
Lord Loid Zagrebe 
.gitti 

Belçat, 27 (Hususi) - Sof. 
Ya<ıan buraya gelen ve Yugoslav 
devlet adamlariyle görüştiiikten 
• 0 nra Kral Naibi Prens Pol ta. 
rafından kabul edilen İngiliz devit v adamr Lord Loyd buradan 

agrebe gitmiştir. 
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Fransa • İtalya arasın 
tren seferleri 

Londra, 27 (Husmıi) - Fra ı 
sa il e ltalya arasında tren ıe 
ferleri tamamiyle muntazaııı 
şekle girmiştir. 

JI.ırbin iHlnından sonra, bu 
se ferler kısmen azaltılmıştı. 

rnallarınılngiliz kralı Alrııan 
rnusaderesi emrini 
Bitaraf gemiler üzerindeki araştır

imzaladı 
Finlandiya 

malar çabuk gapılacak 
Dün de 

'------~~~~~~-
gemiler batırıldı, mayne çarptı.. -

M ayn harbi 
neticesi · 

'*"' /ngHiz Arimallil• meclisi içtima halimle 

Ya.zan: ASIM US f 
Liı;'1ntanyanın açtığı mayn har. 
Liı~ ~şı İngilterenin mukabele 
~l . tedbiri olarak her türlü 
lıld ıhracat ve ithalatını mü. 
~t'eye karar vermesi bitaraf 
~· leL:etler üzerinde büyük bir 1 
h-ı~ Yaptı. ltalya b~ şta olduğu 
~ , birçok bitaraf devletler ( 
ı-; t•da teşebbüslerde bulundu. , 
"ıc' akat İngiltere bitaraf mem. 
Old e~lerin müttefiklerini mümkün 
-~ kadar koruyacacağını va.. 
~d kle beraber kararın tatbi. 
lıild· en vaz geçilemiyeceğini dl? 

ırdi. Lnndra, f? I ( A.A.) - Kral. ! etmişlerdir. Celse esnasında, Dondra, 2"/ ( A.A.) - Bilu. 
Şi Bukinghaın sarayında bir meclis Kral, ~Humum. Alm~n. ~mteası. mum Alman emteasının müsade. 
~ lıtndiye kadz>T ingiliz ve Fran. toplamıştır. Bu meclise Lord Ha nm musaderesı emrını ırnzala . resine dair olan emir, nazırlar 
tdiı arp filoları tarafından tatbik lifax ile B. Çörçil dahi iştirak mıştır. meclisi tarafından, bitaraflan 

Sovyetlerin notasına 
dün cevap verdi 

·· Sovyet askerleri çekilirse biz 
de askerlerimizi geri çekeriz .. 

Helsinlci, f7 (A.A.) - Askeri 
makamat, Rusya - Finlandiva 
hududunda bir hadise çıkmış oL 
duğu suretindeki şayiadan ade. 
mi malumat beyan etmektedir • 
ler. 

Hclsinki, 21 ( A.A.) - Dün ak 
şam neşredilmiş olan resmi bir 
tebliede Finlandiyalıların bu a. 
vnı 26 sında hiç bir topçu ateşi 
.ıcmamrş oldukları beyan edil • 
mektedir. 

Sovyetlerin Finlandiya ordusu 
nun hududun 25 kilometre geri. 

Romanya intibaları : 4 

sine çekilmesini istemeleri, Hel .. 
sinkide büyük bir heyecan tev. 
lit etmiştir. İyi malumat almak. 
ta olan mahafil, Sovyetlerin ta. 
lebi kabul edildiği takdirde Fin. 
landiyamn büyük şehirlerinden 
biri olan Viipuri'yi himave e • 
den berzahlar arasıntlaki Fin lan. 
diya istihkamlarının terki icap 
edeceğini ehemmiyetle kaydet. 
mektedir. 
Aynı mahafil, Sovyet notası • 

nm ultimatom mahiyetinde ol. 
(Devamı 5 incide) 

h ~~ abluka sistemi harp kaça. --- kabil olduğu kadar az mutazar. 

~~~i:zen:~.~eJ!~.~~~: ~=~ ''o•••"<! ...... h .. ·;·,··;····-···v········k····~·ı··;·, ~~ş;;;~~~a~~~i~~t:~e:Cr~~~ su·. kreşte b·ı r ekmek 
~~~~~~n U )Jl~~~~-~-~~!~.!~~~y~a~p~ı~la•c~a"k•m~ü•s•~~e~r~e•Ie~r~~•k•ç~a~·~--~~~~~ l' harp kacağı olsun olmasın U buk bitirilecektir. 
~liirlü ~addelerin gerek doj. frl 4 

~kk~~tu::·ge::ii:~vab!ı~:7~ Hatayı zfyareff mOnase efie ~·ı~C:in~Almanf:racat:!1ati rıl\asını zıyaret 
llıe manyaya ithalini, yahut bu M s b f ı f k f şı tatbik etmek istediği ablu _ 
tıa. Qı)eketten ihracını menetmek- illi ete ir e gra çe i kanın hukuku düvc1 kaidelerine YAZAN: Yekta Ragıp Onen 
ltQd A~ harp gemileri bu şe. kati ven muhalif olduğunu söy 
,, .. 1thalat ve ihracat eşyaııına Antakya, 27 (A.A.) - Hatayı ziyareti münasebetiyle Da. !emiştir. • 
lbii d\if ettikleri takdirde derhal hiliye vekili Milli Şef'e aşağıdaki telgrafı çekmiştir: ~m berlayn 'in dünkü nutkum· 

8adere edeceklerdir. RİYASETİ CUMHUR KATİBİ UMUMİLİGİNE mevzuu bahseden ayandan Kinr 
Ş\t h ı de şövle demiştir: 

ti~ a de bundan sonra bitaraf Dün °gece hkenderun'a, bu sabah Antakya'ya geldim. Ge. İngiltere, ayıvı daha vurma . 'L!,. gemileri artık Alman li. rek bu iki şehirde ve gerek yol boyundaki köy ve kasabalarda dan evvel postunu satıyor. 
' na uğramıyaca.ktır; Al. halkın umumi ve coşkun tezahürleriyle kartılandım. Antakya- J,ondı•a, 27 (Husuı;i) _ Al-
"'f ~llllın deniz yolu ile ve bita. da aziz Şefimin selamlarmı Hataylılara tebşi~ ettiğim ~~ haJ. man lhraactına tamamile kecl 
~caret gemileri ile ihracat kın gösterdiği heyecan ve şükran hareketlerı çok tıddetlı ve vuracak olan ittifak devletle 
~'İ asına, ihracat kesilince de ramimi idi. ri yeni abluka nizamı, kral ta · 
~ tedarik etmesine imkan 1 T•!tkikabma devam etlerek gece Adana'ya heı:-eket edece. rafından tasdik olunduğu el 
~ • Y•cakbr. Bundan dolayı is. ~im. Ke.vfiyetin sarsılmaz tazim du>:gulanm ve bağlılığımla ı betle bugünlerde bütün tefer 
~ternez harbin ida.mesi için beraber Büyük Şefime ııfzını rica cderım. rüatile ilan edilecektir. 
' olan ilk maddeleri elde e. DAHlLtYE VEJ(tLt Yeni abluka nizamı, bitaraf 

Yecektir. Bundan sonra her 
.. 1 FAiK öZTRAK ların vaziyeti ile hususi suret. 

--l'lfl Run A manyayı b!ıraz daha "t te meşgul olmuş, bitaraf sey -
\t atacaktır. Bu telarafa Milli Şef şu cevabı vermislerdir: ~ rUsefcrl aslı'i zarardide etme . 

'

l, .. L. Alma b'k d"J Telgrahnızdan memnun oldum .•. Tetkiklerinizin güzel Ha. llllQ~ nyaya tat ı e ı en yip yalnız Almanları istihdaf 
"ıı.~ Yalnız deniz ticaret yolla. tay için çok faydalı olacağından emmım. edecek tedbirleri temin eyle -

""' trı" b d iSMET INöNO 'Lf'lllc un asır ır. Kara yollan bu miştir. Devamı 5 incide 
~adlln hariçtir. Bu itibarla Hataydaki seyahati münasebetiyle Dahiliye Vekilimiz Faik 
·~ ~ bir taraftan Rusya, ai. öztrak ile Başvekilimiz Doktor Refik Saydam arasında da ayn. 
"i, it tan Balkan memleketle. ca telgraflar teati edilmiştir. 

alya ile ticari münasebatta 

Eiikrcş bclcrliy:- reisi gcne~a~ Don_ıbro,Jski valimize beledi~ 
talımatnam.eleı ını vcrıııor (Yaz1sı 3 ün ·ude) 

Beynelmilel meşhurlarımız var mı ? • - - - - - -'--.. (Devamı 5 incide) ,.. ................................................. . 

Dün T ahtakalede bir 
boyahane yandı 

Valiler aras·nda 
nakil ve tavinler 

~~lkt©1r <C~ffilöU 
~nu~~Dülfi1 fölkürD~rö 

İtfaiye müdür muavini ile grup amiri 
ve dört nefer yaralandı 

Ankara, 2"/ (Hususi) - Vali~ 
!er arasındaki nakil ve tayin 
kararnamesi yüksek tasdikten 
çıkmıştır. Buna göre Kars vali
si Akif Erdoğan Sivasa. Sivas 
valisi Muhtar Akman Giresu. 
na, ~iresun valisi Feyyaz Tun. 
celi vali muavinliğine, Mardin 
valisi Cevat Karsa, Bitlis valisi 
Rifat Bileciğe. Tunceli vali mu. 
avini Sedat Bitlis valiliğine, Bi. 
lecik vafüıi Seyfi Dahiliye Ve. 
kaleti sicil ve memurlar mua. 
melat umum müdürlüğüne tayin 
olunmuşlardır .. 

"Tanınmış alim yetiştirme zaman işidir. Halbuki 

n 
1 -

butıka 7' ht k ı b' ·· ·· ·· a a a e yangınından ır gorunuş 

,,. ., 
BuqUn UcUncU say'ada 

du muharebeyi 
kim kazanacak1 

Univers!te daha altı yaşında » 
Beynelmilel fikir ve sanat a. ~ lu ve iyi ifade eyliyenlerdir. 

lemin.de Türk edip ve mütefek. t Dünyaca tanınmış alim ye. 
kirinin yerini tayin için açtığı. tiştırme, zamana en çok bağlı o. 
mız ankete üniversite rektörü lan bir iştir. Üniversite ise da 
Cemil Bilse! şu cevabı verdi: hı:ı altı yaşmdandır. Bu miiddet 

Ben yalnız ilimden ba~sede • te eserleri dünya dillerine ter. 
ceğim. cüme edilecek alimler değil, bu 
Başka dillere tercüme, eser. r ıımlerin iGinden c:ıkacağı değer 

!erde ilmi kıymet kriteri değil. ler vetiştirilebilir. Pniversite 
dir. Mer memlekf'tte başka dil. bunu yapmıştır ve her gün da. 
lere tercilme edilmemiş ilmi kıy- ha ivi yapma yolundadır. 
meti müsellem pek çok eser var. Şurasını da ilave edevim ki, 
·dır. Oniversitenin neşrettiği eserler 

Yazan : Benim ölçüme göre. başka dil. arasında - kendimi isttsna ede. 

NECiB SELA
,. M lere tercüme edilecek ilmi eser- rek söylüvorum - ba.,ka mem. 

l l 
ler, eğer hususi sebepler voksa. leketlerin başka dillere tercthne 

/Eddai Hafız Necib\ ilme yenilik ve ilerilik getiren. edilenleri kıymetinde eser var. 
~Yazısı 5 incide) "'-~:\~;.;.....------"""''- ~ ler ile !bilinenleri mütevazin, top dır. 
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--···-·Politika 
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···-··---·· 

1 ~.:~g:~~;ıı.~~.~~ .. ~~ .. ~E~ .. cnı. Yen·ı şehı·r· plan~ında :Su .. rpagop me·z· arlıu--ı 
1 
leketinıc bnktıkçn onu <lalın çok sennc·;;. a,.zıısunn uııynyonanı. ı y . . d "ken 
Çünkü o, bütün bfr lınrnbc olntn)ıl dolı•u gld."ıı c·lharı ~c;indQi . enışerıır e Çu 
dil cblUıim ki, ycgilnc kcııuılin iyi •\'C giizcllik utanı,lıı· .• JJa\·n.,! ·• • · d 

! Si ısaı:ll·cc sulhu kol'UJUUlt, ınodeni inl lşııfı tc:nıin ctmcJ,tlr. J~u.: ; Bir heyet, muhtemel bı'r ihtılafı önlemek için Sarpagopun. ev av ası 

Wahkemeltn'de: 

! güzel guycyo ulnşııuk i~.iıı biitiin mruıcn ,..·ib:ızltı.ı·n. m~ıliktfr. i d . d 
i Sc\'.lnek btl.bUJIU'bğını duymuş bir milletiz, ll dıscllnı Lıızl uıa· i . mezarlık yeri olduğuna aır rapor ver ' Yıkılma eanaaında 
ı ceralarda.n snklıyol'. Yollaı·ımız noksantlı.u; hnstanclel'iınlz is· i· yaralananlar §&hit 1 tooi.ğfmiz adcddc dcğildiı'. l\lcktcplcrlnıi:t.c Jıl) ıkı ka.lnr sıı·a.a. ! T k . b b . .

1 
S.. b. I ş 

1
• 

0 
r 

: Ja.mıyoruz. İstihsal HlSitalal'JllllZ gcrldir. Kiiltliı• Sl'\iycmjz bi· İ a sım a çesı 1 e urpagop ır e y olarak dinleniyor 1 zı bit ı:ıemnun edecek bir scdycdo de.ğihlir. Ji akııt ıı illi birll· I Geçen mart sonlınna d~ 
j ği, milli birliğin u.zamct ~c k"'llclrotlnc ısnhlfJ o,lınaJ ı oğrcnmlı;; 1 Venişehirde makarnacı Yani, /.o 

l biı' <·anıinpz. JJıı;; manzaranın hiiznlinc l!ll •m"ıı d~r.-ıııı h.~;nıtı· • 'Belediye.ye 6eç:n Sur~gop. j mühendisİerinden f:ıniP'den m~ f garajlar, gazinolar ve dükkanlaı leko ve ;Evyenyaya ait "Atlas"• 
mızda bü) Uk biı· in ~i~af Cumhuriyetin t ·:-ımllerlut gundcn mezarlığının yeni şekli için §ehir te~ekkil bir heyet mezarlığa gı. Sürpa~op kiHsesinin iradı olarak lındaki beş K:atlı apartıman bit• 
güne takviye ctmckt~lı'. • • mütehassısı Proıt bir plan 3ap. -derek tetkikler y:ıpmı§tır. Heyet gösterilmiıtir. den-bire çökmüş, içindeki kiraO" 

1 
SJywıi terbiye olgunluk maıızal'tllaı·uı• Jı ı· \Callc lle orta. ı mağa ba§lamıJtır. mezarlıkta birkaç kabir açtırmı,, Diğer taraftan Prottun vaotığ ıardan 8 kişi ölmü,, 13 kifl def'-

f& atmaktadır. Uu siJnsi inkişafm son seyıiııi lıCJ\. tı.ylnrdır. • Ancak belediye ileride herhan. için~en i.n,an .kcmikle.ri ~ıktıfı planda, Taksim bahcesi ile SUrp ralan-nrştı .. 
muhtelif ,·csilelcrlc takip etmekteyim. Hunu dalın. mu':'nhhas gi bir ihtilaf zuhuruna fırsat ver. tesbıt e~ılerck. b~ kabıdenn. ~e agop m~zarlığını birleştirmekte Yıkılmak üzere olan binayı t'-
bir nılısnllc nrzcdeyim: memek üzere buı asının mezarlık me~arlıg.ın muhtelıf cephelennın mezarlıktaki Fransız hastahane mir ettirmiyerek ölCme ıebebiyd 

J{nzalal'da. ı)nrt.i ko.ugrclcl'i yapıJınnktudır. B" ~ong.relc- oHuğuna dair delail tesbitini is. reıımlen ahnmııtır. ıinin kap11ım da arkadan açtır :ıtrmek su~undan ildncl ıtır ceı' 
rin muhtc\lyatı ~ok mllnab, çok ümit vcrloicllr. Uu tczıılı~.ı·ıc.~· temiş bulunuyordu. Dün asliye Heyet bu suretle burasının maktadır. 'Tlahkemesine verilen Yani, A1'-
dlr kl Cumhuıiyct Tüı'kiyesincla doınokı•n.smiıı ne kııdnr koklu ücüncü hukuk mahkermıi haki. "mezarlrk'~ olduğunu tcsbit ede. Ta~nim bahçesi ile mezarhl ko ve Evyenvanın dfüı de mubS-
bir eşıısn dayııııınakta. olduğunu isbat eder. 1 

·, ntl riyasetinde belediye avukatla. rek bir 'rapor tanzim etmiJ, be. birleşince kaytolacak cadde yeri 'temelerin~ devam edilmiş, itd-
Büyük sclılrlcr bu tccriıbcy~ daha a.z.,uıüsal~tir. l"nknt k~ i rmd~n Hasan Fehmi, adliye dok. tediyeye vcrmi§tir. . ne yerin altından geçecek genlr Jıam 11rasıni:ta apartımanın en]rall 

za.Iartla, nahiycJcrclc köyJcrdc balkın Pn.l'ti hizmetine gustcı·· İ toru Enver Karan ve belediye Raporda mezarlık etrafınc!akı bir yol açrlacaktır. ,ltmda ka1an yaralılarla diğer t"' 
dlği alAka bilhassa bu hizmetin nıürnknbcye, hnUrın şl)nai ,: lit1er dinlenilmiştir. 
hAklmlyetlıı.1 hlraklnc yardım cttJtri için ilikkntc lfı)'lktır~ • i d 7 5 f 1 M • f v k A 1 t • k • • Bunlardan onuncu katta otıl-

J{ongrclcr evvela biiyük bJr .kiltJeyi işgal ailen bil' mesele ı Y Üz e 1 a; Z f a ar 1 e a e 1 oy an marangoz Pavlin:n on bir '!"' 
hallnl almaktadır. İkincisi aliikn.:lar olnn kiitlc slynsi bılklml. ·mdaki ktzı Endriniki şunlan ~ 
1cunı ı...-uııanma.yı gayet tyı blliyor. T.. k borcu · ıai-r.ıştır: 

ReyJnl kulln.nn.n \'llt.:ındaşın sandık ba.şında gösterdiği Ur t • t • • • • "- O ~iln ablam Anaıtal1' 
hassaslyct.c ben bir hayli kazalarda, nahlyolcrdc, köylerde şa- 1 en s· 1 usu aç 1 yor ile vatak odasında ovun oynarkd 
bit oldum. ta tı "i 1 eri bina birdenbire müthiş bir ta~ Oylc memleketler ''ıı.ı·dır ki, siyasi hfüdmlyct nazari ola· 'le çöktü. Ablamla beraber alW 
rak millcttooır • .ı.~a.knt kütıentn bu hnkk• ue nıl' .. guı 01<1u&ru Merkez ve Osmanlı da kalmıştık. ikimizi de ağır 1"' 
pek göze çarpınaz. Çünkü oralarda ya \fttan:lnş siynsi h!iklml. Bankalan tarafından Enstı·ıu··Jer her. nevi ziraate elvericlı ralı olarak kurtardılar." ... _ 
yet mefhumunu kınrrunnmıştır, yahut da siyasi hiUdmiyet ~uı-: , · • '16 Bundan sonra Anastasy•t ~ 
zı gnıpların cllmlcdlr. Hnlk bu tnbııkkiim(lca b17.arcl.ır. ,Onun i tedıyeye baılandı ayı 17 sene evvel yaptıran .., 
için siyasi hAkimlyctlnl alAkadar eden meselelere knrşı ldkayt: 1933 ve 934 aenelerinbı B kon: mahaller de açılacak makarnacı Yaniye satan A't'idd' 
kalır. Slyast muknddcratına. knrşı bir 'nevi bc·lblnlik hisset~ · 'tenjanma ait ytlzde 7,~ faizlı dinlenilmiş, muhakeme başka bit 
mcktedlr. Türk borcu tahvillerinin tediye. . . :Köy, okıtlarına öİrFtmen ye. bir de kanun projesi tnblt edil ,.,.Une bırakılmıJtrr. 

