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Düşmanı, sen kuvvetli san. Zayıf 
çıkarsa, talih eseri bil ! 

Müsabaka 
kuponu 

Başmuharriri: 
EBÜZZIY A zade VELiD 

MÜSTAKiL YEVMi GAZETE l _________________ ~ 

B şvekilimiz Dün 
Karabük'e gitti 

Kendilerine /ktısat Vekili de refakat 
etmektedir. Meclis Reisi, Nafia, Maliye, 
Sıhhiye Vekilleri de l stanbula geliyorlar 

!22!ZUEE!!t'.2 . - --

Türk Ata Sözü 

(Şerhi 2 ncl aahlfemtzd~) 

Telefon : 2 O 5 2 O 

Telı. Tasviriefkar İstanbul L ..J 

MAARiFTE iNKiSAF 
-

Ankarada bir 
Halk Üniversitesi 

tesis ediliyor 
l:ı ı\nkara, 22 ( A.A. I - B:ışvl'kil 
et 0ktoı· Refık Saydam, rcfııkatlerin-
1~ Hııricıye \'ekılı Şükrü Saraçoğlu, 
b tısat Vekıll llilsnu Çakır olıluğu 
~ide husu i lr<'nle bugün saat 17.05 

net Sekrcterilc P;ıı ti Umumi idııre Jet Mec!Jsi Reisi Abdülhalik Jtenda, 
Heyeti iı:ıaları, l\fobuslar, Vekiılctler bugün saat 17 trenınc bağlanan hu
Müstcşar ve Umum Müdiirlcrı, An- susi l>ır vagonla 1stnnbula gitmiş. il 
kara \'ali ve Belediye Heisı , l\Jcı kl'z lerdir. 

Mülkiyeye bir şehircilik şubesi ilave 
ediliyor. Lise ve orta mektepler için 

de esaslı tedbirler alınıyor 
Knrabuke gıtmıştır. 

&ı Başvekil garda \'ckiller, Buyük 
t.~l{?t Mccllsı l'a rti G rupu ve l\lus
~ Grup Reıs \"Ckılleri. Partı Ge· 

Komutanı ve Emni)ı>t l\lüılürü tara- Abdülhalik Rendıı garde Başvekil 1 
fındnn uğurlanmışlardır. Doktor Refik Saydamla Vekiller, 

• . Parti Genel Sekreteri ve Umumi 1-

-,..... .......... 1 il 

~~niin 1.azı.ı 

Meclis Reiıi lstanbula gelıyor ılare heyeti a:ıaları, Parti Meclis 1 
Anknra, 22 (,\.A.) - DOyük Mil - (Devamı sayfa S, ıütıın 5 tı) 

HarP ·~···~~-·-;:-:-·--.. -:-:-: : .... -;, meselesi 
Dobruca Japonya bütün 

sefirlerini geri 
çağırdı 

... . .. .. .. ... ······ 
lngiltereye taarruz 

edilemezse 

başka taraflar 

tehlikede demektir 

A imanların lngiltereye taar

fl\ ruz ihtim a ller i günd en güne 
~llıyor gibi göril\,üyor . Hatta 
~~. günlerin hadisatı t e tkik edil -

- • • Cumhurreısımızın \ Rumanya hüku-
Vazıyefı dünkü gezintileri meti halka sükU· 

Yakınşarkta Cümhurreısımiz dün Florya net tavsiye etti Bu davet çok mi-
denız köşkünde bır müddet lstı- - -

pek .. mu··hı'm rahatten sonra ~dıtr dahilinde ·Macaristan ile yenidea l nidar telakki 
kısa bır otomobil gezmtısi yap- •• k 1 
mışlnr ve tekrıır Florya ılenız ı muza ere ere d•ıd• 

h a" d ı' s e 1 e r koşküne avdet buyurmuşlardır. başlanıyor e 1 1 
Bi.ıkreş, 22 (A A.ı _ Stcfanl aJan • Tokto, 22 CA.A.) - Japon Harlcıye 

,,,,,,,,,,,,, .. ,, , ,,, ,, ,,,,, , ,,,,,,,, , , ,, , ,, ,, , , slndan Nozır• l\tatsuoka bugün Japonynnın 40 

Olacakmış M 
Dahıliye Nazırı, cenubi Dobruca köy dlplomatık mumessilıne telgraf çeke· 

ısır tecavu•• ze lülerıne hitaben bir beyanname neşre· rek Tokıo'ya donmclerınt bildırmlşUr 
derck. uraalle iştıgal eden halkı, sü. Domeı aJansına göre. bu tedbir Ja • tgı vakit bu ihtim alin b üsb ütün 

0 ttadan kalktığına b ile hükmolu
llahilir. F ilh akika son on beş g ün 
~rfında Almanlan n , l ngiliz sa -

• • ....__ kOnetlcrinı muha!nza ctmcğc ve cvJc~ ponyanın yenı dıplomast taarruzuna 

Al h h •• 1 v h t l ı b k d t mukaddime teşkil eden gcnış bir ha· man ava ucum arı ugrarsa arp rcıtnmı·~cır. ara arını ıra mamıya :ıvc ~· rcketle nlfıkadar bulunmaktadır 
aeyrekleşti,yeni Kanada 1 Beyannamede şöyle denilmektedir' Geri çnğırılan diplomatlar ııra ındıı 

leri v eya topraklaı· ı ü zer inde 
)'."Phkları hava ha r pler i, k endile
linin icat ettikleri (silahlı ist ik • 
:f~ mahiyetini çok. g~~mit ve 
~ 0 arudan doğruya lngılız l:ıava 
~vvetlerini zayıflatmakla b e rattb'. bilhassa İngiliz limanlarını 
tir rıp gayesini istihdaf eylemit-

kolorduları lngiltereye d k Komşumu:ı Bulgarlarla yapılm:ıktıı beş Buyuk Elçi .vıchy. Vaşıngton, An 

e ece 
1 
olarf müzakereler, ıyl bir zemın üze : kara. lho · de · Jancyro Sefırlerı ıle 

nak lediliyor rinde ılerlemektcdır. Kasabaları. evlerı Çınde Nezaret emrinde bulunan Sefir• 
.., . . ve emval ve eml .. ki tcrketmek içın hiç le 19 ortıı elçi ve im çok başkonsolos 

Kahıre. 2. (,\ A J - Orta Şarktnkı Kııhire, 22 ı A.A. _ Italya Mısırıj bır sebep yoktur. Elde bulunan heı· şe- IJulunmaktadır 
lng_ılız ~uvvctlcrı Bn .kumıında~ı Gc · 

1 
ı'5tilit ettiği takd ırıle Mı 11·111 haıbe yl tahlıyc etmek lçın kitfı zaman var· .. . .... ............ . .................. . ........ . 

neı al \\Uvcll dun akşam matbuat mO · ı;ırcceğı ha kkmtia Bı.ıovl.!k il tarafın_ dır Üçüncli Umumi 
';r:l~~:::t~~.c ıışağıclakı beyanatta bu· ı dan yapılıın beyanat, büt!ın l\l ı s ı r l ldfükumlet nıekmudrlarlJ~ ~rdu, yNle . milfettiı Gilmüıhanade 

G 1 b f t tt
.,. Lo 

1 
matbua tı tarafındım lıaıaretle kar- r ıı e bu uıınıa tıı ır ~anız memm· 

ıı. ı ır vazı c ıç n ı:ı ı.,ıın ne ra. 
1 

tanrı ve ordunun hıırcl:ctl halt:'ldc Hu· CUmu•hanc. 22 <AA> - Oruncıl U· 

F•n v• ıanayi Jcrılerin• fazla eltemmiyet vrrilecelc 

Ankara, 22 (llu usil ilk \'C 1 {o f S 1- ıu 2 d ") "I anmıştır. • y , • Eğer makaat bu olmayıp da, 
).'1.nız lngiliz müdafaa kuvvetle
~ derecesini yoklam ak ve ölç
~ rayesi takip edilmif olsaydı, 
ıc un için öyle üç yuz, beş yüz 
·:;fY•re göndererek büyük zayi-
1.~.RÖze almıya biç liizunı yoktu. 
~aflar ekseriyetle binnisbe az 
~ hafif kuvvetlerle :1apılır ve 1 
-. nların verdiği neticeye gö re d e 

ovamı u y & • u n • · • men çıftçılerı de hareket cdecekl~rdır, mumi mlifettışı Naııf, dün Tıaln.on-
· - ·· - .. ·-~- ··---·- " - · - .. ·- ' - ··- Kabine dej"i.şiyor mu? dan buı aya gelmiş .,.e mcrnsrmlc 

teknik talı il kısınılaı ını l>il.lıı·· 

ı) "••u ın ı ıfın 1 ·t r il o 

oglcden c~ vel Qlaı ..ık de~ ıım <·dı
lcccktıı. 

Y m pıognuı d ıs t.pl.iı~i'qn 
\>U) uk bır kıJ met Vcrilmlştİr. 
T<'z.~ah ~c litboı:ıtuar nıc~:ıı .. tne 

( Devamı sayfa 3. ıutun 6 dal 

ıl harekata ge.;ilir. 
lialbuki Almanların ı;on haf • 

~arda istikıaf namı altında. yap
ı ları taarruzlar, ıeklen çok e:>as
.:_ hareketlere benzemekte ve bu 
itbtelcetlerk inrılterenin baılıca 
lı •1At lioxnlarını ite yaramaz 
i~e ge tirerek, inıiltereye kartı 
'- 1\ edi1miı o lan ablukayı fiilen 
l lhilc etmek maksadının takip O · 

llrıduğuna delalet etmektedir. 
~.-\_imanlar eğer hakikaten İngi-

• lırnanlarını lehribc karar ver
~~erse, bu, büyük bir baskın ve 

ıla hareketi yapmaktan vaz
~it olmalanndan baıka b ir 
~na ifade edemez. Çünkü bu 
bı. kın hareketinden vazgeı;-me -tif ol,alardı, §İmdiden bütün İn
, .. 1ı limanlarını tahribe lüzum 
~trnezler ve bu uğurda da üç 
~ı, beı yüz tayyare zıyaını da 
~ almazlardı. Filhakika bir 
._ • ın hareketi muvaffakıyetle 
t etıcelenirse İngiliz limanları za
.::. az umanda karada yap11acak 
it elcetlerle kendiliklerinden su
t:" Ula rnahkümdurlar. Nitf~kim 
,Jllnııt cephesinde Alman1ar, a 
ttı Fransız kuvayi külliyesini ez
~lr.le uğratmıılar ve bu uğratma 
~•ıında Fran&anın meseli (Şer
it 1) ve ( Brest) gibi müstab -
) tın limanlarına tayyare tattrruı:u 
ç~~rnıya lüzum gönnemi,lerdi. 
~ ~kü neticede Fransız c.-rduları 
d'~lup edilince bu limanlı1r ken
~ ;ndilerine ve pek kolay sukut 

""llt lerdir. 

t"I iıte Almanluın iki baftadır ln
~lerc üzerinde yapmakta olduk· 
._ 1 hava muharebeleri bu noktai 
iı~~ardan mütalea edilince, ister 
ibt~l'llez artık ini baskın ve istila 
~11\allerinin kalmadığına bük
~ek icap ediyor. Biz, zaten 
~ 1 hesabımıza, lnciltereye 
lto 1 bir ihraç hareketinin kolay 
ı_ .. ~)' Yapılamıyacağını bu ıütun
Şjltı •. tekrarlayıp duruyorduk. 
l•n dıye kadar cereyan etmİf O · 

~ti'\ "ukuat, mütaleatımızda zihi
to 0lıun isabet bulunduğunu 
d• '~~~rrniıtir. Maamafih ıurasını 
10 

1 ave edelim, ki elimize geçen 
ltı~t b v.içre gazetelerinin a skeri 
)e khasaısları, Almanların ıimdi
)a adar yaptıktan büyük mik -

•ta hava taarruzlarından mak
(Dcvarnı aayfa 3, ıUtun 4 te) 

Ebiizziya Zade 
VELİD 

Harp ba11ndan beri A .k Bur.re. 21 (A:A •, Stc • n t z:ılllllln1$ltr. 
merı a ıandan. Umumi Müfettiş dun dalrelctı 

ilk def& Vaki O}ıtD badİae Kral Carol, Rumen ortodoks kilisesi ve Beledıyeyı teHış cylemış \'C CUm • 

oı hı tah ıl ıçln de tıııı.:ok ycnılık- ı 
leri ihtiva elmektedır. Ortaya ıı· 
tılan şayınların ak ıne, tedııı;utn 

Fransadan Teşrı•nı'evvelde patrıgt Micodemo ile Transılvanya or· hl
1
_ur.rlyet Halk Partısını zıyaret ctmt. • 

todoks metropolidı Balan ve Hum • 
katolik metropolidl Mıculescu'yu sal 

I
• • ı h a r b e tnna t meclısı C.zalığına tayın etmışUr 
ngı tereye Dun öğleden sonra Nazırlar Mcchsı. 

. gı·recekm· ı'ş l~~:tai;!~m~e~t.~ı~~m~~t~~·(;~::ı,ıa;:~e~:~~ Jzmı·r fuarı bu yıl çok 
............................ H ltttWMIH ..... l l NIMt l ............ ı•NHllNl"llltUUtU l ....... t"l"•Hl lll1'"1HIHMttttWtffltl tfMl""IMt .... f lHtflltl tHftttHttM ..... tfftttHfft"UU"' w.-

lopçu a teşı kabinede tadılat lera cdılcccğıne a· 
-·- - l:iınet addctınektl'r:irl!!r. 

50 muhrip lngi- Macar Rumen müzakere1eri 
Almanlar ticaret cumartesi başlıyor •• •• 

gemilerini bom• lizlere yakında bıl~~~~;~~ 2:ı ıAA 1 - D N B ııııın ı fazla rag'-' bet goruyor 
bardıman ettiler teslim edilecek t yı maıüanııı ııtıın bır koynııktaıı otı· 1 

renlldiğı~~ev~~~ HY~u;~l~s;t\uc:ı~·~:~ı j 
t.ondın, 22 IA A.) _ Bugün. mu- Loııılıa , 22 (A.A.) - Anıerıkanın _ • _ • . ______ ,,. ,. _ .. _ · · ---·- ··---- - - - - - -·-

harebenuı il!ınınrla.ıl>eı·ı llk defo ol· meşhur matbuat kı alı Hcarst, Amc
m:ık üzere, Fı nusa ı;ıılıilınc ycrleştı- nkanın teşrınıevvelılerı evvel harbe 
ıılmiş olnıı u:ıun menzılli Alınan top- gu"CCeğlni yazıyoı· \'C diyor ki: 
lıııı, Manş dcnı:ıinden geçmekte olan Harp hava ı bütim nıemleketı knp 
bir gemı kııfılesl ne ateş açmıştır. İn· laınaktadır. Pek yakında harbe ka· 
gılterc sahilinden seyredenler, dördu n~acağımı:ıdan emın olnbılırız.. 

( Devam ı sayfa 3, ıUtun 5 tc) ( Dcı·aım sahtıe 3, sı1tıın S dt) 
--·-----~t&..u_.. __ .., _____ ... FIMM ttWlll ................ 

Mürakabe komisyonunun .................................. _______ .., ____________ _ 

kararlarma rağmen 

meyva fiyatlan artıyor 
Eu 

--
suiistimalin önüne geçmek 
için sıkı kontrol lizım 

Oduna narh kondu 
-------------------------------------~ 

Vapursuzluk yüzünden 
maalesef I stanbullular 

/ zmire gidemiyorlar 
Lord Halifax İzmir Belediyesine 

bir mesaj gönderdi .... _ 

Bakalım biz mi odunu 
yakacağız? Odun mu 

keselerimizi kül edecek ? r , 
l ':J\ 
( 

Çek isini 
satanlar 

435 kuruştan fazlaya 
mahkemeye verilecek 

Fıyat Murakabe Komısyonu dün sa-\ toptan \"e perakende satış (ıyatını tes
:ıt 16 da toplanmış. odun Cıyaıları uze· bit etmıştır. 
rırıde tctkıkler yapnrak bu mnddenın ı ! Devam ı sayfa 3, aütun 4 de) 
....-. - ....... ,. - ... · - - .... ._ ... _ - - - - · - · .. - - - · - ~ .. h - ..... .. . . 

