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Askeri terfiler Garson 

b~ ese~ esinden 

• 
yenı ~·;;;Ji~~;~·-ıMaarifimizin 

Alınacak ibret! y • ı · • b 
«Akşam» gazetesi dünkü nüs- enı ıste ıle ir Orgeneral 

hasında ıarson meselesinden bah- d •• G U 
lederken fU dojru sözleri sÖylÜ- ort eneral tıe dört nava 
Yor: 

«Avrupada kan gövdeyi cö • G ı • k 
türürken istanbulda Rumen ıar·ı enera l QZQnlgOTUZ 
•onlar (Rumen yanlııtır, Ruman- • . . . • . 
val d k 1• d ) "d t .. Ankara, 21 ( Hususı muhabırımızden telefonla) - Aıkerı terfı 
1 l eme azım ır a e a ıu - ı r t • b .. 1 d . . b h . . .. niin 

1 
• ld ~ ı:; esı ugun er e son şeklını alacak ve u afta ıçınde yuksek 

mese esı 0 u.ıt t d 'k d· ı k ·· M'll" M '.d f V k "I · Z · 1 • d · • H k'k t A d b' k 1 ar. ı e arze ı me uzcre ı ı u a aa e a etı at il era aıresı 
a 1 a en vrupa a ırço R · · G 1 Al,d' T d f d f t b 1 ·· -: ... J '- • 

hl illetlerin hayat ve mematı mev- ı~ Heı~ı ~~f!~a .. 1 an . ır ':.r~ . ın ~ı° s dan u a . ıoturu ece.tır. 
zubab solduiu, dahaı doirusu bir ı d .~ erh a ıguna gol~c kyer.ı ter,_ı dstesı e or umuz ılk defa olarak 
laayl' • · · ·ı ort ava genera ı azanmaKta ır. 

ısının cenaze merasımı e B 1 - · - · · -- 1 b 1 ld - b. d un ar TuP'hay Zekı Dogım, Ş efık Çakmak, Yahya Razı ve Ce 
--:rıu u unu ugu ır sıra a ı· ıd· B 1 - · · iat•-b ld ·· b R l • • ır. un ardan baıka T ugbaylardan Mehmet Nun, Zekı, Ke -

.... u a uç eı umanya ı ~ T.. k k·ıı · d H ' 
rar b .... k b ' 1 h 1 . . ~nan ve um omutan ve ı erın en asan Atakan ın ceneralliğe 

sonun uyu ır mese e a ını r f . d · ·· r. d . •lrn t 1 · b I j ter ı e eceklerı ~oylenme"t~ ı•. 
ası ve gaze e erm u mese e- G ll · · d Ah _J h G ·· ' ~e ••t 1 I t h . t l • enera erım12 en nuna man ıurkan ın Orıeneralliı-e z 

ı ıu un ara yazı a ıııs e me erı k . b ' · ·- • bı·r f 1 ·b· ·· ·· .. 

1 
ı Erokay ve Kurlce c nın Korgenerallıge terfileri muhtemeldir az aza gı ı goı unur. · 

Fakat bu küçük · meselenin • -

böyle büyümesinden veya büyü- A k •t l • 
~:::.sinden cazeteler mes'ul de- s er Ql e erıne 

Esasen mesele, bir bakııta gö-
ründüğü gibi küçük bir mesele d 
de değild ir. çünkü. d ikkat edile- gar ım 
~ olursa , meselenm, Rumanyalı t,;... 

• 
ıçın 

• 
ıarsondan ziyade (mütehassıs) 1 
celbi davasına dayandığı görülür. 

Dahiliye Vel{aleti vilayetlere 
şimdiden bir tamim yolladı 

Amerika ile 
ANLAŞTI 

Af manga yola gelin
cige kadar /ngiltere 
harbe devam edecek 

Londra, 21 (A.AJ - Lordlar Kama· 
rnsında Lord Halitax Hariciye Neza • 
reti işleri hakkındaki• müzakeratta so· 
rulmuş olan bazı suallere cevaben şu 
beyanatta bulunmtıştur: 

Blrle,ik Amerikaya kira esası ıize -
rine verilecek olan üslere mütedair 
tarsııu iki hükumet arasında yapıla -
cak müzakeratla tesbit edilecektir. E· 
sas iızerinde mutabık kaldık ve emi -
nim ki, tafsilfıt müzakerelerinde mü· 
him müşkülat zuhur etmiyecektir. 

Almanya tarafından illin edilen ab -
luka hakkında lord şunları söylemiş· 
ür: 

Keyfiyet, ticareti bahriyemizin vazı. 
yetinde hiçbir tebeddill husule getir -
memiştir. Gemilerimiz, İngiliz donan· 
ma ve hava kuvvetlerinin himayesi al
tında limanlarımıza gırlp çıkmakta de· 
\·am edeceklerdir. Büyük Britanyaya 
gelip avdet etmekte olan gemi tonaJı 
gemilerimize yapılan hucumların şid· 
detlcnmesinden C\'Velki aylarda kayde
dilen tonajın aynıdır. 

Lord llnllfax. İngiliz havacılı 1 ına 
hıırmctlerini bıldlrdiktcn sonra şöyle 
de\ am etmiştir: 

inkişaf programı 
7 senede 28418 kög öğretmen 

ve mektebe kavuşuyor 
IAnkarada Politeknik ve Teknikum açıhyor~ 

... 

F ilhakika bizde senelerdenberi 
çok esaslı bir mütehassıs davası 
vardır. Bir aralık ufak veya bü -
YÜk her iı için derhal Avrupadan 
nıütehassıs celbine kallwşılması 1 
nıoda olmuıtu. Mütehass ısa ihti-
Y•cımız yok mu? Şüphesiz var. 

Bugün medeniyetin akıbeti. vasati 
yaşları yirmi iiçü geçmiyen ve fakat 1 
mııharet ve cesaretleri belki dünyayı 1 

(Dtvamı scılıif~ 8. ıutıın .'l dt) ı a;~itllt~·~ 

Büyük sanayie ait, memleketin i-
~arına müteallik birçok b üyük 
lf~erimiz var, ki bunla!• baıara -
hılmek için bu iıleri bizden evvel 
lllun tecrübeler geçirdikten son-
ra tekemmül ettirmiı olan A vru-
palıların bilgilerinden İstifade et· 

1 

Somalide harp 
-·-

İN GİL İZ 
rnek mecburiyetindeyiz. Bund an 
on bq sene evvel ıünendifercili-
ie bqladığımız zaman bu büyük ~ 
İti yalnız kendi mühendislerimizin 

.J arifin inlciıaf progıamıntla •:ı mühim y•r ayrılan t•lı11ilı t•clri•attır. R••İmde 

Ve İfçİlerİmİzin himmet ve e ayre
:>an'atlar mclıtt•hind•lci •tö/ycl•rdcn birintl• çalııan tal•bcl•ri 6ÖrÜ)'Or•ana• 

tile yapamazdık. Büyük büyük 
köprüler kurulacak, demiryolu 
ıüzergahına çıkan yüksek dağlar 
delinerek tüneller açılacaktı, 
bunları ancak Avrupalı mütehas
•ıslarm d claletile yapabilird ik. 
Mütehassıslar getirttik, onların 
tecrübe ve bilgilerind en istifade 
~ttik, bugün büyük iftiharla söy
lıyebiliriz, ki artık, tab iatin yer 
Yüzüne serpmiı olduğu binbir a- , 
1'12ayı ve maniayı cimi bulunan 
büyük ülkemizin herhangi tara -
fında yapacağımız demiryollarını 
l~mile kendi mühendislerimiz, 
llıilnarlarunız ve i,çilerimizle mü
lcemınel surette ba~a_rıyoruz ve 
hunu da bir tek adamın himmeti
ne, sabır ve metanetine, fikir ta
kibine medyunuz ki o da muhte
rem Devlet Reisimiz İsmet İnönü
dür. 

Japon bc.mbardımanına 
Yarın da ıimendifer kadar 

lllÜhim olan ve memleketin mü -1 
nakale hayatını tamamlıyacak - ----- - ------
h.ulunan limanlanmızın inşası i -
Çtn de yine mütehassıslar celbe -
deceğiz ve onlardan da liman 
Y•pınak usulünü öğreneceğiz. Ke-
~ bazı büyük fabrikalarumz, fen
İi ~esisatımız için de vauyet böy
i e~ır. Fakat böyle büyük ifler 
Çın Avrupalıya muhtaç olduğu -

ll'luza bakarak, memlekette ya
Pacağunız her yeni iş veya düzel
teceğimiz her eski iş için bir mÜ· 
~e.~sıs celbine kalkıımak, tabii 
lfı ıfrata vardırmak ve ifrata var
~ırılan her iıde olduğu gibi yan· 
lf Yola sapmak demektir. 

TROÇKİ 
ÖLÜM 

HALİNDE 
Suikasdçi bayıhncıya 

kadar dayak yedikten 
sonra tevkif edildi 

ufrıyan bir Çin f•hr i 

Uzakıarkta lıarp .__ ___ _ 
ÇUNGKİNG 
ŞEHRİ 

YANIYOR 
Japon tayyareleri şehre 

tonlarca yangın 
bombası attılar 

Çungking, 21 (A.A. ) - Jo~vvelk1 

1 
1 1 

Aden~ ~apılacak.1 RUM AN YA 
her tur lu taar ruz 

akim kalacak Maca istanla 
Kııhırc. 21 <A A.) - İngihz hııva 

kııvvetlerlııın teblığı: 
19 Ağustosta Habcşistandaki ve İtal

yan Somalısindckı hava meydanlan ü
zerıne cenup Afr ıkası hava fıloları ta
rafından aynı uımırnda keşif ve taarruz 
uçuşları ynpılmı$tır. Ncga'daki radyo 

, ı stasyonu yakınına bombalar düşmüş, 
1 :\'eghellı 'de bınalar hasara uğratılmış 

l ve Yııvcııo·da yerde bulunan Carproni 
tııyarelerinc bombalar isabet cttiril-
mıştır. Afmadu'da bir iaşe deposuna 
tam isabet vaki olmuştur. Dun bom -
bardıınan tayyarelerimiz Dircdua'da 
hangarlara \'C dcınıryolu garına hücum 
etrnışlerdır. Bütı.ln bombalar hederıeri
nc duşmuş ve bır hnngnrıı tam lsııbet 
k:ıydedılmıştir Tay:,·arelerimizden biri 
donmcmistır. 

Dessie hava meydanına bir hücum 
yapılmış, meydnndakl binalara bomba· 
l.ır ısabet etmı::tır. 

1 (Devam ı sayfa 3, sütun 2 d") 

uyuşamıyor 
_.. ...... _ 

Müzakerelerde 
bir anlaşmıya 
varmak ümidi 

kalmadı 
lliıkreş, 21 (A.A./ - T urnu Se

verln'de :'ıl acar - Rumeıı heyetleri a
rasında cereyan eden müzakerede 
bir anlaşmıya varnıa1< ümidi görul
mcdiğindcn Transilvanya hakkında 
Macarlarııı serdettik~eri talepler me 
selesinin mihver do"?vletlerinin hakem 

( Devam ı sayfa 3, sütı.ın l de) 

· • l!te bu müfrit mütehauıscılığın 1 
' 

Zilııren küçük gibi görünen bir nü 
lllunesi de ıu mütehassıs Ruman
Yalı garson it idir. Bir kere ıar
~nl~k ö?'l~ izam edilecek büyük 
kır ~ mıdır ? Saniyen T ürkiye, 

1 
gün 11e diın Japon tayyareleri tara- ,,. , 
fıııdan yapılan gıindüz ve gece bas· 1 

r kııılarıııııı tevlit l:ttİğİ yangınlıır 'I T. t k·ı· 1 RUMENLER 
Dobru.cayı 

VERDiLER 
endı görgüıü ve bilgisile b ir gar

t°n Yetq tirmekten de iciz olacak 
•dar geri bir memleket midir? 1 

Avrupada hakikaten ıarson 1 
~ek~epleri var mıdır, yok mudur, 
I •lnııyoruz, eğer varsa Avrupalı· 
b~~ ~a böyle bir mektep açmakla 

UYlik bir budalalık etmiıler, de
tnektir. Nihayet frenklerin her 
~aptıkJannda isabet olduğunu 
&cı:izetrnek ve laer iflerini taklide 

1 
klfmak, onlara cidden layık 

0 rna~ıldan payeyi vermektir. Biz 
rençlık çağımızda Fransada bu -
Unurken, okuma ve öğrenme aa
~ında o memlekette edilecek 
b•rnahdut istifadeyi çok takdirle 

eraber, lüzumsuz, münasebetsiz 
~e taınamile rippelikten ibaret 
:Yle feyler ıörmiif tük, ki da.!a,ı 
~rnandan «memleketimiz in _ 

•anı ve İçtimai birçok feylerd e 
(Dev.mı 111yfa 3, ıütun 4 te) 

Ebiizziya Zade 
VELİD 

1 çunırking;'in ticaret n,ahaıiestni he- JCare Ve 1 l 

Ill eksıko, 21 (A.A.) - 1'rotsky dün 
öğleden sonra uğramıs olduğu tecavuz 
dola:> ısilc şimdi hastahanede nazik bir 
vaziyeı c bulunmaktadır. Mumailcyhin 
katat:ısı :;arılını.ştır. Doktorlar, hasta· 
nın aıı b~.ın ölmesi muhtemel olduğu
nu söylemektcdi ı ler. 1 rolsk~ 'ye ar-

(Devamı sayfa 8, ıUtun 6 te), 

men hemen tamıııncıı tahrip etmi!i· • 
tir. Japon tayyareleri tonlarca yan· ı t b ı 
gın bombası atmı~lardır. Yanan bi· ve S an U 00 
nalarda yüzlerce kimsenin kalmış 
oınıusından korkuı ıımktu ve öııı ve Ekmek meselesi 
yaralı adedinin blııdcn fazla olduğu 
zannedilmektedir. , 

Dün bankalarla ınağaza, lokanta 
ve tiyatroların bulunduğu mahalle 
ha!U yanmakta, nlevlcr en az 15 sıra 
blna}'I kaplamaktaydı. Asker, jan • 
dnrnıa ve gönüllüler yangınları sön· 
rlünncğo ve intizamı temine memur 
c<lllnıiştir. Hasar geçen mayıs ayın
dakinden de .fazladır. 

N. Topçuoğlu, fiyat· 
lana hıdlrilme•İ için 
lizımgelen emirleri 

verdi 
İzmiı·, 21 (Hususi 'Muhabirimiz

den) - Ticaret Vekili Nazmi Top
çuoğlu bugün .Aydına hareket etmiş. 

askerııek tir. Bu geceyi Knrakuyuda geçirecek 
ve yarın Aydında müntehiplcrilc 
göı·üşerek milstahsillcırin dertlerini 

ispanya 
hizmetini iki 

seneye çıkardı 

dlnliyecektir. 
Nazmi To~uoğlu cumaı tesi günü 

iznıirc dönecek \' e Tırhım vapurile 
Jstanbula hareket cd~cktir. 

.Mud11d, 21 (A .A.) - D.N.B. ajan· Ticaret Vekili bugün serg ide muh· 
sı blldiriyoı· : telif p:ıviyonları ziyaret ctnı işUr. Bu 

Resmi Gazete mecburi a .. kcrllk hiz arada lı::tnnbul Toı:ıınk Ofüıi :M üdü
meti hnkkındıı. .yeni bir kunuıı ııeş- rliıı fı dıı k,ılrnl "'J. • ·ı:k Lugday fiynt
retmiştir. Cüınhurlyet zamnıı.nda as· laı ı u::..:ri l'de ı z.ılı .t nlmış \'c ekmek 
keılik müddeti bir ay olduğu lınlde fi):ı lmm yilk clmcıı•c i için icap c
bu müddet simdi iki seııe olarak t cs· den tedbirlerin alınnu."ılll emrctınlş.. 
~it cd lmcktcdir. 1 tir. 

