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ldaremlz.e getlrwı ()kuyucalanmıı: 16 

kurıı,ıuk altı kft.'lbı 50 kuruı mukabl 
lla;:e alıw-.aklardır. Taşra oku)ııculanmır 
•l nca ı 5 ıkuruı poıt.a ücreti rönd~ 

lzıwr f aaruu gezenler 
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Bilmek meselesi 

vali dlror ki: 
ıstanbulda ekmeksiz kalmak tehhkesi 

hiçbır zaman varit değildir 

ıa,vellll •ıtuı.aıa glDde 400 toa 
linlday verllmelbd emretu 

tur: 
- ı t:mbulda balen bir un bubnuu 

'"' .-kmel' aıkıntn.ı ) oktur. \'alam 
dtln ,-e lıugt\n yaptı~nn tahl\l!t:ıt netl
CMlnde her M.'Wtln nUfııı kcııafetlne 
nazaran te\ t:I edilmekte olan unun .. 
zı .emtk'rln lbllyacmıı karııhyama4r 
ğmı anladım. Yolt• bira& evvel ele 
llÖyledljim clbl lıı&anbulda ekllll'IW• 
kabmk tebllketıl hiçbir ıı:aman urlt 

detlldlr. 
latanbulwı normal zamanludakl 

lhtlya~ SOO tondur. Bu miktar oflıı 
tarafından tanz.lm utı,ıan nyatlle 

ftrllmektedlr. raınrz bu •• ra1an1a ... 
tanbul nllluıunun mcd '"e cezlrlerl •· 

(Yamı 2 incidı).. 

ettim. Ba;tv<'klllml'& rlcanu fadulle 
ıs•at ederek GO ton yerine ) e\-mlye 108 
ton ,·erllmc.lnl dl'rhal emir boyunla-
lar. Bu ııureUe nonnal zamanlann 
llltlyacına ferah ferah tekabül eclm 
aoo ton yerine 400 ton un verlleeeldlr. 
Memlekette un etokuaun ı:ok oldufu 
c1a malQmdur. lstanbulda INw mcnll 

darlıklann ) ukarda bildirdiğim ııebeb
lerle ba11I olduğunu ve Baı,•ekUlmldn 
emirleri U)ea.ln'de a.:a eemtlerde te
MCIW edilen lıtlsnal darlıkların da 1&· 
manılle önllne ıtctllmlı olduğunu h
t.anbul halkına bUdJrmenlır.I r.bemmlfet 
le rica ederim. 

, -- "\ 
Moris dö Kobra-

gozel nın en 
ro111anı 

Devlet 
-Ku u 

Atk ve ..kadın en
trikalan ile dolu bu 
taheaeri hemen bir
kaç güne kadar tef
rikaya. ba§hyoruz. 

Karol 
Oğtu lehine 

Tahtından 
feragat etti 
Kral Mışel dün 

etti 1 

yemın 

Sabık başvekil 

~ Rotw" iirelı N;,.J 

Biilmtı. 6 (A.A.) - D. N. B. ·: 
:Veneral AntQneako, -dün glindüz, 
ordunun ve aalihiyettar aiyaıi eı
haıın kral hakkuıdıki vaziyetini 
ve hissiyatını anlamak üzere bir 
çok görüşmelerde bulunmuştur. 
General Antoneako her taraftan 
aynı cevabı almıttır: Karol taht· 
tan feragat etmelidir. 

Sabah aaat 4':30 da. General 
Antoneako, krala, yaptığı tetki.. 
katın neticeaini bildirmit ve ce .. 

(Devamı 2 ıncide) 

ı ..... &.& .. -· _ _.. 

Vekilinin beyanatı ~ 
,..,....., ............ ...,,....., ,.. ...... ~ ....... ~ 
Gümrük kanunu 
değiş tiri 1 i yor 

Bir .müddettenberi şehrimizde 
bıllunarı Cümrülc ve inhisarlar Ve .. 
kili Raif Karadeniz bu akşam An. 
karaya doncctktir. Vekil dün bir 
multarririmize mıUıtelif meseleltT 
Taalrkında şl4 mülıim beyanatta bu- · 
lunmuşt ur: 

(Devamı 2 incide) lnAisarlar Ve1tı1i Raif Ktnatlemz 

ingiliz r·Köylüyel 

deniz Toprak dağıtmaı 
kuvvetleri t ı· 1 · . 
12 adada askeri a ıma nımesı 1 
U 1 b b d Dlll remi ıuete- i 
s erı om ar ı- de ...... dildi t 

man ettiler 
ltalyan filosu 

muharebeyi kabul 
etmiyerek çekildi 

Ankara, 6 (Huıuıi) - Tevzü 
arazi talimatnamesinin tatbika.. 
tında buı milfkWlerJe brplapl· 
dığı anlaplmıı, bu .zorlukları gi.. 
dermek mabadiyle Vekilleı' He. 
yetince yeni bir toprak dağıtma 
talimatnamesinin ~yete kon. 
ması kabUl olunnıuı, -talimatna. 
me bugün remli gazetede neş.: 
redilmittir. Buna gö~ ·tevsi c- : 

l luruKak topraklar: i 

1 
Devletin huauai milllrilnde ı 

bulunan veyahut 1771 numara. 
lr kanunla Tüı1c mUtiadillerinin 1 
iıtihkaldatma bijılık tutularak 1 

1 
idaresi Maliye Vekil~tine mev. i 
du bulunan ziraate elverişli top. İ 

1 raklar. i 
Geçim vasıtalan fındık, fıstık, 

narinciye, bağcılık, zeytincilik 1 
olan ve mevcut toprağı halkın 
ihtiyacını karıılıyamıyan mmta.. 
kalardaki bağ, bahçe ve meyva-
lıklarla emsali topraklar. ! 

On iki adayı bombardınıa11 eden Rı«iney zırhlısı 

2510 numaralı iakin kanunu.. I 
nun 23 ve 2490 nmnaralı arttır. 

(Devamı 2 incide) 

Amerika 
mümessiller 

meclisi 
I ki buçuk milyon kiıilik 

bir ordu teçhizi için 

5 milyar dolar 
tahsısat 

kabul etti 
VL5ington, 6 (A·~·~ - :>ün ~U: 

.meealllcr meclisi, ıkı mılyon ıki 
yüz e111 bin kişilik bir ordunun 
techizi için bel' milyar dolara. ya_ 
ımı bir tahsisat kabul etmışUr. 
lılezk\lr tahsis:lt •'lki ok:·anwı do. 

(Devamı 5 incide). 

( ı· azısı 5 incide) 
.. --..-. ..... _______ _ 

bi 
Yazan 

razıı Alamet Aykaç 
En muhtaç olduğumuz şeyin a

dını her zaman anarız. Artık biraz 
da kendisini görmeğe baalı'-"alım · El" 1 ., J • 

o rllği. Ama ) alnız hususi te. 
3ekküllcı le menfaatler arasında 
değil: asıl resmi makaml:ırla fert· 
~er beyninde! Bu C7.CIİ dava mem. 
ekotin her kalkınma hım·kctinde 

Pek haklı olarnk hatıra gelir ve 
bir Çok gUzd dUşünceye, parlak 
aöze mihver tcokil eder. Fakat o 

kadaı ! 
HE'r nrıdc>nsc iç;mizdekf hayırlı 

dileklerin dermanı çabuk kesiliyor 
ve ilk hevesle ortaya fır la yan a. 
tılgan tcş bbilslcr, birdenbire rüz
garsız kalmıs mavnalar gibi yel. 
kenll'rini sarkıtı) orlnr. O zaman? 
O :zaman artık bUlün gözler mesut 
bir tesadiıfiın romorkörünil bek
lemeğe bs lı) or ! 

l Uı.l/ en ıtzJlf auı 'evirinl:) 



G .. .. k I ho I /Kcrol oğlu le~ine Başvekilimi~in ah- Hitlerin ve Çörçilin 
UmfU Ve fi IS8r ar tahlınd~~,.,~,~~;~~~!. la~~1~,~~~~~I~ nutukları 
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Ve k l• ı ı· n ı· n bey 8 na t 1 \"ap için krala saat sabah 6 yaka. vekil Refik Saydam'ın ablaeı Ba. 1 
d:ır mühlet vern:işfr. yan Vasfiyenin cena.ıeai dün sa. 

Bu arad.:ı, kralı.1 adamları olaıı bah Zeynep Kamil hastahaneain. 
diğer buı ıe!\eratıer, bükfimda. den lcaldınlmııtrr. 

( Btq tarafı 1 ind4ı} 
Demiıtir. •asıltere7e ,..,.taca!, 

t.urnalann mevsimle alikaaı ol
madıjuu, aoat.harda oldutu si
bi kq içinde taanıazun yapdaca· 
tmı ila•e etmİf tİr. 

(Baş tarafı 1 incide J ı \·akkat usun r MJ•n Plı1Sine tlbl tu· Halen mamulAtnıuzı bıt) · <ıJlr 
leni Gllmrtık Kanun:ınun Esuları tulmaaını lstemc~c mecbur 01acaklat etmcdı:n e\'Vı?! ml"mtekctln dllrl 

•• - Yeni gUmrUlc kanun !Ayllıa::ı. l ..ıır. Eşya sıhıplerl mu:ıy)cn müddet l:öt'iesinı> dağdmrş 500 li mütec:ı· 
1ı zırl..lnml§tır. Halen mer'i olan gUm ıçındc bu rejimlerden l:lrillin tatb.kl.ııl \'İ.z ve ekserisi gııyrimiiıınlt olan 
uıc kanunu 334 tarihll olup muhtelli .aıcp etmeyip de c11ya;ımın ant ej>o.ra depolarcia muhııfazaya mecbur ol· 

z manlardıı bu kanuna bıızı UAveler ıınkll.ııt 1 ter veya bu rnllcl et 11,ıııde 1 m:ıktayız ve b:ı,·Ucr de teslim nl 
,>apılmış ,.o hUkUmlıır1nden bazıları •llÇ uıı t.ıl ptc bJıunnıazı a cş,>a bum. dıl<ları ycdcrde ibulun-lurmııkta. 
la 1 cclilm ş ise de heyeti umumlycsı t'Uk tarıı!ıo.:ı n au~rc!ıu.) a • ..a, •• uııe dırln r. 
Ubariyle bugUnkU lbtıyaçları ka~a ..:ekllı. 

yacak hale gelcmcm~tır. AatrLpu rcj.r.ılt:ln tamamen uıtl>lk, 
Y nl kanun lf1;>1lının hazırlanrrk"D .ıUtıln tu,car. r lı; n bir cok ıayd:ıla, 

) ıllarca yapuı.n tecrübeler gözönUndP •Cınln cUec ğtndca ba§ka ıuıtrepoıar· 
bulundurulmakla beraber, ileri mem cu her tuılU man.uıı.:u.-yon ,>ııp.ıabıle 
lekeUeı1a gümrük me\-zuatmdaıı da 1 ccğlndcu nı.ık..ılıl.1r lç..n ıuuı..ruu biı 

1 tl!ado cdllml;ıtlr. ıt:>layhk teJkll cdcce;c 'l:e avrıca. un 
Ya.Y.mda lcrn Vekilleri Heyetine ar .rcpolaı cı.. gen~ z.n...,.J'aala stoklar vU 

zedllecelt olan Jllyllıanın uaalan ıu cuua. gcUrJelJiıJc ~deıı memleketin 
okll<!c hUıtısa cdlleblllr: ncyeti umumiye.si cıc bıı etok1ıırd:uı 18· 
Haı •n gUmrtik muamelelerine aıı u :ıdc eoııbuocektlr. 

olnn \·o muhtelll ktınunlarda ve <latJ. .Ancak bu re,,ımııı taıxı:ıınen tatbh, 
ı ık bir ııalde bulunan h tllmler yen! .:cillc~llmeaı lçlu liına.n!.u:ınıız<la ml!v 
1 yibadıı. hcrke::ı1n anlayatilcceği bir .:ut anbarlıı.rda tw.zı değ !li.<llkıeı ,>a 
eltJldc bir arnyıı toplanacaktır. pılmuı lA.zrm gelocctf gıol bir kıaım 

Yeni kanun zamanımtzda. kullanıl y nl teslaata da !Uzum görUlecekUr 
mnkta olan hava \'l1Bıtal:Ln ne memle. LA)ilıanm ihth·a eylediği faydalı hU 

. Mamulatın ne!a.~!'lne tesir eden 
bu no1tütlan 91""...ndan kaldırmak 
için memleketin muhtelif mmta 
kalannd:ı. geni~ mlky:ıtta nıamu 
litı muhafaznya el\'cıi~li ve icıı .. 
eden !ennt tertibat ,.e şeraiti ba 
vi nmbarlar kurarak fobrlkadar 

çıkan mamulatı do~ca buralarda 
muha!az:ıya almalt ,.e buralardan 

ııiı;-cralorr mUmkiln ôlduğıı kadar 
mUstchlike taıe bir ıekllde ar· 
r.etmcği temin edeceğiz. 