Cum4Uriyct TQrkl1esl halkın siyasi lıt\kimlyetlnc aH\knst sine Merkez 've ()amanlı Bahka. .tittinnek' ıuaksadiyle birkaç yıl. mittir. Bu enstitüler mUnhaaıran LAi e ı ·ı de '.'il. ya ral 8· bakımından dikkat.o lAfJk terakktlctc şnhlt OhAA°lilajj~. ' !arı ta.raf"lldan başlanbııfttr. <lanb:ri açılan eğitmen . ku}'ıları köy mualliı? yetittirecektir. Q ,, 
Oumhur:tyet scnelcr:tndc siyasi toplımtılıım tınllmı güstcr. 934 senesi ikinci stra kupon: ,{aaliyeti neticesinde §imdiye.~ Proje, bu itle atlkalı ziraat. ma nA ,rl.SSSI. nasıl 

diğl al4ka sc ... "'1cn seneye rakamla ifade ıcdflcbljccck hlr teki- lannm behetine muk&bil 18.115. ,dar üç.. dört bin.eğitmen yetitti. ekonomi, ve diğer veklletlerln au 
mül m~ra:ı nxw4ctmc1..-tei1Jr .. Eu gi.lzel ve fünt~iı m•nzaranrn Fra.'lBız frangınm kal'fılıJi olan rilmittir. mlltalea11 alıncliktan sonra tasdik 
hakiki Amili, yr •, yüz halkı temsi( e-.lcn bir şefin ,.o onun '10,3:.64 Tilrk lirası tediye blunıt.. . Maarif vekilliği .bir. yanc\an e. ve tasvip edilmek Uzere mecllıt . ol au ?, 
enırlndckl tc.c;kfl ••• ın sanarmda c;.alışınayı halkın bir c,•ı:;f'csc-ıı cakbr. Türk parası ile Frallsız ğitmen .kunlariyle köy okulları. sevkedileccktir. 
r1 savmHıthr: . . ..,. fran~ ara.mdaki kambiyo U:· na~ ög~retmen yeti•tirirkcn bir İlk olarak Kastamonuda b.ir V k b._ la kan_ı.k "~ S "'d · Ert mevvüc~ler; ne.olursa oleun tedı. 71 Kö a anın ır ı ÇJP" a rı em - '-'e müdd-:ıtinin nihayetine .ka ~· y~dan da her nevi z!raat ı,ıeri. köy .enst!tüs.~ ~ur:utmı·ştur. . y netı·ceainde meydan• 
------------------------- J ne araziii elveri~li bulunan yer. enstitüsü mu.durlilk~erlne bu ~!-

dar bu e.sas deiişmiyecektir. · ~ ,_ 1 ilk t d sat mWettıı. · geldig"'ı" anla•ılıyor P t. k ı Yaman b·ır hırs12 933 senesi Uç tranşlı kupcirt - lerde kSy enstitpteri :a~lja -- ten an~yan. e ;ı ~ . .& ar 1 aza . . lannm beheri icin el~ 0,73'46 do:~ raı:;venni!~ir. . . . · 1 len tayın edıleccktir. Tophane Dikimevinde satır-
ların kafşıhğı Ölıin 0,9547 Tiirli Bu kc{ra.rı ta;tbik . maksadiyle . • Behram adında bir genç. ı~~ kongreleri yakalandf lirası tel:liye ediiecektir. Kam~(~ • · ı terde Lilellde iki kuf!unla yıu--
vb ıemevvuc;ıerinln ı~dtye m!}d: ·At . , · · . da b U 1 Un an olarak buıunmu, ve kendiıini •'/' Önü müzdekİ ayin Emniyet ikln. deti eonuna kadar bu şarta. -te:.' . .manya. , . . . nı dikimevinde çalışan ıkra~ 

ci §U'De inemut'la- slrl olmamaaı karat'la.şnırştır... dan C~ş,tin vurduğu anlqı1a{ 
beşinde başky,or rı ı'itmaıt uıw. •kuponia\'aı' ~ mtlddeüı . . • •• • ı· ~ "'2•'" • ... iiıslu y~ 
Cumhuriyet Halt::'Partisi · İs-" .rek ' bfr lfıri{zı ... iôraz edilmiyea ıkttpoBlarm üc.· - Um edilmit .. ikinci .10rp hiJdıllll den;istffade ede. ~tı<~ senedir. SU müddet sonunda • •·v~ıı Y.. a.; p·u.·r· . ~ .. r 1 m 1 z . Cel~ dün Allah adliyeye 

tanbul kaza kongreleri birincf yakalfımı'1a!dır . retleri ödenmiyeoektir. li~i.nin brariylc ·tevkif olun.ın\11' 
kanunun beşinci salı günU başla. 'I Kadıl,öJlü Ah - • 25 mayıs .940 taksltlerinkı e. • ' • • e • • 

1 
• • • 

1 
D • • E • e • tur. n ~ 

yrp otuz birinci pµar günü bite. met Sıtkı ismiri • Jası ~iye parası olarak ta do-. . · · · • \ ' · ' J _ k Yapılan .tfbkikat oeticeainurı 
cektir. Beşiktaı nza kongresi deki bu hfrsız'' lar !tobulA!dilmigtir.t • ~,.~ ingili'z . kumpanyaları ·.yÜtc'Se . a.rila~ıldıfına göre Ceıtı. birls'I 
5 birincildnun salı gUnü saat yir. son r.{rnµ ~un• · · .-o- · aY. evveı. .. Behramm evine ~ 
:0~~::~::1:u!:~e~ong~:~i .:_ .... . zarfm~lJeyoj. Ekmeğe 10 para zam . I sı·g·orta ı"ı'e r gefırebı·ıe· cekler firliğe gelen Perihan adında tll 

,. lu ve tstanb~l edı"l..J.: "'. · · 1 · kıza dşık olmuş ve uzun Ra~ at on be~te, Çatalca kongresi lO taraflımnda dokuz eYe soba kur. QI • · 1 • • gecel::ri tombala vesair oyu~ 
birlncikAnun pazar günü aaat on mak bahanesiyle girer~k toymuı. Belediye nark komisyonu dün ' Almanların Şimal ve Baltık de. gorta ctmeği kabul etmiJlerdir. oynamışlar, evlenmeğe karar yv-

dörtte· Sanyer kongresi aynı gün tur. Ahmet Sıtkı ıoym.alı: 0iıtedjfi toplanmış, ·son· on be§ gün zar: niiinde geoit biı: mayn harbine Yalnız ligorta primi çok yüksek mi,lerdir. • ...., 
saat onda, Eminönü kongresi 

11 
evin hanımına dışarda bı.ılunan undaki un fiyatlannt tetkik et. girişmeleri, Almanyada bulunan olacaktır. Bir vapur için 150 bln Fakat Behram da aynı ıe»'.'.:ı 

pazartesi gUnU aaat yirmide, Fa. kocasrndan bir mektup g.eHonek. .miştir. Zahire • borsasından ah. v·apurlamnu:ı -ımemlekete getir. liradan fazlaı bir sigorta parası Periharn sevdiği için buna ~_._,_ ..... 
tih kongresi 12 aah günil saat te, bu suretle içen girerek kry1 ,nan malftmattan un fiyatının mege karar veren alakadarları verilmesi icap edecektir. Allka. plmağa çahımıf, Ce111e evle_.,. 
yirmide, UskUdar kongresi 

16 
metli ne varsa hepsini çalıp kaç. yükseldiği göiillmUo, bunun üze. t~krar tereddüde dügürmüştür. · darlar vapurlarımızın Alman li. gelmemesini söylemittir. V~ 

cumartesi ıaat on beşte, Kadıköy ma~tadır. Sıtkı en ıon olarak U.. ,rhıe ekmeğe on para zam yapıl. Her gün 7 - 8 vapurun mayn. manlannda bekleyip cfurmaaına gecesi eline gitmek üzere Ul~ 
ve Bakırk6y kongreleri saat on. lelide. Mesihpaşa apartım4n,nda,, rnasma karar verilmiştir. Ko • lere çarparak battığı denizlerden 'karşı bu masrafı göze almışlardı!' den geçen "Behı-am Cel!l ile "':'f.. 
da, Beykoı: kongresi 23 cumarte. ıemsinin dairesine ~irmiştir. Sıt. misyonun karan belediye daimt vapurlarımızın gc~meteri ~ok tch MU.,akale Velc'aleti meseleVi' son şılaımıı, Perihanı görmcte .f: 
si saat on bqte, Adalar kongresi kının kapıda bıraktığı parmak iz. encümeni tarafından da tasdik Jikeli olacaktır. Buna rağmen tn. vaziyet üzerine yeniden tetkik et. diğini öğreninc~ iki genç, şiCMP'· 
24 puar tut on birde, Şile kon. !erinden hüviyeti anlnı!arak ya. ciijldiğtn:lcn bu~nden itibaren • giliz sigorta kumpanyaları v~- mektedir. BuP'ünlerde kat'i bir le kavga etmiıderdir. 

4 grelİ aynı gUn aaat on ilçte, Si. kalanmııtır. ekmeğin kilosu dokuz kuruş o. purlarımızı ve mürettebatını sı.. karar verilecektir. · Kavgada çok kızan Ceıtl, f1"" 

livrt kongres\ 25 pazartesi saat -o- tu zparadan satılacaktır. nilp yüriiyen Behramm ar~ 
:a~~~· d~~:: K~zes~;n~~ • ' Tiftik ve yapağı ; . ~ Varşova elçimız ş h 1 

dan tabancasını çekerek atq 
30 cumartesi saat on dörtte, E. ihracatçıları blrli'gı"' .-. .Eanaf Cemiyetleri idare ; . e 1 r mittir. . -__. 

· · hey· eti toplandı ' B C 1 H'· ·· dün Celil ıuçunu hi.ll inklr tıJll""'"· yüp kongresi 31 pazar &aat onda Tiftik ve yapağı ihracatçıları ~ Esnaf cemiyetleri müşterek ay ~ma usnu . te ve tabanca aranmaktadır .. 
vapılacaktır~ birliği dün hukuken ttşektüt et. i~re heyeti <tün· ~rkez binaSin- Romanyadan geldi .m e· Q ı ı· $ ·, n d e Perapalaata otur~~ 

Basın Kurumunun mi~tir. İhracatçılar tarafından se.· da .fevka~ide <>l•rak toplanmıştır. ~ Almanlaryn,Po1~nyarı i~ıralin. Yemenli tüccann da....-
çilmiş olan on ki§ilik komisydn Tpplantıya, ticaret odası esnaf den itibaren Romanyada bUlu. Perapalas otelinde üc ay~ 

bir izahı birliğin nizamnamesini "tamamen §ubesi müdürU .Kbım riyaset et. nan Varşova bUVUk elçimiz ~ay Kurbağlıderenin 
4500 

li d 
1 
d~~ 

lstan.bul Bum Kurumu heye. hazırlamış ve tacdil: edilmek' Uze. miıtir. ·· Cemal Hüsnü dün sa.bahki kon. temfalenmesi için va .oturup ki . ~a ~.•n c'-
ti umumiye reisliğinden: re ticaret vekaletine 'göndernüş. ı Toplantıda esnaf hastahanesi ; vansiyonel ile ~e~r}mize gclmi': • k 1 iddhı.,kıiyle ~e zınc ·1 ıs '~'ca,--

1 · tir · akşam hUkuinetlc temas ctll'ek bütçede müna a e ma em'!aıne ven en ~ Heyeti umumiyenin 23 kincı. Birlik, şimdiye trad"ai, fertler ne yeni bir bina inşası ile beldir iaere Ankaraya · gilmh~tir. Ce. Galip Efganinin dUn-kü muli.;,. 
teşrin 1939 tarihli toplantısında tarafından ayn ayrı teştbbü~ıer esnaflar için bir banndırma yur. mal Hüsnü hUkCımetc Polonyada Şohiı Meclisi diin saat on beş. m:sinde. kendisine Yemen ~ 
tesblt olunan ekl!erivctle Kurum le idare edilen tiftik ve yapaitr ih du a~ılmasr karırlqmıatır: bulundu~ eıralar cereyan ede.n te vah ve belediye reisi Lutfl ahtı tarafınclan pönder!len ısı~· 
TUrk Basm B!.rlf~ine iltihak et racatınr teo:kilatlandıtacak, fert ~utahane için bütün eın'aflar: hidise!er hakkında malUınat ve. Kırdarm başkanlıffemda tonlaıı • tubı•n tercUmes'i okunmu•f~ miştir, Bu ll~h•f ~!·~~ e~va !erin harici oivasalar~• rakiı>tc1. dan i•?•. ıoolanacak, hannd~m1a roeektfr. El•imlz Alwan•arın ıruştu. D~mi encümen azalığı. Veliaht bu moktupta Galip~ 
resllnim!1 ı'~eiskÜ~u~~ bıtt~nc~:ik~l: kilatlar t\l,rafıpd:>n ezilmesine m'.\ ' v.urdu ıçın de gelecek yıl butçc. Varşovavı şiddette- bom bardı • . na cecilen .Ekrem Turdap mUn. nin·n !ıhhaHri soruyôt' ve !t"~ 

ni ol .. cakbr. Nizam.,ame \ tıs sıne para konacaktır. . j man ettiii ırlinlerde ·Polonva er. hal kalan elektrik idares, mura. sine dualar ediyor ... Galip SJI&:;;, r:n:e~~~~~~:ı~~~;~rr~bu dik edilir edilrrez derhal b!rJl' • Bunlardan başka cemıyetler • kanalie beraber Pehri terketrnişı kiprMne e~ektrik mUbcndislerin. bu m~ktubu, kendisinin y J,ıt' 
.d h . :1 k ı::t-- f 1. retı bazrlannm az olan aza mev. vnlda 1>ır ""'k defalar tav'-·are den Ha.,imin tayini tasvip edil. veliahtı ile tanışmldtğı idd:. Keyfiyeti nl""..,..name'hUkmür ı are tvttı sec.nere n.....ı• .,a · --L ı..:- ..1... ı "' '<"' ·' • ti 

ce ı'laAn ....:ı 1·yoruz. ·ı ... l...: . '"·•durna •rttı..._ .,._ u,; çan"' ~ maruz kalmıFtı. nıış r. ııa karşı pöstermişti. ..,..& ıt."U vete fTN'l • ...... • ' a~w:-ıit-.lldll- ~ DAied" k ld l k en .,,. 1 -·t .. ı-
------------~----'""T""-~-.,.-"'!"'"'"!""'- ı . .. ~_.....-. . . . • LK. ıyece. a ın aca c a . Ş1hit olarak rafoırı an 19&"' iti'. 

zekre ait talims,tnamenin vedin. ha~ta o!doğundan ıııahteme 
ci maddesinin tadiline dair tek. ruemayı başka bir ıüne 

ıı:"!ara bi~. ~Y- ı.!11cı.Jci~ ı,~·z .. i~~ tp;;l~!\tıytı 'tınlı geld!İ'J. iİ.1>f ayN~ romancı Ttalfde °E!dlp. te.' ~ 
lunmu~tu,., Diyu ı esinule do ~i;w ilaJ.Jwi;-ı.d<s ·EŞ111Jl ·Çomiyctl'ri..:n T rıpc··•.an top1ant~. göriüilyor~ . ~ · , 

,jf millkive encUmcnine, kimse mt!ttr. -
siz cocukla.n kurtarma yurdu -
ı~un tnlimatnam.es:nin tetkik ve 
tasdi!tiiıe dafr teklif millkive en. 
dimenipe havale edilmigtir, 

hıırba~lı derenin temizlen 
mcsi ve mecnta.nnın tamitl için 
' ·ı ... cde 15!)00 liralık b1r !!)Una. 
' 'llc yıwılması bakkll\da.ki tek.· 
iı kabul olunmu~tur. 

Bank" lıır ,.jstikraz nıadC-.esin 
den 100,900 liranm istimlAl 
borrlnr"'a> mtma 1·ale0 f l\<t M~~.dıa 
ki te,t'üin uvnı.ın srarUM".l-Unt 
dıir bUt~ cenc.-Umenl rrıııt~b~w1 
iie S'.ln,,M' na•<ır '""h""fn'n sf 
r.e.,,..,a v~ t;v..,tro ,.f"~ t11 .. ...,.lt "'' 
raı·a ,.C!rilmest J~cl'-ul e<lf!rııi~ttr. 

Meclis varın rop!an~ktrr. 

-> 
~ 
< 
1-

Vot~ı 

rm~ok 



3-VAKJT 

ariciye Vekilimizin bir Fran-11 Görüp düşündükçe -· 
s t · b t 1 « Mıhladızll mayn » ler iZ gaze esı ne e yana 1 1 .~~r yenl U\A'l'ln, kt>ndlne ıciir~ ff>nf ~Uihları doturduju. 

