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Dağ bjr fare l H İ T L E R 1 iBngiliz taly~areleri 
doğurdu Franko ile .. er l~e 

Brennermülô.katının görüştükten kutle halinde 
sırn anlaşıldı . hücum ettiler 
.Yazan: ASIM US sonra 

Oihan dkAn umumlyesi Brennf'r 
hlÜüıkatmdan acaba ne ~r1mcak di· 
)·.e b'Ünlcnlenhcri merak c<lllordu· 
\caba J,ibyadan Mısır lıııduıluım 
girerek Sldl Barnı.nl"ye kadar gl· 
dPn ltn.llnn ordusu Sih'l'H•C doğrn 
) ıirllm<'k lı;ln A lmnn kıın etleri ile 
tak\i)e mi edilecek? Yok a 1to· 
tnanya)·a kn.dnr inen Almnn ordu: 
lan Balkanlardan 'iirümck \iıt>re 
haşka bir istila yolı; mu takip edı • 
<'.ek? , onra CPbC'liitüınk boğnzmı 
mlhw•r dl'' lctlrri hf':Sabına l\Jar4"snl 
Prnnkonun ordusu mu ı.apt~decC'k:' 
l dk,_~ Jı"runsndnn J>ir<'ne dağlarmn 
kadar inmt olan Alman ordıı"'u ts
rıan n. toı>nıklarmdan ~ec.-c•n'k <'e· 
hclüttank OOb'117.IJU kaıı:ı.tmııl• i~i· 
:,ıı kendi üzerine mi alacal. '?·" 

Nlhııvct anhı .. «ıldr ki Ultlf'r ile 
l\hıssolİııinin -.on ıııiilalrntlarındn 
'erdll<lrrt kanır huıılardıırı ha~l<a 
"l lcrrllr. .\ ııc:ı k lıerlwse f <'\ J,aliı

Dün Akşam 

resal 
·P tenlede 

örüstü 
ispanya, Afrika ve 

Sur;yede deniz ve hava 
üsleri meseleleri 
Konusulmuş 

111:ıılrit, ı.ı ( \.A.) - Ht•smi teb· 
!iğ: 

HitlPç I•'r:ınsıı - lflpllllYOl hu-
dudu·11~r: "Tllf'rnl Frnnko ilf' bir 
mi.ililkattn ,.. lnıluıımufltıır· Miilaknt 

1 f)rı•mı•ı 1 iiwidr 
t!Q meraklı hir mac<'rn sahnf'si 
s~r=~tlirileeftlimi': ~ihl bir hi"' \er· -- .. 

Emden, Hamburg, 
Mağdeburg, Fre.nk .. 
furt da bombalandı 
lkrliıı, I! ~ ( A.A.) - Stefani 

ajansm<lan: 
Diin gece lngiliz tayyareleri, 

Bcrlin üzerine kUUe halinde bir 
hiicı,ım yapmı~lardır. 

lngilizlcr. Berlinin muhtelif ı 
noktalarına ve bilhassa garp 
mahalleginc bonıb3.lnr, yangın 
çıkarn.n plaklar ve yüksek infi -
laklı boınbnlnr atnrnılardır. 

Bunlar. bazı binalarda ufak 
hııs3rat ika etmiş ve ufak te. 
fek yangınlar çıkroasmn sCbe. 
biyet vcrmiRtir. 

Bu yangm.Iar, derhal bastını 
m111tır. Birkaç: kiı;i yanı lanmış· 
tır. 

( [)rrnmı. 4 i1ncildt) 

Beş senede nüfu
sumuz 1.711.883 

kişi arttı 
Ankara, 24 (A.A.) - istatistik Umum Mü

dürlüğünden tebliğ edilmiştir : 

20 Ukteşrin Pazar günü yapılan umumi nü
fus aayımı neticesinde telgrafla alınan malumata 
nazaran Türkiye nüfusu "17.869.901, dir. 1935 
sayımında "16.158.018,, nüfus olduğu~a nazaran 
beş senede nüfusumuz" 1. 711.883,, kişi artmıştır. 
Bu artış senede ''bin de on sekiz,, nisbetine te• 

· kabül eder. Bu nisbeti tayin hususunda Hatay 
hariç tutulmuştur. 

• un 

6 
YF)t 

rııl"l.c iı;in bazı t.cz:ıhtirat il'rusma 
hrı!UTI ~orülmü olncak ı,ı . hı.,so· 
liul mülfı.J,nUnn sonı;a l'o onhısunu 
frrti c ~itti; .\lın.ın)ıı tfa Hoınnn
l il) n. 'enliği garantinin bo~ sözckn 
İbnrct olmadığını isbat. t'imel. iı;in 
hu m<'mlt'kctf ll.<ikeri i gol altına 
rıldı. Bundan sonm llltlcr a<oıl 
llr nncr karurmm tntblldnc :.:<''.:<'· 
tl'k Visi hiikiımetin<lc !\Ia~~aJ Pc
f en1n mua\1nl La.uıli ı~ransnnın tılr 
tarafmda knbul etti 'e kendisine 

Vilayet itibariyle tafsilat bir kaç gün sonra ' 
ne•redilecektir. istatistik Fmum 1\1 itdiirlıi!r'lndc 

~ f ışler tas11if c<lifiyor 

u CSa5lar hzcrlndc bir sulh tek- • 
lifi ~aptı: 

Maaşı · ve g·eıiri ayda 
100 lirayı geçenler 

1 - Isa.slorrnin i\lmanntYn, 
l'ilft tıa r&;)ı~ trrlçf. ' ' 
2 - Tunuc;nn rnınsa llt> ltah n ' 

snısmda yapln ılmnsr, C<•zni ~iıı 

-----~~.........._t2ı-=---s-k ... ~e~,.~a-ı-=-· ı .. eler ine gardım la 

Frnssada. bırakılnuısı. 
8 - Fa ın imal kJo;;mmın 1tal· 

yaya terkf. 
4 - Afri'kadahi Fmnsız mii"· 

ff'tlllekelerlnden geri Jmla.n yerlf'· 
rln Fransa, Alman:ra 'e it!l 1~ ı• ta 
rafmdan nıii t.erekf'n iclnrc-;i. 

5 - 11.inditlniniıı Jaıtoııyn) a ter 
ki· 

6 - Akdcnizd<'ld Fran .. ız filo· 
unun ''e imali Atrilmdıı.ki Fnın 

sız tayyarf'lerinin in~llkrc) e kıır· 
"' lfullanılmnk iizrre mlhnr d<'\'• 
letlerinln emrine frrlmdilmesi· 

f nRillcrrdr saltil miidafaa nırı kıleri11dm birinde <liİŞ· 
111011 istil(isı brk!Ctııyor 

c·· rçil. Ruzveltin nutku 

7 - Bu alh t7ıtrt knbııl <'dllil'SC' 
Alnuuıya l5gall altındaki Pmnsn· 
druı l\lan llmnnları , <' ı ... , kre hu 
dudundan denlzr kndar uzaı;:ırı ~(·· 
rıh. bir Sf'rit mlbt~ım olnı:ı~ iill'r<' 
~t·ri kalan ~ erlrrhı bo-;alt ılmıı.,r· 

11uı('r tarnrınclan ı.nrnrc :raıı•· Simali iskqçyada ahil · ·· ·· 
l:ın tın t<>klift<' HnlrnH dn ııliı'kıı· ~müdafaa mıntakasını Hayatımın her günunu 
d:ır eden "llırfl<'r lıu'ıu;ıduğuna dik· sulh için çalışmaya 
kat edllinr<' knrorııı Cr<'nner'dc teftİs etti 
i\fussolinı ıır birlikli' Hrilınl~ oldıı· hasredeceğim 

mükellef tutulacaklar 
Bel ılıye dnimi encllmrnı dUnkU 

toplantısında nskı ı· ailrlerine yar
dım m('s('kıoini görüşmiiı:tlir· 

Encümen p:u.artesi giiıı\ı yapa.
, ca~ı hir toplnntıdnn sonra yardım 

· ; tam::ımcn lı:ıllf"d;lmis olncnktır. 
Encümf'ncl" verilen knrnrlar 

hakkında nl<lığımız. nuıliımala göre 
a~ tık geliri ve mnası )'iiz liradan 
fnzln rılnnlar askeı uileloıinc ym
dım etmevt nıC'ehur olocal:lardn·. 
TI.l'Smi \'P huırns! dairelC'ı de. mül's· 
seselerdc <;nlışanlnrm mnaı:ılıı.rını 
gösteren cf"t\•eller alınacnk, bWl· 

lara cöre nı\ikcl<'fkr nyrılacaktrr. 
Memur "" müstahdf"m olmay1p 

da inı.t sahibi vl'.'ya tkat'C'lle g~i
nenlcrln bina ve knw.nç vergfü:rl 
·esas tutulnrnk mUkcllt'fıvrtf" tabi 
tutulacaklardır. B 1na V<'rğill'.'ıi def· 
terlf'ri hPlediyC'dedir. MükC'llefler 
bımı<ian çıkn rılnbilC'cc>k(('ı dir· 

Mi\kellcflerin kazanç vrrgilerl 
hakkrııclaki n'.sbrllC'r df' mali\'e ı:;u· 
bcl"ı inden nknrılacaktır· • ' 

.Asker all!'lcrine yC'nl Şf'kilde 
yaı dıın iı:i bi rincikanunun başıncle.n 
it;Jmr"n ha.c:lıyacnktır. 

Benzin ve motorin 
f ıvatına. zam yapıldı 

h'lında t<'r('(ldiit <'dllrnıcz· Lonılrıı, .! \ ( \ , \ .) - Başvekil " r 
r t k Çcirril, \'ıınındn rP~ika:1~ olduğu J'iladt>lfh·n 24 (A·-'·) - ,ıız· 

nkat J'ran.,ın a :ı1nııılnn lııı f' ·- luıld<'. d\İn. nmıızın ı ımn.lı 1sk~ya· velt clün ~~!emiş olduğ'u nutukt~: . 
lifin ndı rrnllı s;rtı~rı ol;;n. da R)'• da S'.lhil miid:-ıfnn ıııtıılııkasıncla bir 1932 df' ikÜdar mnkllnC' gtl<.lıf;ı Yunanı"stan İngiliz sefiri Ankaraya 

r l'a .. mı 5 11ırı say/ada) 

nc•n l<abulii fnl<dlrind<ı dahi Frnn· · t B r- . . ·kad" m<'''cııt do··ndu·· l( ftl ı1. s"•"ıhatı ;. npmış ır. . .,..or- zam"n l' Jn.c: k Amerı ,.. sn~ ıı sulh ı:c•timıi~·e<'r~oi ıu:ıl<fır· < .ı " •
1r .,.,, ı lihn~r ()('\ !rtJcrfnin lllftk!-iatlurl ( ;l t r<'nll, 11(0ll10IJİllC' \"(' bir <:ok bulunan ~f"rnltİ hattrJat.nııŞtJr• l vaziyeti sükunetle • )Alll·l·l ra, :! \ ( ,\ .. \ ,) - JngiltC're-

p , .. 11'omr1l"r" de )ll)U olamk uzun k lk k 1 nın T k ran a. ile J;Ulh )·npnınk ıh•i:"İI, har· " ,..,.. ! Ruzvelt \·f'ni iktJsadi 8 ınma arşı ıyor Uı İ\·c hii) ük €'1ds; Rlr Ihı· 
hrı dr\'nm <'ılr.n ln~lt('r(') i nıni:!lfır b'r d(\"ir vapını"tır· n. (..orçilC', n· sistemini~ .N<'v-flealcı:ı tatbiki sıı· 1 1 ')' ( :\. \ .) - Ta~'mİS 1 ~i"ssen İ!<tıınbulda lnglltC'rC'nin 

1 nili1. vUkıwk ı-ıubayları , .: Polonya. . 1 . mu· .0111 ra, ~ " Sof\·a . B 1 1 il ·ı .. 
C'c rbilnıl.'k için hu clf'\lt•tin ı·lin IC'· ,.., .ı ıs k ki d ye:sindi" yapılmış olırn ıs "rın ~ ı gazl'tP~inf' Atinadan <;Ck1len bir la"'·n·t \e "g-ıııt .?rtn c r rrı c mu 
ki harıı ~cmll('rinl t•llı•rin4" ~cı:l r· b ıskunı::ınchnı ~rnE'rıı '

1 
ors e azzam bir liste~lni okumuı-tur· RC telgrafla Yunan hükiım<'tinın va.· "' Uın ııonra dun Ank::ııo\ 11 h • 

ın ı n'f nkal C) le ınrktc idi· B. ~örç_il: · · ·ı ıcelrr ara· rek('t C'tmi•ti "\ '~ hu ıremll<'rle kun l'fi arta- tin ısıcumhur ('ld<" N'.lı r,~ 110 • ziycli sıikünrtlC' knf!iıhmakta bPr- b. _ r· .. . 
«'l\k olan 1talnm flonıınma ınıı .\1•- gordi\gü ı:ı •ylrrd"~. ~lc-mnlunı~:._ . 

1 
smde. 'b!lhaıısn ı~cıidığın aznlmıı:ı 01 dr,·nm oldu:!u ka\dedilmektedir· . 

0 
Hu;.:C"SSf 11 ıle> son gor\ı!lm<'slnı 

1 • • hıldlrmı. tir· B· Çorrı • ..onunı!'8. - · · ,., • ) npan ..., 1 1 . 1 s· R c rnızdr'ki İn~iliı donanmn"ınrn 'kıır· k-+-ı dugumı. üıarrt e\'IC'nnştır· Hı1kim olan knıınnt Yunanistn- ı ı:>e ~r. t oı ta <' "1
!l • ır o-

donm('tl"D "'V\'C'I. Polonya ,..,. an· " · · nnd n. b 11 k n ı t.ısınn. tıknhilnwl. c~:ırı-tl ,.<'mH'k· ' " . ~ d ram h b' b d . r d b ri h ..... amp (' dl' dlin n r.ıam r>C" -
t• ııııı maneHalarmdn hnzır bulun- Ruzvelt sözlnr•nr ı:oylC' C\ nm pr ın ı :ı.)c ın en c mu a· grada 1 k . 
ır. Bir kcro tn~iıt"re nıağliııı cı11- etmiştir- { Drt•rımı 4 iitıciidr.) faza ettığ'i kati b!tarnflığm 'fJ'IC'mle· ınrt- "l etmiştır· 

lrhllirsc ondan "onra rran"a hnk mu!,jtıır· · knt irin i.' i bir fil.\ asft oldufru mcr· i..,." • 
~'tnda YPni ı.ararl:ır 'rrmrk tuhli k~zindf'dir 'C' Mctakımı;ın h~ttı ha- ı' .......... _ .... - .......... , 
ıtnliıı clf'\]f'fl<·rin f'llf'rtlllll' olacak ı ,~,,,_,..~--················ ... -'Y ...... ~ ..... •• .. -" rf"kcti efkarı unrnmİ\C tnrnfından : Bır iki güne kadar ... . : 
fır· ( Drwımı J ;im üılr) • ittifnkla tıun.;p c>dilmektedır. Fa - : 1 

Dtln gece 

Zincirlikuyuda 
bir kaza oldu 

DUn gece B.BAt 20,4.ı :rııddelerin· 
de Zinclrlikuyuda. b r kaza. olmuş. 
Bih ükdereden gelm('kte olan 3006 
numaralı otobU,.le BUyükdereye 
gitmcktP. olan 3566 RT~· 6 nunın
:rnlt husust araba r.arpL;mışttr. 
Ger<'k otobUs yoicular1 ve gerekse 
hususi flr&.badakiler :kazayı Q1r te
sadüf !'seri olarak yara almadan 
atlatmışlardır· Çarpı ma oldokell 
siddetli olmuş. husu~i nrahanm on 
kısmı parçalanmış vP tC'krrkklc • 
rind"n birisi fırlıvnrnk knybol
muAtur. Otobüs y~I k<'nnnndııki 
hc>ndcğe suplnnmıı;tır· 

Ekmeğe ıo para 
zam yapılacak 

Francala fiyatının on yedi 
buçuk kuru n. C'tkarddığm.ı yaz
mı tık. 

Bu snbalıtan itibaren de ek. 
mck on iPara zamla. satıla.caktrr. 
Bu surt>lle ekmek 11 buçuk ku. 
nış olmuştur. 

Oünlerin peşinden: 
Tevazu 

Alınan hnbcrkn' gi.ııc, Hit:1er 
Fransız B.ışvckH muavini I.ı.a· 
vali Berlindc değil. l<'ransa top. 
ıaklarmda ısıni söyknmıyen bir 
yerde kabul etmiştir. 

La val Hıtlerin tC'kliflcrinl Yi. 
şiyc göttirdU. Orada mareşal 
Petcnin rıyasetı altında yapı· 
lan müzakerelerin mC'nfi n<:tıce. 
smı nldıkl:m sonra Parisc gil. 
tı. 

· er ez lZ arı : biltün tl"dbirlf"rin alınmış olmadı· 1 ürkçede i.· 

• ç k K~ l " kat bu hal lcabmda mukrwt'mrt irin l T ı 
, - - • ,; ğı manasına gelemC'T. Bnr.ı ihtiyat • 

9 uncu tertibin . : . . ,.. : , efrat silah altına cağırılmıştrr. i b i 

Anla.şrhyor kı, Bitler Laval 
ilo Pariste konuı-muııtwr; \'işi 
hükunwtinin red kararını da 
orada. bcklerniştır. Alman Füh· 
1 rinin bu red cevabını alınca 
ne dıyt:'ceğmi tabii kcı:;tirnıek 
mümkün değil. Ancak oTtdan 
sonra Paristen Ispanyn Jıudut -
larına gitti ve orada Ispan~a 
devlet reisi mar~al Franko ıle 
mülakatları oldu. 

.SODUDCU kuponunu Niyazi Ahmedın V akıt ıçın hazırladığı tarıhı ! Aramızda : ! 9 a a n C l j 
b l " Ask ve Macera Romanı ,. i l 

Ug D Ver YOl'UZ ........................ ~ ...... , , '"' ... • ................................ -: ~ Arifrsindr! -:- Jki günde bir sa~ l f e f imler l 
l) ı uzuncu tertıh kit::ıb ku- i Çerkez Kızları Homanınd:ı a.,k uğrunda havatlarmı feda 1 1 zetelcrin h:n adı-. ba~hğı, makale 
nlarımızın Romıncı.ısunu bu. i j eden, a~k ~inde en buyü~:e11li~elere atılan °kahramanl~t. J ~ ba h~. fıkra başl~ğı ?lara~ oku- i Peyami Salanın j 

•ıın ıw. t'<iı~onıı. Bu tertıb. i haril~ulacle heyecanlı ko:ıanh~ ~akalan \C Ç.('rkczi"tamn ıç. i 4 yonız: Taamı~ arıf~sınde)ız, sulh i i 
r ' rl'l't•\iimiz mrcmua kolek. : )'lızunli. He~m: Kadın Tıcaretını bulacak ınız. • ! iaarnızu arifcsındeyız. ! 10 kelimesine : 

\onunun tcvziinc 4 ikıneitcş.. L ......... - ........................................... _._. .............. : ,. .. (.\rife) ibarra~~ tcka~d?~ ed~.n : : 
ı ın ~uııi.indc.>n itiharcn başlıya- ·, ·u"nün adıdır; yanı ı;enlıkh bır gu. i karşılık i 
l..ıgız. ~ Hahih'i tarih vahalarına istinat eden bu romanı : ~ün. beklenen. hoşlanılaqık. bir i i 

1' eni tcı·tibimiz ba~tan sonuna kaaar ainmiycn bir h~yeccı.n j günün adı ... Bunu ta~rruza ıza{e lı Yazan: Ali Ulvi Clöveı 
1ı "' "'" • l etmek, taarnızu sulha ızafe etmek ı ve Dr. Şefikı 

ak/~:~~nı;:silat v~e·~":.e~:~::~:::..~:.e~:~~:.:ı::.~~.::.::.~:J k,~sil~~nI~~;~ın bir tanesi olsun L ................. ~~~~~;.: .... ~~I 
e" se .. , 

Fransayi mağlup c?en HıL 
lcrin bir taraftan parı ~ gide· 
rek Laval ile Jconusnıaga tenez.. 
zi.ll etmesi, ondan sonra da ~a. 
re~al Franko ile konuşmak ıcın 
Pire.ne dağlarına .kadar zahmet 
ıhtiynr cdebilıncsı herhalde bir 
tevazu eS<'ri sayılmaz mı? 

