • ı:uıııımüzde ııramızda bulunmak şerefi. ve :' unan stnn uzum er nın, az ve 
dab

1 ~Aak ve Buğdana nisbetle ka7.andığı zrıfer mUnnscbetlle l!;ührer. lıuçukta vefat ettiğini tecssi\rlc ha- jnn ı LHdiı iyoı·: Harici ticaretimız 1 nl bizden csirgemlyen ecnebi devleUe-ı nynı znma~dn hastalıklı _ o~m:ısı tc-
~ a ıleri ve daha kıymetlidir. Duçeyc ıışağıdaki telgrafı gondermlş- lıer aldık. Cı.mazc~i lıug:tln snnt 11 C'r:ıiova'da Rumen - Uulgnr mü - tD3D sene ,inin ilk altı ayı zıırfındıı rin muhterem mümessillerini ve Tür- barüz_ ctUı;ıl<'rek. b:.ı yıl uzum mnh-
~llYADID iadesine ur: buçukta Ortaköydc 'T'aşnıerıllvenkr z.ık< r:•tı nıatbunt tuı arından nlkb 'n-

1 
harici ticnrc>timiz ıo milyon 900 bin 11· ki;, enin her tarafından gelen yurttıış· ınılfinun lyı bir fıyntla satılacai:rı ne-

t - Duçe, size \'e ordunuza en s.-.;nimt Alndoğan soknğındı.lki JG numaralı hklc nıüt:ıleıı cdilnıektrdlr. nlık bir n(ık gösterirken J940 senesi· lanmıı:ı 1zmtrliler namına hürmetle ticesine varılmıştır. 
~lduğu yerler: tebrıklerimi, ayni zamanda Ş:ırkı At- ha.ııesln,Jen kaldırılnrak ll<'yazıt en- Hclgradda bulunaı1 ecn bi gnzeto n n ilk altı ayında 2G milyon liralık sclA.mlnnm. Vekil, ıthaliıtçtlnrla lhrncntç_ıların 
~ rıkadnki büyiik muzııUeriyctlfm dola- miinde ö~le namazı kılındıktan ı;on- muhnbirlerlnln bıldirtlıklerine naza- b r f 2lıılık kııydolunmu.,tur. Türk iktısndlyatındıı ve ihracatçılı - toplantılanna da ııyn nyrı nyn""'t 

hU,.;~anya, Bihar dağları ile yı bu tün Alman rnlllP.tinln tebrıldı:'rlnl rn E<lirneknpı şehitliğine defned'le- nın, Hunııın) 8 tara fmdan aksi iddın JDJJ ten beri dış tic~ret!mizl~ mcmlc- ğınd:ı mtimtaz bir mevkle mnlik İzmir- etmiş, ihtiyaç ve dileklerini dlnle-
"e"d ~.w Macar ovasından ayrılan ı:ondermeklc f(lref alırım. C<'ktir. Ke<lerdide ailesine beyanı ttı· cdllıni:.-cıı \'C umum.)'<?tlc hakiın olan ketler ııra~ndo tevzlınd~ ı;örulcn ıık ·ide kurulan entcrnnsyonııl 1u:ır, her sc- mlş, Alman işgali altındaki memlc-

1 .. ~ı 'ter cihetlen'ni Karpat dagw. ·AdnlC Hıtler• ıi~·et eyleriz. k:--nantc öre, Do•Jruc:ının Dul aric;- saklık. yanı gitgide tek bır alıcıya bağ· ne ycıbancı mcml ·k~Uerden gönderile? ketlerde bloke edil'!Il ihrııcat parala-
..,. . g . . g l:ırımak tar.d:ı.,sı d:ı kırılmıştır. Geçen mnllarla memlcltetımizde lstlho.ıl cdı- inl i in U>dbirler alındığını 

}'a .. !•aran Transilvanya havzasını AMERI• KA ttına ıadesl pren'1p ıt.barılc knrl!r· senenin ilk altı ayırıda Bııllron memle- len her ne\•I emtıayı bir arııyıı toplı. rının tem ç ~ ol;; «Erdelıt i almakla kalm11 Kanada artısındaki rııuJııfnıı ani .ş. ?aşmış bu!unmaktıı.lır. kctlerinc iki mılyon liralık lhra~at yarıık iç ve dıs piyasnlara tanıtm:ık ve ~cyderpey nlınncağını da vudct-
t .11' ~dı, Macaristanla anl•ım'"•ı, ınası hakkında tef.s\rottn buJ:ınıın R ·menler Dobrtıcadan yn:rnışkcn. bu sene 8 milyon liralık ıh- vaz.ıfcsini muvaffakıyetle yapm:ıktadır. mlştır: t , .1 f :ı.. 
Q Q .. .,... Yomiul'i Şimbwı gnı.l'tl'sl, Anıcı:ks- . . , racat vaptık Fransayu 2 milyonken 6 Bu ,...,c de, dü!lya şarUannın mUsııa- Vekıl, ynnn zmır. vnpun e swn-
hilil'd~dut tashihile mümkün ola- Donanma 1 ııın uzak o]ınıvnn bir t ı. 1ıh: ,\\JU- çekıl yor .. ır n •tvcn, İ'I ""r~ve 2 mılyon yer ne d..:ııı.ll"lnc rağmen. bır kıSlm ecnebi bula hnr<'kct edec"KÔl'. 
Jt ı. pa harl.ıine acık lıir ~uıeltc işlh'11k BOkıeş, 20 (A.A ) - n.N.B. n ·ı 8 !'i mı iyon. 1tıılyııya 7 milyon yerine 17 de\ letlerin fuarıııııuı iştirak ettikleri- fzmirde bir cinayet 
~llıanya Ve k e r·ıkceğ!ııl bildirmektedir. jansı lıildiri or: milyon ve Amerikaya 3 milyon yerine nl memnuniyeUe görüyoruz. İştirak· 
iti-~ Hare et ettı Oşi Şimbı;n ga"tctcsi, bu nnlaşnın- Rumen makanıbrı muht!.'1ncleıı 9 mılyon liral k ıhracat yaptık. !erile fuurımmn değerini arttıran ec- İzmir, 20 <Hususi> - Tepecikte bir 
~Car j S ta D nın tetlafiii lıir anlcışu.a şlinıulünU Bulgarı"-tara ı.erkcdileeck olnn Dob- Yalııız Orta A,·rupaya olan lhnıca· nebi hOkümetlerc ve bu hususta kıy- cinayet olmuştur. Çannkkaleli Hntlce 