Ş 
. ını &orn74tnta. ~1'14 d.- kırk: jkillk tot•IArm kullanıldıtmı snr-

uı ı kru·· Saraçog" lu Tu·· rk Alman tı·caret mii~tiik.07.•m•n•k•d•rh·~ürliiaA-trhat.r,. ••• r.n•n<'•k.k•-- ! lf'lf'M•, Jf'rler" ınıhh, beton \°f' ,:elik deste.itlere batla olarak 
n 

1 durac~tını t1anı7ord11k . 

n 1 aş mas 1n1 n nas 11 Ortadan kal ktl gv ı n ı ,· zah ettı· l 'a" ~:j·:r:.j~;i~··~:;.~";~~~:~!;·.:e:.·~,.~:~~~:..~·~~: .~~;i~~.:.::.t~~ 
.11ahra hatar1aları gibi, arkaları sıra üriildemenln 1uhanu 
bıılmtı,l ar<lır. 

l' Q Fram111.ca Pari~.Soir gazete. mızın geri kalan kı.mını derhal lu da J..ondraya ~tti. Bunların : StlAhla ıciı.er ara.~ınclakl tarihi yarı, ıwk fl!>kl umanlar• 
J"r Saka: sinjn Balkanlar ve yakın şark. almaia hamr bulunuyor. harf'ketlerinden pek ümit,·ar gö. ! kAdar a-hlf'r. Rlr A1lll"tla hlı1a.rlar, kaleler, hıırt:IAr, manc.·ını)da-

·--. ta seyahat eden muharriri Jül Fakat biı malmr satmak isti. rünüvorum.,. i ra dı,ıek: clııu,ı·~rile aiihnii~ler; bir başka .aanıan.da be yine 
lJ r'" U ha re beyı· Sarvein Ankarada bulunduğu yen köylülerimizi de dü~nme . Bav Sarac:oilu l!Özünün IOnu. f btı ııırıtbıı bf!c'4-nl.-r, '•f1al,-.-rnez" lerJ11 mermer , e hını; 1ü1Je-

J ı ı Mralarda Hariciye Vekilimiz ie mecburuz. Bunların arumda nu .<>vle baı71ıyor : : leri ,.ıunıla Y"rlere ıı~rilrnl~lerdlr. 
"*"' k Şükrü Saraçoğlu ile de bir mü. bilha.Ma, üzüm, incir, \'e fındık "Bizim 1ıizinle i~ blrliii yap. i Aıınk: '"1U1 t" cin ımnrıu~•r, ki nıllletler, utanlarmı konı. 
~'I azana ca k ?. !al\at .)''lpmıştır. bulunuyor. mıı.mu: UT.Un müddet huırlıı.n • : yauk ~lperlf'ri Y•ı.aı·larketJt, ya,a.clıkları Jtiinü değtl, torunla-
'l Frs.nınz muharriri gazetesin. Fuıdıkla ÜJ.Üm muhakkak ki mıştır. Artık Hrınlmuına im • J! rının uğrırat·Akları fui<-umn ' 40 bu hfü·umıın lf'tiM"cett stlAhla-
tr ta de neı:ırettii:i bu mülakatta ev. diğer hububattan çok daha mu. k~n \•oktur ve her t'!iin d!lha aa. ı·ı dii~ii11üyorlar ... )lajlno" '' •'ZYıtrld" kar~mnda ordaların 
dt biırıan şaka olmaz ya, bu. veli Türıe;venin ileri gelen tıi. ~addidir ve bunlann sarfiyatı. mimi. dıı.ha ~eniş bir uba Ü7.e. ı ~ınııld.A)·amayı~ı ı~re im 1ii•dendlr. 

'llıı di.i raz ciddi konuşalım. malarından sitayişle bah11ettik. nın memleketimiııde artmuı çok rinde müt.-kıtbil ve itimat dolu ! Rtı~fınkü '-"'K"· otuz •ent ~onra ol~a u ijltlhkAutlar da 
~bu lcnyanın huzurunu tehdit ten sonra. Hariciye Vekilimizin iyi olur. noktai nu..ArJııı rla tttııhür totmelc i ~hmtnd hallf'ı·lncle kfthıalardı. oMular.hareket:sb. kalın•> "4:1lk· 
ttceıc~rtun) savaş acaba na. nasıl yetişmiş olduiunu ve dev. Burada.ki şavanı dikkat l'efi. te:fir. Bunun her t:ıı'ııHh ... eniııı. i tı. RPlkl o lllll!'ZZAlll JtaleJertn. akıllara zarar ~apta blr ta,lum 
Ilı b 1· fuklan karartan bu let adamı olarak .,.österdiği fa. riniz Pari~ mütevf'<'C'İhen hare. ltım~i irin hir bir fıra~tı ihmal 

1
: "llA.hlarla ı>•t:auıııarc:a Hllldlkleı;tnl görecektik. 

• l1 utlar, naıd bir felaket " k "' ... ı d • aliyeti anlatmakta. nihayet Ha. et ,.ai. .... uman Menemencioğ. etmivereii~... JD3U lıi.uPf-ı haı:ılAmak. iizf'r.yken, h.azı adAmlAır: · 
"tır1 ~g.uracak? Hangi mil. ridye Vekilimizden kt>ndisinde ı' - HIKf uıedmr eder f'nlz, bütihı nıet.lenl1etf tehllk•r• tJü. 

t P ıçınde ezilecek? Hangi kalmı$ olan ilk intibaları: "Ne Romanya ıntibaıarı : 4 · ~iire<'f'k ~ııAhlAr kııllAnacatıx. 
a ~ıa.C:~!· hangi çocuklar ye. ceıııur adam. ne kuvvetli adam., J~mt,lt>rcll. • . • 

11 •ua.ıı · sözlf>rile ifade etmt>ktedir: B k · f . Hu&'iinkii ''mıhl"41ıaJı mA,-n'' l~r. işte o 1rl7;U ailı\hlardAn· 
de erin cevabını fU üç ih. Bav SaraC'oilu ile uzun miid. u· 1 re ş'te b ı' r ekmek ,. dır._ Yt"'ni AllAh, ;J"f'lll ,,.ı,,..rl doturA('&k, ~lkl de· dnA'ltmMJftUr 

......_ Vrayabiliriz: det konut1tuk, bf.nim biitün ıı r. hil.-. Sf'tl(-e ii"t iinde hunların tesj rlf"fl n, olaca)( 1 JlilmlJ<n•uı:. 
1~fı ersay muahedesinin eli. zum kendisinin bir Blllkan har. Faı.at bilinen hlr şr.1· ,·ar, k:I hu •lllh, )·almz dü,manrn detil, 
'eıı ~ hagladı~t Almanya. on bi ihtimalinin me\'cut olup ol. f b · k • : ım~~u:r.ıın ~" aröt•iinf' 4'<"T'rllml~ hulu11•1or. 
t ,,t enberi en ağır şartlar mad1iı hakkındaki kanaatini öğ. a r 1 as 1 n 1 z 1 ya ret 1 ''Mıhladır.lı mayn", c·a~ımızı.n kör ta~ı hallııl altlı. HattA 

ltre;j •~faletle bofutarak ezi. renmekti. Bay Saraçoğlu, miite. f hazan .kf'ndt. kf'nt'llnf' ı:uıup 4ilctürdijtii de oluror. Herke., dü,. 
k rıı, elinden kacan hak. kabil menfaat. ihtiraııı ve tÜP- ; mAnının 4'"ftf'1 ini Arar. Ama hôyle dümeni rüz.r~ra ha.ili · bir 

la.r,~rtarmağa çalııt;, Bütün heleri mükemmel bir ıııurette tah 1 !ioiJAhlA, hu, hA . arılAmaz. }'arın ki taı:_lh, bu ha.rf!ketl muha.keo, 
r 

1 
çelik ka1eıerıe ördü rn ettikten sonra şu neticeye Bükreşte ekmeı< meseıes· hallolun.muş ı rn .. edf"rkeıı, lıi.or~arım, ı.ı onun ku11an111~·nda biitiin ıns•ntıı• 

de~I'\ kila.cınd-.n, çocukları~ vardı: . d 
1 
.. k k k . I . d I . I 1 kıran hlr hal ıtörett.İc alnını damıraııra.c-•ktar. . 

iit , .esılen paralarla silah - Hayır .. bunu pek iannetmi. Şlm 1 U S e me ıma 1 ~zerın e Ça iŞi ıyor i 
bi ttı . Otuz beş milyonluk yorum. Bunun için Rueyanın i~. 1 Hakkı Süha Gezgın-

ı 1c:ddevleti, göz yumup açın. tiraki lazımdır. Bunun için de VAii 1.fıt(~ Kırdar Bükr~te 1 )arını nokun \'erdikleri yü . 
. b~-r ezip çiğneyecek hale R~vayı Avrupa veya Aııvadaki ekmek fabrıkalarmı da tetkik aÜndf'n fabrikaların r~Jcabetine E L LE R . N o . L . a 

• (11 un yanın en büyük silah dostlarımı1.a taarrur.:t Pevkede • etti. Bunlardan Otto Ga.ıel is. mukavemet edebildik~ri ceva • · 1 1 1 : · . 
ır..r~:rını ele geçirdi. Avrupa. cek deierde bir menfaat me\'cut mini ta.,,ıyan fabrikayı bir ge. hını \'erdi \'e fabrikaların mu. _ 
~lıı,~ına çıkacak hiç bir dev. olmadığını .2'Öriiyorum.,. oe birlikte dola"tık. Şehrin mer. hakkak ıurete ekmeği küçük fı. B •• •• k e ht • 
ıı}'a dı. Geçen muharebede Bir ay M08kovada kalciıktan ke1.inde bulunıın bu fabrika biT. nnlardan daha ucuza mal ettik. u U u 1 1 r U s s·:\ a· 

tı. ş}:ı ma~Jlıp eden. yolcıul. tonra avdet eden bir \'ekilin ai. ~ittiiimiz uatte hani harıl if. !erini teyit etti. ..lif U ~ 
-ır. !tndi 0 da ortadan k•Jk. zmdAn c:ıkan bu !Ö7.lerin muha.k. liyordu. Fabrikanın müdür \'e u .. d .. ·· d" ... · h t · .. · • • . 

0 
• fi · 1. · h k h k •HU urun \'f'r ı,:ı ıı.a a a go. 

llkiıı Ugünkü Alrmnya, her kak ki bir .kıymeti vardır. Bun. 4P erı \'a ımı~ er ııır_n a • re ile büvük fabrika Bük~in h • ı • i · ı ı • 
~&ııtııden daha kuvvetlidir. dan maada Bay Sıırarofhı 1.ama. kında etraflı ızahat verdıler. elcm.-k ih.tivacmm vüzde altmı - 1 p Ü rı n n e erı 

to arırı ıınır!ar_ı A geçerek nımıulaki sert inkipfı takdir e. Bükre4te üç büyük, yüz kü. ıınr temin ·etmektedi.r. '-:1 
ı:ııı . . l'\Praklarrnı ıstıla etmesi. dec.P.k şekilde fevkali~ realist etik fabrika var. Bunlardan b"'•. ,, 
.~ Jd .. 'b. b ı ·c · ....,. F'abrikalarm yevmi imalatı Elde bır knia tıt.d· yoktur. Şu halde er. o us:-u j?."1 ı aş ıca v11zı enın ka dört yüze ya.km da fınn iş. ~ ll 
'ııı~ tklcri verilerek Almanlar her 11eye karşı hazır bulunma.le )emektedir, Valinin crnrdüı'fii ründen güne artmaktadır. Bir veya qdıya doğ. ,.-..ı .. 

q Ya ı k oldıı.ırıınu da bilmektedir. f b "k ·· b"' .. k f b.,:k de- kaç ~ne ıonra fırınların. fab. ru inen hafi( bir 1 \ 
~ l'ık ı P~ aca • herlcuin ran. TPRK . AL~AN TiCARET a rı a uç uyu a rı ·a an rika rekabetine dıı.yanamryarak m"eyil yerint kafa. ~ ·' 

....._ 
1 dıgı yanına kalacak. biri idi. Bu fabrika. vedi bin "l.tfJtı·d .. ort"'dan kalkac•kla.rı mu · · · d k 1 

~et Almanya. çok büyük bir ANLAı=ıMASI NA~IL OR. metre murabbaı bir saha üze_ "' "' ~ .. .. çızgısın t-n yu a- ~ ,~ . ~1 _( 
c c;anak açtı. Denizlere BTADAN KALKTI? rine inşa olunmuştur. Teeis ıer. hakkak görülüyor. ~k11'!cdı· ~e. i~clrme ·b~~ ~ 
,
01an lnıiliz ve Fransız do. - u~ün siyasetten zivade may~i 100 milyon ley, müte<ia. Fıı.brikst müdürlerin~ tıtanbu. , 

tıı;ı. c:ınun dünya ile irtibat iktısat· rol oynuyor değil mi? \'İl ~rmayesi i~e 250 milyon lun \'Uİ\'eti ttrafrn<'la malumat hat mevcut İH 
.~asını k Diye aoraum. , _ _., FabrJ .. - _,,_ .... _ v~rildl, ı.tanbuJun ffmek m... (RNim '5, numara 

tt . esti. Cihanın ya. - Evet. dedi. fakat jl{tııat, -~-r, - .... - .on va,ron 2) bu i4aret mev • .. !lc1ılkcden müstemlekeler, .ııı'y"•:"'t net·ıce·ı·dı'r. c...rı'k olarak bufday iısliyor. ~ bin kiloluk leeinin halli için Ankaradıı. Zira. b h t d 
y .. r ı 1 •· f'kl · - ....,.~ ., .ye ekmek yapıyor. Bundan ba.tka at Veklletinde ve 1ııtanbulda be. zuun u aya ev 

arım mutte 1 erı;l kendı"mı·""- lı"beral de\•letler ara. ı-...ıı · -...ıı b. · rHinin karllkteri t,._ • tah · _. bieküi de yapmaktadır. Son bir ~•y~e ır kom111von tarafın • 
. ~ •ıı etti. Amerikanın, dık. Bunun -bebı· yalnız 11·y·•ı' d 1 k.kl üzerinde bir iz teş. 
b 

"c ı · ""' ....., kaç aydanberi fabrika ukerler ıı.n vapr An tet ı er anlatıldı. 
' İir ~gılterenin. Kanada. değildir, aynı zamanda hıtikbaL için ı:ııleta da vapmaya bqla _ ~füdiirler tetkiklerin çok esuJı kil edecej'ini. ha. 

teun .cıhanrn ıillh fabrika. de Aerbeet döviz mübadtleıini mı,, gündelik imalatı yüz bin oldufunu temiT. ve ucu:ı: ekmek yatınm mUtebaki 
}'~eh ~ündüzlü çalıtıyor, temin etmek istiyoruz. Böylece kiloya yaklqm•ır. Yüz kilo yiyebilmrk için muhakkak urf günlerinde de ay. 

tıııı, ın başına yaidmlacalc normal ticaret cerevanına gir. undan 125 adet birer kiloluk ek. ~kmek f11'-ri~11ları in§a etm~nin nen hiaedileceği. 
~ ~~ .~teılerini hazırlayor. mek arzwmndavız. Bunu da an. mek çıkmaktadır. 100 kiloluk lh1m ı:-eldi'!ini teyit evlediler. ne delilet eder. 
rıe lccuyle uğraşan, kendi cak Almanya ile yaptığımız ve Ün fiyatma yü1M otuz murllf F"brik:\ miiriilr \"~ miltehaNUI . Bu.an bu hafif 
1'ti(ı·avrulan küçük milletle. mübadelemiz.in vüzde ellisini teı. binmektedir. Bükr..,....e ekmek fi. lıırı İl!tanbul i~in iki fllbrikanın çiJ1giler bir kaı; .... 
~L al ve ı ki · w • • b k _.. · d 'l ' '· ı ... r· ne İ"İnde tekamül ıı ..... varı arını çıgne. kil eden tıcaretimızi, u ere ~atı billde oldu~· tJti:bi '"'-lediyece 'ım ı ı" ~11 ı '"'eleceii kanaatini "' 

••
1'-'l'lfaat ld t ~ ~u .,. UI;' t e<ltırek ikinci bir .\J e e etmek yolunu Fransa ve nı:-iltere ile yaparak tayin ~ilmektedir. Bhıde nark izhar ettiler. ki fabrika on be. 
~ny b .. ·· d .. . b" k k k klfa çiqiıııi •ekli. l'l) • a, utun ünyanın temin edecegız. undan, BUkre,te İle buidaydan ı,er ın e me <'ı armak ıureti. 

ır. 'tını kendi üzerine çevir. Bundan bir kaç ay evvel Al • "'-•lamaktadır. Son rünlrrdf! ıo le l!iinıie ot•ız. bin ekme-k ima.! e. ne girerler. Bu da 
AI ua.v d...ı.. ·ı · 1 B me\'7!llun o itııretin la,., • • nıanya ancak endüıt. manya ile mevcut ticaret anlaş. bin kiloluk bir va"'on bug·day ""111 ır er. u f11brihlar gece 

""'•nd k . w ... •• d" .. k' d w • • ~6-erdiği hayat dir· · e endı kaynakları. mamız sona ermege yakla~mca kırk dört bin ley imi,. t"Un uz ur e> ıp eeı,tırmf'k ıu. 
U" ıg ettiği maiteti temin yeniden müzakerelere bqlamJŞ retile <'lllHjırlaru 70-80 bin f'k. devrHinde edin.mi, 
.rordu A k b'" . b. 1 rd k AI- 1 h. t Otto Gag-el fabrikaaı bujdayı mek cıkarııı bilirler. İki katlı "-- olduiu taı>ii ve 

r ı."'l'ld ' ·. rtı ut un pa. u unuyo u · . "
1
1 an ar ıç • ld kt k dı' deg .. ·rmen ~ pratı'k cı·hetlerı'nı· 

<t._ ıaıne ka ı ı·ıti al oe·· termıvor ar ma'--me a ı an 10nra en 1 
• fırınlı bir fabrika 2~0 bin ıı·rava CIJ panmıJ, ça '- C g ı. ' ı.z.c • )erinde ÖVÜtmekte, bu ıuretlııı .., rekimül ettirmek. 

ile er bağlanmıştır. lnaan. yi l'eç verivorlıı.r. bazı madde • buidayı daha ucuza övütebil . mal olurmu~. .. • te o!ı:luğunu göt. 
t, ta.bahasına olursa olsun fe- lerin meeela: tütün. incir, üzüm mektedir. Bundan baJ'ka fabri. Valimiz Lutfi Kırdıır bu ze. t~rir. 
~r. blnunülleri için bir had ve fındıim lükı olduğunu ileri. kanın 60 bin kilo ekmek i<;in Ji. \'11.tın ~öJ.IPrini not ettifi gibi MU"takim bir 
~~ t .. aha timdiden hotnut. ye ıürmeie t~büı edivorlar. zım olan 300 kiloluk mayavı ya. Bükreş bPl@diye41inin narkı nuıl kafa d~iıııi tetkik 
t\irıoıtcren millet, yarın, ö. dı. Müzakere için uygun bir 18· pacak bir de maya imal~thanP. tMbit ettivir.c ttllir olan formül. olunurken bunun 
tt . ~iribirine aaldıracak, huı ~öndermemi•lerdi. Bilihara ııi vardır. Fabrika bipuında bir !eri de 11ldı. Biikre~tf' muhtelif muhaddep bir kA . 
.\ı l>i~c gitmek için yola öa vaz.iyetin böylece bir ay ka. de un tahlilhıınesi bulunmakta. halitalar \•e şekillerde on altı viA haline nya a. 

2 ~ 0;:nya, evdeki bulıur. dar kalmumı ve bu zaman· zar. değirmenden övUtUlüo gel'!n un. <'~it tkmek ve fırancala yapıl. rıı.ğıya doiru inen 
'- \' c.ıc...... fmda yeni bir anl~ma için gö. Jar fabrikaya 1evkedllmeden ev. maktadır. Bunlar aruında çav. bir in~ hıı.t §('ıkli. 