Hasan KU'Tn{JalJı • 
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1 Hadıss'er aras!!!~ 

sker aı elerine kimler 
yardım edecek? 

Fiqal mu1a ka be 
jevkalfıde bir 

komisyonu bugün 
lovlantı qapıyor 

c 
Asker ali lcrıne ynrdım iş ni tcş· Bununla beraber bu vardım işi 

kil!ltlnndmrıak için bir talimatna· vnlnız önUmOr.dekl kış incvslmfne Odun fıya ~arının tenzllıne .mkan görütemedi 
me hazırl~n • .ııştJr. Bu talimat na· mnh•111 1! olac.'l wına göre bi~ rok kim· 1 Fiyat mürakabe komisyonu 
meye göre lstaııb.ıl Şlhrinih brle- '!ClPrirı kendi thtiyarlan ile yar~nn G Jun öğleden sonra vali muavini 
diye hududu dah'li bir ı.JI halinde teşk!!Hına teberrl\attn hulunncak- Lor d ı lnkoner Ahmet Kınıkın başkanlığında 
teşltiliithndırı'"cııktır. Yardıma c· 'ıın rla tahmin olıınnbillr· toplanarak ruwamesindcki me. 
sas asker ailelerinin reııhtac: \'n:ıl· ı· l h s~.eleri görüşmüştür. 
Yvtte bulı.nmtı'!I VP yardım edecek· ıyonda yapı an şeurJmızde K .. kü t 1 t 
terin de malt lktldıtr snlılbl bul·ın- omisyon, dun op an ısın. tevkif at da bir kısım odun toptancı ta· 
mruııdır. hluayven bir ":C'rlm dere- Ankarada neticelendiği Ann cırleri tarafından ,·aki şikayet. 
cesin..!en yukan f'evived" o'nnlnr Alman devlet reisi Hitlf'>r Pariıı dolu ajansı tarafından haber ıcri dinlemiş v~ bu meJele et. 
vardıınla mUkellcf olacaktır· te l.PMl'I kPbt•l f'd "t-k Frtlnsavıı \ verilen Türk • Jngili;., ticaret rafında, belediye iktısat mUdür· 
• Fakat bu mua"yC'n <:e im dere· sulh sartlannı tebliğ ederken iş anlaşması müzakerc:erinde mu - lüğü' nUn vcrdig~i raporu gözönUn 
C-~• n J'r?. Ru noktn henUz alaka· ı ıt .. h ı .. hrinc:'P rahhas l k b l Lo d =ı P'a a rn·ıa 11 ıınıın Ti•,. .. r o ara u unan r de tutarak bazı esaslı kararlar 
dar maknmlarca tesbit olunmamış. ~"lPnh·p rı-i ; flp hir t'lkTTT'I arka Gleenkonner dün Ankaradan 1 ittihaz etml!-:tir. 
Bıze knlırs'l bu nokt~vı şu tarzda ile tev şeh · · 1 · t' ıfa ' nmn lbtllMcılik uı;u • nmıze ge mış ır. l Beledı'ye ıktı;;at mu·;d·u·r1u··ıı;.;, 
tcsbit etmf'k do~ru olur: Kazanr- 1 ıı V Lo d · • - 6 .... ,...,, 'df e,1j1rli' 1 r lı b"rl f!O • YOD· r , gazetecılere herhangı nün caa!i')I odun l•atı'yatı verı' o. 
lan ve get1r1°rivP .. unu ailı> efra· t fi.re anıer b' b b l ~ - ' -
dma taksim edlllnt'e bPher nlifu· et" geniş mikvnııtıı ns ıyc- ır eyanatta u unmamıştrr. lan lğneada ıle lstırancaya me 

k k si yıırııl!\t'rıltw1rı' Haber aldıgunıı.a göre, Lord mur go··ndercrek mahallı'nde teL 
sun gıda, nıes en ve s nc~k ihti· GI k 
yaçlarmm nsgarf mıM:mnı geçer- Fikrim'z:c<> bu tevkif meselesi iş eenko:ıner, bn yakınlarda te · kikleı: yuptırttıf.ı maıf•:ııdur. 
Be o allP.yi ya~dımln mUk<>llrf tnnı- ı;al nltmdakl Fmns:ınm nzun za- rar Ankaraya dönecektir. .. Bu tetkikleri eı:ıas tutan fiynt 
m:ık lftzrmdrr. Z'r., bir c mıvPt için· man ~uJ?Unl:U ecnebi tar.v ki içlrd Ankarada cereyan edPn mu. mür.ı.lmbe komısyonu, ~ontahar 
do refah iç n bir had tayin oluna· vn :ıvnmnnca;;mı "Ö!teren bir hli zakere mevzulan nrasmda, bır odun narhı tayinindf' son kara. 
maz. Orta halli tabiri ile ifnde e- el ~edlr· Thtlrnal ki l\fareMl Pett'tı müddet ev_veı. Osmanlı Ban.k~sı rını \'enniFtir. E•ı k rar, ilk 
dilebilecek hçr ıul asit r ali le>rl- hlfüümetinin Hit!c>r tarafından yn-p1 ?~tna Hındıstandan gctı:lfen l '<0nulnn odun narhının aynen 
ne bir mlktır yardım hl "" :ne ı · lı.n t klifi rcJdctmPsinde bu ınhı .noo '?a.lya. çuvalın !'l~tm ~ ın. kabulünden ıbarettir. Bundan 
tirak edebilir. "l'' ı, ... f."riıı f Pf'lri 0 ,. vıırcl'r· A· maflı ışı de vardı. Bır mılyon 

başka komısyon, dünkü muza 
kere erınde kömür satış fıyatla. 
rmı da görlişmüştür. 

Kouıısyon, dünkü müzakere. 
terinde kömüre de narh koyma· 
ğa karar 'Wermiştır. Fakat, mü. 
zakerı er geç vakte kadar de. 
vam etlığı için bu hususta esas 
IJ hlçhir fiyat konulamamıştır. 

Fiyat mürakaoo komisyonu, 
bugün f ev kala.de olarak topla. 
narak ve kömUre de narh ko. 
yac" tır. 

Bunla t :ian başka komisyon, 
rlüj}{U to~Janlısın<'n, gaz, idro 
fil, mendil ih tikftrı, lac, vcrt 
kumaş, kırtafiye, iğne, saç ihti. 
kan, lngillz t<'ZU, slitc:üler ve 
sabun, fare kapanı. pamuk ip. 
liği hakkında Ycditmle fabrika 
smm mürarantı, yağ. peynir, 
cıabun hakkında vek; !etten ge. 
len bir rapor etrafında mUza. 
kerelerde bulunmu~tur. 

------------------------ :ıdet çuvala yakm olan 3300 
1alya, Yunan bandıralı K'":m -
tis vapuru He limanımıza gcti _ 
rilerek Tophanede Ford kunı. 
oanyasından kiralar.an antrepo • 

mu temiz e~'a.·~e iyi 
fara yerleştirilmişti. 

Bu mallar, orada bulu'lmak. Yabanc. 
tadır. Diğer taraftan cuvalla. . 

b r 
rm satın alınması hu~usunda u un.. al!kadarlarla anlaı;mıı vaki ol· Her mektepte bir doktor 

ması macburiyeh konuyor 

ıçın 

n1em ieketıere ihraç 
müzakerelere başladık 

Bu s...n.e paıuuk re:' !Lesi fev. 
kala.de me1 zuldür TI0 !taltcniu 
360 bin balyayı buhrn.ğı şim· 
di1en hesap edilmi';tir. 

Şimdiki halde Yugosla\'yn, 
Macnrlstan, Romanya, pamuk. 
lanmıza alıcı vaziyettedir. Esa.. 
sen kendilerinden manifatura 
eşyası istediğimiz bu memle
ketler, bize verdikleri cevapta, 
kendilerine ham pamuk sattığı. 
mız takdirdf' nıukabilindı:> mas. 
nu eşya ihraç edeceklerini bil· 
dirmişti. Vaziyet d~ t"tkik e. 
dilmektedir. 

duğ'u sövlenmektedir. 

Orta .tedrisat mUessesel rind"ki f munyC'ne edilerek görUlcn değiş. 
taleberun duru~lan Maarl~ Vckft.. meler buraya k&ydcdil"cektJı:-. 
letl tarafından verilen bir emlı'le 

3300 balya çuvalın bir kısım 
ıhracntrılnr. tıız iT'h; ·arı VC' J z. 
mir kuru mcyva ihrnf'at bi.rli~i 
tarafından satın alınd ) h1ısu. 
sunda §ehrimizckki aliıkadnrlara 

Harp vnzıycti dolayısı ile 
memlcketiı:ıızın bir kısım pa. 
muklu ve saır mensucat ihti. 
yaçlarım yurt dahilind" temin 

okul doktorlan t.o.mf'l.ıldıın daha sı. B~ suretle bu fiş.ter lc~betUğt 
Ja bir surette muraknbe edilecek 1 ırde tal h vet:sinc gosterlle. 

haber gelmLr;tir. 

Aı.;ıı.ı • cektlr. tfr. VCAU et bu hususta karar vor. 
mJşttr. Bu suretle o:ta t~dritat mU. 
esaeıelcrinin orta okul kısımlıırm_ 
da. hPr gün mu&}1 en bir saat dok. 

Ecnebı ve Ekalliyet 
okulları teftiş edi iyor 

---o---

Çocuk mecmua ve 
kitapları hakkında 

1 
etmek karrırı karşıemdrı pamuk 
rekoltesinin bu nı"'brnliyeti se
vinç verici bir hfv~:rPdir. 

tor bulunaC3lt ve i<'rıbt'den muayene 1\1 ·r v k"l t' h • ,_ 1 
w narı e a e ı ususı 011.ll • 

Bazı okul idar lE>rınin \"C' sı · 
nıf öğretmPnlerinın c:ocuk mcc. 
mua ve kitaplarını almak husu_ 
sunda tnlcbPyi tazyik <'ttikleri. 
veli şi'kb.y t.lcrindcn anla ılmalt-

lşle aliikııdar fnbrikn ve ima. 
lüthanclet •. imdiJ~n mesailerL 
ni arttırarak günde 3 ekip :le 
çal rr ağ-a başlamıı:ılardır. 

PômU~ 
fivaUarı 

iplığ. 
ve ted:l\'llC'ri yapacaktır· Dİ"'f'r ta. lar umum mtidUrU Bay Nuret. 
raftrın lise doktorl:ı.rı da muhak. \ tin Rchriınizdt>ki ecnehf, ekulli. 
kak surette gün1m b:.rkaç saatini yet ve Türk ı.u usi okullo.rmı 
okuldn geçir.ccek ,.,. talebenin sıh. teftiş etmek üzere Alıkaradan 
ht durumlanyle mc~gul olacnklar. Istanbul ı · t rJ ·· drr a ge mış ır. mum mu· 

· dUr, t ff lerine ba!'ı~ıımı tır. 

tadll'. 
Vekalet okul idarelerine bir 

te~Ugat yaparak tal lıeye hiç 
bir suretle )'ardımcı okuma 
n.c~riyatı için tazyik yapılma· 
masmı bildirmic;tir. 

Rc-1coltcden yalnız 120 bin 
b ı' . ih 

edilecektir. Hnlbuki bu ral"am, 
g-eren senrle>rdc vasatf 50 ita 
70 bin balya arasında idı. fü: 
koltenin mütebaki krrnıı, ihraı; 
edilecektir. 

ükseli or 

Husus! olmllardn ve yııtılı ve ll'yli 
olanlarda, daim! eurctte bir do1 tor 
bulunacaktır. Bınıa sebep ba:..ı hu. 
susi okl.llada son z:ımanlarda ta. 
lebenln sıhhi durumuna karşı g511. 
terilen alakasızlıktır· Birçok hu. 
susf okullarda gece doktorlar bu. 
lunmadığı yapılıın teftişler netice. 

'l'eftişler neticesinde ecnebı 
ve ekalliyet okullarının çalışma 
durumları hakkında kati neti. 
oeler elde edilecek ve bu okulla. 
rın çalışmnlan üzerinde deği§ -
melC'r yapılacaktır. 

Altın Fiya ları ainde tPHbit edilmlıitlr· Bt• vnzi} eti 
6nle.mek Uzere da!.mi doktor bulun. 
ması esası kabul edilmt tir. 

Altnı fiyatları dUn de 10 ku· 
nış kadar yilksclmiştir. Dün 

Diğer taraftan talebenin cetvel. bir altın, bir ara 23,45 lira 11 • 

--<---
Balkondan düşüp öldü 
As.mnlımescitte oturan Mus. 

tafa admd& biri dün oturduğu 
apartmıaı.ın balkonundan dışa. 
nyı se~Tederken birdenbire mu· 
var.enesin.i kaybetmiş ve diışe. 
rek ölmUştür. 

Ceza gören fırınlar 
Dlin Ii'atıh semtil'de yapılan 

konlro112.r nctice>~inde ek. ik ek. 
mek ve fırancala çıkaran iiç fı. 
rmcı ile manda etini koyun •eti 
diye satan ve kaba ka~ıt kulla· 
nan Uç kasap cezaland•rılmırtır. 

Piyasadaki pamuk iplıği dar. 
lığı meselesı hcnilz halledilmiş 
değildir. Pamuk ipliklerindeki 
hissedilir fiyat yiikselişi naznn 
dikkati celbctmcğe başlamıştır. 
Bu fiyat yUk~ek!iği bilhassa 
merserize ipliklerde gittikçe ar· 
tan nisbetler göstermektedir. 

Merserize pamuk ipliklerinin 
paket iiyallan 14 liradan 47 
liraya çıkmıştır. Bu gidişle, bil. 
hassa erkek çoraplarının çift 
başına fivatlarmın 25 - 30 
kuruştan 60 kuruşa kadar ytik. 
selmesi muhtemel görülmekte· 
dir. lerf tanzim cdllece vo mk eık • zerinden muamele görmüştür. 

Ceset morga kaldırılmış, tah. 
kikata devam edfünt!ktedir. 

Aynca 19 şoför ve üç otobüs 
bilctcıisine de muhte1'f suçlar. 
dnn cez..ı. verilmiştir. 

Tefrika Numarası 18 

Hilseyln HUanU Bey, kUçUk oglunun da.ha !tın iden 
mız adalar keşfeden bir Robenson tnhreti kazanmağa 
b~Jamasuıdıın memnun, onun atılganlığından, tehlike
lere aldırmaz görUnUşUnden iftihar duyarak gağtls ka· 
ba.rtıyordu; Muhsine Hnnım ise denizleri, dalgalan, fır
tınalıı.n, ko:rsanlan, cşkiynları batırma getirip oğlu dö· 
nllnceyc kadar köşede bucakta htlngUr hUnglir gözyıışı 
dökmUştQ. 

Aykutun eve gelip giden kend! Ya,.'IDldak! erltek ar
ks.daşlan da hayata bak~ y5nUnden onun haleti nıhi· 
ye&nı yaşamakta. idiler. 

Erdoğanm kendisinden kUçUk Aykuttan bUyUk bir 
kız ka.rdCşi vardı; GU!sercn bir zaman da onu tetkik ve 
takip etını>kt~n kend l'inl alamadı. 

Ylrıni ya.51armda kndıır bir kızdı bu ... Gülseren İ.8· • 
tanbula geldiği zaman onun nrkadaşlnıile beraber kamp 
kurmak için Polonez köyUnc gitmfD olduğunu 5ğren
mişti. Aralarındaki yaş farın pek fazla olmamakla be
raber GUlseren bu tarz bir Ya.eayıg içinde bUyfimedi· 
~den mi, nedir, bir genç kızın evinden barkından 
umk. en nlf!3ll bir yaşın buhranları lçinde kıvranan bir 
takım delikanlılarla birlikte keneli başına llmUr sUrme
mru yadırgamı b. Kocaıımm klz kardeşi lçln bu kamp 
hfk!ycsJni l.,!tikten sonra: "Kim bllir ne kıratta bir 
ınahH\ktur!" diye dU.,UndU vt tannnadığı bu g n~ kt
mı üfet ve abUl.kmdan sUplıP otmek ıazmı gelip getnıı. 
ycceğin.I tay:l.n edemedi. 

Leyi& Polonez köyilndE"n d6nUncc Gülseren onu yn· 
kmdan tükll: etıneğe baslatJı. Genr, (rtirlrliz ...-r gilzı-1 
llğl tam lnk af halinde bJr kız Se\iınli, cnn1 yakın. 
U...sanm hemen çene ini t\ıtup yanaklarmı ok~ıvaca"ı 

l'yor. OMurlar gen ıc, göğUslcr km.rvetlf, b"'l b"c;imU 
\ ı.;~ <'izgilerl zen"'lu bac k' r s:ı -;hm ' il' "7.'ın 

Bir kadın vllcudundo. bir çocuk çehresi· O luı.dar gilııah
l!JZ ve sevimli, tA lç.lnden gtllen siyah ve gilul gôz.ler· 
Hiç bir yapmacığı olmryan, açık b!r ruh tqıdığmı o
turup kalla!P ne, bakışı lle, hnreketleıindeld serbest
lik ve tnhlilikle sl>ylllyor. 

Gülseren, görUmct'Sile kar§ılaşmca onu tMmıa.dan 
önce haklwıdn fena. ııcylcr dti§Unmüu olduğu için ken· 
dl kendı.&nden utandı· 

LeylA, tstanbulda kızlara ve erkeklere birlikte tnh· 
sn veren bir ecnebi llııcslnl o acne bitirmişti; kampn, 
günlerce 6Urcn gezmelere, füıln dn bu mektepte edin· 
diği ku: ve erkek arkadaşla.rlle birlikte gidiyordu· Bir 
"ralık kampçılar, LeylAyı ziyaret için mi, yeyip içip de· 
ntze girip eğlenmek ve fingirdeşmek için mi, Yeş!lkl5ye 
Hüseyin HUsnll Bey köşküne de geldiler. Gntseren bu 
suretle, Lcylbm ahb:ıplerlle de lanı§mış oldu. Sarışın, 
uzun boylu, uzun yUzlU, dllmdllz vllcutlu bir Alman kr 
~. mrif w ufak tefek b!r lsviçrcU matmazel, kalın en· 
seli, kalın kolJu, kıllı göğUslU bir Enneni delikanlısı, 
ince uzun sade bncak, sade kol zannedllebllecek bir • 
Mncar genel, kimi esmer, gib? beyaz, tUrlii. aeklldc, tilr· 
m cüssede ım ve erkek bir knç Türk genci ... 

Gillseren onlan ilk defn bahcenln kenarındaki kutıı" 
luktn ve denize girmek üzerelerken glSrmilfitil: onun 
için hatmnda kalan ilk ve kuvvetli intibalar zekll. ve 
sohbetlerinden ziyade çıplak hallerine, cüsse ve cesa· 

metlerine aitti. 
İçlerinde en gilzeli hiç şüphesiz Leyla idi; gene kt· 

zm erkek arkadaşlarilf' de bu fJkirdC' olncak ki hi!le
r nl ı:ıaklamağn lüırum gönneden, biı lbirlerlni kıskan· 
ın dan, gayet tabii, ıxnınal ve mutnt bir hareket ser· 
b slliği tçinde etrnfında dolBJ':ıyoılnr \'E.' onunla ellefjl· 
' 1 rdı. 

