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Müsabal<.a 
kuponu 

Cumartesi 21 Eylül 1940 
r 
Fenalıktan sakınmak bir fazilett ir. 
Fakat daha büyük bir f azilel, dai
ma iyilik el'flektir. 

M0STAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 o 
Telı. Tasviriefkir İstanbul 

(Şerhi 2 ncl sahife nl:ıd~l L _______________ J 
_ .... 

Yon Rib6entrop, Konr Ciano ile otomobilde 

!•11tn ı•zı• ... ········ ....... . 
Tiirkiyede 

et perhizi 

baıbyormuı ! 

Yazan~ EUıuiya Ztıdc 

VELiD 

b ulıar komtulanmııla iyi ıe· 
Q çİnmek ve komtuluk hakkı· 
"- riayet etmek için, ba~ta hükü· 
~t olmak üıere, gazeteler de, 
~1kımız da elbirliğile elden ıe • 

11 rayreti sarfediyoruı. 
. lürkiyenin höyle mutedil ve 
"''•flı bir ıiyaset takip etmesi 
:İinhaaıran sulhe olan bailılıiın· 
Bil ileri ıeliyor. Loı.an mua • 

i.tdesindenberi Türkiye harici Sİ· 
)~tinde çok dürüsl bir yol tul· 
~llt, u2ak yakm her de"·letle ve 
ilhassa komtularile mümkün ol· 

dıı· k . . h t ~ ıu kadar iyi geçınme ıçın a • 
İcabında fedakarlıkl~ bil~ 

)al>rnııtır. Balkan Jevlctlerıle u
>..._rak malum misakı akdetmcs.ı 
~. •nc.k Balkanların, harici le
'-' ve ıahnklerden ıuart11tirall 
~Vrupanın bu köteıinde devamlı 
~e istikrarh bir ~ulh imilı olma -
'~ı temin makı;ııdından ileri gel
~ti. Türkiye bu misakı akde -
ttken Bulgar komtularını hiçbir .... _. 
~tt unutmamıt. onlarla anlat· 

"'-k İçin de çok samimi gayrelter 
""etmi,ti. 
L._~nyanın bu çok kantık gun
~de de Türkiyenin, Balkan -
~· ve bilhaısa Bulıarlara kartı 
~ ettiği ıiyaset yine bundan 
~ettir. Bulgar hükümrt ricali. 
~-Ve fikir adamlarının bu haki· 
~ ıörmemelerine ve takdir f>l· 
~lerine ihtim•I verr.meyİ7.. 
ı.._lı!'rlar bizi, belki bizim onları 
.. ~•iımızdan daha İyi tanırlar 
~binaenaleyh biıim ııamiıniyeti
~· dürüstlÜğümüzü hf'lrkeıten i· 
'e Lilirler. Şu halde unlarm da bİ· 
~•rıı ııiyaıetle:rinde ayni dürüııt 
~~ iltiıam f'lmernelcrinde hiçbir 
ı._ P yoktur. Bu, yalnı7. akim, 
~ığın, menfaatin dciil, bil· 
~ tecrüM-.nin de muktezasıdtr. 
~Rar komtularımız 1912 de 
deiı1•rnı, olan Balkanlar harbin -
'a heri Balkanlard• geçen hidİ· 
~lı, o hadisatın baılıca amillerin. 
~ olrnak itibarile çok iyi bahri...-... 1912 harbinde biz dört 
~~tan hücuma maruz kalarak 
-.. tlİıel Rumeli imparatorluiumu
~terkettik. O zamanın büyük 
~t letJeri de, Balkan devletleri 
~balkanlarda ıulhün ve ıükü
t Yerleımesine bizim mevcu
~İtinıizi manı addediyorlardı. 
~•tın tahmin ve iddialarınca, 
'l •~adan çıkınca Balkan devlet 
"ı...~ılletleri huzur ve rahata ka· 
"9.'"Meaklar ve zaliba Balkanları 
~l~i ıü1İltan haline getire -
ı_; Cl'di. Halbuki bizim Balkan
' ~an çılimamızdan ve biribiri -
'~ C4ınına ve malına göz dikmiı 
~1-rın l>oiuımalarına mini ol
~"',. \'azilesini bırakmamızdan i
~~en evveli Balkanlar, sonra 
~· altüıt oldu. Geçen Cihan 
~ de, onun bir zaruri neticesi 
~l l»upnkü harp de hep Bal -
~1t __. harbi yüzünden çıkmıştır. 
~ d~ komıularımız yirmi sekiz 
~e •r yeryüzünden huzur ve ra
~t "•ldırmıJ ve beıeriyeti fe -
' len felakete ııürüklemit olan 
ı...ıiihJeri vukuat içinde çok çır
~U ar, çok çarpııtılar ve çok 

er. Bulgarların, baılarandan 
(Devıll'lı 11yfa S, ıütıın 4 d•) 

Ribbentrop 
Mussolini 
mülakatı 

Fransa Hariciye 
Nazırının mühim 

nutku 

"Müstemleke imparator

luğunun muhafazasını 

elimizden ıeldiği kadar 
temin edeceğiz,, 

Vichy. 20 (AA.) - Ameri
kan gazeteciler bırlığınııı "ermiş 
olduğu bir öğle yemeği ziyafetin
de söz alan f ransız Hariciye Na
zırı Boudoin: •Müstemleke im -
paratorluğumuzun muhafazasını 
elimizden geldiği kndar lemin ct
miyc çalışacağız:. df•ıni ıir. 

Boudoin, eski rejime hücum 
etmiş. bu bir 

0

deınokrnsi kıırika -
tiirü idi .. demittir. 

Boudoin, mütareke §artlarına 
Fransanın harfiyen riayet edece
ğini bildirmiş ve harici politikada 
kalkınmak için dahili politikanın 
düzelmesi icap ediyor, demi~ıir 

İngilizler 
Havre'ı 

bombaladılar 

Japonya ve 
Siyam 

Hindiçine nota 
verdiler 

/ta/yanlar 
Suriyenin: 

kontrolünü 
istiyorlarmış 

r: ı Suriyede ltalyaya 
Fr~nsa, Japon talep· karşı husumet 
lerıne mulcaoemet ede· • • • 
migeceiini Ameriktıya tezahurlerı 
~ildirdi, müzakereler görülüyor 
ınkıtaa .uğradı. Vaziyet 1 Kahire. 20 (A.A.) _ Rcutcr: 1 

vahım görülüyor Sansüriin çok sıkı olması scbehi-
le muhabere güç olmakla bera • 

ılor.g-l{onı:, 20 
aıansınrır.n: 

fA .A.) - T~eutcr ber aSuriyedeki vaziyet büyük 

.Hunı;-Kongun saliıhin:tııır nıaba· 
fHıneıc Japonların Hrnd.ıçiniye '72 aıı
aUi~ Ltr mtımııtum ''t>rıniş oldukları 
ııcyan C"dllmelı:tedir. 

lSu C!tfmatomun ımi<!cletJ, pazar 
ı;r.Jnu s:ccc yarısı mı.ııkı..zi olncaktır. 

Bu h:ıbl'ı" hakkır.d• mutonınıım 
nıaliıınat alınmanıı,tır. 

imparatorun riyaıetindeki 
toplantı 

bir dikkatle takip edilmekte ber
devamdır. Buraya gelen haberll'r, 
Suriyelilel"İn İtalyan mütareke ko
misyonuna karşı gittikçe daha 
büyük husumet gösterml"klc ol -
duklannı bildiriyor. 

cŞark ajansı> ismindeki Arap 
ajansına göre, Suriyeliler, Mmr 
gazetelerinden mahrumdurlar ve 
pek büyük bir alaka gösterdikleri 
Mısır haberlerini münhasıran rad
yodan almaktadırlar. 

Bundan başka yine Arap ajan
sının öğrendiğine göre. lrak hiiku 
meli ehcnıll'Iİyetle müdahalede 1 
bulunarak Vıchy hükumetinden 
Suriye \'e Liibnanlıla~ı~ menfa~t: 
lerini miidafaıı etnııesını ve bu ıkı 
memlekette demokrasi hayatının 
ıekrar ıesısini isterni~tir. 

,,.------------------------------. 
Başvekil Dr. Refik 
Saydam Ankaraya 

avdet etti 
Ankara, 20 IA.A.) - .Caşvckil i>cJaor Hcfik Snydaıı , lıu ~nbah 

~:-ı rl•:'117C clô.ıınü~l 't' ve istasyondu '!J.:) ı..k Millet l\!c-l"l:~ı Rcısi, Ve
ki!lcr, Hcısic1 mhur ıo~mına baş ) nvt?t' \'c :yııverlc'I, l'::l'ti Genel 
:;cli:Hl~ri, Plu'tı ~dara HC)'etf iizııları. Jlkbı.ıslar, Milli j', ı:dafıın ve 
d:i.Y..:r -:, ckfıletler c rVi,nı tarafınd~ıı kt..1·. ıl :..nmıştıı·. 

26 Eylôl dil bayramı 
merasimle kutlanacak 
ı\•ılın·a, .20 (AA.) - İlk Turk lb Kur•ılt.nyın•n 1f\ııl; ı,ışının yıl

l!C.-ıuıı u chn 2G eylül ı.;liııü yurdumıı1.oa sek:ı.lncı dıl b:ı~ 1 .. ıııı olarak 
ı.ııtl .. nncn::t 1 r. o r~uniı finlkcvlcrinde y:ıpılacak toplırntıl:ırdı: J~b<-di Şef 
Au.ı.urkuıı dil çnlı~nı: lan ve 111illi Ş f lııo•" .run ) <iksck kuıuyucu bnş-
1...·aııl•~ı ~ ... ·.ıda di' kunınıunun arnnç'.ııı ı \-C ıRk:z yıllıK lılr c:cvrc içiııde 
bıı,ıııclı!,ı ışlcr uz.:ıiııde ı.onuı;ımnlnr \'ıtpıl:ıc:ı~ ı.c kurum m1ma t:aat 18 
dr : l'l.ıu .- raclyoı;unrla t.ır soylcv \-Ca ılcc-.:l.Uı. 

iz mir 
gece 

fuarı dün 
kapandı 

Bu münasebetle Parti reisi Atıf ile 
sergiye iştirak edenlerden Osman 

Cudi birer nutuk söylediler 

Denisson Ross 
dün vefat etti 

Proleıör D•niuon Rou 
Meşhur lngiliz şark ilimleri ma.. 

teha~sısı Sir Deniııson Ros'un ve
fat ettiğini teessürle haber almıf 
bulunuyoruz. 

Bir senedenbcri İstanbulda o· 
turmakta olan meşhur Türk mu.
hibbi alim, bütiin dünyaca tanın
mış bir şah!!İyeıti. Türk, Arap, İ
ran Vl' Efgan dillerine Yakıftı. 

T cdavi edilmekte olduğu A · 
merikan hastahanesinde ycfat e· 
den Sir Oenisson Ros bugün Hay 
darpnşadaki lngiliz mezarlığınn 
defnedilecektir. 

ilim alemini bu büyük zıyadan 
dola)'' taziye ederiz. 

Dobrucanın 
işgaline 

Bugün başlanıyor 
Bulgar ve Rumen 
aakerleri hudutta 

kucaklaıtılar 
(Y oam •altif• 3 •Ütun 5 Jc} 



ıc 
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Arkadaşımız Kandemirin dünkü yazısını lezzet ve alaka 

ile okudunuz. Kandemir bugtin de çok mühim bir 

muefeye temat etmif bulunuyor. Uzan zamanlar 
bir arada yaşadığımıı Mısırda, Türk harn 

ne baJde? Aradaki rabıtaların kuvnti 

ne merkezde? 

Mısırda Türk! 
Aşağıdaki uf ak notları dikkatle okuyunuz. 
Nazarınızda koca imparatorluğun inhitatı 

canlanacaktır 

Mulaarririmi• Sudanlı Araplarla bir araa·a 
Bnnn şöyle so- -· Ya .. c;aviiiş! 

hlnlar çok oldu: 4 YA Z A N: J Ya' .. çuvilişl 
Mısırda ncl Kı.rşı köşeden 

hnldcıyiz?.. Mısır- Kandemı·r !~ı·lı) an eli sopalı 
lılar, birlikte ;fa-. bu çnvu~ -yımi 110 

ıanmış es'ki b'Ün - ••••mı••••• hıı - nefes nefese 
eı i unutm~ mutludur? Aradtıiu 
Jo tluk ve kardeşli~' t.akv'iyc ic;in 
asıl çalışılıyor! 
Ru kı~acık notla - , iırte şu ukııl'dr. 

uııller.:? cevap ve. eoiııuek ıçin sn':l
ı:ı; orurn: 

önümüzc.e durdu: 
- Efenduunm ! 
Yorgun ,.e dalgırı uzaklaşırken, ku

laklanmda hep o sesler çınlıyordu: 
- CaTIUş •• Efccd.ını ! 

lf..Y.lj\ 

0
• Bır askeri mektebi ziyaretimde 

Ilır gece Kahire ı· •dyo nıer.mtİn· .Mısırlı u.bıtlerlc tanışnuıtun. 
hem Mısır rıul.fo ur.un n~~ı ı.,!tı- - Yüzi:>Aşi Ahınc. ~ .•• 

lıglm görecek, hem de me:ıhur mu- - Bıntınşi Emın tıe,; ••• 
anni Snllh Abdullwy'i dlnllyecek • Girdlgınıiz 8lnıflı.1·dan bırindc, 
ım. Türkü ~e Mısırlı) ı temsil ederek 

Konserden evvel ıı<.lunJa Sal!':ı t-h- "ıcarşı karşıya geçen iki talebeden 
lulhn;sie tanıştık ve hır hayli çeneı Mısırlı, Türke şoyıl.! dıyor<tu: 
al<lık .. Musiki dil küı:ıü her aı·ap ~i-, - Hoş geldin u'z kıırdcşim ..• Be
l Tüık doıstu .olıuı. bu güleryüdü, nı tanıdın mı? Söyll•. rıasıl tanım:ıt-
~lmll sanatkar bn· aralık etrafı- 1 .,m, değil nıi? Ar.ırlaıca beraber, 

nızda toplanan saz ht•yctıı:ıe ilk em- eJele, oa~a ya~t11:ıdık mı? ~na
ıııi \'el'di · ber agıayıp, beraber gülm~ik mi? 

Y .. ııa •. cdüzcn> e başlayınız Bıribirımııi unutır.amıuı ioıkim vaı· 
ıakalını... mı ? 

Sordum: Tfirk şu cevabı vrrtyordu: 
- Neye başlıyaeııklar? - Blı.birimlzi ı.r.utınnk mı? Na-
- Diızen .. dıi~en!" Siz dtiıene a- S1l olur bu! Bırlbiri:ıntzt vmeden 

ord di)orsunın: ~1ıba.. yaşıyabUir m'iyiz? 
••• Ve bıribirlerin11 sarılıyorlar, ku -

Davetli bulunduğumU2 bir çıftlik· caklaşıyorlardı. 
e afraya henüz oturmuştuk tl, ev ••• 
hıbı hizmetçi k•za E>cslendi: Sellmi En·el bı.lvıırındn dol~ıyor 

Y~a .. cBebd;; gel buraya! dum. Bır molla el.n<ield y ldızlı 
Oyalı yemenlslnın altında kara Kur'an r:ldleri!1i lınvaya kaldırmış, 
leıı ıai!umııiycn bt-bck bardaklara ba kı nc.''a Atını, gcll'n geçene IJU tek 

> r:ın dukcırkcn davamımadım: kelim~J il !lun ed!j·oı du: 
- Bu Iı::z TÜrttçe. bilir mı? j - ls..anboli ! .. Istanboli ! 
- Ne mUnasebct, dt-dileı·, yoksa •n 
bcii'c a~ık mı oldunuz? Kontinnntal otcıının büyıik aalo -
_ Nerelidir bu bc~k! !l\Jnda ~.ıısırlı re~.unı Ahmet Sabri 

ıle he)Lc1traş Mu tdn Necibin ~r
gilerı a~ıl yordu. Kahıre ari!tokraııl

ı . kadır.lı erkckıt - oradaydı. 