~---....::.. (t inci uhifeden devam) tecavliz ettiğini iılılin ltnıl'kteıllı·. ı-ucanın tııhllycsi için tcdbırkı 81 • tımız eski hııddıni bulamanııstır. Fııknt 1 meUi mesailer! sebkat eden bu devlet- adında bir kadın, parasını yedikten 
...... •kat Rumanya, büyük Macar biraz önce saymış old'uğum meml!'ket- !erin Türkiye Serirliklcrlne ve İzmir so1U11 kendisini terkedcn ve başkaslle 
vy,.sın M Amerikan dcstroyerlı!ı lrıJn göııdcrıl· Gazete Japon hilkunıet \'C nıi!lo:•i· maktndırlar. .. .. . !ere 1939 n n:ızarnıı yapmış oldul!umuz Konsoloslarına ayrı ayrı teşekkür et. nlftkadar olduğu için arabacı Nuriyi 
llıtıı ın armaroı denilen kıs· meslne mu:ıdildir. nln Lu kiistnlıça Anıcriknn tcşdıblı- i\lcmurların bu u_k l~ır kısmı şını:ıl ihracat fazlası yeküuu 33 milyona var- meyi bir vazife bilirim. bıçakla dört yerinden ağır surette ya. 
ola ı ve merkezi Tamıvar Amerikanın bar be girmesi süne Asy11ı1a bilyük mü-;t"nk refah Dobrucnsından çekıımış bulunmakta mıştır. K .. ndl milli bünyemiz.in ihtJ - 1940 İzmir enternasyonal funnnda rnlamıştır. Kndın te\'klf edilmişUr. 
)-n

1 
CB.n.t) 1 da almııtır. Bu bölgesi ihdası suretile sadh bir ce- dırlar. Bu bölgede ııizamı jaıı<lanna yaçlarını düşünerek bazı maddelerlmi-

... er Al.f"Jd yaklaşıyor vap \'<?rtnekte olup olhınd~ını sor • ve hudut muhafızları temin edec<'k- zın ihrncntını tahdit etmemiş olsaydık, r 
>.ı. . 0 namın1, yani ıarki Tokio, 20 (A.A.) _ Amerika i:C maktııdır. !erdir. ııu rakamların rlahn pek büyi.ık olııc::ık- Mantıksızlık 
~~tan ismini tqımakta ve Müsabakası : 3 ı 
"1il fı Ve ırki noktadan tama -
tltt e Macaristanm mütemmim 

hnÇa~ bulunmaktadır. Ruman- ~=== 
tyar ıadesio.i teklif ettiği dört 1 r Hikaye PARDAYAN Mahmut Yesari --~1 
!la ~t herhalde tarki Macarista- Lise birinci sınıftaydık Bir arkada- . Mişel Z~\·.ako·rıun romanları, boş kafa- bula,$ olmıyan bu halk romanlıırının kime meydan okuyordu? Çok iyi ha -
da::.••ttir. Faka.t Macaristan Büıar şımız vardı. Asıl ismini hatırlıynbllme· !arımız ıçın, ıırma kUlah. bWiekı tesin rnOthişti. Tes!rl, hfıld da 

1 tırlıyorum kı. temiz kalplı, kimseye fc· 
~~1-..ına. kadar bütün Macar 0 • me imkAn yok. Yığıt ltıknbilc anılır: .~ınıfımız: dör.t şu~cy~i. Her şubede, geçmemiştir Pardayyan, yıllardan son- nııllğı dokunmaz, uslu bir tocuktıı. 
-tııd b Şövalye Rngistan. hılafsız, yuz, )Uz :rırmı talebe vnrdı. ra. bır. ıonu. gelml.Yen •Kara Davut. Şımdı, hay:ıUerı bıle tuylerimi ürper-

hirrı b~ atka (Erdil) İn de mü- Onun telAC!uzfle hatırlıyorum. Yok- Bu. bes yUze yakın talebenin yarısıu- yarattı. Demek kı hfll6., geÇ<-r akça! ten, mektepteki dütlneleri aşan hayta, 
~ ır kısmını istemektedir. sn, bann, sopa çckseni:ı:, yine .Parday· dan fa~lnsı._ M~eı. Ze\•ako külliyatının Mektepte, Pardayy11nın, gönfillusil it kiılhanbeylcnndcn değlldı. O. sade· 

~il] acarların bir baskın yapma- yan• la ·Rngistnn• isimlerini yanynna h?s muşterılerıy.~ı. Formaların ç~ktığı <liyemiveceğim, bır .mümessııı. vaıdı ce, hayalinin kurbanıydı. 
•rı İç· R .. l getiremem gunler, sınıfta, once ıı[:ır bir siıkCın, ismini· bırtürlü hatırlıyıımndığım ar. Onurı . pelerinim omuzdan atıp elin· 

"'•~· ın umanya munazaa ı . · . . . sonra. hummalı lıir münakaşa başladı. kadaş.' blzz.at .Pard.ayyon. olmuştu. de sopayla kabara knbara glciişine, ~· 
lı~ :'de ~ekrar asker yığmaktadır. Mesrutıyetın daha !kıncı yılı,n~ayız. - Pardnyyıını b ı se!cr, fena sıkış. Önceleri formaları heyecanla tnkip accüple bllkanlar olmaz mıydı. dersı -
lect e hır ve mczk\ır teklif Pq - .Mlşel Zevo~o· ~am edibi 5l'hlr. ın ro- tırdılar. Kurtulnmı:racıık. ederken. sonra sonra ciddılesmeğc baş. mı? Hayır' O tarihte, lstanbul sokak· 

e anla ] d manları, serı halınde, formıı forma neş- - O mu. kurtulamı.yacak? C~çen ladı, dalgınlaştı. Uzun boylu, çekik tarının manzarası. Knrruıval sonl~rın· 
)'ıf 1 ınıa yo un a zaten za - redillyor. hııftn, elli kisiyi nasıl şişlemişti? vuzlü sert baltıslı dik vücutlu bir dan farksızdı. Fes, keçe kultıh. sıkkc, 
~to an. ümitleri büsbütün azalt- Şimdiki sarsılmaz inan ve kanaatim· _ Uş:ığı lspadn Knppa da yaman be! İ:ençU. ' agel, tnkke, cübbe. bor~üs, harmfınl, 
ı..:·1~1·_ Şıındi bütün dünya, gayet le. mütercimin kazancının devede ku· _ Çok kurna& doğrusu, Pardayyanı, ·Lise bir• e l:adar, nasıl gclrn.ı,,ti? cocuk. makferlan. pelerın, Sam hırkıı· 
~lll olan bu meselenin halline lak olduğuna eminim. Fakat. •tlıbi \'e kaç kere açlıktan kurtardı. Şıtşar dururdum. 0 knd:ır cahildi ki, .sı, çcpken, avcı ceketi, l6tn, redingot, 
·~ ol l ğm d" .. nlşirf. nln olukla kazıınmış olduğuna Bu milnak:ışalarda, mantığın rolü insan onun, iptidai mektebi bitirdiğin. dar pııntalon. elı!ı şal~r, sıkma Potur, 