- ·-
Bulgar kıtalar• 

terkedilen arazi
yi işgale başlıyor 

O. N. 8. Anlaşmayı 
tekzib ediyor 

Biikreş, 21 (A.A.) - Rcutcr bil· 
diriyor : 

I>olırucıı hakkın la , B\ılgnr1stanla 
Hı..ınnııyıı aı a ııı fa ıı ı~laşma yapıl -
M'. il'. < rııiova mı.iz, kcı cl cıi neticc
sınde varılan nıılaşu•a ~ eni hudud tı 
1912 hudut luıtlında t c bit <'tnıck.e· 
<lir. 

n.umnnya tarafıııd, ıı Bulı;nrista • 
na üç vilayet tcrkcclilmektcdir. Buıı

{Otvamı sayfa 3, sütun 5 t e) 

Ankara. 22 (Husus]) - Maarif VekA-ı için inkişaf proıramını tatbike 
tı Maarif Şıirasında kararlaşmış O· vernıi~tir. 

n ilk. orta, yüksek ve mesleld tahsil (Devamı uyfa 3, ıUtun 6 4 

B. M. Meclisinde 
Askeri ceza kanunundaki 
tadilat müstaceliyet kararile 

tasvip edildi 

Hariciye Vekilimiz, harici siyaset ha 
kında parti grupunda izahat verdi 

Ankara, 21 (A.A .) - Büyük l'ılil
let Meclisi bugün Şemseddin Günal
lay'ın başkanlığında toplanarak bazı 
devlet nlncaklarının tahsil sureti 

hakkındaki kanun Hh · ı asile zel 
den zarara uğn:ran be leli nakdi 
radına ve vakıf mcmb:ı sularile 

(Devamı sayfa 3, sütun 5 t 

···························································································· 
Şanghayda bulunan 

İNGİLİZ 
KITALARI 
ÇEKİLİYOR 

İngiliz - Sovy 
münasebetle 

düzeliyor 
iki taraİ .. ~rasın 

J 
- -- müzakerelerin itı 

aponlar Hong- lô.f la neticelenec 
Keou mıntakasını ·· •t d·ı· • 1 d umı e ı ıgor 

ışga e evam 
ediyorlar 

Şang-hny, 21 (A.A.) - Şanghny
dnki İngiliz kıtantının geri nhnma 
ame11yeslnc bugün buı;lnnncaktır. İlk 
kafile. J:ıponlar tarafından işgal e
dilmekte olan Hoııg-Keou mıntaka. 
sını geçerek irkap i ııkclesinc vasıl o
lacnktı r. 

Japonya Holanda Hindiatanını 
ve Hindiçiniyi istiyor 

Toklo, 21 (A.A.) - D .N .B. : 
Hariciye Nazırı l\lntsuckn, inıpa· 

ratoru Hayama sarayında ziyaret e
derek harici politikıı hakkında ra· 
porunu takdim ctmielir. 

Bu ziyaretten cvvcl, Başvekil, 
Hariciye vcı Ticaret N'azırlarilc bir 
ordu mümcss ill ve Holıındıı Hlndis
tanına murahhns tn)•ln edilmiş olan 
General Koiso arasında bir görüş· 
me ~·apılmıştır. , • 

Pıınazyntik polıtika çcrtcıvesı da· 
hilindc Politezya mmtaknsmdaki Ja. 
pon s iyaseti hakkında bir mutaba -
katı efkür husule geldiği zanedllmek 
tedlr. 

J pon ı.iynsi mehnfilince Polltcız
~·a politika!lındnn maksat, H olanda 
Hindistnnı ve Hindiçini de dahil ol
mak üzere bu mıntakaların büyilk 
Asya ikUsndi snhnsımı ithal cdUip 

(Devamı aayfa 3, ıUtun 4 de) 

lngili~ • Sovy•t mlinoube 
hakkında dün bir nutuk 

liyen /ngiliJ& dom.nyonl 
na::ırı Cald•cot• 

J,ondrıı, 21 (A.A.) - Loıdlar 
marasında Dominyoııl .. !" Nazırı 
Caldccote, Churchill'iıı harp ha 

(Dcııamı sal if c 8 siılıııt 8 
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Sinemacılar 
Berber dükkanında 

KANLI BİR 
KAVGA 

alkın Şikayeti v~GtRtÇU iiM• ......................................................... 

müşkül mevkide 
...................................................................................... 

Mahalle içinde sabaha kadar 
caz olur mu? 

ile sevgilisi Gilzel bir örnek 

Sinemacılar diyor ki : 

Arap Ahmed keıı dlaha· 
den evvel traş olduğu 
için bir adamı yaraladı 

Halk, sayfıyelere i~tirahat et· 
mek için çıkar. Biz de bu emelle 
Adaya taşındık. Fakat bu
rada ta mahalle içlerine kadar 
aokı.ilan gazinoların ıabahlara 
kadar devam eden •e t:thammfil. 
sırz bir dereceye varan r adyo ve 
ıaz gürült üler inden bir gün bile 
istirahat etmek imkanını bula
mıyoruz. Adanın en Bakin bir 
ltoşes!ncle T illa 1sml~de bir ga
zinonun her gece eglence namı 
nltınJa tertip eUlğ! lklye, Cçe 

kadar ıüren gürültfiJQ toplantı
lar bütün mahalleyi btzar et
mek~dir. Şehir içinde gilrültü 
ile mücadeleye uğra§ılırken sa y
fiyelerde şehri gölgede bıraka

cak gürültülere mfi11amaha et
mek ne dereceye kadar doğru· 
dur? Alukadar nıakamların na
zan dikkatini celbeder, ej(lence 
ve uyku saatletini tayin etmesi
ni bekleriz. 

Yakalanıp ciirmümeş
hut müddeiumumili

iine verildiler 

Univeraite Rektörü C. Bilsel'İJI 
bir mektubundan, ismini ilan et· 
mek istemiyen değerli ve baroi • 
yetli bir vatandqla refikasının, 
her yı.I Hukuk fakültesinin dör! 
sınıfında birer talebeye tevcih e· 
dilmek üzere 600 lira vakfetmif 
ve bu yıla ait 600 lirayı Rektör· 
lük emrine vermiı olduklarım öğ· 
rendik. 

·Arap. !Akabile marut Ahmet adın· 

Y • f • •- fı d J il da birisi, ""elki gfin Aksarayda Mus
enı men me ııarer.en, arp o ayıı e tatanıa berber dtıkkAnına ııunif ve 

Çatalcada yoğurıçuluk yapan Mus
tafa oğlu Naim adındn birisi, gez· 
mek üzere İst.anbu:a relmiş ve bura
da 18. l!I yaşlarında Araksi Suzan 
adında bir genç kızla tanışmıştır. 

Evlı ve dört çocuk sahibi olmasına 
rağmen felekten bır kaç saat çalmak 
nıyetinde olan Naim, evvelki akşam 
kı:r.la beraber Yenlknpıda bir gazino
ya gitmiş ve tenhaca bır masa seçe
rek i~ıneğc başlamıştır. 

... li kın k " • f k t ' khl b blr koltukta oturnralıt traıı olan Ali ana J lii1 ta çe ecegız, • • mera arımızı u dında bir mtişteriyl kolundan yakalıya-

yıt da gÜzeJ filmlerden mahrum edecek değiliz r~~ Kalk bakalım, benim isim ace· «Bilginin kadrini bile n bu ha· 
m iyetli vatandaıla refikasına ale· 
n i teıckkürlerini sunan:o Oniver
site R e ktö r ünün tetekk ürlerine if
tira!$ etmeyi bir vazife biliriz. Her 
sene dört ge ncin imdadına yetİJ• 
mek ve ihtiyaçlarını ta tmin e t m ek, 
çok bayırlı ve ter efli bir biunet · 
tir. 

le. EvvelA ben traş olacağım! . dcmış, 

!
Aliyi ko.ltuktıın aşağı almıştır. 

Ali de gürültüye papuç bıralmuya • 
nık mıikabele etmiş ve iki müşteri, 
müthiş blr kavgaya başlamış.l:ırdır. 
Kav9 •ırasında Arap Ahmet bıç:ığını 
ce~ ve Aliyi bırkac )'erinden ağır 
surette yaralamıştır. 

Yetışen polisler, Arap Ahmcdl yaka· 
lanuşlar. Ali.rı de Ccrrah1>3şa hastaha
nesine kaldırnuş.lardır. Ahmet dün bl· 
rlnci Sulh Ceza hAkiml tarafından tev. 
kıf olcımuştur. 

Tahsildarı 
döven kadın 

· 1 Saadet adliye ye te Um 

Biiyüka.dn karilerfoizdcn 

TiCARET VEKALET/nin 
MÜHiM BiR TAMIMI 

İthalat tacirlerinin daha iyi 
çalışma arı lazım 

Dün 35 bin liralık lhracot olmuş, ta bulunmak ıçın müşteriler temin e • 

Ancak etrafta oturan bazı kimse· 
lcr Suzanla Naımln bir aralık mÜ· 
nasebctsız lıareketler yaptıklarını 
görmüşler ve l~i zabıtaya haber vc
rcı ek her lkisıni de su~ üzerinde ya
kal:.ıtmışlarrlır. 

Suzanla Nniın cürmümeşhut mild· 
dciumumtliı.rıne verılmişlerrliı-. 

Stoklar derhal 
bildirilecek 

Rumanyaya tuı.lu sardalya zeytin, Yu- dılmesınc çalışılacaktır 
nanistana ınce kepek, Macarlstıına hur. Bırçok mcmlckellerdckl fabrıkalor Cumartesiye kadar 
da incir ve Bulgartstano zeyttn gönde- takas temin edilırse, Türkıyeye derhal mÜhfet ver.İldi 

e dildi rilmiştlr. mal göndermeğe hazır olduklarını bıl· 

1 

Son zamanlarda ıhracat azaldığından dlrmışlcrdır Tıcaret Vekaleti ithalat Ticaret VckCı.letl, muhtelır sebeplerle 
·Belediye. dul asker allelerıne yar. bu vaı.ı:> et tamamlle ithatfıt rnı>tıftımız tacırlerının nazarı dıkkatlerinı celp 1• ıhrar; cdılcmcmek yuzı..nden memleket 

~if.;lil~W.ıiü.~~4J dım· kolundan maaş alan Saadet adın· memleketlerden ml::ıl getirtmek! husu. çin allıkadarlııra muhim bir tamım dahıllnde stokları faı.lalaşan bazı mad· 

V aJuf aabipleri, İlimlerini gi~
lemelde, b ir kim seye minn et ve 
fÜkran borcu yüklem ek iıtemiyen 
yüksek seciyeli insan olduklarını 
da göstermiı oluyorlar. iyiliğin 
t!n halisi de, iyilik &Öreni, minnet 
kaydından azat edenidir. Hami -
yetli vatandqlaramızı b u yüksek 
seviyede görmek, yapılan iyilik 
derecesinde bizlere sevinç v e ri
yor. 

Bizim gibi bu sevinci duyan v e 
hali vakti yerinde olan hamiyetli 
vatondaılarımızın bu güzel örne· 
ğe ittiba etmekte tereddüt etmi· 
ycceklerine eminiz. 

Holiuud ece/eri i&imli filmden bir .ahne 

da bir kadın, bir müddettcnberl tahsl· sunda rouşkillfıt do u1rm~Ştur SVetteo yapmıştır Bu tamımde, normal zaman· dclerın stok mıktarlarmı oğrenmek ve 
lit yapılamadığından maaş alamamış demır malzeme, çıv ~c diğer bazı buna gore tcdbtrler almak üzere Mın· 
ve dun Ankara caddesinden gccerken, memleketlerden ihtıynl'lmıı olan mad. l~rda 1~ yapmnoın kolay olduğu. fakat taka Tıcaret MudürluğOne bir tamım "'"'"' 
Belediye tahsildarı İbrahim! b1r dDk· de1aıi getırtmek ıstıyen tücc:ırtara o· ı böyle buhranlı anlarda memlcketın yapmıştır Buna göre. cllcrınde deri, Bu mün aseb etle aklımı•• a ef .. n 

Sınema ve tiyatro mev&hnl :yakl:ışı
yor Fakat ortalıkta esaslı bir hazırlık 
ve hareket cörllnmü,-or. 
Vakı1 iki g(in evvel bazı gazetelerin 

- caddeyi açmak icın • yıktır•!=ğın
dan bahsettlkler:ı TepebaJmdalu şehir 
tt.l atrosu methali - yıkılacak yerde, 
hamdolsun! - tamir edilmctte "e bo· 
,..rımalcta ise de, sinema llembc!c bu 
lcadarcık blr hareket de ~te· 
dir. 

C\ınku bugunkü vaziyette !ıarptcn 
yüzde yüz mfrtecs:slr olan sanat. mu · 
1-.:ıkblı: ld s!neııuıdır. 

A'nrpamn her taratınd2 stüdyolar 
kapanmı~ baUll bir kısmı yamnıştu. 
Artistlerin erJceklcrl aSltcr. kadıril:1r1 

bakıcıdır. Hattl Eenııryo muba:
rfrlen. rtıJisorler, mübendlsler_ ıaılisa 
herkes, heps.i dann:ıdağın olm\lflur. 
Bir kelımeyle; Avrupada rılmdlı"k bl· 
müş demektir. 

O halde sinema merııklılanmn: bu 
m ne eeyredeceklcrdir? 

Dun)'11nın y(lzQ gibı rarnnp solmıyn 
b~Jıyan beyaz perdeoın 6şıklarını 
merakttın :kurtarabilmek için bellibaşlı 
fılmcllerle temas ettik. 

D(lnynyı saran ve bu arada sinema 
s:ıruıylini de çok müteessir eden buh· 
nın h:ısebilc ~küt blt' vazlyette tıu. 
lunan filmcilerimiz dertlerini söyle 
anlattılar. 

- Temmuz ortasındanbcrl Avrupada 
f im lmalltı durmuş glbıdir. Bu har· 
bın pntl:ıyıvcreceği hıç kimsenin ak • 
lına cciınt'diji icfn, başka mallar cıöl. 
ıhtıyat tılm &tok etmek de mümkün 
olam~ı~ır. Bu cbeple biz. blrdenlri· 
re eli kolu batlı bir \'uiyete dilŞtilk 
Vakd bu ~ gtmerilecett fevlrnl!dl!' 
g.ızel yem fılmlerlmiz yok değil am· 
ma, arluw gelmiJ'eceiıııi d~ünerek, 
hani, işportacıların •fabrikası yıındı, 
top attı'- • diye bağırışları ııtbl, biz de 
ellmlzdekı 50D kozu oyııad$mızı bf • 
!erek şaşkına don,mOş bulunuyoruz 

- Ellnızdckı fılmler lcıt ay idare 
eder? 

,_ ... _..,_ - ü 0 r"lardalcı· fabnkalar taktı ... ıı le yan-.bı· muhta~ olduğu mııddclerl temın etme· 1 b 1 k t 1 - • ... Yetmezse, !çlerlnde çok ralbcl gören· A&lıuö gorm şt r. u "' .. ... ha ı. a mumu. e en. paçavra, peyn r. b . I 
ı ekr ed B d lccc .. ,er·ın"ı sö ... •Jcme}."tedırler. 1 nın de, tncırlcr lçın bir memleket bor· balık vn b"lık konsen·esı bulunan ta· ır mü ihazayı d a k aydetmek is~ en t ar erız u a kAri gelıneue Saadet, yanındaki arka~ Em1ne)'le " J " " 

bazılanm duble edip göstermekten beraber tahsildara çıkışıruya başlamış, Halbulct ıhrııcat olmadıjındıın taka~ I cu bulunduj!u blldinlmekte ve ıth:ılıll cırll'r. bunların stok mıktarlarını cu. tiyo ruz : 
~ çaremu: yoktur Emine. arkadaşınd:ın dalı:> baskın çı· bulunamamaktadır. Bu hususta ithal~t tuccarlarından, daha çok çalışarak, ne nıartesı günti öğleye kadar bır beyan· Bu hamiyetli vakıf sahibinin 

_ Yani temcit pıl~vı gibı... !tarak memura hem hakaret ctmış. hem yap:ıc:ı~ımız mcmlckctlcrdcn tılacağı· 1 yapıp yapıp memlekete lüzumlu mad· nnmeyle Mıntako Tıcaret Mudürluğune yardımından tahsil hayatlarında 
- Ne r.ıpalım? Vazıyet 0 kadar de bh' yumruk uv~ur. m12 mallara mukııbıl buralara ıhracat· dclcrı ı:ctırtmelerı ir.tenmektedir. bıldıreceklerdır . .