- Badıyeden gclmıştir. 

- Ona bu ism• kim vermi:tir? 
lfuhntabım; cBılır miyim yn bey? 

ol bu, kimbilir nereden bulmuş bu 
mı, takmış ışte . . . > dıye gulOyor 

<' be • bu denoce alika goııte.rişı
n min ~rnı bir tcrlü anlıyamıyor

u. 
••• 

Tanınmış natkir Reyhaninin ti
tı osundaydık. Mısır ı;ahnesinın 

u kıdemli ve d~rli rulmunü ı.evk-
cyrcdfl orduk. O, uzun yıllardan· 

t! ı i ~ ü:ı6nü ~orcmcdlğı bı rıcık kı:zı
ı bcld<!rkm, binbıı ıwrapla yanan 
aba kaıbıni clddt'll muvaff'akiyeUe 
nlanfürıyordu. B:rdcu kuı çıkagel
ve iıabanın nçılnn bağrımı hıçkı

klarla dil t\i. Ş mdı billür gıbi bir 
keSlk kesık inliyordu: 

- Ya biaa .. bıı.:. Ya .. biaa •. bal 
••• 

C:ecc g~ val,t.ıi, b•lmenı nereden 
, ntıyorduk. Loş bir aralıkta ıki cn
rlli sarhcıı ~şuyor ve araya g1-
mi~eıı bir kadın a~az a\•az polts 
~rıyoıdu: 

1 Edebi Roman 

."[ Rüya 
1 

Sağd .. n ldan, hfor )'andan kula-
ı;ıına fuı kçc s<wcr geliyordu. Dik
kat cttım, dJJımı:zı konu,;anlar ekse
tıyctle y~lılardı. 

Hayretimi farkt-<ltolı yerli - fakat 
Turk - ı.ri::ıdnşım 1'olumn girdi~ 

- Dah:ı dlınc lı::ıdaı saray b1Je 
Tür.kç~r. b ·a dıl bilmezdı, dedı. 

- Ya şimdi? 

.... 
Ilir <!cvict müesr.eseflini geziyor

duın. Benı lmpıdnn karşılıyan ı;ok 
nnıılc müdür, cmr\ •e idnesi altın
daki muhtelif dıurelen dola~nr 
ve 1ı.ıınat verirken misafirperverliği 
ve Utif!tl mahçup ~ccek, idct.a 11-
k.acak derttecle ıln.al etmi~. bent şa
'$lrtıuıştJ. AyrılırL:cıı krndlslne. na
sıl teşekkür cdeo<"ğ'iml bilemediğimi 
SO} lcdim. Gözleri dolu dolu, cllerlml 
tuttu: 

- Alı .. . dedi, bugün çıldırmadıii"ı
r:lll. ştll:retmeliyin• Hayatımda ilk 
rlefa 1 ırktycden ~elmi bir TI!rk 

Tefrika: 8 1 

Gibi 
Y ua.nı M. B. S. 1 

Öğleden sonra biraz tokağa J nettikleri için bu mevzudaki mü
ıkmak i tiyordum; fakat evin İ· §ahedelerini anlattılar. Hatta bir 
~de gezinirken bile baş dönme- tane ·• Uzun Fazıl, hiç farkında 
lnc benzİyen bir halsiilik duy - olmadan müthiş bir gaf da yaptı. 
uğum ıçın ceaaret edemedim. kanser aahsini açtı ve ıilletin kor
kşama kadar divanda uzandım. lcunç safhalannn ait ihikaycler an-

•U satırları gece yazıyorum. lattı. Mahzun bir tebessümle din-
Hulaaa bugünüm sakin geçti. ledim. Bereket versin Şinasi, ka

latıralar, hafif gözya,lan, tahay- dm bahsi açtı. Biraz açik, Eakat 
ul, ve •• tevekkül. :zarif koııu~yordu. Bizi ıüldür-

2 Temmuz 1937 dü. 
illa bal Onlar gidince uzandım ve dill· 

Bugün kendimi biraz da'ha İyi lendim. Fakat artık yatmaktan ve 
ıisacdiyorum. Midemde bir hafif- oturmaktan hıkmııtım. Bu satır
k var. Dünkü aıkıntı, zaman za- lan akşam yemeğinden evvel yn
an gdip geçe:n bulantdar, gaz zıyorum. Cece Beyoğluna kadar 
ızyikı ve ağrılar azaldı. Akşa.mn çıkacağım. Cevdetle bulu,.cıncnğız. 
adar yine evde oturdum. Birkaç Pasaport ~erimle uğraşıyor. 
ka ,geldi. Hastalığı ül.cr zan Haleti ruhiyeme gelince, bu-

r Temenniler .'1 
17 imzalı bir mektup 

cBizfer 939 • 940 den yılı 

- 800 -- talebelerindeniz. yeni imtihan t.alimatnamesİD 
gÖre e'n'Wi hocalarumz.dan 
bmaat nohıı alarak liae bitir
me imtihemna sirdik. Hazi -
ran deweainde bir veya birkaç 
dersten muvaffak olamıy~ 
E_ylw deweaine kaJanlar, ma
nffak olanlardan pek çoktu. 

Eyllil imtihanları da ayn.İte
rait altmda reçti Ye ayn.İ neti
ce elde edildi. Meseli bir li . 
aede 75 me...cuttan Haziran 
n Ey!iıl devrelerinde 9 kiP. 
b~a bir lisede 48 mevcuttan 
8 kifi mezon olabildi. Böylece 
bir dersten muvaffak o)aımyan 
talebe, ikinci yılın Haziran ve 
Eylw devrelerine kadar koca 
bir aeneyi 00. ~ek mec -
buri,.etinde bulunuyor. Bir 
dersten munffak olamamak 
yüzünden, bi:r tahsil devresine 
tibi tutularak beitıangi bir hiz
mete kabul edilmiyoruz. Böy
lece mevcudiyetimiz, aileleri -
miz arumda maddi ve mane
vi bir huzursuzluk tevlit et • 
melıtten başka, bir İJe yaramı-
yor. 

Alikadar makamların. vazi
yetimir.i gözönünde tutarak 
bize bir yol söctermelerini ri-
ca ederiz.~ 1 7 talebe 

Un haline 
gelebilecek 
maddeler 

Ticaret V ekiJetl 
bunların ihracım 

men•tti 

Maarifte terfi ve tayinler 
30 öğretmen 25 liradan 30 liraya terfi etti, maarif 
müdürleri arasında yeni tayin ve nakiller yapıldı 

Bet bin ser•eri çocuk 
Arkadqlanmızdan biri, tstıuı· 

bulda bq bin serseri çocuk bu • 
lunduğundan bahsediyor ve sarı· 
u her sene bir miktar artan bel 

1702 nyılı kanunun hükümledneJ retmcn okulu müdürlüfüne Bursa ortaokul müdürlüğiine, Iğdır oı1Jıo- çocukların, birkaç sene so~ bİİlk· 
göre ı::> lırn asli ma~şla m_esl:ki ıed- kız Ö~. okulu baımua'firıi E~t Kural kul müdüıü Vehhi ı:rten Sarıkamış bütün çoğalacaklannt söylıyere 
i."isat oirnllarına tayın edılmış olan Mustafa Kemalpaşa ortaokul mn - ortaokııl müdürlüğüne, Giresun orta- __ , __ ı_ ı~· 
vilksek olrnl rneı:unlnnn~n mantJarı dürlüği!ne, Trabzon Uıseai baemuavi- okul tarih - coğrafya ögrPtment J.'unt ba derde bir çare bwuıaa 
3656 !!lıyılı kanuna tcvfıkan 30 lira- ni Sıılu Erman S.ımsuı. ortaokul Kutal Kaı-aköse ortaokul miidürlüğü- geldiğini anlahyor. 
ya çıkr.rılrıııştır. mü<lürlüf."1'.lne, Konya lisesi baomua- rıe, Alı.saray ortaokul müdürü Mah- Rakamda bir mübaliğa va~ 

Bu oğretmenlere ait listeyi aynen .,·!ni .Pe:it Kuran M:e.n;fo ortaokul mut Ü7.ay Merzifon ortaokul müdür- mı, yok mu, bilmiyoruz. Çiin~~ 
ı.eşredı) oruz:. . , . müılOriüğüne, Kandilli kn lisesi baş- lü{.rüne, Balıkesir erkek öğ. okulu bir ıehirde bq bin serseri ÇO~ 

Kaderrlan \ _erını, .ı!elıh'!. Anıl, F.r- muavini Emine Akses Kadıköy ikinci müdür ınwıv:nı .Zeki Ökmen Buca bulunmuı, korkunç bİl' feyd~· 
tMJi l ı:mn', _Nezahat Özgur • . .Ad\'~ye oı1aokul müdürlüi:rüne, .Malatya 11- ortııokııl müdürlüğüne, Kadıköy f - ızd beı biıt 
'\ .. .ı . • ıer, l\'eo%•he L<."'tar, llatıce Dıl. r.csi felSE-.fe öğ. ve eski başmuıı.vini kinci ortaoltul miJdCirfi Tevfik Tannı Bunun maln:ı;k aramli ad a naınzedi 
maçlı, X~.gur . Akeel, l'm~an Delınir, Haydar Ünlüsoy Niğde ortaokul mO- muzır ve e e am 
Meliha Ozdoganc ••. Be<lı:_ıye Benler, durlüj;-Unc. Arapkir ortaokul rnüd!i- ~nakL.ale ortaokul mfiıliirliiğiine, SJ- buhmduğudm Bu yeniz yurtıUSt 
Nazife l\fü~en. S:l.fıtc Dolcn.' Mcllha rfi Tat:·r Ü~tünalp .Adan:- ikinci orta nop ortaokul türkte Cfc. Dillh·er Can tahsilsiz, bakı:n.u çocakı.nn bet 
•rccer. GÜ7:ın Reftuıc:lu, lllev ide Taş- okul rnüdiırlüğüne, Muş ortaokul mü- lnhe~lu ortııkolknl ü~1~rüdür;,r~ğ~~· C~ır: biri, yamı bir kurt, bir faki kcsİ· 
~·· Atıfet Erdem_ ' z.ıyn Koplu, Mus- clıiı·ü Hüsnü Güvenç Giresun ortao- şc ır ortno u rn uU ...,.;VCn:'L ıngı l k· Türk" -"'eti bı1 

H F. ~ A- o ece , yann, c--... 
wfa Sczt>r, ntıcr .ren, ...,.,,e nat, kul muc!ür!üi.,rfinc, Kara1cöse ortao - ~cvşchır ort.aoku müdürlüğüne, Niğ- -~-.ı.ıarla mücadele edecek, b_ ~ 
Fahriye Tola, Mce'ııdet Seymı•n, M~ kul mDdülii .Vt"hbi Gür~ôze Zile or- de ort..'ıokul müdürü Fehmi Okan 'r'"-una çid 
liibat Kanıknş, Nt>dime Kamııslı, M.a. taokul müd•düğfine, Saı-:ıkamış or· Goncn ortackul mudürlüğüne naklen lamı terrizıden konmmak ı ak 
hinur ~taca, ,Fııhı·cu:n B lnnt.ekın, taokui müdürfi Ct!'·at Gobi Kı}'fehir tayin edilmitlen.llr. hepsini hapilb.anelere tıkıyar 
Reşat Özalp, Irfnn Soknıcn, Ahmet or da besliyecek, buzum için ha· 

Seyhan. T k R T k d pishaneler açacak, bu bapishane-
Maarif Müdürleri arasında Ür - UmeD Op apJ a lere tahsisat ayıracak, bmıları ı.s-

tayinler • lab etmek, bwılardan namuslıı, 
Rize flkt~drisat müfPtUşi Ali As- t 1• Car et bı•r ceset faxiletli, bayahm alın terile .~ -

laner Hııkiin maarif mudürluğ\iıw, ı zanmıya çall§ır vatnndq yetıştır· 
S:ımsı.ın kı:z ortaokul mudurü Ali O- mek için büyük zahmetleri ~ 
ğuzmıııı Erzı.ııum maarif mudiırliı. müzakereleri bulundu nlacak! 
tfıı c, I"tarıbul maarif nıüdur mu- Bu zahmetleri yarına bırak· 
a\-inı l\luva!fak 'Gyanık Kn)·scri ma- -~-- maktaıua bugünden bu derde ça· 
'l.rif miıdürlüğünc, Siirt maarif mu- e 
•lurfi Zeki Ülke Rize maarır mudur- İki taraf ara111nda eaaa Bir Be'=ediye tahsi.ld.n- re hu!mak daha doğru olur ., 
hiğüne, Gnia11tep il~tcdrisat nıufct- bu çocukları kurtarmak deha ko-
tışi Raşıt Dalkılıç Sılıl maarif mu- itibarile anlaşma o"du rma ait olduğuanl şıldı lay bir~ tqki1 eder. 
dürlü1,"Unc, Çoıl'h ımıarif müdııru Türk - Rumen tıcaret müzake- Dün Topkapıda Belgrat kapı- A·kadaşlarımı:z:dan birinin ver· 
Hanıtlı Arda Zoı:ı~uldak maarif mu- releri esas itibarile tamamlanmı•· sının dışında jandarmalar, bir diği rakam ister mübalağalı, i~tet 
durlü{,"\ine, Kastamonu nmarıf mil- o__ f .. . d .. .. mu .. batag•anz olsnn sayıları bıı> -
dürü irfan Alıcıoğlu Dursa mnatif tn. oazı tc erruat uzcrın e goru- hendek içinde yüzükoyun yat.an --. r 
• füdürıui:rfınc, Kars nın:ırit' miidürb şülmektedir. Dün iki taraf heyet- bir ceset görerek Müddeiumumi· lere vardığı şüphesiz görünen se • 
Vehbi Akay Gümucnne mnnl'if mı.i- feri ayrı ayn ~opl~ntılar yn~mış-1 fiğe haber vermişlerclir. seri çocukları k~:t~nna~, mernle: 
dürlüğünc Zon~ı;ldnk ılkWdrisat lar ve ak~am üzen tekrar hır a -1 N'"b t . M .. dd . i mua ket hesabına muhım hır~ kazanÇ 
müfettışi 'thrahim Öulnl Kars maa-J rada müzakereye devam etmiıı -ı .. lh e çı y u e~u~~j. D k- tır ve bu yolda kaybedilecek ber 
ı ıf n•i>ı'!iıiüğüne, H.;kiıı1 maarif !erdir. Anlaşmanın bugün veya-! ~mı F san ~T'SUra·j b' ~~~t 0 

• ı gün, bu kazanç hesabına bir ıi • 
müı!iıı ü Knzandıo~lıı Iı;part.a mnn- hut öniimüzdeki hafta başında koru ._nvcr. ~ran a ._!kr ı e, va- yandır. 
rif miiôürlüğüne. Zorıınılılıık ınanrif • 1 ı. l h 1 a yerme gıtmış, tabın ata r>aş - B ukl k t rmak • in ne 

.d .... c;: k Frkson 1 tnnb 1 ımza anması ırnvvet e mu teme· lamıştır u çoc arı ura ıç I 
!llnnufuım:ıu_ d.,,ficrv ~U~' inlJll'lne İsı pamrtna· dir. Rumen heyeti ,önümiiTdcki T : • . . I d. ı yapılabilir? Bu mesele ile me~gı.ı 

•· , . . . .. cmız gıyınmı~ o an ce e ın 1 ı·h· ı· bir maka de-
mııarlf mü,Jürii Şevkı•t A:vclın Kon- hafta ıçınde memleketine done· b ' d 60 I' · k .

