
iKTiSADi YbROYOş I 
Mecmuasının 18 nci aayıaı çıktı 

Papiyekuşe kadar nefis bir kağıt, iki 
renkli kapak 28 ulalfe, aefl.a resimler, mon· 
taJlar, Profeslir Şükrü Blban, Muhittin Blrgea 
Profesör Subhi Nuri ileri, Muhlis Ete, Atıf laaa 
Ye daha birçok değerli imzalar •.... 

Cumartesi 7 EylU1 1940 

Dürüst olmamak en bügiik 
korkaklıktır. 

Plutarch 

UMUMt SATIŞ YERi : Ankara caddeet 
YÜRUYÜŞ KiTABEVi 

Başmuharriri: MÜSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 
L 

(Şerht 2 ncl aablfem\ıde) 

_J EBOZzlYA zade VELiD Telı. Tamriefkir 1stanbal 

' 

1 Dün Londrada 
39 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

MAARiF, GüMRüK ve iNHiSARLAR 
VEKiLLERiNiN BEYANATI 

lngilizler dün . . . . 
Rodos adasını Gümrük ıtlerımız: j Maarıf itlerimiz : 
bombardıman Yeni gümrük kanunu - Gümrük 1 Köy enstitüleri - ilk mektep 

ettiler komisyoncuları kanunu - -Yeni muallimleri Orta öğretim 
Loııdra, G (A.A.) - ll ava Neıa· i •• • B k • l • l • M h / 

reti tebli~ ed ıyoı·: (;er» yamıııa ka·j an reDore]ımz- OZU sıgara ar lŞ erı U te it tedrisat 
dar gelmış olan nıiıtı.:ııınıim rupor · 
larılan anlaşıldıgın" göre, dünkü 
per~r>ınlıc guııü beş ılueınan tliyya· 

Moınt• miıel ik nci defa Rumanya talatına çılııyor. Euue!ca lıüçükk.~n bir aralık 
kral olmuı, lrılr'!t .baba•ının Rumanyoya cır1tlati iınrin• m•11kiini terltetmiıti. 

ba6au, m·!ıf!tın '".uhab6etini v• itimadını ltay6attikten •onra, ot/undan 
tu.ım cıldıtı tocı ~•11e ollun• d•or.tti 

"' 'ı·~·s~ .rl~~ıa duşıirGlmuştılr. Bunlardan 
bıı ısı l ıtncs nehriııin sahil batan·a· 
lıuı t&rafından saat. 11,15 • doihu 
ılüşürülmüştur. Bu ~uıellı dün diı· 
şıı riileıı tayyarelerin adedi 89 a IJI\• 
liğ olmaktadır. Ylrmı uvcımııt ka -· 
yıptır. Bunluın dokuıunun pilolları 
salimt'n avdet ctmi§lerdır. 

= 
~~itin 1.aı• .... ······ ........ . 
lCarşalıklı 

1 Lord Halifax IKra/ Carole Berlin bonıbardımaıı edildi 
Loııdnı, G (A.A.) -· Hava Ne::.a

:retı teblig ediyor: Dün gece İngllıı 
1Joınbard1111aıı tayyareleri, Baltık dc
ııızı üzeı ıııde Rtettin:; kadar dO~ııınn 

1 
gene baıladı 1 

F' ransız cephesinin kanlı vu . 

1 
kuatındanberi fasıla verilmiş ' 

nutuk harbi bir nutuk 
İrad etti 

Büyük iiritanya 
Transilva\ıyanın ~ 

Macaristana 
ilhak karar. nı 

tanımıy.or 

~ •rı karıılıklı nutuk harbi bugün-! 
Ukde n~ksetmit gibi görünüyor. 
b lehdıtli nutku M. Hitlerin meı
l>t~ P~opag~n~a Nazın M. Göb
~ 1 soylemııtı. Ona derhal, Jngi
" liarbiye Nazırı M. Eden ce • 
~~ verdi. Arkasından, çoktan· 
b ~· susmakta olan Alman Devlet 
'\eısinı"n s·· 1 • · d" l d • ._ • ı Loııdı:ı. G ı A.A. l>uıı ık§aııı 
L oz erını ın e •• ve nı-qYet M Ch h.ll • L d J..oıdluı kıınıarnsıı.u;ı !mı p ~ ıızıj cu 
lif • urc 1 ıee or ~a- hakkındı.ı bc•yunntuı lıuluıı,ııı llııı ıcı-

\.111 ırad ettiler. lıugıinku vnzıyett• ıııtır.ru olun lı.ı lı-

tacından 

feragat etti 
1 

nı azisiııe gıı cı-ek bir ı;cııtctik benzin 
fıılırikasına muvaffakıyetli hO,.uın· 
lar yaprnışlarıln. 

Kendisinin gelip Borııbanlı~1unrıl~rınııı ayni 'l.I~ -
lll!lllıla RerJındc blT f'l"kl ı lk ~fıllll"B• 

Türkiyede lılc lııı de ta~yıı.ı·e _fabrikasını bonı· 
burılıman elıııışlerdıı. 

oturacag" 1 Ev .. ellıı R"CCC bombanlııııaıılııra 
maruz. tutulan hedefler mcyanmdıı: 

söyleniyor l\h~gdc,':1<>uıgda bir ben~_iıı dqıos\I, 
Bıeınc ııı cenubunda Nıenbourg'da 

Oğlu mihail 
lııı emtia istasyoııu '\ e işgııl nltında 
bulunan Fransa ''C Belçika mıııtn· 

1 
kolıırında mutcaddıt tayyare mey • 
danlnı ı mevcut.tuı. 

k 1 ıd Sahıl nıtıdafan bıdeınatıııa ınroT1 -fa 0 Ü suıı diğer tanarckr. Clı"ılıourgda 
( b('nz.in sarnıçlarına ve TerncuzC'nde 

A.,k<ırrı ı, {l/ııı;,ısı J\Jıılwlwımı:.· ııhlımlaın kcıı·şı hucuml:ır ~·apnıı~· 

Bir müddetten 
ben şehrimizde 
bulunan Gümrük 
ve İnhisarlar Ve
kill Raif Karade
niz buırün Anka 
raya dönecektlr. 
VekU dOn bir mu
harrlrlmize mub 
teJif me3eleler 
hakkındı ıu mü 
blm beyanattı bu 
lunınuıtur. 

YENİ GÜMRÜK 
KANUNU 

c - Yeni Güm· 
rük kanun liylha
aı hazırlanmıetır. 
Hillen mer'i olan 
gümrük kanunu 
!Ja4 tarihli olup 
muhtelif zaınan
lartlıı bu kanunıı 
lınzı ilaveler ya -
pılını~ ve hüküm -
lerlııden bnzılıın 
tadil edilmişse de 
lırycti umumlyesi 
itibarile bugünkü 
ihtiyaçları kar 
şılıyncıık hnle gel
meml~tiı·. 

Ma:ırif Vekili Ha 
san Ali Yücel dün 
Halk Partisi mer -
kezinde gazeteclle• 
re Maarif mesele· 
lerl hakkında a:;a
iıdaki beyanııu ver 
mlştir: 

·- Meclis içtima· 
ları arısındaki iÜil 
lerden tstlfade ede
rek, Trakyııda ve 
Anadolunwı dlicr 
ba:u yerlerinde ıe• 
zip, tetkiklerde bu 
114ndum. Buralar • 
daki umumt maarif 
meselelerini ve mü 
esses<?lerıni teftiş 
etmek kadar ehem 
mlyetli saydığım 
cihet, yeni kurdu -
ğumuz kôy ensti • 
tıilerini yakından 
görmek oldu. Ken
di anasır ve vasıta· 
larile tam bir ku • 
rulmo faaliyeti i -
çiode bulunan bu 
enstitülerde bu gQn 
3000 köy ögretme -
ııi namzedi bulun. 
maktadır. 

Köy enıtitüleri 
Yeni kanun lii.- Talim ve terbiye 1111~._d~ bilmukabele dün b irer 

1 
ye Nazırı Loıd H.ılıLx. I:uııııııı~ ıd" 

t"" llu Yeni nutuklarda en ziyade ııelcrrlen b:ıh ettıl.ten ı,uııa ıleıııı.,. ı 
~ze Çllrpan noktalar, harbin üç, kı · 

lti heı sene uzatılaca - ına dair Bu nı ada. nurnnıı~·.ıy • \ 1 ı.ı.ııı~ ıı 

thıı 7 dr:ıımlıt) - ·ıalıttoıı 1ı:lfıgul 
rdc•ı Rı•mırn11n l\ıcıiı /.,ııclıırı Titı·· 
J. ıııccir ıl.nıı11•t l.'lmtf, ıı cıe 11ıır<lt1nııı· 
•" ll'"'" r/, ıRl••d,ıiı lı<ıhı:r ulı111111~tı,., 

:ı.·ihası hazırla - kadroları t:ımıım -

l"•ıd_ı~ 1 
R d fnhi.arlar Vekili R. Karadeni~ 2 ncide 3 nücde Maarif Vekili Ha•11n Ali Yücel 

tgtlJZ er 0 05U bombardıman .... Mf1N1tlHiHHHt .... ttWHM"UIUhlllfftlH UUIMIM UUllUU......._.,. .... U1t•ıllfOtlhUMHllllllH4l--HMl•tMUIUllUllll llllllllll lttlMIHllUHIMUUUMllMl•W 'WI 

111.ll , .. ı d " e ııırı kollıııı nıasııı;ı ~lılııııı ııı•ıı v 
oz er ır. . in T H . . . lngıllz g:ııuııtısııııleıı vazı;cçıııc ııiıı 

t~· gı ız arbıye Nazırı, lnttılte- mükafatı avııı zıını:ıııd:ı st>ı i \c .ı~ı 

ettiler 

T1thtından feragat 
k('ndeııye. 6 (ı\.A.) ·- Oıı!ı oğ

l<'ılt•ıı sonra iııgilı1. rlrıntınnıaımıtı 
llukıc~ ı; 1 AA ) Stefflnı ujun· mcno;uıı cü1.utamlor ~caıı•c·todaki İ· '' ın 1941 ve 1942 tenelerinde ıulurak g~ldl 

llQ Zırlıklarını tamamlıyacağını ve 1 Runıııııyaııııı. nııhH·ı ıle\ lctlrı ı l<I· 

~•n sonra Almanlara kat'i ıafımlaıı kcrıılıı;ınr \! ı ilen ı:urarı.ı-
~yi indireceğini sö lüyor. I ııırı kıynıctı hal,kınd,ı hı~ale ı.uııı'· 

~ıııcl:ı ıı · Kıal Cıırolun fPra~atnarncsıı tııhan u~su ilr.erlııe muvnfCakı )•eth 
O"vam• uyfıı 3, s!itun 5 te) ( Devıımı sayfa 3, sUtun 4 de) 

Ekmek buhranı 

Beş milyar 
Dolar 

tahsisat .\1..... D l t R • • yd b maılıı.:ıııa inç şuphl nı yoktı.ıı AL --.. -n ev e eıaı e una ., :~ •• •• ' uU l\lnrnr - nıınıl'll lıııl "lll<'ll t 
""' lı fanın ~ degıl, bcf sene cclm allındıı vultua ~e~cr. <lığcı hıı' 
~ .arp elmıye çoktan karar sureUcıi hnkkındıı lııgilız tıukuııı 
~ l'tı~ olduğu sözlcrilc mukabe· 

1 

tiııiıı nldığı vıızlyet şuc!uı : 
edıyor. Biz. hiçbıı zaınan. ııtııtuyc koru 

'-insan, böyle ,<Üç sene, be, sene körün~ b~lı h~r. ı;::·u~c~c muzalı •ıct 
~ tp edeceğiu iddialarının prr· ctnıcdık. ı.u:. lıılakıc:, Ôt>gışıklık, lı:ıd-
llıaı;ı ort t ld - •. d .. k diz.atinde <loğ"rn w hakkaniyete 11111 

.\L aya a ı ıgını gor u çe Ik 1 ı·k "ilan · T .. k . •·a ı · o nın!lı v~ a a ııılaı la ı ıınısın "t ve lngı ız hu umet adam- dıı tecavtiz.'<iiz , .•• CPlııı sız sulh•ı<'ı ,..,.1 
illa h't b "'h · • 1 ' r,k ı a en. gayr~ı tıyarı o a - ve serbest. ınüzakeı·clrr yıılill' ~apıl 

dlıi «a devletlıler, sız sayı ne ol- ıııası şıırlllr> statıiniııı ılPğl~ııw:ııı r 
it r.ınr.ı mu bilıniyoraunuz, yoksa ıarafdııı olııcağınıız pıt•ıısıpııı\• nıu 

~·"erıin ne demek olduğundan mı zaheı et <·ttılc . . 
1lı.bersı"nı"zt 11 dı"y c··· ı · htt> bu selıepledlr ı.ı lııı?ıliz lnikİ•· 
l• • e ... gı ge ıyor. . b" I) b 1 ·· 
'Ylaıa f'h M Ed ,. . .1 nıetı. cenu ı o ı ucıı rne e c.<11 uze · 'tt, l 

9 
rna 1 • • en ın «lngı .: rıııde hirkaç haft:ıdan1ıen ı:uJgarı-.

~d 42 de hazır olacaktır» so- tanla 11umırnra nı ao.ındıı de\'11111 t>I· 
~le~· ~ek fevkaladelik yoktur. ın<?kte olan goruşmı lc>I'" ııwınnunı . 
l~ U ı_ngiliz hük~mf't ricali, za. Y<>.~le bakablliı. ing!Hz h_uki'iın<?tı bı 
"~ ld.ıstan harbı ctkmadan ·ev- muzakerelerın b~ tıu~\!"ı meselt>nlıı 
it~ d_e, Yani daha t 938 de in~il- tlost.nne vı> nıhaı 

'ıı • b 1 \ a ı ucıığını Omıt el inı. 
~ ın Yenı aş ııdığı teslihatı an- Fukat fl)'nı sebeplerden dolıı) ırlıı 
~- 1942 senesinde hımamlıya • ki iııı.rllterı• lıukuıııetı, Tıan ıh•nn 
~~trıı her vl"s ile d fütiikçe .tekrar- ( Devamı uyfa 3, ıUtun 1 ete) 

General Zeki 
Erokay dün 

vefat etti 
Oıdunuıı loyıııctlı rükiınll•ı ııı<!,.ıı 

Genemi hekı Eroku,\. uuıı kısa lııı· 
ı·alıatsızlıgı nıuteakıp Ctıllıuııc ha">· 
tanesinde \•efat ctnıı'ltır. 

Henüz elll lıiı' )"llt'mda \'e dnhn 
kendısınden büyük hızınetll'I bekle· 
nccek bir ça'°'ılıı lınrntn ırozlcrını lrn
pıyan General 7.ekıeıııı \'efatı, ı,rn. 
dUnl Lanı~·anlaıı fevkaliide nıutt-· 
cssjr otnı lşlir 

Merhum Gencı alın ceııaze 1 pazı11 
günü asker'i meı asını!(' knldırılıı<'UI<· 
tır. 

Başvekilin müdahalesile 
dün izale edilebildi 

Bütün .cmtlerd• halk fırınların önünde elrm~lt behledi clrırdc. 

1 Valinin şehir halkın·a hitabı l 
~ - ~ 

Yazan: Kandemir 
fMtlHHUUHHlllfttUltltllltlllllttMltUtıl•fllllll 

Kırk seku. s:rnı. bil:ırııaılıı - tıpkı bır 
korkulu ruyıı gorur gıbı • yok yeı e, 
C\ et. boşubo,unn cknıelc sıkınlı.ı çe • 

kerı İ tarıbul:ı geı:mıs olsun! 

~ ~ durmu;lar ve Meclislerden 
'-t ?na ıröre muııltn:aman lahsi • 
~ ıstern:slcrdi. Su halde , İn~iliz 
~ ltarbin uzun !IÜrece~ini sövle
ti" "· evveldenh,.ri dü!Iİİ!ldülcl~
~' tertibatını da aldıkları bir 
~leyi ,imdi tekrarlamaktan 
~l~ bir şey yapmıyorlar. de. 
l4rb~r. Yalnıı: buı:tiinkü İngiliz 
~ 1Ye Nazırı M. Eden, J?enç b ir 
~d~r. Umumi harbe 4tirak el 
' 

1fhr. Umumi harp cıktığı za
~;, tbe~h_ur O~sfort Oniversite
~i ~· fansı tahsıl ederek fran , • • 
~"1 lrdevai'nin fahnameaini ve 
di• •1" en bü\•ük hakim fairi Sa
~ de Gülüstan'ını okumak ve 
~1- t ernelde meutul İmİf. Ondan 'r.' Urnumi harbe fiilen ittirak 
' l nı bulamam•• ve o harbin 
'• t er İçindeki ııhrap n cefa • 
~rkınemi,tir. 

~l'tıan Devlet Reisine gelince. 
~, beı aenelik harpten, kolay 
~ .. bahsetme.ine çok ,-.ılır. 
~ 11 buıünkü hükumet reisleri 
~t dört harp aenesini siperler 
~·. ~ ReçirmİJ ba,ka kimse yok
~ ~tta M. Hitler, çamurlu ve 
'\ ''1>crler içinde cavut rütbe
~?•,ırken zehirli gaz1a le -
~ ın ederek uz.un müddet 
~ nelerde kendini toplıya -

Başvekil Refik Saydamın 
hemşireleri dün defnedildi 

l"akat - yarıa bir başka ~it aksak· 
lıl;n ugramam:ık ıçln- bu mesele üs • 
lUııde bir pıırça durmak. ve haındolsun 
biı bnğd:ıy ıımb;ırı halinde, hııttli eh· 
şorıyJ buğday satııhilccek derecede 
hulluk içinde bulunan memleketimizde 
İs1anbul hııtkuıın tıım iki elin, iki gere 
bir lokma <'kmek bulabılmek için Cırııı 
tııılerınde biribirlııo eirlşiıılıı sebebini 
ıırııştırınak, ve hnlka bu aıabı ı:ektiren i 

~tır. 
~\!' • \lnıi harpten phsan bu ka
~ltı cı tecrübelerle çıkmıJ bir in
~t' lllenaup olduğu millete 
d\) 

8
• heı aenelik bir harp ( müj

'trıd, 1 \>errniye kalkıtması karfı -
1ltıı , •kliselim birdenbire pusla-
~ ••ırıyor. 