Bund:ı.n baı;kıı ellerinde bulun 
iuracaklart Bi{(aralan llütnU mu. 
·ıafau etmeleri için ba)iler'den de 

l>ctimlzo gele:ı ve gıuen eşya hakkın· kUmlerden birlsl de ııımdı)o kadaı '.>azı hususlara risyct cd11mesin' 
ıla yeni hllklltnlcrı ihti\ a etmektedlt. 1;ümrUk reanıl v .. rll.:e.ı lthal e:lılmiş 1 •..alep edeceğiz. Bu hususta llU el 

BugUn mer'i olaıı &11mrük komı. olan bir maım memleketten tıkanl· ~u de tebarllz ettirmek llzım 
yonculan kruıunu yeni tıaıtan tetkik ması v.lZ!yetl tahacWU:ı cd1nce bu rca dır ki. her h:ıngl müşteri aatın a 
cdllmiJ, hUltUmlerlndo faydalı bazı aı1n iadesine müsaade olunnıamnsuuı 'a"ağı sigarayı oozuk gördUğti ta• 
detı,lkllkler yapılmak ııuretiyle heye. mukabil yeni hUkUmlcrin ı.zı kayıt dirde bunu derhal bayic iade vr 
U umuıntyeıd yeni kanunun içine a · ve p.rtlar altında bu mu.a&deyl tc. oncı.n diğer bir lruııu"uzunu 111 
lmDUftır. mın ctınl~ olmuu.lrr. :sundan başka temeğe haklıdır· Bayiler de bu IU 

Yeni kanun, flmdlyı kadar mevzu· tarı!ede yeri ı:ıuıunmıyan her nevı ev· retle ~e edilecek ılgaralart ay 
atmuzda ,er aJmıyaıı fakat tatb!klıı· ya bugUn kıymeUnlıı yüzde kırkı cıe. nen inhisar ambarlarına geri ver· 
de l)'i neticeler almacatı kana&U ha.. recesl.ııde remıe tAbl tutulmakta ike. mek hakkını halr.dlrler .•• 
nl olan buı )'enl e1Ulan ihtiva et· yeni IA.yllııı. bu esaın kaldırırarak ye· 

mektedir. Bunlardan .S. bfrk&ı: mJ· rlnc temaıı rejimini lkrune etmektedir. 
:ıal vereyim: Bu rejime göre bu nevl •»"& tarlfe-

Evvelt. memlekeUmlzde antrepo rt· de ismen )'Ulh e11adan~nglalne en 
jimJnlD tamamen tatbild bu kanunla yakın lao onun tdbl olduğu her resme 
temJn edllnılf olacaktır. Gelen eıya tAbl olacaktır. 
imdiye kadar oldulu ıtbl doğrudan Tlcart kıymeU haiz nUmun~k C§Ya 
doğruya anbarlara eevkedllmiyecek· De memlekete tecrübe Sçi.n a;'etlrllen 
tir. Etya gellnce bunların uh!plert e.,yadan bugün realm almmaktadır. 
kısa blr mllddet lçl.ııde maDannm tt.. Yenl kanun lae ba reımi kaldırmak 
hal. aktarma tranalt ve kabulQ mu· tadır. Nihayet yenl kanun, gUmrUk 

Hulya peşinde koımayalmı. Ko. 
ayca kabul etmek ll!zmıdır ki fert· 
erin zihninde hükümet ve medeni 
•ıızifeJcr mefhumu aydmlanmazaa 
c hükumet, ferdin hukuku tb:e-

-inc:' gcn,;cktcn titiz bir dikkat 
"rfmı ihmal ederse bu ild una ur 
msmdald mesafe n.rtar1 ck&Jmez! 
talbuld clhanı görtlyoruz. Her gUn 
rJbirinl kovalryan hadiseler dış 
!erde muvı:üfak olmanm en mil
im sırnnı bile iç anlıpıayı mllm.. 

.lcün oldufu kadar artmilada bulu· 

reırmlnl · derhal ödeyemlyecek b.'.ıldb 

olan tüccarı rı.n blr bankanın kefale 
Unl temin etmek ıarUylc rcaml bil!· 
hara Bdemclc Qzenı mallarını gUmrllk· 
ten çekmelerine mUl&adc eylemek ve 
bı:gUn cari remm muıı.tlyeU 11Ularmı 
tktısadt icaplara daha U)'SUn bir hale 
seUrdk ve l(UmrUklero alt formalite· 
tenle daha %1yadc ııaddlk temin eyle. 
mck gibi l'afda'lı btr çok ymf' lfURUinl 
lerl do ihtiva etmektedir., , 

Yeal 'rartle Kanama Jlaurlaıu7or 
"- Vek~et gUmrllk t.-ırife kanunu

nu d& de alm.ıt ve bu kanunu yeni 
'or· kaplara göre yen!den tanzıme bqla· 

Çok iükllr; yurdumuzda. yıpra- DU§tır. Bu hunstaki mcaat llerlemtı 

General Zeki 
Erokay vefat etti 

General Zeki Erokay tedavide 
bulunduğu Glllhane baat:ıneslnde 
kısa bir hastalığı mUteakip dUn ve· 
fat etmiftir· Merhum ısı yafmda 
ldf. 16 yqmda bir km ile 12 ya· 
omd& bir oğlu ve mikuı vardır. 

Merhum müteaddit muharebele
re htlrak etm1f deferli bir ku. 
nıandandt· Cenazesi yann mera. 
simle GUlhane hastanesinden kal 
dınhp Eiirnekap• MiUlje ıö· 
maıecektir· 

1 Merhumun rule~ine. :ı:-'rndaı::tırt. 
ruı. tuiyctlcrimW bildiririz. 

Artvinin Alıca köyünde 
39 ev yandı 

tıcı ve ayırtlcı bir takmı sJy~I çe- o!up yaJuu samanlarda buna alt pro- A~la, 6 CA·A·) _ Şcvptm 
kl§Dlelcr yoktur. Halkmm, hUkfl· je ıle ikmal edilecektir. Uiry:ı nabl.yeslnin Alıc3 töründe 

ra vaziyeti b:?ılra tarzda ıöıter· Cenuede Reisicumhur Katibi 
mek isteınisler<lir. General Anto. Umumisi Kemal Gcdeleç, Bqve. 
ncsko, yazdığı bir mektupta, bu kil Saydam, Gümrük ve inhisar· 
hikayelerin hnk!ki vaziyetin bit tar Vekili Raif Karadeniz, Mu. 
tahrifi cld.ığunu bildirmiştir. Bü. rif Vekili Hasan Ali Yücel, Srh. 
tün memleket ve ordu, kralır hat Vekili Huliisi Alatq, Vali, 
tahttan fer:ıgatini iıtemektedir. Emniyet Müdürü ve birçok zevat 
Aksi takdirde ka:ı akacaktır. hazır bulunmuttur. Cmaze t 1 de 

Bundan başka krala, muhafı2' hastahaneden alınmı§, otomobille 
kıtaları kumandanının Romen Erenköye g<Stürlllerek Sahrayı. 
nasyonalistlerine ateı etmekteı. cedid mezarlığına gömülmlittUr. 
imtina eylediği de bildirilmi!tir. 

Bunu müteakıp. kral Karol, sa. Başvekilin teıekkürleri 
~ saat 6 ya 1 O kala talı itan f c. Balkapanında merhum yafcı 
ragat kararını bildirmittir. Hacı Ahmet Efendi kızı ve emek. 

General Antoneako, kralı aJ. 
datrnak istemi§ obn gcncrallerı 

derhal tevkif ettirmittir. Bunlar 
arasında, genel kurmay baıkan• 
Ce1Teral Mihail, sabrk batvckil 
General Arcetianu ve sabık hava 
nazın General Teodoreako da 
vardır. Saray nazırı Urdareana 
tevkif cdilmcmiıtir. Urdarcana 
kralm n:emtcket dı§ma ac:yahatl 
ni hazırlaınaf tadır. 

Diğer taraftan Bayan Lopeskc, 
da yabancı memleketlere hareket 
için hazırlık yapmaktadır. 

Karol&a hraptnamni 
Bükref, 8 ( A.A.) - Kral Ka.. 

rcl bu aabah radyo ile ve CHete. 
lerin huauıt ntılhalan ile bir be. 
yanname nqrederek tahttan f e· 
ragat ettiğini Romen milletine 
bndinhittir. Beyanname 1udur: 

Romanyalılar, 

Bilyük gaileler ve filüetlerle 
dolu bir dene memleketimizin 
il zerine yüklenmiıtir. 1 O eeneden 
beri vicdanımın emrettili daire. 
de Romanyaınn lehine ne yapmak 
kahiJ.e hepaini yaptım. Buıiln 

matem memleketimizin il~ 
çökmUştUr. BUyUk tehlikelerle 
kar§ılaı:nıJ olan üstünde doğdu. 
ğum ve büyUdüğüm bu toprağm 
aşkı ile atır hUkilmet yilJrilnU 
scvdiğinb otluma devrederek bu 
tehlikeleri izale etmek,, iatiyorı&Ja;" 
Allaha dua ederim ki, vatanı kut. 
tatmak için yaptığım bü f edakir· 
lık bo§u botuna ı:;itmesin, bun. 
.d:ın s~nra omuzlanna yükl:nen 
ağır mesuliyeti idare için muhtaç 
c-ldufu muhabbet ve aadakatle 
'oğlumu ihata etmckrini bütU:t 
Romanyalılardan talep cdiyoı-um. 
Allah memleketimiri muhafaza 
etsin ve ona iftihar olunlbilccck 
bir istikbal temin etsin. 

1i istihkAm livası merhum Ethem 
Paşa refikası ablam Bayan Vas 
fiye'nin veE&tı dolayıaiyle t~lgnf, 
mektup gCSndermek ve bizzat ee. 
nazede bulunmak suretiyle acıh:. 
nma ittirak eden zevata tlllttan. 
lanmı aneduim. 

Dr· REFtK SA l'DA1'1 

scvkedcn fiillerinden dolayr mah. 
keme huzuruna çt,kanlacaklardır. 
ikinci bir iltiham da ailih1anma 
için verilen kredilerin bu İJ için 
urfolunmamq buluıımaaıdır. 

Son Ud günlük hldiaeleri, nas. 
yonaliatlerin tam bir zaferi ola. 
ralc tellkki edilebilir. 

Karol Beı,nda sitti 

Bükntr 6 (A.A.) - Sabık kral 
Karol, bugün tayyare ile Belcra. 
da, Jmkardeti Yuıoslavya valide 
laaliçeainin yanına hareket ede· 
celcdr. Sabık kral GarolUn bura.. 
dan aonra gideceği ytt henil.s ma. 
IC&m değildir. 

Huıusl tayyare ile BOJaeıe d8. 
neceJc olan Prenaes Helene, Ro
manya valide krali~etl Unvanını. 
t&JıracaktJr. 

BiikJ'ef, 6 (A:A.) - Km ftfi. 
fCl, aMcaini aldumak üHre P1o. 
raıısaya bir tayyare ıöndermiftlr. 

Bübet. 6 (A.A.) - D. N. B. : 
HWrihml, Pranua '1Wcdme'U ne.-. 
dindeki Romanya büyük elçisi B. 
AllDYici ile son zamanlarda Mos.. 
kova elçiliğine tayin edilen sa
bık hariciye nazın B. Gaenkoya 
gori çafırmıttır • 

Jlükrcş belediye rcW de 
ie\·ldf edlldl 

met.imiz, vakarlı bir itidal ve tem.. Vekil. son zamanlarda bilhassa 3-4 eylül geccal çtkan yangın ne. 
kinle bu maraz! temayWlcrden 12 lik sigaralardan çöp çlkmaaı ve ticesinde 39 ev t.Mıamen yanmış· 
kendini dalma uzak tutmtıftur. bu sigarolarm baıılannın tıkız VI" lir· Vlllyet tarafm~nn hldise ye- Yacasın Romanya ... 
Demek oluyor Jd Dhndl gerek fer- kUflU bulunmuı ilzerind~ şikii- rinc göndı:ırllen knymakam v<' nA· Yeni kralın yemini 

Dü!ott~. 6 C A·A·) - Gonel'al 
Antont•:tu, Blikre, be!edl:;e reial 
Dombroski'nin levlciflııJ emret· 
miştir. 

din hllkihnete. ve gerek hUkibııe- yetldı- için de 3öylc demLQtlr: hlye mildürll ile jandarma ve ~·ar- Bükref, 6 (A.A.) _ Kral ML 
tin ferde, daha verf.mll 9Ul'ette Bosük .ıpnı.r duncı amele vasıtulyle hnrikzede .. 
Yardnnda bulunmaaı Mn hiç bir .. _ C?ı--ıanmıı bü'""· n:ı..;:. 1 şel, bugün saat 9.30 da Blşvekit 

,. ..._...... J UA ~-~ er civar köy ve mahallelere yer. ·k • 

BU"Gn hudut polisi. müıa:ı.clcslz 
memlekeU terke~ leJnek UıUyen bil· 
tUn mUbim siyasi eahsiyetlcri ttv
ltif e~mck emrin! ıılm~ln'· 

mani t.aaavvur edilemez. Fakat bu yetleri nıuclp olacak derece bozuk leştlrUml~ ''c laf!elerl t•::nfn olun General Antonesko ile patrı Nı. 
hayat! kıymetteki ahtkanlık he- değildir. Fakat u da olsa ara 11ıra mll§tur. kodim ve temyiz mahkemesi rei· teorııon matbuat.mı ,.flri1cn dlrektJf 
nils fJd tarafta da arzu edlle:n de- ,___ ..... ,.etler l,.lnde bozuk 11ıgara. si Redileakonun huzurunda ye. n··r D 1 L 