Bu ne rezalet 
lnaan bu küçük ha .. 
aımlara Türk kızı 

de111iye utanır 

Troçki öldü --Kendisinin Gepeu 
tarafından katledil-

1 
diği iddia ediliyor 

1 
Diln nkşam ü:ıcı·i I·1oryn treninde' Mek ko. 22 IA A > - Leon Troçkı 

ikı kız ve ikl erkek munascbct&iz bir dün olml ıuı Bu e .ı Bolşevık ~ fı 
vazivcttc cünnumeşhut lııılindc ya_ e\"\ clkı gün :ichrtn cı~ıırında ldıın l' kt 

J - ,,,, • giden ,.·olcu alcınrnı ltarfılıydmryan d•niı 
yc,l/arı idarHİ vapurlarından biri 

k l - ı dı . 
1 
bır kale olıın ıkametgli.hında ögle \ e 

ıı anmış ar ı. 1 ı ,, F 
ı ı ıcg·ııc da\•et cu ıış o <ll bu ran ıı 'ı a· 

Kızlar 16-17 yaşlarında Kiımtan 1 udı 1 f'ranck Johnsoı un ta .. ru izmlı, (Tasvirı Efkitr) - Da~lıl t ren ,.e vapurl:ırın çok kalabalık ol• 
ve ıctı ı n. erkeklerde l talyaıı tı>b:ın-1 uı:romıştır. başına bfıyuk bır ıl-tısadi hadi c o- duğu göıiilınu,tür. Hattü bazı t~n· 
sındnn Edvardo ile Yugoslavy:ıl ı Jıl· I Johnson, Tıoçkıyı ızcıkrın kullandığı lan Onuncu Iz.mır B~ ııclmilcl fuarı lcr sahtıııJıklnrına kadar doluydu. 
bcr'dir. Hunlar grçenlerrle uınışınıı1- kuı;uk kıızmaya ben •er bır tılNlc ba. memlekette gentli hır tuıızm lıaı·cke- Fuara giden bütün yollar kalabalık
l:u \'C dün hep lıcraber Floı yada de- I ~ıııddn. sağ OffiU7.lından \'C as dlzın . ti :. :ıınllnıştıı. !aşmıştır. Bu itibarin fuar otobus 
111ze gırıp eğlcndıkten soıırıı dı nlışte den Y-'1 al.ım~tı Bulun ~clııı, !uuı 8ahnsı bayı'8k· servısleri biıkaç misline çıkarılmı~-

' bit ıııcı mcvkı vagonda bir kışı ilk yc-ı Ji,.url:ırdadır kl, Tı oçkı, ıkı ay c\•vel larıınızln donanmış. gece tenviratı tıı . 
ıc lkı kışı oturmak surctllc nlenr ıı cvıne ~apıt:uı tıır taarruzd:ııı yarıılan- ı ıçınde çok cazıp bır şekli almıştır. Fuarda tll'\'lctlcr pn•;yonlnrı çok 

1 
öpüşmeğc, türhı rcznlet yııpnıağn TT':ıdaıı kurtulmu.ştu O zııı t .ındanbl'rı Her bı l;ınııluıı o!"un \'C dolgun ca:ııp bir tıekildc tertip ve uın:ıim l'-

başlan:ışlııl"dır. . r:~~:aı~1~1~~1arruza hedef olınııktıııı çok hır eser olan fua~ırnızın _Lo:ıaıı ka- dılmiı;tıı. l\1,.rsin limon \"c portakal 

1 
Üçüııcıı Sulh Ceza mnhkcınesındc ı.ı."ıı dn 'c lı ccnebı llevlctın bayrak- çlftliğiııın hnzırlayrp :fuara gönder-

Alenen &1e korkusuzca pahalı ıatrlan m•yoalar •izli olaı .1k ınulıııkemclcri yupıl:ın K atil rıeler s öylüyor lnrı dal,..nlnnmnktndn·. Eunlnr, fuar- diğı gayet nadide siyah parmak ü-
1 suçlulnı·dnıı Ed\'arclo ile Jilbcı· 15 cı Mek<oko. 2: <AA ı - Tı .>çkın n ka· dn Pil' yonlnrı olnn Erıtnnya, Alman- zumlerllc llntıı~·ın her biri yarım 

Loimntn ve gazino sahiplerinin, diye lınlkııı ~·ü:ıdo beşinin dC\ ıım C't- "Un hapis, 15 er lıra para cc:ıasıntı, tılı. ıı~al:ıcı kı bey ita uul.ınmuştuı: 1 rn. Yugoslavrn. Yunamstan, knrdcş kılo gelen şeftalileri husust surette 
Belediye kontrolundcıı şikayet eder- tlği bızıın mlies cgclcrlnıızlc l'lgı a- vaşlnı ı kl.çilk olnn ·kı:ılmı.lnn Zchın ·Bır Bclçıkn c.ıp ı ~ ıı ı ı c ı;-um Jrıı.n vcı Mncnrıstnnın bayraklarıdır. hnzırlnnnn ambalajlar içinde bulun-
'en ileri suı·dükll'ri, doğı uluğu git. cağına, yıizdc dok rın bc•ş nın ugı ığı 1 yedi ı:ün hapis, 10 l irn p:trn, Kim- Tahranda d . l' .,.ı ı;ı;; 11 ul t 1 rı. lzmire gelenler : maktadır. 
ıkçc artım güzel \'C mantığa uyan olan bakkcıllnr, kn nplur, mnnııvhır ıan da 12 gun haph, 1:?,5 lırn para ne hııyran olaruk Puıı t ~ı k 1 ) 

ı.ıll' scızlcı i vardır kı, şudur: tB e- (Devamı sayfa 3, ıütun 2 de} c a ına mahk m d ·nı ırrlh. (Devamı ıeyfa 3, autun 2 d 1 
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c :s 

Makale • 
Bir köylü çocuk 
Okumıya geldiği 

lstanbulda 
sokakta kaldı 

Temenniler: Yeni Yali muavini (fii2f M 
Ahmet Kınık 
işe başladı 

Başladı mı,~, G ı· YazKan: ı· 
1 a ıp ema ı 

Başıyor mu, S" I vl 
Başlıyacak mı? L oy eıezag u 

Şu resmini gör -
düiünüı (OCuk l\4a 
nisanın Horoz kö · 
yünde oturan kim
sesiz ve fakir bir 
dul bdıncafızm 7 
ev14dından en bfi
yülfi Zfibeyrdir . 

Üç gün evvel kö 
.. _ büyfık ta kurdu·, \'e - ne garip bir tcs:ıdilf - ta.- yilııden İstanbula İngilizler de, Almanlar ,,,.. 1 - ka 

arruzun ...... •l:ıdı!ını söylüyorlar! l!u- rihin ne ~ bir intikamı ~!dır gcli:;>. simdi so k· 
~ ıman •- ki,· .__ asır evvel kanına eirdiği bir ta ve aç tal;m bu günkü tımrnızn beş yüz A ... ~- ..._ t dfin rnaıba-

resinin iştirak eltili ,.e bcrmutad pus- kavmin kıhcile, dereler kadar span- çocuJc 

k"-tiıldüuünü lngfüz resmi tebliğiru!cn yol kanı akıtarak vatanını kurtardı ve amua geJ.erek der-
.., .. -<- .... ..r->.r. hür ,,.e müstalil İspanya or- dinl şoyle anlattı: JÖ7le nclattı: 

Yüz otuz. iki tnı:ıliz tayyare ..... e m. uı:a- ................ .,.. .n .__ to"" 
t """ ta"a ,.,ktı! ·- .aam .. ç sene. ·~ n yarı ... bil, yirmi sekiz. Alman nyyare:;ı u:.LŞ· ., ,.. , __ _._ r.....~ Tr1'-r--A- _,. ... 

d d "- O he ide, bu fırtına dünyayı, vani yan aı: • .......... ....,_ ~ ............... v .... yet tilğ1.ınil de Alrruın ra yosun an u.,.en- • ., .. _, _... ·-•- ,....___..,._...,_ 
a • .: ... devı~ A·-•pft d' ....... sını. alt ...... et-- istida- merAC..O<ne ;r-ıya .... e g=-:; ........ Ç&..,U ... d ik! e ele yalnız .,.... mlwasım. ,- .. u u .. ...,... o.Q. """' r-...n -·'-· _,,_.. etle ~ .... 
A d n ft dı-""- aı~n tıu korkun" '-•il,. ne za - 3 "'"""' -·~ mu'lı..u,...r.J """'" • t in değil bütün vrup:ı unyıısı '• uu.. u " •w -. d" Faka a.....a ·--4;_~ b kil 

va:-lığına'taailCık e~..e bunu bir ·han man nasıl bitecektir? Ve bir an evvel ıın. ı 11"""' vazı............. tı ıe -
oyununa• teşbih etmek şakasına ~afkı- n:ısıl bıt~lr? Evttlce de 1t0yfemiştik, de tahsile devam edcbilmeme müsait 

ka h kik tt ftk bctı her yine tekrar ederiz: olamadı:ı için Dar~akaya ılrmek-ısılabilir! Fa t. a a c ı ten b:tşka çarem ;ruktu.. Sorduk. soruı-
iki taraf için de çok feci bir çarp~- Hatadan savap çıkm:ız. Ender ola - turduk. Ikr~ak;ıya :ynzılm:ik için 
dan baska bir şey deilldır ve olınıyn.. rak çık bile, ~nzl ve muvakkattir. araııan bütOn ııartlan haiz olduğumu 
eaktır. Bugün dunyamu.ın ul;'Trıdığı btıdire de: r-d k. 

l ih . d"l . b an... ı Bu Akıbet ne olab!lir? Bunu blr ny- yirmi iki yıl evvc tıy~!' e ı mış u- Bunun üzerine ıınııcıı'bm, sattı, savdı, 

iyi ekmek, ucuz ekmek 
Belediye ekmek işinin ıslahı

na çalışıyor. Ekrnek işinin aksı
yan taraflarım bıccdcn inceye 
tetkik eden bir arkadaşımızın 
vardığı neticeler1 a~ağıya yazı
yonız. Banla r da rıazan itib;ır& 
nlının;a fayda temin eder : 
ı - Ekmekciler Şirkrthıhı 

derh:ıl ilpsl, dafll ıtrıtet, hatta 
birkaç fınnın bile herhangi bir 
şekilde anlaıma n hlTleşmel~ 
rine hu"kumet ve belediyece fid
detle mi ni olwıımrm, 

2 - Narf:.ın derhal ilp !l. 
(Yakın tarihimizde bunun mi
sali ve faydası n.rdır. T:ırih 
Endimenln in ntbhalan ı.etJdk 
edilsin:). 

3 - Ekmeğin tartı ile -difer 
eşya gibi- satılıııasının usul it.
u'h:ızı. 

4 - Halitalarm ıık ıık ve an
sızın muayer.esi. 

5 - Buğday alışverişlerlnln 
ııkıcn kant.rolü ve bu kısımda 
ihtikirm (iddetle ve ıeeri bir 
şcJdlde rr.en'l, b yük del:1rnıen 
sahiplerinin şiddetli mfrrakabc-
Bİ. 

6 - Narhın ilgası ııuretUe a
çılacak rekabet ıoahasında en 
mln'nffak olan fırıncılara ruılcdl 
mükidat vadi ve itası. 

7 - Ekmeklerden "·aki olacak 
ffknyctiertn hi~bir tt!ŞrlfatA Te 
mcrn~ime talik edilmeden der hal 
nazan itibara a?ınmaırı v~ bu 
hmusta c irülenlc-rc birinci clc-
f amnc!a ıı-ra, i1dnct defasınrla 
h apis, ilçüncü defasında meslek
ten men cibi ceular tatbiki. 
(Çünkü ekmek, luyab11, ııpda
nın esas meselesi ve ır..addesi
dir}. 

Bn tedbfrleT almdığl takdirde 
iyi ekmek, ucuz ekınek 1ircı:-e

ğimize emin olunuz. Çünkü iyı 
ve ucuı mal ;ıkaran1arın reka-
bet sahasında mijşteri celbde
rck, diğerlerinin bizzarur ıslahı 

\'az;yet erlttckle:i şüpb~?zdir. 
Yalmz jkf fırmın bı1e -bilhıı:ssa 

bir ecıntte- anlaşmasına şlddetltı 

ve cezai tedblrfcrlc mant olun
mahdıı·. 

İSTANilULT.U danbcrldlr biltun teferruat ''e ıhtim!ll- lunnn hattılnnn P k tabıı ve şaşmaz borç etti, beni İstanbula gönderdı. Fa
ler ilc en :.ıııtıhıycttar lıs:ırılardan din- ııc~ccsid r! . Artı~ ç~cukların bile bil- kat Darüsşafaka, ya;,ım da rntlsalt ol-
ledik •ki. hulfısası: Alm:ınlar. lngil\e- dlıP bır muteari!edır; Ayni ı:ebepler,,duğu halde benl kabul etmedı• · - - - ·-- - ... - .... - ...... -~ . ..... _ _ ....... ,.. ___ ,, • • ., . ... ... ...... . 
r eyi lstiUi et eler bile, fngllız fmpa- ayni neticeleri dognrurı Beyhude e • Keyfiyeti telefonla Darü af~ka Mll- K k b • A k 
r ntorlu{tunun harbe olance hiddet ve meller p~indcn ko~ :ıbes olduğu diriyeti. den tahkik ettik. Ve snladık ıs an aş 
şiddcti?e devam roeceğf; 1ncflızlcr id- kadar •. tehlfkelıdrr de. ~u~n. nnl:ışılı- ki, bu mektep, Dk sınıfa alacağı taıe _ ç ır 
dia eylcdıklcri "cçhlle Aıman tnarru- :ror kı. ıkl. tarafın da bm~ırıne z~ı: beyi, yaşı müsait olsa bile bir kere de 
zunu puskürttklert talı:dırde de eli te- kadar emmyeti yoktur. \ e her ıkısı doktora muayene ettirip bülOi:n erip 
tikte bcklıyen Alman ordusunu mağ- d birıbırinı yeryuzunderı kaldıraeatı ermediğıol tahkik edermiş... t • • •• ıd •• 
lı'lp etmcdıkçe harbin bltmıyeeegmdcn lddın odadır. İşte asıl felaket de bun- Bu hu usta mektep idaresine elbette me resın o ur 
flxırcttrr. dadır~ l:ir diyeceğimiz yoktur. 

Bunun ne demek old~'Unu teşri~ Buna. iki inin de samimi ol:ırak fnan- Ancak. t~ 1H3Illsa köylerinden btan-
bilmem ld lilzum var mıdır? Yedı se- dtfmı idd;a etmek pek de ko!ay değil- bula knd:ır gelmiş - elindeki veslkala
k iz hafla som-a Avrl.tP'lda kı$1n tı:ıstı- dır. Suylcm kle. t:ıh kkuk ettirmek ra göre - sıhhatli. zeki ve (alışkan bir 
racaQ'l. z::ıten ı:nuvazcncs1r.ı ka)'bctmiş u ıd:ı unyaL'lr lnıd:ır fark vardır. cccuk olan ı;u zavallı Zübeyr şfmdı ne 
bulunan Balkanlar harici memlekı-<Je- Daha d ne kadar lngiI ereyle Franta. yapacaktır? 
rin, çlık tehli e ujtrı)':ıcaklın: - sade bu n ıçın değil - kıyamete ka- Yedi evlAt sahibi ktmscsiz ve fakir 
işte 0 zaman d• Ao,ırupada Itıy;ımcı dar bı.rıbirlerir.e baf,11 Jı:al:ıca l:ırını bir dul kadmm en b(jyfik çocuğu olan 
ı· paea nd:ın ba ka btr şey d ğild'r! y;ı.t ı:ı soylcmekle lr.ılmamış ram n bu 13 yaşındaki bahtsız in ana elbette 
Böyle bır gııflcd n, n • ee ıtiban1e. en \ c k::ıt'ıyeUe i1An etmcr.ıı.şler miydi? koca fstanbulda kucatını açacak bir 
zıyade Alman;rn zarnr gorecektir. Sı- Alı:n:mya Ile İngıltcrenin kıyamete ka-, müessc .. e, bir tesekkı.l, lıntı! bir hayır 
lAh kovvetıle memleketler istila edile- d:ır muha ım Vtl7.iyette kalamıyacaklan snhıbl bulunacaktır. 
billr. Fakat. h!çbfr zam:ın bir millet d.:ı ıı..-phesizd r. Öyle;rıe bir an evvel 1 Biz. işte anun n:ızarı d kltaıuıı cel
itna edılcmcz! Hele ırayılıırı düzlneyl sulhc kav~k ıçin.. yapılm:ısı llzım. bcdebilmck lı;in bu satırları yazıyo -
aşmış bulunurs:ı, açlık ve sefaletle m!lınk .. n 'ile münasiptir. Mc::~l iki ruz. 
karşı karşıya gelen ins:ı:ılann nelere kuvvetlı tar rın d:ı ayrı ayrı lddıat:ırı- 111111 1111ıııııı 1111 11ntt--n..-................... _, .. , 

ba ~c~klıınnı Jt:a•ti~k o lı::ıd:ır na • re, duny~ millıyct. hürriyet \'e • _ l n;,·.·,jıi~"'l' ')Vurmıy" u ~ ·~~ •• ·k"'u·n ·~ın ~:.ftk ... un b r sulh ve Bır derece zam goren da gQç olm:ısa gerek! Billumıs iti. bü- ~ ""'" """'"'~ -

1 
tWl bu milleUer otedenberi dun.yanın m:ıam nrilme,,fnden ibaret olm:ı ına muallimler ,,;+,,_,,_ ...•. 
en mii'reffeh, en mes'ut ve en rahat göre: başta Pnp:ı ol:ırak bır nn evvel 11'0''...-~'"''"• 
m lletıt'l'.indcn lb:ıret olunı:ı! Frıınsada büüın hit.ara! d~letlcr Amerıknnm da 170" yılı kannnım huküm!ednc 
zaten pmdıden bir teprenme alamet- miizahttetL"ll temin ederek her iki ta- göre ~ lira as.li m:ı ta uıyin edil-
lerl belirmekte oldufu aı7lcnlyor. rafı ayni zama:ıd:ı sulh şaxtlarmı acık . '"'· 

1 1 'lıe berturlu gillu~tcn Ari bir surette 
1 
mıı olan y ksck c..:ı:r mcztın :ırınm 

Marı=al Pctain'in Frııns:ıda ye~ne ~ etmeğe cb1.-et etme! drrler. Alman- , maa~farı 365G sayılı kanmın tevfl -
JU'C tij 5ahibı bır devlet adamı oldu- ya da. tabakkum fikrini bir tarafa bı- kan 30 lirnya ~anlımştır. 
l.'lllla. ve memleketini en az ha52rla rakuak insanca h:rreket edıp ııulhün Bu öğretmenlere nit listeyı bu yar.ızından lrurtannak için bütün 
varlıiile c:ıiıstılına şuphe yoktur. Fa- btr an evvel kurulmnım fıflcn kolay- diyoruz. 
k:ıt. cem'an yeklln bugünkü Fransız laştırm:ılıdtr. Yoksa. birfsın!n: Harbe Kaderdnn Verim İzmir Tkaret 

._ 
t .. 

hukıimcti, bu, buyük olduğtı kadar teh- nihayet veriniz! Ötekisinin. de: Sulh Lisesi Fizik • Kimya ôl;retıncn.i, Me- • . • . • 
l ikeli işi başarabilecek midir? HalAskAr prtl:mnızı niçin ylcmıyorsunuz? llba Aml bmlr: Ticaı·et Lise31 Cınayetın 1flenclıfı eo 
rolunu oynamak lstıyen General De demesi. bu meşkuk ve karanlık vazı- Tarih - Coğrafya oğrt:lmcni. Ertem 

0 
· T ıcs· . 