~'t hitı~arıda tarif ettiğim iki riifme yapılmumı teklif ettiler. vel burada çeeniye uyup uymıt. dar ekrııf''<lcrinin muhtelif ntvi. ne (irdiii görü. 
''- bi; h rıbirini yenecek ve eze. O zaman harp baJJhyordu. Ben dıkları tesbit olunmaktadır. Fab leri '>lduiu ~ibi çndarlll buğ. lüıw ( Reflim 5, 
"r, bir"lde değildir. Mütte. harp halinde bulunan Almanya. rikada hamurlar makine ile yo. day h11.lit11"ındnn yapılan \•eva U'tnumara 3.3) bu 

., 

tc lc1.rıı Alman toprağını nın mal ~önderemiyeceğini, hal. ğurulmakta. burad1n ~ıktıklan tamamen huidaydan imal edil. işaret, mevauun bu 
tııttr,"~Iarı ıibi, Almanlar da buki bizim muntu.aman mal aonra yine makine ile par~a ha. miş ekmekler \'e franralalar var hıvat dt.vreıinde 
lirıc/1 a~~ak telcakopla gö. 'rı·önsdu·· errme-~mbizu itcea,pklı"fedleeceirı· ~~di ~tle.. line s:-etirilmekte, 10nrı başk• d

1 
rr. Bükre•te halkın ihtiyacı o. pratik melekelP.. Düftkii nii.!hamızda l>ir y~nl~lık euri 0 • 

t • ıtaJıno h tt ... _JL! ·· .... 1~ "" makinelert' .,.iderek muhtelif •e. an temiT. ,.e ur.uz PkMek meM'. · ...ıı b ı ı k .. ı · tç a ınr uc aı ru. tim. o zamandanberi vaziyet ~ " 1 • h rın.:.ıen azı arınm ara • uç tıumcıra " reıtm tekrar çıkmı~. 
ti erı~r. O halde ne olauk? killer almaktadırlar. eıı alledilmi~ b11l11nmakt3. kaybolduiuna, yA. 

ltu!~rı . . hatti bütün millet. öyl..ce kaldı. dır. Simdi fabrikıılar lüh f'kmek fır. Paearteai gütıl..'ii wiialumuadaki iruim 
·• tc "Biz Türkler kuvvetle hareket Şekillendirilmi• olan hamur • meM-lesi ÜF..erinde ı:alNJmakta. hut muhayyile\'İ iiç nıonarnlı rt8imdi. Bugün adac&kları 
t~ Çtıkçe daha fazla eı:en değil hot ba31ıfı severiz. Bizim tar terazive ,·eritmekte, burada d meleblerinin in. 
tid._t. kıyamete kadar ıü. ı·kı' darbıme .... limiz vardi?': (Ar. ta.rtılmakta, bil!hara kaplara ır. kiaaf etmit oldu. goatentı dör t n.umMalı reaimlc bertlber 
,""11\t~ ı tk· """ l' fl'/ita Rag-ı7J °"'"'" .-s r: ı · d · , b· ya.... ı taraf da kamı okşa. aizmıdaki lokmayı konar&k pifirme fırmlarına le\'. tuna delilet ~er. " mmıara ı r~rnı c uerıyoru: 
•r,L ır tey yapamryacağı~r da alırsın .. ) (Taarruz ettiiin or. kolunmaktadır. Bütün bu mua. T·· k R • Hususi teeadüf e1eri olarak türlü refah ve konfocdan- ietüı. 

1t ftıa.11 ba ot k 1 nd h · ur - omen tıcaret ~ •·· ıma uraca • manda odununu bulamuam). me e Mn&Sı a amura ınaan "· bu '°" ~lcil bir ~ok kereler mev .de etmiş ve binnetice artiıtik 
• belli TÜRK _ tNGtt.tz . FRAN~TZ 1i delmiyor. Ekmekler on bet anla§maıı meriyette zuun bu hayat de\THin~ bir. m~liyetlere vakit bulmtt1 ol. 
t, ın tahminim. Allah TİCARET GöRü .. SMELERf metre derinliiinde ve maden denbire Rrvet ve refaha lcavuı- duğunu mill'bet olarak bildirebi • 

._ .. }'14-in p 1 H k.. ·· ·· l k zd ı f ı rd Türk - Rumen ticarrt anla~. t 01 • azaro a asan. Bay Sa.ra.çoğlu tebessüm ede. omuruy e ı ırı an ırın a a . d .. ü .. ki b'I mu§ olmakla if;inde uklt bulu • lir. 
t...'-tırı .. ~!dı ona ıorar, daha rek ıııo··zu··ne ..nyıe devam etti: yanm aaat kaldıktan tonra nar md.1~1

1 ı:ne.tnı un ı mru ere 1 
- nan artistik kabiliyetlerini mey Eier kafa <;ir.giıi ilerledik"e 

.,q "" o.. -\..!ı · d"k M h ""' ...ib· k b' h ı.::ı- kıvor ırı mtftir. 21 Tetriniaaniden iti. .;..., ıı 01t "renıı:ıuı ır ı · u - _., Bu mu'"ddet zarfında da ... ı ızarmış, ır a uc r.: J • dana çrkarmı§ oldu,.unu da göe. derinlefir \ 'e bilhHH llOn kı~Ym 
it Uyuc ı b b. · ..: Bir fırm t•· ~so tk haren meriyete fJtiren yeni anla,. 1 d -. l' u ar: u ır ım..... Fran.sa ve İngiltere ile .yap~ak. vanm ua IX ., - • terir. ann a ffrçe oarmat'm altında. 

~~l'l•nıdıklarınızdan, doet. ta oldugu .. muz; m:ı ... kereler ıler. mek pişi~kttdir. Pi~n ek • mada. Romanya men~li malların Şunu da dü,UnmE'k li.zımdır Utarit tepeciii üz.erind~ yukarı . 
. ıhrnakl k d · · ~ mekler ve fra.ncalalar tekerlE'k . her maddesi için avrı ayrı konten. k. k d h t d x..... k lk b · t it . ı erece11nı ledi. Bizden seve seve Aatm L J ı mevzu o aman.a a ar aya ya oıı_. u a ar.a u tl'are 

~r~?iiiniz ki~clere, iman. meseli. kömür. yün. pa. li tahtalar üw.rine konduktan janlar ıösterilmittir. mücadelf!f'inde çarıu1'f'naia rrıec mevı.uun Vll§ ilerledikre para ve 
loru ın naııl netkelene.. muk, madenler ve bilhasıııa Krom sonra başka yE"rlf'rto naklolunup Bu lcontenjante e,yanın ı,.,ıı. bur oldufundlln artiıtik kabili. mükemmeliyet ihtiraıılarnun a. 