1 
o an sa a ıyet ı mın 

r a mııaıif müdür mu:ıv!niiline, f • cektir. c: ın _ e. 1.~ava ya ın p~ra 1 e diği gibi: . 
~anhul ilktrdrisat ı:tü!f'~lişi İzzet Ko- Anlaşma ile, Rumanyadan bil-ıbır huvıyet cüzd_a~ı ve __ hır saat - Geniı teıkilit ve paraya ıh-

Ticaret Vekaleti, bakla merci- ııak İstanbul ımıarıf mud6r muavin. h t l b . k t L· - bulunmuitur. l·hıvı)iet cuzdanın- t•yaç varl . . 1 rdl assa pe ro , enzın, eres e, 11.u. d I ld • .. b B I ı 
mek gibi un haline getirilebilecek tiğine 1..'lrin edı:mış c. r. ğıt veyahut sellüloz alınacak. tif- ~n an a~ı ıgına gore u

1
:
1
d. e e- Fakat bu tqkilab kurmak ve 

bütün maddelerin ihnıc.ını menet- Okul Müdurlerı arasında .k k . - - dıye tahsıldarlarından Ha ı ır. ba parayı bulmak aerektir BU 
tı , pamu , zeytınyagı ve yapagı . , . A • • l • 

miş ve dün Mıntakll Ticaret Mü _ Eski:;.l'hlr lisesi haşmuavinl Reşat verilecektir. Adlıye Doktoru Enver Karan, teşkilatı kurmak ve parayı bu 
dürlüğüne bu madelere lisans ve- Özhayoğlu E:.zul'um füesi mudür1ü- Rumen heyeti, Besarabva va _ vücutta hir,bir yara izi bulama - mak da İstanbul fChrİ için a~b• 
rilmemesini bildirmiştir. ğfme, Sivı;" Of:. Ok. ~~ild~rll Rasim purunda heyetimiz şerefin; bir zi- rnış, fakat ölümü şüpheli görerek ı mümkün değil l!lİ? 

Bu maddelerin yeni rekolteleri !laşı;öz Adana erkek lıııesı. müılurlfi. yafet vermiştir. Misafir heyet de cesedi Morga kardırtmıştır.. Mesela, medreselerin ilgasınıl 
h~ 1 • • • gune. 'Menün ortr..olrnl müdürü Şe-

ve. wen pıyasadakı ato~l:uı tesbıt l 'd I;rdoğ'l1U Sıva" ~t'l.el· (ığ, okulu ~arın motörle_ Boğ~zda bir gezin- ~üddeiumum'. mua_vini lh!!an.

1 
kadar yüzlerce, b~?lerce vatan: 

edıJecck, alınacak netıceyc ~ore mı.idürlü(Hine. Ad~ına erkek lisesi tıye davet edılmi~tır. vak a hakkındakı .tahkıkatı ehem- dqı barındıran mueHeıeler 'l/td 
yeni bir le.arar verilecektir. ıııudüriı J{ıfat Tokgo:z Ruru kız ôğ- Kağıt ithali miyetle yürlitınekte, Halilin bu - dı ve bu mÜCS$eselere devam e • 

lzmıt knğıt fabı ikasına Yugoslav- raya niçin geldiğini, yanında kim- denlcr talim ve terbiye gördük: 
mııhaı nrHt• iki saat baçba.p kalınış !'ede, :.ıısıı :ıı lılçbi r yerinde Türkçe yaduıı Sf'llı.ıloz temin olunmuştur. ler bulunJuğunu te!lbite uğraş - l ten bqka, yiyecekleri, içecekler• 
olıluııı. Şimdi içim gurur, sevinç ve! gazete, l.:itap bulabılmek lmkiuısızdı. Fabril.r. noı mal ~cl:ıl<le çalışnbile- maktadır. ve giyecekleri de temin olunuyor 
auıp ... Evet ıı.tırnp dolu. Bulak kütOphancııiııde ise, bana, .:cktiı · Yalnız clahlldc iınııl :<lilc~i. l lalilin boğulduktan !'!Onra hen- ve Evkaf bu vazifeyai derılhte e· 

Bu tezada şaşışınıı s~mişti. Bir bllmeın lrnç yüz seni' evv.e) :;\hsırda yNı kagıtlaı-ın Rumnnyadıın ıthalı tc _ d' rdu 
suçlu gib; bakı~lannı :>·ere ı;cvirerck, b..ısılıuış Türkçe eserler gostermlş • miıı cd:l('('ektir. Son znmanlnrda j • dege atılmış olması ihtimali kuv- ıyo • • k r-
tilrck oır seslıı dcvııın etti: lcrdı! t:ılynden dn kağıt ı;ctlrilmckledir. vetlidir. Acaba bu sersen çocuklan u 

- Anam, babam 1;11 büUiıı g<.-çml- ••• larmak için hu müeueselerden 
şinı Tuıktür. Halbuki, bakınız; sı - Fasda:ı Basray'l kndar dünyanın ,. ... ,!:!!!!!~!;: KOÇ OK HABERLER ;:::;::;:~! .. ıu. ve Evkafın yardımından iıtifadc-
ıiııle PrPJısızca konuşuyorum. Ne o •

1 

her taro.:fi 1dakl arnp gençlerinııı en l ,.,.,,.,._ ıııııuıuıı ye imki.n yok mu? 
!urdu, dılımi olsun vııutm saydım! .. (,'il. zıd. eı.:r!. çatısı altında toplıvan ~ • ail ,__ tel> 

L h ~ ı Sonra, çocuksUI e..,... 
••• 

1 
r(I\ ırc u Vtta.ıt ini ~C~tkcn, ınu- IJ.b haberleri. 1 Be:ediyed . rocuklu aileler, çocuklarının sa. 

Kahirede ticaretle metıgul vatah - azzanı ki psar .)ındn, müdur baııa 118 
• • " t 

.taaJardan bir kııçı beni otelimdc.ıı şöyle diyeıı u: . _.._. ~ /,:'< f)Jfi.' IHRAC'ATJ J --::-- yasına bir çocuk katacak kudre. _ ... .,.. ,.. Ma. *' E:.~ı:i-'O 'li !ıJI:1·DANJ SÜS- lan ·1 l bu ıatla· 
ftldılar, şehir dışına göt6rduler. 1 - Ba~mız, sv~upanın ,.~ Amerı- cnristanın fındıldanmız. için verd1gı' /,f:NF:CEK - 'ı mi açılan Emino- te o aı e er v tan ~~ bir 

Haylı zamandır .tcrkedılnıış bır knnın lıutün ıııverl.'iteleı-ı, mnnrif kunt<'nJaıı dolmuştuı'. Fakat bnzı ıh- ııu mı..)daı.ırı rn f:lr~)enmc sine karar nm kurtannıya .. yard1!" açın _
1
,. 

tarlay; andıran tumsek ve çukurlıı- tcşckki:llcri, neşriy:ı~ müesseseleri· rncatçılar aliikadnlara mu-cnat e· .,. .. , ıln.tftl•. Dırhkll re korıaıı riı>ckllk- çocuk masrafını uzerlenne alm~ 
. ' . • nin bı ... e muntazaman gönderdiklerı "' .. ' bU 

rında dık.ınh ot.lar urt!mlç genış ~e . 1 t 1 ı el rek M.:ıcarıstana ~kıden yapukla ıE-r ço~nııılacak ve kapalı bcklı•mc tan herbalde çekinmezler ve 

ı dili 1 t 1 ·b bo 1 içın şu o" ·oca sa onu ayıı nıış u u- . - Y-
harap bir l!ahada donluk. \'atuııdaş- ki.tap, mk. cckınun, nlsı> e ve gnzcbclcı n satışl:ıııı ıhrac:ıt ınüsnadcsi ıste- ırıı.ın!lcrı yı.pılacı.k~ıt. 

1 

da, serseri rL>cdr.Jan kurt.e.nnak 

~1~ . ., er~ muş ıı-ı ı 
1 

yu~ı8r!nı ııu)·oru:.:. Fakat yazık kı burada , 11
1 ınışlel' • e buıılan Ma<"arlslanıı ithal + /.JIJ.:LE }'(' f:fll.A RJ _ Te • için. ~urulacak teşkilata deıtek O' 

tu:er, rını Y~~du ar •. enn~ i-ı:zlerliglmiz şe)·der. mahrumuz. Tiır_I edebı!cc:klerini. so~lemlşlcrdir'. ~'icu- ıııızlık amt•lclerl ıçln Süleymaniycdc l bılır. 
han~a açular, duucl;larını tıtrcttı klyeden bize ~ da n-ıo:1ra- •.a ı•u· rkı' l'Ct \ .. lmletı mıisnade vcrllınesıııı ka ~ı 1 ib" Ş ı · J> '·•- G 1 . k 
er.ı{'° di b f 'h 1 Kenınlist ıne<>ınua~ından başka hiç bul clmi~. Mıntnka Tıcarct :\fCiılürh.l- w• Fıılllıte biı·cr amele yurdu. nçlla- malı, nüfus eleınanlarmdan bet 

ı •«- • l c ıu.u g 1 ışı, •l\' ' ı> .... ş, a at.al Bu memleketin nüfusunu oru· 

ınıey ı.ı .ntı a hiçbir şey gelmiyor! ·· ~une cmır vernııştir eaktır. Uu yurdlttrdu nınclcnın bu . b ... 't' .
1 

t' f k bugÜ11' 
- Burada binlerle Tiirk tchidi •u + LlSANSLAll - Zahire İhra- tlın ıJtirnh:ıtt tcmın edilect•i::i gıbl ?,'mı ı ma ı e ye tf mne '.. . lerİ 

yabyor! Çoktanberi Kah!reye yel'leşnıi~ o - l'!lt Bırliğ-i teşckkftl ettlğınden şım- ı:yJ'ıca eğlence saıonları da \'apıla - ku davala.mnızın en muhım 
- Yalan! .. diye bıığırmnmak için :ırn f:zm~rli _ b~r '\'nt.ı.ı:daşla Özbddye diye kndr.ı Mıntııkı:ı Tıurct Mıidür- cııı<tıı·. • ı ve en hayırlıları arasındadır. ~d 

binô1rln" giren di~erim.in acı ını iı:ıhçcsiııın onunden V.l~iyorduk. Bah- luitfincc verilmekte ohm z.alııı~ 1ı • Müteferrik ı yolda ~ l_aflar ~apmak,. hayır at· 
hala duyr.ı gıôiylm. çe baştan başa dmıanm1ş, her taraf san ları bundan sonra Birlik tara· lemek ıstiyenlerı tatnun edecek 

Döniifte anlattılar: Met-er birkaç muzika ve alkı~ ee l"rilc çın ı;ın otü- !ındar. verilcl'cktır. en güzel ve en a;evaplı h2,yırch.r .• 
Türk, beş alU yıl evvel, bu i~le nlii.- )·ordu + O'J !JlllOB}L h'lJRSU - Be - V b ld k l k her u 
kQdar olmuş, hem r.ı2 ır makaml:ı- -Yunanlıların m·m bayramı vnr! + ;zMIRDE nlR/KEN EŞl'A- ro lu Hrılkeviııd,. lit;ılan motör, dl- e u yo a uru a~ Ol· 

1 ından, hPm Milli Müdafaa 'Vekiile- dediler. i:zmırac ?.if'ı kezi Avn.µaya ve Bul - reksiyon ve seyrbSt-fc:r kursunun na- essese, yalnız bugün aeğil, yarısı 
tımı:zdcn burndak' • Umumi Uorp Koluı_ndaki ~·ntand ~ içini Çl.-kti: kanl:ırıı ı;cvkedilnwk iızere mühim zn;ı;ari olnıı kısmı dun bıtr.1lştlr. Bu da ıİJC ') rar ve memleketi bet 
!!onunda Yemen, Hiraz, 1''ilistın gıbi - Bız de. bırkn~ M>nc evveline ka- n:ıktatd:ı ihracat eşyası birikmiştir. ı;unden itibaren anı!'ii kıcmına Hür· muzır unsurdan konır. 
yerlerd n gctlriln:ııı ıı&kerlerimiulcn dar Cumnnrivet b .. yramımızı 'bura- V tpUı'Sı.lı.luk ,, ziindcn bu mallar 1 '~ ctl :El;<-diycrle t.al)m arabaslle b:ış- lf. ~ 
'lısırda ran ver~n - şehitleriml%ın dıı, böyıe tcsit cd,rdik, dedi. O gün ıı:ıkleı.ilrmemektedir 1zmır11 tacııforl l· ııac<'lktır. 
künyelerıoi buldurmu~. bunlaı·ı kur· y~lnız bu bahçe i;<.>irıl, b1itiın bu mey. buyuk •notörler "" ''elkenlilcr kıralıı-ı Poliste : 
şılaştınrak listcier ~ıkarmıe, nıeznr- Jan da Türk ve Mısıı· buvrnklnıile n11ya teşebbüs etın~lerdir. 
hk için bir plan )aptmnış, hatta la- donanır, her tarııftal:i Türiler ai1e- ., ., 

/ 
, . i + }Ki TRAMVAY YOLVAN 

:.r1m olan pıırn da teının edilmiş... !erile J:t'.1ir:er, Bnştn dçiınlz oldu!ru .+ .ı ll M .. l\CJU SATIŞ/ - Z-f ÇJh"Tı - Vııtın:ııı Şevketin ldaıc 
E, BOnn:ı? halde toplanırlar. en r.ut'uzlu tnııın- mıı u~um, inclr sat~ kooperatlnen cttJgi 2!lg numa ı r.lı tromva~· nrnba-

••• mış ~·eril ~hsijl?ller de bu 'se,·mcı- umun. m..ıdııru :ıı.1ublp bıvt(:'it ~ehrı· sı dun istiklnl <"llddesinclen ·~rktn 
On sene evvelki ıı:iyııretimdc Ka- ınizc ıştirnk edcr!t rdi. Şimdi kahve mıze ır."lmış, dun Mıntıikn Ticaret yoldur. c;ıkrnıştır. Hll ı;ırada :ıksi is

hirede Opera meydanında yalnız köşelerinde bllc toplannnııyoruz .. nıüdiini :ıvni Sakman ıle göruşmuş- 1 tikamctten. gelen ''ntman Şerifin i-
rürk rl t tıı biri Vardi Dnrmadıı.ğm oldu'· ı, d' rö0 1nd k t d old k çe 1K!t ya ı sa n · "' tLlr. Bı:. ı:cnekı üzüm ve lncır nuıh·I M ~ 

1 
e ., ~amvn_ı.· ıı >: an çı. -

1stanbulda çıknn gu7.ctcler, mecmu· ••• 1 rl h"ld . ıı... I mıe o.aııa çaı pa.-ak ın nl akıbete ug-
~ıar btırııdn taı.e tn:z<· bulunur, hnt- Evet benden 'Sornnlar çok oldu. 11 unun ~ 1 ~ l?MllŞ m AJasta sa- ramışt.ır. Yeti~ n tr'aınvny melesi 
tit iırtcnE>ıı lcıtaplar du bu adamcağız Mısırda ne haldeyiz, diye. tı,ını temın i(ın elına~ak tedbirler 1 her ık· :ırnb:ıyı t'n )Olhırına yerlcşti-
vıwtaeıle getirti!r.bilırdi. Bu sefer İşte cevabı! ur.erinde diğer ~ı;tı, kooperatl:C!erllcl rlncı}e kadar, yanın saat seynisefer 
beyhude aradım; değıl yalnız K hi-1 RANDE?ı1İR tcmns:ar )•apıl:ıcaktır. st:ktcyP uğramıştır. 