1 
d d k I 

..t.m.-. Bıı madd·•lcr arasında bazı ıhracı ıstı a e e ece o an gençler, y a-mu.,,...,...ür ki. tnraJun yenı 1llmle:ri, Her Dı:i kadın da c(irmilmeşhut mOd- ~ 
fakat burada fılmleıi costennek icın dcıumınnılıcıne venlmışlerdir. Naftaıı·n ihtı·ka" rı Bir boya fabrika.anda mencdılın~ olanlar da vardır . Bunla . rın bayata atılarak bire r is t ikbal 
tfıum olan projl!l<:iıyon kömurunu bile nn memlckcı ıhtlyııcından razla olan ~.-ıbibi olacakla r ve herhalde tah· 
güc buluyoruz ~mdi Tek ümidımız.se; Naftalln ft)•atıarı şırndiye kadar ı:ö· İnfilak oldu, bir ame)e ınıktıırları ıçın ihrııcat musaadesı ve. sil hayatlarında gördükleri bu 
Da .... ·t yolunwı bir ftn --el -~·· ... Yeni Vali mua vini i - ede yilksn•- tir u ... 1 d rılccc"ı ıahmııı olunmaktadır. 

....... • H• ~ -· v- rülmemış deJ'CC ""''"' .. ılll• agır yara an 1 ti yardımı unutmıyacaklardır. Belki 
rette açılmasına oofhdır Bu yol llm· ba-1 ... ..1. H t .k N"h t taka Tıcareı Müdiırlilğ~, fıyatları bu - . il "' i k . . • 
duğumuz Dbi ticarete açılıru, .Aınen- P-~ a U l a t~ikle nrturarak lhükh yapanlar Dun akşam Taksım 11tadyomunun eccanu lÇ\ D mura- bu yardınu ödiye re k , kendi sıra-
kadan 7enl Cilmli!r ı:clebilecelı:tir bugün gid :yor hakkında uıhk:Jwta baslaUU&Ur. En-el. j yanında bulunan Hernıan boya fab- caat e den tafebeJerİD larına ge çen arkadqJarının İm · 

- Şimdi elinizde bulunan filmlerin cc 15 kurUSl! kadar .satılan bır kılo ı ıknsııııJa bir . boya ruakıncsl ınfilak İmtihan olacakları dadına ko§mayı bir vazife taru • 
erı güzellcn? Sıirt Valiliğıne tayin edılen Vali mu- naftalınin üskUdarda btr Jcrdc 120 etınıştir. Makıncyı ıdanı eden !\tak· yacaklardır. 

_ Bu nla'Stl'IJ gosterece:mıız yt!llı avını Hatlık Pepeyi, bugün mahalll me. kuruşa satıldığı haber almllllJ ve zabıt ~d oğlu Abdürrahm:ının yilıilnc ve mektepler Vakıf sahiplen böyle bir Jart 
f'ilmler arasında T)'rone Pover1e !&hr- mwiyC'tine haTeket edcccktır tutulmuştur. goğsunc sıçnyan l::ıynar boyalar Lıse ve ortaokullara parasu yatılı 

,,.... <H - ,.,_._ HaJ·"·L n--r i · t -""·ı akaf"'t V kil ı ı ko•mamı• ola bilirle r . F a kat bu na &JUT un ı.ııt ruyası). ··~ Eddy. ..... • """"' n n yerme ayın =• CD Mün a e i tehlıkelı bir surette yanı. anmasına o ar<ık girmek ıstı)·enler ıçın açılacak r .. 

nin CBalalaykaJ sı. Jean Gravford"b Ahmet Kınık da dün yem vazifesıne ebe:bıyet vermiştir. Zo.bıtaca yapı· ı musabaka lmtıhanına kayıt muamclesı vakıftan İ tifade eden her g encin 
Clark Cable"i.n lMahkfrmlar gemısı) başlamıştır Dığer tıraftan Beyoğlu seliyor lan tabkıko.tta ıııfihikın bir kaza ne- ıııuddelı, cvı.elkı gun de yazdığımız kend ini böyle J>ir ~arta bağlıya -
ve Şirley'in Uı!avı kuş> u. Anruı Stenin K:.ym:ıkıımlığımı tayın edılen Gaftır .1 1. ald 1 1 a7.n varalı gıbı. ajju tosun 27 sıoe kadar temdit! cagwı .. ·u"phe ao" tur'" mez. Ve bu su-
<Menta ek.cprcaı>. Rışar Tovbcr'in Soylu ile Balm1töy K.:ıym:lkamlığına Mün:ıka!At Vekı ı A ı Çetınkayıı'oın Ucesı uf,"ll nn aşı mış. kı;IJ ~, ış cdılmıştır 1 ~-! h •. 1· d k 
lPaI.raeoı m. Pı)"C!!r FrCSDeJ'tu (Sessiz tayın edilen Bahir Öztrak da ~sı yann ff!hrimizf! gelmesi bd.leumckte. Silrpııgop hastahane.sıne a ırı m · Parasız yatılı olmak istlyenıer. bu • ret e llu amıyet ı Yatan aıın e -
tıarpı l. Nansi Karol'un fOanstan son- gunu vazıfclerıne tıaşhyaeaklardır dır. tır. ıundllklnrı yerin itse • yoksa • orta· tikle ri hayır tohumu kendiliğin-
rn) sı ve nJhayet James Gagney'ın ..... . ........ . . ... ............. .. .. ...... . ... . ... ... ..... .. .. .. . . . . .. ....... .. ... ............. . . ..... ..... .... . . . ........ .. .................. . . . . okuJ mudurJuk.Jerıne · o da yoksa - den bereketlenecek: ve istifade 
<Halhıut gccclcrıı Cibi fevk:ılfıdclef'ı vilfıyet ıııcrkczlerınde Maarır Mudür· sah • 1 t '-ti" z t A .. 
vardır Bıı mcyaııdrı bırkar; lt:ılyan rı·ı. _.,.,_"•"H"-"'"',',','-""""' K Ü Ç o K ff A B E R L E R """"'"' '''"'""" b dl k · ı mur-caat asını genıı e ecen; r. a ~· . _____ _ ""'"""'""'"'- tilklerıne ırer ı e çe.> e "' C· h · Tk b " 1 d" h • 'f'k 
nu de tür'kçeye çevnlmfşttr Btr de ''"""""""""'"' ,,..,..,..,.,.,._ deccklcrdır. e r ıyı ı o y e ır ve er ıyı ı 
<LeyUI ile Mecnun> var ki, bunun sade Musab:ıka ımtıhanları butun sınıfiıır to humu, bapk bafak m.aluul ve-
dili değil. muıl •ı !bile • Sadcttın Kııy. BELE.DİYEDE MÜTEFERRİK J ADLiYEDE Jeın türkçe • edebiyat 4 Eyl~I çarşıırt~· rir. 
nak t:Dratından • mükemmc:len ı urkçe. _ ba gunu ı;:ıaı 9 da. matematık 5 Eylul H a miyetli vakıf sahiplerine le· 
lcş~n~y~ı fılmlert. nt.•t,t,'DIYE CEZA l.Alll - Znbı- BARBAROSUN 1'ÜRnESJ - ı SAllTEl\ARLI K - Bırkec; ay ev- perşembe ıgunu 53at Si da yapılııcaktır. k.k .. ~J · ··tek derk bu 

1 • . 1 ıl f uaı 1 Yaı>ılıın istimliıklcrle Barbaros Hay· ve:I, l>ıı .. ok ahtc l"lcı· ve yol .. uh•ut- l tdmtıbıın yapılacak mektepler de şun. ~. ul .~rım~ı~ ~ark#! 1 en nt - Onları hazırlamakta da -'ktı"ımiı taı Be edıye ve He crıye mu et _..er ~ " "' ar ır "'UZe orneaın eısız a maması 
_,,s'ldllAtı bllseı:ıiz ş .. ~nı" .. "':ı t~ıı~·a_ son gutılcr z.arfında tdt"lennc hız ı eddin türbcsımn ön kısmı ge(enlcı·- l r r ııtıı:ı haber alınarak yazıhane- Afypn 11 csı Karakose ortaokulu A· .ı t ~ d • 
-·- M - ... .. .,~- ..oı di s :r. ... - 19 • d ıJ tı Şimdı .L. • ·~~ fuıın' ı b ı b · d b •. • · aa emennı e erız. cek hDm film bUlmıık ltin bıle akla vermı_..cr r. n_,u -.o.,.nn agus- e aç mış , uenız ...,,a f> ası an ve 1·azı ıı.nesın e ıt•3C maSla ortaokulu. Mcrzıfon ortaokulu, 
nrayı seçıyonız Maııma!ih. her muş- tosa kaılar yııpılıın tdtışlcrde 14 fı- da açılmasına 00~1anacaktır. Ayni çı.ı~nı sahte evrak bulunarak yaka- Ankara Er lısesı. Antalya Jısesı. Aydın 
külli yenerdi: Ertuılrul Mtitmn, Mılnır nn, 26 guiııo, 6 crtcl, G lokanta, G r.amanda )'anında nıcdfun bulunan lamın muamelecı Osep Goncagulun ortaokulu. Nazıllı ortaokulu. Balıkesır 
Nurettin, Cahıde, Vasfı Rıza. Hazım berber, 3 kahvcbane, 3 ekmckçı, 2 kızının kabri de tamir edile.cektir. dun lkırıci Ağır Cezada mevkufen lıscsı. Bandırma ortaokulu. Edremıt O· 

gıbi ~ :1$Jp duruyoruz kasap, ı bakkal, J mahallebıci, 2 Bo}lece Ilarbarosun turbesi. denız • muhakeme.mıe başlanmıştır. tııokulu Ayvalık ortaokulu. Bıngöl or· 
Ümit ederiz ki bu mevsim, halkımıza sebzeci. 3 aıçı, ı l!Ütçü, 2 manav. 1 den de goriilebllee;ıok ve şanına •Ayık Oseb ifad~ındc nıçunu ınkir yo. ıııokulu, Bılcclk ortaokulu. Bıtlıs orta- ı 
Cok ~iızel }'Crlı lılmler eôstererek be- Uit.üneu, 1 '-apıcı, 1 !;ağcı, 1 bahçe, bir şck,1de meydann (ıkınış olacnk • lunn sapmış. mahkeme. bazı tetkik· okulu. Bolu ortaokulu Duzce ortaokU· 
yaz perdeye kad r yayılan umumJ 3 arabacı, 3 plaj, S birahane, 1 su- tır. ICJ?ic bulunmak uzere duruşmayı lu Burdur ortaokulu. Bursa lıscsı. ı. 
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~31 sene evvelTasviriefkArl 
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Avr upaya talebe 
gönderilmesi 

22 Atu•to• 1909 buhranı kısmen olsun tıwıettırmemcğc b:ı.•l·n bl b k ı ncgol ortaokulu, Gcmlık ortııokulu. Ça· 
mın-af!ôılı: olarağız cu, 9 carsonun ıBcledise Uıllmat.na • • Sıvrisine:kler!c ınü"adele arttı • "' r gune ıra mt$br. rıııkkalc ortaokulu. Bısıı ortaokulu. 

- Ya ı:cl~k sene' mesi ni:uımla11na uygun olarak ha· ırıJmış!Jr. Jstanbu! Sıtm• Mücadele • Galata nhtımı amclesındcn Ne· Geiıbolu ortaokulu, Çankırı ortaokulu, ...... ınılli izzeti nefls bizi lüzu-
- Aman. onu hiç sormayınız , Eğer rekct etmeJikleri teSblt edılerek ce· Heyeti lıu i$e 40 bin lıra!ı1' bir t.ah· fctırı evine gotürmek üzere aldığı Artvlıı ortaokulu, llopıı ortaokulu, Co· mundan ıi>·nde alJatmasın. Biz bu 

~er tıöylc gidcr&e gelecek $ene. sine· znlandırıl1ı1ışlardır. stsatla devam etmektcdır. bır but etini çalan, tlfehmed adında ruın ortaoJmlu l•kılıp ortaokulu, De· gun (Süllemi temeddün) ıncdeni)·ct 
mıı "Crınc kar:ıgôz oynatmaktan baş. • Şimdiye t.adıır lokanta ve cm • I bır alııkalı Birincı Sulh Ceza ınah· nızlı lise ı. Dıyarlıakır lı~csı Edirne ıncrdıvcnınln alt oosnınaklaıındıı e· 

- Belki bu mevsimi geçlrebılirız ka çaremiz yoktur alı J;tbl yerlerın ı:ıeki'ıli.t •·e meşru· K TISA T kemesi tarafından 3 ay l{i gün hapis tıseg, El5zığ ortaokulu, Erzincan Ma- nwkliyoruz. Hiçbir marifet şubesi 
1 • _ • •• • bat tarife.lerinı kv.ymakam. lıldar tas· -· · ı t k ee:uısına çarpılmıştır. arif Mud Erzurum lisesi, Eskı:;chlr 1 • yoktur ki ihtisas ve tekemmül için 
S - 1 ı M • ~- h ft d b ODUN l'E KOA!UR - ?I ın a ·a · sesi Gazıantcp lısesı, Kllıs ortaokulu, .., 1yas Ç arlD as- ecua UÇ a a ır dik ctmekteydı. Yenı ,·erılcn bir ka· Tıcaıet :Müdürlüğü tarafından odu~ • ls~nbu~ Muddeıumumilıgı bırlcır~un ortaokulu Scbınkıırahısar or- bizi harice nıııhtııç olmaktan m .. s-

t l ırara gore bundan sonra. bu gibi yer· ve odun kömürü fiyatlan ü:z.crlndekı ı:ı_ıbıta amırı aleytıındc takibata gı- taokulu. Gumu hane ortaokulu. B:ıy. tağni bulundursun. Hila ~ark med-
kerİ mahkemeler· op a myor •~rin UırıCelerinl lklcdiye lkusat tetkikırt lkmnl edilmi,Ur. Duı;üıı mü- rışmi~ bulunmaktadır. burt ortaokulu. Antakya erkek llSc:iı. r !erini kcıniılin en yüksek merte-

Ankara, 21 (lfusueJ)- Mecl!l!ın M6dfirlü,ğü tasdik ~cccktir. Bundan dürlıık tekrar bir toplantı ynp:ıcak Bu, Ortaköy karakolu komıscr mu İskenderun ortaokulu. ttakArı Maar•I besi addeden lıir kısım mebustan· 
de gÖrÜ)meSİ ha • bundan l><>nrıı her uc haftada bir başka ıkl defa. ceza goren bir gar· ve fıyatları tesbit «tecckUr. nvlni Ne1addır. İddiaya ~oıe, Nc-'Müd . Isparta ortaokulu. Yalv~ç orta· mızın yanlış ~tih:ıUa~ınn uymıy?-

tQplannul!!I karnrb~ını::tır. !!OD da derhal i$t.en menedıleccktir. jnd, polıs memurlarından Snlıihad .ıokulu. Silllke ortaokulu, Mcrsın or1.a- rak Avrupaya talebe ııaıuıru tensıp 
kındakİ kanun Çarşamba saat onda .Meclıs Partı • l\lısır Çarşısının yenldcn lamlr • Ruman~-aya ~~n eneki anlaş- elini vasıta gibi kullamırak bazı kım- okulu. Tarsus ortaokulu. kızlar ıçlnlctmiş olan ııazırlaı· halkın .,.e mcm· 

grupu ,çtlma edccektır Bu lc;-tımnda edilerek hal şekline sokulması tçln madnn sonra mal göl'derip te bedel: sclerden muhım bır yckün tutan rtış- Jst. Kız lısı.: ı . erkekler ıcln 1st. K , ~r. lckctln hakiki ihtlynçlarını bibnkkln 
Ankara, 21 ( Hnsa~) - Blrtııkım Rarıcı~ Vekılımt2 ız:ahııtta bulunacak- b:ıı;ırlan8n plin lızcı ınde dun. Bele· Jcrını nlamıyruı tacirlcrın vazı)•ctı vct almı$tır. j Çaıaka orıaokuhı. lz:mır E lıse!:ı, B.r· takdir etnıi$1erdlr. 