~ "~z. Ne kadar fada gibi ihracat maddelerimiz var. raflara ııııralanmakta, orııda so. calan aelliil(')f. her nevi odun, ke. yetlerin mtvctana vııramamuı ve ranarağınr ~Ötıterir. (Resim ~. 
~t ' aafdillik der~ceei Bunlar muhakkak mü('teri bu. ğutulmaktadır. reste, mevaddt kimyevi ye ve tıb. o J'.&rnanA kadar Hrfma mecbur numara 4.4). 
'\;t~ }'illı:ıektir. Alacaianız luyor. Birleşik Amerika dtv. Tevziat i'i &Abaha karşı üçt-. biye. benzin, ıu. her nevi made. olduiu bedMtl J""ayretl@rden kur F..fer kafa <'İ".'fiAi tıı.bif yolunu 
~ ~c numara verirsiniz. Jetleri elli bin ton krom ietiyor. ba..thvor. Otto Gaı-tl f'abrikur. ni vatlar ve aafalttır. tuhırırıı artistik kabili,.tleri terkeder v~ kain çizti!>tne dofru 
~~~ ,iflerini ıördür. Fransa her ay bu madenden ~- nın vevmt imal ettiii :SO bin ki. Romanyanın diftr mahıullrri kı1 

... •rlilieindM1 tf'ı~hUr etmi'1tir. yukarıya cıkaraa. (bu hwn.ıı aoJ 
-·11&?h1.Mden rnütehaL 'kiyor. İngiltere de istihaalitı _ lonu·k ekmtk 60 bervgirli araba için de, ba'ta hububat olmak ü. Jl"ıkllt bütHn bu tal'ıminleri elin de kontrolii ile bellj olur) t-ıı 

~İt . Bu itlerin sonu bu ile 20 kamyon tarafmdan dafı. zere huauıt kayıtlar kabul edil. vapabilmek için ıı:ürıt-11 hattmın i~ret men.uun h.-rhanl'f bir 
~, >'lıltJa rörülebi~cek bir ye tanımak lbımdır. Bu saydık. tılmaktadD'. mi,tir. Bu emtf'a Türlriyeye rele. da ıave vbtr bir ,..tdlcle ~iY.il. l'•ve \'eya arzuvu bkipıte fevb 
l ~lbsr olanlar bizden Jarımın çofu sırdır. Bilen ıöylc. Valimi.ıı:, fabrikalar karşı~ında ceği uman Türlriyede rneriyette mi~ olmaın v~n ~ıde hirdenbi. ilde bir ı.rar e-<:M.tert"Ceğine d<' 
~ .' böyle meceralara mez, tÖyliyen bilmez.... küçük fırmla.rın n11ıl y._a.dığı. bulunan umumi itluıl rejimine ıö- ! r• mevdan• l't>lm,iıı buh•nmuı Jilet eder. (Retim 51 numarr 
·"ili Neeilt 5-lime nı AC>rdu. Fabrika mUdürltrin - re ithalleri mümkün olacaktır. 1 Jhtnıdır.. Bu tllkdirde $irolog, 5.~). 

~erini .iyide iyi.. .- (s.IU Eddai Ha.fıs Necib) den biri, lırmlum ekmek kilo. Anlatma bir ıeneliktir. nıe'\Clun o hayat dtYHeinde her • Dalto ,ın .. ı 
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Denizlide maliye 
işleri 

T ahıilat go~ senelere 
niabe~ i*118pf ediyor 

-3.J Yaz.an· /Caılircon Kallı 

Otelin muhtelif lisanlara aşina gim } eg:ıne erkek yalnız sensin . 
kapıc1111 Mis Mod'un oteline şeref 'Seni bir kardeşimi. oğlumu sever 
vermekte olduğunu ve 9 ile 17 nu. gibi ~eviyorum. Ve artık bütün 
maralı odaları işgal ettiğini bil · Barbamus Falabiosları otlamağa 
dirdi. yolluyorum. Benimle beraber i . 1 

Tito derha1 hesabctti: On yedi • talyaya gelip birlikte ya•amağı j 
dokuz daha, etti yiTmi altı. . ya· teklif etmiş olanı da reddettim. ' 
ıısı on üç .. uğur rakamı ... Bu zavallı da bana şöyle demişti: 

• * * ''Bombaydan sonra. 1ranı, Ara • 
- Oh yaTnıcuğum öyle fen3 bistaoı, Suriyeyi, şimali Afrika • 

bir zamanda geldin ki.. Bir saa. sahinerini ziyaret eder ve öylece 
te kadar a~keri mahfeldc ~crcfi •

1 

halya)'a gideriz. Bu kırlangıçlar 
me verilecek olan l:ir kabul res- avdette vapmakta oldukları scya 
mınde bulunmaga mecburum ve hattir.:' 
ufra11y0f'um da bir türlü şu Al· Zengin halı tüccarı biraz da 
lahm belhr dudak boyasını tut. şair ruhlu olduğu için böy1e ko. 
tunm1yorum. 'Bu memlekette de nuşuyordu. Şimdi saat 'kaç var? 
öyle sıcak yapıyor ki.. Pierin ... ~ Dört mü? Ben saat altı bucukta 1 
Benim bavtJ!umda çok daha ince dönmüs olurum. Bfrlikte y~mek 
hi1: ~~ap olacak, şunu çıkarıver.. yeriz ... Yemekten wnra dansct . 
Görmüyor musun bunlar ne 'ka- mek uzcrc Fransız konsolosluğu· 
dar kaim.. Am::ak buz üzerinde na gideceğim . Sen de benimle 
kaymağa yat1ll' bunlar. Peki n~ birlikte gelirsin. Şimdilik allaha 
oluna hı-n~isi olursa ver. yeter ısmarladık. 
ki cabulr olsun.. Tito. Modun günes ve toz al • 

Bu zaman 7arfında Pilrina ö · tında kaynayan caddeden kalça. 
niiftde dip çökmüş çoraplarının !arının, ahenktar aananışınt tc. 
birini çıkarıp diğerini giydinyor ınin eden bir yünivü~Ic j:eçcrek 
hu zaman zarfında Mod, Titoyu dıaklı\ştığını gördii. 
t~1n1t ediyordu. - Pierina. senin tarafından 

- Sıhhatinin yerinde oldugu- şiddetle emredildiği takdirde, ha· 
nu ıörüyonım. Daha beni öpme. na bir banyo hazırlanmaıı milm· 
din bile .. Avdet ettigim uman se kün müdür? 
ni bu.elcrc garkedeceğim. Fakat - Ben de emrinizi almağa 
imdilik buna imkan yok.. Çün· gclmittim .. 

kU ~rüyorsun esasen dudağı • Diye herr.en bemcn Parisli o • 
JNn boyası tutmuyor ... Nasıl çok lan bir garson Pierinanın yerine 
çırkinkıtim ıni:r cevap verdi.. Ve ilive etti: 

- O kadar degi1. - Fakat müsyönün biraz bek. 
- Sen söylemek istemiyorsun. lemeleri icap edecek .. 

Fakat 4-en hıma biliyorum. Maa· - Suyun ısınması için mi? 
mafih. orada masanın üzerinde - Hayır. soğuması için .. 
bir ~elgraf var.. Banyo içindeki buz ~rçaaı ta· 

Tıto telgrafı aldı.. mamen eridikttn sonra Tito •Ü&· 
- Oku, oku, yiik1ek sesle oku. duclunu •uya verdi .e tam bir U· 

Tito okudu: at orada öylece hareketsiz kaldı. 
Bart.muı Falabioı Taciko Ondan sonra ynag yava1 ıi • 

........,. S...~ 200.000 Vi. yinmcte ve ua ura &nlnlıeki 

....... Wolff bardaktaki veşi1 buzlu içkiden bir 
- Nedir bu şifre mi?.. saz vasıtasile çeki,tirmeğe bat · 
- Hayır telgraf düsturu.. Ti. ladı. 

carette pek çok kullanılır. Ba 
telgrafı gönderen zengin bir hah 
tiıccarı. ismi Volff •e bu okudu. 
gun: Barbamus Falabios 'Tesaire.. 
nin manası da. demal kendisine 
gitmek isteyip istemediğim suah· 
dır. (Falabios'un minası: "Çok 
.açele .bir itinı •ar'' drr.), ve de· 
vamr: Benim Romungo mu yani 
kıymetli 'Te güzel eşyama gidi1 
ıelit .nakliye masrafları hariç ol
mak üzere iki yüz bin frank tek. 
lif ediyor. 

- Peki sen ne cevap verdin? 
- Artık Romungonun işten 

çekildiğini bildirdim. Zavallı ço
cuk onun hastasr olclu.. Fakat ar. 
trk erkeklere tahammül edemi • 
yorum. Artık bir parçacık sevdi. 

Baş, Diş, Nezle, 

Dansöz Mod Fobey kura.jı çi • 
çeklerle dolu olddğu halde ndet 
ediyordu. 

Fransız tütun rejİain;n 
açtığı münakaaa 

Geçen ay içinde F.ransız tütün 
rejisi mühim Jlliktarda tütün 
mübayaası için büyiik bir müna. 
kasa açmıştı. Memleketimizden 
de muhtelif Türk tütünlerinden 
birçok nümuneler :cönderihnittir. 
M ünakasanın neticesi henüz bel. 
li olmamıştır. FADPmn en u 
500 bin liralık tütün alacası ha
ber verilmektedir. 

-...... -_ ......... ··-_ ...... -·------. .. - ... -. 

Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh 1 
.. keser. icabında günde 3 kaAe alınabilir ... 

Denizli, (Va. Önünde ezilip büzülen, kendi· Bir buçuk aaat olmamıttı ki, 
lctt) - Denizli. sini kurtarmak için bir köpek gi· Oıtiyaya nrmııtı. 
ec maliye işle. bı yaltaklanan bu abdalm gözle • Deniz 16zel ve durcundu. 
ri bu ısene ıe. rinc ıimşck sas;an g6zlerle baktı. Şoförün parasını adedikten 
çen senekinden Sonra birdenbire sol eliyle boğa· sonra vizeyi polise gösterdi ve 
daha verimli ne. 2ından tutarak sağ ayağile bir sordu: 
tiu1er göster. selme attı. - Korsika veya Marsilya için 
fllİftİr. 937 ma. Bcnitto can acısile inledi: ba. bir vap.ır istiyorum. 
}i yılı sonu iti. ğırmak istedi, fakat delikanlı o • - Korsika veya Marsilya için 
lııariyle Denizli nun ağ"zmı kapamayı da unut · 1 yok. Bir fngiliı: fi1ebi Tulan için 
vl'3yetinin mül. mamıJt•. 1 ka~~k iizere ... 
hakatla beraber Şimdi yere yatırmı1tı: 1 Otedc1ri memur pen~ereden dr 
varidatı bir mil - Sen ölmelisin!.. Senin gibi· prrya baktı ve i1i:ve etti: 
yon elli yedi ı ler, ltalya için de. HabeJ için de - Ô cLı Jidiyor ... 

bin yedi yiiz doksan altı, tahsıla. 1 Ölmelisin ser.! Delikanlı da oraya b&lct.ı: sahi· 
tı bir ~ilyon on bir bin yedi yüz 1 . Her _şeyi.n bittiğini a~l.aya~ ~e 

1 

den bir şilep demirini henüz at . 
kırk bir Hra ve aynı yılın sabı. nıtto, ıımdı kurtulmak ıçın dıdın. mrf. boı oldutu için yanın ha · 
ka taha:.kukatı 533 bin i51 lira. meğe kalkışıyordu. vacla dlSnen uskurlarile etr.afa kö. 
tahsilatı 102 bin 780 lira idi. 938 Mikael yalın hançeri onun tam pükler saçarak limandan çıkıyor. 
mali senesi mayıs gayesi itibari. kalbinin tistüne sapladı. 1 du. 
le varidat tahakkukatı bir milyon Derinden bir inilti duyuldu. - Ona ycti~mcz miyim? bir 
53 bin liradır. Sabıka tahakku. Bir hırıltı oldu. ı motörle ... 
katı 358 bin 18 ı lira ve tahsilatı Benitton11n elleri. ayakları ve 1 Bir şilebe ve bu kadar acele 
66 bin 886 liradır. ı 937 sene5ine vünudu bir an sarsıldı. Sonra u· I yokuluk yapmak iateyen bu JU • 
nisbetle sabıka ta:1silatında 34 pu:r.un serildi: kaskatı kaldı. ht-' delik.ınJrsına fÜpheli gözlule 
bin liralık fark görünüyorsa da . Mika el, hayatında ilk defa bir ta~tıla~: h~J~ e>nwı ~ için 
bu fark hakikatte mevcut değil. 1nuna "1ttymrştı. Fakat bundan ''cıpur ısteyıtJ, aonra hiç aklında 
dir. Zira ı 938 ııcnesinde 200 bin ötiirü acı duymuyordu. Bin tilrlü ol:nadıfr halde Tulona (İtmeye 
liraya ya.lan olan ublka verıiler korku içinde olan Eliau artık de ruı OlUfU pek aptal <>lmıyaı 
tcr'kin witm1ş otdugu gibi ı 937 kurttı1muştu. Kcnaisi için de bir herkesi kufkulandı~abilir~i. Yol
senesindeki sabıka tahsilatının 0 • korku kalmamış oluyordu. cu olduğu halde elinde hıç e!fl 
tuz bin Jiruı 1936 aenesinde tah. Hanııreri olduğu yerde bıraktı. bulunmaına11 da tuhaftı. Bu yol. 
sil edilemiyen ve tahsili kolay o. De~erinden bir kilrt çıkardı. cu hele bir Habet oldacu içift 
lan muamele verrisine ait idi. Os.~ü?e !unları yazdı:. ıüph~Je~ tabii olarak .. bir ~at da· 

l 938 senesinde daha fazla Sill,... Matanyo, llZ bana td· ha buyuyor, haldr r«finüyordu. 
muamclitın ,inti~ sokulmaaı~ zak hazalutr.en benim Uf'l41uiu. Mikael nhtıma koştu: yanaşık 
na çalışılmış, bir taraftan kanu. mu ıanc'ınız. Hepıini baliyor ve duran küçük bir motÖt"e adadı: 
na mü.temden terkinler yapılın.ıı, hım __.., beldi7ordum. öli· limandan çıkmak üıere olan va -
diğer taraftan mülha.katla bera. me layık olan öldü. Partiyi kay· puru ıa.tererek: 
ber viliyetiıı •ergi bakayası müf. ltet~iıniz. Tekrar söri~izi d_i. -: B~. oraya yetiftirinen n.. 
redatr ayn ayn tetkike tabi tutu. Jeriın. fakat .._ .-awe llieiiL na yvnu f.ret var ... 
larak de.let alacaldan üzerinde dostça..." Dedi 
mqkük beup btralalmamr9, n. Altına inuasmı atu. ikinci ka~ bu be~enmeym 
lcilctten alınan direktifler dahi. ölünün üstüne bıraktı. yolcuyu almak ıstemedı. ı 
!inde 'bütün Terci bakayuının önünU ilikledi. Vazifesini ve Mikut, -.besinin w parumın 
hangi tarihlerde mururu zamana çok lbnn olan bir i,ı yapan bir oJdutunu batıra baiwa anlata. 
ufrayacafı te.bit edilerek bu ka. adam gibi rahat bir yürekle oda· Birinci kaptana haber wnfiler 
bil verciJerin herhangi bir aebv dan çı'lrtt: kapıyı kilitledi. anah • ce1ip g6rdi. w • 

ve hata ile tahsiline irnlcin hıra. tarı cebine koydu. (i6ymeye sıktıcı saman ımıı 
kılmamrıtır. Otomobil .okakta bekliyordu, biT nefe. aldt. 

Mururu zaman meselesi, mu. toföre: Geminin kaptanı )riponnu dir 
hasipleri 1Uzumundan fazla meı. - Frarwız aefarethanesine... terinin araama ~ iyi mlnftn' .. 
gu1 etmesi icap eyliyecciinden, Diyerek içeri girtli. dr. Çenetindeiri m tutamh1ı .... 
bir taraftan bu ribi aehviyata Ti 11ak~ ..ulryualr: 
meydan verilmediii gibi hcrhan. Şoför bu ya~b mü1teriyi mem. - Vıren varmq, paran ela vır 
gi mecburi bir sebeple mururu nun etmek arzusile öyle cüzel a· ~s. bun~~ bana '" ! Dua et 
zamana uğrayan vergiler için raba kullr ""rdu ki... Bualarm kı Habqlisın... Bat1ruı olaydı 
taliım~ye mtı.teniden nıaa.. ~babk < sına ratmen iıate , a~ 
mUDtüat taldbiyle. ""*" m&. aiWli yerler~ çok pbı.k •any.r. m&.·· -
bite byalan ıtanıim ve memur. dY Baıınr aafa -so~ salladı. 
Janmmn tuaınmun ile mükellef .Fransaya girmek için vize al • Bu IÖzlu Mikacliıı Jr>tuna 
ohnalan esb&bt temin olunmut- mak birkaç dakikalık iı cldu. gitmifti. 
tur. Tekrar otomobi1e binerken fO• Xaptarun pbmnda bütün lnci· 

Eski senelerde Tavas ve Acı. fôt'e dedi iri: lideri. onua aö.ılainde iee :lnciJ.. 
payım kazatannda hadis olan - Benzinin yokaa depoyu ilk terenin dtifünüt Te karannı bul-
yangm ve ihmaller yüzünden garajda doldur; Ostiyayı gidiyo. mut cibi,C. 
milzebzeb bir hale giren eaki ruz. Bu tempatinin ıuçek bir an • 
senelere ait heuplar tuliyc edil.. - Başüatüne ainyör... ciden delil. badi faydalaruB 
miş, mzkiır kazaların muamclitı diifiinmderiadea ileri pJdipm 
normal bir hale sokulmuıtur. halen teıkilltımu: makine ıürat elbet tliliyonba. 

Şimdiye kadar muha.ebe ve ve intiumiy1e çabpıaktadır. AncaJt ba Ondn da botuna ıi· 
tahailat kayıtt&n aruında müz. Tahsitlt itlerinin tazyiksiz ce- diyor"du; çünlrii tolr Nr kDmta -.e 
min bir halde bulunan, devam e. reyan etti.tini belki duymupu • dott her zaman aç olandan iyidir. 
den ikwfi ortadan kaldımnf. nuzdur. Kanunun maliye memur. 
mali itler vrWetin arzu ettiii Janna vcrdiii haciz ve hapia u. Yalnu kalc!ıp zaman gittikçe 
şekle sokul.muttur. Denizliiin lihiyeti hiç de istimal edilmeden uzaklapn Jtalya Nhillerine ba'kl 
kıymetli defterdarı isıuil Hakkı veya pek mahdut tahtalar hakkın.. tı; buralan ne cüel yederdiL. • 
kendiaini haıka pek aevdirmi,ıir. da tatbtk olunmakla ttrgi istifası İftıe ceanet ... Dalaa futunu ia .. 

Mumaileyhin mümtaz bİT mali. normal bir şekilıde denm edip temek ne kidi. ... !ıaJbaki bbim 
yeci olduğunu söyledikleri içia gidiyor. Bu 11ene dÖt"t aylık mali. yurdumaz handan ne 1aMlar fakir, 
kendisiyle konuştum. Bana fUtl· ~ tahsilatımız iktıudi dunım çıplak, snatlsdlr. Onu da çok cı. 
lan 16yJecli: pek de tabii olmacbt ıbalde ceçen riiyorlar •.. 

- Teıkilitımıza liae ve oru aenenin dört aylık tabailatma nis. ltialbilit', ElitA oral&J'da oldu.. 
mektep muunu olara~ birçok ye. betle 4367 lira fazladır. Halbuki in için mi 1"arün ttaıya ıenç Ha. 
ni meınurt&r alınmış ve bu arka- varidat tahakkukatımu i1rtısadi bq ptenaine ba aıa.. cbe1 '6· 
dqt&r kısmen yetiıtirilmiftir. Bir sebepler yüzünden geçep yıla nis. riinüyorda? .. 
kısmı da yetiflJVkte oldulıından betle 9127 lira noksandır." Bir .ıtln lrnu.pnalr Kllba müm 

______________________ ,_, ı bulunuyordu. 1mni: "Selimet 

Bu .. vu·· k Zabıta yrldm,, idi.. Bu gi1zel yatın Po. 

Felinet da.ima efendisinin ya. 
nında 9:bulunan Totolitombo'yu 
tanıdığı için derhal bağJrmağa 
\"e demir parmaklıklar arkasın. 
dan hamleler yapmağa b&tladı. 
Tade hayretini ifade etmekten 
kendini alamadı: 

- Kla.tk .,.Ut.. Ben olay. 
dım 'bambl..t}ka bir tekil tercih e. 
derdim .. 

Sinek Beyi 
-----------------------------16 V.•kenin altından çıkan kıaa ı ki hileli planımı hazırlayan, •· 
bir zaman evvel hizmetlerine al. londan pırlanta.lan almağa. te.. 
m11 olduklan uşaklan Serj idi. şebbils eden hep bu namuau 

Alçak herifin derhal U~ri a. uşaktı .. Bunun elinde derin 'bir 
ranılr. üzerinde yalnız eş pır_ kesik göz çarpıyordu. Fakat ge. 
luıtalan buldular. Ba4ka biç bir riye kalanlann hiç birini iah 
itaret yoktu. Başka bir ip ucu etmek suçlular ha.Jdmıda bir ip 
elde edemiyorlardı. Haydudun ucu elde etmek mümkiin olama. 
odumda derhal yapılan bir a. dı .. 
ratıtmn& da hiç bir netice ver. Bu hadiselerin cereyan ettifi 
mıedi. Böıyleoe kendisinin kimin sıralarda Tadc ile Valeri de ae.. 
taralmd11.n yollanmış olduğu n ı vahatlerinden avdet ediyorlardı. 
saç orta.klannm kimlerden ib1t. Hemen vah jtilnttnde kMkma. 
rM. buhnıdu~nu öğrenmek mUm ma1an için va.zt~ti Tade ile Va. 
idin olamadı. lcri'yc bildinnemişlerdi. Polon. 

DerhAl açılan bir tahkikat ta vah eeyyah va.kayı ancak a\'de. 
t;ayam ('hemmiyet bir netice tinde. yani iki ~n aorıra ögt-en. 
'V91'1Mdf. Serj ancak iki av ev. di. Korkmak, endişe etJ'De.k şöy. 
vti Nime Jrelmifti. Evveli bir le dursun, o karnmv yaıı.tır. 
meddet otellerde çalqımştı. Pat mağa. Kristfne emniyet telkin 
ronlar hiç bir vechile kendisin. etmeie bakl}'Ol'du: 
dm şiliyetc; değildiler. - Bu haydtıtlarm elinden mu 

.S. 'Vasiyet Jrarşımıda di~ hakkak kurtu1acafız, daha bir 
hldieelerin şüpheBi de Serj üze. iki P.tln sabrec!elim .. 
rinde toplamyordu. Demek ki Dive bnsma vaitte bulunda. 
rocuklarm ôynııdtkları tona. İi· Filhakika mMi "1.in Niı n. 
n"yi Mklayan da o idi.. Demek rna?lma mtttceJHof bir yat ~hn~ 

lonyalı sevyah Ta.de Bielaky'ye 
ait olduğu artık rahat bir bL 
yat yapmak isteyen Tade'nin 
ka.rnıı ve çocu.klarile birlikte Niı 
ten k~acait ve ~ul bir illti. 
kamete dojru gideceği haberi 
derhal ortaya yayıldı. 

Tade kanama şöyle diyordu: 
- Usun müddet eeyahat ede. 

ceği& ve her halde kendimizi 
emniyetle .aakl&yaca.k bir _yer 
bulabUeceğiz Krizia .. 

Derbal TiTilnm tAlıltyesine 
~aıımıetı. 

Bu haberj alan ki.iıçük Hügo 
ile Jaromir aevlntçen ellerini ~ 
pıyorlardı. 

Sinek Beyi Jıiç bir yeni ha.re. 
kette bulumnuyordu .. Ta.de on 
iki ~n IOl'lra cumart.Ni günü 
hareket edecej'ini resmen bildir. 
r.ıişti. Hareketine takaddüm ~
den J)eJ'leD1be ~il aileaile bir. 
likte doBtlamu ziyattt ederek 
vedala4tı .. Bu meyanda olmak 
üzere. herkesten evvel M~yö 
Merimans ile ıtont Serbol'a 
gitti. 

Kont Tade'yi binJerce doatlu'k. 
tarisl ne k&ı"fl}adı. vmt.mm her 
tara.fmı eeyyaba ~.cimli -ve bil. 
hlUIM 'lilllemm ~" M,tik h1llnl. 
11iy•ti ob1.n Felinf'tin k&.ı-1, btı. 
lunduğu kafMi ~i. 

- Nasıl oluyor da böyle bir 
müthif muhafımm varken vil. 
li.nrza ginnete ee1aret ,P\eri. 
yarlar .. 

- Fefineti kandmnıtlar. Bir 
odaya kapatıp ü1.erinden kilitle. 
mieler .. Orıd&11 aonra da i*<tilt. 
liri ~ibi hueket edebtlm•r ... 

- Peki hizrnetçi&eriniz? 
- Onlara yerlerinden laptr-

damamalan emrolumnQlbır. Ta 
limata riayet etmieler .. 

Kont Serimi cocuJdarmm uC
rallllf oldaldan teeaviiaden do • 
layı 'beyanı teemiir edi)'mdu: 

- S.h ! deniz URrmde mi! 
Merak ~ kolay kolay ele 
geçtremuler .. 

- Adamla.nnı7.dan emiıa mi. . . ., 
IUUZ. 

- Eeamm yanmru dört kili 
alıyoru&: Bir kıuncı, bir maki. 
niBt ve iki tayf&.. 

- Onlara itimat edebilir mL 
siniz? 

- Kendime okfuia kadar. 
- Nereden 11a1dumla onlan !. 

- ~ ~enberi tamr&n 
- Va!eri ae sizinle bhtikte 

celi)"OI" ma ! . 
- Kufıalrkak .. 
eavıanm ictlkt.en llOIU'a ay • 

n1dı1ar. Kont Seriaol. Polonya. 
h 11eyyah ~eıı: 

- Zavallı yavrucuklar! On • 
lan bu menhus memleketteıı u. - Baaa yatmm ....,._ 
zaJdaşhrmakta çok haklıınnıs. .. J lCtttunda lNluaar ıaUINllUS'! ti. 
Hanei tarafa gitmek niyetintie- ye 90r4u. 
lriniz?. - Ta.bit .. eıma glni ~ 

- Kim bilir.. İtalya.ya .. Yu. tama. 
nanlstana .. Mmıra.. - Ray la&ytıııldtlr 4Mleahiı. 

- Eftt. "'4!t. miimldln oldu. El lll1np.rak l.Yl'dadlr .. 
ğu kadar uafa Jtid~ en iyi Bu eeyaha.ti 1lBla,ete er& • 
ÇU'f' .. 11k dvafrnn nereei ota. ten llGllt"& Tade fttne ..-4et etti 
cü!. ve hep birb._ Matnacaa aBe. 

- 'Roma.. bıllbara Napoti.. ıfni zf~ slt1Dm'· 
elli8ina, Atma, t~~. (lWee 'fltlr) 

kün mü? .. 
Kavuımak ... 
Beraber olmak ... tateıt' 

raberlik birkaç dakikaJJ;' 
Ostiya yolunda otomob 
ccği sırada nrmaıtıkllfl 

Hiç olmazsa bu 
vor ve inanıyordu. 
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Geminin üçüncü kap 
Midley aynı umanda 
de yapardı. Şimdi Ha 
kanlısı dalgın dalgın k 
karken ütip onu bqtal" 
kadar süzüyordu. . 

Mikaelin CenUye C~~ 
çak cibi olmuftu. HaJDIP': 
yadan çıkabildiii Te 
için meaut rörünmü 
zünde ayrıbfm ilk 
&örülen derin •inlanıs 
nrdı; bu ·hal but ban 
yordu : o zaman da tatla 
ya ıeçiTcliii anlqa~ 

Bundan başka Preıll 
bafajı da yoktu. . 

ftalyadan Frantaya Jıit 
nun böyle kolluınt 
y.ı &itmeei ber halde t 
mudı: bu ise ıüpheJerioi 
\en diriyordu. 

Harri ceoç yokunun 
dokundu: 

- Litien paaap«t 
bilir miyim? 

- Buyunın? ... 
- Bacajmız yok 

Yoku ... 
Mibel afalladı. Bu 

wbebini hemen anlamıfÖ' 
oa bakımlı : 

- §ey ... Ben ıetir" ftll&I~"' 
Motörde mi kakl. yokla·" 

Rolünü o .kadar ~el 
tı ki ıeaç kaptan ıeri1' 
J4otör çoktan limana ~'O'INr-1 
tl cösden kaybo1mup 
man motörde hiç bir eff' 
cörmediiüıi hatırladı: 

- Bal böyle bir teY 
dim- Yoksa ... 

- Ha !. .. Sahi ... O hal 
aalorıunda unutmufQID-·· 
ede oldu da.. Yarm _ ...... " 
rilte bulunalak linm da 

Bu menu üeriade 
dunna1r ktemiy.:>rdu. H 
törlük onun hiç bOfUD& 
du. Biran önce yalnıs 
düfii,.,..k. heyecanım 
i9ti,ordu. 

Haniye döndü: 
- Kaybolacak deiil ,.. 

ten yuar ıetirtirim. .. 
aa at.naramı ıöeterir 

lürri ,.olda bıuı mal 
ba aldı. Ona kaptan 
aJtma düten kamanl 
taaetini sa.terdi: 

- Vapurdıa 1-fka 
tur. DilediğinUi alml.-
rafta ela böyle dört .......... _ 

( 

• 

r.nıedal s.a.n 
.,. otuı b;nsa 
Mrflline .tnntyea 
.,....... .,...... lmr9I U-.b.1 .... __ .. , 
tn .. telsnt ılent 
......,aın Podl ...,. 
70flem• ltcnıthıt idare 
... •111'. 



~ ·rılandiya Sovyetlerel 
'(aflı cevap verdi 

? •.• 

(lh&f taTafı 1 incide) 

b~ ınllza.kerata kn- ı 
9tnıektedi~~:r~lduğunu be .. 

kGra nıahafilinde, şimdi. 
~ ta Finlandivayı geçen. 
le 1 a u~amış olan mu. 

IÇ!n te tekrar başla.mağa. ic. 
~!lmakta. olduğu zan 

ır. 

an. haq, 21 ( A.A.) - Poli. 
il lielsinki gazetesi, Kı. 
~~!Jluha.fızla.rmm, bugUn. 
i:.~diva hudl•dunu ,,,e,.. 

\te Fin askerleri t"ra • 
b_~kUrtUldUklerini. ihti . 

"'LJ&rla haber verivor. 
Ordu askeri tayyareleri 
ta.bilinde her ~t\ keşif 

~ ~apnıaktadırlar. Bun?ar 

IÇoğuııun, Fin bava. dafi 
~arı tarafm~an düşürül. 

a'6yıenınekteclir. 
liUcuMu BAŞLIYOI. 
lnkJ, ?.7 (A.A.) - İyi 

Ilı at almakta olan Flnlııu 
,.111.ha.fill, dünkü hA.disele
lllandiyanın Sovyet mu 
e karşı göstermekte o~ 

11~uka.vemeU, kırmah 
la ile bundan böyle Mos . 
,;arı-:ıdan I<'inlaodlyayı. 
'• oıa_1 şiddetli "slnı. 

•tın tlin tnukaddemesinl tt. 
bekte olduğu muta.lca : 
ltlunmaktadırlar. 

t,~t llıahafll, Finlandiya 
IZaYetınin müteaddit de . 

llq n Ve teşrih edilmiş ol • 
r { bu ''aziyetin şlnıdln 
llıt ebeddUl etmemiş bulu1J 

~'ıı "e yapılan tehditlerin 
tctf ett detiiştirmlyece~in. 

Yorıar. 

lc1>v hllu· Q., 27 (A..A.) - Ha. -
ot ırıyor: 

dcn1Uyoı- ki: Eğer timdi Fin lan. 
diya vuiyetini deği§tirmez ve 
Sovyctler ittihadının muslihane 
tekliflerini kabul etmezseı kızıl. 
orduı Finlandiyüa askerlerinin 
tahrikltına bir nipayet verecek. 
tir. 
Moskovanın Hiyük menısucat 

fabrikası olan Trecn3ruaja, Fin. 
landiya hükumetinin ateşle oyna. 
dığından bahseden bir karar ver. 
miştir. Bu kararda deniliyor ki: 
Harbe tahrik eden her darbeye 
Uç misli ile mu!:abele edeceğiz. 
Finlandiya emperyaliıtlerinin yo. 
la getirilmeei zamanı gelmiştir. 
Lenin:tratta ittihaz edilen karar. 
lar pek şiddetlidir. 

. Son ca'ı:i!ta: 

Londra, 27 (Hnauai) - Fin. 
'a:?diya. Sovyct hududu·· dan Fin. 
Jnn1iya askeri kuvvetl:rinin mu. 
ayyen ·bir mesafe d~hilincc r;eri 
-:ekilmedni isteyen Scvyet . tnle
bine Finbndi•ra hükumeti, Sov. 
yet askerlerinin de ayn1 suretle 
r;ekil-nesi tak:.!ir:nde razı olacağ• 
cevabını vermi~tir. 

italyan maarif 
~az rı 

Sofyada siyasi 
temaslanna clevam 

ediyor 

h~0"a radyosu, "Flnlan · 
ta ltüıntıtı, Sovyet notaınnı 

11 
rı sonra., bundan icap 
etayıcı istihraç etmesi 

~~ t:tlnıekte" olduğunu ııa.n 
DJ~ lttı~ \"e diğer taraftan Sov 

le ldt c1.ııhillndeki bir çok 
bteşekkUllerinin bu sa -

Sofya, 27 (Huıı:~i) - Sofya. 
ya gelen İtalyan m:.:a;if nazırm:n 
riyasetinde İtalya hariciye neza. 
reti memurlarından, birkaç kit! 
de bulunuyor. ftalyatt maarif na. 
zrn Botay bugiln Kral Borbe fah 
rt doktorluk Unvanının tevcih 
edildiğini tebliğ etmiıtir. Bu. 
ıün Bulgar maarif nazırı ile ttaJ. 
yan maarif nazın arasında söyle. 
nen nutuklarda. ttalvan • Bulgar 
kültür yakmlığının ikf memleket 
arasındaki bütün münasebetlerde 
faydalı olacağım tebarUı ettir. 
mişler ve İtalya ile Bulgarlstanın 
kültilr sahasında yapılacak ya. 
kınlaşma<!an sonra siyast saha. 
larda d• t_qrikt..~~~'ı'L 
ni a8zlerinde tebarüz ettirmltler. 

'le lr toplantıda Flnlandl . 

1 thinde ka.ra.r suretleri 
et~ı:nlş olduklarını ll!ve 
~ tadır. Bu karar suret 
,. haşhca mevzuu şudur: 
~nlo.ndtya mllletlnln ltl • 

)a tnaıbar olmıyan Fin · 
lj 4Ultümetl, So,·yet hU · 
tılll tatrlk etmiştir. HU • 
b llllzin ilk davetine lca. -
aıırız.•• 

-tu 

dir. ltalva.n nazırı söyledili nu. 
tukta bilhassa italvan memleke. 
tinin Bulgar memleketine kuv. 
vetli bir ruh ve imanla bağlı oı 
duğunu s8ylemiştiT. 

Mayn harbi 
neticesi ı~ 1rt karar suretleri ıu 

le bitiyor: (Baş tarafı 1 incide) 
lt~.~8tn yenilmez Kızılor . bulunabil'ır. Fakat deniz yolları 
~ tamı.nen ka:>an:~ıkta ... tcnra AL 
'et manyanın iıtirıt kabiliyeti tasav. 
t b.kl, 27 (A.A.) - Sov • vu1' edilemez derecede azalacak. 
~lıı~arafından ileri sUrUlen tır. RusJadan ..-e Balkıwnlar·'an 
'il lltı.dlyalıar tarafından timdi almakta olduğu ilk madde. 
ıı lt 0l1uğu veçhlle tekzip Ieri ve gıda maddelerid b:le te. 
~ b '1dut hAdises! hakkın • darik etmekte mütkülata uğray-. 
~<l11 r endişe izhar edilme· cakt:T. 
~ r. Bu vaziyet ka'l"tllm~• Alman. 
ı 1~lnk ya ne ya:>acaktır? 
'11111 idekt kanaat şudur: Manbki netice bu d~vl:tin in. 

Yanın Sovyet budu · · t h giltcre 'H Fransanın iatedilıl · ırı 
Cıtt ~ Şid edilmiş askerleri maddi teminah vererek devamlı 
~ili eğtıdlr. Finlandiya bir ıulh yoluna ıirmeıidir. Fa
,,~tı haklkatın meydana kat bayatta, bilhassa ıiyaaet P-

~lı.~ nı nıucıp olacak her tur basında her ıey akıt n mantıinı 
'de~ltatı memnuniyetle ka- icaphnna galebe ediyor. Nit~kim 

etklr. dünkü tel:rraflara göre Hitler 
- mayn 1-.arbinin da~ ziyaie tid. 
~ Oty AYA V~RtLEN d~tl~ndirilmesi için emirler ver. 
c~ ~k NOTA mi: tir. J:!l 

~'J~" 27 {A.A.) _ "D. N. Anc:ık ,unu da unutnw-ak •· 
, •. \. •r bildiriyor: zmı~l1' ki Hitlerin ma1ft bar~:-i 

"loı ş:ddetlencli~l'• kal'lll' .etme'i d" ,di~tofwı Finlandiya elçi. ~tün muvafr:akıyet ümidini bu 
~ gi nota meselesi hak. silaha bağlam•• oldu!unu, bo.ı da 

'S1'1 t~da umumiyetle söylen. evvclen garp cepheıin~e .~ü"~~' 
~ ~ re, bu nota, Finlandiya t.a.arrUz planının ıu~ ~ibtüi..._'!~~. 

,v-:. t~• Carelie'nin yirmi b:ş aonra deni::altı gerr.111 harı.;ı!""ın 
İı~ terialne çekilmesini ıs. arzu edilen semereyi yennediği. 

. ~te, fakat tekil ve :1İ gösterir. 
t~ ltlbariyle çok kat'i bir Mayn harbinin Alr:.a~ya~ı 

~-.ı~.' ' ~ murff eriyete şCötürün gotümn-
tf ~ırnamaktadır. Sovyet veceffİ meselesine geli~c.e, ~·· 

~lııın Fin ordusuna men. vır" dive cevan verebilanz. Zır.1 
hu ltıUfrezelcr tarafından AlmP.n)ann kn)lann"l!~a başladık 

ııı,.ttl a.ni hareketi izam et. 1ıın bu yeni J.arp ailahır.a kanı 
.~~ t\~e olmadığını ve bu. ln,..ili:ıtl~ ,;md;.den ican ede-ı ted. 
~t hi Cd~ldiğine göre, Finle. 'hiri bulmı·~tıtrdır. lnoiliz liman. 
~ li tc~rcat tabası bırakmak bırınm a~lanna d«'':ülen mıkna. 
>tıı rUz ettiriliyor. ı!Iİ mnnler taht .. ~an ya.,ılr.:ı .. 
~~da, biltün matbuat rea"ln ter-lvıcr "'f!""İ1e1' 'r-'ııtaıi-ıJ" 
ht~ aleyhinde şic!detli neş toplı:ına-:akttr; ikiser ikiter çah. 
tareı~ıştır. Gazete sütun. ~aM'k olan bt1 fl'8T"';ı ... ri" arııl11rn . 

1'1Urı ıe'de vukua gelen ha rta b•ılunan elektrikli b;r kıthl~ 
~tt~'f betiyle yanılacak a. ma'V"h·; ce~b 'Ye infililc •ttirc. 

ı1. ta. annea söylenecek nu. cektir. H~ J."lde ma-vn ıila'-ıne 
~ılıd C:tahürlere ait kararlar •c~t fn .. it;:"'f'-'1' ile Fnınso:l:ın~ 

'.\ U Ur, Bu Mrarfar~a kul b..,yı·- "f.eceklerini dütünrnek b:r 
~~~ok şiddetlidir. Her ~ıaJcllt. ASIM US 