gün de sakinim. Ay~n sonunu ve 1 rınden, adeta nefes borularına 
o müthiş günü hiç düşünmemiye 3 Temmuz 1937 kıskacını geçirmi, bir akrebi dı-
çalışıyorum. O güne ait endişele- iataabul şarı atmak istiyormuş gibi, para· 
rimi, kararlanrru, hayallerimi ru- Dün ge<:e Bcyoğlunda Cevdet- lanırc:asına öksürüyor. iki kat o-
humun bir köıcsine kapadım. O- ten er~en aynldım. Hafif yağmur 

1 
luyor .. ~ısa fasılalarda soluk al -

tası, içinde bir cenaze yatan oda aerpelıyordu. Galataaaraydan Tü- t malı:: ıçın doğruluyor, tekrar ök -
gibi. öntiDclen ıeçmclt bıle iste- nele doğru, sağ kaldırım üstünde sürmiyc başlıyordu. Durdum. 
miyorum. içinde kendi cenazem ağır ağır yi.ırüdüm. Cadde çok Ben bu öksürüğü tanırım ve al
var. Arada bir k pıyı arnlık edip tenha idi. danınam. Zavallıya, bu şiddetli 
içeriye başımı uzatıyor ve yine İ te bu hatıra defterine yakışan kriz halinde, bir yardımım doku
geri çekiyorum. Başının ucunda küçük ve hazin bir sergüzeşt. Hı- nabileccğini dü~ünüyordum, göz
mumlar yanan, kireç yüxüne aaf- kaye edilmiyc değer: Yav• .kt1!- ilerimi ondan ayırmadım. Omuz
ran renginde aarı ve kirli ışıklar dınmının sağ tarafında, kepenk- ları büsbiıtün yukarı kalkmış. dir
damlıyan ölü 'benim. Ondan ka· leri !kapalı bir dükkanın önünde, sekleri vücudüne yap~rnış, sarsıla 
çıyoru.m. Bir ay, hayır, >imıİ do- arkasını yofa çevirmiş durnn bir sarsıla öksürüyordu. 

kuz gün ıonra içine girecel:rim hiıli kadın. Biçimli bir vücut: fakat Birdenbire elindt:ki beyaz 
ıöziimün öailne ~etirmek 'istemi- yiizünü göremiyordum. O ~kil- mendil kıpkırmızı kesildi. 

yorum. d::, -~:r=~:t~~ duruşu ban~ garip Hiç pşmadıın. Ben de bunu 
Evet, bugün de saki.nim. Yal- sorun ugu ıçın, daha hızasına bekliyordum. Hatta kadıncağızın 

celmeden adımlannı yavaşlattım. elinden biJec;;ne clo<Tru da bir knn 
mz ablamı dü.,ündük~ gözlerim O d L d.. "k • co· "' _. ra a, an:;ası oni.ı ne yaptıgını ·d· ·· ·· • L 1 d 
Y8 ... rıyor. Bı'r ,.y •onra, Paristen k d' d s· kl ııen ı yurumıye aşa ı ve yere 

:<- ~ u mera e ıyor um. ıraz ya a ., d ib' k d ı k N 
f:ı 1 l ·· d"' k" ı· d b b' c ır ·aç am a a ·tı. e yapaca· u uğursuz telgTn a ınca nası ışınca gor um ·ı, e ın e eyaz ır _ . . 

kendinden geçeceğini düşünüyo- mendille nğzını kapamı • omuz • ~ı tamkamıle şaşırmış kbır halde 
lan h~fif yukarı kalkık, başı önü- şını ar asına çeviren ·adın, be-

rum ve onu bu müthiş dnrbc~·~ ne c:Rilmiş, bekliyor. Ben b·r n - 'ni göriınce, istimdat ihtiyac:1 ve 
şimdiden hazırlamanın ça.rderını dım daha atınca o öksürmiyc:- bnş- !hicap hisleri arasındn &lkışan mef 
anyorum. l ladı. Fakııt içini çeke çek<.', de -

1 
luç bir irade ile yüzüme baktı. 

Hemen yanına koştum: 

- Korkmayınız, dedim, tali
hiniz varmış. Ben doktorum. 
Sakın telaş etmeyiniz. Ynnınızda 
ben varım. Sizi bırakmam. 

Etrafıma bakıyor ve onu evine 1 
kadar götürmek için bir otomo -
bil arıyordum. 

Kadın, başını dükkanın kepen
gine dayadı. Yere çökmek istida
dında olduğunu gördüm ve ko -
lun girdim: 

- Biraz gayret, dedim, sizi e
vinize otomobille götüreceğim. 
Fakat sakın konuşmayınız. Anla
dınız mı? Kuvvet sarfetmeyinİ7. 
Bimz ga_yret. 

Yanıbaşımda esnaf kılıklı, ce
ketııiz bir adam peyda olmuştu. 
Ona dedim ki: 

- Çabuk bir otomobil bulu -
nuz. 

Adam koştu. Kadının mendili 
tutan eli kan içindeydi. Cebimden 
yeni bir mendil çıkardım ve ona 
uznttım: 

( .\'Wlll ''&1) 

Kok fiyatları 
NaklıyC' ücretleri pnhalılaştığı i · 

ı;tn kok kömürü Il~·atıııııı bir mikdar 
fazlalaı.a<'ağını ~tu:mıştık Bu husuıı
ı.ıı. ka~mnltamlarca tetkiklere devaııı 
edilmektcc'ir. 

Adalar ~in nAklı)"e ücreti oJar'11' 
üç, üç bu~uk Hı a tutacağı anlaşıl • 
makt.ıdır. Diğer sı:mtler için de ii~· 
TPtleı tc bjt edlldikten sonra lciiıllU" 
nın fıynt.1 arrlaş;1r.cnl:tır. 
=======================;::::;;:::;::; f lllflfHflttttltl•HltUU+ttl l llllitıtl MIUllMll tillf 

rı Vecizelerin Şerhi t 
..... U ....... '"'1lfMltlttu1HıtBHMft,_ltHUr 

Fenalıktan •alıınmak Nr 
faz.Üettir. Fakat daha bit· 
yult bir fa%il•t, dainaa iyililı 
•tmektir. * • 
Fenalıktan sakınmak çok i)'i 

bir ~r.yılir. Fa'knt bu, her tnsa· 
nırı rn!ikclle! olduğu bir ilk ha· 
n.okettir. Fenalık ynpan insnn. 
baş~alarmn d fü, bnıkalann • 
dnn evvel keııdlııe fcnnhk eder. 
ve > nptıı;., her fcnıılığın ccznsı
nı mutlııka ~ekeı·. Fenalık ya· 
pan her insanın ergcç idrak c· 
Cle~t.; kat'i tıir bnkikat, yaptı· 
ğı her fenalığın, doğrudan dof;
:nıy:ı kendini istihdaf ettiği ..;e 
kcnd;.ıi zedelediği, kendini bır
p.-ıladığıdır. O holde her ınunın 
!cnnlıktan .1akınması, evvel bc
encl kendi nefsini koruması -
nın, kendi ne! !ne acımasının i· 
eap ettirdiği bir hare'kettir. 

İ•1 ık etmek ise, insanın yııl· 
nız ıY.aJbini ~nlcştinncsi. ru· 
hunu t.abnin etmesi icin dcl'ril• 
muhitine mfifit W.r unsur oldı.ı
ğunu gö termesi ve aıcvilme.sl i· 
çin de ı:zımdır. fns:ın bu sayede 
in an olur. 



(Dev•mı Myf• a, ıUtun 2 ff) 

cbu, Avustralyaya kanalı açık 
tutmak ve Almanyanın yardım -
cısı bulunan İtalyanın Akdenize 
hakim olmaıına mini olmak için 
lazımdır> demiıtir. 

Mıaır cephesinde 

Londra, 20 (AA.) - ftalya
nın Libyadaki Bingazi üssüne 
karıı yapılan İngiliz hava taarru
zu, İtalyan ordusunun mühimmat 
ve kıtaat sevki faaliyetini teahhu
ra duçar edecektir. lta lyan ordu
sunun münakale yollan uzadıkça 
iaşe m eseleleri çok müşkülatla 
karıılaşmak~adır. 

lngiliz deniz cüzütamları hü -
cumlara başlamıştır. G eimlerin 
yaptıkları atışlar müthiş ta hrip -
kar olmaktadır. İtalyanlar henüz 
hakiki ilk m üdafaa hattına bile 
vasıl olamamışlardır. lngiliz vası
taları esasen p ek aiır ola n ita l -
yan nakliyatını m ü tema diyen ız
aç e tmektrdir. 

12 Adaya hücum 
edileli 

(r Hikage 
Jale, benim küçücük arkaılnşınıdı . 

ilen ondan lıir yaş büyuktunı. Hiri
blrnıe Litişık olan t.ı\ lerımiz.in rengii
ı eıık çıçeklcrlc sıi,.Jü ve bil) ük yemiş 
nğııçlaı ılc dolu lıül ul; muştcrek bah
çesıııde bcrııber O) nnr, sokağa çık· 
mak liı.z.ııngelirse lıcraber çıkıır, yc
ıncklcl'imizi bılc lx>rabcr yerdik. 
Kendisine kıırşı blı· eıkeklik hissini 
ilk du)dU(,"1.ım vakıt, on uç yaşınday
dım. O da, ben de ilk gençlik çağına 
adım ahyorduk. O vakte kadnr dai
ma bir çocuk safı~et~ ifadesini taşı
yan göUerııni~, şlmdi, hiç bilmediği
ıııiı: hislerin tesiri altında bir takım 
yeni manalar, yeni i !adele ı· almıştı . 
Ne yalan söyliyeyinı .Jnleye, bu ç~-

'l' Sonbahar cukluk arkıııl aşını:ı on lic: yaşında a-
~ ".\'I şık oldum. Aradan bir sene g<'çm lş-

ilıl-ıı\ l'rılcır, yarıı. roııl·:ıhnr mev- ti. J aleııin 0 kfiçilcük vücudünden 
tı.'f başl adıf'ııı ı k&ycieı.liyorlar. yavaş yavaş bir genç ktz vUcuıl U 
'1<t-ı~~lııır, hf'l.ri nıt-\'!.İm olarak doğmıya başlıyordu. Haftadan haf· 
~ tııı.'~·. F.akat :f:ı l c •c:jik tesirler tnya, h::UA günden ı;üne boyu uzu· 
"'liirıe dan ııısanı, hır çok koruyucu yor, kolhır ve bacııkla rı kal ınlaşıyor, 
\ '1ı~r alnııya n·..:t'l:-·ur eder. göğsU dolgunlaşıyordu. 
~ 1nrn sonbatı0ıda tiddetlenea Jale 0 sırada, Hariciyenin dirayet-

\.'..\ ~ bıni göst"· '"il bl:.- nev'i var- li ve kıdemli memurlarından olan 
:~ ieııttaki protoıc;crlcr bu mev- babasının Belçika se!irlliine tayin 
l..~b ~aliyete ceçc~Iu. edilmesi üzerine aileslle beraber, 
~~ :ıııırda griı> u.rgır lan başlar. Türkiyeyi ve bu güzel kasabayı, ei
C\iti~1 '1nleleri, tııIBc.'.alit letarjik rin evini terketmek mecburiyetinde 

Ilı bl:!.. Uyku h.ıs alı,iı en çok şid- kaldı. 
~!lb u ırıevslmdJ r,öaterir. Evet, Jal~nin gıtti~int öğrendiğim 
'ıı....lıtahar, terler.•ı ılen V(. yorulma- o gün, annemden, babamdan, evin 
.~ıııcl' lıJıcak BO? ... :u mevsimidir. içinde herkesten kııı:a rak, sokaklara, 

r.ı..~ J;°( tetkikl11 • gtı•!lerml,ltlr ki, kırlara koştum, kilçülı: kalbimin aka
~'r iatında olaıı k•z w erkek ço- eak zehirlerini lıiı: kimseye göııter
\llıhlaçln ıerpilnıe ve gelişme, ıson- mek istenıiyı.m iUruL·uınla, tenha ve 
k.~l ı·. diğer mc.-Hlmleı·dcn daha viran bir duvar diW bulaı·ak, oı·ada 
~ "lllı• sessi2'.ce, kana kana, uz.un uzun at-
~ ~ıı~bardan Si>l\rt. ı.ı: geldiğin - !adım. 

rı 11. •eııa enta-r.t haııtahklardan * • * 
ıı'J k lizınıdır. J~l,-€umlnrı par- Aradan yedi sene geçmişti. Lise 
b \:.knıak, ge<"c!t.ı ı pencereleri talısilini bitirmiş, y,fiksek bir mek
l'uınamak lı:zl.ı içece~leri tebe devam ediyordum. Eve geldiğim 

terlemeute!r, lıaaf blr l· bjr 

İngilizler 
Havre'ı 

bombaladılar 

TASVİRİ EFKAR 

'{ürldyede 

et perhizi 

baflıyorm•ıl 

lugilizlere 
meselesi 

tütün satılan 
hakkında 

(1 inci aahlfecleft 4ev•m) l demediği h a lde, K aradeniz mın
mak ~in, işine e!UJliyet edilir, takasında Samsun, Safrada ve 

(1 IMi nhlfeden ..__J (B<ıf1'&cal«ıleden clcMM) mübava ve imalat teşkilatı mey. Tat0va mıntakaauıı teıkil eden 
tayyaıe!Pri yalnız. LonGra üz.erinde , • • · · dı E b T k Nik d ilk f " t 
dıı~11, diju bölıehırcle o. faaliyet ~ olan bu çeııt çefil mace - cut bir Türk mi.ieaesesının yar - r aa, o a t, · sar a ıya 
~.:ıtermi,t:r. Ba.aı eelmler az.erine ralardan den alınamıt olmalannı mma ihtiyaç görmüştür. Bu n ok- verip pİyHayı açan ve diğer mü· 
atı lan iı>i,J!lk bombaları miıhim tab- akıl kabul edemez. Ondan dola- tai nazardan yapılan teklif üzeri- essese leri piya say a sürükliyen, 
nl>a t.a ı-:el.ebiyet vermi~tir. Bir çift - yıdır, ki bucün kendilerinden her ne, hen de bu teşkilatın T ürkiye kendi teşkilatım olmuştur. G erek 
ilk t..ma ır..m yıkılm•~tır. Bir kilise 1919 Nimen buSetle, ihtiyatla mümeuilliğini kabul ettim. Yokea bu mıntakalarda, gerekse Mar -
hu~r.- t•i.,.. ı.mıştır. • hareket beklemek hakkımızdır. şayi olduiu ıibi, ne Mi.ster Briıın m ara çevresind e yaptığımız faa-