~ .a- " .. •l"f'~, G (.\.~·) - O\' ı?t Z 
-recede değil! Şu sebeple çok ıa.. lara teadut olunınnktadJr. ..•••••-ı••• min etmi§tri. ma:ndarı g~n:?ral Antoncsku. r.o. 
man kaybediyoruz. Xemur f§fni Slgaralardaki tıkızlık fabrikaa.. o A Yeminin sureti şudur: men b:ı.rnnı ic;'n yeni rejimin direk· 
bqtaıı savar. ferdin zlyaıı olan Y<m )fiyle allkadardrr· İyi sigara K ,. K A L A R "Allabın inayeti Ue anavatanı Utlerlni teebit etmiştir· Harici Fi· 
:vaktllıe acımaz ve göıU. önllnde imal edebilmek için her gUn değl· hudutlarını ve tamamiyeti miU:..i.. yssat lıakkında. ıazeteler. nşağı-
bır vatandq rabatm etmekten, §eD ahvali havaiyeden muteeulr G E ç 1 y o R yesini muhafaza etır.eyi yemin da1d öircktlflerc t:ım eurette ria-
oınm gönUl.ntı reaml bir m•Jrama olmıyacak tekilde huau.d tertib&b eckT'im." yet ede:eklcrdir: 
brp kırnut olmaktan çıkan me- haiz bir fabrika blnuma ve bu fab- , 
IRlllyeU batırma bile getirmeme rika içinde :tullamla.cak iyi ve m.o- 1 o. r ı a ı • T 1 Bur dan &:>nra Baıvekil Anto. r..omanya, kendi anuau ile, Al. 
yaptığı bir medeni gUııahtır. Zin dem tesilata. mllteıbumlara ve • ncıko da yeni krala sadakat ye· manya ve ltaıyanm aiyud ıahL 
kendisi günden anne pulı bir ıu- kalifiye itçllere ihtiyaç vardır· B1. TA••u 111111. mini etrriştir. Bu yemin de ıu sına ~ bulunmaktadır· Bu ıe-
ursuzluk ve bezgin bir erolmı için. liyonnınuz Jd, bidm fabrikalanmL §ekilde yazılıdır: heple mihvere hl çbil' ıurcUe hü· 
de mahpus kaldı:tça her -..cıen z:ın ~-A...t•ı a-a.ı• b'--'--'- "'--'-•• Hiç bir zaman da- ra1 cum edllmiyecelltir• BllA.kill, Ro-

W-J ~na .... ~ &- "K Mişele, Romanya cinle. Ulk" mami · 
evvel gahsma yazık etmif olur. tmuz ise tamamen modernise e- kikalar L..-:~ı.::. ka- oıa..-ıyanın m ı ta yetini ve 
HAkeza verdiği fena misalden za.· dilme.mittir· Kl!telaaMW penonele uugwıau tine ve Romen milletine sadık o. hudutlarnnızın iblil edilmeı ma· 
rar görecekler araamda bfaat ve kalifiye ltçlye ahlp bulundu. dar kıymetli olma· lacağıma yemin ederim. Allah hiyetıııJ garanti etm1f olan bu bil. 
kendisi de huır bulunur. Ferde ğumus halde bina ve teel8atımn. mıtbr. Buaün saat yardımcımız olıun." yUt devletlerle Romanyanın rnU. 
gelince, o da kendiainin en yt1bet daki ba noban1ar on1ann bu kabl. 18 30 d 40 OOO L• Şayanıdikkat olan bu yeminkr· nuebtlerini derlnıe,Urmek için 
i:oruyucusu olan kuvveti tenbeı. liyetlerinden llyıtlle istltademize ' a • 1• de kanunu eaatinin mevzuu ba· her fmaattan istifade olunmalıdır· 
likle, yatanla, dolanla, oya}Jyara,k engel olmaktadır· Fa.bf"ıialarmıızr ra kazanabilirainiz. hia olmamasıdır. Bunun aebebi Ahnanyada ve ltalyada kllltUrel, 
onu muvaffakıyetten alıkoymak lllodenıiz.e etmek için geni3 bir Çünkü bugün Milli Antenesko bapekil olur olmu sosyal ve aiyuf hayat hatkmda 
istedikçe nihat mahrumiyet yine plln hazırlryoruı:· Ancak bunun Romen kanunu eauiainin ilga e. makaleler ve röportajlar, bu mem· 
kendisine dönq! tan .. n.ı umana muh• .. ~.... Piyango ıaat 18,30 ld w leketlcri yübelten zihniyetin ta· 

malA- f-'-- -~ - .._... 1 . dilmi§ o ueudur. ·--ı- ~ -'-
Evet blttln bunlar uuı: --t Ha.zniamakta olduğumuz pllru da zınır Enternaa- Wtamt 191Ctiai ııı.:ı:...-.a.:di llDlmuma J-- G<lec._ ve aynı 

bu derece balit görünen ba%I ha. reaııze edinceye kadar mevcut ve- l F -. ._. samanda bizim kalknıma azmimizi 
ltikatleri Ammenin euuruna nak· saıtıe ._,pılahllecek olanl&n ..,._ yona uannda çe- Bükreı, 6 (A.A.} - Hükftmet tamçıtıyacaJrtır. 
letmelt o kadar güç ki! ma.ğa ~~ıyonız. J- .kiliyor • saltanat meclisini llivttmiftir. Garp devlederine .ü.roı. objek-

Kanaatimlz 111dur: Behemehal ~tıkız olmamaaı içlrı Daha henüz bilet Büknt. • (A.A.) - Burtın •- Uf llaMrler çerçevesi dahJlinde, 
ve behemehal biz bu davada. halkı. sipra maldnQli bapıQ&ki ~ at 18 de bütün Romen krtaları. ~Uyatklr bir battı hareket takip 
m.ıza ve bilhasea yeni yetişen ne- düa dikllıW ])u)umqfa ~vkede- almadınızıa derhal Kral Miftle Ndakat yemini et. 4ıdllecektlr· KetOı. Jtllmuu ve 
slllere taze bir itiyat kaıancllr- c• w llontrol teıtib&tıısı aıldqUr. en yalan bayie mü- ıniflerdir. • yenıs. teUlt, nea.ketalsllktlr-
nıak m{lcburlyetindoyiz. Bu lü- maga ve g6p mesel•ini bertaraf _..J!_.! ( 2) Biiktet, 6 {A.A.) _ TivW e- TraJ• teralt altmda tan.fmm.. 
~um. gençli~ bedeni terbiyesi ile etmek için de ayıklama tertlbatmı racaat auuuz. Ocnenl UtalUn elan kabal edilen VJyaa hakem 
aynı ehemmiyet seviyesindedir· tak .. iyeye karar vermif bulunuyo. liralık biletle 40.000 dilen lıl yerine, karan b•kJnnda, her ıa..p bir 
Saniyen bilmek 11zmı gelir ki. gö.. ruz. Aldığu:ıuz bu tedbirler biltlln ima ıeael kurmay bafbnlrfına Ge. P.Yri mlalt ,,. tabktrlmls mtaı 
rülee&k itin Uç gUnlUk beş gllnlük kusurları iıa.le etmeııe bile onlan lira, o zaa 10.000 neral Joanitsin tayin .._ut-~ Yalıanalarm 
bir dava olmadığı, zaten ş!mdiye nsgarl hndde indireceğini Umlt c· Lira, o da olmazaa tur. hlUad altına 1frm11 olu a..enJe 
kadar tahakkuk etmemeslle sa· eliyoruz. 4 000 Lira 2 000 L• Bükrej, 1 (A.A.) .._ Tmit rtıı mgPMen,tma ~' fL 
b t . Bl . ' • I• 
it ır· naenaleyh mahsi1s suret Küf ml'ıSCICsine gelince, bu ku· edilen sabık na.ıırlat arasında Ta. at bu ftllketta tıai pnaU et· 

tc doğup bllyUmesı. hllkfmıetin. sur bir <!ercceye kadar fabriku- ra, 1,000 Lira kaza. tareıko kabinecinin dahiliye na- mit olu dnletJer ftJsam ohmmı-
matbuatm ve dıger mnnevver kuv: yonta atıl.kadar olmakla beraber nabilirıiniz. Bugün. zırı Geımectanu ne liberal hn. yacütao. 
vetlerin devaınlr gayretine bağ.. da&h ziya.de m:unulabn depolarda kü k"l" 240 kıimetlerin diğer aaa da 'ftrdır. Jılacarlıltan. Bulprlltan ve Sov-
1ıdır. ve ba~ilcr elinde iyi ıartlar dahi- .. çe 1 ıtte tam Bu..;u. R "·- do.trili yetıer 1lrtlll "aJrlrmda, tecavU&. 

Gösterilecek ihmal, hepimizi ce- linde ınuhnfn~ edilmemesinden bin Liralık 42247 f~tö~ı::ı~ck ~ika. Jıı:lr bir llattı Jaanbt aldmuyaeak. 
zalandrrnwtır. Bunda i!}tibah et- ileri gelmektedi!' TUtUn aigarıı ha. adet ikramiye dağı. tzr. Yalms banlar tarafmduı b. 
mcyellm; ~te dileğimiz: Une geldikten 80nra onun iyi mu. met etmek üzere tevkif edı1mig. bul edlllnlyen b•klbtJeıtmllln • 

İki taratlı gtlvcn ve yardım: ya. hafaıaaı mllıkUllet}lllekte ve hava blacakbr · tir. ktlmante bir surette i8batı y.,lu ne 

Çörçilin nutku olcammc:a ooua 
da '* DOkta ...... thmlaia 
görülüyor; lngiliz Bq'lekili e7liil 
•11 ~ Britm:ya adumm AL 
..... taarruzu tehlikeainde:a kur· 
talacafmı zannetmenin bir hata 
olduğunu, ~ olduğu si. 
W ~, içi1Mle de iıtili te?bbüı1e
rini beklemek lizanceldiibü p 
sarih aö,-l6yor. 

Demek oluyor ki eylül ayı i
çinde Alman taamı lan mü•~ 
bir netice Yel'IDezae Hitlttin bir 
azlaıma aulhuna JanA§lna!'l ilıti. 
ır.ali rn rutulrlar ile artık b:na
men «*tadan kallmuım. B ~ tak. 
dirclo çok uzun ıürecek ol&ı uarp 
ate~inin günden süne sirayet da. 
iresini geaifletmeai tabii olur. O· 
...... için harp hlll'ici " bitaraf 
memleketlerin de uzun zama:ı 
harp prtlan içinde yapmak 7ll.. 

ruretini düıünerek ona g&-e ica. 
beden tedbirleri almaları, aynı 
zamanda harp tehliheainin mub. 
temel tehditlerine Urfl da ayrıca 
hazır buJunmalan zaruri olur. 

AS'M u:; 

Toprak dağıtn1a 
talimatnamesi 

( Baı tarafı 1 incidt) 

ma ve eksiltme kanununu..-ı 56 n. 
cı maddeleri mucibince itbu tali. 
matname hükümleri dairesinde 
borçlandırılarak arazi erbabına 
tevzi olunur. 
Bağ ve bahçe ve meyvalıklarla 

nnaa1i topraklann teni edilece· 
ği mmtakalar Maliye Vek&ıcUn. 
ce tabit olwıur. 

Tevzidaı istifade edecekler: 
Eaaa meeleti rençberlik olup 

da big topraiı bulunmıyan veya. 
but mncut topratı klfi 
olmayan her ailenin top • 
rak ihtiyacı (2 nüfua iti • 
bariyle) iyi topraktan 30 - 45, or. 
ta topraktan 45 • 65, fena toprak. 
tan 60 • 90, bahçe, meyvalık ve 
emaali topraklardan on bet de. 
kardan u olan zirut erbaba tnr
ziden istifade edeceklerdir. 

Ziraat tahsili veren mektep ve. 
ya kunlardan mezun olup da d. 
raat erbabına rehber ve ömek ol. 
maJc üzere phsan (Z nüfus itibL 
riyle) iyi topraktan 30 - 45, orta 
topraktan 45 • 60, fena topraktan 
60 • 90, bahçe, meyvalık ve em. 
sall topraklardan 1 S dekardan az 
olan siraat erbabı tevziden istifa. 
de edeceklerdir. 

Ziraat tahaili veren mektep ve· 
ya kunlardan mezun olup da .ıi. 
raat erbabına rehber ve örnek oJ. 
mak üzere gahaaıı ziraatle iıtipl 
etmesine allkah vekiletlercc mu. 
vafabt olunanlara köy hudutlari. 
le mukayyed olmalnmn müsait 
toprak bulunan yerlerde Ziru t 
Veklletince tesbit edilen miktar· 
da borçlanma au~tiyle toprak 
verile bilir. 

ZiraatJe iftigal etmesine allka. 
h veklletlerce muvafakat olunan. 
tara köy hudutlariyle mukayyed 
olmabızm mÜ9ait toenk bulu. 
nan yerlerde rıraat Vekiletince 
tesbit edilen miktarda borçlanma 
suretiyle toprak verilebilir. 