· ileri •ilriUüyoc ye , 

Berlinde 
eden 

faaliyatlerine devam 
sanat müesseseleri 

İngiliz ve Fransız eser
lerini de oynıyor 

Propaganda Nazırının yanı nutku 
Berlin, !1 (Hustl3i) - Propa. smd:ı. i<;eizlik olmadığını beyan 

,..anda nazırı Dr. Göbels bugün etmiştir. 
Berlinde söylediği bir nutukta Gazctc'er, YuO'oslav gazeteei 
harp içinde Almanyada sanat "Politika." nın muhabiri tara • 
hayatının katiyen durmadığını 1 fmdan Eerlir:e vapılan yeni ee. 
~östermi~tir. Dr. Göbels, !ngil. , yahatin intibalarını k~)'.detmek. 
tere ve Fransada. harp patlar te:Hr: Alman merkezını gezen 
patlamaz bir çok tivatro ve si. Yugoslav muhabirinin ifad~; 
nemaların kapanmasına ra<P:.1en kültür havatmm han> dolayısıle 
AJmanvada bütün bu giti mUes. tahdit edilmeyin Almanyada es. 
seseler!n aftık oldurı.•nu ve harp kisi ıribi devam etti.Tini tevit e. 
ten evvelki gibi faaliyet!erine der mahh'Cttedir. Tilrıel ve tram 
devam etti~ini, hatta r.11-- cep.he vay istesvonlannda bir çok koT' 
sine yakm ~ehirlerde bile v=-zi. ser, piyes ve temsillerin ~fiı:•1 eri 

'vetin avnı oldu<tunu söylemiştir. göze çan>maktadrr. Bılhass:> 
Nazır, 'umumi Harpte Alman §Urası İ"'aret edilmektedir ki 
halkına me"hul olan "entelek. Eerlin tivatrolarmda temsil e 
tllel ham •. in bu'!l'n bUtün ke. dilen e~erter arasında !n~iliz 
mamile tatbik edild!ğini işaret mUelliflerirıden Vilvam ~ı'lksp;r 
edore't söz1erini bitirmi"tir. ve Berr...-rd Şovun gibiler <le 

MPtcakiben Nazi lldcrler;n • bulunma!•tadır. Fransız mlieltlf. 
den Dr. Nav bir nutuk söy!e. !erinin eter1eri dahi oynanmak. 
verek Almanyada aktcrler ara. ta devam ediyor. 

lngiliz Kralı müsadere 
imzaladı 

• • 

emrını 
' 

(B~ tarafı 1 incide> l lefat yokt:ır, fakat 4 Alman 
Aynı ablukada Fransanın bahrlyellsl öldUrUlmUştUr. 

uhdesine düşen vazife de ta . n~rn, 27 (A.A.) - Alman 
mamen tesbit olunmuştur. Ya.· istihbarat bUrosu tebliğ edl • 
rın resmt gazetede UAn edile . yor: 
cekttr. Adolf Voermann adındaki 

Lorıdra, ~1 (A.A.) - İngiliz 8.577 ton hacmindeki Alman 
Toyton Grang vapuru AUantik yapuru, bJr İngiliz gemisi ta.ra. 
denizinde bir Alman denizaltısı Crndnn a.ranılmaktan kurtul -
ta.rafından batırılmıştır. Vapur mak için Atlas Okyanusunun 
5114 tonluktur. 36 kişilik mü. cenubunda kendisini batırmış
ret.tebatı kuratılmıştır. tır. 127 kişiden ibaret olan bU 

Lorf,dra, 21 (A.A.) - Gustaf tun mUrettebat ile ıs t kadın 
Reuter adında.ki Norveç gemisi. olmak uzere 35 kişiden mUte. 
ne menBUl> 17 bahriyelinin bir şekkll bulunan yolcuları kur -
balıkçı gemisi tarafından alınıp tarılmıştır. 
kurtarılmış oldukları bildiril. L~ra, 27 (A.A.) - 1289 
mektedir. tonluk Stanga.te tnıgiliz gemisi 

Gustaf Reuter'in ma.kinelerine lngllterenln cenubu garbt sa • 
bir sakatlık arız olmuştu. Men. bilinde. kendl isteği Ue kara • 
anıp olduiu limana götUrUlmek ya Turmeftuı:. MUre$taM.t ge
üz.ere romorkör ta.rafından cer miden çıkmamıştır. BUtUn ge
edilirken bir mayne çarpmı3 ve micilerln sağ ve salim bulun • 
batmıştır. .. duklarr haber veriliyor. 

Londr~, !7 ( A.A.) - .ögrenil. Anıstcrdaıut 27 (A.A.) - Al 
diğine göre Ra.valpind~ v~pu. manlarm, evvelki gUn, Holan -
runda 300 zabit ve bahrıyeh bu. da sahilinde, Schlemomikhooz 
lunuyordu. Haı:oten evvel bu va. civarın-da karaya vuran Gerrlt 
pur, İngiltere ıle ~aponya ara. Frltzen vapuru mahvolmuş sa
smda irt=batı temm ediyordu, yılmaktadır. Kazazedeler bir 
faka~. muh~amatın b~langıcm. Alman tahlisiye vapuru tara -
da kul rcn~ne ~yan~rak .. mua. frndan kurtarılmışlardır. 
vin kruvazör ha!ıne ıf~~ edil. nı·iiksel, 27 (A.A.) - İngiliz 
miştir. Yalnır bır ~ab~t ıle 16 sularında mayn tehlikesi yU • 
bahriyeli kurtanlabılmı§tir. zUnden üstende lle Douvres a-

A?Mterdı:ı~. ı1 ( A.A.) - A- rasında yolcu vapurlarının işle 
merika .SLiJdend k~s~manlivaHsınııo mesi muvakkaten tatil edilmiş 
mensup paarn am J • • 

landa yolcu vanuru bu sabah. Ur. 
fener gemisinin takriben iki mil Londr•, 27 (A.A.) - Şimal 

ğınd Taber ablnda bir may denizinde bir İngiliz kruvazö_ 
~ı cam~ıştır. Ci;,arda. bulunan rU Alman tnyyarelerl tarafın -
muhtelif vapurlar S.O.S ii~are • dnn hUcuma uğramıı, ve Uç Al
fl ı dada ça~rlmıt ve keş • man tayyaresi U bomba at • 
r:ı e l:drr. Bu "arada.. gemi tay. mışt1r. Yedi Alman taya.resi rU: da fillkalra binm:şttr. Ka. lklncl bir hUcum daha yapmış
za. hakkmda henUz tafsiIA.t mev trr. Bu hUcumlardan hiç blrl 
cut de~ildir. muvaffak olamamıştır. 
plLSUDS!d TRANSATLAN- Öyle anlaşılıyor ki, Alman 

TtGl NASIL BATI'I tayyarelerinin lnglllz harp gE> 
Londra, f!;"/ ( A.A.) - Pilsuds. mil erine karşı hücumları akim 

ki a.dmda~d Polonya traneatla_n. kalmaya mahkQmdur. 
tiğinde 14 ln~iliz b~riye!:,s! 
bulunmakta idi. Bu gemının ı.cı 
mayne çarnml.§ olduğu tahmin 
ed!lmekt.edir. 

Kantan, yaralanmı~t!r. Fa~at 
,,.emisi tama.mile tabliye edıl • 
meden evvel gemiden ayrılmak. 
tan imtina etmiştir. 

Müretteb:ıt ve yolcular. san -
dallara ve sallara binml~!er~ir. 
I{aotan, mUtealdl:en bir sala b·~
miştir. Biraz sonra kantan, b:r 
nı?"iliZ muhribi tıı.rafmdan alm. 
nıiŞ i~e de bir kaç dakika sonra 
ölmUstUr. 

140 klşl tahlisiye san1alla • 
rına blnmlşlerdlr. Dff;erlerl el. 
terine ne geçmişse ona. yapış -
mışlardrr. 

tnfilft.k neticesinde birka~ 
kişi telef olmuştur. 

Londra, 27 (A.A.) - Amiral 
Irk dairesi. bir ln~illz harp 
~emisl tarafından zaptedilerelı 
tngiliz müsadere mürettebatı 
tarafından bir İngiliz Umanı • 
na dof;ru yola çıkarılmış olan 
Borkum adındaki Alman va • 
purunun bir Alman tahtelba • 
birinin tecavUzUne maruz kal· ' 
mış olduğunu bildirmektedir 
Bor kum, İngiliz sahillerin d<' 
:;:araya oturmuş ve mUrettcb::ı 
tı tarafından terkedilmlştir. İn 
ııuı muretteb&tı arasında te· 

3 Alman ta yyaresr 
isviçre makamlanna 

teslim oldu 
Bern, 27 (A.A.) - Reuter tı. 

ja:: sı bildiriyor: 
İsviçre ordusu erklnıharbiyesi 

üç Alıran tııyyaresinin dün Ncuf 
Chatel istıkametinde hududu geç. 
tiklerini ve isviçte makamatınc 
teslim olduklarını hater vermek 
tedir. Bunlar mevkuf t•.ıtulmak 
tat:lırlar. 

-o-

Mısırda büyük 
manevralar başladı 

Kahire, 27 (A.A.) - Büyük 
man·evralara ba~lanmıştır. Bu 
m:ınevralar iki safhada cereyan 
edecektir. Birinci safha kanunu. 
evvel sonura kadar ve ikinci saf. 
ha da kinunusaniden ma"ta ka 
'ar deva:n evliyecelctir. Bu ma. 
revraİara Kııhire. iekenderiye ve 
Merse Mntruh'da bulunan kuv. 
vetler iştirak etmektedir. 