~elcted' up .~ ~ıyaca 1 UfUD· da iman etmiyecek kadar, sersem de· yoktu: sadece hayal hakimdi. Fakat ne den bJlc şüphe ederdi ıskarpin, pottn. yemem, mest. lApçın, 
t~ı •• ar. Çunlcü Avrupanm or - ğilim. Bu kitap ticaretinde akıllı geı;l- gariptir, mllsterek hayallerde bile, dü· çı.z.mc . Akılda kalmasına ve teker te-
to"" ilcı sene evvel ıimali Macar nenlerin de nasıl atlatıldıklarını bili· ellolar oluyor. Bakın, Pardnyyan lifı Pnrdayyanlara merak sarınca. z.a.ten iter sayılmasına lmlı:lın olmıynn çeşit 
"'ld"'"-.. ldarının iad .. rı· m•••leım' de ybrum ya .. neyse... olunca, çarpısma, 1iltın demiyorum, pek de umursamadığı dersler! blısbil· çeşit kılıklar, ve bu kılıkların da ken-
" U ..... ~ 1 d" il d' tün astı . Biraz daha uza.dı s~nkJ: Ba • dilcrine gore cııkalıın .. ı tQ oib'ı, yen'ı bı'r buhranla cTAbi ve nlısir• .ıere soracnk olursa· gayrllhtiyar • ue O• ıyorum. Bu dil· k 1 d h tı..-ı -.·Ueudü dımdik 
•aı.. 1 • k ok ~ arı a a ser ""'• • Herkes kendi ha d biz. R :::,.:::.ıt.aıacak 'b' •• •. •• nız, Allııhtnn korkmadan, ağlarlar. Bu ellolar bııııın, yumru , t at dUcllosu oldu Yalnız:, hail, tavrı değU, kzyafetı ıstan ~ 

3 
vasın ıı. . un • a· 

~ gı l gorunuyor. cıığlamak•, kafaları fıkara, ruhları fı- şeklini de alırdı. de d~iistı. Topuklara kadar inen geni:ı g • b. k~cak halde değıll~ ki .. 

T kara insanlar için, bir czenııat uğuru• Pardayyıın, hırsını nlıımamış da. sek· bir pelerin ı:iylyor, kalııı bir sopn kul· Onunla, aynı se~tte oturan bir ar-
~ asviri Efkar dur. sen kişiyi pırasa gibi doğramış, buna: lanıyor, ınektebe geldiği zamnn, sopa- ~daş anlattı. Ak~ .. m karanlığı bası~-

N- h us ası (5) Kuruştur. 

Abone Şeraiti ı Tllrklye Hui9 
içi lçla 

Senclik --
tıtı aylık ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Uç ......... 760 > 1450 > 
iiir aylık .... .. ...... 400 > 800 :ııı 

aylık ............ 168 :ııı yoktur. 

Bunlan, neden sonrn, çok acı, çok iğ. - Saçma! k ıcıya emıınet bırakıyordu. a, o, sopasını sa\'urarak gölııelcrlc du· 
renç hfldiseJcr, vak'alar şeklinde, fiil Diyecek olun. sını, ap cllo ediyormuş. 
halinde görüp duyarak öl':rendJm. - Vay, Pardayyana yan bakan ı;en Fatih taraflarında oturuyordu. Ak· Ne yapsın? Kııbadayılık asrı şöval-
Şimdi büyüdük de bir halt ettik san- misin? şam tntillnde, meklcpten çıkıııca, pe- yelerini nerede bulsun? 

kil o zoman, ı;ocuğuz; kitapçılık, yıızı· Ağız dalaşı derken, ııırtl:ık gırtlafa lerlninin bir cteiilni içeri çekip ôbilr Pardıyyan. senenin sonunu bckllye. 
eılık nedir lJUmlyorum. Mektepteki bir kavgn! eteğini omuzuna atarak, on nltıneı mı, medi, mektebi bıraktı. Uzun uman, on· 
derı.lerlmfzi okumamak için, bizi meş- Dinince dinlensin, Mi~el Zevako, on yedinci mi, hangi kabndayılık. as· dan haber alamadık .. Sonra oğrendlk; 
gul edecek roman, hlkllye lllzım. Ede- ~ohrctınin bu k.adnr dnl budak s:ıldığı· rındaysa, o vakUn şörnlycleri gıbı ku· ıgcinilllu olarak Yemene gitmlş. 
biyatı cedide, biraz ağır geliyor, söke- nı gözlcrlle görse, kulaklnrile ı~ıtsc, rulup kabararak, kabarıp k~llll'nk Kum ::ıraplarının karşısında, Mişcl 
miyoruz. Çalı kuşları, Co~kun gönül- yine pek lnannmnzdı gallbn! meydan okuya okuya :> ilrurdu. Zevako, acaba, onun imdadına yetiş -
lcr, Allah:ıısmarladıklnr, neredesiniz? Ne tarihle, ne edebiyatla hiçbir &Ot 1 Kıme kabarıyor, kime kuruluyor, mı m dir, dersiniz? 

Bu reıimde 7 mantıksızlık vardır. Bulunuz. 

TAFSİLAT ı neşrinden sonrn kuponlarla birlikte 
"" .... '" • ....... • .. " kesip gönderiniz. Rcslnılerc ayrıca 
İçinde mantıksızlıklar bulunan re- tnfsilfıt vermcğe IQzum yoktur. 

simler neşredllecektir. Her resimde Gazet.clerlnl ke:ımek istcmlyen kn
mantıksız bulduğunuz yerleri rı•nkli rilcrlmiz buldukları mantıksulıklıın 
kalemle işaret ediniz. Son resmin bir kiiğıda yazıp gönderebilirler. 