Değirmencilik, bakkallık, de. 
mircilik, sarraçhk gi-bl zanaat ve 
esnaflıkla me11ul olmakla bera· 
ber aynı z9111aada ziraatle iftigal 
'den köyl6ler1e ailesi efradı zi. 
raatle .. uı köy öiretmenleri 
hariç olmak Uaere ceçlminl .... 
ltbriyle memuriyet. tk:am ftY& 
unatla temin edenler, kaawn 
siraatle ittlpl etM1er chılll h ta. 
Hmatname hilkGmlerlnden latif&.. 
c1e edemi1eceklerdir. Toprak 
~ etaa Nydtb. Kay 
haJkmdan ayılmak için nlfuı 
JriltllfQncle o kayde byıth balan. 
mü prttır. Şu kadar 1d nlfuata 

. bafka bir kayde veyahut flblr " 
kaıahada kayıtlı olup da yardım
cıht yapmak. yahut ma1m Ttya 

m&ltıeciri veya fusaU tallı bu.. 
Junclulu toprak Gzerinde renç. 

ni g('rçek iRbtrtn! tespa.tmdan cabuk müteessir ol· Bütün tevlcif edilenler mütte- nezaket datreeinde cevap \'erile· 
FazılAlnnetAThr. ~ ......... u..ıuı~'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-... ~-·~~_!'~~~~~~ ........ a...aı....-. ....... ...-..--.ı ....... ....._ı....-ı..:--.~~.:.......~~~~~----~~.....ı-.-. .......... ,~.._----------------1• 

berlik etmek ıuretiyle fiilen kay. 
de yerleımit olanlar köy h:ıU:u. 
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~lftlka: --

Rorlıanya 
-"] 

buhranı 
~!~Yımnı talihini sadece 
'-~Yllnm harpten evvelki ve 
!~kiti dahili terkı.öi ile mütalea 
~'ll bir neticeyi sebep halinde 
~ur etmekten batka bir ıey 
~ 

~k~nı.nyanrn harp sonrası poli.. 
~le~· •on gÜnlerde yeni bir isti. 
diı- Sll kalın hatlarmı çizmekte. 
~) u iıtihalenin bariz vasfı: 

~,,, Cİgurtunun iıtifaıı, Anto
a.)0rıun diktatörlüğü. 

Cttid· ~ Karolün tahttan fera-
ll". 

~ Cilnıı-tu hükumeti Romanyada 
~.andan mihvere ıadakat göı. 
~Ut} •Ye, bir yandan da 919 hu. 
L~ ~l"lnı muhafaza ebnek isteyen 
taı 11Ya~t takip ediyordu. Bu ıi. 
ııı11 et 919 muahedeleri ile doğ. 

fhı 

~Öy·i, Triyanon. muahedeleri 
)ıı:ı· llnyayı yeni topraklu ve 

·~~ 1 
lliifus kütleleri ilave etmek 

9
etiyle büyütmüştü. 

L 18 ..._,.b. • . · d'w• 1. q~d gcul ıy-etr.:un çaz ıgı vu 

ıı~ ;uaı- Besarabyamn da İfga!i 
İdi, ~a geniş bir mahiyet almıı 

d ~Ot... b" "k h '- • ~ 
1 
··-.ınya uyu arom ıonun-

~:\! I! de ettiği siyasi vaziyeti mu
~ ~ etmek, hudutlal"I muhala
de\':ltnek için bir yandan galip 
~- het~ri.n politikasına. ııkı .. ıkı. 
t"r ilglanmış, ve onların vücuda 
~rı;tdikleri diplomat.ik kombine. 

ll era girmiıti. 
tar 11

1 
suretle Romanya revizyon 

~il e · ~ttl rıne karşı bir takım kuv. 
~~e sahip bulunacaktı. 

defe 1! 1~Uer Cemiyeti 919 muahe
~U~~~ın tadiline taraftar değildi. 
}et~~k antant bir tamtan Sov
d• 11 usyaya karşı, bir taraftan 
bit~ r-e\rİzyonist" devletlere kartı 
"G §el"ek bir müttehid kuvvet 
~Uda getirecekti. 
~ Ynı 2'.amanda Polonya ile Ro. 
~a. :tı~~ aı-asında bir ittifak da im. 

.; 
1lınişti. 

· al ı._I h · • d · ı~İıı ~ ~ ar cep esını e tcmın 
tı'ı-...... 0tnanY• Balkan antantına 
'"il ti ~ ş • 

ı 0 tnanyanm hal'p aonraar dip. 
d'tik kombinezonları bu ıekil. 
~ hüiasa edilebilir. Fakat Ro
lltı 11Yanrn istinat ettiği kuvvetler 
'ı 11 

•onuna kadar revizyona kar
~e~Üdafaa edebilecek bir hüvi. 

't4e:~ze~di. B.unun üç mühim 
l l Yardı: 

Rİd - Revizyonist cephenin git. 
tıı.. ~ ku'VVetlenmesi ve Romanya. 

••
1 •ttif ~1'1\ ak kombinezonlanmn par. 
il tllası. 

~~ - A vrupada 935 den iti
~~n ~lınanya ve ltalyarun 
fı111! ıriltere, kah Fransa tara
~a,·all fazlaca yardım 1rörmesi! 

'•t id 1 .. · • A ~ ttı~ eo OJısının vnıpa ıag 

~İbj lcu-ınca nasyonalizmin ica~ 
~'elakki olunması ve bunım 
it% n:rada derhal taklit edilerek 
ita.,, 'Ulyada fa§izme mütemayil 

i\l'\ııı eür'atle inkişafı. 
~· 111 - R ik d. b"' • •ııl'\ A. omen tıaa ı unyeıı. 
bi~a ltnan iktıs.adiyatma her gün 
~~l: daha kuvvetli bir ıekilde 

& t\tna:ııdır. 
~"ttı 11 iiç ıebcp bir araya geldiği 

an ıu t' l • .. dük !\ .. .. ne ıce en a-or : 
if!ı'a~ç~k itilaf Çekoılovakyanın 
'ıık~;dıte fiilen mefluç bir hale 
"c tta u. Aynı zamanda fatizm 
cf,_ 

1 
'l'onalist sosyalizm dünya. 

Yon,;7ı:>ati bzandrkça "reviz. 
flllda llcpJeri Romanyanın etra. 
Sİrı ~ ~lunan küçük devletler i-

Bu ıt- emel halini aldı. 
Y<l h tn~~ kar,11mda Roman
hı~f e~ iiin biraz daha fazla bir 
lla ad erulisini mihver politikaıL 
t a apte eh-! lı F-'--Qll rtika "nıye Ç& §h. &1U1t 
~c po ~ 1.... b~oınanyanın üzerin. 

ct!Trdlll ır aıneı· • 
ıııa... 1 d ıyat ıcraıına ... o ama ı. 

)a Bu suretle ~otnanyada Roman. 
ıı-.·tun emeU.enni tahaldcuk ettire. 
io',Ye:n devlet politikası da artık 

'-• etmiş bulunmaktadır. 
, lenlın iıtifası, hükumetin de-

tbtn' • b iE d .d. ~ esı unun a esı ır. 

~ ~onanyanın tezadlı bir politi-
larihine malik oluıu da yal. 

lıı>. kendi telakkisinin eseri 0 ). 

'ııaktan ziyade tarihi Jartlarmm 
~~ bilhassa ikbıadi bünyesinin 
b\iYiik ve nüfuz sahibi devletler-in 
t~&irine tabi bulunmasından ileri 
t'lınekted ir. 

Büyük harp baıladığı zaman 
~Oznanya Fransa ve lngilterenin 

., 

~,...,,.....,....,....,....._.~~ .......... ~....,...,~~--~~,......._...._ ...... ....,,.._ 

Şehir Haberleri l 
·································~······························\ • .ti 

Düğme ihtikarl \Meseıeıe..!.E.--l Halkevleri festivah 
yapan düğmeciler 1 Plansız evler 1 başlayor 

Dünkü muhakemelerin- İ 
1 

~ . . . 1 ilk eğlence bu akşam 
•i stanbulun plansız ınşa. ışın.! Büyükderede 

den sonra tevkif edildi .. de. n bas.ka büyük ve affedıl.mez \ 
Halkevleri namına. tertip edL 

Zabitana mahsus düihneler u·· - j b1 r kusuru daha vardır· Mıma- ' 
~ · · : len halkevi İstanbul <'ğleneeleri 

zerinde ihtikar suçundan yakalan. : risi. Aklına esen, istediği gibi, ~ festivaline bu akşamdan itibaren 
dığmr yazdığımız Marpuççularda i istediği Ş'!,til ve tarzda bina: 
dügm-eci Apostol ile katibi Temis- J O · · d. k. b' • başlanacaktır. yapmıştrr. nun ıçın ır, 1 ır: İlk olarak Sarıyer haJkevi na-
toklis'in muhakeme·ı·ne diln sekı'- h s · t a tmı'yor Bu gu··ze1: " • u usıye rze · • roma Bilyükdere Beyaz Parkta bir 
tinci asliye ceza mahkemesinde 1 şehri ziyaret eden seyyahların, i gece tertip edilm~tır. Geceye. Ka. 
ba.ş1anınıştır. : yabancı muharrirlerin hemen i radeniz oyun takımı Türkistan lcrz· 

Apostolun dükkanında yapılan ı· hepsi bu ciheti tenkit etmişler.~ lan Na~it. Keman{ Sadi. Mualla 
arama sonunda nıilşterilere sat. <lir. Belediye, ·binaların istenen i i::ıtirak edecektir. Elde edilecek 
mak istemediği zabit düğmelerin. renge boyanmasını menetmek varidat halkevleri yardn:n şubelc· 
den 144 tane bulunmuş, Apostol 1 surctiy1e ikinci mühim biı~ ayı. rine verilecektir· · 
yakalandlkta.n sonra katibi Teınis- i hı ~al~ırmışt.ır. Fakat. bu kaf~ 
tokli.S'e bunları gfıya terzi Kamile J değıldır. Şebır ve sayfıyelerdekı 
satılmış gibi bir fatura çrkartmıştı. İ inşaat yine keyfe tabidir. Bele. 

Terzi Kamil mahkemede bu düğ- i diyenin muayyen nizam ve tali
me .işinden haberi olma.dığmı söy- ; matına riayet ettikten sonra hiç 
lemi~, mahkeme her iki suçluyu da i bir mesuliyet tanımryan bu bi. 
tevkif ederek kararını bildirmek : naların bazıları cidden acınacak • 
üzere muhakemeyi başka bir güne j bir manzara arzediyorlar. Buna ~ 
bırakm~tır, ı bir çare aramak ve bulmak, hiç : 

E 
~üphcsiz müstakbel İstanbul i. i ksik gaz satan ! çin bugünkü idarecilerin bir va..: 

1 z~fe ve vccib:sidir kanaatinde. İ 

bir gaz tüccarı 1!~;._ .. ____ -= 
Gaz ticareti yapan Petraki Ka

ra Eftim oğlu, gaz t.enekelerinde 
.eksik gaz satmak Auçundan yaka. 
lanmış. dün de a~liye altıncı ceza 
mahkemesinde muhakeme olun
muştur. 

Petraki inkar etmiş, muhakeme 
karar verilmek üzere baı:kn bir 
güne bırakılmıştır. 

Ev kirasını arttıran 
mahkemede 

Leonidu Papadopulos adında 
birisi, Beyoğlunda Glevani soka. 
ğmdaki evinin kirasmı artırmak 

euçundan dün yedinci asliye ceza 
mahkesinde muhakeme olunmuş
tur. 

Suçlu inkar etmiş, muhakeme 
şahitlerin celbi için kalmıştır. 

---0--

Tıbbiadliden kaçanlar 
yakalandı 

Evvelki gün Tıbbıa<lli mi.\.şııhcde 
hancsindP.n kaçan eroinman Topal 
Hasan dün yakalanmıştır. Diğer 
kaçak Cemal ise kaçtığından biraz ~ 
sonra gelip teslim olmuştur. 

Mevkufu öldüren 
mevkufun muhakemesi 

Ağırcezada 
bir dava 

Ge<;en kış işlenen bir cinayetin 
muhakPmesine bugün ikinci ağır
eezada başlanılmıştır- Vakanm laI
silatr ı;öyledir: 

Rıfkı \'e Fazıl adında iki arka
daş bir gece eğlenmeğe karar ver. 
mLqler ve muhabbet tcllallannda.n 
Ziya Raradumanı görerek onun 
bulduğu 21 yaşından küçük, A_ 
gavni ve Melahati yanlarına ala
rak Hürriyet tepesinde Marinin 
meyhanesine gitmişlerdir· 

Burada bir hayli içip eğlenmiş
ler, Yakit gecikince de bir otomo
bile atlıyarak, Tarabya. oteline in· 
m.işlerdir· 

Ancak otelin kapısında. iki ho. 
\"Rı:da l\ra111nda otomobil pe rasmı 
od.!-mek )'iitünden bir müna?.aa 
çıkmış ve parayı ht>r ikisi de vı>r. 
memiştir- Bunun Üz<'rin~ şorör 
Hıtlil parasını vermezlerse dördü. 
nü de geri götürmemekle te>hdit et 
mi~. Uıfkr bu söz1ore sinirlenerek 
ka\'gaya başlamıştır. 