Gaulle'ün elinde; ne 0 nGfuzu nazar, ne yetin, olanca fecaatıle devam ederek Tt isuı but Akşnm Kız Srutat 0 Dün akss.m ze~ı ad imde Sazlıde- \ Çrkan kurşun. Pembcnın kafasın:ı 
bır öz vatan, ne de .yekvücut. bir ca- b:ışta kendılerl de olduğu h:ılde bütün. 1 ~tr~f -rlı: rr ~tretı ' . N h t Ö· - .

1

. rede loskançlık Y ztin en yeni bır ci- isabet etmiş ve beyni parçalmıarak ôl-
111 yanmış millet vardır! Vakıa, i~:ın- Avrupa milletleri iı;in miıthlş tehlıke- t~~ u . u ce () nem._ uEn . ~~ nayet işleııınişlir. Vak'a şöyle olmuş.. dürmliştür. 

lede dolu. dkib '1er doğurı:r--.xıına be- guı', lslanb.ul Sclı;uk Kız. . nstatüsu tur: Etraftım silah sesine ycUşcnler, Tn-:~~r:~Y:~uFak~~ ~m~~lhr~:S~:n::; şcri,>eti mahkOm etmek gibı: gayet T:ufiı - Coirrnfyn oğntııumı, Atf~frc Taicsfmde, Sazlıderedc 20 ~umnr:ıda hirl kaı;arken gôrm!işler ve bir tek o
avuç vatanperverin başına geçü; iğne •nefsJ., .gayrıinsan1· \e •P)'l'iocde- Ymner İst~nbul Oskud:ır Ka, E~s- oturan ve paçn.racılıkla geı;ınen T • d:ıd:ın ibaret bulunan eve girince Pem
ile kuyu kamın kabilinden bir ordu nt. bir hareket olur kı:ımıııtınd:::yıı. titwu Tabiıye 0 . retmcnı, ~ ~ıhe hır adında bırlsı, geçen sene Pembe beyi kanlar tctnde yatarken bulmtrs -

Lostar İstanbul Üal-ildar J{ız l-~ıt3- adında bir genç kadınf:ı tımrsm1:ı ve lıirdır. _______ .,..._...,._._..., • •• - il _.........,.. _______ .....,_, __ ... _ _ ___ ._ .. - ---

Terfian Siirt Va
liliğine tayin edilen 
Vali MuavI:nf Ha -
11'.lk I'ep<'yi dün ak 
ıamkt Ankara 
ekspresi ile ma
hallı memuriyetine 
hareket etmiş. ye
ri ne gelen yeni Va 
li Muavtn!mfı Ah
met Krnık cfa va -
ı.ifesine başlamış
tır Kıymetlı idare 
imirlertnıizden her 
vnzffelermde mc-
ik!shıc de yeni .4J.m.f Kaulı 
vnffaldyetlcr diiel"İZ . ................................................ 
Festivaller gene 

başhyor ! 
Bu işi İzmir fuanndan 

•onra Halkevleri 
yapacak 

1stanlıul Bclc<liyesi ta.rafından birka~ 
~encdcnl>cri yapılmakta olan İstanbul 
restivalinl şimdi Emin6nü, Beyoğlu ve 
Şişli Halkevleri ilzcrlerine almışlar -
dır. 

İstanbul festivaline İzmir fuarından 
sonra b4lanacak ve çok eğlenceli b.r 
şeki'de olmasına dikkat edıleccktir. 

Bu •cneki festival~ bfitön memleke
tin her tarafından gruplar iş.tirıık cıJe.. 
cek ve yalnız, \'aziyct dolayıslle hariç· 
ıen kimse gcTmiyeccktir. 
Fe~tival cğlcnı:eleri Boğa21.çi, Ad:.ı -

lar ve İstanbul cihetinin muhtelif yer• 
ltrinde yapılacaktır. 

Fc tivaı şcnlıklcriıte Hatay gençleri· 
nın de iştırak etmeleri knvvetle muh
temeldir. 

Demir tel fıkdanı yil
zünden otlar tarlalar

da ç ürüyor 
Ç'ayırcılara. :ıylardanberi açıkta bck

liyeıı otlarını demet yapmaları ıçin 
bir milddet evvel ıncc dcdm tel vcrit
b.r mıiddet evvel lnee dem!r tel verıl
gelmişti. Yalnız bu müsaadenfn sa1ih 
olmaması yüzünden çayır s:ıhlplcrineı 
hliUl. tel tevzi edılmcsine başlanmamış
tır. 

Verilen emirde, çayırcılara tevzi e
dilmek üzere Milli Müdafaa Veklıleti 
emrinde ol:ın demirler.in fabrikaların
da ince tel 1ıııline konulması yazılııdr. 
Fnkat bazı a~kadarlar bu teiledn ya
p.ldıktnn sonra çayırcılara \•erilmesi 
hususırr.d:ı emirde sarahat otm:ıdrğmı 
ileri silrerek telleri tevzi etmemekte· 
dirler. 

Aylarca ba 1nfisa:ıdcyt almıya ukı'n
şan r;ayırcılar m·ışkul vaziyette kııT -
mışlnrdrr. Hayvar.ların kışhk gıda ı o
lan milyon! rca kilo otun yakrr.da bn:ş
lıyacak yağmurlarla çuruınck ve mah
volmak tclılıkesl vardır. İkinci bir em. 
rln geimc:i ~in aylar gec;eceğl dilşı.i
nfllerck t>u hus~ta end!şe edilmekıe
dfr. 

titü.sü Türkçe ö!:-retnıcnı, Ilırtice Dil- beraber ctwnnı~ıa boJtamıştır. Ancak. Vak'aya Mtidd~tumumUık clkoymus 
maçh Edirne Kız Enıtlw Ü Tan'b - e\VClce pek scdşen Tahırlc Pcmb«!, ve l:adınıa cesedi Adlıye Dokt<Jru Sa- Basra yoı·aıe 
Cağralyıı öğretmenJ Nl~ Akset son zır=nlard:ı sık sık kavga etmekte lih Haş m tarafından muayene edildık-
Bı.mıa Neea rbey Kn/ Enstıtfisiı T11rk ve Tat--.lı, Pembenin kcnd nf alet t:ı- ten sonra Morga kaldmfmıştır. ih racat başlıyor ispartada aaz kursunu 
ı;e öğretmeni. Umrrııı Dclınir Ankn- ğından ı phder.:mcktedır. Nı~et ~.,tt- t'.l1'3ftnn, katıl Tarırr, iki saat-

i . ~ meuesım uzun b: takipten mnra. 7 1 sıkı bır takipten sonra Y kalanmış, ihracat ve ıthalfıtımızın Basra yolılc 
ra smetpaşa h. ız . Enstitusü 

1 
ron - ka b~ ıle mun ebette old ğuını öğ • h kkında curm;ımeşhut ka!1Ununıı r.o- yapılmasını kclaylastırm:ık için frak 

FlZca ög. l\fcfıJia Ozdoğancı Ankara renen Tahir, d n atqam k.ıdını ev.de re takıbata gfrış.lmıştlr. Tahklkatı lda- ve Suriye dentieyoll;mnd:ı tenzilat tc
İsmetpaşıı Kız Enstıtüsiı Mntcmatık bır haylı dovınuş ve hırsım alınmyn. re cd<'n Müdddumuml mu:ıvıni Tahsin, min cdilmlstir. Devlet dcmiryolları dıı 
uğ. Bedriye Benler Ankara Jsmctpa- rak uıbancasıltı de üzcrıne atq etmıı- Tahırı bıc n ikinci Ağııı:ew mahke - tenzilat y pac:ıktır. Böy?el k!e ıhracnt 
va Kız Enstitüsü To.rih - Coğrafya tir. m ine vcrecektfr. l'e ithal t m ddelerlmız bu yolla ııcuz 
Ciğ. Nazifo Müren iıt~nbul Sel'1Jk .;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;:;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;; ki d'l ktl 
Kız Enstitü ti Tilrkçc öğ. Sıı!fye D na 1 ece r. 

len İstanbul Üsküdar Kız Enstitü Ü 111111::~:~:~: HA R !!.".::!!:'~:""• l "'""""•'•"•"•'.,'"ill0".,'-='"•"-='111" .... ,.· .. ··ısı·111"ırıı"lı!'•"•"•'.,",.".·.,··.··,.· 
Mntcmatik ôğ. Meliha Tecer Anim- __ .... "_ ... _.-_ _,-:ı ............ -=---=c=---· .. -.... _L_ .. E_ ... R __ ._, ...... IC .. 1:1 ....... - IQ ve ı· sçı· 
rn İsmetpnşn Kız Enstitüsü Tarif\ · "S _. 

Coğ. - Yurt B. ilğ. Güzin Refılotlu BELEDİYEDE POLİSTE a r a yanlar 
Ankara 1smetpaı.1::ı Kız Enstıt -ü . 
Türkçe öğ. l\lev'ide Taıçı 1 tnnbul • Son gunler ıar~ınd:ı şehrimız: 

1
IJIR /(A1'İl, ŞEJJR!MiZh: GETI- ---·.-""""""""-'._._,.. ___ _ 

Ev aahibl c.I nak 
Hımrlanan bir kanun liyib.,.. 

nın ev ıabibi olmıyan vatandat • 
ları, en kolay ıartJarla ev sahibİ 
yapmayı istihdaf ettiiini öjreD • 
mek bile İnNna derin bir H"f'İllf 
veriyor. Ev ıahibi olmak hasre~ 
nİ çeken, kira kötelerinden ve kf" 
ra Jiikünden kıartalınak - isfİY~ 
vatandatlarU11ız, muhakkak 1'i1 
bu haberin vadettiği İstikbafiıl 
hayali önünde dahi bahtiyar ol • 
mutlardll'. 

Ev ıahibi olmak, bele bir Türk 
için, hayatta bir idealdir. Ev ~ 
hil>i olmak bir istikrar alameti· 
dir. Dünyada en müstekar mü~
sese a ile olduğu için, her aile bıt 
e v sahibi olmak ister. 

Müteaddit yangınlann eski İl" 
tan bulu silip süpürmeşinden ön__.; 
ce, İstanbul halkmm ekseriyeu 
e v sahibiydi ve o zaman kiracı 
almaf,, adeta ayıpta. Bu da, Tüıt· 
kün aile hayatında ist ikrara e • 
h emm iyet v e rmesinin ve seyyar 
aileyi havsalasına sığdıramamııs!· 
nın bir ifa d esiydi. Bu yüzden «kı• 
ra köıeferinde» ya,ama k , «SÜr~
mek n sayılırdı. Çok tükür ki, ha· 
la a yni düşünceyi taşıyor ve ~ 
düşünceyi muhafaza etmekle , aı· 
le hayatımızda istilmır fikrindeJS 
aynlmadığımızı gösteriyoruz. 

~..,.. 

Aile hayatının istikrarı, bu 
hayatı sevd iren en r.ısi:ihim amil -
dir. Müstekar b ir aile yuvası, seV· 
gİ kaynaklarının e n temizi, en sü
rek1isi ve en verim lisidir. Bütün 
aile hayatının ta r ihi, aile hayatı· 
nm sevinçleri, ked e,leri, doğum· 
ları, ölümleri; gençlik, d ostluk, 
komıuluk hatıraları, ancak mü~
tekar bİT ocakta yaıar. Seyyar bır 
aileyse, h er k ira köşesinde aile 
tarihinin birkaç sahifesini blrak .. 
rak, birkaç hatırasını gömerefcı 
aile hüviyetini yavaı yavaı kay· 
heder. 

Müstekar bir aile yuvasıncla:Y
sa, bütün aile, daima Yata• ve b'1 
yuvada ki q ya parçaları bile dik 
ie1erek ilhamlar ve heyecanlar 
verır. 

Türk; aile hayatının bütün bağl• 
rına. bütün hatıralarına ams~k! 
bailı olmak iatediii için ev sahibi 
o lmak istcl' ve e'V sahibi olarak 
ya4amadığı müddetçe n hasreti
n i çeker. 

Bu itibarla her Türkün kolaY 
tarthu la ~ sahibi olnıasmı teınir! 
edecek bir kanun ve bu kaııuıı11 
takip edecek tqebbüsler, bütiio 
memlekette en samimi hoşnut -
lulda karplanacaktır. Ba tn eb' 
büs, &ile byztını sağlamlandır•
ce.k "!e yabnm istikrarını ye· 
nin;ccek mübarek bir teşcbb ·• • 
tiir. 

Bu teşebbüs, lstanbulun maddi 
ve m nevi mamuriyetine, Türk 
Y1' ımn Türk ruhunu tabn:n 
edecek bir mahiyet a!masma yar· 
dım etmekle, muh3kkak ki, Türk 
ni.'fusunun dnha büyiik bir süratl• 
çoğalmasma yardım edecektir. 

Bo ~in m vaffak olmamn te -
menn? etmek ve muvaffak olm3· 
sma çalışmak bir va%i!edİr. 

Kadıköy Kız EnsUtüsO Tarih - Coğ. deki fmncrların boZUl( ve hamur ek-, R LDI - 4N/!140 da i\lcrdivenkö-: • Kııyscl'I ıemh:~t lıast:ahnr.:' ln· 

Yurt n. stj. Atıfet Erdem İstanbul mek çıkardıklarından eika~ct edil - yünde Ç<;mlekçi!Jayınnda başı vtictı-' de ü~ !ıra. Cic!ctlı ctuv ~:ı.k nl ti, 30 
Selçuk Kız Enstitüsü Fiıik - Kimya nıckteydi. " . d~en ayrılmak SUl' tıle katlcd.Tdi-1 füıı ücr tlı (ıaşe, Uıntesı hustahane-1------------ --
Tek. öğ. 7.iya Koptu i tanbul Bolge[ Beiedıye !>unun onilne g~çmek Jçın f"ı~i haber verdigimJz .Mevlüdiln ka_I ~e • aı~) hnstabnk.ıcı al~nıyor. . ~''*"'""'"'""""" .. """ ,,.,_!"'::0-"'""1 
Snnat Okulu Beden Terbiy ı Stj. fırıncıların sıkı bfr sı:rettc ~cftış e- ~ili K ~monunun Maraz koyfmd<:n Kızımy cemıyetı .. ın Erzıncan~:ı §'l I Sene 8VVSIT asYlrlefk4rı: 
Mustafa Sezer İstanbul Bölge Sa - dılme,,,ıne karar vctınıştır'. I ıı ı?cı - hmaU oğlu Mustafa memt ketinde yap ğı iı.,. nta ı czuet etmek ü - ~ J 

1 1• k 1 h f 3 .,,tinü teftış e k t.ir mimar vey üh nd" ara ~ .. --1111111111ıu11urwmn11u""''" 

ııparta, 22 (Tasviri Efkir> - Pasif korunma kanunun:ı g6re açılıp dev
i'(' ini bitiren halk gaz kurslarının birincisine 4568 yurdda:ı iştirak etmiştir. 
B u defa açıl:ın ikinci lturs:ı 5 binden faıla kadın ve kız devam etmektedir. 

nat Okulu Fizik - Kımya oğ. Hatice ar aa ·a n tanın "' . • :.a nlannrak şehrınılze getirilmi~ ve z re 11 m c ı - ! I- h ti 
Eren İzmir T'ıcarct Lisesi Tarih - diiccek ve ekmekleri tahlil cdılccC'k- ~ .. pılan isticvapt:ı suçunu tarnamcnj nıyor. . . • Memur tensııa. eye • 
Coğrafya oğ Ayıe Onat İzmir CGm- tır. ıtira! ettıği gibi maktulün üzcrınden " Sıhhat ve lçtımaı Muavenet • yemini 
huriyet Kız· Ens. Tabiat - Sağlık • ~a ... un 'lie karpuz mevsimi mu na nlmğı Vl' içcnindc 86 Tirn pal'anın Vckiılcti Konya Koy Ebe ml'~e.bfn.e D1D 
bil. öğ. J.'ahrl)•e Tola Adana iıımet sebetıle bazı sokaklur~ hunların ka. bulunduğu çaııt:ı ile }ine maktulün t?t ·be alınmaktadır. İlk ln~ llını bi- 23 A tu• tos 1909 
fnönü Kız Enstltfi:!ıiı Tarih - Coğ. buklnrı atrJdıkl:ın ve bu yüzden de odasından nldı~ı bavul tC!hm et • trrm!ş v.eya o deı-eecc!~ tah~ıI go~üs 
Stj. l\lcs'adct Se)'lllCn Adana lımet sokakların cok ~Is blr nı:mznı n. ar - ml,tir. F:atıl, ÜstO:iar C\lmhlJl'iyı::t oln ak, uç seme ?'cct.uıi hızmet g.ör- Memtırlan tensik edecek heyete 
f nönü Kız EnstitGsCi Tabiat - Snğ- ıcttikleri Beledıyenın naıarı dıkka • .Müclddumnnıisi Rıtıh, .Kadıkoy Ce- nıck şoı ttır. Vilayet S:hhnt l'ılemur- d::ıf;il zevatın kemali dikkat ve iti~• 