fiİ~'&sı uçlann a eri mahkeme! rdc br. Ayl'ıca Hanc:iycı Encumenı oo top· dıvc lktısat t.lüdilrlüğil tctktkatta Anl."tlnıda tctkt"k edilmektc<lir. Bu K . . . . gama ortaoltulu. Öd~mış ortaokulu. Tl· ı Kabil 01.,n da Avrupnya senede 
rüyctinı te in maksadik askeri cc- !anacaktır. ~ gibi taclrlenn derlıal Mıntakn Ti~a· omıser muavınılc polıs. lkınel re ortaokulu. Kars lısesı. Iğdır ortao· _ d •. 1 bl kn ·cı b. kaç bin 
a knmınunda yapılması du...nnıııen bulunmuştur. .-et l\Iudtirlük!erlne müı·acaatlc rön- sorgu tıakimliğıne verilmişlerdir. 1 kulu. Sarıkamış ortaokulu. Kastamımu yulzbe cgı :. d r ·ı ç ~ ~ht: ıf ın 

o;w Muhte lit tedrisat MAARiFTE • K""" adında b:rı·~ı ccncbı- telıa- lısesı. lııebolu ortaokulu. Knyscri itse- ta .e gon crı sc, ı ıyaç. ıırımız t.diller '-1cL.ndak1 'nnnn "'roJ·cslnı·n dcr·•ı· klerı· malın cı·nsını.' mlktnrını ""v ' b d 1 ine dalıa zıyade uy-
1111 11.ı " ., k dı t '" ı alı ol! - h ld •1• h. ' d b. sı Oe\·elı ortaokulu Kırklareli ortao-, mu rem crcce er !leclisin bugünkü toplantı mdn miis al rı mıyor ve paralarını hangi "cbcplcrlc a n - c ugu o e, ., n mutpn~a a ır · · · 1 b ket dilmiş olur 

tacelen gorll~mcsintn ıstenmcsi MEKTEPLER iN TıLllİU/ - Ye- m:ıdıklarını bildırnıeled icap etmek- ttcırrzıK~·anınd~ 5alışırkczı yakalanmış·~~~~ K5.'.'~:~u~:tao~~~~k~~':ı'. t o~~~:·~re. e • •••• 
f ı muhtemeldir. Ankara, 21 ( Husuııi) - Vatan ga. nl ders yıl ının yaklaşma ' nıüııa•ehe- tedır. . ?c:~ ku'°uk s:.ıu~tler kanunun~ ya llscs'l, Alcşehır oruıokulu, Ka- .. .. : .. G•••""""G'""'""""'"'r"""'.'h"": 

zetesır.dc çıkan, muhtelit tcdnsatın tıle b:ızı mektep biıınlarımla tamıı·nt göre Üçunc!.i Sulh Ceza mahkemcsı ranıon ortaokulu. Kütahya lisesi, ~ ÜnÜ Ü0Ü08 arı ~ 
<ı kalllırılacııfı baldundaki ~abcr bu· 7apılmağa başlnnmıştıı. Bu meyan· DENİZDE tamfı!1dan 10 lira para ceza ına Simav ortaokulu. Uşak ortaokulu. Ma· .... ; . ..................................... : .. .. 
l rnda ığbirar uyandırmış, Maarif Ve- da Ee)•ojlu 42 nci ilkokul ile Kasım· ----- nıahkum cdilnıiş, ayrıca çalışmaktan lııtya lıscsi. Ar.ııpkir ortaokulu, Maııısıı 1 

.... ~ ... ..... .. ...... ... .. ... .. . .... ....... : .... kileti bu haberin tanı•rncn asılsız paşa bh1nci ilkokuJ ve Çarşnmlıa MENDiREK İ.VŞAATI - Munu· da menolunmuştur. ortaokulu. Akhısar ortaokulu. Turgut· ! ·. ı,· Rakamlar Konu~uyor ;_=.· olduğunu bildirmiştJr. 15 1nc1 ılkokul binalarının da taınl· kaliıt Vekili Alı Çctınkayanın dlr~k· GÜMRÜKT ıu ortaokulu. Maraş OTtaokulu. Elbis-
; -• - rinc bıı.şlanmııtır. tınerl üzerıne SiliVTı lımanında ın· E ınn ortao'kulu. Mıırdin ortaokulu, Muğ-

( .... :-..................................... ~.... .._car sporcu • B"tün Fa'-"1•-leı .. •e ıkmnl imt1· ş;ı cdilmesı k.trarl:ı~nn nhtını hak· GÜ"RÜK .. ıa ortaokulu. Milis ortaokulu. Muş or-
: i aa.a u ~u ~ u kındnki hazırhklar bıtiri1mişt1r. ,.,, ~IU .. ')TEŞARI Şch- taokulu. Niğde ortaokulu .. Ne~bir or-

hanlanna 80 eylfı!de başlanmasına rlmi
1
zdeki tetkıkalmı b!tiren Gümrfik taokulu. Aksaray ortaokulu. Ordu or. 

./; 

lı 

ı. 

1 
} 

Geçiome rakamlan karar verilm13Ur. inşaat milnakasaya konmuştur. ve nhlsa.rlar Vekaleti Müsteşarı taokulu. Ünye ortaokulu. nize ortao • 
POLl5TE Rıhtım 200 metre uzunluğun® ola· hlnhmud Nedim Gündüzalp dün An· kulu pazar ortaokulu. Samsun lisesi, 

cnk. mendirekle is!iele arasında ınşa karnya dönmüştür. aar~ ortaokulu, Adana. E. hsesl. Os • 
edilecektir. lnşnat kıp kadar tamam • Rıhtımda telaşlı vazlyetlle mu- manıye ortaokul~. Siirt o:ıa~ulu. Si· 
lanııcııktır. hafaza nıemurlarmın şüphesini ccl. nop ortaokulu. Sl\'as lısesık ı' Dçıvr~k or-

!l dn b ele 1. l taokulu Tckırdağ ortao u u, or u or-
• Kostcnce ile l imanımız or a n c n ıınan ame elerinden Şaş ı a • t kulu. Tokııt ortııokulu Zıle ort.ao-

işHycn Rumnnya vapuı1arının l!efer dında biri yapılan tahkik neticesin- ka:ıu Trabzon tisesı, Eutzığ orta
ın ogı·nmında değiş!!,!ik 31apılmıştır. d~ Boğazlcc en mıntııl.nsındn diğer okul~. Urfa ortaokulu. Van ortaokulu. 
\'npurlar salı gün!crl Jınıanımıza ge- bır adama sekiz paket eroin verir· Yozgat tıseıı. Zonguld:ık Çelikli lisesi, 
ıeccklcr ve perşcmüe günO Kostcnce· ken )'nkalnnmış ve polise tcsllrn c- nartm ortııokulu. Karadeniz Ereğli or · 
ye hareket edcceklerd ıı . dilmtştir. taokulu. 

• Büyük taarruzu hazırlamak il
~cre At.atilrk, Ankaradan haber ... er
meden nynlılı ve Akşeh1rdcki kn -
rargnhn gitti. (922) 

• Kundura kralı Bata istanbuia 
geldi ve ınemleketiml:tde, mükemmel 
bir köscle ve aynkkabı sanayii lrn -
rulabilcceği hakkındıı beyanatta bu
lundu. 

• Yusuf Akçorn fildil. 

rf v;i;ı~ri;Ş;;t;i] 
-:............., ...... ,.,. .... ,...,.-.tt•-•rttıır 

Dal nelcaJar yüc:ey•e 
yol Ü•tüntlen OfO'· 

TÜRK ATA SÖZÜ 

Bayat.ta her insan bir dağı 
qınnk l~in cahşır. Çünkü mu· 
\'8ffakiyct yolu o datrın ilstdn
dcn aşar. Heı· i nsanın aşacağı 
dai ve voracağı yol kendine gö
redir. Kiminin dağı btr H imala
yadır, kimininki ona nisbctle 
bir tepedir. 

Çilnlril insanların hedefleri 
biribirinden farklıdır ve her he
def her insanın mııd:li ve mnnevi 
gücüne ba~lıdı r. Kiminin gücü, 
H1mnhıyndnıı (}Jtündür, kiminin 
gilcO bnsit bir yokuşu tınn:vıa
cak derecededir. Fnkııt değişmez 
bir hnldkat vars:ı, o da yolun 
dağ üırt.ünden aştığıdır ve her 
insanın bir dnğ n8Dlak mecburi
yetinde olduğudur. Dağ aşma· 
dan yaşamak isti)enlcr, lınynt
tan bir şey anlamaz, ve h:ıyatm 
saadetlerinden mahrum lralırlnr. 
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!._nıerika ve harp: 

Garson 
lleaelesiaden 

Ahnacak ibret! 

RUMENLER 
Dobrucayı 

verdiler 

Maarifimizin yeni 
inkişaf proğramı 

Dünya politikasını n b&hus~ 
Japonya ve Amerikadaki cere -
hnları ve siyasi istikametleri ya
lnndan takip eden Sovye tler Bir
Iİiinm resmi gazetesi Pra vda, A 
lnerikanın dev adımlarile harbe 
)aklaımakta olduiunu haber ver
~ktedir. Bu gazete, Amerikanın 
lngiltereye yardımda çok ileri git
llıit olduğundan, lngiltere mağlup 
olsa bile, Amerikanın harbe gir
lrlesinin önüne ıeçilemiyeceiini 
de ila ve etm ittir . 

lord lloyd ve Lord Amery 
fuar münasebetile radyoda 

nutuklar verdiler (B~kaltdnı dnam) (Biriaci ıahifıdn tlntflm) (1 iMİ •hİfeclen ılevam) l Teknikmn: 
fre nldere çok faiktir. Medeniyeti- lar Durostor, Calircra ve Balchıkbr. Vek~letin tesbit etti,line eöre, bugün . 

Kı-aliyet saray klisesinde bulunan ıchirlerimlzde ilk tahsil çatuıda tao Fabrikalarımızın ve umumıyetle b:ı-
mizin eksiklerini tamamlıyalun Kraliçe l\Iarinin kalhl başka bir ye- bin çoeuk vardır ve bunların 3; 5 bini yındırhk işlerimizin muhtaç oldu.ı:u iş 

lzmir Belediye Reisi Behçet Uz, bu 
nutuklara telgraf la cevap verdi 

n fakat güzel yerlerini de \M>z - 1 d'd kl lil-'&f Nihat an okutulmakUulır. Geride kalan ve yüzde şefle:ını. ressamlannı, makine ,e_ e -_._ bul _1_ --L re t m ı en na et u..., ır. dok . . -·ı. lektrik tesis:ıtçılannı ve teknik sevıve-
maatan •e aftırm-tan mu.oa- laı,ıma imzalanır imzalanmaz yeni :hı;ild uzu tehıkıl edbenl 15 kbıtand .. ~- lcri, mühcndlsle ustn arasında bulo~ 
faza ede lim> hükmünü vermit - aı :ız.lyl .io~l etmek üılere Bulpr lu- VekO.~:t. O:,~ ~U:tar~ !~ı~eU~~· du _ teknisyenleri yetiştirmek. üzere bir 
tik. taatı şımdıden Dobruca hududunda rumWla göre tasnif etmiştir. Bir tanıt- Teknikurn kurulmaaı karar~ıştır. 

Garsonluk umumi bir meslek- h112ır bulunmaktadır. Dobruca üç tan köy mekteplerinin eiibnenler vu- Bundnn başka, orta meslek ve sanat 
tir. O , daha ziyade memleketle saat içimle işgal edilecek ve hidisı:- &ıta!iile aC"Jlması temin edilirken, diler okulları. akşam erkek sanat okulları; 

f lcrln önüne geçmek ii1.ere Bulgar ı- taraftan. şehirlerde yqıyan ve mek _ ihtısas kursları, çırak okUllan, inşaat 
Londra ra.uyosunun. d~n ak,a~klj •Kırk seneden ;ı:iyau~. ol.uso~, ben iklısadi bayatın inkipfı ve re • - darcsi der.hal teşekkü! edecclctir. tepsWik dolayWle ilk tahsilden m:ıh- usta~· seyyar ve muvakkat kwıı 

Türkçe ne~rıyat)ııda lngı!Lere M~- de dostum Lloyd gibi Turki;yenın her hın artmasile t eessüs eder. Sun'i Nüfus mübadelesine ve metoduna rum kalan bu çocukların okutulması lıır lcsis1 laır.ırlaşınışlır. 
temlekii~ Nazırı Lord Lloyd funlaıı tarafını dolaştım. Güzel İzmırı, ~irin ~ur~e ıaraon yetiıtirilmesi~in tnnllük eden tclmık müşküller hak. için mektepler açılacaktır. Bu Hk okul- D ört yıllık proa-r am : 

Sov yet Hariciye K omiseri Mo 
lotof, son nutku nda Amerikanın 
frıgiJtereye muzahir b~lunduğunu 
ıöyledikten ba,ka, Amerikanın 
kendisine göre b ir emperyalist si
Yııseti bulunduğunu d a ehemmi
Yttle kaydetmişti. 

söylemiştir: • . Anadoluyu pek iyl billrim. Ben de ımkanı yoktur. Refahın artması 1 kında müzakerelere devam edilmek· larm sayısı 390 ~ır. - -- -
cHu harp senesi içinde, Iımir fu- bugün Türkiyede olmayı, o büyük d e m e k , •er yer büy ük lokantala- tcdir. Bu müz:ıkerelerin on beş gün K öylere gelınce: Teknik tedr!snt için dört :rıllık bir 

arınııı açılı~ını, biz Hüyük Britnn- eseri gözümle göı·nıeyi ne kadar is- .1 d d h fi . ld" - prognım hazırlnnmı:ıtır. Bu dört yıl 
1 rın açılması demektir Büyük lo- ka ar a n s rmcsı muhtcme ır. . - • . ı d kkuk ... t. ·1ecc1c ı yalılar büyuk bir memnuniyet ve se- terdim. Fakat hcı· -ıe kadar siz er· _ • .. • • • Yeni hududtların takip ettli;ri l9l2 Küy egltmen okulları, ve ensUtulerı ıç n e tatla "'' ırı 0 an prog-

vinçle karşılıyonn. defı uıaksam da gönlüm sizinle be· kanla çogahnca ona gore l'!_I biz- hnttı, Sfiimenln şhn:ıi mıntaknsın- vasıt:ısilc, nüfuslan 400 den a~ğı olan ~~:1• muhtelif vilfıyeUcre gore y:ızıyo-
Britnnva hukiimetı deniza~rı ti- raberdir. met eden ıarsonlar da keodı ken- dan Tuna boyunca Karadeniz sabi- ve ne mektep, ne de ı:nualllmı. bulun- Ankanıda: Pollteknllt, teknikum, ma-

carct işlerine vc:rdı;~i lıii.vuk ·ehem- Butün Hindistanlılar \"C P.üyük d ine behemehal y e.:•ir. K endimiz i ı·ınde bulunan Mangalla cenubunıı mıynn 24,818 köye, yedı1 senekiçm<;:tarbu iti - lil 
ı · be · ı , i b•tdik b il 

1
• . b~uld . • - . . rnknmı tamamen karsı ıy:ıca mı.. • ne ve elektrik okulu, motor vnsı -

m yet munase tı .:, zınir funnnıı Hritanyalılar kazanncıı~ımıza emin ı ~.ı• ._Istan a ısını ag~- ka~~r gıtll"!:~tedır: da muallim yetiştirilecektir. Bugün talar kursu. 
geniş mikyasta i~tıra!, etmiştir. Bi- oldııj:\"umuz zaferimizi, dostluk ve ra- za alınır buy ük lokanta olarak bır Ogrenildıgı:ıe. ~ore Rumnnyn sem- bUtun köylerimizde okuma çağında bir İstanbulda: Mobilya ve marangoı:luk, 
zlm bu hareketimize Hindistan hü. bıtnlurımıza ı:ıulık olarak beklemek· Tokatliyam iıitiriz. Hali o nun bol kıymetlerı ı~ıbarı1c bu ~a.t 6.ze - butuk milyon tocuk bulunınnkt.'ldır. dcmireilık, tekstil makine ve elektrik * • * 

~r şey intihmbın kiimetinin de iştirakim Bliyük Ilrı - t~yiz.> b"ır ik"ın..:.·ı te .• d d . Bı"r rinde kendi Jchıne bazı tadılat ıste· Bunların ancak 387,141 i okutulabll - okullarlle motorlO vaSltal3r kursu. 
hilk• · · ı ı.. b ı ~... essus e e m e ı b ı b" d k İzmlrdc: Motorlil vas1talar kursu. tnnyn unıctı mcınııunı~·cL e ~1 u İ l k P ) d • d "l l mişse de Bulgaristan u ta e ı re • mektedir. Çünkü, 40,000 köyden anca 

etmıştir. . zmir Belediye Reisinin ara ı . er~pa as • a o?a mua ı delmiştir. ı •cı:ıa inde mektep vardır. Sivas, Erzurum ve Kayseride: Erkek 
llüyiik Tiırklye Ciınıht1rıyetini11 lıu mukabe'esİ olarak ışletilmek ıstendı, fakat is- Bulgaristan Dobrucada bulunan Dulun köylere, bugunkil muallim sals~;~~'.l~~incan ve V:ında: İnşa::ıt 

k .. Gelecek Teırinisanide Ameri- ı;ene ve gelecek sencler.-Je mııvnffnk tanbulun ikinci b ir Tokatliyana Rumenlerden başka ııcleUeri 50 bini lmekteplcri mezunlarını g<ındermek, a- usta okull:ırı . 