Gtilseren dıthn. f ıı:hı;ını görmek :stemediği için oıı
'nn ıienlz kTVt!r:nıda k ndi " "erme bıraktı 'e oradan 

uzaklaştı. Ne garip bir cemiyet, ne tuhaf bir zihniyet! 
Gülseren Lt>ylil haltkmdald dUDUncelcrlne bir tUrlU Is· 

tikrar veremiyordu· 
• Erdoğan sabahtan fııtanbuJa inmişti. Leyi!, ağle 

valttl gelip GUlsereni bubrak yemeği kendisi ve arka· 
daşlarlle birlikte ycmesinJ rfcn etti; genç kız, ağabey· 
slnin kansına karşı SICÜ blr Yakrnlık gösteriyordu; 
GUl.seren bu da,·cti garip bir haleti ruhiye içinde kil· 

bul etti· 
Kampçılar bahçenin kuytu ve serin bir klSMslnde 

ağaçlarm altmda kendllertne bir krr eofrnsı ba~hyor
lnrd~· Kızlar dn, erkekler de tabllllk ,.e bnccrlklilik ifa· 
de edPn hir ıılı.şkanlık içinde hizmet ediyorlar, herkes 
ia görUyordu. Bir kaç dakika tçlnde tertemiz, prnl pr· 
rıl bir yemek masasınnı etrafma toplandılar ve iştehalı 
i~tl'halı yemeğe b~ladılar. 

GUlseren önce bu ~uklarm pratik kabiliyetlerine 
dikkat etti. 

Denizden yeni çtk~ kızlar ve erkekler, haf~ ol
makla beraber znri!, temiz ve mazbut bir ktyafeUe sof· 
ra ba..,ına geçmişlerdi. Sinema sabnolerindcn yeryUztl· 
ne fırlamış Ç!!.p:ıçullulr, b~tboşluk, yabe.ncı UslQpta hlr 
zilppelik hnvaSY i~inde dolaşan perde kaçkmJan ile bu 
geneler arasında yakrıdan uzaktan 'hlç bir mUnnse.bet 
Yoktu. 

GUlseren bu çocııklarm pratik kabiliyetlerinden 
sonra kılık ve Jayafetterile alAka.dar ol~u. 

llk tanı5tıkları hr ide gen~ kadını yadrrgamıyorlar, 
bfribiılcrlle olduğu gibi onunla da kırk ytlhk ahb:ıp eda
sı ilP samimi, flcn ve rçık bir manevi hava içinde konu
şuyorlardı· 

Gülseren bu çocu·rtarm p.-ntik kabiliyetlerind<'n, 
kılık vı' kıwı.f' .. tlerln<len sonra ncş'e \"e Retaretlctinl 
h"~f'ndi· 

(O•wamı otT) 

1 GıJNDf.N GONE 1 

ııoastıl'ı kaldır
mak ıçın çare 
Y ENl bir kıyafet örneği 

türediğınl hepiniz bili· 
yorsu~uz: Buna "Bobstil,. di. 
yorlar. Belki oğlunuz, belki er. 
kek kardeşiniz, komşunuz ve· 
ya tanıdığınızın oğiu da ayni 
çeşit giyiniyor. 

Dünkü gn.retelerln birinde 
vardı: Bır oğlan babaı,mın ce. 
ketini, küçük kardeşinin pan. 
talonunu giyerek sokağa çık· 
mış; olmu.1 Bobstil. .. Evet Bob 
stil kıyafet aşağı yukarı bu ne. 
vi bir şcydır. Faknt o ceket 
bolluğu ve o pantalon d:ırlığı, 
hususi surette terzi elmden çı. 
karak belli br ~lı bir modn hn -
tinde ortaya sürülUyor. Ve 
Bobstil meraklısı gcnc'er, 
TürklüğUn göğsü ileride yiirü. 
mek nn'anesine tnmamen zıd 
olarak, hewen hemen iki bUk. 
ilim cldiyorlar. 

Hatta, bu iki büklüm v ızi· 
yeti bünyelerine Eıindirmcl· i. 
çin, geceleyin yon ynt"' , ile.. 
rini ~acaklarmın arn"r"'n kova· 
rak adeta teEıbih h('ıc·<'ı';t rlbl 
bir hal alıvcırlar ve fi haha b. 
dar oyle uyuvorlarmıı:ı. 

Gazetelerde her gü.ı bir fer. 
yat: "Bobstil moda., ne za· 
man kalkpra1• ! .. 

Beııce bu modnyı kuldımıak 
için en nrntik yol şudur: Tcır. 
zil ere Bobstıl bkinı inde elbise 
dikmeği merıPtmcld 

ıjı • "' 

Kahve Fiyo.tı 

Ç TKAN türlü ı:mvi larm 
nksıııe olarak k .ne Ll. 

yatının yükct'ltilmiyece,,.;i ha· 
ber verilıyor. 

Kahve fıyatı yükselc<.'t'K ol_ 
sa, bızım Kahvelerd~ ic;ti~. 
mız, "Knh\e., nın de fivatt 
yükselece~ı fitipheeızdır. • 

Ve o zaman. bu fıı8a.tı dahı 
bir yük elme ve-=ilesi f'diııerek 
bazı eğlence yeri ı ındetd kııh · 
ve fiyat1 kımb:'ir neye \'t\'ır? 
Şimdiki halde, bir f;r .('flıl 

kahvenin yüz kırk, yü.z elli ku. 
b ıl ğu r p rru 

söyleniyor, ki bunlar, bir müd. 
det evvel, sade('e yüz kuruş· 
.muş. 

••• 
Sur Dışında inşaat 

1 STANBULUN in.ur pliı. 
nmda, sfir dışındaki 

yeşil snhalara dahi ev yapmak 
müsaadesi var. Gazeteler bu. 
nu, bir müjde gibi ilan ediyor· 
lar. 

Biz de gerçekten müjde te • 
lA.k ki etmeliyiz. Bilhassa Is. 
tanbulun ötedenberi içine dol · 
muşuz. O kadar l:i, blülerimı • 
zi bile, yine içeriye gömmek 
ve sokak aralarımızı birer me. 
zarlık haline getirmek yolunu 
tutmuşuz. 

Stırların içine üşüşmek Bi· 
zans devrinden kalma bir an':ı. 
neydi diyebilirım. Zira Bizan-=. 
!dar, Istanbul surlarını ayııı 
zamanda kendileri tein bir mu· 
dafaa duvarı olarak telii.kkı 
etmişlerdi. Hatta bir aralık, 
- zannedersem imparator T • 
odos zamanında - nnsılı:ıa 
sflr haricinde kurulmuı;; b'r 
mukaddes kilisenin C'tmf mn 
toplanan ahaliyi, evleriJ" bir . 
likte içeriye nlmak için, bu 
duvarlıı.r hayli genifllctilmh; \C' 

ilk duvarm taşlan şimoiki ver· 
lere taşınarak yeniden bir· stır 
örillmfüıtü. 

Bugiin buna lüzum "'ar mı 
ya?_ Memleket hudutları ne. 
redeyse, mlia:ı.fııa hnttı orada. 
dır. 

• • • 1 

Gazetelerimize Da1r 
8 UGUl\ı"DEN ilib:ıren. 

Istanbulun en minimı 
ni gu.etesinin de bir kuru tan 
iki kuruşa cıktığmı oğreııi,,. o. 
nız. 

Bu vaziyette ı:ıal:ıah ı;nıı>telc. 
rf arasında kala ?.ala biz, ve 
bir de akşam gazetesi olarak 
"'Son Dakika,, kaldı ki, halii 
eski fiyatmt muhufozada de· 
vam ediyor. 

Allah nazardan saklasın. 
HiKMET l'tlUNIR 
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·S~!ıir Haberle.Yi 
• ~__.._...,_,..,. ı; 

M ese,eler: y-ö_:iip düşündüA+e-: 
Harp sanayiinde •• • • • 

sürprizler u.nıversıte ıkmal 
' ' ı \ L J , • ;. ı ~ · 

~ ifarhln cııtüstri taıuibatı lı:ılini • t • h ı b o t t • ı ına r nıtıluuiplcrin ]UIJ'P lktıscdl~ ı m ı a D ar 1 1 l I 

!:a11;.!.n~cı:bf~~::~~~r;;~ .. \ 
?~~:~:·~~~:~r 1~~ii;~1~~dr~:~· Talebe kaydına •tevam 0 dılı-yor En fazla 1 

e, cı?.t;luına, ı tıyakluma r:ıy,- U ·'1 • 

!inen onn. boyu ı eğiyorlarsa. ınu:ıu.. H k k T b f k 1 1 • w b t ~ip.mcınlckcllcrin ekonomfübünyı·- u U ve 1 a Ü te er1ne rag e var 
en ele :ıynr ekildc Jıarbin z:ırıırt'.r nin açılma merasimine kadar 

yctifıtirilecektir. 
Jcıim!cıı c!o;":Ul i Hlı:ılclcr ~ydct· . I~tanbnl .iinİ\>ersileşin,de ikmnl 
ll1C?ktcdlr· JUiilisclcrin fitirlcrden, ımt.ihanla.rı p:ızarksi günü ne. 
doktrinlC'rdcıı fl:ıhıı. üstün oldıı~'llı:..a ticclenmietir. 
btmdan a.ıhıı. ~üırl mi al ;:ostcr
ınek ınü~küiılür. 

Ikmnl imtihnnlo.nnda muvaf -
fak olnn talebe :;nv)ları rektör
lük tarııfından tcsbit e<lilmekte. 
dir. 

:\Jubnrjp iiJ ceııl:c lı:ırplcn öncf' 
-ırv.tarıncl.ı. derece fnrl.ı olnmkla 
~taber l'nc ü tri lmklWlı'ta lıir ta-
cı:n r.rc:ı!>!pk'ro s.:ıılaJ·!\t ;;o"!cr- Du tesbit keyfiyeti lmın. bir 
nıc-1.10 idlkr· zamanda tiUriJcrek ün.iversitc· 

Mr.Jrla l ngUkr <' iı:In bi r ı.u~ :ısır· 

Diı;cr taraftan liniversitooc 
yeni talebe kaydma devam c. 
dilmektcdir. En fozla t.nlebc 
'kaydedilen fakülteler Tıp ve 
Hukuktur. Müracaat eden tnle_ 
'benin esas sayısı alındıktan 
so11ra sınıf tc"kilutmda ic.ı.p e _ 
den değişmeler yapılacaktır. 

dır er.ı'lllstıinln saıtecn mctropolıh.· D .. k .. · n 1 o;ılıı.nın.ı.'-r rn.i .. ;.c:ı.Iı.•JwlcrcJr nıiiı.ı un u z ra t ~.hn oldır)"ct~ l.atl:ır ( ndi:s{ri inki5:ı- ~ . c a l m l z 
fıom innpot>unu in m:ılt bir beücf· ı 
1i· lu'>ff'mlC'lıclt>rin IUUil ın:ıöde ı·o 
~tela. m:wd<'fiİ tcı1aıik l'•m i, met.. M ht 1'f 1 k ti 222 5QQ 
l"Opolün ınamiıl <''}Jı:ı.111::. paı.nr v:ı.· u e 1 mem e e ere . 
'-iIC' i gurmt> l IUiİi J1~:ımcfl leli· L 1 ı · !\lu"lcmlcJ.' t .. rih:eıi ~ıı.lnız. m:ı.· lir at n~ m a gön derdik 
u;ıc lJenlnt1c Clc a, Cah:ı Uk 1. ~nğ-
lt.nıJd~ b!le !colonH~i ~ailcc~ far- j Dünkü Hırncnt, bu ny içinde nistan:ı. balık. Romanya~"a zcy _ 
la \ 'c paur ol:ıTak r,cmıUşfü· Al· ;1İ(; gorülmcm~ şe!riJde canJr tin, fındık, ke:ıtan~. !sviçrcyc 
~ya. i~in cta\1'.. müı.temlckclcre olmuştur. kumdan, fındık . Yugoslav-yaya. 
~,rnn drğil. A ''nırı:ıra 'o ,ıün· lbracat yekunu 222.500 lira - .incir, ls\'c<;c 7 bin Iınılık f a.ııul
::r•.la n:u: rıı.n aynı c1'lldo kon- Jır. Bu ihracnt orasında Yuna_ ye, ltalyaya halı satılm~tır. 
ınllltu. Alman' OJıın tezi u tdl: fa.· --------------------=--------
nayı Atnuıny:ı.d:ı. fl'kif;üf~ edecektir· 
lnrı tımai '.\R.M :rJrni mcmlckcfkr- Beden ter b ,·ye s ,· f aa ı ı· -
le, ham m~dıl<' 'c zira.nt memlc-
~\Ctlcri <'ndü~':rl yQrudc :;ctirmiyc

4WWW ıawıı ~ - ~ ,_, .-

Köylü ye el Asker aileleri ve 
~'!:~a~~~~~.rd• \ yardım nazariyeBeri 

köylüye el te~gabları te • B l ' ~D.\. · epey e', el, a kere gıdcu fakır kardeşlcrim:ıin 
min edileceği yazılıyor. ,· . . gozlerıni arkada bırak,mıyaca. k çok hn)ırh i;:ler ~-,inde idık. 
clu. Bu haberin Anado1u- l 111 • k 
nlln he

r """mtinde hakiki 
1 
~ l<len ~ckıcinı, npanım, kakmım atnra - silaha sanlan, , e ''ajan 

-" .apılarmda nöbet beklıyen adam, yu\<ı ınr, mıllete emanet cde~c. 
bir müjde sayılacağmdn }'crı<lir. Hiç kımse bunda yadırganacak hır hal ~ulamaz. 
şüphe etmiyoruz. l-Cur'a neferi, hangi ) ıl, hangi gün ça;:ırııacağmı bılır .Ona go-

Türk köyliisil el tezgtı... ıe ı l•ına·a ){endi ihtiyncmı d 10.zırlamr. Km:ancından bu giirler ıçin pay ayırır, bu hizmet 
• ~\'rini ted~irli b!r huzur i.e b~kler. 

te.ınin ettikten başka pi - J.'d~at bazan hudutlarda nn~ızın tehlikeler belirir. Siya<:i ufuk. 
vası!yr. arzedecck mnl da lar l:ar-.ırır, ihtiras kamgaları esıneğe başlar. lştc o zamanlarda 
C;karabilir. Bunun en a:ıkerlık, ~·urdda51, hazırlıksız uul.ur. \'azife, kurulmus haynt ma-
basit misali Bursa do- Jmıe ınj birdenbire durdurur. Dukkfmlar kapanır; tezgJh!ar hare-
kumalarıdır. ketten kalır. ı.azanç delrirmeninin c.u'- u .kesilir. 

Yalnız burnda bir nok. \ o J 'akit-.iı rı:ikcrliğın ) urdda uyandtrdı~ı ilk sarsıntı, i,.lc budur. 
taya temas etmek iste.. Ve Yınc bu yuzdendır, kı de,Jctçe, milletçe bu zorlu6ıtı yenmek uğ. 
!'lz. Tc:r,galı verilecek runda çahsılı~or. 
körlülerc ıniitemmim 1 -m~::lc1elerdcıı de ~ı>.ami ladL;;enın kdrŞbmda teı:ı~. beyhudedir. Çünkü atlterliğin iş 
surette isUfndc imkimla- s~~~a::.ıncla açtıJı boJuk, \"erim azalı~r, durmadan çalısışla önlcnc-
rını temin etmelidir. bııır. Günde sekiz saatlik iq, üç postaya ı:wnlarak )'İrmi dört saatt' 

Mesclfl dokum:ı~·a. lu~ çıkarılır. Bu noktada yenilmez bir güçlük )·oktur. 
zım ol:m ipliği pa:>.nrdan . Yalnız fazla <.fü ılc kapanmıyan açık, asker ailelerinin büdçe-
tcmino mecbur olursa lerınd0ki çoküntülerdır. l~tc bugün ü tünde durduğumuz ağnh 

yer de budur. 
vardım yarım k:ılmu; o. iur. Tam randımnn al- A !<er aile!erinc y~rdım sözü çıkalı, galiba aylar oldu. En yeni 
mak icin tam ynrdım haberler hflla bu i~in nazarirati} le u~rajıldığmr gösteriyor. Bu d: _ 

''ada nazariye. istim d~ildir. Varsın sonraya kalsın. Müsl>et 1 , 

Türk köylüsü için yeni bu k.:d1r gc,.ikmt>z. T-kila.t meselesini de hemen halledilmesi l:ı-
bir hamle olacaktır. " -zrm 'e mümkün bır j.., eklinde görü' orum. 

Şifa buhnayan 
bir kadın 

• 

'Kendisine üfüren hocayı 
mahkemeye verdi 

1 
!':ahiyclerde Kızılay. Ta}~are ~·e l·ııka Kollan Yardır. Be" 

~r, kendi semtlerinin adam.arı olduklan için.yardım ooeb;k •. 
~ :;,nıa~ı tanırlar. Fakat cervet her val~it cömertliğin tim nli o·. . 

1" 1 ı~m "mil.tar tarhı,. na çok dikkat etmek lazımdır. 
la l-.<j~n paha}·n çıkıyor. Fiyatlar günden güne yukseliyor. n -
d ~· ıhtıyaç brç::ıl{ını .bileven ~rklardır. Her an bu bıçaklar b • · 