1 
hkbil. öğ. l\lelfıhnt Knrakoş Adana tmi cclbetnııştJr. uı lı1ikfmi Şdkııt?'nin Clnlinue vak'a Tuğmı~ mfirncaat edilcccktfr. . ile -vazifelerini i'fn etmelerini tctnııı 

E ; ~ ! İsmet fnönü Kız Eııatiühii i\Iatema- Bu huausta Beledıye, kazalat>n tıi- ınnh:ıllindc yapılan tııhkikııt nnııııl:ı '• Zıraat Bankn·nna ortaıncktcp, lı- için tabi tlıtulac:ıklurı (yemin) su· 
""'"i"""'"'""""'"'••• .............. ~ ........ ~ ............... ................. ...... ~ .... tık öJ. Nedime Kııınışh ll!anı. Is- rcr tamim .g~ndcrcrek ternlzllk işle - suçunu ne suretle ika eylcd ğtni ta- ııe, yU!~sck mektep mC2ı.rnı.ı memur l'l'!Ü aynen ıuduı·: 

! Rakamlar Konusu yor; ; Dün Nikahlananlar ; met Jnonti Kıı Enstitusü Tarih-Coğ, rinde çok tıuz dnvrnnılmasını bıldlr- rif etmiş ve fail hakkınd:ı tevkif almıyor. cTcnslki memurin kanunu muci-
: ' : : • öğ. ::'ılahinur Ataca Bursa Necat!bey nılştir. miizekkeresi kesilc,.ek fisk!idıır hıı . .... : ............... ......... .............. ~ .... blnce uhdeme verilmiş veıaifl hntn' ····~ ...................................... : .. •• .... : ...................................... ~···· Kız Enstitüsü Beden Terbiyesi oğ. • işten ~l ~ktırilen llelediyo re- ııi•hancsine sev'keditmtşıırc. t : Glinu·" Gün~une Tarih : ve gönttlc balmııynrak ve kim~t'ye 
• : Fahreddin Balnntekin Trabıon Orta isleri, men'ı nıuh~keme ve beraat kn- • . . : : kaf1t bir garaz takip ctmiyerek ve 

Bir sabah çayı... Dün 1.tanbul Evlenme dair"eler"inda Ticaret Okulu Tablnt - Sağlık Bil- rıırı ııl-?lar da~ı, ııçrkta kaldıktan ESRAR 1'.AÇ,1\KÇ!SI - Fatıh- .... ~ .......... ............................ : .... hicttr cmrii iltimas ve tuire tabi ol• 
''-"'hl k ı ı h lft "İsi öğ. Reşn<l Özalp Trabzon Orta müddet ıçin ne ücret ve ne de maaş te_ nıı~ır satma

1 
k bahancs.11e esra.r sa..t-1 • t tikta~ harmnin bir dön m nok- m1ya1 ak vicdammın takdlratile ke• E uer m·ıJ1

4

l .,-•-er endfi,....-!-ı• ku--'. nı ...., BM l)'I an al"I 
0 

e,. Ç e ayrı "' k'·rd t - lıbar e il b k 1 n. L!- l if -..ı· - ~ ... 
• v°" "'·"'" '"'" Ticaret Okultı Tarih - Co1' • • Yurt nlnıryac:ı- .,. il'. ı~ı ı . Gı en sn ı ar .•"4::Ceuın1 tası olan Sakarya harbi 2:: ağustos mali rlikkat Tiı itina i e a .:uıprw:•~ marn•• olsa"dı, bu...r.nkü ••• :Ll"1.. ayrı saadetler ve yıldız bar11ıklıkları t L Y E DE d n '-apılan a t t s1 d r. \ 11 .. 

.... • .,.. .L:14Uı - Bilgisi öğ. rfan Sokmen Bursa AD l u _ ~ . nı· ~. ımıa ne ıcc n e <137 ;921) de başladı ve 21 gün sür- let hissinden ayı,lmıyacaı.rımn a ml.ktan~·.. "'--'n h .... sene, b--'- diliyerek • bildiriyoruz: ·~Jc •ının ceblnd b n.t ' 
....... ıu.=ı ..... ....--= Bölge Sanat Okulu Beden Terbiyesi y.. ı:: e ır 11111" nr ve sır- dükten sonra dilşnıa.n kuvvetlerinin hi.> 

21 milyon Türk lirası Odeyeceğimfa ~; Ayşe Medhiye ile :Nuri öğ. Ahmed Seyhan Ankara Ticaret Jvnn Yançc! adında bir Bulgar ev- tı~ı. d~yamak suretile gizlemek iste- ricntile neticelendi. =============:::::===-
hesap edllmcktcdlr. C39 senesinde şe- ve Ane ne ıı.~~ıı Vasık Mil~yyet. Lisesi Tabiat - Saf'lık Illlgisi ağ. velki gün şehrimize gelmi ' fakat 24 d!gı bır dıv:ı.r kovtığurıda muntazam • Tuz :fiyatlarıııın indirilmesi hak r1·- ··- "'''"'-·-•-:-'! 
ker istihl"klm"z YÜ2 on bin tonu ·~ Beyo ltmda; Ellia ile Apostol, Husnlye saat geçtiği halde ı.ıoli1t: müraea:ıt c.- llarçnlar halıııtle dokuz paket esral' !andaki kanun. mer'iyet mevkiine Vecı"zelen·n Şerhı l 
nııştır. Yuz on ınllyW kilo .•. Yan i, ne :Mustafa. Scn1ha MuallA. Ma~l ile derek ikamet tezkeresi alnuıd !ınd:m bulunmuştur. Tahkfkata cfevanı edil- i dl i 1 
n üfus başına senede altı kilodan hl- Mehmet Turıut Öz, Erdoksiya ile A- ynkalıınmıştır. diğl c;ıı nd:ı bunları sabıkalı Liıtfiden ~ r · ~--""'"'wır•-·-"-'"""' 
raz eksile bir miktar... taııaş, Ayşe ile Muh:ırrem, So!ya ile AÇIK MUHABERE: İvan Yançe! ncyoğlu Sulh C~a aldığım idcl'a etnıtş ve LCtfin1n sut me\OCud!yeti ve bunun sureti mahsu- Hn lrıınetli 

Bugün, 'ml'IIllclcette, 22 milyon li- Hasan. Eminönündc; Osman Büke ile 1 . maJıkcmesi tarafından 15 gün lı:ıpb, tnnsclimdl.'ki evinde bir kağıda s:ı.. aada yetiş,tirilmektc olduğu müşahe- Düpmonr, 
ralık milL semıaytıyl teınsı1 eden ~il. ve Mustafa Nurettin ile Kudsf- S. N . : 1ıfüşkfilihı üzün cevabı adrc- 5 rır:ı da para cezasına mnfıkiiııı c - ı ılı toz esrarla ayni evin bahçesinde de edılmiştir. Tahkikat devam etmek •a11. Zayıf plcı uo, talih 
dört şekc.r fabrikamız vardır. Bo ye. ııinize verlleccktir. dılıııiştfr. c~rar lstıhs:ıline elverişli bir nebatın tedir. .,eri bil/ 
fabrikalar, dahili istihlild yüzde 
dokııan kıırplanuiktadırlar. Eğer, 
pancar zirnatini daha çok rasyonel
leşUrlrack bu miktar yüzde ymil de 
seçecektir. 

Bl:dm burada a!ze vereceğimiz da· 
ha enteresan bir rııknm var: Bugün 
Tilrklycde -aile nilfu!I vasatisi 4.4 
oldoğunıı g&re - 4 milyona yalan aile 
vardır ve bunun btıı;uk ınilyonv 
köyde oturur. 

Günde, bir ubah rnl,llB konan se
ker miktnnnm on beş gram olduğu
nu kabul ediniz: Üç buçuk milyon 
a ile, birer ıahah (ayı iç~ on iiç mil
) On küyl!hılln cftnlük eclter lstihlü
ki, 200 ton, ve !enellk iBtihlal..i 72.000 
tonu bulacaktır. 

Ba da Tiirkiyede üç ~eker fabrlkıı-
111 daha demektir. Titrkiyedc bütlhı 
r~lar, bCtün hakikatlt-r, davanın 
!ıcp k" ydc o!dui:"llnn ~ :rterivor. Bu 
ıı ker mfaalinl, h r hadiseye teşmil 
edeHllrs!niz. E r l':er köylfi ııil · -

1 i :x in-
~ rl d -

n i i ko 

BiR FAKiR 
KIZIM ~rKAVi;S~ 

TÜRK ATA SÖZÜ 

Dilşmnnı zayıf ıııınarak hazır
lıkta kasur etmek, en bayük gn!
J<:ttir ve bı.rnu yapaıılar mutlaka 
bir tuznta dilşerler. Fakat dflş
man ister kuvvetlf, isi.ar zayıf 
olaun, en kll\'Vetli düşmana kar
eı h:ırekct ediyormuş gibi ha
zırlananlar, düşmana karşı ga
lebe çıılarnk, mtik"ilfata ererler. 
Fnkat' da,manı hOT '6TC1tlcr, 
düşmanın ktıvvetfni ~ırMıyan• 
lar v bu ytml n <ffiJUWtı ilnn.-ıl 
cıdcnlc:r, bu 1hmn!in lkıbetini 
cckmcğc mahkümdurlnr. Düş
man znyıf olabilir. Fakat talle 
bırakılncnk bfrlcik nokta budur. 
Bn noktadrur gasrisini talic b1-
rakmnk, aklı bnşmda olanlann, 
işliyemiyeeekleri bir saç t~ 
eder. Aklı başmd olanlar, h'ç· 
bir düşmnm istihfaf etmcz-ler, 
belki düşmanı düsmnn bilirler 
ve duşmaua kırtŞJ her ihtimııtl 
h sa ln; a rak hazırlanırlar. 
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~liltere ve -

~taa 

Mürakabe komisyonunun 
kararlarına rağmen meyva 

!iyatlarr artıyor 

lagiltereye taarrua 

edilemezse 

baıka taraflaY 
tehlikede demektir 

(Baımaka1eden deV4m) 
sallan, İngiliz müdafaa tertibatını 

DOBRUCA 
MESELESİ 

Rumanya hiiku"" 
meti halka sü

kunet tavsiye etti 
İntiltere parlamentosunun A -
~ Kamarasında Hint itleri na
'-ı Anıery ve Lordlar Kamarasın 
:- hu nezaretin müste,an, sene -
erdenberi 1n&ilterenin en büyük 

(1 inci tahifeden devam) 
(1 inci Hhifeden devam) Sebze ve meyva. fiyaUarındakl !a- açıiaw vurdurmak ( demasqu.e~) Rumen heyetinin ı-eiıi Pop, yarın 

ve zcrıevatçılula vesnirelcrle uiıraı- hiş yCkscliş te bunu bere-lin hbat olduıunu, bundan sonrası ıçm akşam Turnu evcrln'e dönecektir. Fa-
k::ıeleai olan Hint istiklali bak
. da hükumetin yeni aiyaaetini 
·~ etıniılerdir. Nazırlar. lnıilte
~ .lıiikumetinin yeni Hint &iyase
t ın rayeıi olarak ıimdiki harp
derı sonra, Hindistana da Kana -

sa, onları yola getiı-se yn! ... > edip durmuyor mu? Alman erkambarbiyesinin asıl sıladan ı;oııra ilk celsenin cuma:lcsl 
Filhakika gazino ve bahçelerde ı;o- :Mesela dün halde ıo kuruşa satı- büyük darbesini beklemek la- gunu akdcdilecegi zannedllmektedır. 

yulmaınıza dikkat eden llclediye, ö- lan üzümü Adada ve B~y<!ğlunda .25 z.ımgeldiğini iddia eylemektedir- Yahudiler ordudan çıkarılıyor 
bür taraflarda iol ihmnl etmiş gö. kuruştun aşağı almak kımın haddıne ler. lsviçreli mubarrirlel·İn müta • Bükreş, 22 <A.AJ _ Harbiye Nazırı 
rünmüyor mu? düşmüştü? Halbuki bu :nihayet 15 lealannın ne dereceye kadar doğ- bugünden itibaren bütlin Yahudilerin 

İlk bakışta öyle gilıi geliyor!'a da, kuruşa satılacak ve daha !uzla isti- ld - • k k nskeri hizmetlerden çıkarılacaklarını 

'1 A. vustralya, Yeni Zeland ve 
~Ubi Afrikaya olduğu gibi do
lbinyon hukuku vermek oldoğu
llu haber vermitlerdir. 

hakikat bambaşkadır. İzah edelim: yen manav, Milli Korunma kanunu- ru 0 UK~U ıae, vu. ~lalın .• pe bildlrml~1ir. Bu Yahudiler yakında iş 
Belediye İktısnt Nlidürlüğı.i hnyli na muhalif hareket ettiğinden dola· yakında ıspat edeceaım• fUpbe müJı:cllefiyeUerinl ynpmak üzere da-
zamun oluyor ki lstanbulda sebze ve ~·ı ceuısını bulacaktı. yoktur. İngiltereye taarruz: ancak vet edileceklerdir. 
meyva fiyatlıınnın tcsbiti için elin- Siz hiç, yemiş ve sebzeyi Mürnkn- önümüzdeki Eyliılün son hafta - Macarların mütalaaları 
den geleni yapmış .,.e işi "ağlama be Komisyonunun tııyin ettiği flynt· larma kadar yapılabilir. O tarih- Budapeşte, 22 <A.A) _ Yarı resml 

1 
Bu İf için mehil olarak harp 

onraaı konulduğu gı'bi, yeni ka
tunu esasi için de Hindistanda 
t~1Yan muhtelif unsur ve zümr~
~ın kendi aralarında anlaıma -

bağlamak ~ksadile de Lu hususta tan f:ızlanna ıattı''l için mııhkcme- ten itibaren $imal denizinde ha- bir surette tebliğ edilmiştir: 
Möralcabe Komi yonwıdan bir knr:ır )1; v~rilmiş _mnnav veya zerzevat(ı va}ar bozulduğ":.UJdan, taarruz im- BJkreş diplomasi mahfilleri. Turnu· 
almıştır. gordunüs mu! k. fiil d k Ik I severln miluıkerelerinin netıcesı hak· 

İki ay kadar evvel Mürak:ıbc Ko- Hayır, böyle bir şey olmamıştır, anı en orb an a mıJ 0 a- kında Rumen delegeleri tarafından 
misyona tarafından gazetclcı·le de çünkü dediğimiz gibi • hiç olnıa::sn caktır. gosterılen büyük nikbinliğe ınırıık et· 
iliın edilen bu karam göre biz, sebze ilk gGnlerde _ halkın yapnmıyncnğı Almanlar, eğer tahmin ettiği - mcmekt<'dlrler. 

fart koıulmUJtur. 
veya meyva almak için bir mnnnv ve bu l~i esaslı kontrollerle nlikııdar miz gibi, İngiltereye sonbahardan Macaristan. yeni hudutlar hııkkında 

..ı i · i milsbet tekliflerde bulunduğu halde 
ya urzovatçıy~ ı;ıtt ğım z zaman: makamların ynpmnııı lazımdı. . evvel bu büyük taarruzlarım yap- Rumanya tarafır.dan hiçbir mu bel mu 

V ~~ha evvel Hindistan Umumi 
) alısı, lngillere hükumetinin bu 
ı.:ıi siyasetini bir beyannameyle 
1) ~ bildirmiştir. Yeni siyaset, 

- Şu şeftalı kııç~"! • . . (iörülüyor ki l\lfirnknbc K~n~ısyo- mazlar, daha doğrusu yapamaz- kabil teklif yapılm:ımıştır. 
Demeden evvel, dııkkıın salııbın • nnnun yalnız. karar Yerme 1 krıfı gel· 1 h ld A b 1 Humen beyanatları ldeolojık pl!ind:ı 

den o günkü h:ıl faturasını istcnı<'k miyor. Knrsrı verenin tatbikine de arsa, 0 a e, .. ~~upa."ın B§ <a kalmış. Mat:ar teklifleri hakkında hu; 
ve lıöylece şeftalinin oııa kaça mal himmet <'lmesi hunun için de - tıpkı taraflarında, buyuk bır Almn\l bir şey söylenmemıştir. 