Almanlu fazla ıiaırli Yukanda da dediiimiz cibi, Bul- bu iıi almak için 1ugiltere hüku · liyettir ki, b ir sene evvelki fiyat-
H~r1in, rn (A.A. ) - Alman ıaz.c- pr ricalinin herhalde bu seçmİt rneti n ezdinde bir teşebbüste hu- )a ra nazara n 939 rekoltesinde 

tcler!, lnııiliz tayyaıtlt!rl tarafından vukuahn del&letile, hem Bulıar lunmuı1 ve ne de mumaileyh h ana yüzde 20 - 30 araaında bir teref
y:.pııan ve bil'çok lm.ıtııehırin 6lümll- milletin" hem d d'- r Balkan- b öyle bir teklif yapmı•tır. lfi m ü - fu h usule getirmiştir. Jnhisarlar 
ne seb.p cJa.n ba!!Xın l:akkında ıld - m, • • JCe • ... k uyud atile sabit o lan bu hakika-
1 • • uıı ı Bi Al lılann bayatı menfaatlenne UJ- esseaeme tevdi eden, İn°Ütere hü 1 ecıı •!"11:1 • an~:,·br .ar. r man • • • • " tin, h er tütün mıntakasında zür-
ıcn::ete~i bu ciııa)elin intikamının sun bar uyuet takip edeceklerm kümetinin vekaletini haiz d iğer . J 
yüz ıı: ısli faılasik alınacağını iddia den fÜpbe etmek iatemiyoru&. bir zattir. ra arasında memnunıyet e izhar 
etmekt", ~.ın günlerde Allahın fngi- Bulıar resmi mabafili bö1le ol- iddia ediliyor ki ; b ir firma de- edildiğini görmek, iftiharımı mu-

llı:le~ e ha"aııın m~hııl~etJ dolayısile malda beraber, bazı Bulcar ıa~e- liletile, bir elde .. n mübayaa yapı- cipŞuolhma~dıteu~ü•teld kimdir~ Şü"p-
ya1.;1,T.d11 oolundugunu ve Almnnya t I • · 1 d b ı I h d k b t t ,.. 
nın fo~;1;; !ere şhn•liye k adar gör • ke erm~ so!' zaman a~ at ıze 1 Y0~.ar v e . u y uz .endre da e .. e- h e yok ki; phıi m enfaatleri ha -
diı!.leı·lnin ancak u1,l:ınl?ı ç olacağını arıı ç manaaız nef'Jya a. sa- essua etmıyor, netıce e e mua - q ld 1 ttır Fakat bir 
:s1 ·'it trlt.reğinl ynı:m:.krndır. bifelerinde yer vermekte olduk- tahsil kay b ediyor. H albuki ke}'fi- e .. a r 0 anh zekva. • ede 

lar b' h l ·· .. h ' d bö 1 d v·ld" Ç" k .. muessese er esı memnun -
Mo.ko.,.Ja ro"r• ını ıraz ayret e ıoruyoruz. yet ıç e ye egı ır. un u m Al k tmak d a b ir o .. l 

... B · t ik" ' ·· ·· ·· d · d b · · d k ı· ez. ma ve sa -u neırıya , mcı, uçuncu ere- ote en en pıyasamız a uvveı ı .. t•b·d· 
~I~ko~a. 20 (A.J\.) - Taıı ajansı d t l . b' h' çuye a ı ır. 

b•:.ıi rhCI': P ravda vıı;.,etesi cLondra ce e ı~ze e ere m ~sar etse, aç alıcı bulunan muhte lif A m erikan Yine zımnen id dia ediliyor k i. 
m.ıi.uı.tllQ'> başlığı altı ı:da neşrett i- ehe~mıyet vermezdık. Fakat ba: ve Alma nla r gibi J'.abancı mües - biz tiiccardan mal almıyormuşuz. 
ğ! l i t y~;..ıda ez.cul'ııcı diyor ki : cAl- zı agırbaılı gazetelerde de aynı sesele rde n başka, Inhi.sarlar tda- Hakikatte ise !tİmdiye kadar alı-
nı:ıı.laı· !nı;iliı hava n.udafaa siste· ta rzda yazdar ve haberler çıkını- resi T ürk T ü tü n Limited ve Yerli na üç b k , "'·ı k'I t""t"" •• 
n•i.ıı y;, l'm.ya muY:ıffaJ, olnıadıkı;a ya baflamı~r. Mesela Sofyanm Mahımller şirketl erinin alıcılar "k'n ·ı uçku .. mı ky"ol n ı6ol 7u3ununh 
h h b" ~ l :ı · •• Relrfka . ı.· dil b" • ı ı mı yon usur ı osu m u u ııaY"\ ·ır ı • mnııy. 11;ın ' en e:wı.ı ve mute ır gaz~tesı o- anında bulunması ve İnhisar- ı·r .. d '- d" · • 
V• Fr·.n~a muharel c!criııden daha I (M" ) · •. h l d mey te ı zurra a n .ıı;en ı teşkılatımla, ~ • ·~ an ır ın son nus a arın an ) "d · · h "'k . t ld w yvrucu ... ı :ıcaktır. I:ıglllzler Alınan • . a r 1 aresının, u ume ten a ıgı bir buçuk milyon k ilosu d a tüe _ 
ilıı·::ç hareketini kt?nd.lcri için <lahn bınnde çıkan §U habere bakın: direkti fle r üzerine daima piyasayı cardnn alınmıştır. 
az: mus;-ıl hır me·l.ı!in:e ntmak için «Buıünlerde Türkiyede e t is- el inde tutması, rekabetin vücu - Şu kısacık izahatımJa bu hu _ 
hıl\·a ınfıt'adelesini ıı1atmaktadır. t ihliki hakkında bir emirname düne bir del ildir. Kaldı ki; hiçbir susta sizi k afi d erecede ' tenvir e-

Bu mı:Cadele bu ~;dcletle dahn çok çıkmasına intizar ediliyor. Ma· firma piyasayı açmıya cesaret e - debildiğim i sanıyorum 
ıa'llan 'i'ırcmez. lfüzat hücum ede- JUrrı olduğu üzere Türkiyede ıim- . 
nirı kcnd!ı;Jni vaz·rctin icaplarının k d h f "k " 
!.ıikmü ıı~l:ııda bulnrd':ı znman }·ak- diye 8 ar a tada 1 1 g ün el ye-
laş;yor. Yani Almım i~til:t kuvvetle- nilebiliyordu. Bu tahdidin, istih
ri>ıin .rlokuz a~ı rdarıbcri, j ııgiltereyi laki henüz serbest olan tavuk ve 
1.>i ,· k.:ık~.ıı ıc;bi muhr •':.za etmiş olan saireye de tetmil edileceği anla -
4(\ k1: 01•uetrelik nıilhlik sıı anhasını tılmaktadır.» 
cw:mi .• e k:irar venııı·k ırecbu l'iyetin-
clc ııı, 'nc-r.ğı saat y~l-!aşıyor. Büyük bir gazetenin bu kadar 

istila şartluı müsaitmiş ••alsız, hatta bu kadar münase • 
betsiz bir haberi sahifelerine ge -

Londr:ı , 20 ( A A. i - Beri inden 
ı•Phm h:ı!;ulcre ~lire Alman ı·esnıi çirmesine bilmiyoruz, ne demeli? 
n.:: .. r.:•,•ri hava şaıtlıırının hilen Sofya ile lstanbul arasında to
ı.ır hı ı~a teşelıbiisilı•e 11ıiısait oldu- pu 24 saatlik mesafe vardır. Bu 
~ıınu t!idh·mekte<!•ıl~r. sabah Sofyadan trene atlayan ya-

Luııd:-t.•ls ise ?t!nn:: eenizinde şid· rm sabah lstanbuldadır. Sonra, 
cl•: !i t•ir ?>ura hiil..ıim CrdükU biltll- Türkiyede ve istanbulda bir hayli 
1·ılıııek~"''i ı · l>enlı kab·rık, rüyet sa- Bulgar vardır, istanbulda İyi teı
lı:ı:.ı rrıl'hhıttur. 

kilitlı bir Bulgar Konsoloshanesi 

Dobrucanın iş
galine bugün 
başlanıyor 

Svf~•n, ::o (A.A.)-- Cııılo\•ada ak
tcıli'~n •rnıgar . Hıın·rıı anlaşn,1ası 
ıııuc~' ıince, Cı>ııulıi l'obn.c:ıyı işgal 
c ııı.-1: iz•re ~·arın st>b:ıh saat 9 d 
<-kı Ru l:cn - Bu'~u.· hı·ıludunu ge· 
<L..:,•k dıın üçüncü <.ı du kumand:ın
iığı J.ı:giın ncşı·ettli;ı tcbliide diyor 
ı •. : 

H lmrn hudut n dıal11!nrı mcvzi
lı•r;ıırkn çe.kilme:l.::'l <'-''e~ Bulgar 
ır.• ,~ ;ıpı iı.e gcler •;• ı,;ok sıımiıııi "e· 
ı:nı!;ı l lıivnmuşJarr.ıı·. H.ıttn bazı 
~·t rlı·ı·,!~ Rumen u·:. ı 1ul Bulgaı· 

:ı/(k~rlerilc kucaklaşr.ı·~ 'ar ve ikl 
ıııM;ı,.Ketı:ı bundrı• 1 i"ıyle ebedi ola
ı :ık d"~t kalmalar t"iııı J'l"isinde bu-

Japonya ve 
Siyam, Hindiçine 

nota verdiler 
C1 inci qhifeden dev•m) 

Müzakerat münkati 

'5.ıwıı1ıı:ı·. 20 (A.A.j - Reuter: 
Uı:.un,ıl Ltle iyi haber alan mah

fı :en r;Fıc, HiııC:•\İr.; hakkındaki 
F"r .. • • 1 • J•pon ıuün kereleri, kafi 
•!.ır..::t:e ı•ıkıtaa 
r.:ızU.tır. 

u~ı·.?mıı;tn·. Vaz.iyct 

ÖLOM 
Sir Edw ard Deaiaoa 
Roa• C. 1. E. D. Litt. 

j 
Ph. Dr. ve .alre ı 

JALE Ömer Selim 
diklerini söyledi. l\üçük l iiğümdeııbe. 
.:-ı bende baki kıılıuı tcccssus ve mt."
rnk ımın snıkile, dcı hal ıınııenıi ç:ı
ğırttıııı ve sonluııı. Annem: 

- Jaleleı·, dedi. 
Scvıncı ıni glzlıycmcnılştinı: 
- Jı:lt:iU"!. Sııhi mi soyledin an· 

ne? dedim. 
- İnanmazsıın, içeri gclılii":ın va

kit görürsün! 
.Heyecan içindeydim. Yedi sene ev. 

velki çocukluk • gençlik devremin o 
ilk sevgilisi ve hnynllcı imın uu mus
lakbcl zevcesi, şimdı kimlıillr dahn 
ne kadaı· ıcuıelleşmiş, ne kadar geliş
miş ve ne kadar caz.ipleşnıiş olacak
tı . Aynanın karşısında, saç taramak, 
boyunbağ-ı dıi2'.eltnıek reket yakasın ı 
süpun nck, göğüs nıeııdı l ine ı;ckiılU· 
zen vermek gibi ıncdenlyt't tuvalı•tle· 
ıini lıitlr ip, misafir odasına girdim. 
Hakikaten Jıılclerdi .. Şaziye hnntıııın, 
Niyazi beyin, J nlt'ıı ln birer birer el
lerini sıktıktan sonrıı karşılnı·ındakl 
koltuğa oturdum. 

rneden sonra, çabucak buıuveı·ıniştfü. 
Şiıııd1 J alcye knrşı, gençliğlnıın bü
ıun feveranını du!ruyordunı. Yurııın
da giderkerı . ııclis biı· yurüyiı,ıi vıır· 
dı. Duşündı.im: Kenılısılc, lıeıneıı, bır 
iki gün içinde, IMçıknyıı haı eketin
den evvel, ııişnnlurııp e\ lennıelıyım. 
Onu, c~kidenlıeri ı,.ok iyi lnnıyorum. 

Korulukta, lıir sıınt kııdnr 1,rczmiş, 
lıep çocukluk lıatırularıınızı anmış
tık. Yarııı akşam yıne buruya gclmi
ye kıırar vea"tlık. Dalıa e ı lesi gün de 
J ~le gidecek ... 

Et·lc."1 gece... Koru... Ayni ıneh
tııp ve gıizel hava ... Onunla denize 
kartı bir ağacın altında oturduk. 
Hafif bir ruıgaı· l-sboıdu. J nle ya
nıınıl:ı biı· pırlanta gibi parlıyor .•. 
Gözlerl ılenlzin uz.ak noktalnrınd.\, 
hülyalı ve dnlgııı .. Ona iyice yııklaş· 
mıştım. Vücudum, onun vOcuduna 
leınııs ediyor ve titı·ıyordum. Jaleye 
birdenbire sarılmamak, ay ışığı al· 
tında kor gibi p.:ırlıyan dudaklarını, 
haris ve çılgın dudaklnrımla örtme
mek için kenclimi güç :ıtnptt'tmlştın~ 
Eski ı:9cukluk sanıımiyetlmizden k1l· 
lnn ce:ınrctle ellerini, avuçlarımın 
içine aldım, ;,edi senelik hasretin lıi
rlktirdiği heyecanla: 

- Jale, dedim, J ale seni... 

- Evet, bir nişan yüzuğü o. Be 
çikada Lır ·1 ürk taıcbeslle nı~aıılı· 
)im. YııkınJu cvıer.cccgiı ..• 

Y ılı.lıı ımla vurulmuşa döndüın 
Heyhat! Kabahat bende ki, Jale içm 
oır uç yaşımda duydu~"Um hissi, a:a· 
dan seneler geçtikten sonra, hal 
kendi ine ıtlraf cdenıemi:,tiın. Nlçiı 
fakat ııiçın? Kendısıni ıse\diı,rimi o 
n~'ıroC"n lıilecekt.I. Hiç olmazsa goı 
·erimden hnreketlerımden bunu an
lamalı d~ğll miydi! Bu ınüthlş u -
kutu hııyalin tesirile boğ~lur gıbi o 
luyordum. Yiiıtü:n l>e1kı sararma . 
belki de morarmıştı; ıı!~ak ve yumu 
şnk hir şeyin b.:ıyrıumu doladığır 
hissettim. Bu sıcak ve yumuşak ~c,, 
J alcnin kollnl"lydı. Gene kız iyice 1.a
şıııı bıınn C"ğdi : 

- Mahmutçuğum, dedi. Benl bu 
kadar seviyor muydun? Fakat takdiF 
edersin ki, Ilclçil.ada, Türk gencll• 
nişanlıyız. Bu nişanı 1::0%, sonra .c· 
ninle tekrnr ... Takdir edersin ... Yıu 
nız, benim sende, ikiın1z.ln de unut11· 
ınıyacağımız bir batıranın ltalmas·
nı isterlın... İşte dudaklarım. 

Ve sonrn ince ve titrek bir se :e 
füıve etti : 

20 ~yliıl ı !140 tnı·lhınde vefat et.1 
111fştiı. Cı:naz.e nıeıııı;tmi 21 eylül (bu 
~!Üıı) saat 10 da ln illl're sefaretinin! 
kıliscsınJc ~apılır Ha)ciarpaşa knb-
ı·i tıınınc dcfncdılc.:cktir. \ 

Saııal!n en paıluk bir ıafcı·i .. . 
K otlrntın en :ı. i.ıksek bir eseri .. . 
1-'ı.rniı.rin şerri tacı olan bu 

ş:ıhı.:ser 

BUGÜN 

LALE 
Sinemasında 

Dlı<.KAT: En son 'l'ürk~c Pa
ranıunt Jurnnl... Bugün halk 
matıııeleri saat l ,.e 2.30 da. 
Ycrh.'ı·inlzt lut .. cn evvcldım te· 
darıl: dmenız rlı.:a olunur. 