~ticesine b ğ 1 ı 

• .. Cümhurreisliği için yapılacak ı olmasını temenni cd<'t\ heılinize say- hmlr Belediye ReM Doktor Beh· ihtiyacı yoknıu,, iri o koca mü - bulan Bulgaristanı.1 sair mahalle- ~~ğı yukar~ yüz scn.c~ik zaman istcdi-
lrıtihabat hakkında cümhuriyetçile l _gılarımı bıldirirım ."> çct Uz, Lord LloyıJ ,.e Lord Anıery- essese nihayet kaıuındı Bugün rinrkki Rumenleri de Rumanyaya lğınden. 1cgıtm7 cnl~ 1~1:11 ~ıızırTillankank .. bu İkinci dörtyılda : 
a-· • • • , .• d • t kl ·· •b 11 b" t • . .. r - • • • " . , .1 -•· 1, _ progrıun a sen ...... e ıuu un r oy-

ın namzedı olan Rooseveltın rakı Hındıstan Nazırı ~lıııter Amrı~ e ~c nu u an muna c et c ırl?l" e onunden geçe rke n onun çekılmıı gonderccektir. Nakledı CC= ,umen lerl mektebe ve muallime kavuşacak- Adana, Eskişehir ve Zonguldakta: 
hi Wilkie ilk söylediği nutukta Al şu hitabede bulunnıw~tur şekkür tdgrafı çekmiştir. kepenkleri, a nlamak iatiyenlere l lcrin adedi 100 bin kadardır. DYlngh:ı tır Ayni zamanda bu öğretmenli köy Erkek snnat okulları. 
lllanyanın harbi kazanması Ame- ıımıııııııııııımun """""-"'"""""''"" """"-""'""'""""""-""""_,,.,_,..,_, ... ,...., .. ,. j h. d I . . .. -ı mıntnknsında, Rumanyanın ana okulları beş sınıfa çıkarılacaktır. Konya, Erzurum, Samsun, Eskişehir, 
:ı~ s ı· d h ,. • ı • H • • ve . ısse en ere. bılsenız ~eler soy \"iliıycLinde ve Bukı ~şte yaşıyan ve Bundan wnra biıtun memlekette ya. Bnlıkesır, Dıyarbakır, Van, Beyoğlun-

~':1'a için bir tehlike tevlit edece - oma 1 e ~rp n g 1 1 z a r 1 c 1 y e le~ıyor, neler ıfbam ve ılbam et- 20 bini bulan Bulı;arların indeler! pılacak olan mck~p binalarının plfın- da Kız enstitüleri. 
~tnden, Rooseveltle Jıarbe girmek ~ li mıyor ! için Rumenler tarafından yapılan lan l\tnarir Vekıllığince b::ızırlattırıla- Adana ve lunirdc: İnşaat usta okul-

tısusunda hemfikir olduğuna } NG / L [ z H d" k" tk Tokatliyanınsa batlıbaşına a - teklif tc bunların rr.:.lli seciyelerini caktır. Bunun iı;io müs:ıbaka~ar _açıl~- Iarı. 
&Öylemiı ve lakin şimdiye kadar azırının un u nu u meli bir ıarson mekteb i olduğu kaybettıkleri bcynni~e Bulgurlar ta- rak, şehir ve kuy mekteplen içın 11

P fzmfrde: Kimya sanayii enstitüsü. 
Atlas O kyanusu cihetinden emni- anlqıLyor. Çünkü Rumanyadan rafındnn reddcdilmlştır. . blTnalakr J_takbul eddı:ecektir. Trabzko-~ SamslunkvellarMalatyadn: .Ak-
) t • B k ••t ha di .. 1 Muzakere do~tane bır bava ıçınde e nı te rısat : Gam er = sana o ·u ı. 
ele o lan Amerıkanm yalnız Ü- uvvetlerı• (1 İnci uhifeden devam) mu e s~ıs • ye g e tiri .e? garso~- devam elmektedır. Kayseri ve :Mersinde: Orta ticaret 

1\ik O kyanusta Japonyaya karşı lmrlaracak olan ve bu dünyanın hay- )arın tefi, bnzat kendısı Tokatlı- D N B ek "b d " Kalkınma prnnının en . esaslı kısmı, okulları. 
laaıırlanmıt olduğunu ilave etmiş ranlığını celbetmış bulunan birkaç bın ndan yetitti"' • ·fr f diyor • • ' t Zl e ıyor teknık tedrisat iızcrindcdır. Bu mevzu u·· - " d"" t }d 
~ A DENDE pilotun elinde buluıınıaktadlr.• ya ııını ı ı a e - Sofya 21 (A.A.) - D .!\'.B. bildi- uzcrınde en mühim yeni bir eser ola- çunc u o r yı a : 
e A vrupada n g elecek tehdide muı. . ' 1 rak politeknik kurulacaktır. Memle • 

la Al · d ı A \h rıvoı · Balıkesir, Nazilli ve Uş;ıkta: ~ 
ı.•tıüz hazırlanmamış bulunduğu 1 man zımam ar an vrup:ıya su Bu mütehaasıalar mütehaas1sı ·1 . · · . k · •• kette <;eşitli şubelerden yüksek mühen-
•lde Almanyaya Roosevelt•in verecek yegllne çare olan bôyle bir su· R I . . fı Ba R uf yl ~~beı· ~-lan hır kayna _tan og· dis yetıştirccek okullar pek az olduğu erkek sanat okullan. 
t-L (1 inci uhif~ _.en d evam) reti halle razı oluncıya kadar, Büyı.ık umanya ının ıtıra y a ı renllıJ_ıgıne gore Ilt•ııter taı afından I gibi. muhtt'lıf ml•rcilerin idaresi altın· Eruncan, Kars ve Külahyada:. Ak -
"Cllditler savurmasını tenkit et - Bombardıman tayyarelerimiz Kassa- Bdtanyanın vazıfe arzusu harbe <le - ile onun gibi düıünenlerimiz için eenulıı Dobruca lı;;ıkkırıda ~ulgarıs -1da dağınık bır halde bulunmaktadır. şanı kız sanal okulları. 
lbiıtir. l:ı'da demir yolu bınalarıııa alçaktan vam etmektır. Bunları ikna etmeli! 1 büyük bir ibret dersi tetkil eyle- tanla Rumnnya arıısınJa bır aıı~~ş-ıKendi tekfımtillerlm takip edecek olan Afyon, Antalya ve Slnopta: Kız ens-
Amerikanın d a ima mulcadde- hucumda bulunmuşlar ve demlryoluna mu~ted~r bulunduğumuz.dan da hıç melidir. Rumanyalı garsonla r me- ınıya vuılılıi;"l hakkıRıla neşrcdı.en l.>u müesseselerden gayri olarak; yol, tit~l:;da: Sütçülük ve konservecillk 

.... isabetler kaydetmışkrdir. şılp emız bulunmamaktadır. J . • b .. ük" b " l h r hııberc nıuhnlıf oleuık mezkur ma!ı- inşaat, sıı, maden, kimya, maktne. e -
fıru elinde bulunduran iki parti İn""liz tı;ıva kuvveHcrile t,.c,.;ki me- R l ,. b ae esım uy ır mese e a me ·ıı b ı b ı d h b d ı kt lk su-t mühendislerini ve okulu. 

64 _.. ooseve tın eyanatı sokan ve aazeteler ı·çı·n aevezelı"k fi er öy e ır an aşm:ı an a er nı· e r ve men ... u 
~sında reiıicümhurluk ve dola - sal eden Fransız pılotları, 1ngiliz So - • • değildirler. askcırf mühendisleri Y:?tişbnnek üz~e D ö rdüncü dört yılda: 
hsile dört sene bükümeti •e kon- malisl üzerinde geniş bir istikşafta bu- Washington, 21 (A.A.) - Stefani sermayesi haline getiren bu muh- Teknike Jloh$Ule nev ınden bir Polı -

1 1 d Zt ret ed 'l yerler a · d '""''''".""''"""""',_,_,,"1
""""""

1
" "

1
""'' k k J k 1 t 1·~ 1r ··e Sı-.'"Sta.· Kız enstitüleri tı"edeki e kser iy eti temin etmek unmuş ar ır. ya ı en - aıansın an: tere mzattır. Çünkü bir kere, Ji _ teknı uru ması arar asmış ır. ~·" • • " 

•• rasınd:ı Berbera, Oduelnzı, Harı:cisa ve Rooscvelt bcyanattn bulunaıak tn- ıl b k 1 Bu•• yu••k Mı.ilet Bu muessese: sıvil ve asker bütıin Gaziantep ve Mcr~nde: Akşam erkek ıçnı ba d e fa yapılacak intihap Ze"- bul"~m""t.adır. manın as ayalı deme 0 an yuk~~k muh~r"ıs· \eri ye+<.~ tlrecek. ayni nat okulları. 
""" -~- gilterenin Amcrik:ıclnki mü:ncmlcke- b " b. - r· ~ ~· ıu "" 

llliicadelesi harici siyasette Ame- Dun orı d~man tayyaresi, yirmi av- !erinde Biı-leşik Dt."'letlere tleniı ve (maçuna) meıeleai ıle ırtur u znmanda biriblrlcrile yakından alfikalı Afyon, Mersin. Uş;:ık ve Zonguldakta: 
t'~İltanın Avrupa barhine ıirmiJe cı re!ak;ıtinde Maltaya hücum etmiş - hava üsleri terki hususunda yapılan halledilmeden mütehuns ıanon M ı· • de olnn mühendislik tahsil kollanıu toplu Akşam kız sanat okulları. 
_ r bulunup bu1µnmadıirı esası !erdir. Avcılarımız düşman t.ııyyarele- ~ · calbine kalku roak bir hata idi, o ec ısın ..-e Iıhenkli bir şekılde faaliyete sevke- lstanbulda: Ekmekçilik ve p:ıstııcılık 
.. - · nnı dağıtmışlardır. muznkcrelerin dcıırar.l ettif,rinı ve ln- ... .,, dccektir. Politeknik okulu Ankarada okulu. 
Uzerine kurulacaktır. giltereye veya .Knmıd::ıyn Amcrıkan ganonları, bir İfe yaramadıklara (1 inci sahifeden devım) kurulacak ve birçok fakülteleri bulu- VekAletln hazırladıjı inkişaf prognı-

Bu müla hazalardan dolayı es • Adene yapılacak t a arruz destroyerlerinin verllmesi hakkında halde müdafaaya kalkışması ikin- nncaktır mının diğer kısımlarını bildirecetim. 
ı · • henüz hiçbir karar ittıhaz cdılmedı- . b . ha•.:. ld t"rtme ınan ve zl!ytinliklerin i~etnıcsine alt · __ ··- · __ • __ - · _ , _ _ .,._ ., - · · - - - .. - - - - - - - - - ··- · 
lll sıstem oldukları için donanma Aden. 21 lA A.) - Reuter ajansı bil- CJ ır .... 0 U. garson ge ı - 1·-nun trıyihalarının ıkınci ınü::.ake· ·-ft·- ·- İ 
1 ğini söylemiştir. · · k d · · · ıuı A 
•adrosundan çıkantacak olan e m d1rıyar: nın ne a ar yersız, mevsımsız ve rderinı yaparak kııhııl eylemiştir. Rumanya ile tica- talyanlar rna-
nıuhribin tngilte re ye v erilm esi ı İtalyanlar Berberııyı işgal etmiş ol- İntihab mücadelesi lüzumsuz olduğuysa bu garsonla- Devlet mcınul"ları n)•lıkl!ırınırı tevhit 
hakk d d h •• k ,. b" k makla beraber, Aden halkının, Adene Nev~·oı·k . 2 1 (A.A.) - Roosev"ll rm nihayet kendiliklerinden ıa - "l.'e tan.d_ülü.nu nit kanıı.na ek Hiy'!l.ıı· ret muahedesi VUtluk hududUDU 

ın a a e nuz at 1 lr a - yapılacak her turliı ,~ .. :ıı tı.·~cbbılslıııun , ... b a 1 l 
.. ""' y <lli \\'.il · · ıı · l"kt · ·1 · vu«up ııı·tmelerı·, akan aulan dur- ııın ırıncı m 7.ıı. <eıc.sı yapı nıış ve 
·•ra varılamamıştır. akim bırokılocıığınıı itımallnrı vnrdır. n 1 \il~ nın ır 1 e ıntı ıap mu- " -ık· k - k f d•ı• t b •d d• J * * * Adendeki kanaate ~öre, 1ı.atynıılann cadclesi yapmak Jçin vaki davctinı duracak surette meydana çıkar - rı.:.kcri ve mu ·ı le nut nııuı~uııu_n para e e J tyor ft ~J e Jyor ar 

rd ki ı t reıldeylemişlir. b l d 66 ncı nınddcsine bır fıkrıı ilavcsı· ~ 
b Beı berayı işgal 1çın ve 1 er zayıa mıı u un u. ne nit kanun layı hası da lnleıı uze-qer -ye raamen bu küçUk limaru. il ha_ iZ old. uğu ehem. Rei,.icünılıur gazetedler toplantı - •-t "lk bak ta b "t b" e 

Ankara, 21 (Husu~i) - Ticaret 
Vekaletinin Dış Tlcuret Dairesinde 
Hunıanya ile cercyaYI etmekte olnn 
ticaret muzakereleri ııihai snfhnsınn 
cirmişt.ir. lla7.ırlanan ınnahedenin 
metni ynrın sabah (bugiin) parafe 
edilecektir. 

Yunan Başvekili dün Kral 
tarafından kabul ~dildi 

or- a aı e . ı 1' ası ır m - nne Ad\i«c Encümenine tevdi olun---t miyetle kat'ıyen mtitenasıp ıleğıldlr. sınd:ı bu hususta i1ahııt vererek hii- b l b ~ 
db. 1 1 sele gibi görünen u mese e. a- t e ır er a ı ., o r 1· ·ı· k ti • AJ d diselerin bu sene a'd ıg··ı weklın intı- muş ur. 

- ' - ngı ız uvve erı ı;;en e " lcikatte lüzum!u lüzumsuz müte - .!cclis bundan sonr.ı rııznamedc 

Fakat Ame{ika kendi kıtasın -
~ilki emniy etini korumak üzere 
tıındiden m a ddi istifadeler temi
~i için harek e te ıeçmiştir. B izzat 
l\f!İsicümbur tarafından h aber v e 
tildiği veçbile Amerika ile A v ru-
1>.• arasındaki hava yolları üze -
t'~nde bulunduğundan sevkulcen 
lılaetinden büyük ehemmiy eti bu
tınan Bahama adalarile Amerika 
"kıtasının Akde n izi mesabesinde 
<ılup b uradaki S üveyf kanalının 

Kahıre, 21 <AA> - Resm1 tcblı~: 
Batı çolimde: Hlçbır değiştklık olma

mıştır. 