* • • 
DİKKAT: Resimleri şimdiden kesip yollamamanızı, ancak 
son resmin neşrinden sonra g-öndermenfZi bilhassa rica ederiz. 
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21 Afu.to• Çarfamba 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı, 7,3:i Milzlk: Hafif programı 
(PJ.), 8.00 Ajans haberleri. 8.10 Ev 
kadını - Yemek listcsı, 8.20-8.30 Mu
zik: Hafif programın devamı (Pi.) 1 

12.30 Prognım '\C memleket saati 
ayarı, 12.35 Müzik: Fasıl Heyetı, 
12.liO Ajans haberlerı, 13.05 Mudk:I 
Fasıl hcyetı programının devıımı,, 
13.20-14.00 l\lüzlk: Had\ o salon or· 
kest1·ası: 1 • H üneıne~ er: lli~bir ıa- 1 
man hayır demem! 2 • Gounoct: A ve 
!tlnria, 8 - Kutsch: lsp:ınyol Kapri· 
si, 4 - Brahıns: Mae;.ır dansı, No. 20 
5- Bela Vollgr:ı.I: Kalbim aşkla do· 
ludur, (j - Enı·ice To elli: Sercnaıf, 
7 - Decce: Ruya (Keman için pnrçn) 
8- Hunns Lôhr: Duğun m:ırşı. 

18.00 Program ve mL'mlekct ımbt 
ayarı, 18.05 Müzik: Caz. müziği 
(Pi.), 18.40 Müz.ik: A. 1 - Saliıhad· 
din Pınar - Hüz.znm ınrkı: (İnleyen 
:odum mu!), 2- Sndettın Knynak -
Hüzzam earkı: (Bir yer kı sabah 
olmıyacnktır), 3 • ...... Hüseyni 
türkü: (Sarı gülOm var bcnlın), 4-
Dcde - Gülluır tilrku: ( Bi vefa bir 
ç~mi bidnt), 5 - Refik Fersan - Gii
li:ı:.ar türkü: (Dağları aşamadım), R. 
1 - SadetUn Kaynak - Bayati şarkı: 
(Bir gündü Lc>•liının yüzfıne daldı 
Mecnun), 2. Lemi · Uşşak şarkı : 
(Siyah ebrulerin duı uben çatına), 
3 - Sııdettirı Kayn k - Duselik şar
kı: (Saçlarıma ak dli~til), 4-Şükrü 
Şcııozan - Buselik şarkı: (Gonül ha
rareti sönmez). Hl.15 Konuşma (Dış 
politıka hCıdlsderı), 19.30 Mfızlk: 
1- ..••.. - Rast şarkı: (Vuslatından 
gayri el çektim), 2- Dede Rast 
şarı..,: (Görl!em ~eni doyunca), 3 -
Halk türküsü: ( Zunyemin güğüm
leri kalaylı), 4 - Halk türküsü: (Gü
veyi danın çıkamaz.). 19.45 !\lemle· 
ket saat ayarı ve ajans haberleri, 
20.00 l\l6zlk: 1 - Uefik Fcrsa~!lla-

& •OGI• 

J(EYr:'İNİZ İ Ç İN 

ŞARABINI HER YERDE ARAVINIZ 

Galata, Perşembe Pazar 26 ·2.Ş - Tel. 49020 

;~~ül~~r~ı~ .. ~.~.ir ncş~~a~:;at t:::~::: Hayvan Sağ ilk Memurlan ve Nalbaıt 
(Bahçeye har dıyemem), 3 • Mu7.11f. 

• 

!~;1!1k:~ş'~s~~~~v~~to~~:~: ~~:)~a: Meklebi Müdürlüğünden: 
Nihavent türkü: (Yine :ışkı bana Tufan itk teıııi. B/;;siltms 
dudağın la sun). 20.15 Konuşma. s Jl/alm cinsi Jllil.:tarı Talımirt Be. Lira Kr. Vfra ı,·r. giiıı ı·c a. 
20.30 Müzik: Şan Resitali - Umur -----------------------------=----
Bııha Pars (l\tllano konservatuarın· Ekmek (1. ci) lj;,ooo.JS,000 10,75 narh. 1935 00 145 13 

2os8 oo 106 60 

dan mezun) Napollten şarkılar ve Dağlıç eti 2800-3200 62 ) 
t
1
spanyol melodileri. 20.50 Müzik: Kuzu eti 700. 800 53 ) 
stanbul mesire ve mehtap alemle-

rinden örnekler. 21.15 Müzik: Eski Sadeyağı (1. el Urfa) 1600 180 ) 
halk melodileri (Pi.), 21.80 Konuş- z. Yaiı (Ayvalık) 250 63 ) 
mo (Rndyo gazetesi), 21.60 Müzik: Tuzsuz tereyağı 40 120 ) 

2404 50 180 35 

Balet müziği (Pi.), 22,30 Memleket 
saat ayarı, ııjn ns hııberleri: zirant, .. s_a_b_u_n_C_A_Y_\·_a_lı_k_ı ___ 3_5-0 ___ 3_4_~> ________ _ 
~ham - Uıhviliit, knmbiyo - nukut Fasulya Jıuru ıooo 19 ) 
borsası ( Fiyııt ), 22.46 Müzik: Barbunya kuru 400 12 ) 
Dans müziği (Pi.), 23.25-23.30 Ya· ) 

k k Pirinç Bur"a l<i50 35 rın i program ve apanış. 

~:ığlığın kıymetınl takdir eden 

Bnynnlara idct znmanlarında 

se' e eve kullanacağı mikrop· 

suz, ufak, yumuşak ve !lıhhi 

en birinci mahrt>m tuvalet bez

leridir. En ince elbhseler altın-
da bile belli olmaz. 

FEMIL ve BAGI 
Her ec7.llnede, k:ıdın berberle
rinde ve tuvalet mııfazalann

dn bulunur. 