Telefon: 43595 

• Bütün tehir halkı 

J aksim sinemasmda 
2 saat lik korku ve heyecan 

yaşatan 

BORiS KARLOFF 

(Fraakeaateln) ia 
en ıon tems ili 

ASILAMIY AH aoa 
filmini rörmeie koıayor 

İlaveten : 2 luaambk 
kahkalıah komedi. 
Buırün saat 1 ve 2.3() da 

teasili th matineler 

1 
1 

Sahife: 3 

Harp vaziyeti 
(1 inel sahifeden dev•m) 

kafileleıme vcı:r.ıre:re de taarruz 
ederek bunları t&hı lbt; çalııma~
tadırlar. lngıliz ha\•a kuvvetlerı 
ıı.nı:ne kadar ~:,l:p ı;elmek için 
yo1cla :hızla uman ~arfettikle
rindcn Berlin üzerindıı ancak üç 
eaaı. k:ıdar ı.aJabiJiyorJar. Buna 
mı:knbil Alınan t<çekları, \her 
türliı baraj tcrtiplcrhıden ve a
te;ılerinden gı·çtıkleri takdirde 
Loııdı a üzerirde sekiz. on saat 
kıyunıt>t kopnrı::oı lar. Bu esna
da lıır çok tamipler, yangınlar, 
ı;u ,.e gaz borlılunmı. ve kanall
u.sycn tertibatına hasar ver
mek, Kral sarıı)ına bombalar 
düşOnl't:k, Ttnıca nfhrin!n iki 
t.arnfı"ldakl doklan, mataza1arı, 
fabrilouarı, tka:rdhanelerl ya
kıp )ıkma'k gibi haıeketler her 
b\in vt-~a her ıttcc mutad hali
ne gl'lırlştir. Londrndaki yan
gınlıırırı ışıklan Eı içika ve Fran
sı" a.<>bıllerinden görü1üyormuş. 
In;tlit<'rcnin rı~c cenup mınta-
1.ası J, nız.e kııdı.r yangın du
manh11 ilf' örtühi hniş. Alman 
u~nıüaıı bir )andan Londradn 
hail: ve hükümet 'i.2t:rinde mad
di ve 'Jıanevi kslr )apmıya ça
h~ırkc.1 diğer tıırı.frnn Liver
pool, G!or:gow gibi uz.ak sannyi 
mcr~~:.lt. .. ine ve J:ıuanlanna p
ş.rtm:ı. hücumları )&pmakta ve 
islıl.i ı,nhnıu ü1.ı•1 inde bulunan 
c.enuı> Jimanll'nnı 'loe bu meyan
d:ı J !~hassa (D:ıuw-. ı:e~ - I>over) 
liınRıı.m tahribe dl' devam edi
yol'lıır. 

ing:ı:ıkr de ayııi elddeUi tah
... ı,ı.u i Alman ıwlliı \er! üze.rin
de ynpmakta ku~ıır C'tmlyorlar. 

llu iş nereye vııracak? Her 
bJnKu iıücum ve nl:ınlnrın tefcr
naıunı i irer birrr tt.tkik ve tck
rard:ı l:.ir fayoıı )ol:.. Ancak lı:ı
vn l •. ubının tın !'en: safhnsıml:ı 
hirinın taar'1ıT., dii,'..n~nin mu
t.ııvıı11ıct kuvvet: ı•p ohırı;a olsun, 
ac.ıba hava nıuhn."l'.?bl·leri bu şid
detle lınt tıılar•::ı vl! n)·lınca de
v~m NİPbiliı· ıni! Mesela 15 ey
ıµı puz·ır güııu l.cındr:ıya kadar 
r,~?ır.~:r c ınu,·affok ohın 300 :400 
Aınııııı tayyart•sı1c f rıyiliz avcı
ları &rasmdo ı;ıdıktlı bir hava 
muh:ır.-bc.si o.muş "C İngilizle
rin teu?i~ine ı•tre 185 Alınan 
tayy,,nn:i dfü;(ir\ilnıüş. Bu, bir 
röhıa·d~r. Daha O'Vtlkı muhare
bcierde ııncak 15 nf,ustosta 181 
la) Yare ctüıGriıldüğl ilan edil
mişti. 15 eylülden sonra 16 ve 
17 cyl:il g0n1e: inin ve gecelerl
nır vnkaları hafif' geçmiş ve fa. 
kat 18 eylül gecesi \"O günü Al· 
m:ııılur yenider. aotı den fazla 
tay~ Un'ylc Loı c!ı-a Ü7.Crinc hü -
Cl<lu ederek set.fa ddr. alarm 
y::.ptırrııışlnr; ım1Jl limanlarına 
~nnrru<.ınrdn lıul.ın.·1w~lıır. Bu va
lmlıı dıı ancak 42 1.iman tayya-
' ~lı.ı'l düşürüluaf;l.nli ini(ila 
tdı1 örlni yaz.ıyorla~·. I.onclnı. Ji. 
111:.rw>da faaliy•t t O(;;tn duımuş. 

Muka\·emet t.d"'n laı..Cın sinir
leri t. ı h:lle mı:k ıvMnet. etse bi
le, ucr.1ıa tannı.tz cdeı. taraf için 
mıı ze .-:e bakım nda'."I bu hücum· 
lann ı.nr haddi oln•ıyacak mı? 
.Almıınlr1>ı.n şiı ırn:k tan•are a
dcdlnrc üstünliı~ilni: lngillzler 
ı.-ıı!c>miyorlar. Aln.ımlnr bu üs
tür.Hirü kaybn;mc:dcıı İngiltere
niıı ı.ifni2 üsleı ini, llnıanlnrını, 
havı iıslednı ıncydnnl:ırını, 
tayynr" fabrikntnıını, benzin ve
saite d~polnrın1 tını.iri güç ola· 
ı.ak dm:ıccde tııhrlo etmiy<', İn
gil·z l.ı~ '·ıırckrırıi ıııyinta uğrat
nn:s u ve yıprııtmıyn, tayynı·e i
m .. ıa•ıııa mani oh.rak ıayi olan· 
!arın :-·c.rlerini ı o1: ~!ıkla dol
clunı.alarınn mcsd· n \ermcmcğc 
çal•~ıyuılar. Şüptı~·-s=z bu meyan
aa Aln anlar dn r i1him zayiata 
u::ru)o~lnr. Almıu ı-1Ja ltalyan
lıı~ın Ruıı ve Fran:uz rnembalann 
da.• dl\ lstifad:? eilf'!rek yaptıkla
ı ı hl !ık tayyare inu:litı, İngiliz 
ımnli:tındıın V\! .\nıcr!ka yardı
mından fazla oldu~u müddetçe, 
bu lıavn akın!. rı ve muharebele
ri g.tukçc şitJ,lrt PC!'da edecek 
\"C cit..~"mıyec€:!.tir. Ameıika şim
c!ı~·e lıa<!Jr İnıfltc~ı.yc ayda SOO 
t:.y~ ıı:~ veriyonl.:ı. Bu miktarı 
e,ıfı1ılcn itiwm.:ı ':'OC\ E' çıkara
ı.ahnıe. Alını nlar bugünkü ha
v;ı ı ... tt nliığunü ınl:hafaza et • 
me:k \e ııon :rot1 muharebeyi, 
yzni ir~iltı hareketini kazanmak 
lçm ha\a tanrnu:nnnı son de- ı 
rcc:rve çıkaı·nralt Jıır,iliz muka
~etn~tir.ı kıı-nıak iıı.~orlar. Bu 
ınak al'a lng"ltere bılkının ve 
t>ılhıu~~ıı Londınhlnrın manevi
yatını fllISrnıla, lin ı.!ı lan tahri-
beı \"C 1'alkın i, ~fflni temin eden 
den~ nıuvnsni'l.:mı, frlce uğrat
mıya c·nbahyorlat. 

Sr·n k:ıt'i neticeli muhnrebeyi 
kaıanmnk için İıijtiltcrcye bir 
11.ı n; hare.keti yr•prnnk düşfinül
clUğü hır znmRncia l.t.\"a hakimi· 
v .. tıııi kazann•r:k Almanlar için 
n.l:lh 'kn llzıı:ıdrr. Alman lıava 
kL•\'vctll'ri ü ·tüııı;cler de bavn 
huklnıl:;<:ıt! tanıamı>ıı kazanılmış 
dctı~diı·. Dcniı lıill.lmiyeti inıl
lız'•:.rdc~ken iıiç o!ınnzsa hava 

1 
hAkh1:l ctlni kanınmak, İngllte
ı 1.yi ıı,,f'Jİ\ içi:- 7arnı idir. Eğer 
Almııılr.nn raı:rıır.lıb oldukları 
bamttltr taiımın ettikleri ve 
uınduUnn net.1cderi verirlerse 
0 ıo:ımaın istlli b.!,lı~ abilir. 

Eski Ordıı Ktuııandanlartndan 
Emtıkli G~eral 

ALİ IHSAN' SABfS 

Jale hakkındaki iıılibaım: Onun 
yedi senelik yokluğu, kendi lehinde 
beni büyük bir hayrete dfişürmilştil. 
Eğer Jalenln küçi<klük çehresinin 
hayalimden hiçbir vakit silinmiyen 
şen ve hoppa çiz.gilerini, şimdi bu 
odanın içindeki şu cidden güzel kfi
çükhanımın simaı-ında bulnmasay
dım, dudakları ve t ırnakları boynlı , 
saçları dikkatli bir tuvaletle hariku
ladelenmiş, sıkı etli, biçimli vüeu tl!i, 
dolgun göğüslü, bu modem kııa, Jale 
diyemiyeceklim. 

Mina dolu bir tcbel!Siimlc lafımı 
kesti: 

- B lli)·orum, bilı) orum ne söyJi. 
ycceğini, dedi. 

- Biliyorsan çok iyi öylpy~e .. Ka
rım olduğun gün, Jl\le yok ıııu?. t~te 

- Onlar, bu akşam içln senindir •. 
J alenin nişanlı c.lduğunu öğren -

dikten sonra, bu dudnklan doya do
ya öpmek istiyen Dl"ZUm, bir anda 
söndil. Artık benim olmıyacalc olan 
bu dudakları, şimdi cpsem de ne ÇI• 

kar •.. 
Hatırası hmlın !ı,;in çocukluk, e

vet yalnız çocukluk a.rkııdaşlığındıın 
ibaret knlncak olan bu kıza dönerek: 

BUGÜN 
MELEK 

Amerikanın Yeni DOROTY 
L'AllOUR'u ANN SOTHERN 

LINDA DARELL 

.Meğer Jale, y~di senede ae değiş· 
nıiş, ne dcığişmiş! •.• . . .. 

Bizde misafir bulundukları gün
leı·den bfrindc, ııkqam yemeğinden 
sonra, Jaleyi civardaki koruluk-ta bir 
gez.inliye davet ettim. !ııfebtaplı, yıl
dızlı, latif bir ~nbahar gecesiydi. 

o vakit, saadet bana ..• 
Genç kız., bu s&-.lcrlmden sonra, 

elinin birini avucur,1dnn çekerek, '>a· 
na: 

- Dikkat et, dedi. Bu elin.in par
makları üstünde blı ~ey görüyor mu
sun? Demir sertliği c.Jan bir şey .. 

Kararan " erıınle dik 

- Çok cömertsin, .lale, dedim. 1''ıı· 
l-at ben de bu cömerUl(,-i suiistimal 
cdl'<'.ek l.n•iar vicdan 17. değilim. V:ı
kit geç oldu. Huydi gidelim artık. 
Yann da 1?ideceksinız. Bu gece dl· 
ha fazla uyknsuz kalmamalısın ... 

v e 
Sinemau11da JOYCE COMPTON 

Tarafından nefis bir ıurette y a rablan 

Aık ve güzellik filmi I 
KADINLAR OTEL 
Ayrıca : 1 - Fob d i a y a ı...adi.terl 2 - En IOll 
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z ha • 
Si 

r-- Lig maçları fikstürü 
iki devreli Lig 

maçların yapılacağı 

ıösteriyoruz. 

maçlarının fikstürünü ve 
sahaları bir cetvel halinde 

Bi inci devre 
Tarih Feııerbalv;e stad' -------
22/ 9/ 940 renerh:ıhçc - Bcşıktaş 

> G. Sunıy • İ. Spol' 
> Suleym:ınıyc - Vefa 

29/ 9/ 940 V efa - 'l opkapı 
> 1''. Hahçe - G. Saray 
> 

13/10/ 940 F. Bahçe - Beykoz 
> Süleyımrn:ye - Topkapı 

> ~----

27/ 10/ 9.W }' . Bahçe - K&.c;ımpa~a 
> G. Samy - SüJcymaıııyc 

> 
3/11/ 940 r'. Bubçc - Süleyma.niye 

> G. S~ray - Topkupı 
> Vefa - Kasııupa~a 

10/ 11 / 940 F . ll•hçc - i. .Spor 
> Kaımnpaşa - '1'apkapı 
> Vefa - :Beykoz 

17 / 11/ 940 1". Bahı;c-Beyogluııpor 
> G. Saray - Vc!rı 
> ---

24/ 11/940 F . Batıç .. - Topkapt 
> Vefa - i. Spor 
> G. Saray-Kasımpaş& 

1/12/ 9.(0 F . Bahçe - Vefa 
> G. Sıtray - Beykoz 
> 

::)el'cf stadı 

Topkııpı - .Hcy<Y.:I Usp<>r 
Beyko'L - Kusımpuşu 

Beyoğluspo r - Sülcymaniye 
Beykoz - lııtanbtıl"ı><>r 
KasımpRŞU - Be"Jıkt ş 
Vefa - Beyoğlu por 
Jstanbulspor - K.ısınıpaı& 
Hcşiktaş - Galatasaray 
lleykoz - Beyo-·luspor 
istanbulı;poı· - '.l'opkupı 
Heşikta~ - \'efa 
1stıı.nbulııpor - Hcy ... gluıı.,or 
Beşlktae - Bııykoz 

Galat.aııoray - R"yoi'luspor 
Beşlktae - Süleyuıaıııyc 

Ka.~ımpaşa - Sü!(•yıııanlye 

Beykoz - Topkapı 
Beşiktaş - İııtanbulııpor 
Beykoz - Sfileynıaniye 
Be,iktaş - Be~oğluspor 

Kasunpaoa - Be~oS.:-iuspor 
Suleymaniye - I"t•nbulı;por 
Beşiktaıı - Topkapı 

ikinci devre 
15/12/940 Beykoz - Kasımpata 

> T. Kıı.pı - Beyoğluıspor 

> - - ---
22/12/B•O Beyk°" - 1. Spor 

> lh-yoğ. Spor-3üleyma. 
> 

29/12/940 
> 
> 

5/ 1/9.U 
> 
• 

12/ 1/D.U 
; 
> 

19/1/ 941 
> 
> 

Vefa - Beyotluspor 
F"'nerbahçe - Beykoz. 
BP-şlktaş - G. Saray 
F. B.ı.hçe - Kaımııp&fa 

Beşilı:tııış - Vefa 

i. Spor - Beyoğluspor 
F . Ra~e - SüleyD\&niye 

G. Sara>' - BeyoiluıtpOr 
I!. Bıı.~ - i. Spor 

26/1 / IMl Süley. - Kaaımpaea 
> l". Bahçe - Beyoğiwıpor 
> 

8/ 2/941 Reykm: - Süleymaniye 
J<'. • Bah~e - Topkapı ) 

> ----
10/ 2/ IMl Beyukluspor - K . Paşa 

> J. Spor - SüJ•!"ı:naniye 
> 

Siileynıaniye - Vefa 
Galatasaray - Jstanbul•~r 
}tmerbabçc - B~ik~ 
Vefa - Tophpı 
Bcoiktaş - Kasırupai& 
Fenerba~c - Galatasaray 
Siılf'ymani~ • Topkapı 
iatanbulşpor - Kıtıump-..a 

İstanbulapor - Topkapı 
Beyko-ı - Bey.oğlnı.por 
Galata ar&y - Suleynıaniye 
Ytfa - Ka.ı;ımpafll 
Galata r y - 1'opkapı 
~iıcw., • Reylı:rız. 
Kaıumpap - Topkapı 

,B~ktao - Suleymaniy"' 
Beyk« - Vefa 
~ykoı - Topkapı 
B~lktat - 1st.ıınbulııpor 
G!'l&taRaray • Vefa 
Beşıkta.e - Beyogluspor 
İtltanbulspor - Vefn 
Galatasarlly - KMıınpap 
Re.şiktao - T,,pkap ı 

J<'erıerbahçe - V dıı 
Galata11aray - H.-ykur. 