SomaUde: Berbcradan uıhlıye edılen 
lngilız kuvvetlerinin hepsi ağırlıkları
lc birlikte şimdi Adene varmış bulun
maktadır. !5om:ılide bırakılan kiıçuk 
lıir kısım malzeme lı:ırekctten lince 
tahıip Pdilmiştir. 
Diğer ceplıelerdc kayda değer bır 

şey yoktur. 

İngiliz t a yyar ele ri Almanya 

üze rinde 

~uadili P anama kanalının muka- Berlin. 21 <A.A ı - D. N. B. ajansı 
hdil kapısı olan A ntil adalarında bfldırıyor: 

• A · ı ) d d • lnglliz byyareleri dun gece Alman-
lı mcrı <a, o ra a r a enız ve ya üzerinde uçarak ezcümle Ruhr'dakı 
•va ü sleri tesis e tmek için bun. muhlm şehlrlcrden bırınde mcskenle

ları.:; sah ibi l n gilt e reyle m ü rake- rin bulundu2u bir m;ıh:ıllcye taorruz 
t't)'e baılamqtır. etmışlerdlr. 4 ev tamamen yıkılmıştır 
Diğer taraftan Amerika, in &il- itfaiye teşkilatı enkıız rıltından 6 ölü 

t çıkarmıştır. Şimdiye kadar 25 yaralı 
1.~in b ir dominyonu olup har- c;ıkarılabılmlştır. 
"'i! faal bir 5Urette itt ira.k eden Batı Almonyasının 30 bin nufuslu 
"e h a rb in talii m üsa it gitmediğ1 bir şehrine İngıliz tayyareleri bırçok 
t.ııdirde lngillere bükfunetinin bomba a!3rak bir sokaklak:ı bütun e~
)eıı • k • 1 1. 1 K d leri tahnp etmışlcrdir. Sıvı! haıta mu
'I ı mer ezı o aca" o a n ana a d f y:ıngın bombalarının tevlıt et-
1 e d b b l kad • a ansı, e arp ura ara ar sıra - tifi kuçük yangınları derhal söndur -
Yet ettiği t a k dirde Amerika kıta- mcğe muvatf::ık olmuştur. Bu şehirde 
'.ındaki v aziyet Ye emniyet in bir- birçok kimseler ağır urette ~·aı ıılan 
lıtu h ( • • •• k mışsa ruı ölll yoktur. 
l:ı e m u a azası açın muza e reye Al cl:ı bir bomba bir han-
•·l A "kad b A Orta mnnyn • 
., amııtır. merı a m ec un garı hasara utratmışlır. 

-.lrerliğin tatbiki ve iki milyon İ ·ıt ver ilecek 
tencin askere alınması işi de inli- ngı ereye .

1 
• 

h•ptan sonraya bırakılmıştır. A - Amerikan gem1 erı 
~ikanın harbe karşı nihai v a . Vaşington. 21 <A A l - Bahriyeye 
tıyer · fh b ih f b -ı mensup yübek bır memur. lumgre 
d ı m ı a m nı aye me a g ı Churclilll"ıo talebini kabul ettiği t.ak-

•• ~.~~~~: ........ .......................... dirde 50 Amerikan destroyerinin bir 

Rumanya 
Macaristan ile 
uzlaşamıyor 

hafta r.ırfınd:ı lngiltereye hareket e · 
debileceiini bildirmiştir. 

İtalyanlar Maltaya h ü cum 

ettiler 
Malta. 21 ıA.A ı - ltalyan hava fi· 

loları dün sabah Mollaya taarruz ede· 
rek lnfilAk ve yangın bombaları atmış
lardır. İngiliz avcı ları, İtalyan filolıırı· 
nı doiıtmı5lardı r. Sivillere ait evlerde 

. (1 inci sah ifeden devam) hasarlar vukubulmuştur. Ölü ve yaralı 
lıiine ·· t .1 :ılli yoktur. 
" muracna sureti e h ne te- i · ı 1 · _..ı 
essuı edllece1..i llükreşte zannolun- ngı tere ıvıçrll:Uen 

bıtktadır. 6 
özür diledi 

b htacarlıır ekalliyetler nazarı iti • Bern, 21 l A.A.> - Havas ajansı bil
Q ara alınmaksızın Transih·anyanm diriyor: 
çtc fklsi kadannı istemekte, Ru _ tnfiltere hilkCimcU, İsviçre havala.rı
~n;ra ise dört vlla~·ot mıntakaaıru nın rti1llz tayyareleri tarafından ilıl41 
e nfif "b d 1 1 • kll! edilmiş olmasından dolayı derin teeJ;-
bıektecI~un mu a e -:s nı te et • sürllnü İsvlçrenln Londradaki sefare • 

'l' tine bildirmiş ve hAdiscntn istikbalde 
du tanııilvanya meselesinin bir hu- tekerrilr etmemesl için tedbirler alın· 
bı t ın elesinden cıkarak Trlaııon dıf\ hakkında teminat vennlitir. 
le~ahedeslle kurulan Rumanya dev- Sovyet crazeteleri l.-ilizlerin 
Cek 111 .ayukta tutacak veya dlişt!re - • -o 
lckııınıın mahiyet v.rzeden bir mesele ku••etli olduklarını yazıyorlar 

ne girmesi imkinları vardır. ....... 
...__ Taayiri Efkar 

Nüshası (S) K uru ,tur. 

G:bone Şeraiti J Türkiye Hul9 
- - lçln ~ 

!leııeıik 
~l •••••••••••• 
ti tı aylık ···•••••• if • Yhk •••...••.••• 

r •1lık •••.••••••.• 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 
400 > 
160 > 

Moskova, 2 1 (A.A.> - •İnılltere mu
llarebesı. Sovyet ıazetelerinde uzun 
makalelere mevzu teşkil etmektedir. 
"Bütün ıueteler, lng11iz hava kuvvet
lerinin mukavemetile donanmanın fa
aliyetinin Almanlara çıkarmakta oldu
tu milşkü~ttan b:ıhı:ctmektedir. 

Amerikada memnuniyet 

Ncvyork, 21 (A. A.> - Amerikan 
matbuatı, İngiliz ha\•a kuvveUerinin 
Alman kuV"·eUerine karşı gösterdikleri 
muva!fakıyetten mütehassis olmuş ıö-

bap mü dclesi yapmasına mani ol-
duğumı bildirm tir. bassıs celbi davasının za ruri ola- bulunan ve Milli 1\Iiıdaf:ıa Vekiüclin-

k - ··h· b. cc tesis edilecek tay deposuna niütc· 
R<.'isicümhur Hownrd'dan tayyare ra ortaya attıgı mu nn u m e -

ile cenup Ameriknsına mderek me- seledir. Biraz yUkarıda dedig-imiz davll _se;mnrc verllmesine ait kn • 
.,. . . • · -· . nun layıhasıle gel~n evrak arnsın • 

murlar. mülk sahıplcri ve gazete di- gıbi bu meselenın verdıgı netıce daki askeri ceza ve askeri muhnkc· 
rektörlerile olan mfın:ı.c;ebetlerden is- b~n?an sonr~sı. için alaka~arlar~ 

1 

me usulü ka?unlarını.1 bazı mıı.~dde
tifa.de ederek ~inci kolun fnallyctl bır ıbret ve ıntıbab d ersl tq kil rlnın değiştırılınesl hakkmdakı kn
hııkkında maliimat istfhsalıni rlca ettiğini söylemiştir. ederse, o vakit gazetelerin if i bu nun liıyıhalannı l1illi l\I utlu!an Ve-

d efa izam etmelerinde isabet bu- kili Safrct Ankan'ın tulcbi iızcnne 
Howıırd, Reislcünıhurun bu davc- lundu- unu kabul eyleme k lazım- müs~cel1yl?t . k~rarile miıuıkerc ve 

tini kabul etmemiştı r. • g tnsvıp cylemıştır. 
Amer ikaya 4 milyon gelır. M<:clıs, gelecek toplantısını 11 ~y-

Ebüzziya Zade lül çnrşamba gı.inu yap;waktıı. 
asker lıiıım · VELiD P a rti grupu nda 

'\Vashington, 21 (A.A.) - Sl~funi ..... .......... .. ............. .................. Anknra, 21 (A.A.) - C. H. Pnr.· 
ajansından: Şanghayda bulunan tısı Meclis Grupu bu~un (ıl/8/U40) 

lllümcssnJer meclisi nskeri encü •

1
• • k saat 10 da Reis Vekili Seyhan ..\fo-

meni, 20 ile 64 yaşındaki Amerika- lngı•lız ıtaları busu Hılmi Uran'ın rcislığinde top-
lıların mecburi askerlik hizmetleri landı. 

t 00 kuruş ibaresini 
m uh tevi lir a lar piya

sadan kaldırdıyor 

Londrn, 21 (A.A.) - Bir ajans 
telgrafına göre, İtalyanlar, Yuna -
ni tan - Arnavutluk hududuna kıta
at tabşlt etmektedirler. 

Yunan Başvekih Metnksasın diln 
akşam geç vakit Kral Georgcs'i zi
~ aret ederek vaziyet hakkında ken
disine izahat verdiği bildirilmektc-

Ankara, 21 (Husu'>il - Gumüş li- dir. 
ralıırd:ın üzerinde t 100) kuruş iba- ~~~~~~-~~~~~~~ 
r ini taşıyan , parnl.ır tedavülden tn, maliye ınilfctUşlerlhuzunındi 
kaldırılacak, yl•r1nc t l lira) yazılı te!ı ikten sonra \00 kuruş yaz:.ılılıır 
olnnlıır konulncakt•r. Paralar Mnli- Darphaneye gönderilc.rek tekrar bn
ye Tahsil şubelerinde toplnttırılmnk- sılmaktadırlnr. 

················ ················································································ 

ADEN lehinde mütnlca beyan etmiştfr. k•ı• Celsenın açılmas.ını müteakip kür-
.. Gcneral. J\l~rsball, G~·an ınccfül çe ] ıyor sG:;e gelen Hariciye Vekili Şukrfi 

butçe komıtcsındc Amerıkıı kıtnsının Saraçoğlu, harici stynsetinıız bııkı • Arabist:ının cenubu garbi sahilin-
müdafaası için 4 mllyon asker liı -. ( Binnci sahifeden dcı•cım) mındnn bızı aliı.kadar td~n son dün- do bir yarımada ve şehirdir. ve İn-
zım oldıitrunu söylemiştir. Hali ha • la hadıselerini ve bu hadl eler hnk- giltercye tnbidir. Kııılden1zın met-
zırda Pan:ımaya kadar şinı;;ıli Ame· tıcal"i mübadelc!erın mu;;ıhcdclerlc kınd.ıki huki'ımetimlz.ln nolrtai na - hali olan B:ılıülmendeb Boğazından 
riknnın müdafnnsı için bir nıil~·on tesbit edılmeainl ve lıunlıırın da gn- za1·ını izah etmiş ve söz nlan mlite· 190 kilometre mesafededir. Yarıma- \' 
iki yüz bin kişinin kfıfı olduğu sôy- ranti1erle temin olunmnsını tnhak - ncldlt hatiplere cev:ıplnr vemıi~tlr. dıı bürklini kayalardan müteşekkil- •'- t: f'f 
lenmektedir. kuk ettirnıcktir. !Iıırıcıye \'ekilin in he!·:rnntı Umumi dir ve kay~lar 17,776 kad~m~. kadar t Cİ bufİ ~ '61' '° 
A 

Koiso'nun Nazırlar heyeti tarafın- Heyetçe tasvıp olunnıU§tur. Müzake- yükselir. ) arımada, dar, duz, ve t 
merikanın A sya conanması dnn kabul eJılmış olan Polıte:ı.ya ı·elcı in intik;;ı\ ettıi;i lınzı menulnı·u kumluk bir berzahta Arap yanma- ... ,, 
Şanghay, 21 (A.A.) _ Birleşik pıogranıı, lıu tahakkukun ilk adını· Mıllı ;\lüdafaa, Dahiliye ve :Müna- dıunna bağlıdır. Aden şehri ise ya- ', ~ 

Aıııcrika Asya tloııannıasıııın Baş_ hırını teşkil etnıektcdiı. kaliit Vekıllc1 i ıle r.liikaı1ar olarak rını:ı<lanın şark sahilindedir. Şehrin , • • ı 
kumandanı Amlrııl Hart, dün öğle- lngilteredeki J apon tebaası beyanatta lıulunnıuşlnrdır. Vnktııı iki limanı vardır ve bilhassa iç U- ', ING • SOMALISI 
den sonra Şnn~haydnıı Tsingtaou'ya gt.-eiknıiş olması haselılle Grup ruz- mnn tok büyük bir ticari kıymeti ____ ... _________ ..,. 
mütevt.>ccibcn Asya t.lonanmasının en Toklo, 21 ( A.A.) -- Jnpon hüku· ıı:rnıesindcki takrh-lcrlıı konıışulm'.\· haizdir. Adcn şehri bir kömür U;tas-
mühim filosuna iltihak etmek fizere metinin, İngilteredki Japon tebaası· sı ılcnkı içtıman lıırakıln~ak riya - yonu olmılk ve Süveyş kanalı yolile te~kil etmek dolayuılle kıymetll s:ıyı-
haı eket etmiştir. nın tahl!ycsi içln ~iınderilccek dörL set~c snnt 13 de celseye mhayet \'C· Hindistnna !:iden ıreınilere bir uf:!rnk lır. Nüfusu (51,000) dir. 
- ... . " - ·" - . - ... __ " - ... . .. _ ··- ··-· vapura ilişllmem!!.11 mak adile Al· rllmıştir. 

İngiliz - Sovyet 
münasebetleri 

düzeliyor 

man hükumetıle temasa geçeceği Lil- .,:..__:__ __________ _ 

dirilmektedir. İngiliz adalarının Al· 
manya tarafından bildirilen ctam 
ablukası> na rağmen Hnkozakimaru, 
Hakonemııru ve Fuclmimaru ismin· 
deki üç vapur bu tahliyeye yardım 
için 1.lzbona ve orııdan da mümkün 

(Birinci ıalı1/eden dıı·am) olduğu takdirde Liverpola mütevec
cihen Yolda bulunmaktadır. Suvama
ru is~indeki vapur ise 40 Jnponya
Jıvı almak üzere <lün Liverpola mu· 
v~salat etmiştir. 

Troçki ölüm 
halinde 

(1 inci sahifeden devam) 
k:ısından ve ka!atasına çckJç indırıl • 
ınck suretlle taarruz edilmiştir. Omu
zunda ve bacağında yaralar bulunm:ı· 
sı. kendisinin yere yuvarlanıp yottılı 
halde dahı taarruzun devam etmiş ol· 

da Avam Kamarasında yapmış oldu· 
ğu beyan!lt.a mü~abih bi r nutuk es
nasında , lngiliz - Sovyet münasebet
lerinden bahsetmiştir. 

Lord Caltlccote şunlıırı söylemiş . 
tir : 

==============~ duıiwıu gös.termektedir. Miltcarnz. 
1''raıık Johnson adıııda bir Fransız Yn
hudlsidir. Kendisi Trotsky tarnfındnn 
çaya davet edilmişti. Johnson, taarru
zunu yaptıktan sonra Trotsky'nln mu
h:ı!ızlorı t;ırafından bayılıncıya kadoT 
dövülmüştür. Şimdi polis komiserli in
de bulunmaktadır. Zabıta, Trotsky'nin 
ikametg6hında tahkikata başlamış ve 
buraya cirilmesi menedilmiştir. 