Şoför Halid. muavini Alinin de 
yardımiyle Rıfkmm üzerine atılmtfi 
ve kendisini bir hayli döğdilkten 
sonra denize atmıştır. Rıfkı kış 
vekti kudurmuş bulunan denizde 

Geçenlerde tevkifhanede mev- kaybolmuş. birkaç gün sonra da 
kuf Şükrüyü öldüren mevkuf Re- cesedi bulunmu~tur· 
cebin muhakemesine dün de iltinci Şoför Ha!itle muavini Ali ya -
asliyede devam olunmuş. şahit o. k:ılanmış. muhabbet tellalı Ziya 
lnilmiş~r~ ~~-pisane doktoru Jak dinle- da fuhşa teşvik suçundan ikinci a· 

ğrrceza mahkemesine verilmiştir· 
.fak, yaralının ölürken hiç bir / Her üç suçlunun da bugün mu. 

~ey .söylemediğini. ölüm sebebi. hıı.kemesine başlımmış. kararname 
nin bıçak :yaraları olduğunu sÖ)" okunduktan sonra hadisenin malıL 
lemiştir· Muhakeme, karar için yeti dolı:ıyısile gizli yapılmasına 
başka bir güne bırakılm.ıştır· karar V<'rildiğindcn, samiin dı~arı 

Bir odacı ölü bulundu 
Tepebaşında Tr<ıl apartrmanı kıı.

pıeısı RefahiyeJi Celal dün oda
sında. ölü olarak bulunmuştur. 

Ceset morga kaldırılmıştır. 

mali nüfuzu albnda idi. 
Onlarla birlikte harbe girdi. 
Bu defa .939 harbine takaddüm 

eden ıenelerdenh-eri Romanyada 
Alman ikt11adi nüfuzunun git. 
gide kuvvetlendiğini gördük. Bu 
nüfuz bugünkü siyasi ve sosy!ll 
neticeleri doğurdu. 

Bakalım, bu tezadlar nasrl ve 
ne !ekilde taıfiye edilecek? 
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istatistik umum 
müdürü 

Nüfus sayımı 
hazırlıklarını 
tetkik ediyor 

İstatistik umum müdürü Celal 
dün sabahtan akşama kadar 
vilayete gelerek sayım büro. 
sunda nüfus sayımı hazırlıklan 
etrafında meşgul olmuştur. 

Umum müdür vali muavını 

Ahmet ile de görüşerek izahat 
almıştır. Nüfus sayrmı hazırlık. 
lart etrafında umum müdüre ve
rilen malGmata göre sayım me
murlarına verilmek üzere hazır. 
lanan mıntaka cetvelleri tamam. 
la~mıştır. Bunlar kontrol ettiril. 
mekte. noksanları tashih edil. 
mektedir. 

Mıntaka taksimatına göre kon
trol memurları adedi tesbit edil. 
mektedir. Bunlara verilecek cet. 
veJlerin beşte dördü hazırlanmış. 
tır. Bu işler bittikten sonra cet. 
veller ve sayım defterleri nahiye· 
lere dağıtılacak, nahiyeler de o 
mıntakada çalışacak memurları 
tefrik edeceklerdir . 

Bu işler bittikten sonra deniz. 
tren. hastahane gibi yerlere ait 
cetveller gönderilecektir. 

Umum müdür pazartesi günü 
Ankaraya dönecektir. 

Askerllje davet 
Eminönü Yerli Askerlik Şube. 

sinden: 
31G ile 333 Dahil doğumlularla 

Demiryol sınıfına mensup ]11>nü~ 
askerliğini yapmamıı; Erat 
sevk edileceklerinden 9/9/940 gü. 
nü behemehal şubeye mUracaatlan 
ilan olunur. 

Eminönü yerli askerlik 5ubcsin
den: 

336 doğumluların son yo1damala
rı 13. eylül/9·i0 tarihinde sona e
recegindcn şubemizde askerlik mec
lisinin toplanma günleri olan 7_9. 
11-13· eylül günleri nufus cüzdan 
mektep talebeleri nufus cüzdan ve 
mektep vesikalarile birlikte müra
C'aat "tmeleri 13 eylülden sonra 
gelenler lıakkıntla kanuni takibat 
yapılacagı ilan olunur. 

" .... 
Fatih a .. krrlik sııl"WSindt>n: 
336 doğumlulılrl~ bunlarla mu

ameleye tabi olanların yoklamnla • 
rı 17 eyhll fl40 tarihinde hitama 
erecektir. E!u sebepten: A - 0-
kurlarm hali hazır tah'3il durumla. 
rmı gösterir yPni tarihli tahı:il ve
sik:l lariyJc. 

B - Son ycıklama~r yapılac:ık 
diğer eratrn da ıııınat vcsikalarile 
beraher bu müddet 7.arfmd,ı. (ya
ni 17 ryliıl 1940 akşa.mma kadnr) 
şuhe~·e miiracaallıı. .rokhımalarmı 
y:ı.ptırmaları, akı:ıi takdirde yokln
m:ıı kac:a<!r kalaeakl:ı.rr ilan olunur-
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\<j~p düşündükçe.: 
-.. zaww 2-21 aıwı ,_,wwwz ,_ ~ 

Askerdekilere yardım 
Yatan i!;ılrıde devletle milleti elelc, yürek ) ürcğc ı;öm1ck ) al. 

nız ho::ı bir şey dc;4"il aynı 7,amandn. bir Jmrtuhı, ,.c manc\i .·rf:ıh 
müjdeshlir tlc. ' 

Diin, go:ıclelerı1c olrnclum; a'kerc ı.hh'nkrin ailel('rine )nrc!ıın 
mesck•si, hallcdilmi!-.· 

A!-.kcrlik, Yafan, hizmetlerinin eıı -;crl'fJi..,i n~ biç -,üphc ~"if"· ki 
e11 de~crli.,idi. Uan~i nıeınlekctt.t-. \a1nn iı;in parn• su:•ılnıa.<lan; k!'n, 
diiştinülmed<'tı \Crilfr~e, o toptaklarda tarih zpnı,;in, ~rrrl" bol,H~ sıı
adct yük~ek olur. 

o ... manlı imparatorJu~u, a .. kt'rJiği bir işk<•ncc Jıulinl' ko~ muştu. 
l\:öyündeıı 8) rılan llclikanlı, dalından lmrınn bir ıııe.n ıı. gibinli. ·'I\~· 
ra. urbn." Yl giycl', uz:ık bir ki>5e~·e atılırdı· füm biiir lıant;i halk 
~airinin: 

Al. yc>şil bayrağı gelin mi sandın? 
Askere girleni gciir mi sandın? 

sö,rlt>diği )ojJr i-;fo budur· 
Çok kere, dııd~darı ü-;tiindt• ~iil~e, Jı:adar inC'c for hı~·ıkla ıln 

:ı,i<len <leUlmnlıları lHiylerinc ~akal.ları aj:,-armı~. almları ınilmct 
s:ı.bıınlylc sürülmü~ ol:ır:ık dföıerlrrdi- Kı~Ja. adsız, ınenr.e~·.,iı, J al· 
dlzsız bir mezann muhte~cm k:ıprsmdıın l>at>ka bir ~er d<-~ilıli- Ora. 
ya. ~ircıılcr, biraz cfa ~ömtilmii'! sn.rılrrlurdı- Kura ıı.. ... ı :.-rli~oi, ~üy.ı 
altı Sf'ne!lkti. Fakat dokuz, on. batta on altı '-CHI', teıkcre nlmaıhı.n 
hizmet edenlerin sa.yısı tia~rla<'ak dcrt•cecle çokfıı· 

. Cumhuriyet Türkiyesi, askerliği bir zc,·k merlebe-.ine :rlil>srlt. 
mL5 bulunuyor. Kı~Ja. artık bir ;;an basomağıdrr· Orayn. toy, hll~
s~z, dağınık Air<'n Yatan çocuğu. tecrüb<'li, pi~kln ' '<' yo,v gibi ~ı>r
gın çıkıyor. Askerliğini hitiren gencin giizlninde öyl<' cesur bir iti
ma,t panlhsı yanıyor, ki onlara hudutları emanet Pdt•rkl'JL bizim 
de gözlerimiz arkada kalmıyor. 

Kı<ıla.dn.n dönen nercr. kö~·e bir muallim ı:lbi ~rmektcclir· Bil
gt"l~ıi, .tecri.ibesini, genişleyen ·görı;iisünii doğduı:,'1.1 topraklara ma. 
nen bır ~aııimet olarak ~etirlyor· 

• Bütün bnnlar, sunrlu bir de,·ıet ma'kinc'>inin. feyizli ordu tcş· 
kllatmm hediyesidir· 

Cnmhorl,ret kanunları. nskerliği, öliim Aihi Jıi~ bir isti~na ta-
11.~nyan bir alm ya.zt<;l haline koymakla, belki en büyük i~lerden 
bınni ba.sardr. 

Hudutlarımız içiıulc kurası ı:ıkan J1erkes askerdir· Daba ge_ 
ı;~nle.~d~. millet reisinin oğlunu elinde tüfekle nöbet bel<lerkcn 
:;omın.,tuk. 

Bu istisnası.ziık, rnzlfc He birlikte imt>lannı paylaşmağı da 
emreder. RuAiin kom'itını, minden. i5inin bn~mclan almara.k a'-~t'
rt' ~ön<foriliyorsa, yarın, sıra bana. da. sana da gelercktir· lô)u haldo 
her askerin geride bıraJdıklarını hepimizin saym3.k, kf>ndi 11.ilemi. 
z~ 1ınr)r duyduğumuz se,·gi \'C saygıyı onlara ka.rı;l da. l><'<ılcmek. 
bı~az d°: kend.inı1re hizmet olur. lii.lyler, zaten bunu ı:oktan benimıo<'
mı!;h:"r<l1. A<>kerdekiuin tarJa..,m1 imece ile ekerl<"r, bi~erler, l\'l~ını 
('apalrırJa1·. ha rmnnmr llih·erlerdf· 
_ Bu.7\in bu işin bir liihıf olmaklaıı c:ıkaı·al< bir !kanun <'mri olrlu-
;.'1.lnn gormelde se\ lnlyoruz. 

HAKKI StlHA G:EZGtX 

Pulcunun köşesi 1 

Nişanlılar filoları ve 
pulcular filoları 

Türk Hava Kurumu'nun yeni J 
bir teşebbüsü var: Nişanlılar yü
züklerini Kuruma bırakacaklar 
ve onların yerine kendilerine isim
Jerinin baş harflerini taşıyan ha. 
kır yüzükler verilecek. 

Bakırdan olmaması tercih edi
lirdi; çünkü bakır tahammuz e. 
der, paslanır ve mavi bir leke bı. 
rakır. 

Kast malum: Hava kuvvetleri. 
mizi arttırmak. 

. Hiç şüphe yok ki bu teşebbüs 
hıç yoktan yerindedir ve alaka 
ile karşılanacaktır· hatta karşı-
lanmaktadır. ' 

Türk Hava Kurumu'nun gelir 
kaynakları bulmak hususundaki 
hamlelerini takdirle karşılama. 
mak mümkün değilse de bundan 
he~ milyon liranın temin edilebi
leceğini ıımmak da biraz safdil. 
liktir. Bunu anlamak için bi.L 
yük şehirlerimizde parma~ın
d~ nişan yüzüğü tasıyanlarım.rzın 
yuzde 30 u geçmediğini ve Ana. 
doluda bunun adet haline bile 
gelmemiş bulunduğunu düşün. 
mek kafidir. 

Vatanın ınüdafa:ısı bahsinde 
~~rk ~~Betinin yalnız nio;;.ın yü. 
zuklerını dej!il, her şeyini vere
bileceği hesaba katılmı§s.a dene. 

cek yok. Yalnız, ne de olsa. hu 
gibi teberrularm bir defaya mah. 
sus olduğunu sanarak Kurumun 
bu arada kendisine daimi varidat 
kaynakları arayıp bu1masının ye. 
rinde olacağını düşünüyoruz. 

Kurum elinde bulunan bir vari
dat kaynağını maalesef bugün ih
mal etmiş bir vaziyettedir: Pul
culuk. .. 

Hem, pul tabı cdebilmiyc dair 
elinde bir salahiyet bulunduğu 
halde. 

Cemiyetin, evvelce tabctti~i 

serileri iyi organize edememesi. 
yüzünden düştüğü sukutu hayal 
artık devam etmemeli ve bu mev. 
zu üzerine zaman kaybetmeden 
yeniden dönülmelidir. 

Avrupa devletlerinin pul saye. 
sinde. hava kurumlarına. hava 
teşekküllerine büyük varidat tc. 
min ettiklerini görüyoruz. Bizde 
buna ehemnıiyct verilmemesinden 
haklı bir teessüre düşüyoruz. 