BORSA 
20- 8 - 940 

Bulgur 250 ln ) 
!llnkarn:ı 700 2G ) 
Şehı i)'C 60 2G ) 
Beyaz peynir 400 45 ) 
Kaşar peyniri 60 70 ) 
Zeytin ~ı;o 25 ) 
Un (1. d) 

Şeker toz 
Pntate:ı 

Nohut 
Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuru 1;ovıın 

Kuru üzüm {çeklr· 
dcksız) 

Çay (1. el harman) 
Sirke 
Limon 
Yumurta 
Salça 
Soda 
Tuz 

G48 
1500 
1450 

400 
200 
30 

ıcoo 

150 
16 

150 
1450 ııd . 

14500 ad. 
J25 
3110 
250 

l6,50) 
36 ) 

7 
lG 
16,50) 
13,50) 

4 • 

22 
626 

7 

3,50) 
1,75) 

30 ) 
7 ) 

5 ) 

2146 57 206 00 

RAŞIT RIZA TIY A TR OSU 
Bu akşam Üskudar Doğancılar r 

Ayparkta <Yataklı l'auunlcır Kem· • 
troloı'"ii> \'odvil 3 perde. 

Yatıh - Yatısız - Kız - Erkek trWM •• 

HAYRİYE LİSESİ 
Kiralık müstakil ev Saraçhanebaşında Horhor caddesinde. Telefon: 20530 

ANA - iLK - ORTA - LiSE 
Haydarpaşa l\laltcpe•indc Ff'vzul· 

lnhefcndl caddcslnıJe cskı ~G ve~i 50 
numaralı <'V kiralıktır. Goı m~k için 
ıçınılekilere, got'il~nıek itin 21101 
Tel. :-:o dıı Hü•ııu Akkoyunluyn mu· 
ı ııeııat. 

Eski talebenin eylulün beşine kadar velilerile beraber müracaat ederek kayıtlarını 
yenilemeleri lazımdır. Eski ve y<?ni talebenin kayıtları hergün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. 

Bütünlemelere 27 ağustosta başlanacaktır. Yabancı dHlere ilk sınıflardan itibaren 
başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. 

Talebe mektebin hususi otobüs ve o' omobilile evlerine nakledilir 

1 fstanbul Belediyesi ilanları 1 
Cell'ahp:ışn, Hasekı, l.leyoğlu \e Zuhrc\•i haı:taJıklar Iıastah11nelerfü• 

7.eynepkfımil Doğumcvi ve sıhhi müessesatın yıllık ihtiyacı için lüzumu 
, olan 23~.8i5 kilo kesilmiş meşe, 287.625 kilo kesilmiş gürgen, 112.000 

kilo kesllmemış gürgen odunln, 12.200 kilo mangal kömürü 2490 numa
ı·ulı kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına güre pazaı·lıkla satın alı
nacaktır. Tahmin bedeli 10040 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 753 lirn 4 

kuruştur. Şartname Zabıt ve l\!uanıelii.t Müdürlüğü kaleminde gürOlc-

1

: cektır. ihale 26/8/940 pazartesi günü saııt 14 de Daimi Encümende ya
pılııcaktır. Taliplerin ille teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılınn 

1 
nıt Ticaret Odası vesjkalarllc ihale günü muayyen saatte I>niıni Encü-

I mende bulunmaları. (7458) 

1 1'11/ık 

kiıası 

llk temmah 
bir 8C1ll'lik 

• • • 
fi3J,00 39,83 

24,00 l,80 

240,00 18,00 

Yedi a11lık 

600,00 87,50 

l'ıllık 

G0,00 

125,00 
120,00 

4,50 

!l,38 
!).00 

Florya ~aışıııındn kain 3 No. dükkiin (l ila 3 sene 
müıldctle) 

Fntlhtc Aşıkpıışa mahallesinin Tekke sokıığıncla 
numaralı Kuçük :'.\lımarsinan medresesi arsası ( l ilü. 
3 sene mCid<letle) 
I\erestecilcrdc kii.in y<'ni halde 53 No. yazıhane (1 
ııeno müddetle) 

Tepebaşı Şehir tiyatrosu 
müddetle~ 

büfe ve gardrobu (7 ay 

Hocapaşnda Emirler mahallesinin tı amvay cadcte
s1nde l'ılehıııelpaşa sebili ve odaları. 
:Mezbaha pay mahnlli dahilinde 6 No. lı ot ılepnsu 
Çarşıkapıda 7117:1 No. lı Merzifoni Karamııstııfıır;ı· 
şa· ıııeclre«esl (1 ila :ı sene müddetle) 

Yıllık kira '!lulıammenlerilc ilk teınlnat miktarları yukarıclıı ynzılı 
gayrinıeııkulll•ı hızal:ırındıı ynzılı nıfı<lılctler için kirayn verilmek iizcn• 
ayrı ıı~·rı açık arttıı·maya konulmuştur. Şminameler Zabıt ve :'lluanıclat 
Müdürlüğü kaleminde görül.ecektiı·. İhale 6/9/940 cuma günü saat 14 

de Daimi EncOınendc yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuı veva 
mektupları ve haldeki ya'llhnnc 1ç!n şartname mucibince ibrazı liizım~e
Jen veı:aik ve 040 yılına ait Tlcaı·et Odası vesikalarile ihale günü muay-
yen saatte Daimi Encümende bulunnıalan. (7603) 

Trılım ııı ili: • • • 

--------------~----~-------
ls1anbul Erkek Oğretmen Ukulu Direktörlüğünden: 

Miktu,-~ 

.1.ı:ı Cillsı Çuğu /Jt'dtıli Tııtıın 

Ekmek 25000 32000 10.25 8177.50 
Rok 60 ton .so ton 2:>50.00 20<\0 
Un 1500 2000 17 340 
~laknrna 200 300 25 7o ) 

Temi~ 
23~ 
153__... 