0rnınyon hukukunun harpten :nra derhal verilmesini lazam -

olduğunu anlamak hakkını haiz bu· tarife meseleslncle olcluğ'u gibl- yo- hareketine intizar etmek zaruri - D.ğcr t;ırnftan şurası kaydedılmekte
luııuyoruz. Bu iş anl:ışıldıktan son- rulnıak hllmez lıJr kontrol teşkilatı dir. Bugijn Almanyanın silah al- dir ki, Transilvanya ıçın nüfus muba · 
rn da o fiyata "'.\Iürnknbe Komh~yo- kurmn'!ı Mzımdır. tında dört beş milyon oskcri ol - delesi ımkfııı dahılınde değıldir. 

llrı etmektedir. 

ttı norninyon hukuku, cihanşü-
11 ~l .ingiliz fmpnrntorluğu ci.mia
di~~de istiklali tazammun eyle· 

mı~~n tayin etliği yıizdc kırk veya nu teşkilat kuru1mndıkı;:a Müraka- duğu tahmin edilebilir. Harp bit- -ıııııııuıııır1111111111111r11111"'"''"'"""""""'111""'" 
ellıyı zammcdınce. hiç nldonmııdığı- he Koml!!yonunun lıu sahadaki ka- dik b slc • b.. h' e B k• • • 
mıza inanarak şeftalımizln paı·asını r:ırlarını buz üzerine yazılmış yazı- me ı çe u a erı ta il ter .~. • aşve 1 ımız 
ödeyebılıyoruz. • lar snymak mccburiyC;tlndeyiz. d~ezler, fakat bu ka.~~.r rn?hnn 

Evet, mesl'lcnln kamın3, nızama, 1htlkiinn dolnplım 1ıyl~ne hızlı, yekunda ordular da butun bır kış d•• K b••k 
~inden, bu hukuk derhal veriJ

flıişl 1_ olsaydı ve Hindistan halkı 
e" h' . 

usuıe uyan ve cıdde.1 pratik ve :fay· öyıcstne merhametsiz, öylesine h:ı- muattal bırakılamaz:. Su balde Un ara U e 
dalı ol:ın ta.rafı budur. . raretli dönüp duruvor ki, bu sıcağa hem inııili:z topraklarında bitiri- gitti 

2
.. ır mıllet snyllıp her un.sur ve 

t'urnrenin rey ve muvafakatini is
ı;!ısale lüzum görülmeseydi, hel-

1 rnernleketin en büyük siyasi 
~artisi Hint mifli kongresi fİmdi-

d
en bilatereddüt bu teklifi kabul 

Fakat dın ~ run ki; tıpkı ga7.ın~ buz d:ıyandırm::ık Mih-akabe Komls • lemiyen harbi başka sahalarda 
ve t:ırlfe davolaı ıııda oldngu gibr, yonnnu değil y:ı, b:ağrı yanıp duran • t t ek h d d"rt b mil-
bu jş, şimdıye kadar böyle şeylere halkın bik elinde dptilılir. ın nç e m ' • e!'1 e o q .• 
alışmamış olan hnlk clile halledilc- Bir kelimeyle: kaıarlarm tatbik\ yonluk a5k:'"ı ış~a~ ~le.mck ıçı~ 
bilecek bir iş değildir. kontrol <'<lilmedlkçe hu knrnrlardan Alman erkamharbıyesının kendı-

Hıçbirimi:ı, uğr:ıdığınıız nıannv bir fııyd:ı beklemek • ortnd::ı duran sine yeni harekat sabası aram~sı-
veyn 'Zerzevatçıdn fntunı v~ hesap çeşit çeşit misallerle sabit olduğu nı zaruri, hatla tabii ıörmek ık • 

e erdi. sıırup bir nevi kontrol y:ıpnınğa n· vcçhile. kendi kcnılimlıı alılatmak- tiza eder. 
* * * lışmış değiliz. tan bıışkn bir mi.na ifnde etfemez. işte harp vaziyeti bugün için 

~ıtere m • t· .... y .......... k ..................... k .... t ................ A ...... l .. m ...... a .... n ...... h ..... a ... v .... a...... ~;::~~~tc~:f~::~~J:~?':~~ 
~tı mütereddit a ınşar a talarıysa, bu ihtimallerden laanıi-

k •• h• h b• "" b• • sinin zuhur edeceğini endi$e ve lolı~nun için lngiltere matbuatı, pe mu lffi ar } ta tyeSI merak içinde beklemekle geçir-
Ji· n ra kabinesinin yeni kararını h " d • J mek mecburiyetindeyiz. 
it lkllile~in milli emellerini taba.l.ı:- a ıse er Gazettede Ebüzziya Zade 
"1 ettırrnek içın' veni bir adun d VEJ ı· O 0 •r:-'- a-'-d' "' J k Lauaannea• an .... fi• ClJ( ~ Jr etmekle beraber o aca mı'1 Mllfl_ ..... __ l_M_ ... tmı--lllt-

~t~t l>Olit~ıtlannı tatmin ede_ . . ~ Son harpte tnyyarcnin gitgıde al'• R d 
tıne enun bulunmuyor. «Ti- o ıncı aahıfeden devam) tan ı•e kat'i nctıcclcr alacak ka.dar USya a 

~ ~ı>.> le «Daily Telegra ·k- dan dônd~m: Pek yııkında Yakın doğu- fa:ıli~·et ~oı;tcren rulunu hergun gö-
Qın IÖrü d"kl • bald ~y~ nı da cok muhım hlldısclerc ıntızar edıl - riiyoru.ı:. , a s k e r Al 
rl}d I n u erı e « aı Y He mek icııp eder. Dün ta)yarenin bu ınaı·ifetlen ya
te] ~ a «News Chronicle• ıaze- General Wavell. tarihin hır dönüm pabileceğinc inannııyanlar bugUıı ya· 

erı bu teklifin, HintliJui mem- noktasında bulunduğumuzu ve ıater nıldıklaı ıııı elbet anlamı Inrdır. manevralar 
"Un etmı·ye w• • d. 1 saatının cal:ıcağını ıtııve etrnıştir. 

cegını znnne ıyor ar. l . . . Görülüyor ki Almııııyn, ıııuteııcldit 
ŞiındjliJı: H' ·u- k • ngılızler 160 hın bom ha hava lıucunılurile İngilteıcnin ha -

ile· • ' mt ml 1 ongreııı atmışlar yati no"ktnlarınn hücum l~crck bu· 
0 tl&ı Azad, İngiliz teklifini ulu- Londra, 22 IA.A > - ıo Mayıstanberi raları felce uğratmak istiyor. 
~·•.reddetmemiş ve Valii Umu- Jnı:llız hava kuvvetleri Almanya . ve Almanya şimdi bununla da ikUfn 
• 

1 ile müzakerede bulunmaktan Alman i•gali nllındnki arazı Uzerıne etmıyerek f ngıltcrc)i nbluka etmek 
~thıa ctmiyece~ni ihsas eylemi ... 200 baskın yapmış, ı 5o.ooo bomb:ı at - için havacılı""a bir kı:t dııha chem-
lır. ..-. 7 mıştır. Bu bombaların 100,000 ıanesı "' 

• Alman toprakları uzcrine atılmıştır mi~·et verecek ve t:ıyyarclerinin U· 

d ~Ult milli kongresi manevi Jj_ lngıllz avcı layy:ırelerı cem an beş ÇUŞ mesafcsınf genişklecektlr. 
trı Cnndi de i dTk f I b' milyon kılomctre mc_:ıre katetmıster· lçınde bulundui;runıuı harpte de-

to)ij bu)u d ~ f m . .1 1

1
• aak 

1 
ır dir. nızcılfkle havacılıg:n ticaret ge -

tilt • nma ıgını soy ıyere n- Alman hücumları seyrekle1Jİyor ınilcrılc t:ıyyare!erın bir ı.cre daha 
trenın te1·1·rı k · ·' 1 hi l • K )et a'-c .. u ı. ın~ arşı n~ ~azı- Londra, 22 (A.A.) _ Bava Ncza- nıucaue esme şa t o acagı7.. anan-

et . 1ı; ngır~ı bıldırmekten ıçtınap retınin bu sabahki tcblığı: timızce, Almanya nihto~ zafcı ini ka
llc~tir. Hındistanın en büyük Gece esmısında duşman hücumları zannıak için mutlaka lngiltcrc)·ı is· 
il-f~ncı siyasi teşekL.-ülü uınumi az miktarda ve küı;uk mıky:ı»Inrd:ı fc. tiliyn çalı~ac.'lktır. İşte o zaman 
hını tnüslümnnları lifi Reisi r~ cdılmıştır. İnglltereııln ~enul>u şar. topçunun himayesinde havn kuvvet· 
0ıehnıet Al' c· d h' I •1 kıslnde iki mıntnka uzcrın<' yüksek ıcriııııı yıne mua:ıuım ıollcı·i olac:ık-
ttni 1 ınne a ı ngı te- infılAklı bombalar :ıtılmıstır Bır sa· tır. 

( Bırinrı sahifeden dtıvaın) 
Grupu \e Mıistakıl Grup Reıa vekil· 
lcrı, !\lechs Enc~ımen1eri Rtıs 'llL 

Mnzbata MulıaITırleri, İdnı c unılr· 
Ieri, Mebu lnr. Vtokfılctler eı kanı, 
Ankara Vali ve P.elcdıyc Rei.,i, Mer
kez l<omııtanı, Emnl~et 1\Hidüıi.i tn
rıı fındon uğıırl:ınmışfarclır. 

Heyeti Vekile toplantısı 
Anknrn, 22 (A.A.) -- iera Vckıl

leri Heyctı buı:ün saut ~l.30 da Baş
vek5lette Başvekil Doktor Refık 
Sardamın rbaset'indc toplanarak sa
at J3 e kad~r ruzruımcslndeki işleri 
nıuzakere C\'lcmiştl ~. 

Sihhiye ·ve maliye vekilleri 
Ankara, 22 (Hu m1i) - Sıhhı)e 

\'ekılı llulü~i Alat.'IŞ ve • !aliye Ve· 
kili Funt Ağrnlı ela dün akşamki 
trenle i Uınbula h ni:el ctmıştir. 

Nafia Vekili 
İsta bula geldi 

Nafıa Yckili ı"';en<'rnl Ali Fuat 
Cebe oy dun Ankı:ıı·adan hrımb:e 
gelmiştir. Nafı:ı Yek 1i şehr!nıı de 
birkaç gun kalacak ve bu ııte:') aııdn 
Trı:ıkya~·a da ı:riık~t ktır. 

MünalrnHit Vekili de 

şe!ıriınize geliyor 
?ıltınakalat Vc'kili Alt Çetinknya. 

nın bugün şt:hı·ımlze gelme i muht · 
meldir. 

Fraıısada 
İng.ltereye 

topçu • 
a,eşı 

Maarifte inkişaf 
(1 tnoi lllhif~-«en devaM) tlbi olmakla beraber, Um, kudretle-

pratı1ı: çahımalara bol zaman ayrıl- rlne göre ek dcğiı;ceckdr. Yüluek 11ğ
mı$tır. reUmlcre önümüzdeki ders senesin· 

Lise verimindeki nisbetsiz inkiııaf den itlbııren yeni ilmi ıstılah ve tc
jfaz<inünde bulnndarulıı.rak, yeni pro- rlmlerinln kullanılma ı mecburi ola-
gramda ortamektcp mezunlanna cıı.ktır. 

m mlcketin sanayileşmesi "e iş ha- 3000 talebelik tedrisnt nısıtalan
yaunın istediği kadroyu yetiştirmek na malik olan İstanbul tlnivcrsitcsi
üzere mesleki tahslle gevketmek gn· ne 6000 talebenin devam etmesi hn
yosile birçok meslek nwkt.epleri açıl- sıl olan J.:esnfetin yeni Iaborafuıırlar, 
nıası knrarlaşmışt1r. dershaneler ve tesis:ıt temin edilerek 

Lise sayısı, mem~eketin ihUyıı.cına 1 normal hale indirilmesi kararlaşmış
göre tesbit cdilnıiştlr. Liselerin onj tır. Dışarıdan gclen taleb• için, be
lki ı;ınıfa çıknnlmnsı esas itibarfle şer yfiz kişi alabilecek iki büro inııa 
kararlaşmıştır. Aııadili tedrisatına edllecck, spoı· ve berlen terbiyesi te
büyük bir ehemmiyet ..,.crilceektir. sisatı vücude getinlccektir. 
Liselerde yabnncı dıl tedrisatını ıs· Tıb FnkülU>sinde talebc:nln d:üıa 
!ah etme~ üzere Vekalet, yabancı dil iyi yetişmesi için ikinci derecede C· 
okuma kıtaplan hazırlamıştır. Ban. hetnmi"vet1 haiz olan derslerin umu
tlan sonra liselerdeki yabancı dil öğ- mi programdan crkanlrnaaı üzerin
retmcnliklerlnc, ancak, İs~~mbal Ü - de tetkiki r yapılmaktadır. 
nlversitesile, Ankara Dıl, Tarih, Edebiyat Fakül~inde millt tarih 
Coğrafya Fakült<!sinin dil kısmın - tedrisatı. tcM.!lsülü dahn iyi tebarüz. 
dan mezun olanlar t:ıyin edilecektir. ettirecek bir tarzda dcnelcre ayrıla-

Liselcrde tam disiplinli bir tahsil cakt.ır. Milli edebiyat tedrisatı kuv
lıeyatı kurmıık için mevcut talimat- votlcndirilcc ktir. Ecnebi edebiynt 
namede dnha esaslı dl•ğişikllkler ya- dersleri, talebenin se\•iyesine ve ih
pılncaktır. Lise son sınıfında edebi- t!yaca \il gnn bir hale getirilecektir. 
ynt ve fen olarak iki kol aynlmnsı Hukuk l"nkülte iııde doktora ted· 
usulü muhafaza cılıkı:ektir. Bur:ı<la rlsatı için bir t:ıllnı:ıhıame ha:ıırlnn
konolacak olan mıihinı csaslnrdan mı,.tır. 
bırisı, fen kolundan ıneıun olan biı· İstnnbtıl ve Ankarn Hukuk Fakfil
tulcb , nnc:ık, kendi ır.ezun olduğu teleri ar:ıo;ındn sını.f' ve program mn
ilim şubesile alakalı Fakultede; ede- adilliği temin edilecektir. 
bh nt kolundan nıezun olnn talebenin Tlcnret 1i elcrl mcıunlan, İktısat 
d~ nncak kendi m<'zun olduğu ilim Fakiiltcslne kabul cdilc~eklerdir. 
eubesile alakalı Fnkultedc yüksclc Fen Fakültesindeki laboratuar fan
tahsillerini yapabi!cceklcri hakkında lıyctlnden bütOn talebe istifade cde
bn bendin konulmasıdn. Mesela, E- cektir. 
debiynt kolundan mezun bir tııleoo, Ankarn Dil, Tnrih, Coğrafya Fa
.Müh1:ndıs mektebine gtrem1yccektir. kültc"inde, Türk t~rilılnl esas kay-

Hususi liseler için de bugunkOn- nakl:ınnd:ın tetkike ~ımyan ilimler 
den daha çok esa lı kontrol kayıtları üzeı inde çalı~an talebe, n lstan ola
konulmuştur. Bundan sonrası için rak Fnkült~ c nlınacnktır. 
ha. usi bir lise tesisi, ancak Maarif Siyasal Bilgiler Okulunda hlr ~e
\'ckaletinin memleketin herhangi bir hircilik şubesi açılacnktır. Gazi Ter
)'Crindt•, yeni biı· lisenin daha nçıl- biye En tltihilndc ıesiın, ellşi eube31 
ına ıııa lüıum g/,;ı r.ıesi ve bunu <ln genişıletikccktir. 
ı.:~ndisinln yapmak lttcmemc:ıi halin- /'1 lk o . e 'te ı' • 
ıle miimkün olacaktır. Parıı, öğret - -ıa nıv rsı S • 
men, bina ve vasıtll şartları V1:külct 
tllnıfından tayin edilecektir. 

İmtihnn şekill<'ri üzerinde ı'!l!hlı 
tetkikler yapılmaktadır. Bu tetkikler 
ncticcısındedır ki, bır tııdil yapılıp 
yapılınan1nsı karnrl:ışncaktır. 

Vek:"ılct, Jlse öğretmenleri yetiş -
tlrmek üzere ;programına cs:ıslıır 

koymuştur. Bu mevzu üzt'rinde An
krıı a Dil, Tn1·lh, C<,f:rafya Fnkülte
"inclen faydolanılacaktıı:. 

Yüksek tahsil: 
Prcgrnmda ytı'bc'~ t hslle ııit ınll· 

hlm esa lar vardır. Prorc. Ol', doçent, 
a !!itan ınanşlıırı muayyen b::ıremc 

Vandn açılması kararlaşnuş olan 
lfolk Üniversitesinin tesisi için e • 
saslı tetkikler yapılacaktır. Bu tet
kikler, önümüzdeki ilkbahara kadar 
neticelenecek ve Vekaletin 941 mali 
sene 1 bfitçc ine bu iş için de tahsi
sat konacaktır. IInlk Üniversitesine, 
ort.aın1:ktcp ınczuıılnn alınacakbr. 
Tcdri :ıt muhtelif Fakultelere göre 
2 - 4 sene olacaktır. Bu üniversiteye 
tercihan Şark vilıiv<'tleri gençleri n· 
lınacaktıı'. Ünh·ersit.cnin lcylt ve pa
rasız. kısmı olacaktır. Rurncl n me
zun olanlar, tayin edilecek müddet
l<'rde mecburi hizmete tabi tutula -
eaklıırdır. 

Ellerinde İngiliz Banknotları 
• 

olanların nazarı dikkatine 
-=ı:ooc-----=-----mım-.aaaı ... .,., .......... .-ı ........ 