~thi urnumide cephelerde in
en çok zayiat veren millet 
(Devamı ıayfa S, ıUtun 4 te) 

Ebüzzi.ya Zade 
VELİD 

Ilaşvekıl Dı. Udıl: Sııydııının 
hemşireleri Cııy:ın \'nrfiyc bır nıtid· 
clct.tcnbcı i tcdn\'İ edilmekte oldı,ığu 
Zcynepkiimil lıııstuncsindc muzla· 
rlıı bulunduğu hastulıkt-ın kıırt'JIU· 
nııyarak vefat etıııl.~ r. Euyıın Vns
:fiye 79 yaşlıırında)·dı. 

Cenazesi dün saat 12 de Zey· 
nepkiimıl hastancsiı.Jen knldırı -
larak namazı l<~rcnl{o ı ca'l.iiııdc kı· 

lındıktun ııoıırn Sahra) 1 Ced J me
zarlığındald <?bedi mcJfeııııw tevdi 
olunmuştur. 

Ccnnze ııı<?rnsimind~ Başvekil Dr. 
Rcfık Snydnın. Rci kümlıuru temsi· 
len l<iitibi umumi Kemal CedPlcç, 
l\Inarlf Vekili Hasmı Ali Yücel, S;J,. 
biye Vekili IIuHisi All!taş, Gümrük 
ve İnhisarhı.r \'ı!kill Haif Karudeıılz, 
Orgeneral Salih Omurtıık, :rıicbı:Jnr, 
Vali ve Belediye R<?isı Dr. Lütfi Kır
dar, Emniyet MüdOrü Muzaffer A· 
kalın ve merhumenin ailesi efradı ile 
akraba \'C doşUsrı buhınmııktnydı. 

bulmak lfıı.ımdır. 

i\!uhtclil yerlenl~n gondcı ılnılş elli- I>ilıı bu maksatla ewel~ ekmekçiler 
~ e Y?kııı çc;lonk ıçerıılmi.? l\1 :Jıj l:;cfi- cemlyeli reisınl gordüm: 
rniz Ismet Inona nHeııı nnmıııo. gelen - Bız. dedi, lstaııbulun böyle bir sı
bır çelenkle ıııehıımızd.. buhııı:.ııyıın kıntı) a uğnyacağını tam iki ay evvel 
V l'killer tarafından ı.röndcril~ı bır- Ueledlyc~ c lıaber \"erdık Evet, iki :ıy 
çok çelenk gozo ~uıpmnktn~dı cv\el. Belediye İktısnl l\1ud0riyetlne 

. .., • &ittik \"C .htanbula \'erilen günde 300 
Cemıze S:ı.hı ayı Cedırl ıneznrl•ğına ton bu"'da~ katı neJmiyor "el -t·· -1 rı ı .. ,,. • · .. emez. 

ı;o uıu m ış \e mcr.ıumc oravıı de!· ş dk h ld b" el"ım"ızd k t ki ı . . . • ım ı ı a e ız, e ·ı s o · ar a 
ncdılmıştır._ . bu noks.,rıı telifı edıyoruz. Fakııt bu 

TASVJRI l~FKAR Başvekil stoklııt da bttJ,Yor. Binaenııleyh bu 
Doktor Refik Saydnına tnziycUeri • miktarı 350 tona iblfığ ctmezseıııı. yakın 
mızi nrzedcr, derin elemine i<ıtirnk bir gtındıı sırf bir ihmal \'e kırtuiye
cıleriz. ' cılık yilıUnclen. istımbulda birdenbire 

b!r ekmek lcıtlığı 'b.,5gösterecektlr• de
Başvekilin teşekkürleri d.k. Bu mi.lrncııaUerlmlzi Belediye tk. 

İstanbul, G (A.A.) - nalk:ııınııın- tısat ':1(idürü ~ay Saffet d~, İktısat 
ôn merhum yağcı }l:ıcı A hmct Efen- MUşavırl Hay 7.ıyn da hep ~üsnilnlyet· 
eli kızı ve emekli istibl,i&m llvnsı le kaışıladılar, kaç de~a bı~ım yanımız
nıcı hum Ethem Paşn refiknı;ı ablnm ela Toprak. M~hsullerı OCıstnc telefon 
Bayan Vasfiyenln vefatı dolayısile ettiler, vazıyetı anlattılar \'e her sete. 
telgraf ınektup göndemlek ,.e bizzat rındc menfi cev.a aldılar. İşle bugunkü 

' buhranın sebebı bu menfi cevaptır. 
cena.zede bulunmak suretıle neıları- Ekmekçi>cr cemiyetinden sonra Be. 
mn ıştlrak eden zevata 1ükranlıı1 ımı 
arzedeı;ın. (Devamı ıayfa 3, ıütun 6 da) 

Yeni ordunu• techl· 
zabna aarfedilecek 
Va~iııgtoıı, 6 (A.A.) - Diln mü

nıesslllcı meclisi, iki ınilyon iki yüz 
elli bin kişilik bir ordunun teçhizi 
için beş milyal' dolnrn yakın bir tah
'iısat kabul etmiştir. l\lezkiıı· tahııi· 
ıınl ciki Okyıınu,., donaıınıası> ııamı· 

ııı ta~ıyacak donuııııııı}·a ait gcmıle
rin tczgôhlannınsını ,.e 14.3!)4 hıırp 
t:ıyyaı esinin ınnlıayr.ı.s:ııı dn derpl~ 
eylenıcktediı·. 

Roosevcltin iınzasıp:ı iktiran etme· 
den evvel senutoyn tevdi edilecek O· 

l:ın bu kanun lüylhası. bn devre 2.al'• 

fında milli müdafaa için kaLul edil· 
ıniş olan tnhsiııatı oıı milyıır dolar· 
dan fazlaya iblüğ edecektir. 
Almanya ile ıulh halinde değiliz 

Nevyoık, G (A.A.) -- c:'\evyork -
Post> gıız.<>tesi, Amerika tarafından 
İngiltereye terkedılmiş olan 60 tor
pido muhribi meselesi hakkında mü
tal<?nl:u yürüterek bir makalesinde 
,Jiyor ki: 

~Artık Almanya ile sulh lınlindf! 
olmadığımızı taınaıni!c bir bakikut 
olaı·ak kabul Vt• teslim ctınenı\z icnp 
eıh•ı·.• 

Tapulama 
Kanunu 
Mecliste 

Tapu Mildürü Halit 
Ziyanın gazetemize 

beyanata 
Aııknra, u (llu:;usi) - Meı·~iııe 

verilen ~cııi t.apulaııı •ı kaıımıu lıak
kıııôu 'l'apu Müdürü Halit Zi_y:ı, ga· 
zetcnıiıe atıafıôakl b<?yanatta bulun
muştur: 

( Devamı sayfa 3. sütun 7 de) r NtNMNtMtıfıl .......... ltwftlUI ...................... " 

i Bugün ı 
1 
! Rüya Gibi i 
1 Edebi, milli roman 1 
1 Zevkle okııyaca- i 

1 ğ z n ı z bu his s ı I 
~ romana bugün~ 
1 ;kinci sahifemiz- i 
~ de başladık. ~ 
a z • ,.. .... _____ ... ___ ... ____ A lllllHnHtttl1' 

ihdas edilen memnu 
mıntakalar 

---------- -
Krokileri resmi gazeteden alarak 

okuyucularımıza bildiriyoruz 

Marmara ha11&a•ında 

,-eniden t••İ• edilen 
memnu mıntakalar 

Trakyn, Çanakkale ve İzmitte tcv- (dahil); İzmit mıntakasında Kay. 
sian ihdas olunan hava yasak mın- mas, Saı>anca, Mesruriyc, İznik. 
takalnrı hakkında Genelkurmay Baş. Gemlik (dahil) ve Kapaklının 10 ki· 
kunlığıııııı teklifi icı'a Vrldlle.ı·i Ile- lometre cenubu, garbcn Bozburunua 
yetince kabul cdilmiştiı·. 10 kilomehe ı.,-arbi ve Kartal, Paşa-

Hıızırlanan krokiye göre Trakya- köy (dahil), şimolen l\Iuratlı, Kay
ıJıı, şinıalde Kııro.dcııiz sah;llnde Bul- mas (dnhil), ınemmı nııntakndır. 
gar hududunun başladıi;: A::astııfıı- Bundnn başka fimal ve şarktnn 
nos mcvldinin 15 kiloınctro ıarkın- (Karadeniz mıntakusından) Türki
daıı Karadcniuleki 'l'rııkya ve Ana- yeye gelecek veya TOrklycdcn çıkn
dolu ııahillcrini taklbcn Kmlcavo. ,.c cıık ecnebller Türk - Bulgnr hududu
buradaıı Polonez köyü (dnhil )

0 

Va- ııun Karadeniz sahUindc başladığ; 
ııikoy (dahıl), Bebek (dahil),' Ça • Aynstafonos mevkiinden Trnkyanın 
nıurluhan (dahil), Kü1:ilkçckmece şnrk havn ;,·asak bolgcsi hududunu 
(dahU) ve cenup kı.ımıır.da Küçük- taki~n Şile, Dudullu, ı.;.ndıkfıy, Yc
çekmeeeden ltibaıen Tı-akyanın :Mar- şllköy, garpteıı (Ege denizi \'eyn Yu
ınaıa salıillel"inlıı 16 kilometre cenu-j ııanistandan) ı.rclıp, gidecek tnyyare
buııd:ııı Liınıınburııu, Ereglı (d:ıhil), ler Enez - Keşan - Malkara - Tekir
Murotlı (dahil), Önıerbey (dahil), dnl• ycıllnrıııı tnkip <'dcceklir. 

Memleketin mahrukat 
ihtiyacı 

Buyük Doğanca (dahli), Ede (dahli), 
Turk • Yunan ve Türk - Bulgaı• hu
dutlaı·ı; Çanakkale rııııtaknsında 
şark kı ımdıı Bnrb:ıı·os (cl:ıhiJ), Fe
ner ııdaııı (dahil). cı.:nııptn Bıııırlır- Aııkarn, G (Husııı;İ) - İklısnt Vr
ına (ılnh,I), Köıpe:ı'•uç (dahil), El- kili, bugiln Afyonda Etlhnnk Umum 
ınalı (dahil}, Kili c Alnııı (dabil),I Mildlirile lıuluşmuş \'e Ke(iborlu l;iı
Ç.ılıl.uy (dahli), Pnşnkoy (dahil); kürt fabrlknsile garıı linyltlerini tef
gnrple Bababurnu, Bo;:c:ıada ve İm· tit' etmek üzero hareket ctmt~lerdir. 
roz ndasınm onar kilometre garpleri Bu seyahattıın sonra, memleketin 
ve Sultnn i~e (dııhill. şimalde Ya· mahrukat ihtiyacı tetkik rolleeck ve 
pıldılk, Tt•ke, Aluybcy ve: B rbaıos l~letmder de tıınz m edilctektlr • 
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Bu da bir çeşit iş • 
inhisarlar 
Vekilinin 

[veni Ağırceza 

beyanab 
T 

Reisi işe baş~ Garson 
Melahate 
Sataşmış Tezek yerine linyit 

DİİlıkÜ pzetelerde bir babe' 
Şehrin haberdar 
olmadığı şehir 
eğlenceleri 

S . +:.... tti.• Bu L-L iDanrn•lı 1 (Biriıld •~ifednt. dell<Hll) onra da aüp&rge m~r e IMIUere .. .. a 
mrken yıllarcıı yapılan teQriibeler, d lizımadir1ey Anadolu koylus 

Şehirde şehir namına yapılacak eğlencelerden 
bahsedilen el ilanları dağıtılıyor, Taliiat kam
panyalarının ilanlarını geride bırakan hu vara
ka/arda imza da gok. Tuha/ı, bu e;lencelerden 
Belediaenin de haberi yok. 

S,,ıA U.yau ve Bıı• • 
fm:ııt.ul .-:glrattkrimıı fL111.w~i pn•,:r.ırıuuı ~U\ul\c 'l'f•f HrmeııW ri<-.1 ~·· rmız. 

? EYLO L Cumartesi akşamı 
Sabaha kadar 

~ 

lstanbul şehir eğlencelerinin Boğaziçi Gecesi 

C. R. P. Sanp·r llılkf:'1i • ,..ı hmtıı:ıı ~ubei.ı Mrn!utına 

u t. A KARADENiZ NAŞiT 
Takınır ~ttddın Uoca 

1'.ouıcclı 3 Perde 

TÜRKiSTAN 
Kızlın 

DUHULiYE YOKTUR Koo!Ouı ·'l'oa hcrkö ı~u 1111·r.huridir 
Dilkaı: r~lrnttkr ı lOcb bqlay.oıbr. 

\~m a:ı!dıye lt'll ln edilmittır. Trkfon 3%-43 

Düıa elimi~ &'~çen daoetiye 

Dün elimize mat, I y AZAN : retle evirip çevfr-
bu bir varaka tu- dikten sonra: 
tu:t.urdulıır. Şöyle L/ ____ J ·°',, ~ - Galiba, dedi-
başhyordu: ~vv'--- Jer, bu işde asıl 
cSayın Bayar.it cSarıyer Halkevı> 

Vo.) B y! İstanbul i tısınar ~dilmek 
tğlt!ncckrinhı Boğaziçi programını! latenillyor! 
sunuyor ve Jcrcf vermP.ni:i rica edi- Şimdi öğrenmek iı;tlyonız: 
~oru:t.> Şehrimizdeki ecnebilere de gönde-

Kimdl bu davet sahibi! rildiğini du7duğumuz bu nuınasu 

Biraz a.tııiıda ıu satır Yal'dı • 
cistanbul şehir eğlencelerinin Bo

ğaziçi gecesi.> 
Kimdi ba c~h!r ~>icncelerirJ> 

tertip eden! 
Ne h3klıı kendini gizliyor, ne ruak

la (çclıir) 1 isti mar:\ kalkıyordu? 
Ye biraz dnha :ıŞlığıda kilçük harf-

tbıvetıyeyi (sunan) lar kimlerdir? 
Bu el tanbul şehir eğlenceleri> ni 

Belediyenin haberi olmadan terti11 e
denler kimi rdir! 

Sanyer Halkevl bu ceğlence> y~ 
isminin karııtırıldığından haberdar 
ınıdır? 

Bütün bunlan gornrkcn de ,öyle 
diyoruz: 

leı·le şu okunuyordu: 
<C. H. P. Sanyer H:ılk.,vi 

Yardım şubesi menfaatine.> 
Sakın'! •.• 

Bır ~ziııo, bir çalgılı kahve veya 
bahçe para kazanmak için istediği 

Sosyal gibi eğlenceler tertip edebilir ama 

Sakın, şu, birkaç gündür cİstnnlıul 
festivallerini bu scneJe.'l itibaren İa· 
tnnbul Halkcvlcri ~ apacak> şckıınde 
dolaaıp duran şa) ialnrdan eesnret 
alarak şnhsf mcnfıın 1 le:rini temin i
çin H:ılke,·lerinl ortn1 u suren bazı 
kimseler türemiş olm:ı n? 

bu (İstek) in bir haddi, hudutlu var· 
dır. 

Bir gazino para kazanmak itin 
yaptığı eğlenceye (İFtanbul Şehri) ni 
karıştıramaz. Hele buııu gazetelerde 
çıkan bazı habeı·lerd~ı i11tlfade ede
rek (llalkevlcri) tarafından yapılı
yonnU9 gibi bir rnarıııvn burüyemez. 

Belc<liyenln bu l~d~n haberi yok. 
Ilayır, böyle bir şey olama::dı. Muhakkak ki Halkevinin de habc-
Bırakın ki Hal!tevlerinin festival- rf yoktur, çünkfi onlıırın mevkii, va

lerlc uğr:ı.§maları asıl ve asil ga)·c- ziyeti nihayet maksatları bu ç~it 
)erine uyabilen bir ~ey değildir, fa- eğlenceler tertip ctmlye miisait de
kat hOyle bir şeye t~ebbüs etmiş gildir. 
bile ol !ar, bunu np:ıçık ortaya ko- Ve nihayet yukanrla kaydettiği -
yarlar V() herhalde boyle basit b~ı miz gibi blr müsan~re verccekler·e 
gazino eğlentlslndcn bambaşka bıı daha başka türlü ve hele açıkta 
vey yaparlardı. 

1 
«btınu biz yapıyoraı> diye ilin ede-

KcyfİyeU BelcdJycdcn sorduk: •ek yapnrlnr. 
- cİstanbul şehlr (lğl •nceleri:t ı;. l Su b:ılde, bu i~dc blr oyun yok 

)e bir 'ey var. Bunu ıılı mı yap - .• • 
)orsunuz? fstanbul ıehrinin de. Hnllrevlcri -

- Haytr.. Boyle bir $eyden ha· nin rle r ficrinl • herhangi bir hu-
b<::riıni:ıı yoktur. dediler. usi tt-şııbbiisfin ba:ı:İt;P.Sl olamıyacak 

- O halde şchrm bu şekilde isti~ kadar - eok yüksek tuttuğumuz için 
mar edılmcs1ne ne rlcrslniz? dedik. bu oyunu ortaya vuruyor ve alaka

Ellmizdeki bu v.arip ve aclp ve dariann bu he ne di~klerinl me
da,·et c<leni meçhul davetiyeyi hay- rakla bekliyoruz. 