a Hll~kinlec--ere1t muhtaçlara sa.plaıuror. Herke;;, gönlündcr. · 
~~~. ~~rı yardım havuzuna atarsa, bu havuz, az zaman i;i .. · · 
~ 1f er 

1 
gan bir deniz olur. Müzakerel~r artı!• yeter, n ıl 

a~ ıra ım. HAKKI SUl!A GEZCi.\ 

<!eklerdi· 

Büy'.ik llarııtt-o "Onr:ı. lıüyü1< ci· y etı• n de yen ,· esas f ar 
han tıa7.arlarilo ,.e büyük denizler· 1 otuGraalna~~tvfC:~~d::~·~~~~ııa, 
ıe nıUruısebcüni kC'slnco Alnı:uı~·a- .r ... .-~._ ctrnrm.-ı. cmpoz.c t tmck isıc;di- Ma:ı.ıif Vekilliği bodcn terbi . mubtclif :zamanlnrda yapacak_ biı· müddettcnbcri ismini işitip 

Cumhuriyet Bayramı 
program ı hazırlandı 

ı..i ha, :ı. bunCıı..n b:ı.-.:..:-. b:r r.cy ol· ~·esi dircktörlUğti öğretmenlerin J:ın sporlar, mevsime göre gös. d~rduğu mcş~u.r ;ı.:;~ruml~ !'~
ınn:Jı. • ~•kullarda'ld beden terbiyesi faa. terilmiştJr. hır !:~aya .gı.~ıp, ~ır dcrdı ıçın 

.. ı f kinı n;!l'.i rl"jlminin t.."'JUcllMi J;yetlcri etrafında. yeniden bazı Ayrıca beden terbiyesi öğret- J !kena~sın~ .. '!!~ırtmu~, faknt b~ 
lıu ~1nr:ı. tla3an."1lnl.tatlır· reaslar tcsbit ctmckt~ir. menleri yaz mevsiminde a:>ir de 1 lt.eakın ilfurugc ra,gmcn dcrd~ 
. Alrnnn cn<l l~rbi folırip ~ı Bu esaslar müfredat progra. - kurs~ 1.i\bi tutulacak1ardır. Bu ~f~ bulmayınca k~zn:ış, hocayı 
ıçlndcdir. Bunu tahrip saJıasmıl:uı mma. ek olarak öğretilecektir. hususta vekalet tetkiklerde bu polıse hnbcr vennı!Jtır. Sal ti Ö b&ft'A '1•s:ınya nakletme:, e naUstrI cep- Burada. b ilhaa<3a. talebenin Junmaktadır. • . T abir hoca, dün scki1.inci as. l g D uz .. k geçi~ resmi J8pll1Clk, 
}IEıfiintle ~ılım gediği knpatm&k m· lıyc ceza ma.hkemcsindc muha - gece vilayet blnuında bir balo verlleoek 
~dır· Banun için tayyare u.sıerı- Belediyede maaş Lut fi " .. ksoy ı"kı" derece ı:kernc olunmuş: .ııe yalan olmıya.n yani mesafenin r · '' Esk'd "f'" ··k nı· "1 29 Teşrinie\'Yel Cumhuriyet bay. 
!hu'aJma da_.. ......... ,, '--dini ko-- · btı~inden ı0tı"baren - ·ı en u uru .S: u { ya. -..., , __ - '" 0~ terfi etti pardım. Fakat kanun çıktıktan ramı programı son ı;eklini almıi 

bir r:ıııııret hafü:l :alma.hl::· Verı"lı"yor t' '-. 1 ·· l \ 'C dünden itibaren bas11maya ba~ 
!rft iMııa n -n ·ı- - - an - sonra \'azgcç nn. .ı a nı~ .guze l "il ·- ~ _ ~ . . anmıstır. Pro~rama gorc 29 Tl\C.. 
, Çc",.toslO\ :ı]n·nd., Jıott"f. ı•o· .I;elediyc ıncmurlarma bu""ın. Ac-.~cFye Re s uran o r um,, ır. S _-lı -,, -. - rl . e M tJfl' riil u u 1 k · rınıcn cl alı gıınü rnb.'lhlc)·in9,10 

,ıonyada. km fnclintlt·rc b:ı: l::nılı· en ıtiba.rcn man,.l:ın Yerilme· l\fon\ ını LO.tfi ı cc n n mu m cmes ı şn. da \Tali ve Belediye Hcisi 'ilayette 
{:ı Jrıkkmd:ı. .,,-L:rırr ,..clmck'·•- yo lıo:ıs::lamca.k. ·tı.r .. ~ t.T.crcUilcr de Ak~y iki derece... bitlerin rclbi icin başka bir gU_ b .kl k • ""'~'· ., t.c -:.- b' -,, L "" k ı t tc rı - eri ·abu. ctme"·c baı::lı'-·a .. 
cllr. 't>a Jın'··r'"n·u 4 h"'kkuku .. il,. a"·lıklarmı bır Jkı 1!Wl zarfmda ırden terfi etti. r.ııc ourr:ı 1 l'nIŞ ır. cal J • J » u-.- • ._ ı ... ~ ,. " ~ r, sonra Tak~imc gıdccektir. 
(lcğildlr· \lma.,, ruım cndü irisini alacaklardır. ' rilmi5tir. :Vali ve ııa1ır.p etmek i 'trdln nırmJelıeilcr 

1 

Umumi muva.zcneckn maa§ a.. Bekcih·e Hcisi iki Musevi çocuğu . T~~imde İstanbul Kumandanı 
<lo eıı.dıi.c;lrl ı urr.ı~·u. meclıur ol· la.nlar d~ bugünl~c manela.. Dr. Liltri Kırda· arasında ile !>ırlıktc kıta.lan ve mektepleri tnaaıı 3~rlncn.k hir Mdlsc değildir· rım alabılcceklcrclır. nn direktifleriyle r teftı~ edecek, saat onda bandonun ln~Uterc i<'iıı , 1171~ et ~o scı.mcr- kendisine verilmis Beyoğlunda Asmalımcscittc ç~la~ğı l stikifü Marşından sonra 

0
o nıütulf'f\ ~dilcl mr: ~ E vlenme / JıizmetJeri hüsnü- Pircnıeci sokağında ;{G numara- dıregc bayrak çekilecek. f\bideye 

tn
""'l ·r ~~~ l o c· ..:ıa N · · ~t 9 çelenkler konacal~tır. ~· kro dünnnın uıuhfeUf mm- ı a ıı..""°' ., t ı ~ oturan esırnın cg u yn.. . 

~kal:ı.rın.a. daı,~lruı: nr-.ızl)O sa.Iıiıı· Mali mü.,:ı.vlrlerdcn Bay Şük Aksoy ç.ankaya kaymakamlığın- CJillda Davit He kardeşi 4 yaşın. Bund~n sonra geçit resmi yapı-
tu-. 1mpıı.r.ı.tor~uk ı:ar<'nl:m ~rosm- ı Ü Yeğinin ıkrzı Ba.yaıı Türkan dan evvel Usküdarda da 3,5 sene da Moiz, dün odada kimse ol- lacak, pıyade ve tonı-uJar l.lk defa 
tlaki 'l · · - ılc Eski Artvin roebusu mcr. ı.· · · :m d ~ b' d ıı · ı ak k •·:. lOı n.r her z;..m:m cm1n bır , Af ,. ~ kaymak..11nlık yapmış vır ıdarecı- a ıgr ır sıra a c erme geçir. o ar ·.ta ·ım halinde rnotörlü kuv-
h.a.Ido lıulucıu:ı;\alıilir· Uö)lO bir iıunı :Mchnıc~ .. ının o~lu dir. USküdar köylerinde köy·ka- dikleri ekmc·k hırağı ile oyna. ve:ler 1.se ):U~)ii!' kolunda geçe. 
hal vuI.uıındn imp:U"ııtorln'.: p:ı.rçs· ı crenQ tayyarccılerımızdcn Mun· nununun t atbikatiylc yakından :ma.ğ·a. b~lamışlar~1r. ceklcrdır. Gcçıt rfsmi devam cder
ıa~uın k~r.ıUl~rioi tıir J,ül halinde 1 t ck!m .. Oko;'ın evl~e . tö. alfilcadar o!muş, köylerde kaldırım, Bir a•ahk 4 yaşmdaki Moi- k.en havada da t~vyareler uça-
nıu~.nfaa <'<lc:tı;Jml'k .. i, ~ani hanı 1 rcnı dwı :ıkı.!11? Park otelinde fidaı}lık, mektep yaptır:mı ~. sular :ı.in, elinde hu~unan hı!:ak §İd. cakt1r. · , 
~ndu"trisini Jrumrnl::.rı t:ıbii o- ~·apılIIUŞ ve 1kı tarafın akraba. getir:misti. dctle Davidin başımı. çnrpmış o ·· 
lur. l '·r dostları lıazrr bulunnrak ye· • ve d~ı·in bil' yara açmıştır. h'tr~~- saat lS,5 ta bir heyet Şc. 
• l>Jğer i •rnftun <'nll~"'tri~i talı- ni yuvayı Jmtlulamış~. _ Son terfii belediyede hizmetleri Daxit l::ıy ~m bir halde f;i~li !I/ ıağıgı zıraret edece.~ gece viUl.yet :rıp tahası ı.a.ri"inıle ,..nmiycttc bu- Gazetemiz de kt'1ldılenne sa_ gözönüne alınarak yapılmı5tır. Çocuk lıastahan~inJ kal:lrrıl. on · _nda b ir balo verilecektir. 28 

11~.n::~n-.ıak i~:a mes::.fcnin b!!.rn...jmıı 1 :ı,dctlcr diler. Kendisini tebrik cdcriı. nıı5br. g~~~e·~ l?az:ırtcsi günü Emin.. 
>un.ınmck 7ı>'"Urcti onun için öc , ________ ......,_~-~-:::;··=========~:;;;;;;;;;.~::::;~;:::::;,;::;.:::::::;::----~..:.· :ın:ın:~s~po:_r~s:al:o:n:u:__:a:çı~la:-
' :ır~.ttir· ( , "\ ~uw••-U11 .. llllEIJl!lll-llllll~llllll~l'll&lllllllllllBlllWUllllllllllllWllll 

• ıtekim HinitM.ıınclrı. Jırrp 'i:uıa- / t - 42 - • • 
,)ii lıurul~:ıld.nl:ır· Bunun tfıulo <'l- 1 • • · ;, 
'tlği nıarı:ı. ~ki s:ınnvJ telakld!d rn· Dans edhoruz· Benim iif_n .hiç 
~•nda ) eni bir tc-liıl:l~irıirı li~nılini 1 ıir fl<'Y olm"ryn.n fakat aşktan hafi· 
ınnıpoze. ctmrM-0 ohluı~nu .. ~~stcr· ı ·<.ı:ı. her şeyi bende bulan bu kadmı 
l'ckte<lı r· narıı unın r.lırouı;u tak- şimdi ilk defa olnrnk kollamn a-

c ırfle dilnJ aııın t~ııtiiistri Jı:ırit:ıSJ • ..,sına nlıyorum ·· Ne enfes vücu-
~ <.'nl ~·eııi fi.t'killrr nrze:l<'ccktir· il~ var· Yurouşnltlığt ne kadar <.:C-

SADRl ERTEM kici .. Şimdiye kndar dans etmiş ol-~: 

Mektep kitapları 
buhranı kahnadı 

duğum bütUn kadınlar, musikln~ 
ahengi ile pva, ynvaş dalgnl~an 
bu emsalsiz vücut ynnmdn. bırer 
tahta kukladan 1.ın~kn bir şey de-

ğilmhi· 
D:ms ediyoruz .. Bu gece bura-

Aşk ve nıacera romanı 

Yazan: •• 
Moris dö Kobra 

Ç,Cvuen: 

Muzaffer Acar 
- Ale!:s, dedi . Mis Burdct Ku

per mfü:nadc istedi.. Kendisino 
Ycsliy:ıra k:ıdar refal:ıı.t eder misi· 
ni.z?. 

- H:ıy hay .• 

. - Yoksa Madam dö Ugcra'yn 
ıade mı E'dcceks.!.niz? 
b - Kabil olur mu ki.. Esa.t;en o 
~ rne;ıum taştan kurtulmak i!;.lıı 
~ylo ~arcı.ket etti" Ben hcdiycmln urnctini takdir edebilooek olnn 
C" v~sa bu kıymetli ta§I VCrC-

"'gun .. 
. M!s Burdet Kuper'c mantosunu f ~~.esi iç~n yardım cdiyonım .. Bir 

ıre clıle i'iaNt ediyor: 

01
- l"te, diyor, beiıi bokloyccek 
an nrkadnş.. Simdi size takdim 

cde~.ın. ~ 

Smokinli lerck M· bir erkek ynnmıızn gc-
ı" . ıs Burdct Kupcr'in elini ö· 

I u~or .. Bu uzun bo ·ı f Jr-H~.:ı munta ' u, (N. ı.u;:ı.uC 
nazik zam hatlarn malik olan çok 

cakt!r. 29 Te.5rinievvelde de Şilede 
7, }~artal, Yalova, Silivri, Çatal. 
cada da birer köy mektebi açıla
caktır. 

30 Ey ıaı Ça~amba günü de Si
lahtarağada Elektrik !abrikaı:ma 
yeniden ilave edilen kazan daire t 
ile Kağıthane Sular ldaresinin ye. 
ni Tersı.1 havuzlarının resmi kü
şadı yapılacaki:ır. Köy mektep!cri
nf kaymakamlar, ha\'UZlarla kazan 
dairesini vali açacaktır. 

BEYOGLU HALKEVl~DE 
Beyoğlu Halkevi Cumhuriyetin 

17 foci yıldönümü münasebc·tirle 
bir program hazırlamr~tır. S:ılı gil. 
nü saat l 7 de Evin Tepcba~ındaki 
Merkez Binasında E\• Koro'.;unun 
söyliyeccğı !stiklfü l\larşi~·lc me
rasim b:ı~lıyacak, Ev Heisi Ekrem 
Tur bir ııutuk söyliyecek, Ev Tri· 
yom tarafından bir konser \Crllc
cektir. 

Ayni gün saat 21 de Parti bina
sında bir konferanstan sonra Tem
sil kolu tarafından "Beyaz Bay. 
ku~ .. piyesi temsil edilecektir. 

Bir çocuk kaynar 
sudan yandı 

Kilçük Mustafap:ışad::ı. otu. 
ran Mehmet adında birisinin 3 
yaşındaki çocuğu Cemal, dün 
mangalı ' devirmiş ve tencerede 
kaynnynn sıcak sularla. vücucu
nun muhtelif vcrlerinden haı;.. 
lnnmıstır. ~ -

Ccmnl, hastahaneye kcldml. 
mIElıT. 

Belediye muhasebecisi 
A nkara ya gitti 

Orta tl'drisat mücscesekrine 
laum olnn o.mi kitaplarının 
Devlet Sammc\'İ tarn.fındnu faz 
in olarak t:ı.şro , ilayctlcrino 
gondc•ild•f.ini yazmıştık. 

ya toplamın bu kadar ~alkı ~ldat
rrJş olduğuma biC' dı> mü~e~sır de
ğilim .. Tnrwnadı1daı1 b~r ltadmm 
davt>t!.nc ko ıuı bu seksen ki§lnin 
hepsi. de ya' b::ıbnd:ı.n ka.~ma ser
vetleri vC'yahut da tcvnrus ettik
leri yüks('k bir nrun ne ınonden sı
nıfa mensup o!nbilntl,'i alclndc kim-

- Şimdi kar§1sındo. t.anrdığmız 
şu güzel ve 5ık kadın bundan altı 
ay <!vvcEnc kadar mahkumların 
giydikleri lmba elbiseyi taşıyor
du .. ::Mc~·um zilmrüdilnü taşıdığı 
yerde evvc:>lco ı 02 numnrn s:ılla.
nıyordu. Serbcctiyi ço!~ ilC'ri götü· 
ren bir hafif akrllr bu cmsııl!ıh ka
dım bana ysıtak arltııd:ı"l olarak 
göndermL::tı .. Fakat ben bi:iylc bir 
dost1uk tesisini ist<'mcdim, cünkü 
onu tamamen de~işlirdiktcn sonra 
siz gafillerin k:ıı'fiısma çıknrntn~ ı 
di!şUnilyordum. 

Mcı;"um ~ümrüdü kazanım kızıl 
kumral saçlı bu güzc-1 kodm b<.'ni 
görüne" nazik tC'be.siimünU C'S~r

gcmedi· 
-- Teı::ekkür ederim, :Mösyö Pa

tC'rııon, dedi·· Yalnız vestiyara ka· 
dar rica C'dccC'ğim .. Baekn bir su· 
areye gilm"k i~in ornda beni baş
ka lı!r nrk11c1a5 bcl:liyor. Artrk 
mevsim bn!jlamış demektir .. lmı:ı· 
nm demma mecbur olduğu no ka
dar muh!t ,·nr· O k:ıdnr ki insan 
uvuyac::ık zaınnn bile bulnmıyor .. 

kek. B~ok ~ık, çok güzel bir cr
suz · . ~assa güzel göU.eri kusu~ Belediye l\luhasebecı.:ıi Muhtar 
yo;. Yil..":Ünde na.znrı dikkati çeki· dün ak~am Ankaraya gitmictır. 

.. Bu l:i~I·lur gctirt!lmi7 \'C bil. 
tun bayılcrC' d1P,ılmıı;tır. Yal. 
nız bazı okul idareleri ve öf:
l'l'tmenlerı t3leb::-<len 1940 tari
hinde bacıılm·" k tap istemekle. 
dir. Yo bu suret'" ~eni bir ki
tap tuhrn.nın:ı ... <.bcb'yet VC'nnek 
1.cdit lcr. 

Vekalet t:ırnfın :ın bütün -0 

kuU r yapıfan ikinci b.r tebli,; 
de ldhbın üıPrind('ki tarih: 
hakılm masını ve ta!C'~nin her 
hangi tarihli kit.abı bulursa. al .. 
nıasma. ınlısaadc edilmesini bil
dinni Ur. 

Gclcrdi· 
Somu bUllin bu efendiler niçin, 

kim.in 1çin istirahatlerini feda .et
mişlerdi? Salonu sUslcycn bu lU~~ 
kadınlar kıymetli tcbessümlerı~ı 
kimin i<;'.L'l israf ccllyorlar?·· Bır 
lınpisnno k::ıc:kmt içln değil mi? 
Bir k:ı.til kadın için .. lnsnnların lm
nununan r.:ı::ı.hk\ım <'lliti fö1rnt ir
siz bir zeıısinin ze..-k için t'lind~~ 
tuttu~u. ycn'dcn hyatn :ıttı.ğı gu· 
zeı bir llclt"..:k:ı.lı için .. 

Ben de sessizce gUlüyorum·· Br 
p· • F• ti . r..~ri~et komedisinin bu cm-;:ı.lsiz i"· 

, .. ırınc ıya ~l 1 . ltihzasını şimdiye kadar hiç b!r za-
. 1 ırınç fıyatlnı ındJ. yuksekl~k man bu kaWır iyi nnlamnmıı:;tım· 
'ardır. Mersin tipi pirinçlcrın Şimdi bUtün bu monden daveUile
Ptrakcndc kilo fiyatları 44. ku. rin knı..,ıı:ına dlkllml"k ,.c yiizlcri-
ı-u~tan 4.G kuru~a. cıkmtRl.rr. ne: 

n· " ı:re ba~rrmak l tcdlm .. 
Fakat h:ıyır! .. Bütün bunlıı..r <'· 

debiyattnn ba.cık:ı bir şey değil · 
Bt-n o gece r,nflı>t.lerini yür.ünc vur 
-nak EUrC'tile bu monden mulıitC' ba
'd1i hUvh·ctleıini öğrclmt>k istc
;ted~m '. Hayır o gece yalnız Do
·~r~.:ıl" ~lk ola1 ak dans etmek zC'v
l:ın! duydum, vi..cucluna yalcmlnıı -
tnn· Ernsalı:iz koltusunu sıcnk yu· 
muşaklığını kendimde' hissettim . 
Büliin bunlar bPndc. yumuşak, mu· 
ni.s ve cndiec VC'ric1 hisler yarattı. 

( ı!I • 

DanslllllZ ton::ı. eıinrc Mis Je
raldin Sanderson i'!n.rct etti- Git
tim .. 

· s~ıondnn ç:l;ıyonız .. Güzel kadı-
nı t"brik cdivorum: 

_ Ces:ırctinizlc herkesin takcli· 
rini k:ızaneınıı Mis Burdet Ruper, 
di,·orum. Demek ki böyle .. camet 
raian gibi batıl itikatlat':ı. ;nı:ınmt· 

yorsun uz-
- _ Bu kadar yüksek St'slc \'C 

kati bir li!ıanla kon~mayın .. Söz 
nramızd \ am:ı ben herkesin önUn
clc bozulınak istemedim.. Yoksu 
bu meıfum tn.ı;ı yirmi dört saat bi· 
le üz('rimdc tutmam .. 

Mis Muhtar bazı miınakalclerle bazı 
odi Burdct Kuper b!zi tn.kdiın menafii umumiye kararları hak-

Yor: kında alaka.dar yc!\fılctlerle goru· 
yö-; M~·ö Aleks Patcrson, Mös· §CCCklir. 

ete S.-uı.~'· -o---
üi~:~:b:uıa dönUp gülerek ilave e- irtihal 