35.63 
Şehriye ıuo 150 25 3i.50 ) 
irmik 100 160 16 22.50) ---
----------~.::....----------------·-----------..._ ___ _ 
Beyaz peynir 40(1 700 50 350 ) 40.SS 
Knşar 200 300 (i5 ____ ı_9~5 __ ..;.> ______ _ 

Kuru sovan 1500 2000 7.50 150 ) 16.ôS 
PııtRte~ 800 1000 8.50 85 ) ----22.50 Yumurta 10000 adet 15000 adet 200 

~~------------~~ 
Bıış patlıcan 1800 1000 3.50 70 ) 
Orta patlıcan 1500 2000 2.50 50 ) 
Taıe bakla cİz.> 300 500 13 65 ) 
nıli bakla 400 500 5 25 ) 
l\abıık cizıniu 300 500 15 75 ) 
l\abak yerli 800 1000 6 50 ) 
lı; araka 200 300 19 45 ) 
l~ırnıızı burbunya 2ü0 800 12.60 37.50) 
\'eşli barbunya 500 700 10 70 ) 
Taz.c çalı 300 600 10 50 ) 
Ayşekadın fnsul. 900 1000 12 120 ) 
Kır domate«l 800 1000 6 60 ) 
Dolmalık domates 300 600 7.50 36 ) 
Dolmalık bibeı· 300 600 8 40 ) 
Taze bamya 200 300 18 39 ) 119.40 
Taze sovan 200 300 1 8 ) 
Mnydıınoz. 1000 1500 1 15 ) 
Dereotu 100 200 1 2 ) 
Limon 2500 4000 8 120 ) 
Semizotu :ıoo 500 6 30 ) 
lspanak ıı:;oo 2000 7 150 ) 
Pıraııa 1500 2000 6 120 ) 
Lahana 1500 2000 5 100 ) 
Hanı~ . 300 500 6 30 ) 
Kiik kerC'viz 300 500 8 40 ) 
TazC' yııprak 100 150 10 15 ) 
Yeşil Kaluta 500 700 l.50 10.50) 
Karnıbahnr 500 GOO 15 90 ) 
Baş l'nglnar 400 500 7 35 ) 

l\!ektebimizin yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyacı 
:JO/ VII / 940 ve 9/ Vlll / 940 tarihlerinde eksiltmeye konularak istekli çık· 
nınılığındnn gt>çen Uan ve eksiltmeler feshedilerek yeniden konulan be
dellerle eksiltme \'e ihalesi 30/ VIII/940 cumn günü saat 14.30 da Be
yoğlıında Liseler Muha!lebecillğinde yapılacaktır. Taliplerin mezkur gürı 
ve saatte teminat mektup. veya makbuzlarilc komisyona müracaatlııtl 
iliın olunur. (7273) 
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1 
-- 1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

·147,56 33,o7 Aksaray ynn~ın yC'ı inde Camcıali malıalle•inlıı Hü· ••••••••••••••••••••••••••••~ 
yük Reşitpaşn caddesinde 3 iincü aclaıla 2 hariln ııu- I - İ<luremlzin ihtiyacı için nümunesi mucibince G6Xl00 eb'adınd• 
maralı ve 11 ,89 metre murabbaı sahalı arsa. :woo top ikinci hamur kağıt pazarlıkla satın alınacaktır. 
Fullh yangın yc.'rlnde Hasan Halife ııınlınllesinln ıı _ Pazarlık, 23/ VIII/940 cuma günü saat 15.30 da Kabataştıı 
Snngüzel caddesinde 118 inci adada 1575 harita nu-

29,00 2,18 

!'\~2 50 24,lfl 

87,60 6,öG 

7!;2,00 fiô.40 

maralı ursa ınkasında 29,20 metre murabbaı snhnlı 
arsa. 

J\nr:ı.gunırük ynngın yerinde Muhtcsip İskC'ndcı· mıı· 
hall<'sinin Fevzipaşa caddeslncle 189 numarataj ve 45 
harita numaralı ve 21,50 metre murabbaı sahalı nr!la 
Aksaray yangın Yf'rlndc l\limar Kemaleddin mahnl
lesinin Şehnameci sokağında 13 ünr.ii adada 24 mı -
marntnj numarıılı ve 25,00 metre murııbbnı snhalı 
arsa. 
Fatihi<' Ila"nn Jlııllr~ mahallesinin Ocaklı sokağın
da !l!J ııncu :uladn 4 nuınar:ıt:ıj ııumınıılı ve 319,:10 

metre ıııur111Jbaı sahalı arım. 

Tahmin lıedcllerlle ilk leıniııııt miktarları yukarıda ynzılı ar•alıır 
ı:atılmak Ü7.l•re ııyrı ayrı acık arltırnıııya konulmuştur. Şnrlnaml'ler 7.:ı

hıt ve Muanıeliıt Mudiirlıığıi knlcmıntle görülecektir. f!ıulc 5/ ()/f!40 p Ct · 

şembe günü saat H de Daimi 1<.:ncuıııencle vapılııc:ıktıı . Taliplerin ilk ti' 
minat nıakbur, \"eya mcktuplaı·ilc ihale günü muayyf'n ıınattc DRlmi 'Eıı 

Levazım ve )lühayaat şubemizin alım komisyonunda ;o;apılncaktır. 

J iT N'ümune her gün aılı geçen şubede görülebilir. 
ı V - f ı;tcklileıin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 1500 

liralık gü\·eıımc pnrnlarile biı-likte nıezkur komisyona müracanUan. 
(7527) 

• • • 
l Şnı-tname,;i mucibince 6/Vlll/!l40 tarihinde ·l adet emaye tan• 

kın knpalı zarfla yapılan eksiltmesine tıılip zuhur etmediğinden yenidell 

pazarlığa konmuştur. 

II - Pttzarhk 5/ IX/940 perşembe günü saat 16.30 da Kabataş~ 
ı.evıızım ve ;\lübayaat ,ubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartname sözü geçen şubeden parasız. alınnbillr. 

l\' İsteklilerin pazııl'lık için uıyin olunan ı,rün \'C saatte teklif 
C'clı>cckleri fiy:ıt iizcriııden '/u 7,5 güvenme paralarile hirlikte nıezküt 
knıııl<ı) onn mürncantları. (7575) 

İstanbul Defterdarhğından : 
Londra 
Nevyork 
Parb 
Mllaııo 
Cenevr. 
Amater. 
Beri in 
Brüksel 
Atına 
Sof ya 
Prag 
Mııdrtt 
Vıırşova 
Budapef. 
BUltreı 
-Belgrad 
Yokoha. 
Stok hol. 
Moıkova 

1 Sterlin 
ıo:ı Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 lav. f'r. 
100 Florin 
100 Rayltm• 
100 Belga 
10"> Drahmi 
lOD Leva 
100 Çek Kr. 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 

S,2-1 
132,20 

31,25 

Mektebin 940 mali yılı ihtıyacı olan yukarıda yıızılı dört partı yl. 
yecek açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme Cağaloğluııcla Yük~ek l\lck
tepler l\luhasebecilığınde ynpılacııktır. Şartnameler Scllmiycdc mekteılte 

gorulebilir. Vericilerin bclll 1,rfin '\e saatten cvvl'I yııtır .ır:ıklaı· ı tcıııınat I 
m:ıkbuz.Jarı \'e aı anılan diğer ve aıkle komı \ona gri m it rı. ( ;:;5 ı 

cümenıfe bulunııınln rı . ( 7605) 

İstanbul Defterdarhğından: 
Şışlıde Abideı Jlurri)<'l ~okıığında 224 nunıııralı kiır~ı r ev !1000 lirıı 

ınulıammen lıcdclle ve kupalı ınrr usulıle bılmüzayede ıoatılncnktır. 'Mu
:uıyedc 9/ 9/ 940 pıı z:ırtec;l ı:.-;ilnü snnt 15 dr Mılli Emlak l\lüılOrlüğüncle 
toplanacak olan konılo;yondu açılacaktır. Muvakkat temınnt 676 liradır. 