Askere gidenlerin 
yardım nasıl temin 

ailelerine 
edilecek? 

cöWnilDde lıaluJidurıılmakla beraber, aopalli.le ayak yemiş artılr tezek yakmıyacak, ,,e ooOS' 
ileri memlekeilerln mcvzuaUndaıı da Galatada Kemcratlı köftecisi Faz- yerine linyit kullana~•~· bıJ 
istifade edilmiştir. lının dükUnına gelen Salahaddin a- Anadoluyu tanıyıp bıl«:'lerT , 
Yakında icra Vekilleri Heyetine dında birisi p.rsonlardan )felihate habere elb et gülmiiflerdır. e 

arzedılecek olan lıiyihanın esaslan lif atmıştır. Bunu göt(:n Fuh kıza- :z.ciftı ne b üyiik b ir ihtiyacı kar : 
ou ıckilde hulasa erlilt'bllir: rak ıuüşwrisini_ dı'}n~ı tıkarmak il\- ııladıtm.ı, tark vilayetlerimizdekı 

Halen gümrük muamclclcrinc ait tcmiısse de Salahaddın tabancasını .•d·-- • 
1 

. .. k a 1·ıe te· 
1 ht 11! k 1 d d • k · ç k k resnu aıre enn muna as o an ve mu e ·anıın ar a agını çekerek ateş etmlştır. ı nn ur • .. m ek sıl' 

bir halde bulunan hükümler yeni la- şunla müşterilerden Halil başından ~ ıatm aldıldarmı so r le 
ylhaıla herkesin anlıyabileceği hır yaralanmıştır. Köft.eci ikin~i kurşu- retile ar.1.'at~a~ kabil~r. eıı 
~ekilde blr araya toplanacnktır. 1 nun kendi başına patlıyacni,.'lnt anl~ Bu sozlenmizle, dunyanın 

Yeni kanun zamanımızda kulla • yınca siipürge ı<opaslle Salahaddinin iptidai b ir ıamma vasıtası o~~~ 
nıhııakıa olan hava vasıtnlarılc mem baııından ağırca y:ı.ral:-mıştır. tezeğin methini yapmak ist~ıS! 
lekctimize gelen ve giden eşya hak- &ıl~h:ıddin ve Halil Beyoğlu has- mİz hatıra cdmcsin. Elbet ~ki· 
kında yeni hükümleri ihth'a etmek- tıınesme kaldırılmı~lnr, Fazlı yaka- ed b k .. f" ul" b ir d.ki"' 
tedir. lanarak tahkikata bnşlanmıştır. Y c u 0 k~ us ~ f ak• t 
Gümrük komisyoncuları kammu yaşamnsını ımse ıstemez. k · 

.Bugün mer'i olan gumruk komis- Ortadaki sat Y•ni Alaccs. Rciri Bürhanudiııdir T· arabya ,unu d a kabul etmek lazımdır b~ 
yonculıırı kanunu )'eni baştan tctkık tezek yakmak ya sak! d emekle 
edilmi,, hfikiimlerinde faydalı bazı Şehrimizde knldığı dört sene zar- yın şehrimizden aynlmnsı dolayısfle işin önüne geçilmez. Tezeği 111e· 
dcgi~ikllkler yapılmak suretilc he - fında bUgisi, dOMtlfiğü ve tevazuu duyulan teessürü Rurbanettin gibi • t• • netmek için evvela köylüyü tezt" 
yeti amumiyesi yem kanunun içme ile kendisini bütün adliye muhiüne ilim ve fazlletile tanınmış kıymetli cınaye ının uh d . . & iJct1• _,, ~ 1 ğe m taç e en , ıçtunaı ve 1' 
... ınmışt.rr. sevdiren eski AG'Jrce:ı:a reisi Refik bir tıakimin ayni mcvkle ce mesı h k • sadi seb epleri orta dan kaldırJ111l 

YenJ kanun, eimdiyc kadar n:ı:v- Omay'ın te~yi:ı: _mahk~mesl Cııalığı- tadil etmektedir. Halef ve selef her 
zuatımızda yer almıynn, fakat tat- na tayin edılmcsı nzerme yerine h- iki kıymetli adalet adnmınnza bu - mu a emesı l lazundıT. • biİ· 
bikındn tyı neticeler alınacat"l ka • tanbtıl cna hakimlerinden Rürha- Jundukları yeni vazifelerde muvııffn- Bugünkü ıartlar dairesınde e 
naatf hasıl olan bazı yeni esasları nettin tayin edilmiştir. Refik Oma- kiyet dileriz. tün-linyit ocaklannı işletecek " 
ihtiva etmektedir. Bunlardan &ize Duruş may a dün Ağır 1 bu ocaklard a n çok ucuza ınal ~ 
bıriaıç misal vereyim: , .. ,.:~::::~.:: KOÇ OK HA 8 ERLER ::::::::;!!!...,.. cezada başlandı d ilecek Jinyit istih 5al edece k o~sı; 

Antrepo r ejimi .,,,,.._ """""" • bile, köylü, iştira kuvvetıfl • 
Evvela memleketimızde antrepo Gc.~~ıı ~ış Tarabyada cere?an e - za ıfh· dolayısile t a b iatin kel' 

rejımlnm tamamen tatbıkı bu ka • Ma rift • nen tcbcrruattan buluııanların isiıu den bır cınnyetin nıuh:ıkemcsıne dun . ). C1 • d b eda'" 
nunl:ı temin edllmış olacaktır. Gclen a e • Vtl adı"<.'slerı ::ışağırln göstenlmi~tir: !kinci Ağırce:ı:a 111ahkemesindc lı&§· dısınden paraısteme e n d • defi 
eşya şimdiye kııdar oldut"U gibi doğ- + DARÜŞŞAFAKANl.V KIZ PARA VERENLER: Fclemenk Janmıştrr. verdiği yak acak m ad esın 
rudan doğruyıı ambarlara sevkcdil- KISMJ _ Dnroı;şafaka lisesinde a _ Türk Tutfin Şırket.l, Galata, 1000 Jı. Mahkemede okunan tahkikat ev - vaz~eçemez. ~t.f 
miyecel-tir. Eşya cclmce bunlann çılması düşünfilen kız talebe kısmı ra, Geri Tabako Tütun şırketi 1000 ı·al..ına göre, vaka ~öyle geçmiştir: Bir iktısatc1 besaplamı~. eg 
sahıplerı klSlı bir müddet ıçinde mal- bazı esbaptan dolayı başka bir ZA _ lıra, H. Nişanyan Demir tuccarı 700 Fazıl ve Rıfkı adında iki kafadar, A nadoluda te zek olarak k ulla"! · 
lannın il.hal, aktarma, transit ve mana bırakılmıştır. lıra, l\Ieşolam Ayaş LOO lira, Morduh şubat ayının soğuk bir gccesindıı eğ- Jan güb reler toprağa atılsa iınıj• 
kabulü muvııkkat usullerinden biri- + Lise ve ortıımcktepler 30 eylül l'omernnlz tel fabrikası 130 lirn lcnmiye karar vermişler ve Bcyoğ - T ürkivenin istihsal verimini se11t' 
sine tabi tutulmasını ıstemiye mec- pazartesi günfi açılacaktır. Talebe NiŞAN YÜZÜ GÜ VEHE.:-.:LER: )unda muhabbet tellallığı yapan Ziya de 22 milyon d aha fazla arttır. 
bur olacn.klardır. kaydı da btı ayın yirmisine kadar Osman Yüksel, Belediye H<.'stıJ> İş- Karadumanın buldnı:;-u 21 yaşında 

Antrepo rejlınlnin tamamen tatbi- devam edecektir. leri ~1. Muavini l adet, Adem Sipahi küçiık Ağavni ve Melahat adındn iki m ak mümkünmüş. ld\J" 
kı biitün tticcnrlnr lçin birçok fay- Ü 1 .... ve .,~ 1 , Antal.va ambarı sahibi 2 ndct, genç kızı yanlanna alınışlar<lır. B u h esaba na.sıl varılmış O LMr 
d l · ed~,.;.· d ... _mı, + ııivers te yau.-ıncı dil imtihan- ..., fk il fi J '"J b r811""" a ar temın ........,111 en .... _a an- b 1 •ıehmet Sı'pahi ve -i, Antalya am- fü ı e l'nzıl kızlan evvela H ır- <=;unu anlamamış o maK a e , _ _._ h - 1 · · ·1 ları 23 eylülde a~ ıyat'aktır. " ~.. ~- dıı• 
trepo ... ,.... er tur u mnnıpı asyon harı sahibi, 2 adet, Bayan :McrJınret riyet teıııı~inde .:\Iarinin gazinosuna tezek d e rdinin mil?i kalkmrnıı. 
yapılabileceğinden alakalılar ıçin ha- Adliyede: Yeşilköy Şenlik mahallesi 1 adet, götiırmüşler, orada geç vakte kadaı- •• d cok mühim bir .,tf 
kiki bir kola3lık t.e~kil edecek ve Mıinir Kıvanç: Devlet Limanları iş- l'ğlendıkten sonra bir taksiye atlıyu- vası ~ e b l tın k l&sm'I· 1,. 
ayı'lca antrepolarda geniş mlkywıta + ÇiFTE KA 1'iL SUÇLUSU letmesl memuru 1 atlet, Rüştü Hiil _ rak Tarabyadaki Tokatliyan oteline tuttuırunu ka u e : • ~ de aftt' 
stoldar viicudc .cetirilehlleceğmdcn liECEBİS DURUŞMASI _ Geçen- bül, Kanlıca Fıstıklı yokuşu No. ?, gitmişlerdir. zekten uzakJ8'ma vadwn 

11
• 

memlcltetin hcyetı umumi.resi de bu !erde tcvkifhıınede katilden mftvkuf 1 . · · t hk i ~ ı,, d Ancak para işinrle biı·az hcf;abi o- O..mız her adımı, köy kalkın1~_ • .: . . k • "' ıııcı tıcare ma en~ uza 16'n ıın •· k "''"' st°!1:;:!a~ ıııtı~:uı? cdcbılcte ~r.tb'k baluruın Şükrüyü kunıar oyunundıın emekli 1 altın saat, 1 dördüııcti Os- lnn lıovnrdal:ı.r burnda tnksi para- ~ında bir m ertebe olara te ~ İf 
d·ı b'l 

1
u. r1('Jımliı:ı ~marn.:~ a 1 sonra mangal ayağı.ndan yapt •ı bı· mani ııi~aııı . sını 0<lemek yüzünden münakaşaya edersek pek mübalağalı bır 

c ı e ı mes ıç n man anmu.ua mev- (akla öldottn Rccebın muhakemesine 1 , , iRDE l'E başlamışlar. şo~ör Ham ise, m?~a- vl!omı.r:ııs olanız. ____.,. 
cut ambarlarda bazı değişiklikler ya- dün de !kinci Ağırceudıı balulmıı 

8
+ TU:'_ US \ EGÇ'.~ı~~Ü S ~- kaşa uzayınca ı~I kıs:ı kP.smek ıçm: _ 

pılıııaııı lizımgeleecğl gibi bir kısım tevkifhane doktoru Jak Barbut şahıt A l'VKUAT.' ol -:: 1 
- c- Ya pnrayı ,·erirsiniz, yahut Arazi tevzi talimatıı• 

yeni tcaisata da lüzum görülecektir. olarak dinlenilml.ştır. h~t ve lçtımaı ~ıu.r.vrııet Vekaletı - ta. si%i burada bırak:r, giderim> do- meaı·nde deg" İ ... :t.liklet 
Birisi de şimdiye kadar gümrük Jale Barbut verdiğı ifadede mak nın 4/9/940 tarıhh ve Hıfzıssıh~:ı mıştlr. ~ evz1i •• 

resmi verilerek ithal edilmiş olaıı bir tulün hiçbir şey söyliyemeden öldü: 4221161!5 ve 42311517~ ~yılı emı~- Rıfkı buna içerlemiş, Fazılı brnı- Anbı:ıı, 6 (H~~) - T. tınıi' 
malın memleketten çıkarılma ı vazi- il-ünü ölüm sebebinin de aldı'"ı ya- namelerınc. tevfikad n :eblı~ olunu~~O knrnk bu sefer şoförle münakaşaya razi talımatnamesmın ~tbı~~ ,c-

i tah dd - _,,. b • ,_ .. • ~ • 6 Tunus lımanın a ..ıl agustos .,,, d hldd b li k''ll -du~ndı'" ıçtn • _, yet a us .. -uınce u Tesmın ~- ralardan oldugunu soylcmiştir. . , . . girişmiştir. Anrak şoför e et- azı m ış u ere ~ .. ". .. .... e:ı-
desine müsaade olunmıımasma mu- Recep hakkındaki karar birkaç t:ırıhindde bi~ ~e1ba. va2~ası. ~\ Cez;;~ Jcnıliğiııden, muavini Alinin yarclı ni bir toprak tcvzıi tahıua~:l"ııı 
kabil ueni hükiimlcrin bazı knyıt ve - ·1 •ktı'r lımanın a 1 • \C ıJ Ub"llS os mı·ıe Rı'"'·ıyı tutmu•, denize fırlat - hıızırlaıınıış v. e. bu~ünden _ ıtı dil,.,, • .ı gun sonra verı ece · "hl · d -t rldlt b k 1 "' ' · - .,. şartlar altında bu miıı:aııdeyi temin , İL tan crın c mu ea 'e a va a arı mıştır. mcrtyete glnnıştır. nana .r:orchu
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etmiş olmasıdır. '* KAB(!1,:: DüEf, ERi T[JbUbLU:V: ıörfıldiiğündcn bu E"'.11anlar muvn. Deniz, mevsimin ktş olması dola- tılacak tvpraklar devletın rll 
Bundan başka tıırifedc yeri bulun- Dıj - ~r-ı; /~d~ cvv~ 1 1 A~lı Teılatıııa. kar~ı unıu~ıı. talimatnıımc - yısilc azgın dalgalar!a çalkanmaktıı mülkiyetinde bulunan toprn~lıı~ 

mıyan her nevi eşy:ı bogün kıyme- m~şah~de ancs n nçnn ero~n nin 5t ~el .':11add:-nnın 4 ~uınaı-.•! 1 ve Rıfkı ıla sıırlıoş bulunmakta ol- ihtiyacı kar~ılamak ilıere veı"ll~~ 
tinin yüzde kırkı derecesinde resme muptelalaı-mdan Topal Hasan, dun fıkrası hukmu hane: olm~k uzere dı- duğundan sulara g-i.'mülmüş ve bir bağ, bahçelerdir. T~v-z.iden topr~b!lbl 
tabi tutulmaktayken yeni layiha bu Küçük.pazar civarında dolaşırken ya- ğer fıkralar!nda 1>llh•l>dılen vcbuy:ı dııha meydana çıkm'lmıştır. rençperler, az topraklı zinuıt. eı. 1§' 
e :ısı kalrlırnrak yerine temsil reji- knlanmıştır. . mabııus . te:lbırler konulmuştur. 1 Iliıdise polise aksetmiş, şoför Ha- v.e zirant tahsili 5örcn istckl.ıhleu~dcı 
mini ikame etmektedir. Arkadaşı Cemal ise kaç~ıktan bır + DÜ,\ SEMPI.ONLA GELF.N • litle muavini Ali vakalanrnış, mu - tıfadc edcceklcrdır. T{lprak ı 'lıt't 

Bu rejime güre, bu nevi eşya ta- milddet sonra kendi kendıne Tıbbı I,Bn - Dün uat '7.20 de ıı:clmcsi habbcl tdliHı Ziya ·Ka,·adumnnla be- ntıfusa göre tcshlt. olunıı~ak ,.e ıdt 
rifc<le ismen yM;ıh c;yadan hangisi- Adliye mtlracaat -ctmitı. te Um 01 - h<>klcn n Scmplon trenı 11.20 de gd-1 rnber İkinci Ağırcezaya vcrllmişler- cinııtt-n olarak vcnleeektır. 'fe~ ~ 
ne en yakın:;a onun t.übl olduğu bnd muştur. ml.ştlr. Yolcular arasında Fransa dir esa köydür. Bu iılcrlc tevzi koJll • 
resme tU.bi olacal-ıır. * EVlNDE ÖLÜ OLARr\K nu- konsolosluğu~uz~n baş katibi ~orl~ı Ziya Karaduman fuhşa tc~vik et- yonlan uğraşacaktır. Kö~·lc~e k1\, 

Yeni kanun, gümrük resmini der- LUN.'U UŞ - Tcpeba~mda Trcl a • \"e Tevfik Ruştü Arasın kerıme•q mektıın maznundur. Kararname o _ dnstro ve tcsbit i~lıınle ıhtıyaç or• 11 
hal ödeyemiyccck hadde olan tüccar· partımanında kaıHcılık yapan Reta- çı~mışlardır. konduktıın sonra samiin çıknnlnnş tevzi dc.fterlcri hnzııia~dıkta? 8 ; f li" 
lnnn bir bankanın kefaletini temin hiyell Celil, ölü olarak yatağında Zorla, Frnnsailnh bulunan tal~be ve muhakeme ~izli clarak devam et- tevzi munmelesine reç:lccekur. ıı• 1 
etmek fartile resmi bflah:ıre ödemek bulunmuştur. ve halktnıızm her turlü rnhat ~c ~h- mi~tlr. ameleler vergiden muaftır. Ta ı.i' 
üzere mnllannı gümrükten çckmele- Ccsed adliye doktorlarından Nurl tiynçlarmın tamamen temin edıldııd- 20 senedi', eylCıl ve Jdinunuevve 
ı·ine mfis:ıade eylemr.k ve bugiin cari tarafındrı.11 muayene olunmuş, ölüm nl siiylemiştir. H~va K u rumu O r tak ö y yapılacaktır. 40 taksitlldir. ___..,, 
resim muafl .... eti esaslarını iktısadi sebebinin anlaşılmll!ı için morga kııl- Konvansiyonel tr"nile ele 28 kadar b . f . t • 

" h . • 1 . l cu eaı aa .. ıye 1 ----------icaplara daha uygun \;lr hale getir- dırılmıştır. Polonyalı mu acır ınu evı gc mışt r. ır 

mck ve gümrüklere ait formaliteler- + MILLT KORTIN'"MA KANU- + YEŞiLA YI.V F'Arl/,IYETi - Uiıkııç ay evvel :faaliyete bavlıyan AÇIK MUHABERE: 
., • • ~ 1 b" • . . . 1 • wmu '" .. • . f5. de daha ziyade sadelik temin eylemek "SUSA '!t!Ul!A/,/F' l/AREKF:T E- Yc.,ilay Kurumu rrni bir fanlivet Tul'k Hava Kurnmu Oıtaköy şubcsı 1 JJ il.. "'ı·tok . 

gibi faydalı birçok hükümleri de ih- DENLER - Marpu.;çı:lnrda düğme- devresine gınyor: Bu arada llalkcv- <ısa ır znnıaııda ço;ı: ıyı nctıce er Şlk-. tinizi l\1n1iye Vekalctı, t· 
tlva etm·ıektcdir. cilik yapan Apostoluıı, dükkanında- lerl ve mektepler için cİçkl ve 7.arar- almıştır. Uılhassa sırf Uayıı11lardan tı 'b ~~~efterdarhğı yolile takiı> e 