Son safha Ub••a rölünde vapr. 
lcı.c"'!< ve Mmr topruı::u ile birli!{. 
te f ngiliz topc\LIU ela buna i§tiral: 
edecektir. 
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T Litüncüleri sev nd rec3k bir haber 

Fran$a 100 milyon 
franklık tütün alacak 

Yakında lngılız er de daha yü!<sek 
mıktar a muba / aatta bulunacak 

Ankara, 27 (A.A.) - Tic::ırc• 1 şimdiye kadar senede 4,5 mil -
Ve!cili Nazmi 'fopçuoğlu 22 soıı yon frank gibi cUzt bir miktar
teşrin tarihinde Anadolu ajan dn alınan TUrk tUtUnUno mu • 
srna yapmış olduğu beynnnttn lrnbil bu sene 100 milyon frank 

Ege ınrntakasındn, tUtUı lılc Türk tUtUnU mubayaasına 
piyasasının kllnunuevvelln lıl lrnrnr verildiği ticaret vekAlc. 
rlnci cuma gUnU açılacağı \'<' tine blldirllmlştlr. 
şimdiye kadar mahsulUn mUs Türk tlltllnllnlln istikbalde -
tahsile kazanç bırakacak şe • ki sntışr için de bir emniyet ve 
lcilde satılmasının icap ettir<lı istinat llmill teşkil edecek olan 
';i tedbirleri almadan piyasa bu karnr allılrndar mahaffldc 
nın açılmasına müsaade edil mcmnunlycıtlc karşılanmıştır. 
meslnin, bizzat mUstahsllln de Diğer taraftan bize verilen 
menfaatine aykırr olacağı te mnltımnta göre. lngillzler tara. 
barüz ettirilmiş ve istihsal ille· fınclan da Fransız mUbayaasnı 
minin menfnatlerlnl slyanet l dan daha c;:ok yUltselt miktar -
çln esaslı terlblrlerc tcvessu ı da tiltun satın nlrnmaeı için 
olunduğu da il(ıve edilmiştir. lcarar verilmek Uzero olduğu 

H:ıber alındı::;ınn cl\re. bu vo bunun da ynlttnda. tabak • 
esa.s?r tedbirler cllmlesln 1en o. kuk ctme?sl ihtimali bulundu -
larnlc, Fransa rcjlsi tarafından f.u anlaşılmaktadır. 

Ticaret 
Ankarı:ıt $1 ( A.A.) - Büyilk 

Millet mec1ısi bugiln doktor Maz 
h:ır Germen'in başltanlıi:'lnda 
toplanmı§ ve celsenin a~ıhşını 
müteakip söz al2n Ticaret Veki. 
lı Nazmi Topçuoğlu, şu beyanat. 
ta bulunmuştur: 

"!P.tanbul mebusu Rana Tar. 
hnn arkadaşımızın pazarlıksız 
satış kanunu hakltmda Dahiliye 
Vekili ile Ticaret Vek!letlne tev. 
cih edilmiEJ şifahi bir sual tak. 
rlri vardır. Dahiliye VekUl nr. 
kadaşımız seyahatte bulunuvor. 
tar. bendeniz de cok m\jstacel iş.. 
Jer kar§ısında henUz bu kanunu 
tetkik etmeğe imkan bulama. 
dım. On beş gUn tehirini rica 
ederim.,, 

Ticaret Vekilinin bu talebi 
tasvip edilmiş ve ruznameye ge. 

Tahtakale yangını 
Dün uat on vedi buçukta Ye. 

mlşte Tahtakale caddesinde Bal. 
tacı haıunın dahilinden bir yan 
gın çıkmıştır. Yangın 9-10-11 
numaralı odaları kira ile tutan 
Musevi Aronun bu odalarda te. 
sis ettiği boya imalMhaneslnden 
çıkmış, İstanbul grupu hemen 
yangın yerine yetişmiştir. Boya. 
lar i~tial ettiğinden itfaiye yan. 
gmı ıöndilrmek için bilylik gay. 
ret 11arf etmiş, btma rarrmen o. 
dalnn yanmaktan kurtaramamı$ 
tır. Bundan b~ka. hanın ön cep. 
besindeki 42 numaralı kırtasiye 
mağazası da kısmen yanmış, tn. 
vanı çökmüştür. Bu çökme ne. 
ticeefnde mağazada bulunan it. 
fniye müdiir muavini Hamdi ile 
gTUP amiri İsmail hafif surette 
varalanmıslardır. Bundan başka 
boyahane krsmmda calışan ef. 
rattan 441 İsmail 218 Mustafa, 
rno l\1ehmet te beton tavanın 
c;ökmesile muhtelit verlerinden 
varalanmıştır. Bunlarnan Yu • 
sufun yarası a'brdır. ÜçU de has 
taneve kaldırılmışlardır. Yangı. 
nın neden cıktrih henüz te"b:t 
edilemPı:niı:ıtir. Zabıta. tahkikat 
yapmaktadır. 

Sulhtan sonra dünyanın 
vaziyeti 

Londra, 27 (Hususi) - İn· 
glltere işçi partisi lldcrlet'in -
den Herbert bu gece BdH.t <•Il 
bir buçukta söylediği bir nıı • 
tukta ezcümle bu harbin so • 
nunda temin edilecek sulh:ı I· 
şaretle demiştir ltl: 

"Öyle bir Sulh tcmlu edece· 
ğlz ki, ferdler, bnıı vataodns . 
ları tarafından ne esir, ne de 
istismar edilecelc dalma ve hcı 
yerde istediği gibi d UşUnecck, 
istediği gibi söyllyecek vo is. 
tedl~i surette ibadet edecek • 
Ur." 

-<>-
Yugoslavyanın 

ekonomik vaziyeti 
inkişaf ediyor 

Londra, ~7 (Hususi) - Belg 
ra.1 radyosu, İngiltere ile Frnn 
sanın Yugoslav ihracatına gö" 
termeltte oldukları rağbetin 
Yugoslav ekonomik vaziyetin ' rı 
inkişafına mühim tesiri oldu. 
<tunu söylemiştir. Her ilti 
memleket de bu yolclalti rağ' · 
be•ını daha arttrr:ıcaldnrdrr. 

Bu maksatla Fransa.dan bir 
heyet Belgrada. gitmiştir. 

Vekili 
çilmiştir. 

Meclis, Reieicumhur ve Bil. 
yük Millet Meclisi biltçelerine 
munzam tahsisat verilmesi ha.k. 
kındaki kanun l~vihasmı kabul 
etmiş ve arzuhal encümeninin 25 
haziran 1938 tarihli hnftahk 
karnr cetvelindeki bir kararın 
umumt hevet~e tetkik edilmesi. 
ne d.ıir sabık Yozrrat me~n·su E. 
min Draman taraf mdan verilen 
takriri müzakere evlemi~tir. Sa
bık 'b!r mebusa ait 'takririn mec. 
lisçe müzakere edilip edilemi. 
vece~ine ait mml meeeleii üze. 
rinde geçen müzakereden sonra 
bu cihetin tayjni irin takrir teş. 
kilfı.tı esnslye encUmen!ne tevdi 
edilmiş ve carşamba gUnU top. 
lanmak üzere müzakereye ruha. 
yet verilmiştir. 

Belediyenin 
açacağı muhasebe 

kursları 
Her devre sekizer ay 

devam edecek 
Belediye Hesap işleri mUdü. 

riyetince merkez ve şubeler me. 
murlarının mesleki bilgilerini ar 
t:rmak üure tahakkuk ve tahsil 
muhasebe kursu acılmıştı. Bu 
kursa bütün memurlar mecburi 
surette devam edeceğinden bir 
talimatname yapılmı§. Şehir 
Meclisinin tasdikinden g~mi! -
tir. 

Kurs her sene ağustos aym. 
dan itibaren eekiz av devam e. 
decek, her devreye 50 memur iş. 
tirak edecektir. Kursa girecek 
memurlar lise ve en az orta 
mektep mezunları arasından tıe. 
cilccektir. Her faalivet devrest 
sonunda kursta okunulan ders • 
le.relen tahriri ve şifahi imtihan. 
ları va111lacak. muvaffak olanla. 
rrn sicillerine i~aret olunacaktır. 
!{ursa iştirak eden memurlar • 
dan namzet olanlar imtihanda 
muvaffak olmadıkca memuri.. 
vetleri tasdik edilmivecek, bir 
devrede muvaffak olamıyan nam 
zet ve asil memurlar mUteakip 
rlevreve de de\'ttm edecekler, bun 
da da muvaffak olamrvanlar 
memurlvet hakkır.dan mahrum 
edileceklerdir, 

---0--

Bir nnbar bekçisi tevkif 
"!dildi 

"Güzel İzmir Amban" nda ıe.. 
ce bekciliği yapan Muharrem Na. 
ki evvelki pazar ambarda kimse 
yokke'1 kasadaki 250 lirayı çal. 
mış, fakat diğer kasada bulunan 
üç bin lirayı görmemi§tir. 

Ertesi sabah bir şey olmamı§ 
gibi ambarı açan Naki hemen ka.. 
rakola kosmuş ve ambarın soyut. 
duğunu söylemiştir. 

Tahkil:at 11onu"'da yakalanan 
Naki sekizinci adiye ceza mah. 
kemesine verilmiş, tevkif olun. 
muştur. 

halyadaki terhis 
Rcma, 27 (A.A.) - Bu cuma 

"'ÜUÜ, 300 bin a:k::re hu.suıt bir 
kıı izni verilecektir. 
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ilkokullarda f akir 
çocuklara gardım 
Mevcut himaye 

takviye 
birliği 

edilıyor 
teşk i l atı 

111: o7.ullarda yardım ccrlcıı çocukk.1 

İlk okullarda okuyan fakir ha fazla randıman vereceği mu. 
Ye yoksul çocukları himaye mak hakkaktır. 
f: d le müteferrik bir . ekilde ça. lnsan kültürünün temelini ilk 
lı an okullardaki yardım te~ek. tahsil teşkil etmektedir. Bütün 
külleri himaye hl'vctlcri adile 1 vurttaşlnra bu tahsili verebil. 
b:r lcştirılmiş, bu himaye kolları mele en mühim hedef ve pren. 
d,l Halk Parti~inc bağlı olarak siplcrdendir. Fakit vurtta~larm 
<'alısmaya büyük bir hızla de-· bu tahsili vapmalarma vesile o. 
vnm etmiştir. Kıymetli çalış. lacak olan himave birliğinin 
rr. ıar sonunda ilk okul çocukla_ hizmetleri aşikardır. İstanbul 
rmdan yoksul olanlarının keza, manrif idaresinin calşmalarile 
kitap, defter gıbi mühim ihti. kurulan birlik şimdiye kadar 
yac;larr karşılanmıştır. yüzlerce yavruya gıda, kitap ve 

Himaye heyetlerinin faaliyeti 
ni kuvvetlendirmek maksndile 
yeni bir birlik vücude getiril -
mesi ve mevcut teşkilatın bu bir. 
lik tarafından idare edilmesi e. 
sası kabul cdilrni"'tir. Bu esasa 
göre himaye heyetleri birer kn. 
Z3. merkezine bağlı bulunacak, 
bu merkezlerin umumi merkezi 
ele partide kurulacaktır. 

}{aza merkezlerinin ayrıca 
nahiyelerde de şubeleri buluna . 
caktır. Bu suretle üç koldan ça.. 
lışacak olan umumi birliğin da-

Sabun kazanı 
cinayetinde karar 

Bekçi Şevkiyi başına odunla 
vurduktan sonra yüz yirmi dere. 
cei hararetteki sabun kazanına a. 
tarak eriten Mansurun muhake. 
mesine dün de devam eden birin. 
ci ağır ceza mahkemesi, kararını 
bildirmek üzere muhakemeyi baş. 
k:ı bir güne talik etmiştir. 

--o-

Antrepoloji kongresi 
Maarif vekilliği 1stanbulda top. 

lanacak on sekizinci antrepoloji 
ve p~rehistorik arkeloji kongre. 
si hazırlıklarına başlamıştır. 

ı:ongreye yetiştirmek üzere 
muhtelif eserler ve raporlar ha. 
zırlanmaktadır. 

Yatak, yemek ve çalışma 

odalarile salon takımları 

\'Clha<>ıl her nevi mobilyalar: 
avizeler \ e kri"lal takımları 

BAKER (ESKİ HAYDE:'\) 

mağazalarında teşbl r edil . 

mcktc ve her yerden ucuz fi. 

1 nt \"C mUsald şnrllnrln ~a
tılmnktndır. 

7. \ \ l - Scılıil.ıi hulunıluğmn 38i8 
pl "ık ı srn ılı k:ıııı~ onumu n pJ.ikasın ı 

z '1 cıtığinı<ll·n ) l'nisini nlııc:ığırıı. 
ı: kısınin lıiıknıu )oktur. 

Arlin oylu Simorı l'llrsikynn 

ilan 
I lanbııl 1 sliuc 9 11tırn llulm/. 

n 1/ıl.e.mcsiııclen: 

Jlılıui kızı ,\,~ ı r:ırıııcl:ın Snm. 
sıırıcl ı Kilise ndılr~inılc Dörlçqnıı 
"okngınd:ı 2:; No. hı Jl :ıs.ıııın lıı.1nc -
s ndr mukiın \"okur) uı'.;lu Xurcttiıı 

• 'hıne n\·mı5 oldu.;ıı hlls nınn ılı.1-
ınu:ı, rl,I\ :ıc.-ı~ .1 ı.:ondL•rih n d.ı 

' lı)c ile arzııh. I surclının mıımaı. 
1 \ h • 'urclliniıı S:ıın ıınıl ki ık:ıııwl 

Jı.ılıını lerkcdiıı ı,ı.ı)lıulıel l'llıi\i :ın. 

1 -;ılrıı:ıc;ınıı n.17., raıı ıııuııı, ılc) lııı 

da\a :ırzulı:ılınc k rsı :!O Ailıı z.1rrın 
dı CCHIP \erıne~ı \(' nıtıhıkı·mı·rı 

ı. ) in olunan 2:; 12 93!1 'i ınl !l,~ı fl.ı 

ııınlıkcınc~ e ı:;rlıııcsi H'~ ı lıir Hkil 
Jıtİnckrıııc~i için iı·ınn:ııııclı r l:ınzi. 

.O. ... 11talutıe tlfht 'ft .,,.rrrdilmr • 
~ine mnhkcmcc-e k:ır:ır 'erıl 1 jlın . 
el d:ı\"elh·c m:ıknmın:ı k.ıını olma!. 
uzrrc· ildndır. 

saire temin etmiştir. Yapılan 
bir hesaba göre ilk okullarda O

kuyan fakir ve yoksul çocuğun 
sayısı 13 bindir. 

Geçen yıl bu talebenin 9 bini 
doyurulmuş. muhtelif ihtiyaçla. 
r ıtemin edilmiştir. Geriye ka • 
lan miktar da bu yıl hazırlanan 
yeni programla karşılanacaktır. 

Bu suretle ilk okul himaye 
birliği, !stanbul şehri dahilinde 
fakir ve yoksul tek bir yavru • 
yu tahsilini yapabilmesi için hiç 
bir noktadan eksil bırakmıya _ 
caktır. 

RADVC> 
28 - 11 - 939 Salı 

12.30: Program \'e ıneınlekcl s:ıaı 

ayarı, 12.:ı:ı: Aj:ıııs \'C mell'Orolojı 

h:ılıcderi. l :! .5U: Tiirk '.\liiziği: <.:a· 
l:ınl:ır: \'eeilır, CcnlL•t Koz:ın, Kc· 
mal ~i) :ızi Seyhun, Cc' del <_:ağl:ı. 
Oku~:ın: l\lüzc))cn Scn:ır. 1 - Jlü. 
seyni J>eşrc\'i. 2 - Şiikru - Jlu· 
sc) ııi şarkı: (Baygın sul:ırnıl. 3 -
l.cıııi - Jlüscyııi şnrkı: (0 Cüze! 
gözlerle bakmasını lıll). 4 - l.cmi·· 
llüsc~ ni ş:ırkı: (Z:ım:ın olur ki). 
5 - Ce~ cici Çağla: Kcmoi1 Tııksinıi 
G - Sndellin Knl n:ık - llüsrynı 
ş:ırl,ı: fAyrılık yıl ılöııüınii). 7 -
flalk lürkiisü: (Benim ~ıırım pen. 
ecrcden b:ıkı~or). 8 - Halk türkü· 
sii: <iki k:ırpuz l.ıir koltuğ:ı sıs:ır 
mı). !l - )folk 1 urk U'iÜ: ( l\lı•sele~ı 
me clı). 18.00: l'rosrıını. 18.0:i : 
~lcııılekel s:ı:ıt ny:ırı. Aj:ıns ve ıııe· 

leoroloji lııı lıerlerl. } 8.:.!5: ;\luzı k 
(C:ızband - J>I.) 18.55: 1\onıı')ınıı· 

(Ulusal ckonoıııı 'e arllırın:ı kuru· 
nııı). l!l.10: Tiirk 1\lii7.iği: Şcril 

;\lulıitıinin sn ·ııı:ıileri. Ç:ılanl.ır . 

\'rı•ılıe, Huşcn K:ıııı, 1\lesııl Cemil 
Hl.25: Turk l\luziğı: Çıılorıl:ır: Vl'ci· 
he, :llesul Ccınıl, Huşcn Kom, 1 -
Okuyan: !\ecnıi Hiza Ahısk:ın. 1 -
Fcr:ıhnıık şarkı: (A,arc gönül) 2 -
Knııuııi Ilcşııl - Fcrnlııııık Şarkı 

( \j'.l)nrc ile ılalınış 7.C\'ki sd:ıy:ı). 

3 - ••••• - Ferahnak ş:ırkı: (!loş 

) nr:ıtınış). 2 - Mcrtı:ırcl S:ığnak. 

1 - Hüseyni ş:ırkı: (cÇktiın clinıı 

SO~ ri lııt ıluıı~a lıl'\'esinden). :! -
llii~eyin Fııhrı - Ihisryni şarkı· 

( \':ıslınl:ı e:ın:ı). 3 - Şemsettin Zı· 

la - Iluse~ ııi şrırkı: (\'ııslanıp yat 
mıs). 4 - ııu~e,>ni aaz seınaısi. 

19.:ıO: Konuşma (.\ile zırıı:ıli - 'fa 
nık~·uluk). :!O.O:i: Tiirk :'llliziğı: 

l~ltısik program • .\nkarn Hmlyosıı 

kiinıc ses \'C saz lıcyclı. ld.ırc E. 
den: Mc'iııl Cemil). 21.20: Koııseı 

Tııl.dirnl: fı:ılil Bedii \'ünclken 21 
l=ı: l\luzık (Hmho orl.e lr:ı'iı - Set 
11.ı•rnıı Ferit ,\lıı;ır). l - il. Sl'lıııııı· 
m.ııın: 4 üncfı scııroııi, Be Muıiir 
2 - M. :llotı'i'iOrgski: <:op:ık Hu• 
Dan<.ı. 3 - Sınct:ınıı: l ' llıı,·o. 22.0fl 
~lcıııkkl't s:ı:ıt 1\ .ırı, Aj:ınc; lı hcı it· 
ri; Zir:ı:ıl, E~lı.ıııı Tull\ ıl:ıı , 

kaınlıil o - ııukııt lıor<>:ı~ı (Fi\ .ıt) 
22.:!0: Serhr-;ı <ı.ı.ıl. :!2.300: i\lu7.ik 
<'loz:ıı 1: Kll'ırtel r.ı ııınjör - Ohun 
ılc). 2'.!.4j; :'>luıil, (Cnzlı:ınıl - Pi.) 
23.2j 2:J.30: \ ıırı nkı pro~r:ıııı vı• 

ı.:ıp:ıııı . 