<.li ~~epe benim erkek knrdesim- Niı::- müdafii g""eral Rifal 
r. -.,lenileco.k yerlerde daima ·• """ 

bana refakat eder.. Şimdilik mü- oğlu l:orgencr.al merhum Oı\'it 
r.aadenizi istiyeceğiz .. sızi burnyn ~dı emeklt kurmay alb.'._V 
kadar YOrdug~umdnn dol~'-r a!fmt· Nun Baysel kısa bir hast.aJıgı 
zı dil · " ••tea.k" d"' n ..... tanrı erun. Telefon ederseniz bu mu ıp un aksam .avs 
hafta içinde bir gün bnluş\ll'Uf." ı dn. Çatalc_:c~ıedeki sahilhal1C'. 

.Aınbasi·nın kilçük ruı~sinı:'le sinde irtihal cbniştir. ~aşı bu. 
~~hlanrnıı kalmıııtım.. Hnyrctlcr gün hanef.inden knJd ırılnrak 
çında Mis Burde>t Kupcrle ı;;üzrl Bostancı camiindc kıhn~cak ? 
~rkadar;mm uzakla.smasınr sC'yr<>d!· lan ikindi naınazı:ıı mtite~kqı 
l.ord~m .. Bu b:mim ayfarclRnberi :ı- lçcrcnköyüııdeki a~le kabrı~l • 
l nttıgım ~damdı. nınn defncdilecektır. 

(Devamı 1,'0T) McvliL gariki rahmet cylr:· 
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H l·tıer· t:·--~~, .. ~41 1*.alyan mAtbuııtrnm y&zıta.n } 
Roma,!24 ( A.A.) - Stefani 'A· .. ranko ve Petenle jansr bildiriyor: . ~ ; 

( 1talyan gazete!eri Hitler. Fran-

t 
ko ~örü~ınesini tebarüz ettirmekte 

gör ÜŞ Ü ve bu müh.~~ hftdi~ k~r~rsında ~-
talyanın butun samımı memnunı-

(TJaş trırafı 1 incide) 

1 

yetin! tercüman olmaktadır. 
iki millet ara~ .ndıı mevcut dost- Tnbuna ve Giornale Di'!talia 
!uk ve samim; k havası içinde ce- ı:;::ızeteleri. görüsmenin, l\Tiln-er ta. 
ro.ran Ptmişti · Alman hariciye 1 rafrndaıı takip ~olunan j,-birliği \ e 
nazırı ı;ı·_Fon ı ibbentrop ile !spa'.~- yeni nizamm kmulmast siyaseti 
ycı. ,.ııarıcıyc nr. ~ın B. Sunner, mu çerçevesi dahilinde vukua gcldiğiı ı 
lakatta lıaz:ı· bufunmualardrr· kaydetmektedirler. · 

;,:n(lrit, 2,ı ( \-A·) - Röyter:. j Lavero Fascbta diyor ki: 
nugUn Madı itte verilen malu . Bu mülakat. Falanjist l~panya 

Yangın çıkaran 
plakalar 

Alman ormanları için 
tehlike teşkil ediyor 

Balkan meseleleri Dağ bir fare« 
hakkında doğurdu 

Taymisin yeni bir (Baş tarafı 1 incide) ~ 
başmakalesi Onun için Lanı ile .Bodu,·an vo 

am.lral D2rla~·m kabul t.a.rafroda 
Londra, 21 (A.A.) - Taymls ga:r.e- b11hınmal:ırma rağmen Peteo'ln m. 

Clermont - I· ·rrand ., ı (A !\.) . tesi ba;;ımakalesindc Balkan .mcselest. t'ı·zen"nc l>r. te•·lir reddolon· 
,· ' • ·• · ı ni bahls mevzuu e.ıen'!lt t ' Z< 11mle !JUn- ran " 

- Jurnal gazel ·-ı rc.n~m çıkaran• 1 !arı _yazmaktadır: mnştur-
o'akal:ır hakkı la ~unları yaı· J "Almanıar, ltcndllcrıno ı~omcrı lıa· Hitlcr tara.fmtlan Fnın~nya ya.-
nktaclrr: ~ ı inleri taı·afındnıı te!llını eı.lılmlş olan pılan bu tekliften bir !,;aç giin ev-

. · · , l . . . \ Romanyadaki Jıı\kiınl;ellcrını takviye "l 
lngılız na\a. ıwetlennın #.yan etmekle meşgul tıuluhmaktntlırlar. vcı Çörçilin r.ıdyoda Franıııız m1. 

o::ın çrkaran phıJ, ı!arı kullaruna'3r nglltereye karşı olnn \'aziyclc gelin- Jetine hitaben sö~·ledij(i siizlerin 
ıhtimalleri, kolaylıkla vanmak"ka· ·e, Taymls gazctesinlıı B:ılkan nıuha- ~ıtna .. rıu daha i); anlryoruT.· Di· 
biliyetindc olan ı\lma~ ormanlan ıirinl.n tahminine göre, .ı\lmar..yanm gcr taraftan yine üç. h<'' ı:r;ün ev• 
hakkmda b- "k d. 1 "" d emirleri aıtmda hareket eden lJemir· vel !\lnre!;al Peten'in ::\.·eni Frans1z 

. ~ıru en ı~e erv uyan il ınuhatızlar htikümetl, petrol kuyula· maktadır. h.ı~ın kuru roguklard: I rınm müdafHıtsı temin edilmeden e\•- cleYletinin siyaıwtini efkirı nmoml{ 
çalıların ~uları çekilerek bunlar, j h•el ~mba~ı.Iım~u edil:n.elcrme m<Uıi yeye izah etmek için yine nıdyo Jlo 
çabucak yanabil~cek bir hale gel· ola.bilmek Umld.ı ile, vakı~ kazıuıarak nrşrettiğ:i mesajın se~pl€.'rini talı•~ 
dikle · . , ~ k d ·· t"' diplomatik mtinaııebetlenn katedil. min rdcbiliyoruz. i 

rı zam3n: a.e,. o a a:. sura •t:· mesini tehir etmeğe çnlrşmııktadır. t yayılacaktır kı. yangınları onlemek Almanyanm Yunanistana da ınU.da- ng-lliz Başvekili Jmıaca Fransız 
pek mü~kül olacaktır. hale etmesi, ltalyanın yapmakta ol- nnılf'tine ~öyle diyot'dn: 

Boğaz dıtında bir 
balıkçı kayığı battı 

5 tayla boğuldu 
EYelki gece saa.t 21 raddeledndo Kil

yo.ıı önlerlnJe balık tutmağıı çalı,an 

SUrnıenelı KemaletUnln balıkçı kayı
tı. birdenbire çxkan fırtınaya ;. tutul
ınu,, ;indeki tayfalar, !ırtı.nanıu Dld 
deline ehemmiyet vennlyt>rtk avlan· 
ınağa devam etml~lerdlr . 

Fakat, .ııert hava glttlkço l•l azıt· 
uıı;ı, ve biraz sonra KemaletUol.n bıı.• 

bkçı kııyığını kayadan kayaya tarpıı. 
rak batırmıştrr. NeUcede kayıkta. bu· 
Junan 11 tayfadan be~l boğulmu,, 

. diğer altısı tahllsly, vesnltıl• kurtalıl 
mı,tıı-. KaybOlanlarm l..!!tmlerl ;ıunınr• 

dır: l 
Sfirmenell Aslan oğlu SUleyman 

mn.ta göre, Ilitlcrle general 1'.'.r~.n- ,· ıle Mih\"cr devletleri arasında şıkı 
ko arasında dün yapılan goruş- dostluk ve i~birliğini kati surcttı; 
mc~öğleden sonra saat ~30 da teyit etmekle kalmamış fatka aynı 
başlamış ve saat 6,05 de ~ıha~:ete : zamanda, !ngiltermin hpaı_ıya_d~ 
cnniş ve ik~ buçuk saat s~rmuş • esasen y:ırı kaybolınu5 mevıılerıı:ı 
tür· Görüşme, Fransanm ışgal al- muhafaza ecletilınck husu~undakı 
tında bulunan mmtnkasmda küçük son limitlerine de büyi.ik ~ır darbe 
bir hudut istasyonunda FU:ırerin tcskil etmi-:.tir. lııgilterenın ebedi
tr,...~indc vuku:ı. gelmiştir. yen !span;:adan t:ırdcdilece~i gün" 

Fon Ribb~ntrop ve Serrano Su- geçikmiyccektir. . ~ 

~ Münchner .Nnıeste Nachrichten d':'ğu. tazyik!eri takviye et"!ek içindir: ''Fransa fngilter<>ye ;rardmı ede· 
gazete<:i bu tehli'·eye kar<:I kovmalı;: Turkıye ıhtiyatkfı.r ve !aKnt 11.zımli cck Yıırlyett.e dt>~I"" biz<' Pn!!',.l 
. . - . ~ . :. · bulunmaktadır. Rusya dn ihtıyatlı olma..111rn. Biz Amerikanın yarc1wıı 
1ç_ın ~U tedbırleı ı tm·:;ıye etmekte· davrıınmakta, fnlrn,t Bukovinya ve ile bu harpte mutlaka Alma"'·aya 
dır: Besarabyada aııkeri harekat yapıldığı · · 

Balııban. Sürmeneli ŞlikrU oğlu Temel 
Gil'llii~ o*ıu, Sürmeneli Mehmet Ali 
o;ııu HUseyin Bıyık, Sllrnıenell Meb• 
met oğlu Dursan Bal ve gene SUrme 

1 neli Omer oğlu Yu'.!ut. ·~ l 

nt'r~mülilmttn. ha.zır bulunduktan Alman ga1.~t :lerl no <liyor? .. 
sonra. aıalarmda da görüşmeler Bertin, 2·1 ( A.A.), - D.N.B. 
yapmıelnrdır· bildiriyor: 
+Hitlcr. nazi jnifornıası taşmıak· Alman basmr, başmakalelerinde i 

~.a .idi· Gcncra: F~a~ko ise askeri F~hrcri_n, General Franko ile yap~, 
unıformasım g ymışti. tıgr mulakatı uzun uzadıya tefsir 
Akşam, llit1cr, vagon .salonun- etmektedir. 

da:" general l'ranko şerefine bir Deutsche Allgcmenie Zeitung 
ziyaf<'t.wrmi5 ve bu ziyafette BB· diyor ki: 
\'cın,Ribbcnt~~P ve .~uncr'den b~ Akdenizin kapısında bulunan 
ka rt>smt tcblı ;de mukaıerclc>re iş lspanva Af ·k . d "! k.. ·· r k t •. 

1 
··gt ·ımemiş k - • rı a) a ogru opru 

ıra,. • e mış o .ırak go eı:ı . unnak suretile ornadı·•ı rolü ve 
bulunmakla b: mbcr Alman .ordula- MihYcr devletlcrinfn taklp ettikle 
rt"" ba.c:kumanr' nı mareşal Fon . J • -
Briuehitsch iİ; !spanyanm Berlin rı. ledefı t~şkil eden Ieni A~~pa 
büyük eW.si Espinosa de las :\fon· ~ı:-a~~nda ı~gal edecegı me\'kll çok 
trı·ns da l;azır bulunmuştur. ıyı bı~ıyor. . • . . 

Hitlcrin treni,~randevüye öğle • !ngılterenın ananevı sırasetı: 
den sonra saat 3.30 da, general ~sp~nyaya onaltıncı asır usu!lerı 
Frank.onun treni de biraz sonra ılcrı n:~amele yapmaktır. Bu sıya
gelm:ııti r-~btasyon, İspanyol ve Al· sete ~orc, lrspanyol arr_nadasmı:ı 
man ııayrakları ile süslennıiş bu- ma)ın ve N.cl~~n:ın den~z. za:en! 
Jıiirn)·nrr'lu· 1Jı; Alman piyade hö· tarıhle ebedı lıadı~cler gı?ı. tel~~ 
!ii~U ihtiram resmini jfa etmi~tfr. olunmaktadır. Ve bunun ıçındır kı 

General Fnnko H!llerle s~- kuvyetli bir İspanya, Akdeniz·sa
rni-!lurctte 'cdal~ştıktan sonra, hasında İngiliz tahakk~ü plan!~ 
dün akşam M1drite dönmt'k üzere nna uymamaktadır. lngıltere tedıp 
rıinde\-Ü malt: ilinden hareket et • tedbirleri Ye ablukanın genişletil-
mi;;Ur. .o • mesi ile, İspanyayı bu harpte. de 

..,. zayıflatmaya çah5mrştır. !spanya-
l'\Jıırc~l Prtc ole yaprlan mülaknt ya, Jngiltere kadar fenalık yapmış 

ı·rıui.ı:;acfa ıı·r m:ılı:ı.I, 2-1 (A·A·) \"C zarar Yermiş başka bir memle.. 
-.D·N·B·: ket yoktur. 

RMmt tcbli~: Fakat miin·er devletlerinin mü;J 
Führcr. lmgiin, Fransa devlet cadclesinin manasmr anlayan·vc 

reiai"vc B:ışvekil Mare~al Peteni bu mücadelenin ispanyayı. uzun 
l;abul etmiştir· Almanya lrnriciyc zam::ınlarchr süren Jngiliz tahillü-' 
n:ızırı B. Fon Ribbcntrop He Fran· mü allmda ezjlm~ktcn kurtaraca. 
sıı .. Enşvrkil muavini n. Laval da ğım bilen yeni bir hpanya doğ
gtirüşmelerde hazır bulunmuştur. muştur. lspanyarr buna götürecek 

b'ld' k d' galip gclecej:b: ,.e o vakit Fran.,:n , 
'-1< Terkiplerinde foc;for bulunan 1 ırilmc te ır. da. kurtara.cam.,,... · 
T JAk 1 .k d kl za· Mihver devletleri için Romnnyanm ..... 
~ ang,m,p ~ a arr, ~. u~u u an en büyillt ehemmiyetinl, petrol kuyu· Mareşal Petcn'e ~ellncc, o rl:ı 
man kendt fP' kendı!erıne tutuşma Jarı teşkil etmektedir. Anca it Roman. Alınanyaya hl1ap ed<'rck ~ylc c11· 
hassasına malik i bulunmaktadır. ya Karadenizde de stratejik bir mA.na yordu: 
Bunları el ile tutmak katiyen caiz ıfade eder. ''Almanya i~in iki türlü ımlh :rn 
degrildir. l\1asalar vc"·a buna kar~r Ege denizini ve ç::ı.nakknle yollarını ~ J ~ kapamakta olan Yunanistanın vazt· Iu ,·ardrr: Biri g~miştc olduj{u ı:I· 
metler \"asıtasi!e ele alınmaıdır. yeti bUsbültin ba~kndır. ltnly:ın d,es· bi Fransa ale3·lıinc bir tazyik snl-
Ani tutuşma tehlikesine karşI pla troyer ve denizaltı gcmilerınin Ege hu, öteki galip i~in c:mlı bir '!ulh, 
kalar \'Ücuttan uzak tutulmalıdxr. denizinde scrb<'stçe seyrüsefer ctmege bash:alarr için saadet yaratan bir 
Bu plakalar açık hayada, çakıllık milsa:ı.deleri olsaydı, mihver devletle-. rlnin şarki Altdeniz<leki l)uv,·ctıerl suJJı. İkit1en hirinl tercih etmek ip-
sürülmü5 ı tarla Yeya taş döşenmı-; artmış bulunurdu. Eğer ltaıyıı Ege Hda. ~alibc fakat sonra. da. mağlfı· 
bir yol üzerine götürülüp y:tlolma· DeniZlnde üsler teşkil edecek olsa ve b:ı aiHir. Eğ<'r Fr:ın~ için biit\in 
lıdır. ~ Alman kıtaatı da Romanyadan But. yoUar lmp:ınrrs:ı biz ,ine bcldl:r-c· 

Bunları nakletmek için su doldu ~aristana. geçse, ·rurklye için vaziyet • . 
' d h~ tehdı.tka. ı du ''un ı · t <'Piriz YC ıztıraplara. fah:ımMül <'d<'-
ruımus'tenekeler kullanmak lazım· a. ... r 0 ur · .... t nıs anın • . stratejik ehemmiyeti bunı,ınla d:ı kal· c<>ğiz. Ve eğer diinya iiurin<le bir 
dır.• Fosforun ·buharatı zehirli ol· manıaktadır. Se!A.nlk, Vardar va<.llsl· ümit yüksellrl"C biz ff'liikrtlcrimi
duğu cihetle. yakılırken dikkat nin kapısınI teşkil etmektedir. Vardnr zc ,.c ıztırn.plamm7.a. hiil.;im olahi· 
etmek icabeder. Yanmakta lif olan vadisi ile demiryolunu ihtiva eden Ce- lı><'c~iz. Zaferine hakim olaeal< bir 

bı·r pla"ka''I'!=:o'"ndu··rmek ı·çı"n u··z,..rı'ne nubl Makedonya ile SelAnilc limanına .,. U k 1 ._. 1 ~ · ı 
:1 - '- Bulgaristan göz <.lfüml~tir. ,.,a Jl arşrqnıc a. ınz 'e maj,\'lıı Jivr•. 

cereyanr~iddetli olmamak .... üzere ltatya. ve Atınanyanın nil1at ga.yele- tlmlze hakim olabitiı'Jz.,, 
su fı<ııkırtmakııazımdır. ·ı. Aynca İ rl, Yalun Şarktald lnglliz kuvv~tıerl· Görülüyor ki J\l:ı.rrşal P('tcn lı>· 
fosforun '"etr:ıfa' parçalar, sıçratmak nL mağlOp ederelc, Mısır ve Süveyş ~ilt('re ile her tiirlii ittifak -.iv:ı.,r-
tehlikesi de avrdır. Munich'de bir lnkanila~ınıd fethetmclc vıe Agekçdı'remniezkdtcikrll tini terketmclc ,.c intikam hiıılrrl · 

g ız onanmasmı e e • · b" • 
eczane yangmı esnasında, t etrafa Böyle bir gayeye bir hamlede vasıl nı ır fa.rafa bırakmak "ltll'rfılr Al· 
uzak , mesafelere sıçrıyan küçük olmak imkansızdır. ~unıı.nlstan muka..' 'manyaya. makul bir sulh teklif ec1i
~osfor;parçalannın, '-kendiliklerjn~ vemette sebat ettikçe, TU.rkiye L5tlk-, yordu· Fransa için hnntJıın daha 
den, tutuc:tuklan1mü-:.ahede .. edilmiş l~llnl muhafaza eylcdil,çc, Sııriyecleki, ilerisi de beklenemezdi. Fakat !\la-

. • .aa-: CPlmı l<'ransızlar da. mihver devi.etlerine ~a·. reŞal Peten'in bPkledi;:.: Hitlcrin 
tır. .,.. if't:ııı...,..., • ~ı;, <t nıanıen boyun eğmekte ımtina gos·ı . . .. .. ~· .• 
; Plakalannt.oü~tüğüçıç~J:!tu~n terdikçc, mihver devletleri için, Gra-~ tckhfınc1e ;onıkm<'ml~tır. Tabıı o
müddet~müşan'ede'altında_atutul{ ziani'nin bu kadnr geçlkmlıı olan gar· )arak Almanyay:ı karşı tamamen 
ma1ıdı~.~~•k1ük''fosrŞr;_k;rnitısı~ be doğru. ileri hareketine yardım muş· irh: bir nriyette olmasma rağm<'n 
nınlltopla~olmasma çok"'''fük·· kuııeıımektedir. \ Fransız bökfımeti tarafından rcdlc 

l:at;--etm"k·ı· er. , o- TUrklye, Alma.n boyunduruğu altı-~ k:nşılanmışhr· 
• <- na. . geçerse Surlyedekl Fransızların 

1 • .., .. " • şimdiki mulmvemct pollliluı..smda de.1, ASIM US • 

• ı·ng·ııı·z tayya· relerı' ~ ~::p~:e:~~::ı~~e~p~~,~~~l~:~~r.c~:· _R_u_z_v_e_l_t_ı_n ____ _ 
l bili.ı:sc ltaJyan ve .Alman Jmvvetlerinl nutku 

Be r 11. ne hucum ~ı~r1r:::a~cl~~ı:c1Flifstfud~kr l~~ü'i; 
kuvvetlerine !'arşı istimal elmelt ka
bil olabilecektlr. Böyle bir hareket ise 

etti· ıer ııon zamanlarda hara.ret derecesi itidla. 