Ankara. 22 ı A A ) - lngıltere hü - ı şchırlerde bulunanlar pııralarını İs ban 
k(me\ınce ıttıhrız olurıan son karar ka ı şubdcrln tevdi edeblleceklerdir. 
mucıbınc:e ellcrınde bulunıın ine lız 2 - iş b:ınkası &ubesi dahi me"licut 
baııknotl~rının t<'d~vulden kalkm .. ına olm dığı takdırt!c yedınde İngıliı ev. 
J:arşı bır tcdb r olmak üzere bu bıırık· r kı nakd yesi bulunan zevat bun! rın 
notl n 24 A to cumarte~ı gün saat r.umarolarını bır lı teyc d1;rccderek 
tl c k.ad r Muk.cz b:ı ka ı;e ~ le· mahalli ı terme lc'!Cıl etl.lrdıkten son
rıne tevdı ctmı:I rı hakkınd;ı meı1< r rn bu lı tenın hır suretini yedınde alı
banka ın bır tcblığinı bu sab:ıh nt':S - k l acak \ e dıller surctilc banknotları 
r tını.uk ı ınt 21 Ağu tos cumarte ı gOnn kıy-

Son ıttıh z. olun:ı'l tedbırlcr bu k - ı l!tl muk dderclı mektupla po taya 
rarı şu sutt lle ıtm m c\ln(.kt w t \dl ederek Ankarada Cumhuriyet 

J - l\krk z. banka ı şube ı olmıy n l rkez b,ı k ın ndcreccktir 
• ••••••• ··········' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••• 

İzmir f uan bu yll ç k rağ et ··r .. yor ... 1° t klifine karıı ffürini söyle· hfl şehrınde su ve h:ıvııc:ızı borula · Pnr:ıs\ıt~tılcr, İngıllcre~·e akın ede-
.. ,taı;t b d · (1 inci sahifeden devnm) r en §İmdilik imtina eylemi~ - rını hasara uğratmışlar \'e ır e. cekler, c:lektrlk sanlı allerlnı. fabn- bırden ateş etmekte olan top bntar-
ır. miryolunda da fırız:ı tevlit etnıısler · lmlnrını, Jımanlıırını, muıınkalo dli-

d 3 alnı ının şimşeklcnnl ırznkt.an g ı-
l-lint ·ıı· '- . d . d' ırı ._, ğum noktnlarnıı ele gcçirmeı':e uğ a- Moreıal Timoclıenko mfı lcı·dır. Cıı.lai'Jcıı Boulognc'ya ka 1 c 1 irıci 'ahifeden devam) \ kılt Nnzmı Tof)çu.ıb'IU otonıyla 1ncir-

lı~iın mi ı ı 11ongresın e ıım ı b skbocya~ın d c:mıl.ıut &<1rkısı~d: il..,.şr şaçaklnrdır. Knldı ki lıu s:ıydıı:ııuız: A R t dar butün salııldeki toplar bombar- zmire giden vapurlarda yel' yok lıoava~n r.elmış ve l.ıılrnda kendıle-
1.;.,_ o an müfrit unsur, yani bi- om a, ır a11ın e <'gırıe şm . •·erleı evvelce nğ1' bonıb:ırdıman Moskova, :!2 (A. .- - cu en }{ fil rıne mul:ik ol Val' Bel d . 
.._.llYdüe rt • t!'-J"l ··ık· t tur Bu gecenin ınrerlerl bunlaıdan ~ d d d 1 tr b Moskovıının ns'<cri mıntakalnnn· dımnııa iştirak etnıişlerdır. a ı c, Nak!i)C vcsailın<.le yııpılan yuıde ı an ı ve e 1 ıyo llıarni ,..a ıs uı; a ve mu ı aw - lb:ıret bulunmaktadır. tayyareleri turııfın ıın :ı şı < e ı ır da h<'rhaldc mütehassısların bir rol ticaret vapurlarile onlara yardım i- ellı tcm.llüuan istıfade ederek İzmır Rcısımhle bir m6dd<'t konuşmaş.ar

t"llnd Ye~ taraftarle.rı bu gaye l18'- Dün de 13 Alman tayyaresi -.uretto lıombaıdımıı.n edilmiş ola - O) nam:rkta olduklan teknik manev- çin beraber giden harp gcm\lerlnden fuanna gıtmck istheıl bınler e kışı dır. Dun ,gcı:.eyı İncirliovada ge~ir~n 
~ı: .tıddetli mücadeleye çok - dü~ürüldü ln;\\'~;an>·aııın paraşüt ışıne son za- ı·alar cereyan ctn1Cktcdır. Mnırşal terekküp cdıyordu. dun Dcııl:ı.yolları acentelerıne mura- Ticaret \ ekilıınızln bu~Cn ıehrımızc 

rı taraftardır. Londnı. 22 IA A) - Dun lngıllere nıaıılaıda çok fazla chcmmıyel ver· Tımochenko, Budyeni, Kulil ve Chn- Saat tanı 11 de kafilenin başında cant clm~lerse de 15 güne kadar li· ~ı:!lnıelcri ~klennıektedır. * * * üzerine y:ıpılan havıı hücuml:ırı e · diğinı üğrcnıyoruz. Bu tun IJlı lıklcr. pcchllov ile Eı kanıharbıye Relsı bulunan ilk gemi, l\Jnnş sahılindekl manımızdan hmırc kulkacnk vapuı- Lord Halifaksın mesajı 
"' naı;ındn 13 Alman tayv:ırt"" dhş rul 1 1 1 .11 1 l\1eıetzkov bu mtınevrnlarda h3zır bir lımana "l!aklaşııken' Fıansa s:ı - tarda yer olmadığı cevabıle karşıhış· !zmir, 22 \lı..A J - Onunca Eıı-
~'18...,dı"nı•n kıymetı• m"~tar. D·'n. Almanlnrın kendilerlnct den. bu ş ç n l!QnU lu er ıstkeıTJlı ·' l 1 . i d 1 il 

-.. - u b ı kt d hıliııden gelen şiduc;t i top ses crı - mış • rclır. tetnasyonaJ zmlr fuarı o &)"IS o 600 tııvyareye IT'JI olan "Ctcn h fta Hududumuzda olan A ır.aıı as ·er eı ı u unnıa n ır. 
ııı. I' t "' " · ki b şıtllm!" 'e denizden dl!rt moazzam \'a~·ı.,et trenlerde de bo"lcdlr. f n,.lltere Harlciue Naztrı Lord Ha-
~.., 1 y Q r m U 1 kiler ölı;lisilnde buyllk havıı taarru . arasından bırço rıııın U yenı Le· ·- - - .. • ··- • • w - " - • • -· k---· v ., ,, ~ ., ., 

so kolonu havaya yul,J!clmi tir. Top Demıryollan ilave katarlar e - lıfax. hmir Beledi:ı;e Reisine aşağ-ı-zuııda bulunmadıldarı uçuncu ı:undu şekkullere iltıhak ltlıklcrı de ma . Oduna narh scslerlle M:ını., sah.imdeki lngiln şe- ının dnııştJr. F'akat Denlzyollnrı 1- ılııkı mesajı gôndermıştır: 
tl

•
1
Fllkat Candi, kongredeki mu"f- Dün bir tek lngilız tayyaresı düş - ıumdur. 
tın mtissc' de pilotu sal ve S31imdır. Bu şlddetlı savlete. İngılterenın hirlcrinin bütun <"nmlnrı sarsılmış- daresl fuar nıünasebetile yalnız yüz· Doktor !Jr.hçet Uz, 

ltn ıurun sivil İtaatsizlik deni - ltalyan tebliği butıiıı şıdılet ve soğlı.kkıııılı cesnrc· d tır. Toplardan cıknn alevler, denizi ıle eJli ten:ııliıt yapmakta knlınıe ve Jznılr Bcledıye Reisi 
ire'Vi tatbik etmcl"r· e 'ht• kOD U kaı>ln.·an sis arnsır.d:ı muntazam bir haftada lstanbul - İzmir arasında İZl\IİR Yntı_. • . _ .... ın ı ı- 1tftlveda bir mahal, 22 <AA > - 77 Llle ınukalıcle cılece~inucıı şuphc et- t 

"ar aı t 1 - ı "' h sıra hollnde güı·ülmü tiir. olan iki seferi Oçe b!Jc çıkarmnmış· cBu çrtin 11natlcrde z.mir fuarını Şirnd· Yasc ı e manı o muftu. numaralı tcblığ. ını~·elinı. Fakat itiı nf etmeli ki kn • 
lun ı İngiltere, yeni teklifle bu- Hava Cılolarımız.dan biri Ccbelüttıı. ı·aınaıılık lıu işte davanın ralnız lıir (1 irıci ıı:ılıifeden dev•ml Kafılc, i\J:ınş d.:!rılzlni takiben ilcr- tır. idarenin hıc olmıızsa fuarın de- açmak surctılc bnşlııdığınız işin ınü· 

"" '·I d rl '·ombardıman f d t · t t lı~Jikre diğ'cr balaflnlar ateş aç - ,a1nınro ıll'ıve birkaı: posta kaldır· kifatını göreceC:lnizl ~amimiyetle b-ı.1r·"aıı: a, Gandinin siyasetini rıkta ııEk<'rl he e erı " tam ı ır ve ngıli:ı harp teçhızııtı- Ko!l"ısyon, toptancı ve ynrı op ııncı ' 
Q d etmiştir. Tayyerelertmlzcteıı bıri ussü- nın artnıasına ıınıkııbil, kum:ıııda ıucc:ırları da davet ederek kendilerin- ıııaktaY<lılar. Al'adan bir s:ıııt geç- ması lıcklenmektedir. mıt eder, tam muvnffnkıyetlcr te -
~a h erece kuvvetlendirmi~tir. ne dönmemiştir. kadrosu zayıftır ve oıduyu sevk \:tı den. odunun maliyet. Iıyotı hakkında tii:"i ~l<le yine dort toptan mürekkep Topçuoğlu Aydında menni ederiz.> 
~ha •1ta bu teklifin, yukarıda İ- Doğu Akdenizinde torpidolarımız · idare etmek için de spoı tınen bir yüz malumat ul~ı~tır. Tüccarlar, bılha ıı bir batan-n ntcşi kafileye tevcih e· Aydın, 22 ( A.A .) _ Tıcaret Vc-
L.. l~ Unan sebeplerden dolayı dan biri bir denizaltı tahrıp etmiş, de· b , k naklıye vesnıtı bulun:ımama•ındnn ııı- dilınekteydi. Biday<·ttcn itibaren a - _:.:.:,;_..:._ _ _:_ _ _:_ ____________________ _ 
qrnt 1 ld t aşı ve~ a ·aymaknm olmak kifayet k" . t t ·cı rdlr ""ugün arııba yokla- k'l "· 1 
... 1 eri ingiltereyle ifbirli~i 1 nizaltnnızdnn biri de bir torp o or - etmez ... ;ııe e mıv c n rndnn so ela 1 <n ~tı..:ten sonraı ır r 1 Lord Halifax 

"'tl1>ınıya d hal k d ~· • pıııcmiştir. ş .h ı au yu:ı:unden nakııyaı yaınız deni2c1 n ki, ltarııe. tchuıceıi mıntakadan u - t k 1 k 'Mu··sabakası .• 5 
l\tiliz. er • • sev e ec~gını Kruvnzörlerden mürekkep bir düs: . u il de acaba acc:le tnhklm edil- yapılabılmekledir. zaklnc bilmiştir. Gcm.ı1cı·den hiçbiri- an 1 SIZ 1 

Lt· 1tazetelerı bile beklemıyor. man filosu dotu Akdenizinde hova fı- mış olan bu adayı \Churchnt mildıı- Komı_yon, bu sebl!plerden bır çeki si zarar görmediği l~ln, bu tccrubc ~-~~~--.. --------------~------1 
fı,,.:?•ndistan, bq yiiz milyon nü. lolarımız tarafından ş!ddetle bomb:ır· f:ı:ı hatUle) nasıl ınudafaa ct1nell, odunun İstanbul iskelclcrınde kantar de akamete ııirramıs addolunabilir. ı 
~ ve kırk ·ı kil t dıman edilmlş11r. İki kruvazöre birkaç ve tayyarelerin savleti altında bu işı üı.erı 330 kuruşa mal olduğunu hesap· ., ... ,,_,1111 ... ,,111, 111"""''"""'""'""'"' .... "'"""' 

lllurabb ~·yon ome •• ~e defa isabet vaki olmuştur. Butiln tay. nasıl başarmalıdır? ııımıştır. Netlct'de btr çeki odunun eve Amerı·ka Teşrinı·. 
1rn~ aı arazw bulunan lııKıııZ: yarelerirnlz üslerine dönmüSlerdır. .,...,...,. tcslım ve odunluğa lstıf edılmek ıartile 
lltıt\j at~rl~~nun belkemifidir. • ••ıd•• Yukarıda sorduğamuı sual yakın 430 kuruşa satılması kararlııştırılmııı- evvelde harbe 
..... _ nlcu nufusu Seyla. ". ve Bı·.~- Troçkı o u bir !stıkbal içindir Fakat b' . b • tır Dukklınarda perııkcnde olarak bır 
•• ,..,., · . ı~m u kılo odıma 2 kuruş mrrh konmtı,tur • k • f 
YU Ya ve Nepal'la bırlıkte uç radn mevzuu bahsedeccğimız çok Odunun bu fiyatlardan faılıı s:ıtıl. gırece mış 
~ ~ •eksen iki milyon olup ara - (Birinci nahif eden davam) daha yakın hlidlseler var. maması ıçın kontroller ynpllac:ık ve (1 inci sahifeden devam) 
t 

11 heı rn'ılyon '-'lometre m•-b- geldim, fnkat kendisinin itimadını ka· Almanya oyununu oynarken elln- aksi harekette bulunanlar Mılll Korıın. i 
q,. au ... .. ·· ·'d't k--1 ttifaktan haber yok "-illa Yak d 160 k• il' zandıktan soııra inkisara uğradım ve Je mulcau ı \Udlll" lutuyor, Rcich ma Kanununa göre mahkemeye sev. 
l'ttlile ın ır. ,00~ . IJ ık o ıaman dlln1anın selılmetl kin ke.ndi- lıükümeti evvela son ayların sükü. kcdileceklerdlr. Vaşington, 22 (A .. \.) - Bir lnı::.1-
lrı 'lj rden ve 60,000 kııilık de sini ortadan knldırmıya karar verdım.• netinden istifada toderek, hava kuv· Komisyon odun kömurOne n~h tiz _ Anıerıknn lttlfnkınn nıtltednıı· 
dutı :tlerden müte§ekkil iki or- Troçkln1n evinde neşredilen bir bili- vetlerini it.marn ve lıattA yeniden koymak Qzere de tetkiklere basfomış. dolaşan şayialar htıkkındnkı "Unle, 
t su Vardır Ceçeq Umu i harp tende SÖYie denllıncktcd!r: takviye etınesıni bilmiştir. Biitıiıı tır. Bu husustaki knrar ielecek toplan· Hariciye Nez:ıreti hl'r-ylc !bir şeyden 
~ liindi t • t m • - Lcon Troı;kl, Gepcu'nun bir ajanı t':ıbrikalar Lu uğurda seferber edil- tıda verıleccktlr. haberdar olnındıj•mı blldinntştlr. 
~it mil s an, ı,ıgıltereye brr ba- tarafından katledilmiştir. Katil Franck miştlr. =~===~~~~==:=....~~ .c:n muhrip lngili:tlere veritiwor 
)on ._ ~~n asker ve beı yüz mil- Johnson, Fransıı ve Amcrlkadaki Troç 

1 1 
~1 ..,., .1 

l'• dLlliılız altmı vermek ıuretile kist hareketlerle olan münasebeti do- kinci mese e: ,. arcş:ıl Görlngin !arı tarafından mukn~emete uğru • \'ıışington, 22 (A.A.) - Stefnnl 
':'t un ehni..t' •-t •--il H' Jayıslle Trocklnln ftfmndına mazh:ır tayyareleri, nereden k"lkarlarsa kalk njan ındıın: 

dııt&nın .. r•· ate."'"' tere, ın bulunmaktaydı. Kendisinin Gcpcu'nun sınlar, İng1llerenln üzerine gelmek yorlar. Bae lltidcleiumumi Jack on, Hart-
ttı.dd lukenmez msan ve ham bir ajanı olduğuna asUı ihtimal veril· için çok kısa bir mesafe katedecek- Ben İngilizlerin balonlarla yaptık· elye Müsteşarı Well<>s ve Amiral 
fld e ınenabİİnden tekrar isti_ mcmlııtı. Bir makale hakkında istişare !erdir. Az benzin hnmulcsi alarak ları hava barajlannın fazla mtıeuır Stark, torpido mulırfplcrlnin İngntc
> e edebilmek için yeni teldiileri vesflcslle ziyaret etmiş, Troçki kendisi- ve buna mukabil de fazla bomba ta· olabileceğini tahmin etmiyorum. reye terkcdılmeııinhı kununn mu\·a· 
~ •Plnııtır. So .. ilr H. t nl bürosuna davet etmiştir. Müteakı- şıyarnk, daha fazla müessir alnın - Son harp şunu da lsbat etmiştir fık olup olmadığı mef:d-~tnr tet1uk 

......... 
Otııın......:ıe milsnluman" ıoz, lı'mfindıedır' m_ be.'l korkunç sesler duyulmuştur. nın yolunu bulacak!ardır. Bunn mu- ki bir avcı tayyaresi bir hnva dafı k -••oe... • • - k dl etme uzere Adliye Neıareünde top .. O kabili lngiliz ta""nrclcrl, b'"n•tni bataryasındnn fazla ış corme ·te r. ı k ı k d B ...._ TEŞEKK R "'" " " h ·ki r anmışlardır. Bu reıfmde 6 ıııantı sız ı var ır. ulunuz. 

-···
11

-
1
"'•

11"'-= ••- faıla nlmnk ve bombaları nz alnınk Son zamanlnrda, er ı tnrn ın T -.! k 1 b k Siyasi ınchnffüle komisyonun mu. .....___ aawari Efkar Nemlfzadc merhum Bay IIanıdinln mecburiyetindo kalıyorlar. Bu fnrk verdikleri ıı.ayiat rıı anı arına a ın- talcaııı muvafık clcluğu takdirde bu TAFSİLAT ı 
zevcesi Dayım Nurlyenln vefatı mil- Almımlnıa nıızııran lnkı1ben 3 kere ca insan hayrete kııpılı~or. Ne ka- gemilerin kongrenin t~ı;vibine hacet ....................... . 