Muham- ll!uı•akkaı 
men bedel temfnat 

lıfnlıallcsi Sokağı No. Ciıısf Lira Lira 

Şıııll Balıııoğlu 10 Kurgir fabrika 3150 237 
> Meşrutiyet Kağıthane 224 Kurglr ev 1800 135 

100 Din r 
100 Yen 
100 l.vcçkr. 
100 Ruble 

0,9975 
1,62l:i 

13,-JO 

26,~32.> 
0,62) 
3,17.> 

31,'l67S 
31,00> 

1 
ESHAM VE TAHVİLAT 

Anadolu demlryolu 1 ve 2 41,0) 
Sivas· Er.:uruın :ı 20,-

" " 3 19,85 

,. 
Ergaul 

• ~ 19,96 
" 6 19,96 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 1 

Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ıhtlyncı lçın muhtclıf eb'atlı 159.750 ton muşckkel demir 

kapalı tnektupla teklif ıstemek suretlle satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 3350 liradır. 

3 - Tekliflerin levazımdan parasız tedarik edılccek şartııamesin

dekl tarifata uygun olarak ı 6/ 9/ 940 pazaıtcsl güniı saat 17 ye kauaı 

Metro hanının 4 Gneü kııtındakı levazım nıiıdürlüğüne ımzn mukablliı\-: 

de Yeri1mcsl lazımdır. (7316) 
----

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
J tanbul Paket po«tahanest elektrik t.csisatı ifi açık eksıltmC'ye ko· 

nulmuştur. Eksiltme 28/8/940 çarşamba gunü saat 16 dıı B. Postane 
binası karşısında Valıde hanının ikinci katında id~remlzln umumi depo 
muhasipliği odasında toplanacak müdürlük alım satım ~omisnnunda 

Tnlıplerın muıayede giınu saı.t 14 e kadar teklif mt'ktuıılarını mu\ıık 
kat teminatla birlikte ve mühürlü zarf derununda komısyon l'eisliğlnc 
makbuz mukabilıncle ,•ermeleri muktezidir. ( 7572) 

Sivas Nafia Müdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye konulan İID: Sivas - Malatya yolunun 0-l-400 : 

o..ı.814 kilometreleri arasında 412 metrelik kısmınn paıke fcışi için taş 
ihzar-atıdır. Bu işin keşif bedeli. 1_4200 lira 10 kuruştur. 

2 - Eksiltme 26 /8/ 940 tarılııne nıüsadif pazarlesl günü saat 15 
de Viliıyet Daiınt Encünıeninde kapalı zarf usulile ynµılacaktır. 

3 - Bu işe ait evruk şunlardır: Keşif hülac:a .. ı. metraj cetveli. fı. 
:vat silsilesi, tesviyei türı:-hiye ve eo e ve köprüler ve kargir inşaat fenni 
Gartnamesı, bayındırlık ışlerı g_enel vartnanıcsi, fenni şartname, eksilt
me şartnamesi, mukavele suretı. 

Yukarıda yazılı kiirgir .fabrika ile ev açık arttırma ile satılacaktır· 
Arttırma 9/ 9/ 940 pa1.nrtcsi günü saat 14 de 1\lflli Em\Uk l\lüdürlüğündll 
toplanncak olan komisyonda yapılacaktır. Taliplerin müzayede günfi 
rııuuyyeıı gün ve saatte hizalarında yazılı muvakkat teminatile komi<· 

yona ınümcaatlıırı. 

Satıhk Değirmen 
Eziııeuc kurulu 70 beygir kuvve· 

tinde Gazocnn motHrii ile 5 vals 2 

Pilançister lııvaş takımları, banko 
vcsalr takımları ile beraber. Talip 
olaıılnr mahallinde görmesi. Paz.nr • 
lık için lst:ınbul, Galata, Necatlbey 
Cnd. No. 109. 

(7571) 

Merkez Banknsı pCfln 
Türk Borca 2 
Dış Ticaret Hl•se aeııedl 
A. tertibi 

19,39 
102,SO 
18,10 

0,74 

yapılacaktır. 
Keşif bedeli HIOi lira 20 kuruş muvakkat teminat 186 liradır. 
f stekUlcrln ol baptaki keşif ve şartnameleri görmek ve movakkat 

teminatlarını yatırmak üzere idarl kalem levazım kısınma, eksiltme gun 
ve saatinde de en az bir taahhütte 1000 liralık bu işe benzrr iş yaptı. 
ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilü· 
yetine ınürııcnatle ek!'.lltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 
940 yılına ait. Ticaret Odası vcslka&ı ve muvakkat tcır.ınat makbuzıle 

4 - Eksiltmeye girebilmek lçln taliplerin 1065 hra 6fl kuruş muvak· 
kat teminat vermeleri ve Villl.yet makamından alınmış ehliyet vesika· 
sıle Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına dair tescili hüviyet varakası ib· ı.'°'-:::::~=O=r=Sa=h:;:a=r=:=.1=~:=.1 =a:=ıt=m==:f~jy=a=:tla1 
raz etmeleri lihımdır. Ö " 

I> - istcklUerin teklif mektuplannı eksiltme yapılacak tarihten bır 
11aat evvel Encümen riyasetine vermiş ve mukabilinde makbuz almış ol-•MUtUIHllllllHHllllllllllHtttlUUlllltllltlllllllllıMJtlllfllt 