kesbetmlş olan Libyadaki ltalyan 

9 
·( Ba:J tarafı 1 i 11cide) , 

Geçen 5-enelcr zarfında bütü:ı Fr:ınsııcla bir malın!, 24HA·A·) yol, hpanyanm. ~imdiden l\kdeni
- Fiihrcrin Fransız devlet reisi zin iki tarafında l;er.disini göster! 
Maİeşal .retenlc görüıımesi hak- meye ba_şlıyaıı yeni nizama faal' 
kftda, D .!\'.B. ajansı, a!';ağıdaki surette jştirakidir. (Ba.ş taraf~ 1 incide) , 
tafsilatı nlmııııtır: Röytere ~i>rc ~ 

:ımvvetıert için bUyUk bir yardım te~
kil eder. 
• Eğer Ege d~nlzindeld adalar mih
ver devletlerinin tazyikl altında. bulu
nacak yerde BrHımya lrnvvetlerl !<;:in 
birer Us teşkil ederse mihver devlet
lerinin TUrkiyeye kRr§ı olan tehrtitlerl 
mU.him surett:ı azalır ve Brit:ınyanın 
Şark1 Akuenizdekl vaziyeti Jmv\'ctlen. 
miş olur. Demek ki, Yunanistan bir 
askerl yardmı talebinde bulunur ve 
yahut bu memleketin de Ronıııny.ada 
olduğu gibl ltendiııinl hareltct seılJcs
tıBinden mahrum edecek bir tecavüze 
maruz kaldiğt görlllecek olursn. n.lııın
cak tedbirler blrlncl derecede clıemnı.i· 
yeti haizdir. Bizler gafil n\'lanacRk 
mevltlde değlllı:. ÇllnkU vaziyeti ctra. 
fiyle tetkil>: etmeğe ve buna !<arşı lca
beden en mUkemmcl tedbiri lttih:ız et
meğ"e bol bol vaktimiz vardır. 

dü~üncelerim dünya ~uihünün, '{ 
bilh::ıc:sa Birle~ik Amerika ve b;:ıtıJ 
yan küresi sulhünfüı idaınesineı· 
matuı bulunmu~tur. Sil:1hl2ııma· 
mızın ı:tayesi, ne hir tecavüz lıarbij 
yapmak, n~ fütuhaLta bulunma~ 
ve ne de bır yabancı harbe müda·ı 
hale. et~1ı~ktir. Tekrar f'~iiyonım:I 
partımızın programına rı:.ıy('t et
mekteyim. Yabancı ~arbe i~tirak 
etmiyeceğiz. Ordumuzu. donanma4 
mızı, \'e ham kU\'\'etlrrimizi, ta-. 
arruz nıkubulmadıkça Amerika.nın, 
harici11de harp etmc~e g'öndermıye~ 
ceğiz. Ben sulh için çalı~makta·, 
yım ve hayatımın her gününü 
sulh için çalı~ma~a h::ısrrdecei.{im. l 

Fi.ihrer ile Frans1z dcYlet rc.!si Londra, 2J ( A.A.) _ Röyterin • Lon<lra, 21 ( A:A.) - Ha var 
Mareşal Petcn arasmdrı, Frans1z d . h . . nc1..aretinin tebliği: 
n .. ,·-..... . -ı~. r hcvctı· r"i" mııaYini B. La- iplom;;ıtık mu amrı yazıyor: D.. h"l ··a f t e ...... " "' .. " Hitler - .Franko mü!iıkatı· her- un, sa 1 mu a aa ayyar -
vnl vr- Alman hariciye nazın Fon · · leri, ~im:ıl })denizinde iki düş. 
nihbcıntrop da hazır bulundukları kc" için bir sürpriz tc~kil ctmış g1.• . . . aff k . 

bidir. Führcrin sekiz yüz kilomet-' man iaşe gemısını muv a ·ı-
hald(' yaprl:'ln görüşme ,,bugün . ak- relik bir seyahate katlanmasc bahis yetle torpillemişlcrclir.~Diğer. bir~ 
ş:ını:ı. doğru. meş.gı.ı~Frans~z .... top - mevzuu olan mc5.clelerin ehemmi- gemi, ~iddelli mitralyöz ateşine 
raklannm küçiik bir istasyonunda l maruz bırakılmı .. •ır. 
Führcriıı hususi treninde vuku~ yetine dclfılet etmektedir. ki bu. 
t;rlmlştir. çuk saat süren görü~me programı 

1'.fC'ş;ııl Fransa ile gayrimcşgul J1akkında ancak tahminlerde bu-
Frans:ı ar:umıdaki sınır hattmda lunmak mül)1ltündi..'ır. Fakat, ~u ci-

./' hJyük !'iç~ 'Abetz tarafından ka~ı~ hct m:ıkul bir surette 5öylenebilir. 
lana..., mareşal Petcn. refakatinde ki, MihYerin Sunerden elde ctme
PR.'iVCkil muavini n. Lava! oldu • sini ümit eylediği ~yi şimdi Ge-

, i:'UtJıald~. millakat maJıalli;ıe oto- neral Frankodan elde ceebilmek 
ıno'biUe gelmiştir. Alman ordusun- kin bir te~hbü~te lmlunulmu~tur. 
dan bir tabur, Fransız mareşaline 
ı>eliı.ırı. resmini ifa etmiştir- !stas • 

, yont:n metiıulindc, Franmz de\·let 
,. :td~-rıfarmı. Almanya hariciye na· 
, zırı::ıron • Ribbcntrop ile mareşal 

1 
KC'itel ve :protokol ı-;cfi orta elçi 

ı FC1:ı • Dürnbcrg karşılarn ış \'(" !:en
.> <li ,.., • •• " Jı ususi tr'enc kadar rcfa -

ı:~· t' •ştir· 
i• ı • r, mııreşal Pcleni ,-agonu-

m • ., o:ıünrlc lcarşıl:unış ve görtiş
mc1cr Fü.!ırcrin va"g-nn salonunda 
~ aÖı'~ışlır· 'l 

lngiıtere 
Amerikadan 780 
milyonluk harp 
malzemesi aldı 

\'a~ouı.;lon, 2 t (.\.,\J - İngil
tere, harbin ilk r.encsi içinde Ame
rikndaıı 780 milyon dolarhk harp 
malzrmesi nlmı:;lır· 

1 cylfıl tarihinıle Amerikanın 
i1ıracatının :\ üzdc 36 st !nı;:-iltc
reye yapılmnkta idi. 

Dün, :;-ece, bombardıman tay. 
ya relerimiz, Berlin •mmtakasm "! 
daki hedeflere hücum " etmiş, 
yangınlar ''e infilaklar vukua 
getirmictir. 

Ayrı tayyare filolarımız, Em 
den limanında demir ·yollarına 
tezgahlara ve antrepolara mü· 
tckasif bir hücum yapını~lar. 
dır. · 

Bombardıman tayyarelerimiz 
Almanyad:ı ve düşman işgali 
altında bulunan arazide, başka 
hedeflere ele hücum etmi§lerdir. 

Bu hedefler arasında, Magtlc. 
burg ve Hanovrede petrol tesi • 
satı, Bcrlinin ı:ıarkmda )Ianov. 
re civarında ve 7 Franlcfurtta 
marşandiz istasyonları, •· şimali 
''e garbi Almanyada." fabrikalar 
ve denıiryolu iltisak nokt:ıları, 
Lokvan H:ıllnd ... dokla.rı ve bir 
c:ok diişman tayyare meydanla. 

i Taynıis gıı.zetesi mnkıı~csine şu 
sözlerle nihayet ·\'ermektedir: 
, Elimizde bulunan menbalnrın ı;cnlş
llği ve bu hususta düşmanın 7.aiC v~
ztyeti nazarı dikkate nlın:ır:ık tRlbı,1< 
ettiğimiz mU.dnfnn. politikasının men· 
faatıeri Yunanlstanın islikl:\llni kay
bettiği gün ortadan tam:ımen kalkmış 
olacaktır. 
ı DeyU Telgraf gazet<'sinln diploma· 
tik muhabiri, Bril:ınya sall\hlycttar 
mahfillerinde hll.kim olı:ın kım:ıııt .Al· 
manalrın Boğnı:l:ırn dut!:'rn clC'rlıal yl~· 
rüyeceklerine dair Jılç bir clclil ml!' -
cut olmadığı m<>ı·kezlncl'.-dlr. Jl.·1HB 1 1J.~ : 
fih, bu yUriiyUş şilphNıt7. oınra 1< 11 mantarın nlhııi pl!UılRrınıı d:ıhll~:ı~ 
tnırlltcrenin Atınn sc-firi tnrııfıtıı'' 

1 y nnııls :ının 
gönderilen rrıpor arın. 11 

1• • ril~inl 
mihver dcdctleri tnr:ıfınd:ırı ,en hiıki· 
B'.llkanlarda lt:ılyan "" p.ın;n~ .. ı hlr 
mlyeti altımı. tlliştircccl• ııcr 13 hUtU 

Gi5riişm elcrden :;cın ra, Fiihr<'r, 
marrc;;al Petcni otomobiline kadar 
t<'ş~ i "tmiş ve mareşalin harcke
ti'rsmıı;md:ıfda askeri mcr~sim ya
ııılr.ıı.,ıır. 

.ı\yııı srııc içinde 1ngUtereyc 53 
milyon dolar kıymetinde 743 tay· 
yare r,öndl'rilmiı;tir· rı ,·ardır. •• 

TaY}\ırclcrimizdcn bir 
kayıptır. 

harekele karşı cl'-ıde mıııın~; 1 n 
tanesi v~ııııit ile mukaven1et c-tın<>ı;e ı~rar 

verdiğini göstr.rmcıttc oJdıığuna )az-
I\"elrr ı;örii":>iilc.Jii? Romanyada Nasyonal •• * l':cvyorl:. 24 ( A.A.) - Hiller - Sosyalist partisi 

Lavıl ve Ilitkr - Franko müla- k l Loıulra, 21 (A.A.) - Hava 
katlarında :\Iihvcr devletlerine uru uyor ve emniyet. nc1.aretlcr.inin tebli -
Fr:ın ,ada, ŞiJıali ı\frikada ve Su- r.iikr<'~, 21 (A·A· > - n .N-B. a- ği: 
ıfrcde deniz ,·e hava Ü<>leri terke· jansmın hususi muhnbirmdcn: Münferit surette hareket e. 
(1 ·1·1n1,.,:1n1•11 bahis mevzuu oldu!Tunu Tiom:ınyadakl Alman ckalliycti-~ , " den birkar. ciiişman tayyaresi, 
cıym n.ıdyo ile bildirmektedir. nin.,:_cis.i E. Şınit dün radyoda .söy~ bugün sahillerimizi aşmı~lardır. 

l\ tihver deYJctlerinin bu suret\• Jcdıgı hır nutukta Alman eke1lıyeti Londra mm takasına, Kent ve 
çok geniş bir ~ahada yani Akde_ \ un:ıurlarınr ihliv~ ed ecek. ~l~n bir Hampshire kon.tluklarına ve 
nizdc <l<'rr·ı Centıb Atlantik deni- nac;~·on:ıl sosynl:st parlısının tc-

t=. • '.ıl'kki'J" ·· ı b · r Soncrı:et kontluğunda kırlara 
1h1de de ı:::cnis n;sbctte bir taarnı· 1 unu ı:ı ~r ''('rnu~ ır. • birkaç bomba clUşmiictür. 

nıakt:ırlrr. 
--0---

General 1-larington 
öldü 

Lonllra 2-1 (;\·A·) - hp::ınyn 
dahili ha;binin lJ?.yük bir ku:ı:ııt es
nasında. Ccbclultarık v::ıfliğlni 
yapmrş olnn g-('ncrnl 8ir Çarl:ı: Ha
rİ'"'lon dün Çcltcnham'da ölmüştiir· 

-< • 

Y unanistanda 20 .. 
muhtekir sürüldü , , 

Alina, 21 ( .\..A.) - D.:\".B. bildiri• 
lhor: 

• Gizli olarak yOksck fiyatla ~eker 
satım 20 klşl sürlilmUşllir. Eu ~eker• 
ırrl satın nlanlar d:ı. ıllı-HlmllştUr. 
ounlar ~rasında 30 drahmi !iy:ıtl:ı be" 
ol~k:ı (bır okka tnkri'ben 12Rıl ı;ram· 
tlır) şeker satın atan Uç g:ızete mu· 
ıınrriri de mevcuttur. · 1 
Isveçin benzini bitiyor ı 
S!ol<halm. '.!i ( A.,\ .) - 8trfan! 

:ıjans1nclan: 
1sveç de\'lcl mahrukat ensLitüsü, 

bl'nzin. petrol ve madPni yağlar, 
t evziinc 30 ilkteı;rindcn sonra ta- · 
ınamile nihayet nrilcceğini bil· 
dirmiı;tir· 

Romen • Macar ticaret 
müzakereleri durdu • 

Ilmlı\pc-stc, ·~..ı (A·A·) - Romen 
r.ıurahha.s heyeti reisinin noman
yıı.ya <}:ı.ğmlm:uu ü:ı:crine :.Macnr -
Romen iktrsadi müzakerclorl dur· 
muştur. nu müzakereler iiç harta· 
danb('ri d<'v:ını etmekte idi· · 

Bir çocuk tramvay 
altında parçalandı 

Dün akşam üzeri Galatada. Ne
catibcy caddesinde feci bfr tram• 
vay kazası olmuştur- Ortaköy -
Aks::ı.ray hattında işliyen 1093 nu
mRralı Yatman Bf'kirin idaresinde· 
ki motri!'!e atlamak istiyen 11 yn· 
şmda Burhan ismiııcle bir çocuk 
muvaıene1:1ifil kaybederek dliıımüş, 
ark:ıdııki 674 numaralı romorkıın 
altına dü:şE'rek parçalanmıştır· Ço
cuğun cesedi bir müddet sonra 
kal<lırılmıştrr. Çocuğun Tophanede 
Kı!ıçalipaşa mahall~inde Değir~ 
meı. sokağında oturan vapur ateş· 
c;ilcrindr.n Hüseyinin oğlu olduğu 
anlaşılnııı;tır· ı. .. 

Garip bir tehdit davası 
En elkl gün meraklı ve garip bir 

tehdit davası adliyeye intikal etmif 
ve muha.l<eme:i yapılm1ııtır. ldiliaya 
gi.lre hAdisenin mahiyeti ~öyledlr: 

Sultanahmet civanndıı. oturan \·e 
bir mtleıısesede k8.tiplik yapan birto;ı. 
nln ~enç kan!!I, üç ay kadar evvel 
zührevi hastalıklara bakan bir dokto
ra muayeneye gltmi;ı, doktor' kl\dmı • 
sı..yarak muayeneye baııtaını~trr. 

Ancak çok güzel olan kadın kıı.rı1-
.smda, doktor, !tendi.sini k:ı.ybctmıı ve 
kadma tecavüzde bulunmuştur. 

r.-adın bu v:ı;ı;lyet kar~ısmd& nza.. 
!et korkusu Jle •~sini çıkarmamı;:ı a.,ı. 

cak bundan sonra doktorun muayene· 
hanesine yanında kocası oldutu haldı 
gelıp gitmeğe ba~lamı~tır. 

Bu srralar · • kadın başın& gelen 
-vakayı, en samimt doııtıarmdllll bir 
kadına ıı.nlatmı~. fakat kıııa bir za.· 
uıan sonra. da bu a~kada.,ı ile aralan 
açıtmca, ketO.rn santlau arkada.,ı lı'r 

1• ;:~upla hAdise)·i kadmın koca.sına 
bildirmL,tır. 

lşte hadise bundan tıonra alevle.,. 
mi, ve kc;>ca beyninden vurulrnuı bir 
halde soıug-u doktorun muayenehane. 
sinde almı;:ıtır. Ancak kocanm mt.!t• 
ısadt gariptir: 

"- Ya !tarımı :ılrp evlenecekJıln, ' 
yahut da 1 tnıı. beş yUz lira verecC'k· 
sin. Yoksa seni öldürürüm! dcml~tlr. · 

Dol<tor ltorkmuş ve l~i zabıtaya ha
ber \•ermiştir. Böylece yalmlan:ın ko. 
ca, t~hdlt s·ıc;u ııe a.~liye blrincl ceza. 
nıahkcınesine verilmiştir. 

Ancak yapılan muhakeme :ıonund'l. 
kA.!l kuvvette kanıınl deliller bulun&· 
madığından suçlu hakkında beract 
kar:ı.rı verilmiştir. . "' 

Bir kamyon devrildi 
Dün !'abalı Küçükçekmecc ile 

Büyükçekmece arasmdaki Uara
midere ci\'Jrında feci bir kam}'on 
kazası olmuştur. 

2506 numaralı kamyon !'i(>för ls
mailin idaresinde ve içinde altı a. 
mele bulunduğu halde lstaııbula 
doğru gelirken bir virajda birden. 
b?re kaym15 YC tepetaklak bir hcn
de~in içine YU\'<trlanmıştır. 

Kaza sonunda kamyonda bulu_ 
nan ameleden üçü ağır surette ya. 
ralanmrş, hemen bir ·otomobille 
Cerrahpaşa · ha~tahanesine • kaldı
rdmı5tır. Yaralılardan birinin ha. 
yatı tehlikede ~örülmektedir. 

Himler Berline 'dönuü 
Ilarr.ıelon, 24 (A.·A·) .:.._4 D~N-B.: 
Alman polisi ve s.s. şeri \IJim

Jcr, bu sabah tayyare ile'B~rlino 
har~kct etmüıtir. ,, · .. ı.ıı:~r 

za geçecekleri ve bu 0 on denizde Romanyadaki 
Kanar} a Adalarının Afrika ve Ce. p l k"f Tam raporlar heniiz alınma. 

Ôcncr:ıl Hnriııglon'un, Cchclüt
tarrk'da bulunduğu müddrtc;c Frım 
ko ile bir çok miinas0bctlcri olmuş
tur· 1938 de tckaütlüğe scykini 
rnütcttkip eski muhariplere: ''Fran 
kodan gördüğümüz naıik ve ccrni
Ickar:rne muameleden minnctta-

1 

1·nrahlan bir de,·ir ...... 

mıhi .\merika ile yapılan İngiliz 0 onyalılar tev ı mış olmakla beraber, Londra 
ticaretine c~a.;lı darbeler indirmek ediliyor mmtakaı:ıında ban evlerde ve 

· · b" ·· fabrikalarda bazı hasar vuku:ı 
için mümm ır us te~kil edeceği m·rliıı, 21 <A-.\.) _ n .x .n a 

:i\·'enmektedir. J·ansı bildiriyor: I ~elmiş olduğu ve pek az kişinin 
· h'·k ~ t· b l ' ı · b "·aralandıgvı ögvrcnilmiı;tir. 
Frnn"a u ume ı u 1aoer en Bükreştcn ildirildiğinc "'Ört' es· .;r " 

tekzip etmişse de Colombiya rad- ki rolonya hariciye naz:'n Bek- H:ı.mpshirc kontluğunda bir 
\mu kendi muh:ıbirinin bu tekzip dc'Il başka J!omanyadaki Polonya ~ehirdc. C\"lerde çok büyük ha -
hakl,ında çektiği telgrafıi1 bile san- l"ı:'fnretin.in btitiln :ıza.sı da, iktr- sar vukua g-elmiştir. Fakat ölü 
stir tarafından pek çok yerlerinin sadi baltalnma te rtibatı V(.' lE'th-!ş ve yaralı miktarı azdır. 
çıkanlnıak suretiyle gönderilme$i. teşebbüsleri i şlerinde lnı;ilizlf'rle Diğer yerlerde, yalnız hafif 
l'"' mil -nade edilmi~ oltluğuna i~a- teşri'·i mcs:ı.l sur.undan tcrkif edU- hasar ve birkac: ölü ve yaralı 
r.:t etmektedir. nıişkrdir. Yardır. 

rız." demişti. . 

M uselier idama 
mahkum oldu 

l'işi, 24 ( A.A.J - Toulon aske· 
ri mahkemesi hür Fransızlar deniz 
kuvvetlerinin başkumandanr lami· 
ral Musclier'yi glyaben idama mah 

\ilm etmiştir. 

ı:a,anılan bir tarih...... .., 
tllkelcr n.'}&11 bir zafer"..,, 

.GönDllü Kahraman 