Nttıhaın (S) Kuru~tur. nascbctile bfzznt cenaze meraı;1mlne dııha az oluyor. dar masraf vo rıe kadar msan mah· knlnındnn bir baf•a sonra f n llt<'re· İçinde mantıksızlıklar bulunan ı·e· 
Ah iştirak etmiv veya t:ıhrircn ve şifn· Bundan başka, Almnn tayyareleri volup gidiyor. ~<' · n ı-ı·ı~r •.,it ~ıilm k ,.rlir. , •ı'mlcı· ncşredflccektir. Her resimde 
'"" one Ş•ra'ıti ı Tllrklve fful9 1 ·ı ü i d k l ·· k' h f 1 f .;.·~~~·§ ··~ ~· ~~E~~5~ • ... 1 

1 hen beyanı taziyet liitftında buluna- bütün ngı tere zer n e uçma m- Onüıııüzdr ı o ta ar zar ında Al· ;;;;: nınntıkslZ buldugunuz yerleri renkli 
&cııeılk çln 

1~14 rnk ncılantnıza ortak olmuş bllcilm- kiınınn malik iken İngiliz tayyarele- manynnın alacağı knını: Reich hıı- kn emle ışaret edın z. San rcsmm 
~ltı ............ 1400 Kr. 2700 Kr le zevatn nyrı ayTI teşekkiıre teesü· ri eskisi gibi bütün Almanya üzerin· kiimetinin emniyetle yeni bir r ı e-
""' llJ'hk ' rümtız mfuıi bulunduğundan en sa - de uçamıyorlar. rnyn ntılıp atılmıvacnğını dn ô -"'"' a...._ıc ......... 760 > 14.50 > 1 .. "" mimi şükranlarımızın ibl"ığına sayın Son olnrak ta nglliz tayyarcleıi tcrecektir. 
:aır aylık ............ 400 > 800 > gazetenizin ta\·a sutuııu rica ederiz. Reicb araz.isi üzerine gelinciye ka- Herhalde hadJ e' n soguklu. 

............ 160 > 70ktU1', NEMLİZADE AİLESİ dar, Almanların hava dafi b:ıtaryn- la beklen ek luzımdır. 

neşrinden sonra kuponlarla birlikte 
kesip gönderiniz. Resimlere ayrıca 
t.afsilfıt vermeğe lüzum yoktur, 

Gazetelerini kesmek 1stemlyen ka
rilerlmiz buldukları mantiksızlıkları 
btr kGğıda yazıp gllndcrcbilirlcr. 
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Fosfarsol 
F O S FARS OL, kanın en h ayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkla rı tazeliycrek çoğaltır. Tatlı İflah temin eder. V ücu de devamlı 

g e nç lik, dinçlik verir. S in irleri canlandırarak asabi buhra nlan , uykusuzluğu giderir . Muannid inkıbazlarda, b a rsak tembelliğinde, Ti

fo , Grip, Zatürrie, Sıtma nekahatlerinde,Bel gevşekliği ~e a demi iktidarda ve kilo almakla tayanı hayret fa ydalar temin eder. 

FOS FA R S O L'ün diğer bütü n kuvvet tıuruplarından üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, KUVVET, iŞTıHA TEMİN 

ETMESİ v e ilk kullananlarda bile t esirini derhal göstermesidir. 

Sııılıııt Vekıiletinin Hcsmi Musaadc:s:nı Hnizdır. Her Eczanede bulunur. 

Asipirol Necati Ağrı, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm i18e1d1r. Bahçekapı; Salih Necati 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' . • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .~ 

• , ,, Sümer Bank Bursa Merinos Fabrikasının 

SINGERI Düz • 

Tarilat Tefrik,,_ Nor 97 ,,.~ .. 

IAYlıtREll · 
Yazan: S. N. Tanau 

Baltacı, Padişahın vafir iltifat
larına nail olr:.1uştu 

Önırüııü mey ve dcn·lın ilcr.":criıı- olıııı ığuır ı ı yıne Poııyatcıf.:kiııııı 
de geçirmiş, ıyı ~·cmi.}, tatlı konuş- mutcnıudı ~a)retı ve tııkdıı11 ~ttıgı 
nıuş olan B.ıltacı d vlet siyns,.tini kıymetli hcdıyclerlc ıl:ıle edılını~tı. 
asin onlıyıımı:ımış, Uı suı u hatııhır Tııtııı Hanı n~~ıctı:ıııı) huzuıa 
yaparak nlha)·et Şerhı~liinıın ısra • knlıul cdllıııış, Ü\'uııcu Ahıuedm lltı· 
Tile vezaretten uz kl.ı. tırı!mış, fakat fatın:ı m:ızhaı olmuştu Padışuh 
yine harcınııı ~efııııtıne uğrı,::ar:.'< çok neşeliydi, ll:ılt cı da huzurdny
evvelli En:urumıı, l>Onr!I dn Hıılebc dı. 

SAAT ve KRONOGRAF bir

likte Doktorlara fevkal nde 
lüzumludur 

N. 59-A 40 Lira 
Hassas- Sağlam • Zarif ve 

15 sene garantilidir. 

SINfER SA T 
MAüAZALARI 

İstanbul - Eminönü No. 8 

Bcylerb"yl o!muştu - Bnhatlır Han rıcvı~tgııay. <lı· Nişantaşında karakol karıısıada 

1 İpekli 
Çalapla 

Perakende olarak çilesi 55 kuruşa 
Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları Müessesesi Şu
belerinde satılmaktadır. Kroşe ve Trikotaj yünle
rini satan tüccar ve esnafın tespit olunan toptan 
fiatları öğrenmek üzere müessesenin İstanbul şu-

besine müracaatları ~ 

fi ı akkn"l.'lcrın ır ı ıııdn l'nşa. bu· D!!' letlu ıı. sızın ıçın muşkul • • ) A . Erkek 
Nehari 
Kız 

Halcptekı rahatı cnfe tı. Her :ı.k- yoıd ı Mc• kof Çnrıııııı kııı·ııı tamıım i 1 
:~: ~~~;or~~~l~rı~cı":~ık~l~~~e;:1 ~~~ ~~~:~~. 0~~skd~1ıs':1n~dur rleyu tcfckkur/ I Yatılı ( K L S S .Yatısız ~~~@ , Leyli 

yordu. C'der e cınu cvelnllah 1ıetı<'l.'11e:1.11 ''Y· ANA iLK ORTA LiSE (Kız-Erk k) 23 Atu.to& Cuma ilk Orta Lise t.Cin bir gerıfl glnı hnııırctlc hatıılı- ne •nTdıı Babıülıııız lıeı ne nıcram ( Eskı reyzıy• 1 ~ 

le!ş~:n~~,~~ 1 ~~:ı·dııı•~·;~~,t=~~p:~~iı~~: ~~.ı~?nlı~ınf clndlşe bl:), tııdur \il?.' Sutlta. ,. 1 _- Tütkıy:nııı en esk ı h: susi lısesıdlı. r.,lilsan ;cdrısatı: ill• ı' uy7u_.,r.,10, f.;5og~~~~ik :ve ı~:ef~~c~~-~ .. ~~~l~ TAKS.iMDE S .. ıraservı'lerde -.. YENi AÇILDr 
tanbula getırmış. ·ırı Jıaıenıin Sul- - 'u ıı ıı son Y1• ı.ı a e ul" c ligi ı:;ııııflaıdan buşlaııır ve lıusu~i ehmnıııiyct veıı r. hııyıt için her " ,. ., 
tanları, <:ttrıyelnı ıırasında (Guzcl- ııctıce ıııuhınııtır U "h:t••ııuy. bıvcç g-üıı ıııuıı.ıcaat uluıı:ıbilır. Tnrifnanıe ı:-teyiııız. Telefon: 80879 <Pl.), 8.00 Ajııııs habcrleıı, 8.IO Ev 
cc Müeı7.111eı ınalık _,ııııak ıekr.bctı ı<ralı l>cmırbnş !Snl'lı onune katııı 2 Eskı talebenın 15 cylulc kadar knyıtlaıını ycııilcnıesı liı- kadını • Yemek lıQtcsi. 8.:?0-8.30 !\1u-ı Müdür ü: E!ı ki Şi şli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırc• 
başlamıştı. ta mulku O rnnnınn koclıır knvıılı • zıııı lıı zık: Hafif progrıımın devamı (l'l.ı Hususıyetleri: YABA~CI DİLLER ÖGHE'l'İ,:\IİNE geniş mikyas· 

Divıınyolu ge.;ıl ıı tc nlııy Sultıın- van Moskof Çarı ~ımıtı kolııy kolu~ 12.30 Progıanı ve memleket ı:ant ta ebemnııyet \"Cı nıc.k, sınıflanııı az ITIC\CUtla teşkil ederek tnlelıc· 
ahmed mc~daııın ı;ııınre lCıııl geflı ycnılmez nynrı, 12.35 Müzik: ı -Arıf Bey -

1 
sınin çalışma ve inkışnfı, sıhhat ve inzibatı ile yakından nlükııdıır 

sokillmcz biı hal ııln 1~. Bnltac•nın Dc,lctlüm. D ııı ıbnş $aıl bır 1 ... ı:::- Yarın akşam: MAÇKADA Saba şaıkı: (Nıgahı mestine canlı.ırl olmaktır. Mektebin denize niızıı· kaloılfcrll teııefftislınnl' ve jiııı· 
hoş endamı ara)ırı ılı. ve daha son- muıınnlt ııc..lemdıı ı ı .. rız. Mo kona- f k p dnyıınmazl, 2. Suphi Z.ıya - ~ııbn rı:ıstikhane~ı ''nrdıı·. Herguıı saat (!J ile 18) arasında 1.nlcbe kayıt 
ıa iç bahç sinde g 7.Uluııce. kurşun rııı Çaıı zckır blı od mılıı bılınz. a- {· Küçük Çiftli arkında• şaıkı: (Semti <lildıırn bu .demlcı hu-ı "*'** ~c kabul olunuı TELEFON: 41159 
sarny kubbelrn uz •rınde feracclerı nıa Turk leşkcııııı tlC' lıutiın dunja ~ Sanatkar Na,it • Halide Pitkin berın vıır mı sabn>. 3 ·Rakım - Mu-
ve yaşmııklaıına ı:onıulmü,, ~ümü, tar.ır. Jllu kofıııı <.'l lı l liıınıı tnııd- ld l hayyer şarkı: (Bılmcm kı gunnhıın l, ••••••··~ 

u. Müdürlüğünden: derili, surıı clı goz.u kızlar, ıç g~çı- dı"ı tııh.ıııııııuHı a m•. tıı. Henıcn v e yük~ek !ah ne yı ız arının iştir akile 4 • •.. . .. • Muhayyer turkü: ( Buguıı • f 
rerek Paşayı suz mışlcrdi. Devrın iz fcrnıay cyle;ıın .. AKTÖR Z YA G E j 1 ayın on dordu}, 12.50 Ajans haber- n h isarlar 
geçmesine rağmen P.ışada ne ..-oı- G<>rçek mı? ile\ <>tı•ıray . La- !eri, 13.05 !\!üz.ık: 1 ·Bedriye Hoş-
gunluk, ne de ilıthııılık alametleri lıım Baltacı l\lchmcıl <lııhı böyle ıdcr. Küç ül< 5anatka r T a nburi ERCÜMENT gor - Kiirdili H. şaıkı: (Kararan .,u. 1 _ Şaıtname \'C nunıuncı;ı muc.lıiııcc 5000 ndet blıu sandığı k'' 
bir tüılil bclfrınemı,tı, l S 1 B l{anun ı· A ll l\1ED, C''l}lbuş şr-;vKET, Drnnııılı B ASAN , l\.'anun"ı lıırdıı}, 2 -Arif Bey Kuıdıll 11 · 

- Paşn güz lclır. \•esselam, dedl- Rcyl mus ptıı ull~aııkımf. il ız u şarkı : (Güzelim hiç aramaz mı ı. palı zarf usulıle ~ntııı alınacaktır. 
ter blrlbirlcrino. ardından, siz oııünckıı •0 ·o c ya- NADIR l\IAl\IAÇLI. l(cnıcn(e Al':ASTAS, Keman NACİ, MAK- 3- Gillizar türkü: (Sinemde bir tu • it - :'lluhanımen lıctlcli 18.000 liı-a, muvakkat tcmlnııtı 1:::50 !iı'tıdıt• 

rını ahın tııhın •'d"r. Hunıelı Rkıncı SUT. Ciımbu" l\f UH l'l'TİN. tu•ınu•} • 4 . Gullzaı· tuı kü: ( Eımıc· . b Id# 
- 1'} kıırdcı,, hıı; değışnıemi, . . Onıcrnsı, Beyleıbeyl!cıınız tıi r.usya .. .. v ., 

111 
k lll - Ek~iltnıe 4/IX/940 r;arşıııııb;:ı gilnii saat 15 de lstıın ıı 

T T M il h 1\11 h k d d Bayıınlnr: SÜZAN, KÜÇUK Mt::LAHAT, NADİIU!:, SABA· ıım kıyma bana}, 1"·20·l 4.00 uzı ·: Kabı.ıtaı>,ta Lcvıızını ve l\lübayl\l\t o, ulıe0iıı<lc'·ı· 0lın1 koınl"yoı1uııdıı '.ıır1• u.. . u ... ı aş.ı u . ı a cm ıçcıılerıııe . l><.ı?.kırl:ıra ka ar ay:ını- Karık pıograııı ıpf.). .., " " ' 
nnzardaıı sakla ın. tcmcnniqınde bu- uz vcsocliun . . HAT, l\J ECRU RF.. ' Jncnktır. 
luıı nlnr pek çoktu... 1\I l . Eı'E Kıızl.ıck l\IUPAT ve 18.00 Program ve ıııcmılekct saal O ~1111, l>irkaç ~ant lıııı ııten. , os- Ç FTLIK OHKESTHASI, VARY ·, ~. ' a ,·arı , lB.Ofi llluzik: .Muhtelif ıııcoı· 

Pndi•ah \"e7.ırıni k lıahredcı kar- 1 r ·r t d 1 <l~ balıse 1 ., ,. ... 'o ve n ıır ınuca c c;;ııı "'1 • l stıın bulun tekmil bar a r t istlerinin lşt i rnkile saba ın ka<lar eğlence leketlcrin halk hava~arı (Pi.} , 18.30 
"ilamı .. , i•· oglunları, koşaı ak saılrıı- ı·ı ı t""ı - - Ah ı mı n f'rıni La 
v .,. " 11 c 1 çunru ınl•ı • 1 • .!\10zik: Anadolu halk havalan, 18.1)1) 

I\' - Şartname aozü geçen 

Hiklerirıdcn p:ıra~ıı alıııabıleceğı 

lebılır. 

şubeden ve hnıir, Ankara lıaşıııiiıJ[ıt' 
gibi ııüımıne" de nıcıkür şubffie goril· 

uımın attıııı ııını ine )'ardım ~·le· ı ı - il il i 1 .. ~•'laıın la :ısı c 0 gun u ç ç.nne Se., 1 • MOzik: Radvo cSwing> Trıo:.u ( İ. 
mf.ılerdL Hıılt.ııcı M hmed Paşa. Pn- t tti o k 1 1 "alık bı'r ka s 1 k F b .k s· " ' ••e c a ·•nm :ıı au • atı 1 a rı a ınası Ozgu· r ve Ateş Boceklerı). Hi.l& Mu-dl~ahın ctekleı ındeo elıne kadar lıir k k f ı il Jtanat ı·~yı .. yı ·a ı C"l su an n ~a • ''" • zık: A. ı - l\lahmut Celalettın paen· 
kaç defıı öpmek lçliı ctilmıe ve variı· - .~. K • th d " 1 e l'ndn t~ gıııı ..ı. agı ııne ı•r.cs n ' r " . Karc•T.ar "arkı: (\'.ıh meyusi.. .... ı. 
Htifııtlurıııa nail olmuştu... ı · S ·· B k U M ••d •• ı ·· "" •• d l6 .. ;ıp ettı. Umer an mum U Ur UgUft en 2- ...••• - Bayatial'aban türkO: (Kar 

Bh: ay cıonra İ11tanbul daha lıü • o gece mehtap alemi yapıldı Ta· şıda karn yonca}, 3- O.mıın Nihat. 
yilk bir mera ime ahtı" oldu. Tıatnr tnr hıını· a sarayııı gilzellefı takdim istanbulda Unkapanında cOakik Fabrikası> ııamilc mnı uf ve de- Nihavent şarkı: (Yıne bu yıl ad:ı 
Hanı Dcvletı:irny da hadiselerin in- !"idi l\1 • k" hbub" her ~"Y · ) 4 F · ı.• "