İ ngiliz - Sovyet münasebatında hu 
sulc gelen bir iyileşme Kraliyet hü
kumetinin dikkat naznrıııı <'elbetmiş
tir. Sovyet Dirliği iki kıt'a üzerine 
uzanm1lkta ve dünynnın mütcaddlt 
mıntakalarında menfaat sahibi bu -
lunmaktadır. Yine müteaddit nokta
larda bu menfaatler, İngiliz men!a
atlerile tema sa gclmektcdh-. En ba· 

Vefat 
Akba kütüphanesi sahiplerinden Bi· 

l.!l'ın ve Ömer Must:ıta ile Enver'in 
ve Akba'nın İstanbul mümessili Aritln 
halaları hanım diln Ankarada kalp 
sektesinden vefat etmlşlfr. Tasviri Ef
ktr gazetesi, aTkadaşlarımıı:ı:ı derin 
acılarına iştirak eder ve bas sa!lığı 
diler. 

s it teyakkuz her ikl memleket arn - , 

cut bulunmasını amir balunmal:tn -
smda daha iyi münaııebetlerin mn- L Alll. L E l 
dır. Hükumeti Krallye, air millet-
leri idare eden hükumeUc.dn şekille 41 . 
alakadar değildir. Ancnk pürüzlü O· 1940 - SeneSl 
lan meselelerin hallilo nliLkadar olur. 
llemnuniyetbnhş bir ticart anl aşnı:ı ! filmlerile sonsuz 
i~ln esasların mevcut olıJu~unu znn-1 

nediyoruz Molotof ile yaptığı görOş-' bir şere/ ... Parlak 
mcde Staffortl Cripp müşkül vnzlfc-1 
sini maharet ve muva!fakiyetle ifa bir zafer kaza
etmiştir. Büyük Brltanyanın SQfirl 
müzakerelerin ticaretimiz için olan 1 nacaktır. 
ehemmiyetini müdrik bulunmakta ve 
görtiısnıelerin bir itilifla neticelene- ••••• • 

Trotsky. bundan iki ay evvel de e
vinde yağmur eibi yağan mitralyöz a
teşine tutulmuş ve fakat yaralanmadan 
kurtulınu~u. O zamandanberi çok en
dişeli gorünmekteydl. 

ÖLOM 
D!izce eşrafmdan mcı·hum Koç ne

yin oğlu, Samsun Mebusu Bay Sü 
lel·man Necmi ve eski Samsun valisi 
Bay Osman Ülker'in yeğeni Ilayan 
Süreyya Cevat Atasağun'un kard~i 
Karadcı·e nahiyesi müdürü Bôli Koç 
müptela olduğu bastnl•kwn kurtuln
mıyarnk dün vefat ctır.işt.ir. Cenaze
si bugfin öğle namazını müteakip 
Maçkadıı Teşvikiye eunıiindcn k ldı
tılar k 

r Mantıksızhk Müsabakası : 4 1 

Ba r~imde 7 mantıksızlık vardır. Bulanuz.. 

T AFSf LA T ı neşrinden sonra kuponlarla bir likte 
........ ..... . .......... kesip gönderiniz. Resimlere aynca 
İçinde mantıksızlıkJnr bulunan ı-e- tnfsilüt vcrmeğo Hlzum yoktur. 

simler ncşredilecektir. Her resimde Gnzctclcrinl kesmek 1stemlycn ka
mantıksız bulduğunuz yerleri renkli rilcrtmiz buldukları mantıksızlıkları 
kalemle işaret ediniz. Son resmin bir kflğıdn yazıp gönderebilirler. 

'fi -tr it 

DİKKAT: Resimler i şimdiden kesip yollamamanıu, 
ıon r esmin neşrinden ıoma ıönd~meniz!._ b~aua rica 
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Deniz yarışları 
Galatasaray ve Güneş klüpleri 25 

ağustosta yapılacak olan İstanbul 
kürek şampiyonluk müsabakası için 

AK T 1 F J Lira P A S f F ~= Li-ra---~--
s 15 .ooo.o~o.-ermaye: • 

Alhn' Safi Kil•ı-ram 71.721.48:> 100 881.99!.S'i ihtiyat akçesi: 
Banknot 12.640.824,S Adt ve fevkallde ,,1'8.666.1 
Ufaklık l.80.'118.6~11 115.36S.o41.'~ Huıuıi • • • . • 6.Mo.oon.- 12.ns.6;.;.15 

Kasa: 

Kırım hanı da Ruslarla harbe 
girilmesini istiyordu 

tek çifte birer ski! ynptırmışlnrılır. 
Bunların ölçillcri perşembe ı:fiııil su 
sporları hakemleri ve ujanı tarafın· 

Dahildeki Muhahirlu : Tedavüldeki Banknotlar: 
Türk Lirası • · • • Z.382.S!l:>.971 2.312,SS0.97 Deruhde edilen evrakı nakdiye-

Hariçteki Muhabirler: Kanunun 6·8 inci madd elerine 
Altın: Safi Klloırana S.OOS.913 7.041.216.74 tevfikan Hazine tarafında·~ 

don yapılacaktır. 
Güneş klübü kürek ekibi İstmıbul 

158.748.563 --

12 ncl Şarlin kAUbi Bavler de bu hu· 
liUSta çok utrapnış, gerek sadrazama, 
gerek devlet ricaline Rusya ile har -
bin lüzumunu anlatmıştı. Esasen her
hangi bir harbe vesile verecek fırsat
lar da her zaman zuhur ediyordu. Da· 
ha geçende Ruslara mensup ba:ı:ı ça • 
pulcu kafileler, huduUan geçerek, is· 
lim köylerini basmış, kızları, cocuk • 
ları toparlıyarak geçip gitmişlerdi. Bu 
hunharlık, bu \'Dhşct cezasız kala~z
dı. Hudut beyleri de ınk sık akınıarta 
muknbll hareketlerde bulunuyordu. 
Maamafih Kırım Hanı da Ruslarla 
har•ıe girilmesini istiyordu. Huz.w::!. 
kabul olunduğu sırada: 

'Ü'çuncU Ahmet, daha fazla soylıytı. 
memiş, birkaç saat .sonra hazırlanan 
hattı şerifte Bender muhafızı Y:ısur 
r.aşayı vazifesinden uzaklnştıl'ınıştı. 
Uçüncü Ahmed, Devletgirayı mü· 
cevherli kılıçlar, kaftanlarla taltif 
etmiş ve Rusyaya kr.rşı yapılacak 
hareketi tezekkür eyliyecck olan di
vnm :fevkalidede 'J.'atar Hanının bu
lunması dahi kararlaştırılmıştı. Hu 
sırada Deli Petronun askerleri Sa
marcik kalesini basarak ahalii islii· 
miyeyi katleylemişlcrdi. Buğ nehrini 
müteaddit defalar teca\'ÜZ eylemiş -
ler, Çcmo\•iç civarınıl.ı tnlim ve ter
biye yııpan İs\·eç Kralım yaka1um11k 
için Osmanlı hudutlaı·ın ın derinliği. 
ne akınlar icra ct:nişlctdi. 

şampiyonluğuıııı cıddi bir şekilde ha· 
zırlanmak üzere kamıııı çekilmiştir. 

Altına tahvlll kabil ıerbeıt vaki tedlyat 19.310.195.-

- Şevketlıl hünldlrım, bu kiıfir hi
lcklir ve mekkdr bir kAflrdir. Eğer aiı
dına itimat buyurulursa Akıbet ock 
dilşWr olur. Hele Kırım memleketi 
~abuk elden gider ve Rumelii şahine 
dahJ tez elden çıkar, cöz açtırmasın~ 
gerek ... 

- Hoş söylcrsilz. güzel süylersü1 
emma, Nemçe seferlııdeki Viyana boı:· 
cunu gibi bir te14ketle namımı lekelc
mt'k de istemem. 

- Yok efenıllmiz, İsveç Kralı gibı 
l>ir sabi bile bu Çar dcnllilr mekkarı 
pannağında oynattıktan sonra ~anlu 
orduyu hümayununuz onu tarumar ey
ler, ti Moskovaya kadar dayanur, yal
cııı: devleUıl hunkArıma bir maruutım 
var ... 

- Buyur e"ladım ... 
- Şevketlunı, Bendcrde kulunuz Ve-

zır Yusuf Paşadan 11Iktıyetçiylm sulta
nım. Bu allak 'e bethuy adem, İsveç 
Kraluna fazla iltifat eyler, anı şımar
tır, bızim buyurdu~umuz tedbire bir 
gQnA ı;em'u ıtıbar etmez, rüşvet ve ır· 
tıkılpta herturlü hududu iruıafl aşar bir 
mekkArı duzenbaz herin nlıbekardı:
etendımiz. 
~ İsveç Kraluna ne dl!111Cı ıltllat ry

ler, anı nice &ımartır' .. 
- Şevketlum Yusuf Paşa kulwııı

zun elinden hert;ey gelır, ı.'ih mUdahc· 
ne. glıh tagallüp eyler, gfıh kralın aya. 
ğına gider, gAh onu konağına getırir, 
onunla Mosko\ nya karşı nlımaylş ey
ler. Vafir servetli S<ımanı oları bu u • 
d rn. haysiyet 'e şereflen mahrum, 
herturlu fenalık melhuz bır bclliyı lıcr
Ghtır. 

Divanı Ilümayu•ıdn Şeyhisliim 
Yaşmakçıznılo Ali Efendinin fetva
sile Rusyuya harbe karar vcrilıııi§, 
keyfiyet Anıulolu, ve ltu'lıeli Ill'yl.?r
b&yilcrilc cümle valileıe hııttı şerifle 
blldirilıniş ve fevkalildc tcplaııan 
harp şürasındıı Petroya karşı tenııip 
edilecek hıırp pliinı da Tatar Hanı
nın tasvibile tııknrrür etml~li. Şim
di heı tarafta hummalı f:ııııiyet baı;ı
lııınış bulunuyordu. 

Baltacı ilk sadaretiııi hatııinrkcn 
Padişahın: 

- Mehmed, seni kc'ldimize Lala 
nasbcttik, ne dersin? dcJlği hiilfl ku· 
lağında çınlıyordu. 

O zaman etek öpen Pnltncı lieh
med de bu goktcn inen tut.fa na~ıl 
tcşekkur cdcı:cğini Lilemiyordu .Fa· 
kat pek az sonra güz('! Baltnr:ııın 
harem Sultanları tarafıııclnn ısrarın 
saıfarcle setirildiği ti nl.ııjılıyordu. 

(l>P.vamı \·ar) 
•ı11nınu11uıun11111uııınttfte11uııırnıu1111uuıımıuını 

Satllık Asp;ratörler 
Buyuk fnbriku, sığ nı:ık ve tünel

ler içın sa fitte cllı bın metre ha va 
boşnltırlar. Unkapurıı polis kaıakolu 
nrkasındn 1~ t\o. d. "'· ı\ li, 

Tel: 22702 

l\lntcmntik ınuallimlerimizden l\I. Fu<ıt Aısan ı ıyaziye im-

tihanlarına talebenin hazırlanmasını temin içirı yardımcı mııtcma

tik kitapları serisi meydana getirmcktedır. 

Th . .Morcux'dım eHelce tercüme ettiği (Cebiri anlamak için) 
ve {Cebirt• devıım için) kitaplamıdan sonra bu dl'fa do. (l'zny 
Geometıiyl ıınlumak içiıı) kitabını tercüme etml,tir. Her talebeye 
\'e mü abaknlara ha:ı:ırlanııcak her gence cdinmclt?ı ınl tavsiye ede· 
riz. Fiyatı 100 kuruştuı-. 

....... mrıı .... ımıı ...... =ı.-.................... ... 

Büyük Bir Un Fabrikası 
Kiraya Veriliyor 

• 
Antalya Ilbaylığından: 

1 - Antııl)'a iııkclcsindc kain ve günde ::o ton lıuğılay ovüten vilii· 
) et un fabıikasının ü~ yıllık icarı :rıllıgı lGOOl lıınrlan :sJ/8/U40 eu -
n.nrtesi gfinu sııat 12 ye kadar kapalı zaıf u~ulilc arttırıııayıı kon • 
muştur. 

2 - Teklif mektuplarının yüı:dc ycdı buçuk teınııınt olan aCıOO lira, 
22,5 kuruşluk banka makbuzu veya mektubu ~·cya ıllg~ı kanuni temi
nat lle birlikte \'e 24fJO sayılı kanunun 32 ııci ırıadclcslndeki tadfat da· 
ıresinde o gUııu ıJaat 11 e kadnr vilayet makamına verilmiş ı·eya gön· 
derllmiş olmıı ı lıizırndır. 

3 - İhale Antalya vilayeti ıda,.f.'i hususiye lılna ıııda toplnnacak 
olan vllu)'ct Daimi l•'ncümcnindc yapılncaktır. 

4 - Talipll'r Antrılyada vtliiyet encümen kalcmindl', htmıbul, tz • 
nıır. Ankara, 'Muğln, Denizli, Isparta, Burdur viliiyetlcrınde mahalli 
va'illklcrde bu hu .. ustaki şnrtnameyi gorebilırler. (7275) 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 
Kullanılmıı bir yol Silindiri alınacak 

Takriben on lonluk iyi kullanılmış bir yol silindiri ıılıııacaktır. Sat
mak isti)'cnlerln bir isUda ile Umum l'rlüdürlügümüzıı müracaat etmesi 
ve s1llndirin mufassal evııafile halihazır durumunun vo Ankara veya 
Kırıkkalede tcsllııı fiyatının d:ı bu meyanda bildiı-ilmesi. (7521) 

• 

Beyoğlu Halkevi ::o uğustostn ya
pılmak üzere Beykozla Saraylıurnu 
ııra:.ında bir kürek mukavemet ya -
nşı tertip ctmiştiı'. Bu yarış beş 
se.ne müddetle her eene yapılacak 
ve bu müddet znrfın<la en çok birin
cilik alan klübe bir şilt verilecektir. 
Yarışa her klüp gircbilcccktfr. 

Galatasaraya bir 
antrenör geliyor 

Galatasaray yeni futbol mevsimi 
için A vusturynlı bir antrenör anga
je edecektir. Sarı l:ırnıızılılnnn müs
takbel antrenörü hiıleıı Yugoslavya
da bulunmnkt.ndır. Klüple nntrenör 
arasındaki müzakereler müsbet neti
ce verdiği takdirıle antrenör derhal 
gelip saı'l kırmızı formalıları çalış· 
tıracaktır. 

Galatasaray - Kınalı~ 
adada 'bir lokal açtı 
Galatnsaray klübü Kınalıaılada 

biı· denizcilik lokali açmıştır. Klüp 
adada bulunan Necdet, Nedim Ha -
marat ve Talat Yüzücü tarafından 
idaı·e edilmektedir. Gnlat.nsarayı su 
sporlanna gösterdiği ı·nğbetten do· 
layı tebrik eder ve yeni şubelerinde 
devamlı muvaffak• •l<'r dileriz. 

Ankara. j ·anbu\ 
boks maçları 

döviz • . • • • • • 
Diğer dövizler ve borçlu 
kllrlng bakiyeleri 

Haz.ine tahvilleri: 
Deruhte edllen evrakı nak· 
diye lt•n,ıhfı • 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
tevfikan Hutne tarafından 
vaki tediyat 

Senedot eü:ıclanı: 
Ticari ıenetleı • • . 
E•lıam ve tahvifa, cüzdanı: 

/

Deruhte edilen evrakı nak

A diyenin kartılıtı esham ve l tahvll;\t ( ltibarl kıymetle ) 
B - Serbe•t eıham ve tahvilat: 

Acıanılaı· : 
Altın ve döviz Uzerınt avanı 

Tahvlllt üzerine avan, 
Hazineye kısa •adeti avans 
Haılneye 3850 No.lu kanuna ıöre 
açılan alhn kar,ılıiı avanı 

HiHedarlar : 
Muhtelif 

38.821.10 

18.611.216.27 

1S8.748.S63.-

1'.310.196.-----
2>;.m.m.ı 

ff.831.076.93 

8.277 .OS7.S7 

9.125.SS. 
7.808.722.-
9.407.000-

31.722,0DO.-

Yekün 
1 Temmuz 1938 tarihinden 

2S.691.2S4.ll 

139.438.367.-

25i .318.ll4.36 

56. ıoa.134.!ı•' 

48.9.f6.847.SS 
4.SOO.OOD--

20.S70.673.S7 

670.6'21.754.05 

Deruhde edlle-n evrakı rıak · 

diye bak{yeıl 
Karşılığı tamıımen altın olar~k 

ilaveten tedavüle vaıedilen . 
Reeskont mukabili lllveteo tc· 
davüle vazedilen • 

MEVDUAT 
Türk Ur:\sı 
Altın : Safl Kilogram 18.826.47l.-

38SO No.lu kanuna göre hazineye 
• açılan avanı mı.ıkı\blll tevdi o!ıt· 

nan altınlar : 
Slfi Klg. 36.71S.4S!. 
Dövlı taahhüdatı: 

Altına tahvlll kabU dövlrhr 
Diğer dövizler ve alacakh kil· 
ring bakiyeleri 
Muhtelit . . . 