Gümrük tarife kanuaq ki çanta düğmelerini sakludıl:rı anla- !arı> mev:ı:ulu seri konfcrnnsl:ır ha- yınaiııırleakı·keK~'oloul,aı ... ~a:ko .ag··~~.:isl ~da:.ıee: bB~-1 r:~t~dJr. Neticeyi ny~ıra blldir~ 
Vekalet, gümrük tarife kanunnnu şılmış ve mahkemeye verilmiştir. Ş.a- zırlanmıştır. . .. . "~ . a~- ~iz. ~ 

da ele almış ve bu kıınunu yeni icap- hitler aleyhinde ifade vermişlcrdır. Ayrıca muhtelıf broşürler bastı. ramı ınu~asebet.ıle b~y~k lm kır ba- ~============::::::::;:; 
]ara göre yeniden tanrlme başlamış- Karar için muhakeme talik olunmuş-! rılaenktır. ilk konın-• de bugfin saat !osu tertip etınış, buyuk lıır neşe ı- r B o R s A 
tır. Bu husustaki ıuesai ilerlemiş o- tur. 14.:10 da toplanacaktır. 1 çJnde s:ıbııhıı kadar de\·am eden bu r-
lup yakın znm:ınlard:ı buna ait pr~ Gaz tiiccarlanndnn Petraki Kara· p r b.ılo Kurum için çok faydalı olmuş-
je d~ ikmal edilecektir.> eftimoğlu'nun gnz tenekelerinde 

1
ek-, O ıate : tur. llııvn Kurdumu

1 
Ort.aki.ıy ~ubc 1 6 _ 9 • 940 Vekil, son zamanlarda billıru!.sa 12 sık gaz bulundurarak snttlğı an a - · . kısa bir znnıan a a tı yüzü ınüteca-

lik sigaralardan çöp çıkması ve bu şılnıış hakkında bir zabıt tanzim o· K t POL/STE_N l1 AÇAJA[( iSTER viz iizn kaydetmiş ve otuz ağustos Londra 10~ 5!:ı~!11 
sigaraların bazılarının tıkız ve küflü luna~k Asliye Altınc:1 Ceza mabke- Eı; --:- Beyogiu İstikliil caddesin- bayramında beş yüz lira toplamış- Nevyork 100 Frıınll 

in . il . t' 1 de Fcmına barı artıstlerinden Mu _ tır Parla bulunmaaı üzer dekı şikiıyeUcr için mesıne verı mış ır. ff, b d k' .. · Mllıı 
0 

100 Liret 
de şöyle demiştir: Dlinkü muhakemesinde, Petrakl zn u, ar a 1 nıustnhdemlni kon- Bütun Ortaköyliilcr, lla\·a Kuru- Ccncnvr. 100 lsv. Fr. 

c- Sigaralanmız büvük şıkiıyet- suçunu inkar etmiş, her gaz ~enc- 'I trole ~e~e? zabıta~~n .. kon~olund!'n mu etrafına toplanmakta ve dığer Amıtcr. ıoo FloTln 
lt-ri mucip olacak derecede bozuk de- kesinin tam kiloda oldu~unu soyle- knçm:ık ıc:ın barın ustundekı bir bal- St'mtlcre nümunc olacak şekilde ça- Berlin 100 Rııyı,nı. 
ğildir. Fakat a:ı: da olsa nrasıra bıızı iştir. kona saklanmak istemiştir. Pakııt lışmııktadırlar. Brültsel 1()1) Relga 
paketler içinde bozuk sigaralara te- m Muhakeme şahitlerin celbi için kaçak aıtistin ayağı kayarak aşağı- --· - Atlrıa 101 Drahmi 
saılüf olurımakuıdı... Signrnlardrıki baııkn bir güne lıırııkılmıştır. ı ya ıluşınGş ,.e muht.?lıf yerleıinden VEFAT Sofya 100 Leva 
tıkızlık fabrikasyon ışile alakadar - Asliye Yedinci Cı.zn nınhkeınclli de nğır .suıc:tte yara!:ıımıışlıl'. Yurulı Prnl 10:1 ~ek Kr. 
dır. İyi sigara imal ı>dcbilmck lçln Ll..'Oniılas Paµadopulos adında birisi-r Bc:yogJu ~astaııc.'linc kaldırılmış, uı- '.:\lerhum ıloktor K:ıymakam Kulak. Mıı rlt ~gg zİo~~ta 
her ı~n değişen nhv:ııi hnvniyedcn nl Beyoi:>iunda Clevani soknğındakl bıta tahkıkata girişmiştir. sızz:ıde Bny l\Iahmud eşi .N'afııı Ve- ~:d!~~. 100 Pengö 

29,60S 

J3,90 

Ankara, 6 (Ha:susi) - Askere ı;i
den erlerin muhtaç ailelerine yardım 
şekli hakkındaki talimabıamc tatbik 
ırıevkiiııc girmiş bulunuyor. Talimat-

mütecsı:lr olmıyacak ~ekilde hususi evinin kirasını sebep yokken arttır- 1 + EV l'lKil.Dl K}MSENIN kfılctl Müşnviri Fuat ve Emlak Bıın- Bllkrc, 10.) Ley 
tile ilin ve er~i gön de derhal tah- tertibatı haiz bir fnbrika hlnasmn mak sucundan muhakeme ctml!tir. BURNU 1\ANAM,1JJJ _ Topkapı. Juısı mcmuılarından Mükerrem Ku- Bclgrad 100 Dinar 
sil ve tev:r.ie baJ}ıyacaklardır. ve bu fabrika içinde kuı\anılacak iyi Bu ılu~nta dn karar verilmek uze- da oturan kofteci Kemalin evine mı- !aksızın anneleri Bayan Melek ve!ııt Yoltoh:'l. 100 Yen 

nan ye göre köy muhtarları, ihtiyar 
m liKlerl, her ay yardım edilecekler
) yardım edecck.ler1De ait listeleri 

İş günü ve yardımcı iaim ve soy ve modern tcsbııta, müteha.~tsl:ırn re başkn bir güne bırakılmıştır. safir olarak ge]en ~lelınıet ne aile ı etmiştir. Stok ol. 100 laveç kr. 
ııdları da tesbit edılecek, köylüye i- ve kalifiye iŞ<"ilere ihtiyaç vardır. Müteferrik ı v~ altı çocuğu yem !< yerlerken ev Cenazesi 7 eylUI cumartesi günü Moskeva 100 Ruble ~ 
IUn olon~kbr. Mükellefler muhta- IliliyorsunU7. ki, bizim fabrikaları - bırdenbire çokmüştiir. Derhal vakıı saat on birde Erenköy istasyon kar- 1------------~ 
nn verccet-i emre göre muhtııç asker mızın ekserisi e ki blnah:ırdır. Tesı. mahalline gelen itfaiye enluız nltın- şısındnki evinden kaldınlarnk Zihııi-

• tanzim edecek ve ayın ilk günü köy 
eda mm kapu11 önüne namnk sorc· 

ailelcrfnin tarlalannı, bağ ve bah- satınıız ise tamamen modem ize edil- Tİ'RK il A 1' A KU Rl' U Ulır'.A TE- dn kalan 10 kişiyi çıkarılığı zaman pıışa cıııuiinde nıııııazı kıhnacıık \e , ... , ..... ,ıın11111Kuımııan11nmı•111n1111"""f 
çclcrini sürüp ckecekleı ve harman- mcmiştir. Bu mahzurun izalesi için BERRUATTA BULUNANLAR - hiç J..im .. enin yııralnnmadığı hayretle Knrncaahmctteki aile kabristıınına .,._;_ Vecizelerin Şerhi ~ 
lannı knldıracaklardır. de çalışacağız.> Tfirk Hava Kurumur.a nakden ve ay- gorülmüştür. defnedilecektir. r " ~ 

1 

--- 1 ~-;;;:;···:;::,:;;"";; 
camdı - onu görmeliydi. Belki bir için sanki daha fevkalade ~e cid- re tekrarladım ve h e p ayni neti- m u his cdiyoTUm. Bilakis, gençli- ı 

Tefrika: 1 f radyografi de iıtiyccekti. di sebepler lazımdı: sankı dok- ceyi alınca yatakta n fırladım. iimin ilk iht iras günlerinde imişim büyük korkaklıktır. 

l 
., Geceyi enditıe içinde, fena rü- torluk ve hastalık ateşle su gibi Çıplak ayaklarla, saçlarım darına- czibi içimde birdenbire tazelenmiş PLUTARCI-1 

Gl.bı• yalarla geçirdim. . ıçıçe gİTemiyen iki unsurdu ve dağınık, odanın ortasında dimdik ı bir hayat iştahı var. Bun un y a - ğ-ıl 
Ertesi gün .... apılan muayene ho- büyük bir doktorun ağır bir has- durdum. Sapsarı kesildig-im i h is- nında, ha!ltalı ğın gittikçe azacağı- Hakikate teva!uk eJen dol 

1
t· 

" b s<izleri söyliyen büyiik adam ıı 
cama da ayni şüpheyi \'erdi. Ni- talığa yakalanma<ıı, adeta ir de- scdivordum. Kaşl arım çntıldı ve nı bildiğim müz' iç arazını da ta- dan biri de Platıırchdır. Bugüdflp 
hayet , R öntgen filminde felaket nizin içinde alevin yüzmesi gibi başım önüme dü!ltÜ. ö lüme mah- snvvur e tmiye başladım. Havanın t ğ b ecı·zo o. _____________ ..., • .,,,,. • .._.,.,. ____________ ::_..,. · • mevzu yapı ımız u v & ı-

y 111 B S 1 gözle görülüyordu. Vakit geçir - imkansızdı. kum olmanın dehsetindcn evvel, en az yirmi sek.iz derecelik h a ra- ne zamanla ve ne de mckliP_ı-
a:ıan: " • · • 1 • d b b b · ... .l c~ m ed cn, o gece ameliyat yapıldı. Bu gaflet beni hasta arımın ÇO· ne zamandır heni aldatan gafletin reti içın e eni ir üşüme, ir tıt- aşınııcıık, kıymetini kay°'"-ue 

G enç bir doktordum. Oip lo ·ıra öğrendim ki, mide ağrıları d e- Cok geCj kalmışız. ğunda ayıpladığım ihmale sevkct- mesleki hicabını d uydum. Kısa reme yakalad ı. Balkon kapısını sözlerden değlldir. ___ .,.ıf· 
mamı alalı beş sene olmuş- vam ediyormuş v e iıtah ı azalmış. Jki sene sonra, a n nem, konser- ti. Ağn devam ediyor ve iştahsız- süren bu hi,ııqimin arkasından baş kapadım ve İçeri girdim. Hayatta doğruluk, es-·. 

t u. Bunun üç senesini Viyana has- Eski bir nile doktorunun verdiği den öldü. lığım artıyordu. Bilhas3a e t ye - döndürücü ve göz kararhcı b ir Şezlonga uzandım. T itriyen Doğruluktan çekinmek için b~;, 
tah nele rin de ç"lıcmakla gerir • reçeteler i de gözden geçird im. En 1 * • * meklerine kar~ bir tiksintim var- ölüm korkusuna yakalandım. H iç parmaklarımla midemi tekrar yok bir sebep yoktur. Vlcd;.n~ 

.. ,,... .,,- '"b b h b ıı·b ı A h kendini, mcsul tutmıyaca • li• 
dim . lstanb ula d önünce, muaye- ?~..; in , ir teş İse göre verilm~ş A radan o n yedi sene geçt i. dı ki, mcş"um illetin e ı avı a- Üp e yok, nih ayet birkaç sen e !adım. Bir daha... Bir d a ha. . . ancak doğruluğun yoludur. ~ • • 
nehane için münasip bir bma ara- ~l~çlardı.1 Fa1 ydası olup olmadıgı Arkadaşlanmdan birin in kız razından b irinin de bu oFldukgunu s

8
onra mezarın içinde olac.1'ktım. Oh ••. Bu sefer sevinçle yerimden rüst olmamak, yaptığını s-:ı,, 

' Edebi Roman 
t 

-r • 
' 

Rüya ' l 

ı· 

makin geçen kısa müd det zarfın- ıyıce an a!P mam.ıştı. k d . I . d o··... d • bilmiyen hekim yoktur. a at o u birkaç ~ne bana birkaç saat, fırlamıştım. O !lertlik yok tu. Tek- maktır. Saklanacak ve k01·k <!• 

. . • ar e~ı ev enıyor u. ugun e, a- k" a • h & b' l d k k b' '"·- •· b' d h 1 d tab'-t"l ·yı ecı ~ da hiçbir hastnya bakmadım. Ne Bır gece yarısı annemın mıde 

1 

detim olmadığı halde, fazla İçtim. düğünden sonra i ı resmı zıya - atta ır ;aç n i ·a gi ı ııuııa go· rar yattım ve ır a a muayene cak şey er e, .m ı e ı c1' 
~ müthi!I tC!ladüfl Nih yet, ilk mu- snncıs. ı arttı. Gasyan da vardı. O- Mı'dem bozuldu. Ertesı· ...;;n b·ır fette şarap ve şampanya içmiye ründü. Bo~ıılur gibi oldum ve ettim. Hayır... Bulamıyordum. ler değildir. Bir insan gelfıe· 
< e.- • "d d k' b Ik k y 1 1 1 O · k. d' K ı k b" tchllkclc.rden koı·kabillr, sin rı .. 1 nyene ctmiye mecbur olduğum nu hı r kere de ben muayene et- 1 - t'f] ley· h .. lletmyı·e ça- mecbur kaldığım icın mı cm e ı a ·onun apısını açtım. ı c ı:ı: ı cının ı ney ı? aranı ta ır d tJl •• 

d O h b . 1.. .. d"' T .. 1 purga ı e mesc ı .. 1 d b. I ) k b' . B .. h. '') y k . d. k k re tesir eden bir gGrliltü a ıı •11f, < hnstn, annem i. a a en Viya- mıye uzum gor um. eamu e l t tk· .. d 'd m düzelir ağn arı ve arn a ır ge en gasyan ve pnr a ır yaz r,ecesı.. . oga- ve ım mı. o sa şım ı, or u- yüreğini yerinden oynata~ll1 il'" 
l nadayken, o, bir mektubunda u~mıynn bu hareketim, civarda ~~b~m~ld~: }.:kn~ :~afındn h afif ihtiyaçlarım alkolden mütevellit za l:adar uzanan geniş ve sıcak dan titriyen parmaklarım fclake- bu nevi korkularda es.as! sı ıeri 

mide ag'"rılnrındnn şikayet ediyor- hır do1·tor olmamasındandı. El • b' :.:. .. ordu Bunu fazla taharrüşün ve ilk ambnragastriğin bosluğun dibinde uyuvan sehir- tin düğmesine basmaktan kaçıyor !erin zilfıdır. Palmt Juıkıknt,..,. 
1 · 'd - L • • •• •• d ır aı;n gC'zınıy · d "d' d .ı 1 h ı· d • ı· d d S · l · & d'" k i - ü den ,. .. d ı. fstnnbula gelince onu biraz ~n.m mı e n'":ıyesı ~stun .e g~ - il-ol al..,., ':tan mütevt'llit geçici devamı zanm: ip gı ıyor um. Pl'n. ının tı a ın e. gız ı ve e- muy u? on gıin erın arazını u- snklnm:ık, her ·es n goz n tıile 

renksiz ve zaytf bulmuştum. Sıh- zınırkcn parm:ı. •ım hır sertlık hıs- ı-·r t h ~ .. ri: e atfettim ve ehem_ Bir gece yatakta şüpheye düş- rin b:r h.ı.~dt ş:ırkısı yükse ivor ..• $Ündüm: Ağrılar.. . Bu, alelnde çan kötülükleri küllemek, ·~c. 
h tını· aordugvum zaman ba•ını te- setti. Titredim ve hem n elimi ot v ınedım. İşt hsızlıgı-m da tüm ve midemi c1lerimle muaye- Kırk dört va!lımdayım. Havntı - bir gastralji, yahut tedavisi im - bile yr.pılan fenalıkları gı h~ 

.. . k E b h 1 b" fh ld k. 1 b. -1 . t• mek, cfldi.rıumumlycden vel rıt1 vekkulle yana eğerek iyi olduğu- gen çe -tim. rtesi s:ı. a tan t r.· ııdı. Hergün yirmiye ytıkın ne ettim. Birdenbire tüylerim ÜT- mm en ran ı ır ,ııa attı yı ·nm unsız o mıyan ır u ser ı!':are ı o- 'kikatten korkmak, ko,;ku ı\iç 
öyluyordu. Jz.tırnph:mnı sak - yok. annemi Has~kiye ötürmcm "\ muavene eden öhretli bir perdi; Tıpkı annemin vücudünde hızile giden bir hatıra katarı ha - 1ahi1irdi f!!tnhsızlık ve gasyan en kötüsil ve korkaldıı."1n 

d "1 l ı. . b' .. k k d. .. . .. b' oldu;;.u .. ı.bı' p~rmag-ım bı"r sertlı';;.e lindr önündrn ge~ti. öyle. Etten nefretime .. he yok ki en bü ~~diir· ktan ho !anan mizncile mü- lazım ı. ı' cm e ... etın en uyu o- en ı ustun,. agır ır " 0 ~ .,. 

mı!! olduw,,,.. (Devamı v ar ) 
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cüNüN :::::::::::::;:~,, M aari .t Vekilinin 
:::::· ...... AKiSLER/ J 1 