· T C R*KÇ E 

GARY: GOOPER 

PEK Y AIUN'DA 

• 
RAY MlLLAND 
BOBERT PRESTON 

LALE'de 
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YUzbaşı Neşet Beyden başka 
- bu neticeyi - sevinçle. mem.. 
nuniyetle karşrlamıyan bir fert 
Yoktu. Maamafih biraz sonra o 
da A.kpınıırlıyı alkışlamağa b~· 
lamıştı. Alkışlamıyaca.k olursa., 
halk ikiye ayrılacak, gürültil 
bUyüyecek, memleketteki hafi • 
Yeler lstanbula. Neşet Beyin l · 
daresizliğini bildirE'cekler ve bu 
sur tle i uzayaC'aktı. 

Akpınarlı o gün bilyilk orta 
g\ireşıni kawnmış ve başpehll. 
Va.nlığı almıştı. 

O dn zaten bunu istiyordu. 
Yusuf - halk dağılırken -

lialilin yanma sokllldu: 
- Gördün rnti oğul? Bu gü • 

reşi niçin kn.ybe'tiğini elbette 
ten de anlamışsındır! 

Küçük Hılil cevap vermeğe 
Utandı. 

Önüne bakarak yUrlldü. 
O gün Çorluda t.kşamn kadar 

herkes Küçiik Halile acıyor: 
- O yenilmemeliydi. Nastl 

oldu da Cemale yenıldi? ~ 
Diye söyleniyordu. 

• • • 
Koca Yusuf, Çorluda g1lreş 

he,·eslisi gençlerle uğra.şrr '1, 

obigtlnlerde Istnnbulclıın gc. ı 
r Yolcu, Yurufuıı bulunduğu 

bir mahalle kahvesinde şu h ı · 
beri verdi: 

··- lsta.nbula, Haymanalı b'r 
AY'gtr gelınl§. Herkese meydan 
okuyormu.,. Tanınm~ pehlivan. 
lar: (Neredesin Koca Yusuf?) 
diyerek, sağa sola l>aşvun.ıyor • 
lar ve Haymanalının karşısına 
Ywruttan başka. bir pehlivmım 
çıkamıya.cağllu söylüyor.,, 

Yusuf bu haberi dtıyunca, 
lstanbuldan gelen yolcunun ya. 
ınına yaklastı : 

- sen göronn mtı O'Bliyma· 
nalıyı? 

- Hayır. Kendini görmedhn. 
Resmini Tophnne kahvesine as 
mrşlardı. Sadece resminf gör. 
dürn. 

- Eh, a.ıa.. .• Simdi de beni gö
rilyorsun. Aramızda bir fark 
var mı? 

Yolcu müstehzi bir taVD'la 
gfildU: 

- Onun için (bir dağ yavru. 

çıkaracaklar? 
- Ha şunu bileydin .• ! 

• *. 
Koca Yusuf, "Haymana 

Aygırı,, nı arayor 
Koca Yusuf, Çorludan l6tan. 

bula döner dönmc.z, Tophane 
kahvesine uğradı ve .duv~ a.. 
sılı duran iri yarı bır pehlivan 
resmine ı:ıöyle bir göz attı. 

- Galıua, Haymaııalı dedik 
leri bu olacak?! 

Kahveciye sordu: 
- Kimdir bu koca arslnn 1 
- Haymanalı diyoılıı.r, a. 

ğam' Yeni ~elmiş .. Herk~ 
meydan okuyor. Dostlar hep se 
ni bekliyorlar! 

Tam bu sırada, Yusuftm ar 
kadaşı Bandırmalı Çolak Hllsc 
yin de kahveden içeri giriyor 
du. 

Yusuf, eski arkadaşmJ görüı 
ce: 

- Tam vaktinde geldin. HU 
seyin! dedi. Konyad.an bir mUt • 
hiş pehlivan gelmış. Şuraya 
~smini asmışlar. Gel, bak.. 
pehlivan görsUn gözün! . 

Hüseyin puvardakl resinıe 
bakarken, kahveci Yusufun ya. 
nına sokuldu: 

- Çoktanberi görlimnilyor
dun, Yusuf dayı .. Nerelerde i. 
din?. 

(Devamı 1Jar) 

AÇm KONUŞMALAR: 

Okuyucolanmıullı.ıl •1Sab1h Irmak,. 
lmmJ.ı mektup ııe.hlblne - BalıMlUğt 

n1Z hMLtıo, te!rlke.mwn ikinci kıMmm 
da Amertkada geçiyor. Ynkmda oku· 
yacakam.uı. 

o u yar olan 
pederfnlzln §8.hadcU1te ıafJat.a lOzum 
yoktur. Bunu ben, alzdcn çok &ıce 
tetrtkamm bn§Inda s6ylemlşttm. Ak· 
sini lddi!l edenler vıırs.-ı, bugün bA.16 
hayaltıı bıilunan ve Koca Yusutu çok 
yo.kmdıın taruyıınlarln gör1lşlUrmek 

ve Yusufun hususıycUeri · bakkmda 
kendJlertnı lcn\1r etmek mUınkündUr 
Bugün ycryUzllitde mcznn b1ıe bulun 
mıyan koca ulanm şalısl meztyeUeri 
n1 mUda!BB hususunda g6.sterd11lnJz 
kadll'§f.nMlık, cidden takdire JAyıktır, 

ı. ... & • 

25.10.940 Cuma 
8.00: program Te memıeket saat 

ayan, 8.03: MUzlk: Hatif mUs1k1 (P1) 
s.ııs: Ajans haberleri, 8.30: MQzl.k: 
Programmm devamı (Pl.) 8.®/9.00: 
Ev kadını - Yemek liste 1, 12.30: 
Program "'e memleket aaaı ayan, 
12.33: Müzik: Eııkl §O.rkılar, 12.50: 
Ajans haberleri. 13.05: llllıı:lk, 13.20/ 
1100: MI ıik: Karı~ık ProgTam (Pl.) 
18.00: P.ro..,.nını ve memleket =at a· 
yan, ıs 03: Ml1%ik: Radyo ''SY1ng,. 
kuarteti (İ. özgür ve Ateı böceklen) 
18.SO: Mllzlk: ı•u.811 heyeu, 10.00: 
Müzik: Şarktlıır •;e tUrkWer, lll.30: 
Memle;tet sa.nt ayarı ve Ajana haber 
lcrl. 19.45: MUzlk: Radyo lnceau tıe. 
yeU. 20.16: Radyo gazcteaı. 20.45: 
Tem.su, 21.30: Konuşma (lktıaat aaa
U), 21.45: :MUzik: Radyo salan orkeı· 
t.rası, 22.30: ::Memleket 1&&t ayan. 
Ajana haberleri, 22.45: .MIWk: Radyo 
salon ork~trası programının devamı. 

23.00: MUzik: Dans .MUzlğt (Pi.) 
23,25/23.30: Yarmkl program WI ka· 
PMI§. 

Sinema ve tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu•• 

Bu nqam 20,30 dn 
Tepebaşt Drnm k1sn: nda 

OMlo 
ltUklAI CJaddeııl Koınedl Kmınmd.aı 

Aqam 20.80 da: DADJ 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
23 Blrinclteşrln cuma gllnü ak~ 

UskUdar, Hale slnemasmd& 
"füındlbinln Gölgesi,, 
Komedi {S) Perde 

( 

~eyoğlu Halk Sineması 
Bugtln 8 film l:lrdımı 1 - Raa •la.. 

poıı bBrbh ~'ilrlcçe, 2 - TcbllkeU &fa. 
oors, 1 - Ordu knhnunsnlan. 

- -Cuma ICumarte 
251.Teş. 261.Teş. 

&u,ınm.ıı 2S Rrum.rao M 

Hır.ır: 118 Hmrı l'ft 

ValllUer Vasatı Emııi \laaaU &ıaoı 

;; us 1.0'7 U4 L09 
<>t-1o u.oıt e.•a 
ikindi H.M 9.8!> 

Akş!ım 17.lG 12.00 lT.H U.00 

Yatsı JS.48 1.81 18.'1' UZ 
1ms:ılt 4.44 ıı.28 ,,,3 ıı.ao 

En büyük eserimiz, 
Cumhuriyetimizdir. 

Türk - Romen 
tıcaret anlaşması 
Amerika Romanyaya 
Dolar vermezse tatbik 

edilemiyecek 
Türkiye ile Homanya arasında 

}eni imzalanan fakat M:a tarafeyı 
millet meclislerince tasdik edilme· 
mış bulun:ın ticaret anlaşma:.mll 
ilk maddesi şu mroldedir: Bu an 
Jaşma mucibince. ilk once. Romen 
!er, bizden mal almağa başlıyacak 
Jar ve bedelini peşin ve Dolar ola 
rak ödeyeceklerdir. Bu ilk tlca 
temastan sonra Türkiye Romanya 
dan mal mubayaa edecek ve ml \ 
ayyen tediye esaslan dahilind 
mübadele d<!vam edip ~idecektir. 

AnC3k, bu anlaşma hazırlandığ 
vakit Romanyada hiçbir gayri ta 
bii \·aziyct yoktu ve Dolar üzerin 
<len tediye imkanları mevcuttu 
Halbuki, bilfihara Romanyada ma 
IQm hadiseler inkişaf edince, Aıne 
rikan Merkez Bankası burada} 
mevcut dolan, bloke etmiştir. Bı. 
vaziyet karşısmda Romen müba. 
yaatma şimdilik imkftn görülme. 
mektedir. Haber aldığımıza göre 
Romen hariciyesi, Amerikalı e.IA 
kadar makamlar nezdinde teşeb. 
büslerde bulunarak yalnız Türkiye· 
ile ticari mübadeletfe kullanmak 
üzere tedive emrine icabeden mik 
tarlarda Dolar verilmesini istemiş
tir. Amerikan hariciyesi vasıtası 
ile cevap beklenmektedir. 

Amerika Birleşik Hükfunetlerl 
Romanya emrine Dolar vermezse • 
Türkiye • Romanya ticaret anlaş.. 
masr, yerine getirilemeyen hususi 
maddelerindeıı dolayı münfesih o
lacaktır. 

.·· .. ·· ~- ~' . ' . 

Sadakat Fıtır 
I En lyt iyi Sola 

K. K. K. 
Buğdaydiın 23 20 JT 
Arpadan tO 86 rr 
Oztımden 117 100 8' 

Hava kuvveUerimlzlıı yllk8elm VI:' 

artınuı l!ilD her ,.ttırlll yardımın ya 
pılm ..,yıırt rclarının JıtıyUk 
lertnde• oldu(;u gltıt bUWrı Qlllle.&lt>r1n 
de kendJ vıı.rlıklıı.rmı korumak ıı:ırı 

durmakııu;m bava kuvevtlertnı arttır 
makta bulundukJan görUlmekte oldu 
ıtundan bu hususta D1yanet ~lcrt reis 
llğinden vcı1lm1f olan fetva muclbmc• 
ııadaka.1 tJtrr ve zekat ile mUkcUef o 
ıanı..rm Türk hava kurumuna yaran 
tan ftl bu sun:ıUe ıuıayardumuza bJz 
mette bulunıı.alan !Uzumu ehemmı 
70Uo llAn olunur. 

lııtanbul Mllftts) 
F. tllırener 

' 1 - VAKiT !S tıtiUNCITEŞltnf DM 

Benzin ve motorin 
fiyatına zam yapıldı 

Ankara, 24 ( A.A.) - Ticaret Vckftletinden : · 
l - 28 Haziran 1940 brihindenberi cari petrol müştaklan fi.at. 

lan. vukubuian tahavvül dolayısiylc, 29 sa}'Ih Mili[ Konıruna Karar· 
naıtıesine istinaden yeniden tesbit edilmi5 ve 23 Birinciteşrin ~ 
b:ı gününden itibaren meriyet mevkiine konulmu~ur. 

Piatlarına zam yapılan malıar. ~~al!1ız benzin ve motorin olup 
gazyağı fiatlarmda herhangi bir değışikhk yoktur. 

Buna nazaran benzin, gazyağı \'e motorinin İstanbul, Izmir ve 
lsk<'nderun depo esas fiatlan şunlardµ- : ' 

Benzin dökme lrllosu 81.%8 R°"" 
B<-nzln diil.-rne lltrcsı ı ı:e.ss .. 
lleün çift l>UyUI< tenelQ 869.10 " 
Ou.zyağ'ı dölmıo kilosu 18.34 " 
Ou.zynğt dökme litresi 15.0S " 
üazynj;'1 sıtt büytlk roneke ~s.ıs .. 
Gıızyatı tek kUçUk teneke OZ..85 •• 
.Motorin dökme ldlosu ıı.S6 " 
l\Jot-Orln ~ın. büyllk teneke 427.90 ,. 

2 - Benzin ve gazyağınm Ankara, Istanbul ve Izmirde dökme 
olarak azami satış fiatlan §unlardır: 

Benzin Utrest Otu.yağı ltll05U Gnzyağl Db1ane 
lto.rq Koru~ Llt1'eS1 

Ankara 21.83 2-U!O 10.!5 
lstwıbul 215.10 l9.55 16.05 
lzmLr 25.15 19.70 18.U 

3 - Ankara, t stanbul ve Izmrrde tenekeli benzin ve gazyağı aza. 
nü satıs fiatlan şunlardır: 

Ren7ln Çift Bnytlk G!ız.ynt'l Çift Ga7;yaj1 Tek 
Teneke Bliylik Teneke JUl~Uk 'J'enekıı 

Ankam 1016 775 111 
lııtantıuı 9ıı; 660 97 
fznıir 980 610 101 

·i - Diğer yerlerde gazya~ ve benzinin azami satış fıatlarr, yu
kar?a bir numara altında gösterilen depo e'$aS fiatlanna nakliye ve 
teslı?1 ~asraflarının, mahalll rQsurnun, şirket bayilerine verilen kann 
ve lı~tesı ~·ekfilete tevdi edilen yerlerde ise perakende satıcı iskontosu
nun ırnvesı suretiyle tayin ve tesbti edilir . 

5 __.Her rerde halen cart motorin azami satış fıat1aona nakliye 
masraflannda \'e mahalli istilıllfil< rOsurnunda yapılan tadilat mGstesna: 

Dökme kilo tıa,mn 0.5S Kanış 

il~ve edilmiştir. 
Çift blly(lk t.encko b:ışlnn uı.90 .. 

6 - Bu fiatlar şirketlerin bayileri bulunan mahallerdeki en bü. 
yük mülkiye memuruna, fiat murakabe komicwonlarma ve mıntaka 
ticaret ve iktıc;at müdiirlüklerine tebliğ edilmictir. 

Karyola altında u ıuyan hırsız 
Evvelki gece Bcyoğlunda ga- ı tır. Fa:tat hırsız sarhoş olduğu 

rip bir hırsızlık vakası olmuş için, i~ini unutarak uyh-uya dal. 
hadise polise intikal etmeden mı~tır. 

kapanmıştır. Gece geç vakit R~it evıne 
Ağahamamrnda Kuruçeşme gelmiş soywıduktan sonra 

.sokağında Oben npnrtmanrnrn yat.ağına girmiştir. Böylece S'.l· 

ıkincl katında Raşit isimli biri atler geçerken ev sahibi kntyo· 
ot•ırmaktndır. lanın üstUnde hırsız da altında 

Raşidin her gece evine ge<: mışıl, mı§ıl cyumuşlardır. 
\'tıkıl geldiğini bilen bir hırsız Fakat birkaç saat sonra ev 
ewc1ki gece sarhoş bir h'o.lde sahibi sağa sola dönerken kar. 
Raş1din evine ~inniş ve doğruca yola gıcırtısından yan uyanıp 
yatak odasına geçmiş, fakat fena halde sinirlenen hırsız, uy
tam bu sırada nşağıda bir gU ku sersemliğile nerede bulun· 
"i.iltü duyunca karyolasmm al· duğunu unutarak: 

SU) diyorlar. Sen onun yarımda 
kUçücUk kalıyorsun! 

tma saklanarak ev sahibinin "- Ne gürültü yapıyorsun. 
"'t'lmcsini lwl;lemlye baııta..,, ş- Doğru dürüst yatsana! diye ba. --------=:::----=:....::::...._:_-=::::::=::::================--------=-....:.:== ğınnca ev sahibi hayretle yata

YUSUf kızdı., Yolcumm ya· 
JUndan çekildi: 
.- Bu adam, resimde birini 

g~nnliş. GözU enşx mıdır ne. 
dır? Bilmem... Beni Ka:ramür • 
aeı sepeti gibi ufak tefek görü.. 
Yor. 

Küçük Hikaye: Garsonı y 
ğından fırlayarak; etrafı ara-
mağa başlamıştır. Kısa bir anı.. 
madan sonra hırsızı karyolnnm 
altında bulmuş ve bastonunu ka
parak dövemeye ba~lamıştır. 
Gece yarısı başlzynn boğuşma 
biitUn apartınn.n halkını uyan. 
dmnış, herkes R~idin dairesine 
koşuşmuştur. Raşit hırsızı bas. 
tonla bir hayli okşadıktan sonra 
k.ıpı dışaıı atmıştır. 

Yerine oturdu ve arkadaşına 
döndü: 
b_:-. Sen ne dersin bu habere. 
~ırnıalı? 

- Allah derim. •• lstanbulda 
- senin yokluğiından istifade 
ederek - dünyaya meydan o
kuy~ bu adam yüzünden elbet. 
te bırkaç kiı?i para kazanacak. 

- Varsın ka?.a.nt:ım be tosu • 
llUJn! Bizim de ellerimiz armut 
topJa.nııyor ya. Burada isimiz 
kalmadı. Yarın !struıbula döner 
vke Haymanalı aygın biz de yn.. 
ından görürüz. 

Ywruf, Çorluda fazla kala· 
~a~ı. Gençlere 0 üre çilik zev. 
lnnı aşıladıktan sonra, yola 
çıktı. 

Çorlu g<:'n"'lcri, Yu!mfu uğur
larken: 

- Gelc<'ck yıl yine bekleriz .• 
ı:.: ıkı? bızi unutma! 

Dıy ba rr ıyorlardı. 
Yusuf: 

. - fü et. o~ursa, gPlccek yıl 
Yınc gelec cnm . 

Diycrrk, g le n O'önlünü 
alıv :rdu. 
Bandırmalı HU eyin, yolda 

Yusuf:ı. sordu: 
- Bu Hn)'!'Ylllnalr l'<'lı ·\an da 

n C'den rrktı? Sen böyle bir n 
dam duydun mu? • 

- Hayır. Bt ·r 0\1.ln olsa 
rr>k 
- N1~ıl OVl n: .. 
- Nnc;ıJ l'l".ı., F •ri vıldrrma'lc 

"'in, Karn S 'İl n, M 1 karnarı 
h riliğı bÜ' oyun oJı::a 

_ ıı: Ya.'li H· c \ mdan 1 
" P k r c1 cUs· 

~ k rcma 1Dt 1 

Bir g:mıonlyer mialnlz? Yazık! Adınız fenaya Ç1kmıl d&-1 

mektlr· Haftada. bir, yahut iki defa, başnız;ı §öyle bir dinlemek• 
için bir kaç saat çeklleceğUılz bir oda• içinde bUtUn konu kom.· 
eu sizo yı:ınyan bakacaklar; hastalık geçiren ibir insan, yahut 
§ifa bulmaz bir derde ka.pılım§ biri gibi parmak1arile işaret ede'"· 
rek: 

- İşte, diyecekler; Çiçek apartmtanmdald dördllncU kat 
yok ınu: bu delikanlı orada garsoniyer! t 

Yani siz, ceblnizo kUç\lk bir anahtar koyup yedi kat met"" 
divenleri çıkarak, bUttln apartnnanıarm Ustilnde ancak kuşlar , 
ve bulutııırla konuş:ıbilecek kadar yalnız ve kendi halin.izde ya
§nmrya mezun değil.slntz veMelfım! .. 

tşte, iki yaz evvel benlm de adım garsoniyero çtkm~tl· 
1ki koltuk, kilçUk bir yazı m88a.St, dört iskemle ile bir karyola. 

bir de gramofondan ibaret olan bu fakir e5yaıarı hnngi npar

tnnanın en alt yahut en Ustllndckf giin garm"z odıumın taşısam., 