Evvelce, tayyare cemiyetinin 
çıkardığı az tirajlı pulların bu. 
günkü kıymetleri gözönüne alr. 
nırsa, cemiyetin pulculukta ta
kıp edeceği yol, kend:liğinden 

ortaya çıkar. 
Pulları milyonlarca cleğil. az 

basmak ve mütemadiyen yeni bas. 
kıh yeni seriler çıkarmak lazım. 
dır. 5000 tirajlı bir seriyi 3 ay gi. 
bi kısa bir zaman icinde tamamen 
tüketmek kabildir. J Ji'arzctlelim ki 
bu serinin kıymeti bir lira olsun. 
Her üç ayda böyle birer lira kıy· 
metinde seriler çıkarılırsa senede 
200.000 liralık bir gelir elde edil. 
miş olur ki bu gelir yanında buna 
sı.rfedilecek para hiç mesabesin
dedir. 

Ifom bu ne reklama, ne orga_ 
nizasyona ihtiyaç göstermeden 
temin edilebilecek bir rakamdır. 

Beden mükellelleı·i §ehrimizin muhtelif m:ılıallerinde dünden itibaren beden harekatı 
yapmaya başlamışlardır. J'.f ükellef ler hareketlerini şimdilik günlük kıy af etleriyle yapmaktadır. 
Resimlerimiz Şehzadcba§ı cami avlusunda harekat yapan gcn~lcri göstermehtcdir. 

He1c iş iyi organize edilir ve 
Türk tayyare pul serileri için iyi 
reklam yapılırsa A vrupadan da 
alıcı bulur ve bir döviz kaynağı 
olur. Avrupadaki pul kolleksiyon. 
culan, memleketimizle kıyas edi. 
lemiyecek kadar çoktur. 

Emin Kösemih:.ıl 
• 
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Şelırlmltde bulunan Mn.arif Vc-1 varsa oralara göndermek Uzerc \ yeyim ki geçen yıllara niııbtle bil
kili Ha.san ]ili YUccl tetkiklerine kuraya tabi tutuyoruz· Geçen ee· h:ı.ssa orta okul devlet imtihanla._· 
devam etmektedir· vekil pnı.artc· ne orta tedrisat kadrosuna. §ıı.rk rmd.a dııha. fazla talebe dBndU~ 
si gtlnll Anka.nıya. dönecektir· ve cenup vUfıyetlerlndekl a~ıkları- halde ~eçen senelerin 60 de_ bı~~ 
Muhtelif kUltUr mnesseselerl et- mızı kapatmak için be~ yüz mu· kadar §tkfiyet olmamL,tır· Çunku 
rafmda kendisile ı;örUı>e:ı bir mu. amm. tayin etlik· Bu miktar mev- ıılkiıyet edceekler biliyorlar ki ı:i· 
barrlrlmfzo cunJıırı söyleml§tlr: cut kadromuzun sekizde biridir· kdyet mevzuu yazılıdır· ve kolay • 

••- Meclis tçtimalart arasında. YUbek öğretmen okulunu ye· cıı kabili tetkiktir. Tem~ cltigim 
ki gUnlerden istifade eder:k Tra:k· nl yıı.ptığmuz talimatname ~le Un~ aile ~uhitle.rinde ve daha geniıı 
yada ve Anadolunun diğer bazı versitenin tamamlayıcı bır cUzu muhıUcrde iknmle kaim~ eocukla. 
yerlerinde gezerek tetkiklerde bu- haUno koyduk· Tatbikat liselerde rnnızın bu taUllcrinl ~aeh çalı~ -
lundum· Bnrala.rdaki umuml maa· ynpılacak stajlar, imtihanla. tale- ma ile geçirmekte o1duklannı gör· 
rif meselelerini ve mileSSC!elerini bo almak, mUessese mUdilrUnli dlim· Bu çalı~malarm k~ılığt ı;im· 
t~ etmek kadar clıcmmiyctll tedrisat m~lelerl mevzuubahsol- di b3 hyan imtihanlar n"tic~ind.e 
saydığmı bazı yeni kurduğumuz duğu '\'8.kit te edehiyat ve fen fa· belli olacaktır· Kati rakanıln.n alın. 
köy ~Uilerinl yııkmds.n gör- kUlteslnln profceörler mecllıı.inde cıı mektep mektep muvaffakıyet 
dllm· Kendi UMur ve vMıtn.. bwundurmak gibi huSU81ar bu ara- nlshetlerini n~redeee~m· 
larllo tam bir luırulnıa faaliyeti dadır· l\lubt("Jit tOOriut m?ln:ıknsalıırı 
ıı;tııdo bulunan bu enstitülerde bu. G~i terbiye enstitfu!ilnün tale_ 1935 te bize mektep açm 4iye 
gün 3000 köy öğretmen n8ll'1Zedi be kad.ro11unu 400 e cıkardık· Yük. müracaat eden kız ilk okul mez.un. 
bulunnuı.ktadır. Talim ve temıye sek öğretmen okulunun kadrosu larınıı yeni mektep açamıyan ve
kcıdl'Olan tamamdır. Görmedjğim 22 fazlaalle 122 olmuııtur. Bu ar- kAlet. erkeklerle bcralier onlara o· 
yerlcrdeld mllcas~eler baldı:mda u. zettiğim kaynaklardan ikmal do· kumak hn.kkmı verdi· Bizde muh • 
momt mllfettf81erden, valilerden lııyıgllo ge1~ek mfktan bilmedi~ tolit tedrisat bir prensip davı:sı o. 
ve kendi nıUfetti31erlmlzden &ldı- için size bu gene ne kadar yeni larnk değil. bir zaruretten dogmu5 
ğmıız raporlar çok memnuniyet muallim ala.bllcccğim.W §imdi kaU tur '\'O bu yUzden devam etmekte. 
vmcl bir manadadır· Tcırinievvcl olarak töyleyemiyeceğlın dir. J{oedükns)·onu kabul etmiş 
:ıoı:ıJa.nnda 8000 atöylll çoc$ al.m· Takbcnhı terbiye vnıiyetinden ~mlclcctlerde hal böyle olmuş -
rna.'k euretile talebe kadrosu btt memnunum tur. MUfetti~liğf m ~manmdanbe· 
dere 1llI içerisinde 6000 e çıkan- Talebe meselesine gelince. bunun rl ya.km.dan alakadar olduğum ve 
1acaJrtır. Beş ·yıl sonra 15000 taıe. iki cepheı:ıi vnr: Biri terbiye, diğe- blldiğim bu tneselecle kızı. erkeği 
bem1ı ola.caktır· rl tedris... nyn okullarda. mil!~adif olduğu· 

Bu mlle:J3e&Clerde çalışım arka. Terbiye bakımından talebe.miı.in muzdan ba,ekn mnhiyette Mdise 
da§la.rm hakikaten idealist nıhlıı.· umumt olıırak vazf.yet!erlnden mem olmamıştJr. Mektep ibinalarmm ınU. 
rım memleket efkarı umumlyosi nun olduğumu ıı5ylemellyim. ~.. eait olnuynnlarmda. muhtelit ted. 
5ııtındo takdir etmeği bir vazife çen denı yılında .200 e ya.km ta- rtsat yapmamtlk kabul ettiğ:imU; 
sa.ynrmı. lebeyi orta öğretim mllesse:se1eıin· prensiptir· Nitcldın Bcyonlu muh· 

tık okul öğretmenlerinin den uW.laştırmağa. mecbur oldu. telit orta okulunu bu 8enc kız ve 
tcrf'1 i teri ğuınuz: halde yeni yaptı~ di- erkek olarak ikiye ayırıyoruz. Ha· 

1llc okul öğrctmenlerlmiz §e- siplin WlmaUıam.ooini tatbllt ettL tira gelecek :mahzurlarr mukabi· 
hirdc ve köyde bUdiğinlz gibi ça- ğimiz bu lbiton ders yilmda nncak Jinde memlc'ıcetimiz fçin fnydalr ol
ltşmakt:s.dn'lar. Geçen Benedenbe- bunun dörtte biri kadar kat.t ihraç duğunu, normal kız erkek alışkan. 
rl 1lg ımuflı olup ta be SDU!a çı.. cezası verdik. Temenniye es.yan o- lığının vücude gelmeıdndo bilyllk 
hnlmlıJ bulunan My okulların. lan bu miktann sıfır olmastdrr· Ve tesirleri bUlunduğunu hatrrlatmak 
da.ki arkıı.da§lanmu: talebclcrlnl Cl'lütlarnnızm kendile.rina gösteri· isterim· 
yetl§th'mek için bUyUk gayret sar- len mUsa.mahaa~ fa.kat, ciddi vazi· Jsi:ınbulun yent okul ihtiyacı 
fetmektedlrler. Bu arkada.!!la.rm yette mU§fik. terbiye tam ile bu Vckllet~e lıamlandmlıp vilA:· 
bareme tn.tbikleri . hemen hemen neticeye varacağmuza tam omni- yct.ıerin de mllta.ıeaın nlmdıktan 
halledllm.lş ısnyllabillr· lstanbuldn yet.im vardır· sonra maarif Qrasmdan geçirilen 
1893 ilk artmenln barem dolaymi· Çatı,lmnla. ~l'll.ll t.efrlk listeye göre bu sone mahallince 
le terfihl~rl tamamen yapllmıştır. • edilecek! . • ya.ptmıan. hlnn.larda Mwıt.afa. Ko-
Terfih gelip paromnı alabilenler 58 [ Tcdns m lcslnc gelineo, bı.. malp~ ve Gönenin orta okullan 
öğretmendir. 150 öğretmen. terfih ı ten yıl ba§lllda.n itibaren tatbik açılacaktır. Bir kaç ııeııedenberi 
ctmeğc hak kazandığı halde para- et~~ ~~~t <i'?!V":lJ.. ''ı.t ,tn\!~ esasen lise snuOıın 'bulunan Tıık· 
1~ alamamışlardır· ~tan.bul~ mef.Odu, ~ 'ögret:men v ge- sim ~rta okulu lise ,Jıalino komı. -
zıya.retim csnasınd:ı .Matırif ~lorı... ~k .!Alohcı: o bol jja.l~ ~ ca.'ktır. üeklıdarda. yaprlmağa ba.ş. 
ml1:1c da.ima yakından aWmlI olan ve...-d.iği icfn ter muallım rnuhi· lnnmJ9 olan yeni binada ikinci or. 
valı ne temas ettim. Blllllnnn ter. tinde ve gerek ta1ebe muhitinde ta okula :rnillhak orta okul mıuf· 
fi paralarını tasarnı!lardan temin al~~ ve ietüadc cdı1ir bir hale tarı ıtçtlnca.kttr· Sanycrdc vil!yct· 
etmek için tedbir nlmacağnu bano. gd~ilr· . . . . ço istimlaki muamelesine ib lnn -
lfado etttıer- -Y~~ ycnı ımtihan talimatna. - :nıxe olen binaıun bu 161 bitince Kan 

_Bn arzottiğim ve zaman YC mc· mt':lırun bilhassa. yazılı elemel~r dilli, EmirgO.n ve Beykozu Wli
hn ile halledile'bilecek me~olclr.. yaptrnnruır, hazı.re.n devresi it.ın hamlandtran talebe bu binaya 
rln dJıµnda ilk okul öğretmen ar· bizo m~un ctm.Jyceek bir man- o.lmacaktır· 
kad~ ~ blı'. fifk!yetlne zara. gtistermJ§tir· Fakat, ~aslı Haydarpa~a lisesinin ' leyli kad. 
muttali değilim. ~ennden nıenı tetkiklerden geçmfl memleket ih. rosu gc~lctildiği gibi Ko.b:ı~ 
muı olarak Y rlc.nııde t.a.I.ramakta- tiyacx ''O talebe mizacı göz fuıUnde 11.sesinlıı mevcut orta ıımı!larına da 
<ıırıu. tutularak murlf o{ll"Umdald ııııll.· ı 

orta t''"'"...1- T-- ""'n hi • tli caı-~ 1n da 1 rl yatılı talebe alınacaktır· stanbut. 
"-"U.00 a 14n• "' . l c m \.1A"a ~ irey e. da aldığmı.u; bu tedbirlerle bu se-

öğrctm.en • • ınzlmamilc: pronn~Jen toab t <:dil· ne mekteplerimizde srkıntt olmr-
Ort.a öğretim mcselclcnnm b:ı.. mie olnn ibu uaulun ilk mm.andaki yacnktır. 

md.a munlllm davam gelir. Bunu verimsizliğini diklmte alıp, bununla ına fi ti rtm cak' 
e8şslı bir hal t.n.rznıa bağlnmalı: bu metod ha.klanda mutlak bir hU· 1 P ya an 1\ ryn • 
için Aıılmrndnld Gad T tıblyo cns. kllnı vermek doğru dcSildir· Öğret- Kitapları Iı surette tetkik 
tftll811 ilo latanbulda.1..-f yi ltsek lSğ· men, talebe vo onların velilerini ettirdik, bunlıırr tam değiştirtip 
:retmcn okulunu öğretmen vo tn· uyaıuk tutmak, yctjçtircn ve yeti. bnsnıak kf\ğıwzhk, zı.unansJLltk do
lebo kadro:su bakımından bu sene f}Cıllcri bu !ııloni auurlu kılmak lAyWJe mUmkUn görtilmedi~-1 için 
clddf surette tn.kviyc ettlk. Al'TU· gayemizdir. Bunun miyarı, bileni mevcut üzerinde yapılan bu tas. 
pada tnıebelXllzdcn ~lm 1stan- bilmeyenden nyırdetmekUr: bir hihleri Jxı.stınp öSretmenlon daği. 
bul tlıılvenıiteslnc milllınk dil mek- cemiyet için en bUyUk !elAkct t.alI~ taeq:z. Talebe ders yılr başında 
tobl de bu sene ilk meztınl.nrmı ennla çalL,mJ)'allIIl aynı muamele- kitaplnrmt bunlara. cörc ta.a.hih c. 
verd.t. y1 gl5rmcsldlr· Onun 1çln imtihan • dcceklerdir· Kitap fiyatlarmda. a. .. 