139.438.367.-,, 

17.fJO:l.OD). -

203.SOO.'l'Jt\, -

&S.133.6S l.85 
26.4~1.93'l.f8 

51.643.228.22 

3.3"i9.77 

18.128 84(), 98 

itibaren : iskonto lıaddi ' / , 4, 

Yekun 

altın üzerine avans O/o 3 

359.931. '\~7.-

91.(>.4. ı.~3 

51.6.U.228.'.ll 

28.13'!.'lOUS 
l 12.1G4.100.W 

6l0.'ilt.7S4.0S 
~ 

30 ağustosta Ankaradn İstanh~ıl 
ile Anknrn boksörleri arnsındn maç- .. -
lıır ynpılac.'lktır. İstanbul boks ekibi r 
29 ağustosta bh· idareci ve yedi bok-ı 
sörle Anknrnyn hareket cck-cektir. 

f ve ARLON ormalgı a ~ı, ... -·~ 9 Saatlerinin 
• 

Ahilya yarışlara 
girebilecek mi? 1 

Gnlatasaray<luıı Gilııcşc ve tckr.u· 
kendi klilbüne nvdet <'den Gnlntu .. a
raylı Ahilya'nın lisans işi Aııkarıu'n 
görüşülmektedir. L1 ,ansı ı,:ıktığı tak
dirde Alıllya paznı· gunü C:alatnıın
rayın tek çifte ve dört tek futnlann
da yer alacaktır. 

22 AtuJtos Perıembe 

ı.::o Program ve memleket snnt 
ayan, 7.35 Muzik: Hafif Prugı11ın 
IPI.), 8.00 Ajans hnbcrlcri, 8.10 F.v 
kadını · Yemek listesi, R.20-8.:rn )lü
zil.: Hafif pl'Ogt amııı ılevaıııı (Pl.). 

12.30 Program \'C memleket sunt 
ayan, 12.!15 Müzik : l\lüşterek şurkı 
ve !;Cmailer, 12.50 Ajans haberleri, 
18.05 :\luzik:Saz ese!'leıı, lü.20·14.00 
:r.tüzik: Piano ve org ile duns ııurça
ları (Pi.). 

18.00 Progrnm \'e memleket ı;ııal 
ayarı, 18.05 Müz'k: Oda muzıgl 
(Pi.), 11).40 .Müzl.:: Hndyo cnz or -
kestrası (İbrnhim Özgur id:ıreslnde) 
l!l.10 Müzik: Fa ıl lıeyetl, 19.45 
Memleket saat ayııı ı \'e njııns hn •

1 

berleri, 20.00 Mü?.lk: A. l - l\luzaf
fcr ilkaı - Hicaz şarkı: Gonlümun 
şaı kısmı gözlerinde okurum), 2 - fb
rahlm Ağa • 1Jicgz şnı·kı: ( l\h:ıhzun 
duruşun baisi figıııı ile iıhtır), 3 -
Şems<'ddın Zıya - Nevu şarkı: (Ko 
sınem titeşe yansını, 4 ·Şerif iı,:li -
Bayati şnrkı: ( Bfilbül!ı şeyılııyn dön 
dü), B. 1. Yusuf - ~ıızlnuk şarkı: 
(Nedir bu cevrii - trr,nfiil zaman ııı

man ı.tüzelim). 2-Ahmcd Rııı;;lm -
Suzinnk şarkı: (Pek n~vaı.lıı· sevdi· 
ğim dtiklcrin), 3 - ...... - Tahir lÜI'· 
kü: (Ben sana mecbur olmuşum), 
4- ...... - Hüseyni türkü: (1ıkcnıı
nam Leylamı ı:ördiiml. 20 .... 'lO Konuş
ma, 20.45 Müzik: Diııle~·ici dilekleri, 
21.11) Komııının (Sılıhn•. snnti), 21..'10 
Konu. ma (Radyo ırczetc ı), 21 .4ü 
Müzik: Büyük bestt•klirlar seri~! No. 
4: Ll~zt, 22.30 llf"ı.ıl •k<'t sant :n:ır•, 
ajaıı:. hulıcrlcn; zıı .. .tt, e h ı ı 'ah· 
viltit, kambiyo· ııukut borsası {Fi· 
yat), 22.45 Müzik: C'uzlııınd (Pi.), 
23.25·23.30 Yarınki ıırogıııın ve ka· 
panış. 

RAŞIT RIZA TİYATROSU 
Ru akşam Kadıköy Süreyya balı 

çesınde c/\eııdııt11ın Golgcsi> Vodvil 
3 perde. 

~I 

• 

PiRİNÇUNU - MERCİMEK-BEZEL YA-YULAF 
ve sair HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri Çapa Kuruluş tarihi 1915 

~'"'!JCUJ ::i!dfSZ'.• n-• ·---· 
istanbul MJntaka Ticaret M~dürlüğünden · 
Halı, lıalmunıu, keten. pııça vı ıı, peyrılı-, balık ve konsc-ı vesi ve deıi 

ilıı acatçılaı ınııı ilıı nç nılısatııanıcleri ııuı~aı alnrile stok ıııevcutlıırmı ve 
bu stokların nerelcıdc bul uııduğunıı 24 ııgustos cumartesi güııU saat ı :ı c 
kııılal' Balıçek;qııda Uvıdiinciı \' nkıf hanında Mıntaka Ticaret Mudur· 

b.11. . ı ·· mu ilin olunur. luğune ı c ırmckrı uzu --

gayet zengın 

PIRLA!'\TALI ve F.Li\IASLI ~·eşitleri gelmiştıı·. 
SOX YE,:..;t l\IODELLER ÇOK ZAIÜFTİR. 

Fiyatları fevkal!ide uygundur. llir dcfn ~örmcniı 
kabıdır. 

z. s A A T M A N 

menfaıı.tiniz 

, ... lı1tanb•ıl, Sultnnhanıam. Cnmcıbaşı han, ARLON de~·-

İnhİsarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - İdaremlzın ihtiyncı 1çlıı nilmunesi mucibince GtiXlOO eb'adınd• 

~000 top ikinci hamur J.:ağıt pazarlıkla satın alınacaktır. 
lI - Pazaı lık, 23/Vlll/940 cuma giınü saat 15.!lO da Kıılıataşl• 

Lcvıızıııı vt• M iılıaynat şubemizin alım komi~yonunda yapılacaktır. 

111 - Nünıunc her gün adı geçen şubede görülebilir. 
I \' - 1 steklilerin pazarlık için tayin olunan cün ve saatte 1 aOO 

liralık giivennıe paralarile birlikte mezkfır komisyona milı'acaatları . 
(7527) 

--öanı·4 .. .......... - ............ 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alın!"ası gay~t 

kolay müessir bir müstahzardlr, 

karıı gay~t tc sirlidır. Batsak sol ucanlarının buyııklcrdc: 11c Küçüklerde: 
scbc b olacağı lchlikclc:r göz önüne alınarak solunn hastalık~rında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hokimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur •. 
'\ ..... V••• • " ••"•"' 111 ., ..., ~ •• .ı .. u • 

l stanbulun en rahat ve 
temiz oteli oldu 

Sayın Müşterilerime : 
Uzun zaman katibi bulunduğum M t oteli 

f k M- d.. ı ·· ğ.. d ni bu defa kendim isticar ettim. eserre 
Darüşşa a a u ur u un en : Otelde geniş değişiklikler yapılmış, İstanbulun ('D rahat, teııılz 

l\lik·tar ve asrın icnplaı 1118 uygun bir oteli haline getirilmiştir. Bu feda· 
r.ouo Kilo soğan kiırlığn mukabil fiyatlarda hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Evvelce 

Istanbul Defterdarlığından : 
7000 Kılo pntntes fstnnbulu ziyaı et ettikçe teşrif etmek Jütfundn bulunduğunuz otc· 

40000 Adet yumurta limizin bundan böyle de her zaman emrinize ıunade bulunduğunu 

Alııhammım Muvakkat 
satı~ b<dcli lı!111111ct 

Seııüi Mahallesi Sokağı No. N.ı>J'1 Lira IAra 

Rumeli Feneri Itumeli Feneri İskele caddesi SG-88 Arsa 72 6 1941 senesi ma} ıs sonunıı kııılar Daruşşafakaya lilzumu olan ve ev- sonsuz lıilrmetlcrimin kabulü ricasile nrzcdcrinı sa) ın Bayım. 
safı şartnnıııede yazılı ve ıntktnl'la:ı yukarıda mukayret yumuıtn, pa· ı Meaerret otelinin eski Katibi 
tates, soğan 2 Eylul 1940 paz~rtesı gunu saat 15 de 1-:uruosmanlyede ve yeni müsteciri 
Turk Okutmıı Kurumu meı kezındc p:ızal'lıkla alınacaktır. 

Eminönü Ahıçclebl İkinci Kııntal'oCa~ı a Dükk il.n 1125 85 
Buyukdere Mandıra bnğlaıı Taıl:ı 65 5 
Ü küdar Pazarbaeı Taşçı Malııııutbey 7 E\'ın senelik icarı 120 9 
Çaknıakçılnı·da CirıUl Nail hanı 16 No. da ı. Kasa 120 9 

Yukandn yazılı em\'alln satış ve icun aı,:ık nrttırm:ı ile ınüzaycd,.. ye konulmuştur. İhulc 2/U/940 per
e mbe günü saat on dörtte Milli F.mltık Müdürlilgünılc mlltcşeklül ıı:onıisyonda ayrı ayn yapılacaktır. 
GayrimMnkul snt1ş bedelleri ılcf'nteııdir. ikinci tertip müuaı!il tasfiye \'e ıkasile ö<leııebilil'. Taliple:in yulrn-

Şartnameler ınczkilr kuıum nıerkezındcdlr. (766~ıı İSMAIL CANDAN 

~8~!0~!!!R~!s!.!•~A~!1~!,,!~!~!:!.~.~~!u v~am~~~T~A!H!!!v~i!L:~·.:!o~ Sahibi: z. T. EBÜZZIYA Neıriyat Mudürü C. BABAN 

rıdn yazılı tcminath muayyen giın ve snııtto komlsyonn ınliracuu•ıal'ı (74:?i!l 
Basıldığı yer: MATBAAI EBÜZZIVA 

Büyük casu• romanı - Tefrika No: 7 

- Fırkaya senin için yarın mü- dım. F riç akşam eve geldiği za -
racaat edeceğim, sana bir iş bul- man: 
mıya çalışacağım. Çalışır mısın) - Partide sana bir İş verecek-

- Çalı§ırım... I · d ' l'k k A · 1 k h il' er, şım ı ı atıp o ara ma a ı 

ı - Pekiıla; .. Hem de tahsiline . Führerin yanında çalı§acaksın ••• 
ı d evam edersın. · • Senebaşında da yine fırka hiz -

Hiç sesimi çıkarmadım. Friç'e metinde çalışmak üzere aeni bir 
1 herşeyi anlatmak ihtiyacı beni bo- mektebe kaydcttirecekler. Fakat 
ğuyordu. Fakat ondan daha kuv- bunun için fırka iolerinde muvaf
vetli bir his, kopacak bir fırtınayı fakıyet ve kabili~et göstermen la
önlemek, beni ecven mü~fik bir zımgelecek .. dedı. 
aiabeyi muztarip etmemek en - Bu haber beni sevindirdi, bu 
di i bo - mı hkı ordu. Suı - uretle i ine dü _ .. _ ..... __ _ 

- 1 so k we başladılar. kendisine muhtaç olmadıgıını na mar vermeg .k. . . 
bildirir fiili bir cevap vermış o-

1 
F'riç 100 mar~ ~lıy?.rdu. 1 ı1mızın lacaktım. ı kazancımız. hızı muken~ınc su: 

. .. .. . tt t f ' h d cek vazıyetteydı, 
E.rtesı gunu ışc başladım. Ma- re e er ı e e 

kinenin başında mahrem evrak bundan dolayı da ayrıca memnun 

yazıyor, sonra, şefe götürüyor - olmuştum. 
dum. Bir hafta sonra edindiğim Oç ay böyle çalıştım. Bu ara 
kanaate göre işim mühimdi. Fır- Paul'ü tamamile unuttum_ ve _ken
kanın birçok gizli işlerine v:ıkıf disini ciddi bir erkek tclakkı et -
oluyordum, fakat ağır değildi. mediğimi bildirir. h!r me.ktup ya
Vazifeye başlarken ketum o laca- zamk münas~betımı ~~stım. ? d.a 
ğıma dair ettiğim yemin üzerine buna mukabıl. kendısıne yenı hır 
kimseye. hatta F riç' e bile ya:zdı- nisanlı tedarik ederek beraberce 
ğım 'f!y]erin muhteviyatı hakkın- çektirdikleri resmi bana nisbet 
da bir şey söylemiyordum. Yal - o lsun diye yolladı. 7;erre kadar 
nız anlamıııtım ki .• nasyonal sos- ii7ii l meyişimden, Paul e karoı cid
talizm memlekette mühim işlerin, di bir sevgi beslememiş olduğu
çok mühim hareketlerin içine ka- ma kanaat getirdim. 
Taşmıştır. Alman faşist hareketi, O sıralarda Hindenburgun has 
dııarıdan gördüğümüzden daha talandığı rivayetleri ortalıkta dön 
kuvvetli, ve zannettiiimizden da- meie bn~adı. Herkes iki hissin 
ha heybetlidir. teıiri altındaydı, kahraman bir 

tifade ederek Hitlerin devlet u
murunu tam bir surette ele geçi
receğinden miitevellit memnuni
yet. 

Bir gün 
ğırdı: 

şefım beni ça-

- Liza, dedi .. sana bir vazife 
vereceğim. Bunu senin zekandan 
ve fırkaya olan bağlılığından bek 
lerim. Bnşarıp geleceksin ... 

- Bir yere mi gideceğim? 
- Berline ... 
- Berline mi? .. 
Fazla hayret etmi!ltİm. O tari

he kadar ben Münihten dışarı 
çıkmamı~. yalııız başıma şehir a-
ırı seyahatler yapmnmıştım. 

Hayretim, bu yadırgarnamden 
doğuyordu. Muhatabım: 

- E.vet .. evet, dedi .. Berline .. 
gidecl"ksin •.. 

- Orada ne yapacağım) 

Londra 
Nevyork 
PaTls 
Mllano 
Ceaevr. 
Amıter. 
Berlln 
Brüksel 
Atlna 
Sof ya 
Prag 
Madrlt 
Vartova 
Budapef. 
Bük ret 
Belgrad 
Yokoha. 
Stok hol. 
Motkova 

21- 8 - 940 
1 Sterlin 

100 Dolar 
too Frank 
100 Liret 
100 lsv. Fr. 
100 Florin 
100 Raylfm. 
100 Belga 
10~ Drahrnl 
100 Leva 
lOtı Çek Kr. 
l OJ Peçcta 
100 Zloti 
100 Penııö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 ineç kr. 
100 Ruble 

S,24 
13:l,20 

29,605 

0,9975 
1,6225 

13,.,0 

26,5325 
0,62l 
3,175 

31,137S 
31,00> 

l!orsa harici altm fiyatlafW 
Ura Kr. 
2140 

90 00 

Sivas • Erzurum 2 19,93 .. 
• ,. . 

" 
3 19,93 

• ~ 19,93 

" ' 19,93 
Erganl 
Merkez Bankası pef{n 
Türk Borcu 2 

19,39 
l 02,SO 
18,3S 

Dıt Ticaret Hisse senedi 
A. tertlhl 0,i4 

Ağustos 

., 
Perşembe 

1359 H. 
Recep 

17 22 
1356 

Rumi 
Ağu•toı 

9 
t1ıı.ır: }1)9 Glin: 235 

Vakitla 
fa.ant Va.ati 
S. D. S. O. ·--------·---ıs GUnef lYaruıkll 10 

ötıe 
lkiadl 
Allta• 

17 
03 