derhal apartımımlı evler mahnlles.!nde fısıltılar başlar; en gnrl· 
bi bUUin cşy:ıle.rrmm ta~mırken nelerden ibaret olduğunu gö· 
r~nler bile, bir kişilik odamda bir yığın fil'ylrr hnynl ederlerdi· 

Öyle ya· Bcktmlım· ômuzumda bir fotoğraf maklııesile go
zh orı"um· Odamda res!mler vardı. Sulu boya ve nçtk bir takım 
~imler ... Bunlar, günde en arı dört tanc> odanın gclrn kızl!\I'Ill 
reslmlcri~·dl· Onları bir tarafa kıstırıp çrrılc"pl:ık ettikten son· 
ra bir objektifE' cekiyor: daha sonrn da büvük bir fotoğrafha· 
nC'yc r'itür('rPk orada ağrandlsınnn ett!rip duvarlara asıyordum· 
öv!<> ki, klkt'k knpırndan kazara haRmt uıımtn genç bir kız ök· 

seyP yakalannns demE>kti· Evvel!, gizli bir koku onu tam burun 
d"lı1cle:-ınd"'n ,·ak:Uıy"rak sarhoş edivor; ve ayaklan geri gi· 
de <>le \ rrip 'lt'rl lı ' rrk~t ederek soluğu benim kuc!!.ğımdn alı· 
yordu Amn. t'O tabiisi de buymU6· mm anlar? 

'm 

~ız<> ıtıı 'l C'ilE'Vim ki bir garsoniyer içln uvduntlon hUtUn 
'I ':ır ,·:ır' ırı bir mo,knsla kC's\p ntbllirs'nfz. Gl'.'riyc> 
,. rh : r sizin için mUhim bir yrkuncıa. nzl im, siz 

ı • r; 1 i" de bir erkrk dr~ill''nfz! 
B ı~ bunler bf'rtnrııf! Garsoniyer lTIOdM•nm hiı'dP nl' v:ı.· 

lı:it <;ıkl mH pek bilmiyorum ru11!t bir r!atıı011lvf\r dul h~kıir 
vrıva t:vli her c; lt kadm tç!n tuhaf bir 1kHm1Pr' mcml k lidir 
Sf l).lit1• rol 'Jnl~. va1'nt edilmemi bir m mlckt't ... C"i '•iı lıep~I 

Kenan Hulusi 
t!e bir ga.Moru):er i~!n ayrı ayn eyler dU§UnUrlcr ··c h ı d , • cps e 
oraya gellrken biriblrine benzemlyen bir taknn hislerle g<'l!r 
ler. Fakat bUtUn bunlann arasında en inklyadhsı yine c\•l! k:ı
dmlardır· Trp~ tıp~ gelirler çUnkU"· dulJarsa hain YC vahşidir· 
ıer. Kızlara gelince, onlan bir tarafa. bırakuıız. Ürkek ve za

vallı mahlfiltlardrr." Bununl& beraber hemen hepsine dikkat ede

cek olursanız hlr kapana doğru blle bile ytirUdUklerl için oda
nıza hlr tbk&t kadar sert ..girerler. Kapı hızla yüzünUze vunı· 
Jur. Acele etmeyiniz; ve yalnız ellerinizi uğuşturmnkln iktifa 

ed!nlz. ÇilnkU nz sonra bu buz kütlesi sıcak bir yağmura tcsa
dUf eder gibi harıırctint bırakacak: manto, şoson: üzerinde her 
ne varsa, birer birer bir tarafa atılarak ... objektlfin'.zin karşı· 
smdn··· doğnı'.IU, gizli bir oda blr erkek iç.!n iyi şeydir. 

Huliı.sa. benim de admı bu ~eşit bir gnrsonlycrc çıktığı içln 
son iki ayda başımı sokup dinletecek kü"ük bir .. ..: b 1 
dum· 

.. Ou!lClh'l zor u • 

Bu, diğerlerinin nksine, yedi knth blr npartnnnnın en alt 

odasıydı· Bir redöşosc id!. Caddeye bakmakla bPraher iki pen
ccreslr:1° parmaklnrı dC'JTlirdendf. A.u"ta. bUtUn diğerlerinde 
duydugum ferahlıklnn sonra, ben, bu genç kız ve kadınlar Lan-
drosu, birdenbire bir mahpese atılnıısttm . An rt k 

• l'l ıman anıcısı. 

oda.mm giriş kapısında btyıklnrmı burup n~ - k .. 1 .. ~<ıgı \"U arı 110 asrr-
ken: odama nnml girC'ceğlml şaşmr; nılirnkün olup da bir deılk· 
len görUnmekf.•zln .sr)Tilıp kendlınl ya•-,l;.. k is rd' • "«ı:;•ma. atma te un. 
ü~elik 1umıcmın nasihallan: 

- Beyim! Bu apıırlnnnn hiç birine be 
1 

H 
nıemt"z ıa··· anım-

cığmn sıkı sıkı tc>nh'hkd'· Garsonu iyi RÖ7.M' .. a· R 
, " ı ı>n apaı1tma· 

nnnda rczal t istf'mem. 

Taıı<ntiıı'!ımın lieuncU gtlntı idi. Odanıı h U •- • d' . • n z uınzım e ıp 

ridden 'aıunı y~kumu _ vcrdığinı nadide nl.klardan birini. şu 
m""h ır ko'Tln:tr"I t vı fqncye koynıustulll •·· k k d bl •,, ~· ·apıcı n rımn a · 
tiverdl: 

- Ev s".lnbl lmn'm sizJ görr.ı('k i!ıUyor: dedi. Pliıklarmrz-
"":ı }ınc:ı' .ı 1 .,,.,,, 

ı.•r 'lt'~ rı. ... Bil tür• dig· C'r 
Alıl' •· 0.P"rlımn!ll'lrda pl.,kl:ı.rım:ı. 

kim .. ~ söz ctnıtd'"ı 1alrie bur:ıda Yeni bir kv.pıisle tevbill c>dllc
t><'ktim Çarnaçar :'\tkın <'Ikt.nn· 

(l'ann hfrt"C'l')C} 

Raşit, etrafını alan apartman 
sakinlerine hadiseyi anlatmış 
ve: 

"-Yavuz hırsız dediğin böy
le olur. Keratayı polise verme. 
diğime şükretsin .. demiştir. 

Hs.lkeviııde Cumhuriyet 
Bayramı Töreni 

Eminönü Halkavinden: 
Proqram: 
ı - 29 ilkteşrin 1940 sah ak· 

şanu saat (21) de; 
a) lstikJal marşı, 
b) Konferans, 
'Evimiz Dil ve Edebiyat şu· 

!)esi azalarından Tank Znf cr 
Tunaya tarafından. 

c) Şiir (Bugünkü Türkiye) 
Evimiz dil ve edebiyat şube. 

si azalarmdaıı Ihsan Hmçer ta. 
rafından. 

ç) l{onser: Orkestramız tara. 
fından. 

d) Temsil CKalıranıan) : Tem 
sil şubesi tarafından. 

2 - 30 ilkteşrin 1940 çar. 
şamba akşamı saat (21) de: 

a) tstiklfıl marşı 
b) Konferans: Dİı ve Edebi .. 

ynt şubemiz azalarından mu. 
harrir Nusret Safa Co§kUn ta.• 
rafından. 

c) Şiir (Bugllnkil Türkiye) :ı 
Dil ve Edebiyat şubemiz ua.la .. 
rmdan Ihsan .Hm~ tarafm.. 
dan. 

ç) Temsil ~)~ ~ 
~n .Rııbt-miz tnrafmd • 



' 1 ' 1, •• " .. ' ' ' 

Baş, Diş, Nez·e, Grip, Romatizma, 
N ..,,.alji, lıır ~ .• ıJı oe bitin ainlannıa 

dar/tal lıaer 
...... sGDdl .... abu.bilir. 

~ M&Dml& -· l'l:aD& ftJU.1' sVJ'l1IARI 
-· .... lnlınxıs 

Yenı Nepıyat 

Siyaai ilimler 
Mecmua.aı 

BldDCi&efl'iD .,. llep'O

ıunmuttar· Bu ayıda tu ya· 
111181' ftl': Memur statüd. 
a..-a Reftk Alt:ul - Killi 
KOl'\IDDI& Kanununun t&tblka· 
tı. 8&nıed Ataoflu ..:.. Franms 
)f:Utarekeainın lktıaadl ve 
mllll neuceıert. H'IUJld Çal· 
yaka - Şehirlerde ntltwı te. 
ka.tıtu, Artf Muzaffer Demir 
ay - TUrldyede memur vazı· 
yeU, Selim Sabit AykuL 

••• 
''BBDllN Tl:BBtt:msl 
.a SPOB,, llOlCJılUA.81 

BafvekAlet Beden Terbiyesi 
...... Genel DirektörlUğünce negro. 

..... 'la • IDtrn lunan "Beden Terbiye& v JR lfDlll' ~ '*- Spor,. isimli• mecmuanın 22 
Bu JrıerN fObılmlalll muhterem balllıma .uhalet olmak ve aynı u. ine\ 1&yısı pek zengin mUn 

mllDda ..ı ft ..W bir 8U IGirmel: mak•dl,S. .-Jıiplerl t&ratnıdan kemaı derecaUa çıkmıştır. 
itina De boqQD lçlD taze olarak dofrudıUl dOIJTUy& menbamdan dold• Mecmuanm bu sayısında 
nblp • 8Ml V&lltal&rla febre lal eclllen KUm " Böbrek haııtalıklann :3por PedagoJlııı, Kazanılan 
lrarp ..nelerden.bert mQcerreb bir devayi &cll olan ''ÇIRÇIR SUYU,. yal &Uyük Zafer, Kıml,..rc Sporcu 1 

- Bo10thmda lmam 80icalmd&ld 18 numaralı depoaunda ancak pPrıı venir, Sporu Ne lçln yapma· 
llllDde runıtlle aldplerl 1'l9dl1e •tllJI& çık&rılmtştrr. Başka yerde t1eJlO. ı• l lıdır, Tayyarecllcr lçtu Beden 
we ldçblr b&Jtl JOktur. . 'ferbl;>eıs.nln EbcmnuyeU, Ma. 

•
·----------------- oiayı Atlamak mı, Yoba seç - j mek mi tlzımdır; Eskrltn, Ka· 

····················- ı ;>ak, Bisiklet sporlarmıı alt faydalı yazılar vardır. 

V A K 1 T t b • Aynca yurddaki spor hare· m a a a S 1 ketleri, Genel DlrektörJUğUn, 
talimatname ve cmJrlerin.I 
muhtevi olan bu gt1zel mec. Kitap kısmını yeniden 

tan~im edip açmıştıı 
Kitap, mecaıaa, aazete basar. 
TebileP namına dizii isl~ri ahr. 

............. iillliliııiılllliiıimiiiıil ...... 

Kiralık kat ve odalar 
Anbra Caddesinin en muteber yerinde fevkıuade nazaretlı 

llnadar w aydmbk bir kat ldrabktır. Arni binada aynca kira ık 
odalar da mdJr. . 

Vabt Gmeteıl tdmm•nalne JDllllCML 

muayı btltUn sporculara tav. 
slye ederiz. 

........... Yllmell ~ Te 

'1'learet llekt.ebl ........... Ce

ml7ellnclen ı 
2 TetıiOJaani lffO Cumar

tesi ,unu •at 115 ten 20 ye 
kadar Tokatıiyan Salonunlla 
BayramJaıma çayı tertip edil· 

mtftlr. 
41Jladaflaı' bu çaya daftt 

olunur. idare lleyeU 

...... 8alll 1 lnri llalEak 
~: 

ND/1004 
Bcm lkamotglhı Şelıremlııl 

----~~~~------------:------~~~--------~~IOd&blfl İbrah1Dl Ç&VUf K.~ 

............. 
,...,. .. ..-r. 

Dlıııml ...... 

..... , ....... 
.. ..... Katla ... 1/4 

.... -tz·hnı 
A. BAROCd, 111Jtubanıam, 
PAMClARIS ft llA.U!DtS, G& 

1lta, KanUJ • 
.S. ARJIVYAN, ltıbaL 
ALıBllR'1'0 A8Ulft"JC. ı.tlklll 

•lf d 
..u!ZrAX Blra4ledel', l8UkW cad ..., 
................. uq •• 

VAKiT 
aaetede cıUn l>llttm ,.. " 
nıı1m1erbt IWJalkU mabtu8dar 

AllONS u.aın:sa 
llemlelcet Memleket 
l~de !hfmda 

A7'* 95 156 Ilı'. 
ıQI* .. w .. 
ı aylık '115 1H " 
1 yıllık 808 1111 .. ' 
Tarl.fedeD Ba1k&D BlrUCt için 

&Jda otus kurUt dttfGltk', Posta 
lılıq1De gtrmlyeD yerlere &)'da 
19tmlf bef8I' kurut zammedlllr. 

BORSA 
- Aldcat92Jl-to:840-

--~ EKLER --
u! :r 
111 Fre. 
111. Ure& 
111 lnlçre ~ 
111 l"lorla 
111 lla7llmarlı 
111 .... 
111 Dnllml 
111.._ 
111 Çele ?hona 
111 Peoet. 
111 Zlotl 
100 l'eagı 

ı• 1'87 
111 ....... 
111 Y• 
111 lnec Krona 
111 Balıle 

AHm: 

l.Jt 
111.JO 

n.cen 

.... 
ı.ıı 

il.~ 

Esham ve I ahvilAt 
llfta - Erzwıua 8 ıt.17 

1 Vakıt nesrıyatm dan : 

Seçme 
Hikayeler 

Dôrdiınru Kıtab 

Hahr a oetterı 
adıyıe neşredıldı 

Bu Kitabda: 

1 

ftrbe 80kak 2 numar'&da mu· 
kanet iken bllen dQfkünler 
oTIDde bulunan Durlye Sln· 

~ ~ "'4rııtıı neme Sa tanaelim i'ıstıkdıbi 
1Dill1tniıı 1ıObk n numarada 
otuımı Halit ôzbaykalm •u! 
tı&JtnlD• 23/10/940 t&rlbJnde 
lranr nrtldll'l 0 llln olunur. 

KENDiN 

-

bay,.•mı"" 

m~hsus fev,a/c:id~ 
PİYANGO PLAN! 
ıiu.,,,,~e 
~ed; I 

/ıu•ami'~ 
m,Afilrı · 

1..İRA 

; li '",,, ',,,. 
fu14/'I ı 

1. lRı4 

f 60.000 60.()00 
I 20, OCO ~O. 000 

:ı . 10 .. ·()(J() UJ,, """ 
4 5, 000 20, 000 

8 o 1 ~ ()()() 8tı """ 
8 o .51/0 4 (),(}00 

4 00 100 40,(}(JO 
4.IJdP. 10 4~'1'10 

so, ooo 2 t60, oog, 
S4,J68 ..... 18~000 

r6.Jrt 1 ı Mt11<AFA1'1. 

~$0 12,iM~ 
"'k IİN 4141»" 

' Şose i'1taatı 
BOiu Nalia Miitliirlllllnılen: 

1 - YeDl~ - Zonguldak,....... 0+000 -11+1115 net 1rt1ct1Mf.R. 
led arumda 282IO metre .......,... ,_ lata odDecekUr. 

• 1 - Kapalı zarf usullJ• tlllllOI> - (I&) lı:urut keflf bedeli ......... 
olllılltmeye çıkanlaa Mı tnpat 11/10/HO tarDdnba Pe1'19mbe stıntl ... t U .. 
9111.Jet Dabnl Enctımeıdllcle aaaıe .. Japlbıvık a-.- .IO ltlD mtlddetle 9111111t
.. ,. çıkanlmlfbr. 

• - J:Judltmo ~ DlUkaftlo ... lmmal prtDamo motnj ....... 
bW=• n etmeni'" t8Dnt l&l'tnamo Bolla Matla Klldtlrftlttblclen 1 la• 
-- bedOl ile .ım••lctır. 

t _ ı.toldlJOI' Ticaret bdaaz Ye ...__ ftlllblanm toklU mektu,...,_. 

~· 
llaftkk&t teminat ( t240) ııra (IO) bnftur. 

Devlet Demiryoltan ve Llmaı ıı 
işletme Umum idaresi ifln! ırı 

lluhaınmen bedeli t12tOJ 1lra olu lıeMr ruıo.u 10 motn u ıılufUDd& 
ve lg kutru 72, dlf kutru 92 m/m. IGI ft - laoh90Dl teW 10 a t ıa.tlk 
ııoftaa 15/11/lffO Salı cUnU aaat '(U) • 1ılrde ~· ıar blDul 
daldllııdekl Koml.9yoD taratmdaıı açık oblltme 'UUlllo ata alma aktır. 

Bu lfe &irmek llUyenlertn 93 Uraldı Dl1lftldıat teaılD&t Ye k nuntlll ta· 
YID •Wll ve.saikle birlikte ek8iltme ,ani .. une kadar Komlay na mQra. 
c:aatıan J&zmıdlr. 

Bu lfe alt prtnameler komlayond&D ,...._olarak cfalıtılm ktadlr. 
9919) 

l•tanbul P. T. T. Miitliirliiiüıwl•n: 

BiRiKTiR 
Alıono kaydJIU bildfreD mektup 

" tellftl ucretlnl abOne param. 
Bllı pollt& nya bank& 11• yollama 
,~ttnl idare kendi tıurin• alır 
~ld)>eabl ber poeıa merkeslndr 

Kenan Hulusi 
Hilanet Münir 
Yekta Ragıb 
Ouna" Cemal 

Muazzez Kaptaooğlu' 
aııaa 'llllA7elen nntır. 

... --------··- 1940 IKRAMJYELERa: 

fd&rem1s lhf:t1acı 1çbı telgrat ıhsee!W DP' deve boynu dem ine tesbl· 
tlDde JmDamtınak bere: o{3000) kDo lıımdlL" Jatlk alımı açık ekı meJ9 ko. 
1l11Jmatbır. Eblltme 11/ll/HO Qu1Ullıa llDtl aat llS,80 da B Polrta1ıaDo 
lılmrl lraqlalda Valde Banm~• ldaremts umum depo au
blllpQt odumda topluacak aatım komlQOllu a yapd&· 
e&Jdlr. Beher 1cDon mubammen bedoll ~. hepıdnln 2260 ı a ınınrak· 

YA&J'ra allaM JUllır· A..tJi dlllltlrme QcreU 25 KJ"f. 
..... U<DUll'l'l.&BI 

'l'!CU'et UIDlarmm 1&11tlm • aa 
em .,adUI ıu1ıana UID aytaıa 
ımda tO, IO IQfaluda IO kul'Uft 
c9rdQDc0 UJ(ada l; lklDcl " 
tlgOncOde 2; birincide t; bqlık 
Janı ıcumece 15 llradır. 

BQyUk; çok devamlı ldltoU. 
nnkU l1AD wıreıılere Qn &3'1'1 ba· 
dlrmeler yapılır. Reaml Ub1arm 
aatlDl atın 60 kuruttm· 

'lleut llaltlJeıtı9 oıaa,u 

·-- IJb)ar Bir defa ao: Ud defaa 60, aç 
t1fuı U, dört defam 71S ve OD 

160 kul'UflW'. 

128 la) lalık bu kitabın kn 
rnet1 10 kunıştur. · 

""""' ~"""""'..,...,. 
Bir kitara hocası 

aranıyor 

Metod azerine de" vtrebilen 
bit kitara m""":'TJ; araum· k 
tadır Gazetemiz ida" neı:; 
l1f' mfl-;..-.~tlan. 

T. iş Bankası 
1940 Kü~ülı Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

ı U.t :rootı llra. • 200o.-ura 
ı • ınoo 

ı • eoo 
.. .. aooo.-. 
• - aooo.-. ,, . 

• • " . 
ili • 

Z:'ı<ı • • 1000.- • 
lllO 

~ • - ırra- • 
- 4000-. 

2' • - 152M- • 

K .. icleler: ı Şubet, 1 Ma. 
rn. 1 Atuıtos, 1 Ucitu:iteıriıı 
tarihlerind~ vapılu ,• .................................... , ................. ... 

.;, •t• -t~/.H l'~ 

Basu<Hğ• >~J. ~ IU-..ıJ Mı..lbaun 
Umum n~rh•a•ı i<fart ..,.,t:n: 

Rl/ii Ahnııt 5taı,,,ııı 

icat wntıı&t 198 Ura 715 kuruıtur. Taliplerin fenni n tdart pı ameltll'bd 
garmok " muvakkat temlDaUannr yatırmak o.ere çabfma gUnlerlllde 
B. Po9tab&D• blDul birinci katta mUdllrtlk ldart kalem bbıal&r ve le1'Ullll 
Jnmıma etadltme sOD ft ••tinde de MO - lgln muteber Ti ret Odm 
ftllkUr .e lll1IV&kbt temlnat makbuslle 1ıldlkte kom1Qoaa m racaatlan. 

ııo•> 

Mektepler açlldı 
Şimdiyeı:bdar olduğu aibi, bütün mektep 

kitaplannızı "V AKIT,, )dltüpbaneaindm fıo. 
laybkla tedarik edebilirsiniz• 