Hizmet! mec'tıureli olarak bUtUn lan bu ~ylediğtm vaı:tyettcld ta- leyhe doği§me yoktur. Geçen sc
bu ~arclmı blzo gelen, t.o... 1 bGyi bhibirinden nl'l?'!: ct:m~k no 50 paraya 6att.ığmıı:r; talebe de!· 
&ı uıııurunu nerede aı;ıklarmuz için. yapnuılctayn:. Slzc ennu ısöylL terlerini bu sene de temin etmek 

Çeviran: 11 -
- Bence! ... Pederim ..• Hayır bu anlatmadı? Bunlan ~n de anlat· 

suale c.evap '·.eremem. Bu suale cc. mıyacağun. •.• Çünkü bir defa an. 
vap \'CI'mek ıstemeın... Hatta. bu,. latmağa b;:ı~arsam bitiremem ... 
şeyle vazifemi yapmıycrsarn bile Babamın yaptığı i»ilikler hudut. 
ben~ bunun hiç bir clıcmmiycti sw:durl Nihayetsizdir! .• Niçin size 
yoktur! E~ b~u yapam~... kimse o.nun ne kadar iyi, scmp.-ıtik, 
Fakat yapabılsem bile yapmak ıS- aktlb bır adam olduğunu söylcme
temem!-· Siz hepi.ni7 ~irer sclil~e.n dı? ~i' söylemediği halde, binler. 
~kabir §CY d ilSU11Z.l-. Hepıruz c~ ~ yl sefaletten kurtaroığmı 
ayni kirli §e>; tekrar cdıyorsunuı... b.ıı:yor mus.unuı? Hayır bilemez. 
Babam ve kadınlar... Kadınla!!:· sınız. .. Bunları bilmem itin arka. 
Kadınlar ... E\'e.t.. Evet ben de bılı- s.ı.nda hafiye 'ezdinneniz icabedcr
yorum... Babam bu mahlOklara dı. Tıpkı, onun fenalığını ortaya 
d?~ünda. .. Onlardan vazgeçeme~- pka:mak için bir çoklarının yaptı. 
dı ... Bunu biliyorwn. Bu onun bır gı gıbi haftyeleri arkasına takmak 
hatası idi .• Doğru ... Fakat burada la.zmdı! Ç\lnkü babam ı~ ilik rap. 
yalnız bu y tekrar edildi.. Yalnız tığr ~man gizli ola.-ak yapardı. 
yalım bu ı;cy .. Niçin hiç.bi .. kimse Sız; anca~ onun alcvhindc Ö} le
babamm başka §C}'lcrinden bahstıt. nilen ~eylerı dinlediniz. Fakat size 
medi? .. Neden onun ne harikulMe, kimse babanım onların yüz:ılnden 
ne mükemmel bir ~am oldut'Unu neler çekmJş .olduğunu anlatmadı. 
95}•lemtdi? .• Evet ~egftne hatası Onun aleyhınde olanların sinir 
bir tarafa bırakıldığı :ıaman, ba. r" · arlarrndan. ak ilikleriooen. 
bam dünyamn en iyi bir insanı idi! huysuzluklarından si.ıe bahseden 
Onun bu zaafmdan başkn. hiç bir o.ınadı değil mi? 

servetini ~ sola dökenlere ses 
bile çılwınaz, her ~eye katlanırdı! 
.Babam dünyanın en iyi bir adanu 
idi! Artık bu nakaratı işitmekten 
rnrendim: Babam \'e kadınlar .. Da. 
bam \'O kadınlar! Babam bu ka.. 
dınlarn bir fenalık yapını' değildir! 
Onlar babamın etrafında dönüyor
lar, ona rahat vermiyorlardı! Ba
bam kadar onlar da bu hususta 
kabahatlI değilmidirler? Allah bu 
kadınlara llnet et.sin! 

- Mistcrs Bayford t 
- Oh hnııkmız U>l'liyeyim. Şim. 

di S.tra benim 1 Size bilmediğiniz 
§eyleri ö ret~im. Sizin vaıifeniz 
her ~eyi bilmek, ~renmcktir. Şim
dh-e kadar pederim hakkında } al
nız bir tek §CY öğrendiniz: Kadın. 
lara düşkün olmasını ... Aman Ya. 
rabbi!. Bu şey beni deli ediyor, 
hasta ediyor!... lğreniyonım ben 
bu fCYlerdcn! 

- Misters Bayford. rica ederim 
sakin olunuz ... Biz aruryo:-uz. .. 

- Oh rica ederim bırakınız ko
nusayım. Yalnız soracağınız sual
lere cevap veririm. Yalnız ron sua
lini.te cevap vermireceğim... Bu 
sua!c cevap veremem. 

- Mösyöler şahide soracak baş. 
kabir sualiniz var mı? Hayır mı? 
Tt\cckkür ederim Mistcrs Bayfm-d 
şimdilik cekilebilir iniz. Şüphesiz 
daha sonra size ihtiyacınuz ola. 
caktır. 

7.9.94C Cumartesi 
? ... '!O: rrognım ve memleket l!:lD.t 

ayan. 1.36: Müzik; Had! mUt ki IPI.) 
,00: Ajans babt:rlcrt. 8.10: Ev kadını, 

8.:!0/8.30: Müzik: l'lı'\klarıa hafif mu· 
slkJ, 13.30: Progrttm ve memleket ııa.. 
at ayarı, 13.3:S: MUr.,k : Muhtelif pr
kılar (Pi.) ıa.:ıo: AJtı.ns lıaberlerı. 

14.05: MUzlk: Pllklarıa muhtelit 
varl•ılar, 14.2" : Müzik: Riy~etlcum• 
bur bandoııu, l:S.l>Oı 15.30: M'Uztk: 
Dan8 müziği \Pi.) lS.00: J•rogram ve 
memleket aııat eyan, lS.05: MUzl.k: 
Hafif f&rkı ve l!Ololıır ı Pi.) 18.tO: 
JılUzflc: Radyo cu orkcstraaı, 19.l:S: 
MUzlk: Fııml beyetl, 19.45: Memleket 
aaal ayarı, \'• AJans, 20 00: MUzfk: 
l!llşt.erek §&rlular, 20.30: Konu§m& 
<GUnUn meseleleri), 20.50; Mllı:lk: 

Halk .tUrkUlerl. 21.l:\: Mllı:lk: Hava. 
lyen gitnr, 21.30: Radyo gazetesi, 
21.45: Mllzll<: Radyo ııal<m OTkeııtraaı, 
22.30: Memleket 11ıuıt ayarı, Ajanı 

haberleri. 2:.: .:ıo: Müzik: Radyo salon 
orkestrası proı;ramtnrn devamı, Yal• 
nız ur;un • dalı;!\ po taalle. 22.:iO: Ko. 
nu§mıı ı F.:cncbl dlllcrdo - yalnrz kıaıı 
dalga P<13laslle), 23.10: MUzlk caz. 
band (Pl.) 23.25/23.30: Yarınki p~ 
grıı.m \'e kaparuş. -----Sinema ve ~iyatrolar 
Beyoğlu Halk Sineması 

Bugiln J3 de: ı - Nuhun Gemlıd: 
Türkçe ııözlU, ~ - Dchoet geccst: 
3 - Arzu ile Kamber. 

--<r-

Raşit Rıza Tiyatrosu 
'ı EylQl Cumartesi gUnU akoamı 

BUy1lkdere ane babçeııinde 
''licn<lblnln ,cülı;eal,. Vodvil •(3) perde 

Sümer Sineması • 

ıo Eylül Salı Akşamı 
ıoto • 1041 sinema mcvatınlnl 

Albert Prejean 
ve Dita P arlo 

nnn mııht,eeem f.emltllert 

Monte Karlo'nun 
Meçhu' Ka~qı 

GUzd Fransız tilml Uo açıyor. 
J,Ukıı, Kumar 'e A~k fllml 

Bu g-at için haı;ırlanrnıng. ............... .. 
wsrs rvıt:MCZ -

için çahcmnktayıı. 
Tcrfmlerde bir lleği~mc yoktur. U· 

nlvcrattedc teşkil cdllmlo bulunıı.n Jh .. 
tıea.s ltomiııyonları ı;crek mevcut tc· 
rln:ılcrin bir kere daha gözden geçiril· 
meel ve gerek ;yenilerinin te.sb!tl f... 
çln çalr§maktadır. 

Gramf!r Kitabı Haı.ırlruıdı 
Cramer kitabı hıızırlanml§bı-. Ba. 

mlıyor. Bu ldtnp bir mektep kitabı ol· 
maktan ziyade TUrk Gramerinin ıına 
haUannt ihtiva. eden bir denemedir. 
Bu yalnız 6ğrctmenlcrle mUtcbasm. 
1a.r içindir. Ve bir anket mt.bly tinde• 
dlr. nu sene için yalnız orta okullardn 
değil, ana dut todrls:ıtmın t:deblyat 
§eklinde yapıldığı lise Jırnıflarmda. da 
lıu dcralcrdcn lsUtadc edilerek Tilrk 
Grameri J:ıakkmd.'\ talobeye mal~mat 
ve.nltcekttr. Anket cevaplan alındık. 
tan sonra bu dcncmo kaU 11cktlnl al· 

{ Deı·amı .5 incide) 

Simdi Mary Elizabeth Lamort'u 
çağmnızl Mösyö ... Siz kimsiniz? 
Mahkemeye hu suretle girmeğe 
m<'.zun değilsiniz! Bir söyliye~i
niz varsa. beklersiniz... lsticvabr 
geçiktircmern. Şahidi getiriniz ... 
Hani .l\fü Lamort nerede? 

- Efendim ben Mis Lamort'un 
doktoruyı.ım. Onun hakkında söy .. 
liyeceklerim var. 

- Mis Lamorfun d<>ktoru mu? 
Rica ederim doktor yakla.,mız. 

-9-

Dr. W1LLlAM FOTERG1LL 

- İsminiz, soyadıntz? 
- William Fotcrgill 
- Bir ~Y mi söylemek İstiyor. 

sunuz? 
- E\'ct. Yalnız :unu söyliycyim 

ki bu mesele ile bir alakam yoktur. 
Ben yalnız şahitlerden birinin dok· 
toruyum. 

Söze b:ıslamaıdan evvel doğru. 
yu söyliycoeğinize yemin eder mi
siniz? 
-Şüphesiz. 
- Ç.Ok iyi. O halde doktor ye-

min ediniz. 
- Kadiri Mutlak olan Allah na. 

mına yemin ederim ki mahkeme 
huzurunda haki.1<nti. bütün haki
kati, yalnıı hakikati söyliyeceğim. 

- Doktorsunuz değil mi? 

k"Usuru yoktu. Niçin onun yaptığı Henilz bugünkü serveti meydan.. 
iyiliklerden kimse bahsetmedi? Ni- da yokken. yaptığr f~akflrhklan 
çin bu hususta cizc kimse b:r ~ey size kimse anlattı mı? Olmayan .. 

YAZAN : MUZAFFER 
-50-

Kendinden ge~ bir Jlıld' - Evet. dedi· Sana telefonda 
işitmediğim sözlı?ri s5yledim· Uy. 
durduğum bir tnlı:mı yalanlan ı .. 
Bunu nic;ln mi yaptmı? ÇilnkU öy. 
le icap ediyordu, seni bu akşam 
isteyerek buraya getirmek için 
b~ka çare yoktu. Eğer haklkııtl 
sana itiraf etmek gafletinde bu
lunsaydnn. yine gururun ayaklana
cak. buraya gelmek için hiç ol· 
mazsn sabahı bekliyecektln· Diğer 
taraftan Galip te, senin bu yuva. 
ya isteyerek gelmeni bekliyordu. 
O halde başka bir çare kalmnmıe. 
tı. Onun için bu çareye başvur· 

dum ve istediğimden lla da mu
vaffak oldum. Bana bcnu yaptığım 
için darılmadın ya. 

Beria yüzUnli çevirdi· Anaızm 
parlo.yan kuvvetli bir aydınlıktan 
korkuyonnuş gibi gözlerfnl kapa
dı. Ve Medihanm yavaşçacık sa· 
londan çıkıp gittiğini görmedJ. 

Faknt Galibbı dudaktan Beria.. 
nın göz kapaklarına dokununo içi. 
ni çekti: . 

- Galip, diye inledi· Size yap· 
tıklarımdnn !!<>nra benden hillı\ iğ
renmcmenlı:e imk!n var mı'! 

- Beria. seni sc\iyorum, sen
den iğrenmek fi()yle dursun seni 
çok gilzel buluyorum, ve bu kadar 
gilzel bir kadının kocası olduğum 
için de mağrurum, beni çirkin, 
korkunç ve gUlilnç bulan siz.!iniz. 