\, • • • J 
Galatasaray ile 

Suriyellleria maçı 
Şehrimizde bulu.ıan Sudye'ı fl..l

bulcülcr bugun 11aııt. 17 de Şeref '>t:ı.· 
dında GalııtaYra\ bıriı:cı futbol ta· 
k:tmile karı.ıılnşacıı.kll4 ı·dır. Galstasa
r•y bugıiı: !lliha)·a cıı kunetli şekli
lc çıkacalı: ve yarırı da İstanbulspo
:ra karşı ayni takımı oynatacaktır. 
Galatasarny t.ak ı ntıııın milli kume 
ınaçlarında oldugü gibi ıki gün arka 
a rli ycmfhyp cnıfhyp cınfhy cmıııın 
.arkaya maç çıkıunıa ı sadece gelect'.k 
hafta kuvntli rak.ibı Fenerbahçeniıı 
kaı tı ısına dahıı antrl'nf' bir şekllıle 
ç.kabiiınesi ıçindı r. Suriye takımının 
d11 İzmlrde aon eldü ettiği netıceyi 
~ozonilı de tutacak olvmak bııgunkö 
maçın sıkı cereyan ed«eğıni t.ahrui11 
edebilJriz. 

lstanbul tuia birinciliği 
Y.arır. Dağcılık. kiiibii tenis koı t

ıarında İıltunbul b ı ııncillii maçluı • 
na bıı!ilanacaktır. Bu maçlar elimi
na~yon usulile 1apılacaktır. 

Bolu seçmeleri 
Bu akşam Sülc:;m•niye kHibü u
nunda boks miısubekaları yapıla
ktır. Bu miiMbt\L.tıJu sonunda ıe· 

ıecck hdtı< Ankarıı boksörlerlnc kıı ::
fl.l çıkacak J Uı.ni)ul ei:ıpi se(ilecek -
tır. 

Mahalli idareler Unaum 
Müdürlütü 

Ankara, 20 (il UQtısi) - Ankara 
l!dediye reı usvinı Rauf. Dahili 
'!\( thalli idareler unıunı mud6 rllii'ti
Cf' ı:etırllecektir. ................................................ 

Taa-riri Efkar 
Nüshası (5) KurUJtur. 

1 Ab C:.-- • • 1 Tirklye 8-St one -r-• aıta içla 1~. 

Senelik ............ 1'to J(r. 2'700 K.r. 
Alt.J aylı le • . ....... 7i0 > U 60 > 

Üe aylık ••• • • • . • . . .. 400 • 800 > 
Bır aylık ............ 150 • JOktiar . 

Fenerbahçe takımı 
Ankaraya gitti 

Eskışclıfr Demiııspoı takımile Tür
ktYt" bırıııdliği maçım oyııanıak üze-

re dun Fenerbahçenın B takımı An
karaya hıu-eket et:rnıı.ıtir. Takımın 

~inde uç blrınci tliktm oyuncW!u da 
bulLwmaktadır. Hunlar bueiin ilk 
maçı oynadıktan 11ı>nra akşam döne-
rekleı· ve yarın sahatı ~hrinıi?.de o
lal·ııklıu-Gır. B takımı pazar gunü 

ikinci nıaç ovnat.lıktan aonra istaR-
bula hare~et ·W~l·ktir. · 

Zelzele mıatakaaa içi• 
icil tedbirler 

Anhra, 20 (Tuı.-fd Efkar) 
~ebele raıntalcaı1ında tetldkat yapa n 
mülkiye mlifeU.ıtlcrı -.erdiklerı ra -
P,orlarda kışın yak!ıa~ıaası dolayııdln 
acil tedbirler alının.ıs: Jiı.ımgeldıi'ı
l'!l bitdfrruı§lerdtr. Al:&kııoarlar 5!:1 
koye kereste ve Çll'l ı;ı=vkıyat.ına ltat· 
laaıflı.rdır. 

Yeal köy enstitüleri 
Ankar.ı. , 20 !TelP!onla) - Bu .we

ıte ll~'llmış btıluııau 14 köy enııtitü
~Onc biı'.lllC'ltc•l'lli d .. Hoıoln!Mo a hın 
tal~JC ıiaba alınıtı.: 11kt•I'. Talebf.lerı 
,•IJiyetll'rde ilk lı!tl: l!ll\t müfet.t4Jc
rı, gezıcı ha.ş ütrel111cnler, nahiye ve 
'""Y baş ôğret.meıılcıı ı:oııtıerilect.>k üç 
ım~ll naaııet ara .. ıııdan r.~kler · 
dir. 
Aydında \,ir talebe y urdu 

açılıyor 

Aydın, (HuııU&İ) - Şebriaüz
de öğretmenlerimizden n Kemal 
özlcaynalc ve Avni Deniz"in ida
retıinde .. O kişilik bir talebe yur
du açıln:ıalc üzeredir. Bu habef' 
bu rada m e m m m iyetlc ka rttlan • 
mııtır. 

Yurda, huiçten gelf:nler adıına
caktır. 

Büyük casus rom .. ı 

SU~UN· _~ C~ 
YERiN KULAGf VAR~., ~ 

N•kleden: CiM MİM 
Generallere, niıfıaalu hiikiımet a • 

ıbnılarına inwı~ Mektuplar gôn41e· 
rı or, en yakın arkadaelarını U•· 
ıı.ıediyoı· ve o urkadıışlarıo kendi a. 
leyhlerfndc nkl& gclmedik sôt.ler aaı·
fct.t.iklerini bildiriyor, hükumet a • 
damlaı-ının biriblrlerlnr. kar~ı ~.sle· 
dikleri itiınadı sıırımııya çalıtıyor -
dulc. 

H.lrner diter r;azctelerien de bazı 
kcpukhm elde etıniye muvaffak ol
uştu. Onlar Va!:tasile heyecanlı na 

:f,erlcr işaa ediyoıduk. Bir gün bu 
gazetelerin birinılt• lr.r harita çıktı; 

u harita İngllkttıı.in Alman tehli
&.:tii karşı.mda i ~·l e«eceei yeılerf 

gô6teriı·or ve bo lOO)'anda Holanda 
da bu hudnLlıtnn içıne alınıyordu. 
Bu haritayı biz Lttdwlg'hı daire ıa· 
d i al etmiş ve Hlı ner vasıtasile 
ga~rin birinde neşı-ettirmiıtik ... 
Bu lıarlbnın ne~tı efkirıumunıiyey; 
iyiden iyiye earstı \'e halk lngifüle
rc ısiiı>bc ve teı·eddiitle bakmıya bat· 
ladı. 

O sıraıla memlekette bulunan 120 
biıı Almanuı llstelerı Te adrMleri de 
bac ı:elmişti. Onınrla aliıkadar olu
yorduk. Hepsinin adre11ine birer 
moktup yazarak ve bu mektupları 
Bcrlinden göndcrıyorınuş gibi, mii
hürkri taklit edt'reı.. onlara etsı t a -

k rs s ~ a s ekir s ağı b s d es av d -
rcı acı 

Nişantaşında Karakol Karşısında LiSE 
Eski 

Feyziye IŞIK L İ S E Sİ Yatılı 
Yatısız KIZ ve ERKEK-LE YLI ve NEHAR 

, 

ANA - İLK - ORTA - LİSE (Kız Erkek) Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Şehzadebaşı polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 Türklyenln en e,.k: hususi Li.sP~idır. Kııyıt ve tec<lill i kayıt ıçın hcı· guıı müraı'uat ollı1111 hilir . 
'l'nrifıı aıne i!ltcyiniz. Tclı•foıı : 80 W 

BIA HAKIKA T ! 5 5 (O)~ fD\~IQ\ l~-
LııV~ \f ~ Muhterem müşterilerimlziıı nazarıdikkatliıe: 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EK EM 
21 EyLiıl Cumartui 

7 .... O Pr grnnı H ııwı.\leket saa t 
ayaı ı, 7.:l'i Miı:r:ıh. . Hafif Program 
(Pi.), ö.00 Ajans ııaherleı·i, 8.10 Ev 
kadını - Y<:mek lı tı:-c ı , ı:s.20-8.30 Mu
zik: Hafif programın devamı (Pl ) 

13.30 Program ve memleket uat 
ayarı, 13.35 Müzl: : )!uhtel if ş:ıı·l.:ı

la r (Pl.ı, 13.50 Aj ans haberleri,! 
14.05 Müz:k: Plükiıırhı muhtelif ş·ır
kılıu- programının CIC"ırnıı, 14.20 :\lü
zik; Rıynıseticümnur llıtndo"'u (f3eC: 
Ihsan l\ilnı;er), 15.00-15.!.40 Müzik: 
Operet parç.ıılaıı V•' vıtl lcr (Pi.). 

t!i.00 Program vr: nıemle-ket saa-:: 
:ıyarı, l .05 :'.Hız' ı . : <"ozban<l {Pi.}, 
18.30 i\lüz.k: Çıga, t•avaları (Pi.), 
ı 8.40 M üılk : Radyo caz orkestrası 
(İbra hım Özgür idaı·esinde), 19.15 
Alaturka nıusıkı , 19.46 Memleket n
ııt ayarı ve ajan.> hnbn·leri, 20 OV 
1\f iızik : 1-'ıı~ıl heyet•. 2fı.30 Konuşma 
( Günun meseleler:\ 20.50 Alatuı·ka 
musiki, 21.15 Müzik : Gitar soloları· 
GitarıRt Can A} ı;rrs tarafından, 
21.30 Radyo gaz1ıı.ı~ •• 21.45 ?-'ti't.lk: 
Radyo sal n orlı: ' ıtr: sı. !!2.30 Meı•l· 
IE'kE't saat ıı:van, ajanı:ıı haQerteri · zı· 
raat, esham - tatı' !ı!.t., kanıl>i ·ı ı -

nukut oorsaıu (Fi.,<ı ; ı. :!2.50 MCr.:k: 
l\adyo salon ork ... t. ı.H procra'll ıam 
,;e.,.amı, y8inız ur.u ı dalga p<Hta•ıilE', 
~~.60 Ctııehi dill«>ı~e konu:,ına (yal
nız klöia dalıc• p""tllsile), 2ıuo Mü
zik: Dans müdti ( rı. 1, 2a.2li-2.:l.~J-0 
Yarınlı.:ı pr\)ıtram ve kapıı.nıt. 

işçi arıyanlar, 
+ M SlrlUR - İnhlııarlu iclıue..~

ne. Orta tahsilli; Yaflnı !!l - 30, nıu
rac"'at 10/ l 0/~40, rııuıcabtluı imtiha
nı 1.(/10/ 9.(0, iııurnbul ve Ankıında , 
ist.anbul - Ankara Umıu•ı Müclur
lliklerintı müracaat. 

+ ECZACI - Kiı~ük Yo~llt n 
K.ırklarch için, yaş azami 5~. Askeri 
fabrikalar uıt1unı nıudlirlüiı:fıııe 
1110/ 940 a kadaı müracuL. 

+ DAKTİ/,0 - · Maaş 10 lira. 
Sut: Oıtıunt'ktep '1"1.t•1unluğu. 2:'. { 'H 
940 ... kadar miı.Jdeıumunıilite mu -
racaat. Jıntlhan l::4Nt ~40. 

+ DA Yf:1' - C:. H. 1'. BtifQglw 
lliıtıııyitıağa St11'' Ucag' Rtıiııligiıl · 
den: Ocağımızın· yıllık kongresi 
24/~1!14U sıtlı giıııu ~aıı.t on "ekiz bu
çukta Beyoğlundıı Ai\'acamıl yanııı
dakı S11k!7.al'tacı caddesinde 2 ııumıı· 
ralı apartımıuıdakl ouıo unda )'"apı 
lacaı,.,ndan ocağımu:dn mukayyet biı· 
tün arkadaşların ayni günde muti;,. 
ka ~rifleri ehemmiyetle rıca olu 
nur. 

, SiSLi TERAKKİ ' 
LiSESi M0o0RL0G0ND!N : 1 
Eııas talebe lrndrolarımız dol

muştuı·. Devam edım miıraca

atler knTşı ındu sınıflarını.ı•a 

(Yeni ıubeler) açmıya karaı 1 
verdi!... Jıı: ayı~ olmak iııtiyt'nle

rin acele 1ltmeleri .icap ~ı·. 

Üd:11"'1.r Stıllı. Btı1?ıei HukMk Hcı

ktmlıgltıdı!,.: 

Uskudarda Karlık bayıı·ında Ha
ıem isı.:eltti eoka~ır>da Hl No. lu ha· 

nede Ayşe, 
Hazinenin Kıı.vseri hashme~iııiıı 

!!32 SCllL'til teftış · hcsıı. bıı.tı netkeı;in
de 49 lira CO kuı uıuıı zevciniz Ah
met Cenı:Jiıı borcu olclu1.:untlaıı taıı· 
slli kansı olmanız hıı. ebile ııızdeıı tah 
sılı davasının ca ri ı•ubı&kenıesiııde, 
ıfan,.u yıapılnn teb!ir:ıı.tta nıoayyen 
!!Unde mahkemt-ye ~l~eıııio oldugu. 
nuzdan gıyaben muhı&kemc icrıuıııa 
ve muddei vekıli er.babı !Iİİbutiye o· 
laıak vesaikinl celse! itıyede ıbraz 
~-eğiudt.n bahfıılc l\f. G. kaı arınıİı 
llinen tcbligine ve muhakemenin 
11/10/940 çurvamlııı cunu saat 10 ıı. 
tıtlikıııa karar ver il"ıio olmakla tıı
rihi ılin<lıııı i\ıbıır~n beş gtin zarfın· 
da i~iraz ct.MedlğinlY ve ıııahkenı'.!ve 
,:clruediginlz takdird ıııuhakemcye 
kabul ed il mıyerek gıyabıııızda nıu · 
hak.eme krll lulır.a.:ı>.tı gıyap l:ar.ı· 
rı makamına kaim cJıııa u1.ere ıli · 
nen ~blir, olunur. ı ~.W - 624 l 

llıua.t verdik .•. 
Alman nıenfaatlerine hizrMct et· 

ml'k için vazife aldıl.:larını unutn~

malarını. Holand41 ıle Almımyarıın 
ırkan kardeş olduklaı ını et~fa yay
malaıını ''l' bır gt.in gelip lngili1!le
rin Holanda:vı ıogal edcceklerını her 
ltaııe soyLeıııe!erinı tembih ett.ik ... 

120.000 ınektubu matbaada ba -
t.ırmışbk, bunlann po11taya verilerek 
ı:ünderilmcs111in kolay olmıyacağını 
tahmin ctm~ ve bundıın Holanda 
hii)ı;fiıın~tinirı habf!rtlar olablleceğıııi 
tahmin l'tmioiik. f'rtkaı nıektuplarııı 
yarısı ycrlerlııc ,ıtmi~ olsalar, bu 
rlahl l>izını ıçin btiyilk bir kazan'\ 
olacııkt.ı. Hükünıetin at•.ıı bizim e>e 
geçn~ınlıe mi.nidi. 

Di(er taraftan Ludwıg, b'U 120 
bin Almanın baı:ı ileri ıı;elenlerlle de 
al~ka temin ctrnio, onları faşi~t 11 -

sulil niımma bağlıyarak Holanılada
ki Alnumları te~lf&Uara bağlamış
u. 

Bertin i'aaliyetinıizden rueuınundu. 
İlci r;üzel kadın ajanımızı & ralı1:e 

-Pırlantalı V'l elmMlı t:ııat demek, bir kelınıe ile ::ilNC:ER SAATİ 
demek Ur. Çüııkti : 1 

Pırlantalı V (' «'lıııa lı sııatlel'in bUtün hakiki evsafı meşhuru 
alem olan SfNGER ı;antlerinılc toplanmıştır. Ruuıın icin: 1 

Sıınt alacağı nız zaman. terc<l ıliitırliz Si:-.GEH sn:lt i l\lınalısınıl'. 
ve !'&atin ü:ıerınrlekı SİNGER markasına, müf'-. ... esl!nıizin atlresiııe 
dikkat etnıt'niz lıu.1111dır. 

~!odayı takio l'\len her a sri kadın için kıymetli taşlarile 'fe ne!il'I 

işlenıesile hııkikı1t.en nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulÜ<le 
cSi~ca;R,. 11aatine sahip olmak adeta bir ;;aadettiı'. 