İTİZAR - Münclericatımızın çok
lugu yüzünden (Tüı-klerin elinde bir 
Moskof Çan) romıınımızı koyama
dık. Karilerimizden oıür dileriz. komisyona müracaatları. (7090) 

maları ı:ıarttır. . 
6 - isteklilerin ehliyet vesıkası alabilmeleri için cl<siltnıe günün· 

den en az 8 gün evvel istida Ue Vilayet makamına murııcant etmeleri 
liizınıdır. ( 7052) 

----~----------~-------"":""-~--
Büyük casus romanı - Tefrika No: 6 

SUSUN ~ G . 
·---ı I ~ YERİN KULAGf VAR~ ~ ;/ 

Nakleden : CİM MiM 

Geçen kısıınların hul5sası 

Naklcttiglmiz eser Liza Hol
mcycr iamiııde Alman Gestapo
sunda çalı§an genç bir kadmın 
eseridir. 1111 kadın cl11ovm Anıe
rikadadır ve bır Fransızı acwırek 
onunla Yeni Dun11a11a. kaçmıştır. 
Hdlen ff va~ndadl!". Liza, Mu
tıihte bfr birahane işleten bir a
damın kızıdır. Babası Hitler n
jimine dıifman olduğu için mem
lekett ürkedl11or. Genç kız 16 va
şında11ken Hltlsrcl olan ağabc11t
• le kal&11or. 

llimlerdcıı aldığı bir emri oku
makla ba§lıyor. l{endisinc Holan 
dada bir ı-a:if c verilmiştir ve 
bundan istihraç ediyor kt, Al 
manva, daha 1,chuıtanın üzerine 
ırürümedcn dahi, Holandayt isti
la etmeyi düşiimnu~tıır. Bıı ara
da Liza, mazisini dıl~ünt'lyor. il ıı 
nuz ı 6 11arı11da111ccn tek baıına 
kalarak flurtlcrc baelılJ"r. 

sorııyor, aldıyı cevap men/ ıdir. 
Paul: clatersım derhal eulımcllm, 
fakat ealıitei:, iabataı::> dıyvr. 
Bu, genç kız üzeri1ıda aksi bir te· 
air yapıyor 11() cıı·det cdıyorlar. 
Yolda kuytu l:öıelcrc çcldliyor
lar. 
Biz de Pnul'le bir nğacın altına 

iliştik. Ben konuşmuyordum. O 
mütemadiyen müstakbel proje -
lcrden, kuracağımız yuvndnki sa
adetten bahsediyordu. Sarı başı
nı dizime uzatmıştı. Bazan kolla
rını boynumun etrafında hnlkalı
yor, kendini yukarı doğru çeki -
yor, ve dudaklarımı koparırcası
na öpüyordu. Bende ilrkeklik 
kalmamıştı. Yalnız dört sene ... 
Beklemek, yarabbi, bana çok u
zun geliyordu. 

Nihayet bu endi;,cmi izhar et-

11ene be~lememe im~a~ Y?k. Fır-ı temin ed.i~·or~u. Ben de o hayata 
ka emrınde bir agnl>eyım var. kntlannbılırdım. Ben de o eve ge
Yarın onun ne olacağı. ne tarafa lin diye girebilir, ve kaynannma 
gideceği malum değil. Bu işi is • yardım ederdim. Aldığım terbiye 
tersen biz burada keselim. Ve icabı, fazla müşkülpesent değil-
ben babamın yanına döneyim. dim ve bu İ'<i mükemmel başara-

Sevgilim kızdı: bilirdim. 
- Ayrılmak . . dedi .. bu belki Ozüldiım. gözlerim yaşnrdı ve 

kolay olur, fakat bir nazi kızını, sustum. 

sosyal demokrnt Yahudilerinin Fnkat bu arada şunu da itiraf 
arasına koyuveremem. edeyim ki, Paul'e karşı beslemek-

- Peki, öyleyse ne olacak? te olduğum muhabbetin de ru • 
- Senin sandetin için düşüne- humda sarsıldığını hissettim. ilk 

ceğim. • defa kendi kendime : 
Fazla ileri gidemedim. Bu ce-

vap değildi. Fakat onu herhangi 
bir karar almıya icbar etmek iz
zetinefsime dokunuyordu. Yine 
eustum. 

Paul de fakirdi. Babası yoktu. 
Annesi, başka memleketlerden 
tahsil için gelen talebeleri 
de 

- Bu çocukça aşk oyunlarının 
arkası hiç gelir mi) Apttıl kız .. 
diye söylendim ve ilk defa biraz 
da et zevkinden doğan bir hay
ranlıkla baktığım erkeklerden 
soğudum. 

Akşam geç vakit eve 

Hamldty-e, Reıadlye 
Kalııa Beılblı ilk 
KUlç• altın ırra1Dı 

Lira a<r. 
2170 

90 OD 
J 49 

ğişmiı buldum, fena halde sinir
liydi: 

- Nereden geliyorsun~ dedi. 
Anlattım .•. 
o ciddileşti: 
- Bana Lak Liza .. dedi, senin 

tuttuğun yolu kat"iyen beğenmi -
yorum. Jçimde acayip bir hissi 
kablelvuku, yakında başına ta -
mir edilmez bir felaketin gelece
ğini haber veriyor. Çocuk değil
sin. Fakat hirdcnbire aklı başın
da olmıyan kızların yaptıkları 
çocuklukları yapmıya başladın 

Cündüzkü hadiseden muztarip
tim. Gözlerim yaşardı: 

- Ne yapayım Friç) dedim. 

- Sen kendi hattı hareketini 
tnyin edemiyorsan, . ben senin i
çin bir hattı hareket çizeyim. 

Sustum. Friç biraz düşündü: 
(Devr,mı var) 

TELEMETR • KRONOGRAF 
Çelikten en yeni modell s~ lir• 
Altından 18 ayar 135 lira 

Hasaa. - Sağlam • Zarif 
ve ıs aene ır•rantllidlr. 

SINGER SAAT 

Mağazaları İstanbult Eminönü 

Zayi 
Nüfus tezkeremi, manş cOzdanı • 

mı, malüliyct ve ikamı, askerliktell 
ihmç vesikamı çaldırdım. Yenilerini 
çıkarncafnmdıın eskilerinin hüknıil 
yoktur. 

Kilçükpaznrdıı G numo:ralı hıı· 
nede 12!ll doğumlu Şaban oğltl 
Halil. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 
DiVPr>volu 104 

Muayene ımaUeri: Paz.ar hariç 
her gün 2,15 Tel : 22398 
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