0 lh eı ı ev. su ı, ına ... ~· ııızle irtibatı mevcut buyfik depo olmağa ch·erl,l ı sağl:ım değirmen binıı· sensız... • • ııız napancı • ·~ a-
kl afı ilz ıinc Padı~ahı ziyarete gel- , e bol bıı {ıhuık kırl~ı ın morluğunu, • . "k" k 1 vent şıırkı: . (Gel. ~üzelim Çıımlıca-ı 
miştl. Nlhnyct ar.ıydıı bnştıı Valide :ıhııhın ::uı ı enıdne tahvil elti • ıarı ve mOştenıiliitı ve ayrıca :ıııtrcpo hıılındc• kullaııılıın kaıgır ı ı ııt ı ya) • B. 1 - lbrahını Tuğlıerk • Hı-
Sultanııı bııluııduğ~. Sililhdıır ağn l:lınc" çıkıııkcn tırtık yorulmu$, depo ve ufak bir ahşap ev ve bir ar~anııı tamamı kapalı zarf uıulı l ıı cazkar şarkı: (Taııı kendi cibi), 2 • 
ile Sadrıı:r.nmın da i"tlrak ettiği İıı· bıkmış ve nihayet ı1ıznıış bir perişan aı ttırnıaya çıkarılınıştıı . Udi İbrahim - K üıdlli H . şaı kı · 
H'Ç pıı ı ti gnlıp gelınışti. Bu husus lil ö d ! sı· 1 k 1 • l ) 3 S K 

em g 1 u. Muvakkat tenıirıat 'J260 liıadır. Sn tıs •>eşın ınıra iledir. ihale 11/'JI ne er aş 111 a 111 er • · • · ııy • tıı Lehllleıiıı rci l Kont Stanlslas Poıı Bu a lem l staııbıılu kı~ıı bir 7.aınan . ' nak • Hıbeyni türkü: (Yanık Q. 
Yııtofsklnııı de dnbl• \'arılı . O. nıütc· i · t 1 · 1 ı· Jl 9-10 rarşanıba oüıııı saat. 16 de Aııkarada Baııkuıııız biııa~ıııda yapıla· ) 4 II ıç n Zl\'aı·e e gc ınış l' ıın \11 ım an ı ~ • ıııcı , - ...... üsevni tilı-ku 

madlycn hediye .\llf:ılırnrak lınrcıni ~el'eflııe y:ıııılınıştı... caktır. (Sabahtan uğradım Lcı; ... ). l!l 46 
ve SllııhdnrnKnyı kr.zanmağu çalışı- \ • l k t · h b ı 

t Tekliflerin ih:ıl~ saatinden bir snat evveline kadal' Umumi l\ l tıclıir· · ıem e ·e ı>aat ayaı ı, aJaııs a er l'· 
yordu. Tntar JJanırıııı. SVC\' Kralına CDevnm ı var) • h 1 ı-i , 20.00 Müzik: Fasıl heyeti. :!0.~') 
N11111111111111111111n ""'""'" ..... ""-'" '"'"'"'""" " "-""""''•" ..... "",,.. _ _ ,.," ___ ..,..,._ lüğumuz Muhaberat şubesine veı ılmiş olma~ı lazımdır. Bıınknmız 1 8 eyı Konuşma, 20.50 :\liızlk: 1 • llicıP 

İstanbul Ziraat Mektebi Satın- yapıp yapmamakta crbe_ttır. Arttıııııaya çıkaıılnn emliıki gonnek veya P<'şrevi, 2 .sadullah Ağa Jli:az 
bu hususta fazla izahat almak lstıycnleı in Umunıı 1\1 u<liırlilgumüze ve- yörük semai: ( Nidcyinı ırnhnı ~e· 

alma komisyonundan : ya bankamız 1stanbul şubesine muıııcaatları rıca olunur. (3307) (7607) men ... ). 3 • Clvnn Ai"cll • Hıcaz ~aı-
kı: ( Eozulclu liı.n:!si). 4 ·Şerif i ç~i · 

V - ;\lüııako•aya ı:lı cceklcl'in nıUhilı lü teklif mektuplıırını knıııı1'1 
veıalklc "'c 7,5 g(l\·cnnıe paııısı makbuzu veya ban\ta teminat mcktuı:-oıı~ 
ihtiva edecek kapalı zaı flıırını ihale ı.,rünU eksiltme saatinden bir sııll 
evveline kadar mezkur komisyon ba~kuıılıf"ınıı makbuz mukabilinde ,-er· 
nıeleri lazımdır. (74jl) 

UZAY GEOMETRİYİ AHLAMAK iCiH 
.Matcmatık nıuallimlcrinıiıdcıı :-.t. Fuat ,\ısıııı ı l~·ııziye lııı· 

tihanlarına talebenın hazırlanmasını lemin i~·iıı yaı-dımcı matcnııı

tik kitapları ~erls i ıııey<lnna getinnektcdır. 

Tlı. Moreux'dnıı evvelce tercume ettiği ( Cebıri aıılnııınk için\ 

ve (Cebire devam içiıı ı kitaplarından rnııra bu de!n da ( Uzn. 
Geometriyi anlnmak için) kitabını tercüme etmi,tir. Her talcbef<' 
ve müs:ıbakalaıa hazırlanacak her gence edinmeleı-inl tavsiye ede· 

riz. :Fıyııtı 100 kuru~tur. 
l\luhnmmcn bedeli 2100 lhn olnn 21 kı ıllk bir nele! otobuıı karo emi 

yaptırılması ııçık el. lltmeyc konulmuştur. Ek lltme C: 9/U40 cum:ı guııü 

ıaat 10 da 1stıınbulda Beyoglu istiklal cadde~i :149 numıırnda Ll~eler 
Siyasal Bilgiler Okulu 

Kabul Şartları 
Talebe 

1 d tak~ınıi, 5 • A ı i f Bey Hicıız ef' 
ş:ırl\J: (Gundeıı cfzun oluyor), G • ••••••••••••••••••--•••••··~ 

Muba!!cbeciliı?inde toplanan Koml•yonda yapılııcaktır. İsteklileı ın yeni 
yıl Ticaret Oda ı vcı1lkası, ek iltmeden evvel y:ıtır:ıcnkları 157,G !im ilk 

teminnt makbuzıle belli saatte Komisyona müıacaııthın. Şartname ve 
evufnaml.'yi her çün Liseler l\f uhasebedlığindc guı ilp ôğı cnnıeleri. 

(7C76) 

Biga Belediye Reisliğinden : 
l - Riga kasabasının 150 hektarlık uazi haritası \'e bunu muhat 

30 hektaılık kı mile 180 hektar el\hanın l/2000 nılkya~lı münlıanili ha-
ritasının alımı lü/8/940 tarihinden i tibaren 17 g-ün nıilddetlc k:ıpalı zarf 

Sl}·asal Bılgiler Okuluna talebe kııydı Eylülıın ikiııcl günü ile Birın
citeşı ının iıçüncO ıuııü aı asında y:ıpılacektır. Aşai:ıdaki şartları haıı 
olanlar leyli \: Cya ncha ı I ola ı ak ıııucsse~cye alınırlar. 

a) Lise mezunu olmak ve olgunluk inıtlhıııılaı ını ınuvaffakiyetle bi· 

tirmiş bulunmak. 

b) Birıncileşı lııin be~ıııci gunu Ankn ı ada Okul l.ıinıısında ve fstnn
uul<la Yiiksek Öğretnıı•n Okulunda y~pılncak olan ınlic:abaka iıntihnnııı-

<la muvaffak olmak. 

Talip olanların ileride mali, idari, diplomasi şubelerden hııngiciııe 
git ınek iste<li~ini bir istidada yazması ve bu istidayıı Lise diplomal arını 

Refık Fersan • Hıcnz şnıkı: (\.i • 
hnııdıı birıcık ccv1i~ım ı;eıı~ln). i -
Saz semai~i. 21.15 Konuşma: dkt 
sat saati), 21 30 1\onu~ma (Ho.dy<' 
ıı:nzete«i), 21.45 Miızlk: Hadyo sn 
!on oıkestrası: 1 - l,ehaı: •Gcittcı 
gatte• opcretitıtlen potpuri, 2 - Brıı~
sclnıans: Flomand siıili (A k gıılu). 
3- Lehıır: •Çocuk Prens• opcıetııı
den vals, 4- u~ıt: iıdncl ~!açar ıaı>· 
sodısi , 5- Brııhms: ~latnı· ılııııı;ı ?\n. 
!?I, fı • Czerııik: Gü•el cnnatler töre
ni (Uvcrtiiı·>. 22.30 McnılckcL saat 
ayarı, :ıjaııc: haberleri: ziınal, c• • 
Jı:ım • tnhvilat, kambh·.1 - nukut bor
sası (Fiyat ı , 22.45 ;\İiizik: Cazbanıl 

lstanbul Defterdarlığından: 
• 

Vıliı~·et Nüfus l\lilduı Hığü mahzenindtı ynpılncak J!l!!S llı-a 51 kur • 

hcşıfli tamirat ve sabit raf inşası nçık eksiltmeye konulmuştur. gk"ll': 
ıne 29/8/940 perşembe günü saat 14 de !'ltilli Eıııliik l\Iüdürltiğuııde ıııPf 
lanacnk olnn Kcmiı:yoncla ) ııpılacaktır. Hususi ve feııı;i ı;artnanıe, ı.c~1 • 
,·esair cvı:ıkı Milli EnılUk 4 \indi kıılcınirufo görulcbilir. '.Muvııkkııt te 
nıiııat 145 !hadır. (ıO 

İ<:teklilt!riıı. munıkknl lenıinallaıı maada bu ı,e lıeıızeı· en ıız ıO 
lirıılık iş yaptıklarına dair eksiltme tnıihiııılcıı B gün evvel alınmış tlt~ 
liyet ve !140 yılına alt T!cnı et Odası ve iknsile bil'likte ek"iltnıe g ıı 
muayyen saatte Komisyona nıfirııcaııtlıırı. (7227) 

u ulile eksiltmeye ('lkarılnııştır. 

2 - l\laktu bedeli 3300 lira, muvakkat teminatı !?37 
3 - Eksiltn•e 2 Eyliil 940 paurtesl günü saat 15 de 

liı adır. ve hüviyet cüzdanını ve 6 tııne 4,6XG boyunda fotoğraf , .e aşı kiığıılı n ı 
bağlıyarak pazartesi ve pcreenıbe ~ünleri Ankaı·ada Siyasal Bilgiler ve 
j,.tanbul<la YUksck Öğretmen Okulu l\fudilrl üi,!uııc ıııilracaat eylemeleri 

(Pi.), 23.25-23.30 Yarınki ıırogrnm ------
RAŞIT RIZA TİY A TRoSlJ 

Biga Relcdıye 

İkmal kursları 
.1· ) A ı)f Bu akş.ıın Suauıycde Şeııyo "'\111 

lınhçeslndc ( Ilabibe Tevze.) Vod 
::ı perde. ___.. 

ve knpanı-,. HALKEVLERİNDE 

dairesinde ınG~ckkil Encümen tarafmdan yapılacııktır. 

4 - Eksntmeye iştirak edeceklerin n elediycler f maı· Heyetinden liızımdır. flrşıktaş /Ja!ker:iııden: Kira ilk müstakil ev t~tlrak vesikası ıılınalnn ve teklif mektuplarına koymalıırı liizımclır. :r.tü abakıı imtıbanınııı günlcı-iııi ve deı sleri oğreıımek ve fıızla mı:ı-
6 - Ştırlnamc de Blgn Bcledi;,•esi ve Ankııra Helcdiycleı· imar lômııt nlıııak istiycnler yukarıda adı geçen iki rııiıesseseııin mlidlirlüğü- Haydarpa~a l\Ialtepe!ıııde J'eyzul-

Heyeti J.'en Şefliğinden bedelsiz alınabilir. ne nıUracaat edebilirler. (4867) (7G(i'J) lahefendi caddeciııdc eski 36 yeni f>O 

İkmale kalan kız orta okul son l!l· 

nıf talebcleıi için ttirkçc, tabiiyc \"C r B o R s A 
nııtcmatık ikmal kurslııı·ı, atıl.mıvtıı·. 
IJcı gfin iiğlcclen ı:onra E\·lmız lıla
re :;\ferııııılıığuna nıüı acaat edilnıesd 
liızıındır. 1 

6 - Teklif mektupları tayin edilen günclo sant 14 e kadar Beledi· numaralı ev kiralıktır. Görnıek için 
A içindekilere, gôıüşnıck içiıı 2 1101 

ye reisine verilme i veya poııta ile Lu ııaallcn c\•vcl göndcıilmiş olması s~hibi: z . T. EBUZZIVA Netriyat Müdürü : C. B BAN Tel. No. ıla Hiısnti Al;koyunltıya nıli-
luzımdır. (752flı Buı l dılı ı ye r: MATBAA! EBÜZZIVA racnat. =-

c:c: 

Büyük caaua romanı -
----~'"'!'"'!!'!!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-d~ogw-rl-ı C-\'C ~ıi!.orsa haric.i altın fiyatlan!) 

rr J 'k N 8 - Nirin k e ndini b öyle k üçük. ııı<lır. Karısı da Baviyerali olduğu - Şimdi , dedi .. 
ı e rı a o: " b k 1 b T L\ra Kr. 

SUSUN C ~-1!'/,. YERİN KULAGf VAR~ ., z 

..__......._..., Nakleden: Cfll MiM 

- R ej im imize dü§man olan 1 pıp yapıp h erha ngi b ir b a h a n cy
e sk i baıvelc.ill erden V on Sellei- le b unun evin e sokulacaksın ... Ve 
che r var . . . bu adamın samimi fik irle rini öğ. 

- E vet... rcnmeğe çalı§acalcsın ••• 
- Hiç ismini iıittin mi bu a • - N e gib i} 

damın~ - Biz, b ize d ost göründüğü 
- İşittim.. h a lde bu h e ri fte n şüpheleniyo -
- Bunun bir de kardeşin in ruz. Büyük D e \·le t R e isim iz Ma-

oğlu var. .. reşal ö lüm h a linde d ir . l linde n-
Ö n ündcki aous • mainden bir burgun tab ii h a lefi, Hitle rdir. B i-

kart posta l çıkardı. f!nna verdi: zim b u arzumuza m a n i olmıya 
- Bu. .. çalışacak kimsele r in k imler o l -
- Evet •• , duğunu öğrenmek iste r iz.. 

görüy orsun.. elbe t 1en öğrene- için kend is ile ça ~ ~n a,~ 1 ır g it. Eşyalarını a l \ 'C akşam treni- -
21 

-
30 

Ceksin ? Nasyona l aoııyalizm, genç ve evde h erhangi bı r hızmetı ka- J h k HamldlY•ı Retadlya 
e l\ft' et et . ·· Kaha Betlblı llk 8• 00 

b ir fırlı:adır. G e nç elemanların o· bul edersin. isin e n güç tarafı e- _ Ba~üstüne !. 
muzları üzer inde v ükselecektir. aasen bu ••• Bir ke re eve g irdik - K!1lçe ııltın ırramı 

"' • • 1 Eve gittiğim zaman Friç yo_k-
2 47 

N c zanne d iyorsun uz} ten sonra ..• Onun sıynsı mese e- b •1 I ' 1 tu, ona, fırkadan ir vazı ey e 
- Hayır. . "-'ani.. b a arama- ler hakkında konuşma arına dik-

"' k · b · Berline gönderilmi~ olduğumu 
maktan v e mah ç up olma ktan kat edersin. Her csın u sıyasi b 

H d b h İr kağıda yaurak bıraktım ve 
korkuy orum da... h adiselerd e n , in en urgun a-

b . k d erh a l yola çıktım. 
- Bir Almanın basaramıya • yatından başka ır şey onuşma-

cağı i~ yoktur ! dığı şu sıralarda V o n Schleich erin 
- Fazla t ecrüb esizim. yeğeninin de konuşması tabiidir. 
_ T ecr üb en a rtacak ... O tu - E lde ettiğin malumat ı , ~imdi ve

rarak , d a k tilo yazarak tecrüb e rcceğim h üv iyet varakasile, Bcr
kazanılmıyacağını sen de bilirsin . lin parti merkezine gid er; doğru

- Ağabeyime h aber vereyim. dan doğruya bana telefon eder-
- Ağabeyine h aber verıneğe sin .•• Vazifeni tekrar et •• 

lüzum yok. Biı: knrnr vndik. Ben, söylenen si.izleri tekrnr-
- Peki, gideyim. ladım. Sefi: ı 
Bana bir adres uzattı. Al dım. - Bravo, dedi .• iyice anlamış-

V e şu mütemmim izahatı verdi: sın!.. 
- Bu zat d edi, 35 yaşında k a- Elime, b ir h üviyet varnkası 

:t-ı;.1{-

Bcrline \"ardığını zaman gece 
on b iri bulmuştu. 16 yaşında 
genç b ir kız, gece on birde elin
de bir valiz, tek haşıno, BAriin 
!!okaklarıncla ... 

İçimı- hayli korku girdi. Şehrin 
aydınlığı, sokakların kalabalığı İ· 
çime cesaret verdi. Riı kaç sersen 

peııiıne takıldılar, aldırış "tmc
dim . Nihayet bır taksıyc nllnc1 ım. 

r 
Ağu•tos Cuma 

15!ı9 H. 
Recep 

!8 

Glin: :l36 
23 

135' 
Ruar 

Aiuıtoa 
10 

Hıı.ır: 110 

~ 

Vakitler F.:ıanl Vautl 
S. D. S. D. 

-------ı----
Güne• \)ıu·• ·uu> 10 23 6 
Öile 05 
!kludl C.9 

19 
16 
02 

Londr• 
NevyoTk 
Pulı 
Mllano 
Cenevr. 
Amıter. 
Beri in 
Brüksel 
Atına 
Sof ya 
Praı 
Madrlt 
Var,ova 
Budapq. 
BQkret 
Belırad 
Yokoha. 
Stok hol. 
Moılı:ova 

22 - 8 - 940 
1 Sterlin 

100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 lıv. FT. 
100 Florin 
100 Raylfm• 
100 Belga 
101 Drahmi 
100 Leva 
10() Cek Kr. 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Penıö 
100 Ley 
100 Olur 
100 Yen 
100 lneçkr. 
100 Ruble 

5,2 1 
ıs·ı,ızo 

ö,991.S.s 
1,62l 

J3,tf0 

2~2s 
0,62' 
3,t7.S 
31 , ıs!.S 
31,00> 

ESHAı\ol VE TAHVİLAT ---------- ___.. 
ı, 8anka11 aama 
Sivas • Erzurum 2 

" "' 3 • s 
~ ,, ' Ergnni 

Merkez Bankası pe,tn 
Tü rk Borcu 2 
Dıt Ticaret Hisse senedi 

8,60 
19,93 
20,07 
20,07 
t !t,93 
19,39 

ı 02,so 
ı8,3S 

- Berline - Bunu ben mi öğrenece w im) 

~ 
dardır. Evlidir ve iki çoc uk baba- v e rdi : (l>f'\8mı \"ar) A. tertibi 