.~.~~~ .. P.~ 
Karphklı 

Kral Karol 
tacından 

feragat eyledi 

Ekmek buhranı 
~~~z aonn- _J beyanatı 
~ve Amerika 
d ~ıiltere ile Amerikanın tim - (Birinci ıa.lı.f/.0(!"4 uı:ııtn) ·•· · nazara alıp bununla bu me -
~-biiyük harp münaaebetile a- dır. Görmediğlm yerlerde.ki müess<-5e- tod hakkında mutlak bir hüküm ver
~da akdettikleri aıdatmala- ler hakkında umumi mufettişlerden, ınek doğru değildrr. Öğretmen, talebe 

tıı:ı •• valilerden ve kendi mutettişlerimizden ve onların velilerini uyanık tutmak, 
~fi.Unu) Te mahiyeti artık tebey- aldığımız raporlar çok memnuniyet ve- yetiştiren ve yetlşcnlcxi bu i$lerde şc
~ etıniJtir, iki taraf arasında rici bir m~nadadır. urlu kılmnk ı:ayemiıdir. Bunun miyarı 

•atalı harbli 
gene bapadı 

( BGf'lltıCkııı.ka de11am) 
( 1 inci •hifeden lkvam) 

Alnumlatdır. O zayiabn beniz bu sabah sa:ı.t 8,30 da. General An
tel.ifin imkanı bahmamadıj1 bir tonescu, llariclye ~azu·ı l!dııııoiles
devirde bu defa da Almanları cu vcı At.lliye Naz.ırilc dii;~r bir ta-

Başvekilin müdahalesile 
dün izale edilebildi 

ti lrlattırılan karıılıkh meselele- Te·rrinievvel sonlarında 3000 kıiylü bı1eni , bilmiyendcn ayırt etmektir. Bir 
rı ı,._ _ da ı rı· d b (':ocıığu daha alınmak suretile talebe cemiyet için en büyük felhket, çalıpn-

1 "'""''" na ız onanması u- la ça•·~-uyanın ayıu mukııbelc~·i "Ör -

bq &ene harbe mecbur etmek, lrırrı :e~at hıızır olduğu halde iın-za (Birinci sa.hif tdr.ı deva."') 150 ton yerine yevmiye ıoo ton • erilme
bilmeyİz ne dereceye kadar Al - edilnıışu ı·. Bir ~.~~~ ~on~ trf-~1!s lediyeye g(ttfın. Temas ettiğfın Bcledi- ,liini derhal emır buyurdular. Bu suret-

Miche! , Rumen ıu.ı esı. a gırıııı ye er.ldnı: Le nornı:ll zamanlnnn ihtiyacına ferah 
manlarm istikbalini temin edecek huz~rıle .ve R~many:ı Kralı sıfatılc _ F.vet, dediler, ekmekçiler cemiyeti ferah tckabW eden 300 ton yerine 400 
bir tedbirdir. M. Hit~r, Fransa, tahlıf edılmiştır. . hakikaten böyle bir mlirncaatte bulun· ton un verilecektir. 

llrıuy ş·· l k. Füh. · kadrosu, bu ders yılı !çer isinde 6000 e ..,_ , .. 
1>e or. oy e 1• rerm son çıkarılacaktır. B~ş yı l sonra 15 bin ta· me~dır. Onun i~in imtil'ı:ınltm. bu. SÖY-
hi))'~atından da aolaıddığı ..-eç- lebemiz olacaktır. Bu müesseselerde lcdıgım v~t3:kı talebeyi bı.nbirindcn 

e, bqlamaaı artık pc:ikmiye - çaiı.ş;ın arkad~larrmın. hakikaten ide- ayı~t etmek ıçm .yapmaktayız. 

Felemenk, Belçika gibi mailup Gençlerden ıniiteş~lddl bır a~ay, muştur. Fakat.. istenen 50 ton f:ız!n Memlekette un r.tokwıun çok olduiu 
memleketlerin bu beş senede ne· Kral ttarnyınııı ön!i;ı.den geı:e~ck. Kral buğdayı temin edebılmek için usulCi da malıimdur. İst:ınbuld:ı bazı mevzll 
1 k ~ · • d"" ·· • bT .~ichcl'i alkışlaını~ıaıdıı·. "\'cm hü- daıresinde yapılan muracaatlcr maale- darlıkların yukarıda. bfidlrd11!im scbcp-

zert çeh.ecb~l. ~ill n:ıl)'e 1 1~· .ilmdar, Demirmulıafızlıı.rla Lejyon- tef bugü?e kadar müsbet bir netice lerle bani olduğunu \e Başvcldlimhin 
~ olan Alımınlana deaizd alist ruhlannı memleket e!kfırı umu-, Sıze şunu ııoylıyeylnı. ki: Geçen yıl· 
Jı.._cf.n l ._ en dve miycsi onünde uıkdir etmeyi bır \'azı· lara nisbetle, bilhnss:ı orta ok\Jl devlet 

a en ıç ır P ıp mı etıa, maı- t f d d alkı<>lanmıştır. verememıştl. emirleri sayesinde ,bazı semtlerde te-
l • tt• - . mill ti __ .ı • .ar ara ııı an il ' Dugu· ? d ! cd'lc . t 1 d 1 kl da ta up e ıgı e ere acauıgı ve on- Kral Michel ba1kuna ç-ıknrnk Ue- - ıı sa u ı n ıs ısna :ır ı ann -( yapı aca-. taarruzun a fe sayarım. lıntıh:ınlarında daha fazla talebe don-

~tere sdcııfJfı zaman donan - İlk k L ·· ~ etmenleri ~ rdugu halde, geçen Rnelerln 5(). d~ bırl 
~ bu sularda mabYOlmak leh- 0 u ogr kadar ~ikfıyeL olmamıştır. Çünkü şlkfi 

ları koruduğu timdiye kadar gö - ınirmuhııfızlar;n "eiled Hozia Simov ~ Bk~gu1dn,ğ lstakmnb~lun boşubosunn momıle onüne geçıldiğini İstanbul hal-
··1m • • ç ·· k'· b ·L- ., • • ,.,_d m-ruz a ı ı e e,.. buhranın:ı çnre kına bik:ıririm. ru • e?111tır. • un u u, pyrıU'C'· ı ve Codı·eanu'nun <:sk; muavını n.u u bulabilmek için B~vekile mtiras:ı.at e- _____ ..;..;....;..... _______ _ 

lİkesind k ul İlk oknl ö!retmenlerinin umuml va- yet edecekler, biliyorlar ld, şildyet 
y· . en urt acaktır. • ziyetleri hakkında, ilk okul oğretmen - menuu yazılıdır ve kolayca k:ıbıli tct.-

1. •nı, ya doaanmasmı tamamı- lerim'z şehırde ve koyde bıldığlwz gı. kiktir. Temas ettiğim ııile muhitlerin.-

ıerı bır şcydır. Fıılkat ona muka- Gyr tarafından ar.wlunan tekrhna· den Belediye Reisi: 50 ton yerine ıoo T ı 
bil d e, galibin kendi mille tini a - lma mukabelede buiuı!muştur. iverilıncsi emrini alarak, miısterıh ve apu ama 
zami derececi d"" ·· · ve onu Eski Krnl Carol, bugün derhnl fs- minnettar avdet cuniştir. 

kendi elile batırmak, yahut Al- gi çalışmaktadırTar. Geçen scncdenberi de ve dahıı geniş muhitlerde ikmale 
ııı...ıara teslim etmek zarureti uç sınıflı olup d:ı beş sını!n çıkarılmııı kalmış çocuklarımızın bu tatillcrmi e-
~lllnda kaJ k B bulunan köv okullarındaki arkada~Ları- saslı çalışma ıle geçirmekte clduklart-

__ f'. • b •. •. e °'unmes• • d viçreye hareket erlecek"tir. ~ Şımdi geniş bir nefes alabllir. takat Kanunu 
~.erm. ut'!n semerelenn en Eski Başvekil Tatarcscu ile eski,.geçnıişc ma:ı.i derler~ diyemeyiz. 
mu~ef~ _etml)'e çalıpnası ba,lıca Adliye :--·azın Ynm::ı.ııdi, eski Raşve- Hnyır, geçmişi'._ mazı demezle:. Mecıı·ste "'i.t mıy~ca br. unun mu, talebelerini yet~ırmck lçın bii - nı gordünı. Bu çalışmalann tarşıiığı, 

ı.~ aaı ıudur : fngıltere pelr slluf- yuk gayret ırarfetmektedırler Bu ar - şimdi b;ışlıyan fmtibanlar neticesinde 
'<C1 ıarnan donanmasını Amerika kadaşl:ırın bareme tetabukları hemen belli olrıcaktır. Kat'i rııkamlan :ılınca, 
•ıılarına kaçıracak ve ne kendi hemen halleclilmıs sayılabıllr. 1stnn - mm af!akıyet ni<betlerlni bu tun mem-
~İitett bat tar f d b l ) bulc!a 1893 ilk öğretnıeııin, barem dola· lekele ııcşredeceğım. 
~ ed ı a anla an __ ı:~ ıedn ~- yısile terfileri tamamen yapılm1$tır. Muhtelit tedrisat 
"1i • ne e Alman ra t-.uıu - Terfi zamanı ıelıp paı :ısını alabilenler 

Yecektir. 58 oğretnıendır. 150 oğretmcıı terfıe 
"'-nttika ıçm, ~tere adası- bak ka~ndığı halde p:ırah:mnı ıılııma· 

11!ıJ rnah ha l mışları:hr. l~nbulu ııyarC'tım esna m.\bn vu • rap ? ı:"~sının ve d:ır maarif işlcrımizlc daıma yakından 
ııı... aıalann İfpl ve ıstılasına ma- alakuı olan valı ıle ~ ettim. B~n
. ._ ~n o kadar ehemmi- lann tcrlı paralarını t:ısarruflardıın 
~ Yoktur Bilakis lng.iltere ol- temin etmek ıçın tedbir alınacağını ba-
~d1• bal:.- L~L l ·ı · d na ifade ettıTer. 
ııı.s gı - - ngı iZ onan- Bu arzettığım ve zarnnn, imklınla 
tı'l._ lJaaı sailam olmMmın, Ame- halledılebılccek me elclerın dışın& ilk 
-~~ti için ba78tİ ehem okul otretmenı arkadaşlanmın e-"lslı 
~ti vwdır. Bunun 1ebebi, yeni bır iikayetıne muttalı defilım. Hnlle • 
4"rQpa barbinin bütiin cihana rlnden memnun ol;ırak yeriminde ~-
llıııı1 L.::!._ _ _, • • • , ._ lışmııktadırlar. 
"-aı ~ b~ harp olmak 15tid~- Orta öğretim meseleleri 
L.... · IQstermlf olmasıdır._ Amen- L-L'- d V k'tt•k 'b' 
"' '-elerdenberi kendisi için 1 llAULK.lD a e ı ı ne gı ı 
~ bir tehlike o1madığı tedbirler almaktadar? 
.. ~. ~- bir telıılikeyi büYük in - - Orta iığretlm meselelernıin ba -
tilıı ~- =-.ı:.:.. ~ • k , şında muallım dıı\'nsı gelır. Bunu e • 

_..........,. u_,..ecegı •• r ... 1 k . 1 rı,llı,,:__d _ b•• ,,._ saslı bır hal tarzına oag nma ıç n An-
d :•n e- balundaeandan, uyu-. karadaki Gazi Terbıye Erısııtusu ile 
~ız. kuvvetlerini daima Japon- İstanbuldakt Yuksek Öğr~tmc:ı okulu 
~""n ka!'Jı Büyük ~anusta top- , mu:ıllım ve talebe k:ıdrasu bakımından 

l>ulund kt • d . bu sene cıddı ~urelle takvıye ettik. 

1~5 de, bize mektep açın diye mü· 
racaat ec!en kız ilkokul mezunlarına 
yeni mektep açamıyan Veldılet, unl:ını 
erkeklerle beı-:ıb"r okumak hakkını 
verdi. Bııde ınuhtelıt tedrisat, bir pren 
slp davası olarak değil, bir zanıret'"..cn 
dot:muştur. Ve bu zaruret. devam et -
mektedlr_ Coocdueatlonu k:ıbul etmiş 
memleketlerde de hal böyle böyle ol· 
mu:,tilr. Mıl!ettişlığım zamanındaııben 
yakından al!lkadar olduğum ve bildı • 
ğim bu m~clede kızı, erkeği ayrı, o -
kullarda musadlt oldu~umuzdan bıış
lt.ı mahıyette hadise olmamı.şıtr. 

Mektep binalarının ınu""'lit olmıyan· 
l:ırın<k' muhtellr ttdr;•ııt yapmamak 
knb ıl ~ttığımfz prenstrıtir. Nrtekım B~· 
yoğ1'ı rouhtetıt orta.:ıkulanu bu rene 
kız \ c erkek olm:ık uzcre Udye ayıı :
j'<' ruz Muhtelit tedrisatın hatıra ıp'• ·· 
cck mııhzurlan muvııcehes ııde mr:r.-
10ketimız. lem faydalı cıhetlf'ı:ı •ıldıı~ıı
nu ı ormal kız, erıcek alı~k:ınlıgını!I 

'uc.;ude gelmcsıı.de buyuk tt?Sırleri :)11-
lw.d.•ğunu haurlatmak hkr!m. 

Y eni açılacak mekt epler J • urma 8 1 1
• Avrup:ıdaki taltbemııden başka. 1$tan-

-..........;.._P o D y. da D bul Ü'ul\'ersitesıne ınulhalt elli mekte- Vekaletçe hazırlattırılıp vlllıyetlenıı 
R--~ .... --.-- bı de bu sene ilk mezunlarını vcıdi ld~ mtit:ıleaıı ıılıııdıktan sonrn ıta rı! 
~ •• tehlike Hızmeti mccburcşı olan bı.:tun bu k:ıy. t Şurasından geçırılen lısteye ı:ore be 

8 .. . naklardan bıze cclcn talim anaSJrııu sene mahallıncc yaptml:ın bmalarda 
d.ıı llg~n Amerıka,. Japonyaya nerede açıktınmız varsa oralara gon- Mustaf:ıkcmalpaşa ve Gonen ortaokul
t .a ı:ıyade ehcınmiyd vermek- dermek uzeI'F ıı:ur'aya t.lbı wtuyoruz. ları aı;;ılacaktır. Bırkaç sencdenberı e
tdıt. Çiiııkü Uzakıarkta müatem- ~çen sene orta tednsat kad cmına en lı~e sııufl:rn bulunan Taksım or· 
~ .. eri bul A --..ıaki d 1 s-rk ve cenup vıl!ıyetlerındckı ı:ıçıkla. taokuiu, lıse haJıne kon:ıc:ıktır. Üıılrlı: 
~t • .• ~ ~-- • ev rımızı kapatmak ıçın 500 mu:ılhm rlıi- darda yapılmıya başlanmış olan yem 
ıL._ -rın cumlesı mailup olducwı- ve cıtık Bu tıUktar, mc\'cut kadromu- bınada ıkıncı ortaokula mulhak orta 
~ bunı.nn müstemlekeleri ile zun sekizde bırulir. okul Slnrflan açılacaktır. 5arıyerde v~ 
-.._. deniz, kara ve ı...va kuv • Yiıksck Oğreımen okulunu yeni yap- layeıçe isti~kı mmımelcsıne ooşlan • 
~ .. •. • tığımız talımatn:ıme ılc Unıver,..ıteıı.ln ~ olan. bı:ıanm bu ışı bltı ıce Kan · 
)'b Beylik Br~ya ada.uıaa, t:ım:ımlayı<'ı bır cuz ü hııline. kovdok dil.ı, Eınırgan ve B<'yltoztr mtıhamlrı· 
"' Ut Mısıra çekınıye ve topla - Tatbikat, lı•clcrde y;ıpıl;ıcak sta)l:ır, dıran talcbenır bır lc:mnı bu bı:'r.!;Ya a".' '>'• blecbur olaa İıqrilterenm U- imtihanla talf'be almak. mucsse c mu- lııı:ıcakuı-. H ydar~~a Luıe.smın leyi• 
~rk müstemlekeleri ve Avus- durunu, tedrı t meseleleri. mevzul>ııhs k.-ı<lırosu ı;emılte~ıği &.ı~ıı Knb:ıdtaş !ı-
:"'I • • ı olduğu vakitte edcbıynt ve fen rııkul- !C nın m~ctı ,_,. ,a !lnu arına a ya 
~1Ya ve! eaı Zeland do~yon- tesınln profesorler mcclısındc bulundur tıLı talebe alın~caktır. lstanbulda ııl. 
'lıtt \re Büyük Okyanustakı kıy - mak gibi husı.ııılar bu aradadır. Gazi riığımız fll' tedo•rler!e bu. sene mek · 
lıı ı., adalan, Japooyaoın nüfu- Terbıye Ens!.ıtilsünu:ı ı.alcbe kııdro u- leplerım=• . sLkmtı olrru)a~aktır. 

vazıfesıdır. Almanyayı bet sene kil General Argc•oıno'nun ,.e diğer Evveli, on binlerce ~~~crıme Dtl 
har • · d k Ik l kif edil · 1 gün ihm:ıl ve lfıkaydl yuzunden azap 
• p ı~ e ya.şatmıya a -aşma { birtakım ;c\'atm te". mış o -, çektiren bir zihniyete nihayet \'ermek 
ase, nelıce ne olursa olsun, onu cluklar:ı soylenmektedır. _ .. için ... 
büyük bir mağlubiyete uğJamıt- Eu~üıı srıat ~8 <le lıutun Ruıııe!1 l Saniyen; halkla - durup dururken -
ca~ma har ap etmek bitlt1) b1rak - kıt&atı, Kral .Mıchel'e sadakat ycmı- Belcdlyesine karşı bir itimatsulık hlıı8i 

k d kt' t 'b d d 1 nl ~ apııcnJ . .Jnnlır. 1 doğurduğu için~ 
m a e ?>e _ır. ıte un an ° a- Kral kararı -ıı nasıl ver di? Ve nihayet; memleketteki bolluta 
yıdır, .~ı ~~sene), (~~ aene) Bui<Yeş, r. (A.A.·ı -· D.N.Fl.: Ge- ra'-rmen istanbulda - vcl:'' ki.iki gun 
harp soa:lennın kolayca soyfcnme- ceki hadisder hakkında şunlar öğrc- olsun - manasız, ve hazın bır kıllık 
5& kar-Jasmda hi:z hayntlerde ka - nihn ştı r: maınarası yaratuğı için ... _Evet. burun 
larak cc bu zatlar ya sene nin , ya- General Antoııcscu, dün günduz, bunlar içın, bu h:lle. sebebiyet verenin 

- · • 1 . . . aranıp bulunmasını istemek h:ıkkımız-
sayının ne oldugunu bılmıyor a rn ordunun \'C salahıvettar sıyası eş- dır 