SINGER to. '27·A 108 elmadı -ve S pırlanta 230 l.\ra 
o. 27-R 12fi .. ,, 8 v 255 ,, 

~Em•allerl gibi ıs sene garantilidir. 
• SINGER SAA TLERI Matazaaı - İstanbul , Eminönü No. 8 

... 
Universite Rektörlüğünden: 
Orta öi'retim miieşse elerine yabancı dil öğretmeni yetiştirmek ma 

.'!adile Xf'(ien yıl il!tanbul Üniveı·site inde açılnıış olan trıınşıııca, fngillue 
ve ahıııuıca kurslarına bu yıl da aşağıda yıı.zılı şaı1Jar da)ıiliııde yeni
dM 60 talebe ahl'\ aktır. 

Bu talebE' bir yıl İstanbul ÜniTeısite11indeki yabancı dil kurslarına 
dev;ım edect"k, bu nıiıddet zarfında Jıerbiri~ ayda 30 ar lira huçlık ve
a ·ilecektir. Bu htr yıllık tedrisatta ıııuvıı.ffak olanlar siyasi vaziyet nor

mallt'şı.iti takdirde tah~illP.rini talniye e-tmek üzere, bir yıl da dilini öğ-
2-endıl.lc:ri m.emlek~t«> gimdedlecekler.hr. Bu talebenin seçıııt• ıııııavları 5-i 
t~f'İn ~ünlerluıl(' jstanbul ÜniYer itecinde yapılacaktır. 

Sınava f~tirak edehihaek için : 
1. - Tiirk olmak, 

2. - Yerli veya yabancı bir kolej nya füedl'n veyahut bir oiret.
men okulundan megu" olmak colr;unlult ııırt değildir.> 

3 . - Üııher&~ 3 Birlnciteşriıı 1940 da teşkil edile<:l'k sağlık ko
mis~nunea nıwayeııe. edilerek tahsile mani bir hali olmıulı~ıııı bildiren 

hır ı:ıpor almış bulı.uuııa1' şarttu·. 
SınaTda muvaffak olıı.nlartlan tahııril müdtletleriııln iki mıııli Maarif 

Vekileti emrinde çalıtaul..larıııı tesLit eden hir tnahhiihıame alınacak

tır. Tcdrtiıat heı· güıı Üııl'fer.3itPde sabahtan nJ.:şanıa kadar devam e<le· 

cektir. ,Kur!\ lalt-be6inin haı-iı,;le bir ~le nıeşı?ul olnıaına!lı şarttır. fünava 
girınfyt' talip olanlıtnn eu gt'!Ç 1 T('şrin 1!!10 akşamına kadar İııuuıbuı 
tinlversit.esl .Rt-kli>l'!i.ığüne tahıııl -veııikal:ırı vf' G foto~ı·aflıt lıirliktı- ınl.i-

racıı.at etmeleri lil:r.ım<lır. (~!155) 

t. GENÇLİK 
2. GÜZELLİK 
3. SIHHAT 

iste yük. ek bir krem· 
de ara nan bu meıtl· 

y etlerin hepainl s ize 

KREM 
PERTEV 

te m in edeblUr. 

1 - KREM PERTEV : 
Bir tuvalet oıiiltah:r:a· 
rıdı r. ince bir ltlna ve 
yapıtı,ıııdald hususlyet 
itibarile yüzdeki çl ı· 

&I ve buruşuklukların 
te,ekkülüne ml nl olu r. 
Deriyi r enç ve rergin 
hl tar. 

2 - KREM PERTEV : 
Bir ıöıtellik nsıtHıdır. 
Genltleınlt meaamatı 
aıkıştırarak ciltteki 
p lirt ük ve kaltucıkları 
giderir. Ç il ve lekeleri 
izale ed er. Te al mat ve 

~~::;;;;::=.;:::;:=~ t ef f af bl r hal e r ~ tlrlr. 

İmtihanla memur alınacaktır 
inhisarlar Umum ıMüdürlüğündel1: 

A . - Teşkilatımızın taşradaki nıOnhal memuriyetlerı tçııı lsl'
11

" 

da 14 10 · ıı.ıo pazartesi günü bir miısnbakıt inıtihnm yap•lacaktır .. ,11 

H. -- İmtihana ~irnıek istiycnlerin rışağıdu yazılı vasıf ve şıır 
haiz olmaları lazımdır : 

ı. _ J!:n az . or~ tahsilini bitirmi~ o1nıa~, billı'.,, 
2. - A~kerlığını yapmış olmak veya mı:cccel bulunmak, . ıııı•~' 

her ıki halde de ~on yoklanıalnrını nüfus ciizd:mınrta kaydettirrnı~ 0 

~ . - - 21 yaşından aşağı ve 3-0 yaıından yukarı olmamak, 

4. - He-r iklimde vazife ğörebile<:ek der<Y.:cde sıhhatli olmak• );, 
o. - Akrabasmdan olnııyaıı iki zatı ı·eferans olarak güstcrıı•t 
G. - Tiırk olmak ve ecnebi kadınlarla evli bulunmamak, 

7. - Mektebe devam eıler talebeden olmamak. •rf(ı• 
C. - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı mOsbite ve üç fotoı; !d' 

birlikte cGalatada Rıhtım eadde!lnde \'eli Alemdar hanında uınufll \ ,. 
diırlugumüz .)teınurlrı Şubesine> 10 1 10/940 tarihine kadar mürae&• 

ınelidirler 

İmtihırn menuu şunlardır : 

t. - He:sap ve hendese. 

e. - Yaıı 
3. - Umumi malumat <Hayat .Rilr:isi, Cağrafyu 
4. - Li,.an ckonuşma ve yazma> ihtiyaridfr. 
Eı:n!'bi liı1anın:ı. vakıf bulunanlar hangi li aııı bildilı::ledni 

ı·ine ya:r.malıdırlaı-. 

N01 : ,ıııd' 
l 1 •r• ı. _ imtıhan netice~indt' ayni derecede muuffak o an ar 

yabancı ti11ana vakıf bulunaıılar tercih edilir. . t1rrııt 
• o _ İmtihanda kazananlaı·ın muvaffaldyet ve tahsil va:ı;ıfe...ııılt~ 

- · . . t•1· 
dnecelel· üzerinden ücretlerı t~bıt edi!t'rt'k 

of 
göre bareındeki 

yapılır. 

3. - Taym !"dildiği 

beş gün 1.a'!'fıııdıA kabul 

ipt a I edilir. 

·~ • • . 'btlretl 
malıal ve vazifeyi teblır; tarıhınden ıtı tıı1'1'fl 
ile vazlfeııi ba~ına gitmiyeıılerhı t,ılyln 

(8611) 

--
Üniversite Rektörlüğünden: b:ııı" 

1 • Vll> 
Fen Fakültesinde cGalenik> doçentllj:l-i açıktır. NamT.et erın • iP' 

dıl ııntihanları 2 Birincikanun 1940 .,,azaıtf'ııi günli yapıla~ktı::..ı.,cııııl 
k • . .. ~ · Vf' hU ı J' 

lilerin sıhhat raporu, b~ fotoğraf, nüfus tez ·ere~ı omegı . 5 1 ıd11C 
gı,3tr.ren fi~JerilE' cfışler ~drls işleri kalemiııılen ıııtcnel'f'ktır> 1 

54) 

teşrın akşamına kadar Helttôrlüğe mül'acaatları . ~ 

Kiralık Ev 
BE'r'Ol~I.C'~'l'N f;ı\' /ŞJ,E/{ 

n:nisnE 
~ oda mobilyalı. \;alcrif er, banyo, 

hııvaga:r:ı ve her türl ü modern kon
foru huız blı· apartımaıı müsait fi
yatla ki roya verilecektır. Müracaat 
Telefon : 24:365. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Müteh\lssısı 
Div•mynlu 104. 

t.luayımf' saatleri: E'a:ıaı· hariç 

her arun 2,5 •• Tel : 22398 

Ua/nldcıı Sıcllı. Hfrmci Hııkuk HQ.
lı:imlısjuıde;ı : 

Usk1JdıArda Ayaznıı.da Asnıalı ı>O· 

kıılı.a 11 Z\o. lu h;uıedc malıye me

muru U&'ırı BerL:cz nezdınde Turgut, 

Hazine-nin leyli ve nıeccani oluak 
okunıııkla ol<lugunuı. Teknik okulu
nu bilıv.ebcp terk<'ltıgınızden dolayı 
84fi7 No. Ju kııLnun mutiblnce öde
mekle ınükellt'f oldu~unut ı•O lira -
nın tahıili davaıııııın cari ınu hakc-

Operatör 
Doktor 

Sadrenin Onaran" 
Beyoğlu Mia ıok• 

1 Gökçek apartaıaıll 
Numara 1 ~ 

7.iih l'eııi 1:1! cilt lıastalık/tSrt 

Ö et Dr. Hayri 111 ıi 
Ö"leden sonra Beyoğlu Ağ•<'•ıı:, .. NO ~ 
karşısında Hasanbey Apt. 1 • 

Telefon; 4a586 ___.....-: 

20 - 9 - 940 
Londra 1 Sterlin 
N•vyork 100 Dolar 
Parla 100 Fra nk 
Mllano 100 Liret 
Cea•vr. 100 lav. Fr. 
Amster. l<W Florin 
Berlln 100 Rayt,ın. 
Briikael 100 Belıa 
Atına 10~ Drahmt 
Sofya 100 Leva 
Prar 100 Çek Kr. 3 - KREM PERTEV: 

Bir cilt devHıdır, Deri 
ıruddel erlnln lfra:r:ahaı l mesinde ılilnen yııpılaıı tebligatta 

nıu:ıyyl'rı günde mahkemeye gelmc
ınış oldu•uııuzdan ıııuhakemeniıı gı-

1 ynben kr .. ~ına ve müddei vekilınin 

Madrlt 100 Peçeta 
Varıova 100 Zloti 
Budapefo 100 Penıc; 
BUkrE', 100 Ley 
Belırad 100 0111&• 

ciltler için yarlı Ye yajh cil tler için ya;sız 
h~•İ tüp ve Tuoları yardır. 

esbabı ~iiLut.iyetıinı ıbraz edeceğin· 
ılt'n hı\hisw 15 gün müıldeUe llaııen 

1 M. G. kaıarının t.eb1lf:inu ve ıııuha· 
kemenin !J / 10/940 ç11rı;ııınıNı giınü 
saat 1 O a tali kına kınat· verilmiş ol
makla ycvın ve vakti ınezkürda mah 
kemt-ye gelmrdiğiııi:r. v~ müddeti ml'Z· 
küre ı:aıfında itiraz etmediğiniz tak
ifirde gıyaben mul.akı•meye devamla 

j mahkemeyll de kııbul nlunmıyacağını7 

1 

gıyap ';c~r:nı ma~~ıııına kaim olnıok 
iiıere ilanen teblw olunur. 

··----------... ---------- (940-205) 

Wilhehniııe'nin ıauyına hiznıet,.1 O• Holandanııı bir ınuharebe ı;ahnesi 
l:uRk sokmuştuk. Ba~vı-kilin çocuk. hl\line gelmeııini ist"ı se, o uımun tl c · 
larına l>akan biııinı ııjanların111.da11 ci olııcagrnı ~öyl~mı~. yine bir ı:uıı 
bıriydi... kııına, askel'leıdeıı nefret cttiğiııl ve 

Ekı.igimiz fesad tohumlarının her U7.un ZaAıandanberı harbe ginııiyeıı 
gün bıra:r. daha inkl~of ettiğini ve Holandanın askeri gücünün ne olııb ı
ortn:va attığımız rı i fak cse;ırıin nıil- lcccğini ba,kuıııaıı<lııııdan sorduğu 
Jeti h~ı· ı.rün biraz daha ikıyı böldu- zı.ıman mü-bet biı· ce.vaµ alamadığını 
ğiınü müşahede edıyordul.:. ilave etm~. 

Artık su t~kilitının planlarını ve Diğer taraftan tıılır ikCıtımız le•i-
sulllr açıldı~ı zarııan Holandanın ııu rini dt- g~ternıişti . Hemen heı• ün 
mudafan planlarıııı ça1'?'1anın zama • .şuıada ?uıada ".'-l~anlarııı I,chis.tnnı 
nmın ıelrliğlne hük11ıettıııı ve bu iş· b!r su ıçer glbı ı,gıı! edec~~l~rı Ye 
de Hil'lleıiıı de ~u-dımıle faaliyete yıtıf' Almanların Belçikayı çıgnıyerck 
geç tını: Parlse kadar inecekleri söyleniyordu. 

Holt1ndanın $1t müdafaaıı ~ H.olandaya -gel.ailcteııbcri muh-
telıf v~ılel"'rlP :!'> hın Alruan mem-

planlarını nQJll çaldık 7 k('tİR mllhte)jf yerJetİnP g'Ölllit'rİ)mİŞ· 
Kraliçe Wilhelnıiııe'nln Slll'l\yınıla· li. Bunların isinılel'İ bize bildiı1li -

ki hizmelçfü'r, hoşumuza gıdec••k ha- yor, biz rle onlara bırcr suretle ha
berler getirfyorhudı. Onlardan ev- ber göııdeı·erek talimııtlnıız dııhilin
vc!a Kraliçenin harpten feykalicle de hareket etmelerini emre<liyorduk. 
ko:-ktugunu oğreumiştık. Bir gün kı- Şurasını tebarüz. ettireyim: Bu 
zıu:ı, Almanlardan ~min olduğunu, 2fi biıı Almandan ancıık beş bin ta
onJardan bcrhııngı bir tııarnız bek- neı&i Alman pasaportilc gelıni~lcrdi. 
lt'nıediı:hıl, f kat l.ıir guıı haı p taliı T>i'-rer 20 bini muhtelif sııemlekeUe-

riıı rıaın ve lıe..abııı;,ı laııziııı cdilnıiş 
ve:;ı\.alaıı ellcdııde tutuyorlaı dı. 

Sağa sola gondtıılıicimi:ı 120.000 
mektuptan bir çoltlan Holandıı Milli 
Enııııyet teşkilatının eline gt."\:ıniotı, 
Ha~vekılin yanıııdukl arkadıı.şınııı:· 
daıı oı:ı·endiğimizc gore, bu yeni va· 
zi~eti tetkik eden hükümet ne yapa 
cıığıııı şaşırmıı:, Alnıanlarla arada 
bı r ihtlliH çıkarmamak için hiıdis~
ye hiç mut.tali olman.ış gibi hareket 
l derek aşağıdan aşağ ıya vaziyeti u
ki p etmiye karar vermiş. Bunu Al 
ıııaııyuya bi!Jirdiğınıiz zamnıı, fcv
ku.lide takdırkir bi.· et:vap aldık. 
Jlükünıetiıı aczin; gö11tercn bu hiıli 
scyi Ol'taya koyduğumuz için çok 
takdir edildik. 

Hiıner fevkalade ıri çalışıyol'ılu. 
Jlilkuınetiıı gazetelere yaptığı teblig
leri onun vnsıt.asil • rlde edlyol'duk. 
Yüzde seksenine kulak asılmıynn bu 
mahrem tebliğlerden de hükümet!n 
tRkip etmekte olduğu siyaaeti anlı 
ynrduk. 

(OovMnı var) 

-Yokoha. 100 Yen 
Stokhol. 100 l.veç k r. 
Moık•n 100 Ruble 

'.==============~~ 
ESHAM VE TAHVl~ 

Ttlrk T icaret Bnkaaı aarrı• 1·;, 
Sıva• • Erı:uruın 1 1'",4 

.. s 20· 

' 2'1·o 
m tl'meHll pe"şln 
Merkez Bankası pe,ıa 
T ürk Borcu l petln 
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ıoJ,S~ 
18,7· 
21.0' 

~ " Er ant 
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Gün: 2'S H 

Valcitlv 
Ezani 
s. v. -Glln•ı (Yarınldl 11 39 
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