S~!Jtlll: Ali/il /J~ 

Bt\ılılıt!ı \Pr' t'lli/7 '1ıtlırıno;ı 

Uır.ıım 1't"şrı\':ılı ıdıırl' t>ılt'n : 

Befik Ahmet Se,·engil 

·- w::a ~~ .. esi -
Sirketi Hayriyeden: 

Boğaziçi vapurlarına mahsus KIŞ T ARtFES1, 

1-12-939 cuma sabahından itibaren tatbik 

edilecektir. 
9.%L = a sus c az 

j ıs . Komutan : ı ı; ı :>atına . ma Komısyonu ı .An .arı 1 
lsıoıılıııl h.oıııııl:ııılığı IJırlıldcı·i il.Iİ):l('I iı;iıı kulllİ'>,\'Ollllll111/.ılll llll'V· 

L'Ul L'n.ır \C 5ı·rııilL' ll)~llıı 14llllU ıııetı·c ) al ak kılırı hrıi ıı:ııarlıkl:ı satın 

alııı:ıe:ıklır. :'>lıııı:ıka'S<l'iın.ı 1/Biriıwik~ııııııı!l:l!I t·ıırna J.(untı ı;:ıat ıo,:ıu <l:ı 

aı:ıslıın:ıe:ık \ 'C il) ııı ~iindc ihalesi y:ıpılac:ıktır. isteklilerin lıclli gün n
....ı:ıttc FııHlıklıthı Koınut:ınlık salın:ılııı:ı l\uınb~ onuna grlmclcrı. (:Ji8(j) 

... * * 
llı:ılc giiııii talihi \'ıkııı:ı):ın lst:ınlıııl l\orııııt;ııılığı lıirliklcri lh l iy:ı,·ı 

ı\· in 1-1011 kilo lıcnl.İıı, 1 IU kilo ı.:rcs \'t•ya \"alvaliıı, 15 kilo ımızotıı satın 
.ılın:ıcaklır. ,\çık ıııün:ıkosına 8/ 1. Kiınun/!13!) cuııı:ı günü s:ı:ıt 11 ılc lı:ış

l:ın:ıC':ık 'L' :ı~ nı ı.:ünde ihalesi y:ıpıl:ıc:ıktır. l'Steklilerin belli gün \'e ~il· 
.ıllc Fındıklıda Koıııut:ııılık sutın:ılın:ı konıi~)onun:ı gelmeleri. l!l'il 1) 

:ııc * • 
lh.ılc günü talihi ı;ıkrıı:ıy:ın Koıııııluıılık birlikleri lhıiyal'I için :!OOU 

kilo gıız p:ız:ırlıkla satın ıılınae:ıktır. A\·ık ıııün:ıka,nsıııa 9/J. Klinun/!J:{!I 
l'Uııı:ıı·ıcsi günü sa:ıl 10 drı lıa~l:ınılacnk ve nynı günıle ihale~i ~ npılacak. 
tır. lslcklilerin lıeJli ı::üıı \'C s.ı:ılle Fındıklıd:ı Koıııut:ııılık s:ılııı:ılıııa ko
nıhyonun:ı gl'lıııelcri. (!lil:!J 

* * * 
llı:ılc günii l;ılilıi ~·ıkııınynıı Koıııutaıılık birlikleri itıliyncı l~·iıı :!HJllU 

kilo Zc) lin l:ınesi nçık ckslllmc ile sıılııı ıılııı:ıl·:ıktır. ;\lüıı:.ık:ı,:ısın:ı 9/1:!1 
!l3!1 curıı:ırtcsi j.tÜnıı s:ıal IU,30 ıhı h:ışh:ııııluc::ık ''C uyııı giinde ihalesi )a

ıııl:ıc:ıktır. Beher kilo unun rnııharnmcıı fi~ alı on ~ekil kuruztur. i lk le 
ıııinrılı üç ~ iiz yirıııi dürı liradır. isteklilerin lıclli gün \ 'C sırnttc ılk iL'. 
ıııin:ıt ıııaklıuzu n~;ı ll·ıııinal ıncktııplıırilc Fındıklıda Koınuı:ın l ık salın 
nlıırn koınisyoııunn ~clıııl'lcri. (9il0l 

l Se ı ımıye Askerı Satmalma Komısyonu ilinları 
ScliıııQc 'J'üıııeni \C Kııradcııi1- lıoğ<1.tı lıir l iklcrilc lhı yd:ırpa~:ı hastJ 

nrsi llıti~ :ıl'ı için C\'sar \'e şcnıiti ıl:ılıilinc.lc 2U/1 1/!139 tarihinde pnzııı • 
lıkl:ı ck,iltrııcsi ) :ıııılan dört kalem yaş sclııe kin lrklir edilen fi yal hacl
dı liıyık ~orülmcıliğindcn :!/l:!/9J9 cuın:ırte:.i günii ı.aat 11 de tekra ı 

ııaz.ırlıklıı ck,illınc5i yapılacaktır. Tahmin lıcdrlı (liUO~ı) l ira (70) kuru'>
ıur. l lk ı ı·ıııi nal U 5UJ lirıı ( 4 3) kunı)tıır, ~arlnaınL' lıeı· .:ün koıııis) onu· 
ımı1.da ııiiriih·lıilir. J~ıcklikrin bell i l(Ün ve saatle ilk ll'ıııinal panılarılc 
hirli klc Scliıniycdcki Tümen s:ılınalıııa koıni:.yoıınna gelıııl'lerı . ( 9!ii0) 

·····--····--- - --
lstanbul Defterdarlığından: 

Kagılh:ınedc Sünnet küprfü.,ünden Çıığla)ıtn köpriisiiııe kadar uza
nan salınıl:ıki ot \'C ollukiyc senelik 12:> lira muhııınıııc ıı kar üırrindcn 
lıir Sl'llC ıııüıtdctlc \'e encliği üı;cr ay fasıla ile dört taksiıte nakden ve 
peşinen htira olunmak ka) ılı le kira) n \'eri imek üzere açık arıt ı rııı:ıy:ı 

çık:ınlrııışlır. \ rttırııı:ı 11/12/939 pozıırte~i günü sıınt on dört le l\lilli Em-
1:ık ~lilılürlügündc nıüleşckkil koıııbyondu yapıl:ıl·ııktır. 

lstcklilcrin :!8 liralık ınm·:ıkk:ıt tcıııin:ıtla ıııunn en gü n \ 'C saatll 
koııılsyonn mlırac:a:ıt l:ırı. 

ŞEIIIH TJY.\THOSU 

IU~~~j llu ~>~;~~n ~1~;~~ da 
surı-..ı.v 

-0--
.ı \LK OPEHhTI 

E'ki ÇAOI.,\ YAXU.\ 
s:ı:ıt 21 de 

CO:-\t'L BEi.ASi 
Ynznn: Yu,ıır Süruri 

.Müzik K:ırlo 

Kopuçelli 
--()-,..-

,· lll7. \ - E. S.\1>1 TI:K 
Ti) ıı I rosu lııı ı.ıcce 

V 
K:ı,lıkiiy ı rnıc 

- sineması nıla 

111 tr D<~l.l~.\'<:R 
,\/\Ş.l.lll 

\"oıl \'İl 4 perde 
--o-

1\E:\l \:-\I S\DI S.\ LOXG 
Jkr :ıkş:ıın li d:ın :! ye k:ııl:ır ;\lıı. 

:ıll.i \'e S:ıdl'ltin Pınarın iştirakilc 

()lıı lıteşcın snz) eski eserlerle ( B:ı_ 
y:ıııl:ır korosu) CTaribl tablo) yeni 
'. ı ry(·te ,,. orkestra Telefon: 43ii!i. 
~ 

ALEMDAR sınamasında 
ALLAH iN 
CENNETi 

lslmıbul JJürılii11cii icra Memur • 
lufiıwdu11: 

Bir borctaıt dot:ıyı mahcuz olup 
para~·a çenilmesiııe karar \'erilen 
hır adet çift hoparlörlü Mr.nde mar. 
k:ı mobilya radyosunun Beyoğhınd. 

Tepcl.ıaşında Asıııalıınec;cit soknk 40 
nıım:ıralı J>ap:ızy:ın aparlııııınıııııı 

iiııiincle :U 12/939 tarihine rııüsnılil 

ı·um:ırtc'i günü sıı:ıl 10 d:ın 11 c ka. 
dar ,.c yine R.)111 lıorçtan dol ııyı 

ııı:ılwııı iki ına'iu, dürt hnsır s:ıııdıı l 
ye n: iki k:ıılire lwltui(ıııı ı l :ı Ay:ız
puş:ıdn Kıınıarol sok:ığındn ı , ı nnhu l 

l':ıl:ıs :ıp:ırtrn:ınınırı öniincle o~nı 
tarihle snal 11 den 12 ~c knıl:ır pc. 
şiıı par:ı ,.c nçık ıırtt ı rrna sııreli lt• 
ıı:ılıl:ıc.-:ığı ve hu arll ırııında takd ir 

cdflcn kı ymetleri n yiizıl e i5 ini lııı l. 
ııı:ıdığı takdirde 5/1:.>/939 tarihine 
mü aclir ~alı giinü aynı mahal ,.c 

:ıynı s:ı:ıllerde ikind açık artıırmn
:-ı ~·npılarak en f:ızln pey siireıı nıiiş

lerisi iİ7.crinc ier:ı cdileerKi \'C f:ı;,,. 

l:ı ınalümal :ı l nınk isteyenlerin dai_ 
renin 3!l/3!l i 3 numarnlı dosy:ı<;i lr 

salış mahallerinde hazır lıuhınncak 
ınrmıırumuza ınüracaalları ilan olu
nur. 

ile Sabah, Oğle ve Akşaf11 
Her yemekten sonra günd< 3 defa muntaza.,,,

di~lerinizi hrçalayınız. 

Sivas-Erzurum Demiryolu 
istık razı tahvilleri 

Maliye Vekaleti ve 1 Qrkiye 
Cumhuriyet Merkez 

tiankasından 
:!8/ iJ \ 'C J:i/ 12/ H>:H tu ih ,·c 2 163 / 20 14 n u· 

maı·ah kanıınlnr mud bln<·e ih racına. salilhiyct 
, ·erile n n gclhi t a m a m e n Sh·a~ - Erzurum De· 
mlryo lunun l n ':'asm a tahsis oluna n yiizde 7 gelirli 
Sh·a s - Erzurum iıstikrn.zının 20 sen ede ıtrıısı 

me~rut .ı,:; mJlyon liralık alt ım.· ı tertibinin kayıt 
muame lesi ~/ 12/1039 a k ';'anu nihayet bulmak 
iize r e 2:;;11 / 1930 sabahından i tibaren başlamıştır. 

Tah,·lller hılmiline m u harrer olup beheri 20 
,.e :;oo lira itibari kıymette birlik ,·c 2:; lik olarak • 
iki kupüre ayrılmı~tn·. 

Bu tahville r umumi \ 'C m iilhak büt<:elerle 
ida r e olunan daire ve m iicssesele rcc ,·ililyet hus u· 
si ltlare lc rl u be ledl>·el c r ce yapılacak müzayede 
\e münakasa \ ' C muka,·el e lerde t em inat ola rak 
,.c hazinece satllnuş \'e satılacak olan milli e m lAk 

bedelle rinin t ediyesinde başa baş kabul ol una
t•akları gibi ger e k tah\·il ve g erek kupon bedelle· 
rl d e tahvllle rln tamamea l tra.sına k a dar h e r t ür
lü veı-g:i ,.e r esimden muar bulunacaklardır. 

Tah,·illerin ihraç fla U yüzde 05 olarak t csbft 
edilmiştir. Yani 20 liralık b irlik tah,·11 bedeli 10 
,·e ~ lirahk 2!'> Jik t a h,·11 bedeli de 4 75 liradır. 
J<arıt mua m elesi Türkiye Cumhuriyet M er kez, 
Türki7e Cumhuriye ti Ziraat , T ürkiye İş, EmlAk 

\'e Eytnm, Halk, Türk TJcarct, llelcdiyeler Ban· 
k a larl' le Sümer , Etlbanklar tararın<lan icra edil
m ektedir. Diğer ba nka la r ,·asıta.siyle de b u h usus 
t emin olunabilir. 

Sermaye \'e tasarnırtarını en emin ve en çok 
gelir getiren sahala rda işletmek lstiyenlere key· 
fl yet arz ve bu kısa s us kripsf)·on m üddeti zarfında 
bankalara müracaatlarının k e ndi menraatlerl lk· 
tlzasından hulunduj:.ru işaret olunu r, (0:>66) 

Askerı F abrılta ar umum MUdUrlUğU ilAnl•~ 
Tahmin erlilen rıuıı kilosu 145 kuruşlun 15 Bii 30 ton ole1111~ 

nsl.t-ri f:ıbrikalnr umum müdfirlfığfi merkez salınolma komls)"o;,s 
1/12/9:i!J Cunın günü snal 15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
minnlı 3i87.5 liradır. Şarlnaınesl 2 lira a• kuruş mukabilinde ~ 
yonda n verilir. lsıekli l criıı 2" 00 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü ıt1• 
!erindeki \'csnik ,.e komi,yonc.-u olmadıklnrına dair Ticaret Od•'1 gi 
ka ile birlikle mezkür gün ve saatle komisyontla bulunmalıırı. ( 

* * * 
T:ıhnıin edilen heclcli 15500 lira ol:ın 1!i4 kale.ın m:ıkkop asker~ 

rik:ılnr Umum müdürHiAü Merkez S:ılınalnııı Komisyonunca 2911 

l'erştmbe güııil saat 15 ele pı:ız:ırlıkla ihale cdilrceklir. ilk ıtıt' 
1162.5 liradır. Şarlnanıesl komisyondan alınabilir. İsleklilerin 24,00 
maralı kanunun 2 Ye 3 üncü maddelerindeki vesaik ,.e komlsro;.' 
madıklanna Te bu işle alilkorlnr tücr.:ırdıın olduklıırına dair 

1

1 
Odası vesi ka~i le birlikle mczk(ır giin ,.e saatle Komisyond:ı bulul1~l 

(96211 

ıstan bul Defterdarlığından: 
Eyiiı>, Fntih , I•:m i nö n ii, Beyoğlu , Heı:;lkt a-:o, l'skii<lıu•, Kadıköy l\la.hnüdüı-lüklerlnden müt••koit, dul ,.c yetimlerin biri 

nunD30 ilıl şubat 1910 3 aylık maaşlarının t ediye günleri ..• 

Be5iklaş ırrnlıniidiirliiğiiııcleıı: 

~lülkiyc yetim \'C Askeri ) etıııı 'e 
Br~·oğ l ıı ııı:ı lnıüdürlüğünc.leıı t'skiidar Malmüdürlilğündcn: El üp mıılmüdfirlüğündc11 

l\lülki) c ) elim ve Askeri ) c~ '.\Iülkiyc yelim ve A'>kcri yetim ve ;\lülkiye yetim ve Askeri yetim \'e 
IL'k:ıütleı i tck;ıütleri lrk:ıiilleri lckaütlcri lekaülleri tcknütleri tckaüllcrl tekaütlC 

1- 4U ı-tOO T:ırilıi 

·1/l:Ull:l9 P:ız:ırlcsl 

,; ,. " S:ılı 

(j " 

7 .. 
s ,, 
!) .. 

,. Çnrş:ımlı:ı 

., Perşembe 

,. Cuııııı 

,, Cuııı.ır l ı•si 

ı-1:,0 

3:il-:ıOO 

!itll-(i:i(J 
ı;:,1- soo 

scı ı-il:ı 

t - 3jll 
3."ıl-700 

iOl-1000 
1001-1:ıoo 

1301-lGllO 
tGUl i l :"ı 

ı-:wo 
201- ;,;;o 
!'ı:l l-800 

801- tll;;O 
l o;ı 1 -1:ıoo 

1301 ila 

1- 300 1- (it)!) 
30 1- 600 GO l -1200 

60 1-1200 li01- !)00 120 1-18tıll 

1201-1801 901-1200 1801- 2400 
1801-2400 1201-1:>00 2401-3000 
240 1-3000 15Ul ilü 3UU1 ili'ı 

t - GOO : 4 ı- 80 101-200 
81- 120 201-400 

121- lGO 40t-500 
1Gl - ilit 501 IJ:\ 

ti G01 il:l 
3001 i lii 

Eııılııöıı ii ııııılııı Q,Jii r lü~ü ıı ılrn 
;\liill,i~l' yetim \C Askeri )l'tıın ve 

Kadıköy rna l ıııüclürliiğfinıll'll F:ıllh m:ılınüdürlıığiinılen ılı' 
A kerl )'C ;\liilkiyc ~·elim ,.e Askeri )·elim ve )fülkiye yelim ,.e Askeri yetim Ye 

ıekautıcr şl tel.aiill<·ı i tL·k;ıül,lcri kkıı ütkri IL':wutlrrı tckııiillcri lck:ıülleri 
inci kişe 2 inci ııı 'l':ırihi 

4/1!! / [IJ!l l'nı:ırtr.,i 

;, ., ,, Sal ı 

fi •• 

i " 
8 .. 

., C:ırşııınha 

,, l't•J"\COllıl' 

,, Cum:ı 

1- 4UU 1-500 t - 2.'iO 1-:ıOO 

-'ll l - 10110 rıo1- 1 ıotı :ı:ıı- :ıoo :;o1- 1oun 
1001 - 1100 ı 101-rnoo rıo1-;;;11 10111-1:,00 

1 IO l -1 1Hlcı HiO l - :!1011 ;:;t - 1000 1501- 2000 
18111 - 22110 21fl l - 21iUO 1001- 1250 ~00 1-2:i00 

,, <:ııııınrtc~i 220 1-il:"ı 2!it1 1 -Hi'ı 1251- il:i 2:.ltıl il."ı 

Z:ıl ııı:ı:ışl.ırı ,;ı h iph•riniıı ııııı:ınen giin lcrde gi:;ekrr ıniirııc:ıall:ı 
t.ın scııırıı \'Crİl('('l'klİı'. 

1- jon 1- ;;oo 3001-3so0 

;,nı-ıooo ;,01-1000 3jo1-<100° 
10111-1500 1001-15011 4001-4:,oO 
ljoı-2000 ı:;oı-2000 4jo1-soo0 

2001~2j00 2001- 2500 5001-SjOO 
:!."ıO l ilii 2501 11ü 5501-il."ı 

ııı:ı:ı~ larıııı :ılınıı l:ırı l:izımdır . .'.l,si tnkdinl c istilık:ıkl:ırı umurnl tt 

2 - 'l'l·ıliy:ıt:ı s:ılııılılı•yiıı sn:ıl clokımlnıı - itib:ırrıı h:ı5l:ınncnk \'C oıı ikiye. k:ıılnr ıle,·am tılih•c.-eklir. \ "e öğleden sonr:ı sn:ıt 13 - dt 
lı.ışlrıııae.ık 17 ılc nilı.ıyet Lulnl·:ıklır. 

:ı - :'>l:ı:ı5l:ırıııı Eııılük ll:ınl:n~ıııdun ıı l :ırak o lnn 1.111 ııı:ıa5 l nrı s:ıhiplerinin riizol:ınlarının m:ılmüdürlüklcrince vizesine 1üz:ıı!11 ) 
Huııl:ır ıloğrııd:ın ıJoğnı~:ı h:ııık:ı)a mürlıcul\lla istikraznlla 1.ıııl u ııu l abi lecektir. 