tekerlemesini bir daha t ekrarla - ııasın Krııl lınkkınıla.~d vaziyetin! :e ıiaşvckllin çok yerinde, çok takdire 
mıya m ecbur olduk. .~yatını avlamak uz.ere birçok go- şayı:ın hııssaslyctınl şukranla karşılar -
B~ senelik h a rp SÖ%1eri ayni ruşmelerde bulunmuştur. General ken, onun tıpkı bizim gibi, eı;aslı hiç 

d h · l • · b . k Antoıw cu, her taraflalı ayni cevııbı bir sebebe dayanmadan fst:ınbul hnlkı-
78m~n .~. arp 11 er1?ın ır çı ":~- nlmıştır: Carol talıttan fcı•agııt et- na u:tınıp ve fst:ınbulun cehrcsine hu· 
ua rırdıgıne de delikt eylemeıııı; - ııretidır. 1 zün veren sakat zihniyetin ne tar.rftıı 
t edir. Cünkü son zama nlara k a- c: b h t " 30 da General An- ol?uğunu merak edecoığinden şüphe -
d ( isti! • · _ L -) • ı .-: • .. ...ıı :ı sıııı • ' rruz yoktur 
ar a ve ı- lf~rRn UÇ

1 
toncscu. Krala, yaptrğı tetkikat•n . • ki k.ta ld h 

bet haftada tamamlanacağı söy - r.Ltlt'esrnl bıldlı miş ve cevap için 1 b İkı ayilcvvcl,b' yabuh. aşma -nıcmo eukğuvnzi:ı: 
· d d 5~ d. · b• ,_ h 6 ,_ 1 "h er ven en ır ranı o 

lenıp uruyor u. ım ı ıse, ır Krala saat ~aoa ya ı<a< ar mu - fc<i.İle mükellef olan kimdi, neresiydı? 
hamlede Üç beş haftadan, ÜÇ bet l t vernıiştir. Vt? bur~"ı neden vakit ve :ı:amanınd:ı 
u ney e sıcrachfar. B ize lca' ırsa, iı;. Bu arada, Kra!tıı adamları olan harekete geçerek vazüestnl yapma~-
lerin böyle çıkmaza girdiğin~ iti.. bazı generaller, hükiimd:ını v~zlyeti tir? ·..ı 

•l d b. • • b ) •ntkn t.aızda gÖ!'tcnnek istcmışlcl' - , Toprak Mahsulleri .ofisi nı._.n, ne 
.. a f t-ls~ er e , ır çaresını u up, lir. Gencrr.1 Antaneseu, yazcfığı bir maksatla teşekkü_ı ebniştır? . . 
r.ulh masaı1mın etrafında otmma- b hik. 1 i h kik" İstanbul gibi bır şehrin ekmek ıhtı· 

1) t _ ··~ k Jk ~ her mektupta, u aye er n a 1 '·a~ •acını düştlnemcdıltten. bunu temin c· 
vı "' ~""'?: a • ı ıı . ' zıvct.in Lir tahrifi olduğunu bıldir - demcdıktc.n sonrıı bu ofisin ne işe ya-
haldt" dur.y a ıçın d e , bızzat Al - ştıı. Butuıı memleket ve Qtdu, radığını neyle meşgul olduğunu. hik· 
mar J - için de cok hayırlı ol~u. l'-r:ılın tahttan ferıı.gatiııi istemekte- meti vUeudunün ne olduğunu öğren -
r ;;nkü yerime 1Pırtulo<1U'l si)ibtP drr. Aksi takdiı'de kan nkacaktır. mek lı."temek de bir haktır. 
d,. ·;ı suUıt~ oltfuiu artık t e ma • lluııdnn ba,.ka Krıılı., muhafız kı- Mademki Başvekil ~~redince bir 

le: ' ba"lru'- . d d ı b " al:ırı kumand:ının.n Rumen nasyo- :ında bu iş hallolunabiliyordu, onu 
mi e ta ıı.. !'C <e!:m"S • " ...,..- •• - bın bır memleket işite l!ICŞgul oldu-
lir. Ebii::iya Zade .. .rı,.tlcı :ne nleş etmcJ."ten imtina ey- ğu bir zam::ı.nda bir de tstanbulun elt -

\rftl" m ~1 ı de bi!dirılnı:ştir. mele işile uğraşmıya mecbur rtmf'den -
- --------------·· Bunu nıüt..:akip, Kra1 Ca.l'ol, sabah bu işi, alakadarları neden balletmcdl-

Dün Londrada 
39 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

ı:ıt G yıı 10 kala tahttan forngat ler? 
k:nra r.nı bilılirnı;ştır. F.kmekçiler llti ay evvel haber ver-

• mişlcr Deledıye telefonla, yazı ile her 
General Antone:;cır, Kral.ı ald:ıt- tarafa' baş\'urmuş, yazmız, çizmiş, rica 

.. k l<1t mlş ol:ı.n GlnE"rallerı derhal ebni,ı 1-'ı:ıknt biltun bunlara ral:mcn 
vkif etth·ıniştır. B"unlar ıırnsındn, ~ıınıbaşındrı silol:ı.r dolusu buğday hu-

•il nclkıırınay Başkam Gcıwı-ııl !Ilı - ıurıan lstıınbul, ekmek sıkıntısı çek -
• ı:ıil. :ıbık R:ış\ekil General /\ı ı;e· mıst.ir • . 
'lınnu ve snbık Ha\a Nazırı Gene- Il:ışvekilı, 1stanbuhın ekmeğile de 

rd ~ N memul etmiye k:ılkanak.. bır kelime 
ı T~ndorc ca dıı va. ır. ~ara~· a- ıle. ııyıp olur bb~e. 

l'I 1 reaı:eıınn t"vkıf edılınemiştll'. Hayır .. İst:ınbulun eJ.mıeğini temlıı 
l'rda eann l~rnlm memleket dışına etmekle mUk.ellc! oldukları halde, bu ~.' Yahut askeri kuvveti tarafın- nu 400 e çıktırdık. Yuksek ogretmen o- Kıtap meseleın 

~..l:.•:ı • · - k teb':ı'eıı· kar. kıılunun kadrosu 22 fazlasile 192 ol· Kıtapl:ın e~~lı surC'lte tetkik ethr- (1 inci aahife1:1en devam) fl&•~d ;ı. e_ .. me wı. muştur. 
e.., ah::ı.tini hnzırlamakt.E.drr. 1 ı ,en hafi! tnbirile, becerememiş. yü-
Diı'1't'r hı rıı 't:ın !:nyan Lopcscu d:ı r.uoe gozune bulaşlırrru:ı olanmn bıl -.. , a. b I dık Bunları tam dcğ.Ştırıp ba~mak. bil- bombardıman yapmışlardır. BOnı· 

1ı. u wıuyor. Bu arzettltim kaynakl:ml:ın, ıkmal- l•aı',ı' ··-'ık , e ı.amansızlık doln~·ısrle • C"\Jııerik b t hrk • .. I k 1 d J n 1 k Ik b J ' ....,,,. • baıılıman, kruvaz.ı.ırlr.r ve dcstruyer-ı...:.. a u e ı cyı on eme er o ayısı e ge ~ m .tarı ı me - mumkun görulmedı"ı ic:ın me,·cut fı-
~ hu- t•· b - ~- d - ,...,_ J drlir f ı ı b ı •d e kad "' eı· taı afından ve yakin mcsaf Pdetı tiıı· un uyuıııı; enız -.uvvet e- ı.,ım ç n s ze l .,..n ne · ar Yem zerıııclc yapılan bu tııshıhlerı bastırıp 
~· ı Büyük Okyanusun ortasında- mtıalli~ ~labll~cğ~lzi şimdi kat'l a- oğretmenlere dağıuıcagıı. TalPbe, der• icrıı cdilmıştır. Aynı zamanda dıırı.ı:ıı 

"aı ant'.ı meınll'ketlc?'e hareket içm mek, t:ırumak isteriz.. 
KANDEM İR • ıı1n' k vııpn•aktadır. 

Kra'.ın a n n e si Bükre.şe geliyor il 11 

Valinin hitabı ı li•\r d I d l bulun larak soylıycmıyccegım. yılı başıııda kıtııplarını bunlara g re 'naya mensup tayyart.'leı Rados ada hukl-c:ş, 6 ( A.A.) - Kral llfihal, 
dıı-_ ay • • arın a top u - T 1 b ] i .......... ..... kl d .mn tayyare mt'....ıan.nı bombardı - nı c•ım a'dumak üzere Floran ayal B:ı=ckılimi" tstanbulun bu sınıdakl ı.-•qakt d A _ ....:ı_ J a e e . mes e es r.a<ııun .. ,..ece er ır. ~" .,. .., 
~· 8 ır. mCTU1a apon cep Bunun iki cephesi var: u.rı terbiye, Kııap fıvAtlarınc!a aleyhe detlşlklık r.ınn c>tmışlcrdtr. ıı fll\'\'at(' ı:öndcrmıştir. ıtıtiyacını t:ızlasile karşılıyacak kadar 
~ lltden tek b ir gemiyi geri ala- cfığcrf tedris. . yoktur. Geçen senc SO paraya saıtı#J- un verılmesini emrettiler. Bazı semt-
til'qlc bir halde bulunurken in- Terbiye bakımınd;ın, tRlebemlzin u- mız talebe cfefterlcrini bu oıcne de ıe- herıcmde kalmış metinlere ait de T eknik ted risat işi l ıerde t'kmck darlığı çekildiğinden b:ı -

ıı d k r.toluJı yapılmaktadır. Bununla ede- J . . 1 hıslc 1stanbulun ekm~siz · kalııcafıı 
~ Onaa.nıasınm Şimal deai • muml ofarak va:dyetlerınden memnun mın etmek ıçın çal~ma tayız. oıyatımız tcdrısatını menkul.ıttan me- Yuk~ck tl:'knık okulu \'e tekıııkum şuphesini uyandırı:ıcak şekilde neşrıya-
L:... ~ e, Yaltut Man• denizinde tes- olduğumu söylemeliyim. Geçen ders Terimlerde bır değı.şiklik :yoktur. O- u !ere çekmiş bulunuyoruz. için; hanı:lıkl.'lnmız bıtmiştil'. Muess.is tın h:ılkt:ı ihtiyacından fazla ekmek 
~.Yahut mabvC::lmaaı .ile A. me- yılında ·200· e Yakın tıılcbl!yl ort:ı oğ. ııiversıtcde tc-şekkiıl Ptmış olnn ıhtı•a Ş:ırk ı'mının butun Jaıyn:ıklarını gös-1 ol.:ıra.k bır lnglllz muallim ın..ıher:dısi ted:ırık etmek ve bazı fırınlarda Ih._ 
.,.._ A retim müesseselerinden uzııklaştırmıya komısyoını, ges ek mevcut terımlcrın t rmek üzere Katıp Çelebinin Ke:şflz- ı ııııgnJe edılmıŞtir. Gcldıkten sonrn An· tıyat un birıktirmck arzul:ınnı tahrık 
~_; : llas Okyan usu cıhetınden mecbur olduğumuz halde, yeni yaptığı- ı\ıır kere rtah:ı g ı:ı:den J.'!!<;ırılın sı. S.:"· ..ınuı 'u ile bunun zcy llerını iki se _ lmı·?da arı;a ı ayrılmış otnn bu mae. ~c- ı ctuği ve ohalintn fırınlar önünde top
~~ kalacaktır. mız disiplin talimatnamesini tatbik et- rek yenilerının te<bltl ıçııı çalışm;ıkıa- f'dcnberi hazırlamaktayız. Dlrinci eıl- .seııın ıı~.:ıcıtı Işı kararlaştırılacııktır. ıarumılanım bcp olarak bir buhran 

ı.... ....Utere sahillerini istila eden tiğimiz bu biten ders yılında ııncak dırl.aı'. Gramer kltabt ha:ı.ırbnmı~tır. dınm 15 forması bn ılmıştre Tü kcc Er~urumda bır İnş;ıat u,.ta okulu açı- muvact!lıcBnde bulunduğumuz zannını 
~etler •• b • Amen"ka !bunun dortte bU,i kadar knt'l ihrnc ce- basılıyor. Bu kit:lp. bir mektep kıtabı 11 :ıı. Turk Dili CcmcyeU tarafıı d n lacaktır. t tanbuldıı ~ı.şantaşında hır ha~ıı eylediği gorülmuşwr. Bu yüzden "U-. • fUP esız, • • • mn z:ısı verdik Temenniye şayan olan. bu olmakt<ın z.ıyade, Turk gr.:ıme:rlnln ana , :ı ırr .,1yor. Almanc:ı içın F:ıik J'a ;ı. Ak m Sanat mektebı ile Kutııhyadn • 

~ Okyanusu sahıllennı ve miktann sıfır olına .. ıdır. E~lathmmızın hatlarını ıbuı:a eden bır denemedlr. 1 · n ft~ 0 •-rak al bugunun bır Kız Eıı~ıitüc;u açılacaktır Uşakta her semtin nufus kesafetine naz.aran 
le mn = ...,..s "' ınıp . · frruılara tevzi edilmekte olan unun ıı;._-~ e etlerini de kolay ca ve de- ı kendilerine gfistcrllen miı::ımahasız. Du, y;ılnız öğretmenlerle mutcha~ıs - htıyacına ce\·ap ,•erecek ş<'klc konul - \'e Ha•aydıı ıkı Kız Snnat okulu kuru· b 

1 
ri ihti k 

1 ~e ciddi 'bir nuakavemet gör- rakat ciddl ve hakikatte m~ik ~terbi- tar ı~ndır Ve bır anket m:ıh1yeıınd•- muştur. Sonra Cr:ınsııea içl''I iki eilt1ık lacaktlr. Geçen sene Edirne ve B:ırsa· dazı dscmt~k·~ t yaeın~ ~r~cll:~a-
~et-'- • 1 ed b"'- - '-tir• ye tarzüe bu neticeye v:ıracagımı :ı dır. Bu sene içtn yalnız ortaokullarda Laros'un yapılmış olan tcrcumesi g6z- tin tccrube ettığim•z gezici koy demır- ılğı tı taH lı ... ı:ı ı"!ıhz knc cesıt~!'ıs:ı ~~.,: 8 QI; lfl• e llfl:e-. • tam emnlyctlm vardır. dcgıl. ana dilı tcclns;ınnm cdebıyat d ln ·ı ğ' zl ,. k sI şı mıştır ıı '"n n .. a yere • '" 
~ llndan b:ııka, Amen'ka, İn - T d . l . ıeJ.linde yapıldığı liı:e sınıflarında da en geı;ırı ıc.ktedır. Edebi~at fııkul - cı 1 ve m:ırango uhu ur .arı ona çı- meslne ~b p olan bu .kabil neşriyatın 
'"tt?-:.... Y !~- ad-'-· d • e rıs m ese esı bu derslerden ıstıbde cdılerek Türk t~ tarafından tcr<:üme et ... rdiğimız karılacakl tiır.d_lk(ol Y kadbı~~ıı.rıkıçınsl de ay- n~ağıdn rınlaşıldıt'I şekılde ta hih ve 
)() ~· .. o en~ ny -• omm.- •'ilam .an~ıklopedısinin birıncl cildi I rı<:a geze ı ş ve ; ç,~ı ur arı ya. tavılhlnı dılerım·. tı Biten yıl bnşından !Ub:ıren tatbik et- graır.eri hakkında talebeye malümat 
t...._ "e müstemleke lerinde ıevkul- bıtmJFır. Bunun brrinci cuztı 15 Teş- I pılacnktı r. 1s•~nbulu•ı normal zamanl:ırd:ıki ih-);d' holctasmda m ühim yirmi ~~.·mg~re':~~r~::ı~~ '~~ ç;~~şc~n ta';1~:: 7a~i~~c:~i~ ~!~~c~:i-~a:~k~ı1~7~i": rınıc\'velde basılmış bulunacaktır. Ü- Iihı rene beş sınıflı Erkek San:ıt o - tlyo~ -ıoo tondur. Bu miktar, Ofis ta-

e 99 I d " nr.:enıtenin ı:aurladığı tanı.iı:nat se . 1 kullarını ıki devreye ayırdık. İlk uç f d uınz.im satışları flyatile veril-
' sene müddet e onan- ye, bol ç:ılışraa ıam:ını verdıti için &t- mış bulunacaktır. Hazırlıynnlıır. An • rıslnin. bırlnci cildı sekiz yuz s hlfclık sı;nesı bir devre, .mütebaki iki sene i ~<'~~:ı~r. Yalnız bu sıralarda İstanbul 
lh.ı "e hava üsaülharekeleri yap- rek mu:ıllim muhltlnde ve gurck t:ıle- k:ıra Dil fakültt- 1 Turk dılı rloccntı hır eser olarak vesikalar ve res:mlerlc •bır dcHc olmak üzere, bu suretı.e ı_ıç nufusunun meddfıcczlrlcrl arasındııki 
~ hliisaad · • im ,... be muhitinde ıılışılmış H~ lstıf.:ıdc edl- Dankoğllı ile f tanbul Onıver!lıte ı valtında okuyucul.ırıı takdmı edılebıle- , e. ne okuyanları. memleketin te.knik ılı farkl.~r h:ıvlı bfı.vümü.,tür. Normal ni~ 

b_ esını a ı,.ır. ı b'l bi hnle gelmi ... 1r Tu~rk dılı' ..... ~r~~~l··ı Ragıp 'llılürı Ö-'en t l k " v ~ 
Q\J - d --'--bilind e ı en r • ,ıw • ,...u ~~· ' .-:u "eknr. ıynç.arına cevap verece şekılde ye· ""'tlerdcn epey huyük olan bu fark-

tnaaaa e lnwuı e ı ı tih tal' t si dı'r. Tilrk "":ımeri etrafında bıldı"'ı·mı~ ı ti h t k k kü "" Yalnız yen m an una name. - . . o· ,. ~ T l L d · ı rıp oya a çı arma mum ıı o - l:ırı ralıatca ltn!"iılıyabilmek iiz.ere y~v-
)tL... _ • ceçen Umunıi harpte, nın biltıassa v:ızılı elemeler yaptırma- tradısıyonrlıın çıkıp dil oğretmenlemnı- a e..,e yur u lae:ıkıır 

1 50 1 kııdnr r~·~ b' 
1 .l~ d-L ) I · . b' 1 t tk'k i-'-~u k d t · m ye on ........... ır mar \'e-

11, • 41U& evvc yaplırmıt o up sı, liazir:ıu devresi içın ız memnun ze e 1 
.. ...., ı verme uzcre yar 1 ı;ı· Talebe yurdu için stanbulda müs.ı- Sordul!unuz suallere kısaca ve:rdiltl· rılmesinl B:ışvı..>ldlden rica ettim. Baş-

~ "-eli depo, yahut ihtiyat ola- etmlyccek bir manzara gö temıiştlr. cı n~yat da ya~yoruz. Je:ın Deny in it. yer aranmaktadır. Bulma ışi 1-hıvvcl mi;: ccvaplıır, mer:ılcket irfanını ynlmz vekilimiz, ricamı. !azlaslle is'af ederek 

(1 inci sahifeden devam) 
1516 numaralı knnun mucibin

<:c idareten yapılan kanuıı.;ı müsteni
den vcnlen sencUcr tcmyl7. mah"i<e -
mesiııin i~-tihatlnrile iptal ediimekte 
olduğundı:ııı al.'ikndarlar bu Eenctlc
rc r~i:'bet etnıcıncktc, bu kanunun 
tatbikı ancak ihtllaiaı:ı. !;alan mulk
lcr &ahnsıııa iııhis:ır etmekteydi. En 
fcna«ı bu kıınunln bir ldmsenin tıı
pulu yeı len hnkkındn iki 11:.hidın i
fadesıne mfistenıdcn knydın iptalilc 
senet verme salahiyetinin sullstimaJ 
cdilml'Slne ve tapu memurlannı da 
zan altında bırakacak şikiıyetlere yol 
açılmaktaydı. Hazırladığımız yeni 
kanunla elinde senedi olm:yan \'cya 
dedesi namınn mukayyC?t bulunan ve
rıuıct ilamı ıılamıımış, lntika? mun -
melesi yaptıramanıış, topı ak s:ıbip.. 
!erini toprağının ba~ına kadar ge
len bir hakimin huzuı·uııda bı.ı i,le
rin hnuıl pul parası vermekı.i:ı.ln 
yııpbrını:ısını t.emin edeceğiz... nu ta· 
pulama kanununun tathikı esnasın
da izalci şüyu veya mübadele gibi 
işler de gondcrUecek heyetlerin ça -
lı~tık.Jarı müddete inbisnr cbnek şnr
tile mııhallıııde yııpıl&Cltktır. H:ıibu
ki bu.,.--ün bilbnssn köylerde mabeyn 
senetlerUc nlım satım l'ap•lmakta -
dır. Köylüler bu senetlerin kanuni 
kıymeti olmadıklar1nı billıler. Fakat 
fenığ ve intil.:nl muamdclerinin güç. 
lüklcrlni, gunlerce dairelerde dolaş
nı:ık. birçok masrafa girmek köylü -
mfnün işine gelmez. O hayati nE' ka
clıır b:ısitae, hiikUmct.le olan münase
betlerinin de o kadar b:ısit olmasını 
ister. Ayrıca fe.rağ ruuıııuclcleri mfi
teraklm vergiler tahqtl edilmeden 
maliy1.'<ien ruhsatname keırllmedcn 
yapılamaz. Kııznııç harcı binde yirmi 
nfsbctlndcdir. Köylii bunlardan ka -
çınır. Hıııırladığımız kanunla halkı 
hem i~inden, ı;üeü.ırlen ayırmamak 
hem mahkem{l kapılonnı doldnr:ın 
arazi davalarının <iniıne geçmek ça
relerini bulduk. Mcm\ekctlmizm SOO 
bin metre murabbaı oldoğu nazarı 
itibara ahmna, iş.in kolayca bitmi
ycccf,>i nnlaşılır. Yalnı.z bu işe 15' se
ne evvcl başlnsaydılc epey merhale 
katctmi~ olurduk. Her şeyden evvel 
para}a JhUyacımız varclır. Çahşura
cnğımız hcl' posta için maaş ve diğer 
masraflar dahil, Sl'n"vi 20 bin lıra
ya ihtiyaç vı:ırdır. Bütçemize ne ka
dnr çok para korsak o kadar çok 
posta çalıştımuık ve mllddcti o nis
~rtte ru::ıltmnk knbil olacaktır. 

1···;·"·5· .. ·p·"'o···Rm;··ı 
~.-, .. ,..,.,,."'"""'1111u•••nnınu111-ınımun-I 
Beşiktaş •tadındaki 

maçlar 
Yann Şeref sUıdında Maske poı• 

ile Beşiktaş mnçındnn bnşka snb:ıh 
saat 9.30 da Şişli \le Gı:ılataspol' va 
sant 11 de Bcyoğluspor ile Kurt.ulaş 
blrind futbol ekiplerinin mnçları 
vardır. • 

l'tldm>lt Daı utJ>(ıfa Kliib:i BC!I -
k<ınlığmdan: 

8/!.1/940 pazar giinfi saat 10 da 
Samotya Cumhuriyet Halk Partisi 
binasında klübfimiızün fevkalücle 
kongresi aktedilcceğlnden saym üyc
lerimi:ı.lıı gelmeleri rica olunur. 

RUZNAME 
1 - Ni:r.::ı.mnı:ıme tadili, 
2 - İstifa eden idnre heyetinin 

yerine seçim. t~,. ltuııandığı elli muhribi fngı1te Fak:ıt esaslı tetkiklerden geçmiş. mem- ~amerini Alı ınvı ye tercı.me ~nrdık, ı knribeye gelmiştir. Talebe teştkküllerı mckt<'ptcn ibaret saymıyar:ık geniş öl· 
~ ._,_ lekct ihtiyacı \'e t:ılcbe mizacı göz Ö - btı ıırad;ı ~ılıyo;. l içın Vekllet, icap eden CÜl'ı=!ctitlerl çfide ve her cephcsfne temas: ederek r • 
t ~bn"tır. nünde tutularak Maarif Şıirasmdııkl Türk dilı ve edebiyatı hakkında yap- ve mürndeyi lst:ınbul Üniver tcsine idare ıçirı emek çcldlmelttc bırtu.,dufu- M 1 k 1 k M •• b k • 

C) s:ılfıhlyetlf meslekda;ronmın da reyleri tığımız. ~!erden .dığeri de Antolojiler- vermfştil". lf:ız~nmı17 ol~n tallmntna- I mı göstermıştlr sanırım.. TeşkilAt.ımıZ1n an 1 SIZ 1 U58 8 851 • 
td Halifax'ın autka inz.imamile prcnslplcri tesblt edilmiş dır. Dıvan cdebıyatına ve t.anzlmata ıne, bu sene tatbik mevkiine konacak- bOtiln mensupları, bu gayenin tııhnk -ı 

:.~. hakkı C1 inci .. hlfeden devam) .ol.an bıı usı.ıliln ilk :ı:amandnki ,·erim- ı:ıft olanı b:ısılıyor. Ayrıca, islAmt dev- ır. lrnku içın gayret sarf!!tmektcdlrtcr. 

20 1 
~~ı lldaki ~!acar • Rumen iU - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!!!5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
&ıq.t~ı Iİaıdi ilin cdllntiş olan hal o·· MER 

tor kabu1 ed m~. ,. Hikaye Film Yüzünden 
~ı..~ IIali!ax, bundan sonra Yu- : (" 
~~an bahsederek İtal)·a bıra

SELiM ==""'' )e d.!! tıkarılan hndiscleri anlatmıı Uykı.ı Uicıru alan Selma. yatağına 
ı..~~lftir ki: ılınitle girdi: Uyuyabilmek ümidi. Ye
:~~~!Z. hükUmctl, Yunanistanın di seki ~nııberi kuvvetini derece 
~ hını earlh surette tahdit ede- d~rece yükselttiği uyku ilftçlannın. bu 
~ ~hangi bir hurekl.rt ihtİlllalln- geee en şiddetlisini kullanmıştı .. 
~ııın;unan hukUmetiııı iktK!arında Uyuynmıyacağ~m zanııetn;ek ıste~f
~~n bütün yardmu Yapmak i~in yor. Fa~at. Beyoglunda Nn~ye Ile gıt-
~I bağlı teliıkki etmektedir. tiği o fılnıın MIA da teslrı altında. 

Ne garip, ne korkunç, ne Asaba co • 
8-rıat •

1 
1 zucu bir filmdi. Filmdeki kızın gece · 

il~ a eminin en na.dide incisi teri yatağa yattıktan bİr ilci s:ıat son-
~ ftla dibıyasıııın en parlak ra çığllltlarla o yerinden fırlaması yok 
't'iı 11eti. mu?. !_lep ~ çığlıklar: · Ölum, ohım... 
~ 1 '-'--'- __ ,. t _1 Benı olduruyorlar•. Sonnı, m umla ay-

lunn:.ruı uuf!t' acı ... an dırılatılmış loş ocbınndı, gözlerfui ııa-
l' O R K Ç E bit blr nokiaya dikerek, yürüyor , yü-

() rüyor, bir an ol.dutu yerde durup, bir 
'rEL EMPERYAL ·ölüm_ .. ·çı~lı~ dah~ kopardıktan son-

LA 
ra, :ozlerı yerlerinden tırlıyac:ıkmı:ş 

LE gibi açık, ceri geri ve süratıe yııtağına 
Si d 

1 
çekillyOl"... Korkunç, amaıı korkunç 

l'o 
1 

nem .. n a şey canım ... 
il; il allığı takdir ve hayranlığı ı Selma, bu filmi daha düşünmiyc de-
ı. ll'la1'!a ınuhaf d k hl vam ettikçe. yine hlc uyuyamıy:ıcağını 
"'ltilta u.a c ece r a.ıılamıştı. Gözlerini 1'..apadı, hiç bir şey 
l~ ' iOUBuz alkışlarla s.e- düşünmiyerek uyumak istedi. Filmin 
SJ:-: anacak e• iz bir :filmdir. sonu birden aklına gelmişti. İçinden 
<-, .. ANSL.An.· bir ses: •Hayır Selma, dikkat et. bu en 
""lllartesi. 1· ., kuvvetli i!Aç da p:ı.ra ctmiyeock• eli -
il. • • -.30 - 4.S-0 - <i.30 yor. Selma şuurunun da bu tav lye!ini 
n11 Telefon: 4ır.i!l5 dinleıniyerek, filmin sonunu hatırladı: 
~n snnt ı ve 2 :?O da tem~l- Evet, sonuııda bu somnıınbillli.l kız, ya-
~l tlı matineler kışıklı bir delikanlı ile evleıllyor. l.'v· 

.. 1 

lenince ha~talığı da geçiyor. Geceleri 1 yatağa yaklaşıyor. Selm:ı, korkuyla 1 Bana baktıkbn sonra, isteri te~h~ni 
gayet tııblı uyumıya başlıyor. Hım... yerinden sıçradı ve •beni &ldlirüyor- • koydu. Vakit geçirmeden evl~cmi 
Tuhaf.. ı:arip .• şaştlaca_ it ıey de. pşı -t lar• d iye bir çığlık kopardı. Pencere- söyledi. Akrııbam hakkındaki ayni teş
wc~k t:Y··· Korkuııı;; bir başlangıç, ye doğru k~muştu. Dışarıda da keıı.cli-ı his ve ayni tavsiye ..• 
garıp bır son. . sine. şeytana benziyen iki uzun ve siv- ç k l ben d be d 

S d · k'" ... hlı b h I t k k b' k - 0 ena" e, n e ıenln ıncmn an çıktıktan sonra S<.>lma rı uuı ır aya e , or unç ır :ı h· . . . 
N:ıciyeye, filmi hiç beğcnmedigıni kaha atıyordu.. Selma, arka arkaya çığ- gıbıylın. Benım de evlenmem !Azım ... 
koı-ktuğunu ve garip hisler duydlJiu _ !ıklar kopardı. sonra geri ııer! gelerek Yoksa o fllmın tesirinden hiç lcurtııla
nu söylemişti. Naciye de ona şöyle de- karyolaya bitkin di.lştil. Bu geceyi de mıyacııfım, 
mişti: uykusuz geçirmışti. Selma bir an durdu ve düşilndll. 

- .Bu filmi ben hiç gar ip ve kor_ 1'- '1-• ZannedcbUirdi ki, gözleri, esrarlı. zul-
kunç bul.madun. Çünkü bizim akra • Ertesi günü öğleden sonra ~aeiyenin metlerle dolu merkezlerden her fklsf-
bamızdan da birinin bll1tndan tıpkı evine gitti. Ar.kadaiını yatakta bul • nin de bildikleri bir haldkatl aydmlığa 
buna benziyen bir vak'a geçti. Kendisi muştu: çıknrmıık lstfyen ldnıia~n ıı~mşeklı 
isterik mi, isteri mi diyorlar; 0 has _ - Ne o? Hasta mısın? dedi. düfüocelerlsıe mlılces .. ~ ediyordu. 
t;lığa tutulmuştu. Fazla tirkln olması. _ Ah.. sorma urdeşim. Önce deltll- Biru daha du~iindu, sonra mina, 
onu otuz ~ yaşına kadar koca.sız bı- dfın amma, sonra o film bana çok tesir esrar ve ıeytanlyet I!adesini alan du • 
raktı. Bir aralık tımarhaneye de girip etti. Asabımı fevltalftde bozdu. Sen na• d:ıldarı.m; arlı:adaşınm kulağuıa yaklıış-
çılttıydı galiba. Öyle ya... Doktor.lar sılsın? tırank oöyle fmldadı: 
sonra oııa evlenmesini tavsiye ettiler. - Fena .. !ena .. ben de çok fenayım. _ Blliyorsun ki biz, kız değil, ancak 
Kenclisiıie güç bel! bir koca bıılwıdu O gcccdenber! bir damla uyko gozü - dul ol:ırak evlenebiliriz. Bundan on, 
ve ondan sonra hastalığı şifaya erdi.• :ı.üme cirmiyor. Nereden gittik o filme. on iki sene evvel, daha henüz ikimiz 

Selma yatakta silkinmiştl Naciyenln Hay Allah cezasını versin, Senin de o de on beş ve on yf.'di~r y~larunızdıı Bu re.imde 9 mantıksııhk vardır. Bulunuz. 
sôzlcri, füm, kendisinin o sinemaya ısrarın yok mu? iken, senin Reşat, benim Ekremle ge- lL 2 1 
gitmek arzusunu tahrik eden şeytan Naciye, sinirli slnir:li güldil: çen maceramız .. On iki sene bu haki· T AFS AT 1 Ga7.etelerln1 kesmek lat.mlyen Jca. 
da, bu akşam hep müştereken fikir bir •" "" ..... ·"" " " "' ·1 ri 

- - O kız .. o kız, dedi .. diln gl!Ce de, kati gizlemek ve evlenmemek icin, a- İçinde -"ntıksızlıklar bulunan re- .n c miz bulduklıı.rı mantıksızlıktan 
liği etmişler, Selmnya, sen de .. sen de ben "vni buhrana tuttıldum. ·Ölüm, ilcleriınıze az mı yalanlar ""dunna - ...... l 
böylesin, diyorlardı. 

0
_ 1um_ ....... b .. eni o"ld''-"'"'orlar• diye "ece ...,, simler ncşrcdllccektir. Her rcs1mde bir kiğıdn yazıp gôrıdcrcl>llirler. 

uıu., .. dık, az mı bahaneler kat etmedık. Su- bk buld ıı:... 1 · kl. ~.,.. .... _ _ _, _________ -ı! 
Aaaa Ne tur.nf odanın ft:0f-"e bir k•-- ~ l hı'I. m:ın SlZ Uı>wllll% ""!'en :ren. 1 Mu··s a .. Dak a 20 ··• - .. ,.... yata ........ ır amışım, ne yııp.'-&'mın, ne nu bil ki, o film, hayatımızın üzcrıne '·-1 

1 
· t d' · .1 -S · 

takım hayuller belirdi. Hepsi Sclmaya söyledigimın farkında değilmişim. Ev- şu üç ayrı tesiri icra etti: Evve!A bizi - e~n c ıeare e ınız. on ı:esmml 
doğru k~uyorlıır. Onu boğııcakl:ır gl- dekilerin, ·kız çıldırdı. diye öılcri pat-j Jıastoı )nptı. sonra bize hakikati itıraf neşrındcn so~':' kupoı:tarla bırUktc K uponu 
bL Kar:ınlı&;rın içindm bir beyaz ha - Jarnış. Bizim akraba gibi olmuşum. Bu ettirecek, en nihayet de bw C\ lcndır- ke ıp _ gönderın~ız. Resımlerc ayrıca 
yolet çıktı. Elin~ı büy.Gk bır bıcakla aabab bir sinir mutchassısı getirdiler. mis olııcak. j tafsilat vcrmcge lüZtım yoktll1'. •-------------• 
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f n N f NE s R f y A J Ji1 ı •• 8 Eylul Yarınki Pazar Gündüz ve Gecesi ··~ıJ 
~ ' 1 • C. H. P. Beyoğlu Halkevi Sosyal yardım kolu adına t ertip olunan 

Cepheden cepheye il 
Cihan llıırbiniıı, Kanal, Çanakka- 1 s J n N 8 u l E G" L E H c E L E R ı· - B E y o ,. L u G E c E s ,. 1 

Polis Mektebi 

Al iktarı 
Kilo Gram 

Müdürlüğünden: 
Muhammen 

l<'tyııtı Ekriltmt ilk tc'minah 
aaoti 

Cinıri [,fra Kr. S. Uira Kr. S . giinu tıe 

le, Ka!kns C'tphclc•·ınde ıhtiyat za· J.I U 
biti olarak buıunan avukat ~Iunim 

Birinci nevi ekmek 
Beyaz karaman eti 
Sade yağ 

40,000,000 

10,000,000 

3,900,000 
4,000,000 

2,000,000 
2,600,000 

o 10 76 322 50 00 

337 50 00 
:l65 r,~ 00 

10 Eylül 940 ıo.oo 
10,16 

1o,so ~!~lata!~~dü~~n~~:ı , ~('~:;',d~nu ~;~Ü~ T E p E B A ş 1 H A L K B A H ç E s 1 ~ . o E 
ne not ederek folog•. f1arln d;ı te:sbıt etnı~ti ı·. l\lılletin,izh knhramnnJıJ;. • 

bu heyecanlı harp hatı raları (Cep· EC!-; 7.EYI:RKLF.:r.I - BÜ'i U K \'Al!YETE CA!\lllAZL.\R - KE:\IİKSfz; KIZIN AKROBA-

Pirinç (Bursa pirinclı 

lrnıik makarna 

o 4r; 00 
1 2ö 00 

o 3.1 00 
o 29 00 286 88 00 

10 
10 

> 
> 

940 

940 

ll,00 lıınnı, fodakarlıkla rıı: ı te,bıt e<lc•ı 10 > 940 

hedcn Cepht'ye) naııı ll • cı vnk'<' aı .I •rfK NUMAl{AI ARI - J:IN TİN TIN Hi.:NI-:HLEni CI<:7.A ,l\IAHKE)IESİ (T~klitli komedi) 
ı"<'.simlcrlc birlikte kı •nı> halınrl <' ncş ' D•••:öl·BDC'IClll*BZ?i• \ ' c diğer ı.cııgln ııunmı a ve ııiirprizlcr - DUHUi.İYi': YOKTGR . •ı••••••I 
r~nmişti~ ı:uthn kılapç.la rda bu·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'·~~~~~~ 

o 40 00 

o 37 00 

Juııur. 
Yatıh - Yatısız - Kız - Erkek 

~L ~ Rİ 

NAŞIT MUALLA KARADENiZ TÜRKiSTAN 
Naarettin Hoca ve Arkadaıları TAKIMI KIZLARI 

lı••• Dubuliye yoktur. Konsomaayon mecburidir. Vesaiti nakliye temin edilmiştir. 

Yeşilköy Tohum Islah ' 
istasyonundan : 

Xb'ı1·i Miktarı 

Sömikok 

Tahmtıı fiyrrtı 

1050 liı-n 

GO llrn 

ilk ftnıinotı 

'i8. 75 
4. 60 

Kesilmiş gürgen odunu 

40 ton 
ıG çckı 

1\lilesse emiz ıçın alınacak yukarıda yazılı yakacak cksilt.nıc:ıl 
17/!)/!l40 salı güııil sııat ıı; de İstiklal C. :\49 nuınaı·acla Liseltn· 1\fuhn

sebcdlıj(inde y•\pılacaktır. Şarlnırnıcsi :'\hıhascbecilikle ve müessesede 
gorülebillr. İsteklilerin muııyycıı güıt ve saatte ıııuvakkut teminatlnrilc 

komısyona millacaatlal'I. (8069) ~-------------------=::,._..;.:...:::::..,_~-

.... ------ Nişantaşında Karakol Karşıaında 

Yatısız (Yatıııı 
• (YatısızJ 

KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE <Eski Feyziye) 

A na, ilk, o rta ve lise sınıfları için eski talebenin kayıtlarmı t ecdide ve yeniden t alebe ANA - iLK - ORTA - LİSE (Kız - Erkek) 

işçi arayanlar 
k.aydına başlanmıştır. Kayıt için t.a t il günlerınden maa da hergü n saat 10 dan 18 e ka- 1 _ Türkiyenln en e! ki busu3i Li•Psidir. Lisan tedrisatına ilk sınıflnrdaıı başlanır ve husu!İ t' 

dar m ek tebe m ü r acaat edilebilir Jstiyenlere t arifna me gönderilir. Telefon : 36-210 hemmıyct verilir. Kayıt için h<'rgün mCiraca:ıt oluıuıbllir. Tııl'ifnanıc isteyiniz. .,9 

... DAK1'İLO - Tt:crübclı, orta ·-------- Arnavutköy - Çiftesaraylar 2 - Eski talebenin 16 EylOlc kadar kayıtlıırınl ~:eııilemesi Jazınıılır. Tclı>iun: sosı 
tahsil. Aıılwra Çocuk Esirgeme Ku- JI' 1·unıuna. • • • • .• 1 1 • • • 1 • • • • • 1 1 • • • • • • • 1 • • 1 • 1 • • • • • • • • il 1 • • 1 • • 1 • • • • • 1 1 1 1 1 1 1 1 • • • T>• f f r ' ' ' t , • • • , , • • f f f • 1 • 1 • • r f f f f f f f f ı f f t f ~ :1>+•• • • t f f f f f • t t f f f f t t • f t f t f • f f f t f f ~ 
* ııtEılll il -- Anl.:ımı J<:lektrik 1 b J B 1 d• • d \ •NGER • • • ~!;;~~~!~~:.~E:~:;~~ .. ~~~"':~~~'. ,.!~~~,,u~n 26'31~0 ~,;1ol!.~~~? .. ,,~~ .. :rn•m"1 •ı ~Jyanlara mabıuıS~~~tll Ek ~IM,IZ, INl_ k•ıl go6 uıe aııu ma uzere e maı ı p a 

t-GENÇLIK 
2-GOZELLIK 

3-SIHHAT 
İşte yuksek bır kremde a

ranan bu meziyetlerin 
hepsini size 

KREM PERTEV 
Temin edebilir. 
1-KREM PERTEV: , Bir 

tualct müstahı.arıdır. 
İnce bir itina ve ya
pılısındaki hususiyeti 
itibarile yüzdeki cizl(i 
ve buruşukluklarm te 
şekkülüne mani olur. 
Deriyi ~ene ve ~erf;!in 
tutar. 

2-KREM PERTEV: Bir 
f;!Üzcllik vasıtasıdır. 

Genişlemiş mesamatı sı
kıştırarak ciltteki pür 
tük ve kabarcıkları 
giderir. en ve lekeleri 
izale eder. Teni mat 
ve şeffaf bir hale i{e
tirir. 

3-KREM PERTEV: Bir 
cilt devasıdır. Deri 

J!Uddelcrinin ifrazatını 
düzeltir. Sivilce ve si
yah noktaların teza -
hürüne mani olur. 

Cilt adalesini ~Uye-

rek kuvvetlendirir. Ku 
ru cildler icin ya~lı. 
ve yağlı ciltler için 

yajint, hususi tup 
vazoları v:ırd r. :;;.;.,----

mucıbırıce kok konıürleı ının tevzi ve satışı işi Etibanka tevdi edilmiş 

olup ~ehrln1izde ntl'zkiır bank:aııın a~·tıl:ı ana depolıırla sayın hall.,mıza 

kolaylık olmak ü:r.erc Belediyece t.esblt olunan tali ve semt bayllcrinın 
İ!!İnı ve :ıdı 1>sforile bu depolardaki !!atı~ f'iyıı tlıırı aşağlyn dercedilmiotır: 

!\OK F<ÖlıIÜI:Ü S.4. TIŞ Fi YA Tf,ARI : 

Etibankın Kuruçeşme ve Kadıköyünde Rçtıt;--ı ana depolnrlıı Kuru -
çeşme ve Gazhııııc•lcki talı bayilerde alıcının vasıtasına teslinı her cins 
kokun tonu (21) liradır. 

Beyoğlu cihetindeki senıt ba~;Jeriııdc, yerin<le t~lım edilınek uzere 
tonu 21+1 !'iO (nakliye ileret1) =22 lirıı. 60 kuruta salılacaktır. 

İstanbul, Aıındulu yakası ve Adalu cih<'tiııdckl semt bayilerinde ye· 

ı·inde tcslını edilmek Ü7.ere tonu 21+ 180 (nakliye 

\:uru~a satılacaktır. 

ücreti) =22 lira 80 

'l'Al,f DEPO BAl'İf,ERİNİS .ADRr:SLEitl: 

Belediye Kooperatifi 
Vehbi Koç 
Zonguldak \'npurcutnk ve Kö

mürcülük Şirketi 

Kuruçeşmo 

Kuruçe~mc 

Kuruçeşmc Altınç No. 119 

Hayri Arapoğlu Kuı uçeşme 

Sl-:atT RA \'İlERiNİN ADRESi.ERİ: 

lbrahirn Yola) 
Suavi Alemdar 
lsınall Hakkı 
Belediye Kooperatifi 
l\lus tafa Yılmaz ve Şeriki 

imH Gülten 
Rüşt u AyRngil 
Bcledıye Koopcratı!ı 

Sadullah ve Şli re kası 
Fahıl Dölen 
Hüsnü 'fürkoğ:u 
Bel<ıdiye Kooperatifi 

Alı ve Halıt 
Mustafa ve Şerık1 

Belediye Kooperatifi 
Ali RIZB ve Ortakları 

Tevfik 
Saıd Genç 
Osman Gürer 

Uskudar Balaban İskele.si 
Parmakkaııı imam ~okıık No. 10/ l 
Taksim sınenınsı karşısı 

Şi~li 

Beyoğlu 

Kalyoncu kulluğu 

Beyoğlu 

Beyoğlu Gıılnta 

Fırıdıklı Odun iskcl~l No. 2 
Fındıklı Dolmabahçe C. No. 95.97 
Beyoğlu KasımPıı.t:ı 

1stanbt:ıl 1''atlh. 

istanbul Fatih 
İstanbul Beya%Jt 
Unknpanı 

Beşlktao Odan isk~l No. 18 
föoantqı 

Büyükada Altınordu ead. No. 9 
Y eıilköy İskele cad. N o. 11 

Bu fiyattan yul.:arı saho yapanlar hakkında Milli Korunma Kanunu 
hukUmleri dahilinde cezai takibat yapılmak üzere ıniitocuirleri Cümhu

rı~·et .Müdıleiumumilitine tevdi olunacaktır. 

Keyfiyet, ıılakadaı· bcıyilerin ve sayın hal\:ımımı 
ilii.n olunur. 

ıttılaına arz ve 
(8370) 

Büyük caaua romanı - Te/rilca No: 23 

SUSUN . , 
YERİN KULAtr·vA-a 

' 'f. 
No. 1005, 6!) elnıas No. 1004, 115 el:rıııas No. J008, 71 elma • 

100 LİRA 150 LİRA 
Emsalleri g ib i 15 aene garant ilidir. 

'fukuuoda tediye tartile gönderili r. 

105 LİRA 
Taıradan tale p 

SINGER _SAATLERi MAGAZASI il••••••" lstanbul Emınönfı Cad. 8 ·---------
ÖKSORENLERE KATRAN HftKKI EKREM 

EKZAMiN 
Ekzamanın i'icıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullaaılır. Her eczanede kutuıu SO k uruttur. 

lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Belediye tamir atölyesinde r.alışmak ü:r.ere iı:ami 150 liraya kadar 

ücretli bir uataba~ı vo 4 lim yevı:niyeyo kadar otoınobil tamircisi, saı;çı 

ustası alınacaktır. 

Ustaba§ınm motörlü kara nakil va51talanıun tamir ve montajların
dan ve di''el' bilcümle Rtölye i~lerindon anlaması ve bu yerlerde ustılhft· 
şılık etmi, olması, 

Otomobil tamircisinin bi}cümle otomobil tanıir ve roglajını, saççı 

ustasının da otoblls, kamyon ve otomobil saç iılerini ırıükemnıe1 Ş<!kilde 

yapacak kabiliyette olmaları lfumndır. 

Talip olanlar ellerindeki Yeslkalarla berabeı· imtihanları k!ra edilmek 
üzere 20/9/940 tarihine kadar İstanbul Belediye Heyeti lı'ennlye Makine 
Şubesi Müdlirlütüne müracaatlarının lüzumu ilin olunur. (8368) 

yorum Himcr, dedim. V a:r.ifeye hafla yorum 
Sebep bu mıydı? Hirner, oturduğu pansiyonu tcr-
ZavaUı çocuk baımı öniıne eğdi: ketti, benim tuttuğum apartımnnıı 
- Ne çıkar ondan, bende para geldi, artık beraber yaııyorduk. Gün-

çok. · düzleri o kendi işinde, ben kendi i -
Hemen çantamı attım, içinden 100 şimde çalışıyor, akşamları, havadls

dolar çıkardım ve H.irncr'c uzattım. lcı·i teati ediyorduk. Ben Amerika -
- Al bunu, beninı namıma sen daki ajansla mütemadi temns hıılin

sarfedersin ... Bitene yine veririm. de olduğ-umu gö11terir tarzda hareket 
Hirner, bir kadın elinden bu pa- ediyordum. . _ 

Bütün mıı.sra!ı ona gördürmekle, o-ı bir ada.mm 1nahçup oimaıno.k için rayı almak istemedi. Onun gazetesıne_ 1.l't' . gun Alman 
nu parasız vtı mahçup bırakmak, ni- sarfettiği bfit1ln gayretleri sadedi- - Ben, dedim, pekala sana para pro?ag~nda51ga d m~tca~lık havadl~lcr 
h:ı.yet kendisine borç pnrn vereı·e.k yordu. ırnrfettirdim. Bak !Kın de çalışıyo - bverı{or um. d' a 1 ar Hıı~a v~rmAıı an 
minnetim -•tııı" a'--k ıı-~• d lll k h ı·um il~tel'k h i Ü d un nrı ııcşre ıyorı u. ır gun me-

w .. Ulül ı;wyor \1 • nen sağa sola gıuııe ve para ıır- , · """' . 1 şa 5 serve m e var. rikarlan aldığımı bildJrcliğim bir ha-
Nıha)et tahmin ettiğim gibi de eedccek yeı!ordc do\. ru:ık içın o ka·, Madem kı arkadaş!%, masrnfları da her memlekette snnsaı;yon vapt.1 Bu 

oldu. d:'r ısnlr cdiynd ım k., nihayt>t be- rıra. llc yapıı.m:. hnber şu idi: Sözde Amerlknda
0 

bu-
ÜçUncü giln buluı;ımllk lııtemedi. şıncı günü d ~ aı aı ali : Hı rll('ı fazla muk.nYcmct edemedi. lonan Holanr!nlılar, ot'ndaki Alnıan-

Baı:ı bnhcnclcr ileri surdü, gazeteyi - Annle, dedi .. P.ırıuıı ~ ole. O ıı.ndnn itibııre:ı Holandnnın bu larla anlaşarak lıir müttefik ccphc-
ı mal cttığmdcn h lı tti. Bunn rağ- ~n, lıu SOZ" lçdcn ı:: l<-n bir kah- açıkgoz gazeteci i biraz dahıı ıı.vucu- niıı kurulması \'e Holnndanm bita-

Ul ıı ar c Um. Bır yerde otu ka.hu ııtt.ım. mun ıçınc ı;mniştl. Artık parıı işin- rıı.flıi;rının temini için bir ıuılıışma 
1 Seni bımll kar,ı likay't g\1f'Cı • de d<' ~nz go olnı~. yap.ılmasını i tcnıiı,lermiş. 

Maliye Vekaletinden: (l,. 
ı - Vekalet !.Htı sene:ıi ihtiyacı i~in matbaa kiiğıclı, mulcav\''• 1 

cellit be.7.i \'<'kaletten verUınek ilzt>re (76.50) adet def't.cr, (2.GOo.oOO) fı 
cetvel baskı ve teclidı açık eksiltme \'e (23.250) cilt b a\:1 

koçanın 11 

teclidi ,,auıı-lık suı·etile. cltıılltıncye konulmuştur. 
2 - Dcfterlel'in mulmmınen bnskı 'e cilt bedeli ( 1296) 1iro

1 1 

kuruş, muvakkat teminatı (97) lira (21i) ktıı-u~tur. 
3 - Cetvellerin muhammen baskı bedeli (1032) lira (7!ll )<il 

ımıvakknt temlnııtı ( 77) lira (46) kuı uştur. ., 1 
4 ~ Koçanların muhammen baskı w cilt bı.><lcli (ft52) lirıı (l• 

1·u~, muvakkat ' teminatı (71) lirn (41) kıııuşlur. • . " fı - Eksiltme sırasile dt•fterler. cetveller ye ko~anlıı r olnıa1' ~ 
EylCıl !Wl çarşamba günCi ~aat (:lı ılc )follyc Yckalcti Lc\·:ıı1111 

rlüı lüğünılc müteşekkil Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. ~ 
li - Buııhıra ait şartııaml'lcl' AııkarRrla )lıı.llyc Vekaleti ı,~' , 

l\füdurlilğı.irıde, İıotmı\nı!d11 Malıyc YckMleti r:vrakı .l\tatbıı:ı unıbşı' 
goıfılcbilir. . d• 

7 - İstcklilt·ı in :l4~ı(I sayılı kanunun 2 ve ::: iiııcü maridelerın 111 
zıh belgelı>r ve her ımıtlye ait. yukarıda miktarları yazılı mu\·nl:k J 

minat mukbuz veya bankn kefulf't nıcktuplarile birlikte nıuay\'<'11 .ıf> 
(6212 'i!OG.ı) 

saatte komi~yona ınürac·nııtları. 

ClNSl Miktarı 

}il uhcuıwı en 

lıı:dtıli 

Roııtgcn filnı ve mal-
13 kııleın 5213 - lira 3~0-lirtı ıl" 

2~~ ~ 
Gureba ha~tune-;İ röntgım daire in<· lüzumu olan yukurlllıı 

miktarı yazılı röııtgen filııı Ye malzemesi knpnlı zurf usulilı• el:~ilt ı • ı' t ııb\I 
koınılmuştur. ihalesi 23/9/9.CO pnznı·t cc;i ı,rünti suat 11'.i ılı> su 

kı!lar Başmüdürlügü binnsında toplannn koıniııyoudu yupılncn1'111 ~· 
isteklilerin ~2490> sayılı kanunun tarifi veçhilc )uızırhY·' 

1 d kbt.l 
teklif mektuplannı ihale sııatlndcn bir saat evveline en nr ma 
kabilinde komisyon riyasetine vermeleri ~arttır. 

Posta ile gönderilecek mektuplurın yine ihale saatindl'Il ıı•r 
ı! 

evveline kadar gelmiş bulunması şarttır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.. 

Şıırtnamesi her ırı> 
(82~G' 

~r===~ 
Borsa harici altın fiyatlartı Eylul Cumarte'i 

vazım kaleminde görülür. 

Retadly• 
Kaba Betlblrllk 

Kili~ altıa ~aaı 

Llra Kr. --
ıı 00 
19 00 

2 49 

1559 H. 
Şaban 

4 

Gün: :ısı 
7 

b=====--====::::::~.,,ı 
Ezani Vı () 

Tabii bu havadis gazetede neşre- Vakitld 
dilince, efkanumumiyc epey sarsıl- ~ s. r 
dı, her gazetede müteaddit maknle- GDnet ~Yana.ki) ıı 01 6 11 
ler neşredilmiye başlandı, bu suret- Ôll• OS 38 l 1 
le, propaganda diğer gazetelere de lldadl 09 16 16 j! 
sirayet etmişti. Hirner'in gıızetcsln- 19 .ı Alqaa ıı 00 ,. 
de verdiğimiz haberleriu menşei uy- Yataı 01 34 ı ı ~ 
durma olunca mesele lı;almıyordu. 

Hirner Almanları seviyordu. Bu- lmH k (Yannkl) 09 !~ J 
nunla beraber Almanların bir gUn 'f aaviri Efk~. 
gelip Holandayı 1stilu edecekleri Nüshası (5) Kura~ti1~1Jl 
kendisine söylense mutlaka isvan e- .• 1 Tilrklfc ·1,ı~ 
ılenli. Hazan bu mevzulara· temas Abone Şeraıtı lçlıı 7a'~ı 
ettiğimiz zaman: ~ı'ili ı Senelik .... ........ 1400 Kr· ,so 

- Ne ıııiinasebet, Almanya bura- Altı vl k 750 , ı All , 
lara gelmez. Almanlar, Holandnlıla- .n a., 

1 
......... (\O 1 ~il" fJ 

rı E<'Vcrler, diy<1du. ' uç aylık ............ 4 ı " 
B. Ik 1r.n""•'' 

ı . d d k y ı r ay ı . ... . . . . . . . "' • • • • ·: 
çkı~c n anmlŞtı ·. ll.içbir akşam . ......... ................ . ...... ,Z'.ı. ,, ,.. 1' 

Hirneri sarhoş etmeden odamıza uahıbı: z. T. ı::eu ~,..e,.~ 
dunmüyordUD. Neırly;ıl fJHidürJ : c. ~ i)tıl 

(Dnaını 'IJU) Bhıldıllı y•r: MATBAAI EB 