Beria kıpkrrmm kesildi: 
- Allah aşkına Galip, beniml6 

alay etmeyiniz. Kendi .kendimden 
utM.Iyonım aten! 
Neda.ıneUe dolu gözlerini Gnlibe 

çevirince. kocaıımm lAkayt duruau 
arkruımd& bUyUk bir heyecan sez· 
di· 

Galip koltuğun koluna oturmuış. 
tu. ve gen~ ka.nmm, Bcrianm haf. 
talardanberl özlediği ıncak bakı3Ue 
sarıyordu· 

Beria inledi: 

- Oh Calip, insan bazan ne ka· 
dar: &af"' ne bdıır kö.ı- oluyor. Ben 
de nyl t"CA· sene erse. kendi haya
limin yarAttiğı sünt bir muhit fçe.
risinde YQ3admı· Her eeyi, sevgi
li, mıginllğt. g\lull.iği yalancı O• 

lan bir muhitte aradım· Aııenk h.. 
tanbuldan aynldıkta.n sonra. gözle
rim aıçtldr. Mısırda. seni dilnniıUr .. 
kcn·· Sonra. vapurda· 

Sruıi daha alçaldı ve ılık bir ne
f cs gibi haf'j~tj: 

- Sizden uzaktaydım- Fakat ha.· 
ya]inhı her dakika. bana. arkadaş
lık ecliyordu· Fakat uzwı yollarda. 
çiz{;i çizgi yenidcll ilzenerek ya.. 
rattığım bu yeni hayal, eski gör .. 
dUğUm Galibe o kadar ıu; benziyor
du ki. domek ben :Uzo bakmasm:ı 
bflmemişlm. 

-Belki· 
- Bu yeni hayal, eski Galipten 

o kndnr farklı ki· Acaba muhııy. 
:,·elem beni aldatıyor mu diye dU
aDndilm· Şimdi anlıyorum ki eski· 
den aldanm1111m, karşnndaki Ga
lip hayalimin yarattığı insandır· 

Beria mahcup ve temiz bir hn.. 
reketlc Galibin aydınlık çehresini 
avuçlan içine aıat. Bu insan clm· 
dl kcncliıılnc çok yakm b'ellyor, mu .. 
tl gözlorl. l:ocıuım:ın tatlı b:ıkt5-
}[ gözleri !çerWne daldı· 

- Evet. 
- Burada kimin doktoru olmak 

sıfatiyle bulunuYorsunuı? 
- .Mis I..amortun. 
- Sizi dinliyorum doktor. 
- Kanaatime göre. ~fis La-

mortun scın derettde sinirleri bo. 
zulmuştur. Mahkeme huzuruna 
yeniden çıkması kendisi için tehli
kelidir. 

- Bundan emin misiniz? 
- Emin olmadığım şeyi ileri 

sürnıek Melim değildir. Esasen 
Mis Lrunort bir an evvel isticvap 
edilmek arzusundadır. Bunu da 
sizden istemekliğimi bana söyledi. 
Hatta benimle beraber gelmek is
tedi, fakat çok ~ükür buna mnni 
olabikiim. Şimdi kendisi bekleme 
odasında istirahat etmeld.edir. 

- Peki, peki. Yalmı bana, Mis 
Lamortun ne kadar bir müddet 
sonra kendisihi toplayabil~ini 
söyleyiniz. çOnkQ ona sorulacak 
suallerimiz var. 

- Bunu ben de bilemem efen. 
dim. Yalnız Mis Lamort bir saat 
oonra huzurunuza gelmek arzusun
dadır. Tabii halinde bir iyilik gö
rühnesi şarttır. Ben üç, dört sene. 
denberi Mis Lnmortun hckimi)im. 
Sizin de bildiğiniz gibi zamanın bel 
ki de en büylik aktrisidir. Kendisi 
son derecec1e, hatta ifrat derecede 
hassas \"C sinirli bir kadındır. Bu 
felaket, sinirleri üzerinde o kadar 

içini çekerek: ··zl~ 
- Gelip, dedi· Seni o 

öyle özledim Jd... nid~ 
- Bu öz1eyiş yu"1UTlIZI ye 

lnırmağn yetişecek mi 7 sal~ 
- Temiz bir sevgi ve ~ 

bir irade saadet ynratm~ 
dir sanının- , 

Şimdi korkarnk Galibe ~ 
- Fakat siz benim i~in etı tÖ 

örgilsUnU btrnkıın kadmı feda 
bilecek misiniz. Yaralı ikctl 
ucunuzda bckliyen kadını· ~ 

- ÖrgUııUnU btra.knn kadnl 
Galip balaşlarmı, UurindO çl' 

parlak şiş saplı yUn yumağın:ı. 
virdi· Ne§ell ne§eli gUldü: dı(J 

- .Bu örgU sana işlm!yo~· _f<Oi 
Esma. işlemeğe başladı. B~cı 
musun GUUU teyze ile F.sına o!l 
gündür burada· , 

Berianm yüzünde sevin~ J§~ 
n ·yandı· Ve yanağmr koca 
yUzline dayayarak fmıldaclı: 

- Öyle mi? 
Sonra merakla sordu: 
- Annen, babam nerede? ·&P! 
- Onları da. görecekslıı· ' ııl 

yarm lstanbuldan ayrrlacağuılll ~ 
raz canlan sıktlıyor ama. nlh'>' 
razı olduJnr. ~· 

- Demek gidiyonıunuz, G. _,ı, 
Beria yenıa,n cndiııeye dil!! .. 

adeta yalvardı: aD~ 
- .Madem ki nnlR.Btık. JJ1 ~ 

ki beraber mesut olabilcceğiı· 
yolculuğa ne lUzum var· ~ 

Sesinde endi§c var· Galip ~ 
yüzünden bir de d~Unce bul 

geı:tJ: Beria, iru!an saadetini 1'~ 
di& ynratmaır. Ham bulunan ~ 
det devamlı olmuyor· Ynşa?Xla.k <(il' 
rar. didinmek, çabalanmak ~~fO!t 

Beria bu sözleri dinlerken P ı 
rı dilşllndil· • 

- Mıszr& gidiyorsunuz de)' 
mi? 

- Evet. i' 
Genç kadın mnğliıp o1muatU• !u 

Iamamak iÇin .kendini mlrtI· G~ 
gonç kamum kollan nramı 
Beria hıçlr.nyordu: 

G~' - Ya ben. ben ne olacağan 
lip? . 

Galip kamının Baçla.nnI o'if" 

dı: -ı· 
- Orada da mesut ola.txınt JV' 

yız? - ., .. t'I 
Beria sıçradı. kocnsmm ~'° 

nrasmdan kurtuldu· Yan g;ııcr-
yon hıçlora.ra.k: &· 

- No demek iııtiyor'8Ull~?, 
yo sordu. .., 

- Seni de beraber götnrcee~ 
llii ısöylUl orum· Zaten buna ço 
tan karar vermietim· 

Galip cUzdaıımı Jaı.rıetırrYO~ 
Oradan küçücük iki pombo ıtıS'. 
çıkardı: it 

- !ete, dedi vapur ibileUeril11 
Galip Beyle c"t için iki bilet- rP'. 

Beria. kendiııi için yeni bit~ 
det yolu açan bu Mğ:t parç -;.a
parmııkla.rmın ucuyla. okşadı· 
casr devanı ediyordu: .~ 

- ~o bu d& :Mısırdaki ~ .. b, 
mUdilrlindcn aldığmı mektup. ~.ı 
rlknnm civarında. knrrmla. otu~ı 

(Dcvamıôı~ 

şiddetli bir tesir yapmrstır ki •. ~ 
nwı için büyült bir dikkate ihtı> 
vnrdır. tf 

- Eğer Mis Lamort bir ~~" 
kadar kendini toplarşa onu ıs~ 
vap edeceğim. Aksi takdirde k 
disini yann dinleriz. 

- T~ekkür ederim efcnd~· .,. 
- Şimdi Pcter Hargıcaves'ı ç 

rımz. 
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PETER HARGREAVltS 

- lsminiz, soyadınız? 
- Peter Harsreavcs. 
- Doğruyu söyliyeceğinize 1" 

min eder misiniz? ... s' 
- Kadiri mutlak olan Allah , .. 

mına yemin ederim ki mahk 
huzurunda hakikati, bütiln 
kati, yalnız hakikati söyliyccr 

- Nerede ika.met cdersiniı?·· 
- Monk's Cout, Storton l\ 

Dorset'dc. • 
- Brunton ailesinin eski 

dostu mısınız? 
- Evet bu aile ile se.ne1erdel'l!)e' 

ri tanıştım. 

- Mister Brunton'un ölüm~ 
misafiri sıfatiylc onun evinde !Jıl 
Iunuyordunuz değil mi? 

- Evet. (Devamı. ~l 



.. 

ingihz deniz 
kuvvetlerı 

~ra, 6 (A.A.) - 1ngiliz 
rallik dairesi tebliğ ediyor: 

SOQ altı gün zarfında prki ve 
Akdenizdc deniz kuvvetle. 

'ı tarafından vasi mikyasta 
le& kit icra ~ilmittir. Bu hare.. 
1ict tanıamcn muvaffakıyetle ne. 
"' eJenmittir. Ancak deniz kuv. 
l ttlerimizin en mühim cüzütamı 
~ d.ü~nıan harp gemileri arasın
l hır temas tesilinc muvaffak o. 
11~anmtır. 
klıu har;kat esnasında, Akdeniz 
'11\>vetlcrimiz büyük takviye cü. 
ıutanııan &önderilmittir. 
• 31 ağustosta ıarki Akdeniade 

11'1vetıerimizi takip etmiyc te. 
!.'tbbüa eyliyen bir düşman tay. 
})resi, deniz kuvvetlerine men. 
•ııp bir avcnnız tarafından düşü. 
~l::ıüştil::-. Aynı gilndc denizaltı. 
ar-:nızın vermiş olduktan rapor. 
tından, mcrkezt Akdcnizdc ba-

1 diı~mal! gemilerinin scyriscfcr 
tttjkleri anbşılmıştır. Parthian 
~C:tizaltı gemimiz, kruvazör ve 
~troyerlcrden mürekkep bir 
Ştnan kuvvetine taarruz etmiş. 

tı.r, İl:i torpil düşman ciizütamla. 
1 

a i"S<ıbct et:ni"tir. Bu esnada 
~ r Tıava istikşaf kolumuz, zırhlı, 

'lazör ve destroyerlerden mu. 
re kep dilşmanın mühim bir filo. 
ııun d~nize a~ılmış olduğunu 

;ıı.cr vcrmi. tir. 
lia'bcr geldiği zaman bu düş

ıı-.a, te~ekkülü kuvvetlerimizin 
~lunduğu noktadan takriben 150 

Ilı 1 bir mesafede bulunmakta idi. 
t crnas temin etmek için gayret. 

r s:ırfcdilmişsc de, keşif tayya. 
r 'er· · · h '-- d'kl · ·· • ımı:::ın a~r ver ı erınc go. 
~c, lnr,mz kuvvetlerinin civarda 
Uhınduklannı haber alır almaz, 

u ?nan filosu tornistan ederek 
~il aUr'atle Oranto Ussü Uzcrine 
arekct etmiştir. 

1 nu esnada. diğer lngiliz deniz 
lı\'"\·et.ıeri şarkta Sarclenya ve Sl-
11~ anın nç•'..larmcla harekntta bu • 
'llıtnaltta leli· 
2 eyIUlde şarki Altdeni:ı:dcki 
vv«'tıcrinıi"•e Mılltanm cenubu 
tbislndc du~man tayyareleri hü. 
~ Yapmışlardır· Tahmin edildi • 
ı:ı göre 3 eylül tarihli ltnlyan 

~ 8tni tcbli3inin bahsetmiş olduğu 
~ lltrua bu hllcumlar olacaktır. 
feıkür İtalyan tebliği "pike ha. 

1
1lld ha.reket eden İtalyan bom -
:ltdnn ıncıl:ırınm cUretkir hü -
~tı>l~nnın mUhi•n netice? r elde 
t t.igini. bir İngiliz tayyare gC'lnisi
lltrı popa.sına. ciddi bir isabet vaki 
1) cluğunu, bir zırhlı, bır krııva • 

r ve bir destroycri;ı tam ortala· 
l'rııa i8ııbet oldğunu ve bunlarm 
ı ra uğradığım., yazmaktadır. 
,. '- 'kııttc bu hı-rekat esnasında 

nı !erimizde hiç bir hasar nıkua 
lınediği gloi bir g(ına zayiatı • 

il.;;; da olmar.ııştır· Buna mukabil 
~ııırn:ı.r ve Glady tö:- tipind ki nv
rbı ttınız ve donanma toj lan tara. 
~ beş dil§mıı.n tanarcsl dil -

~hnUıı bulunmnktadır. Bunlıı.rnı 
.._'G&ra uğraml§ olmalan muhte -
0 tl~ir. Bu tayyareler dahi İtalyan 
llıayıp Yu 87 t pinde pik~! Al
~ tayyareleri idi. 
ieyJüldc Marftu ve Talato 
~are meydanları, deniz ku\•veL 

it l'iııe mensup Svord(i.!lı tipindeki 
"lar !er tarafından ardı ardına 
llloardnnan edilmiştir· Talato'da 
Yc!ııda bulunan bir miktar tay • 
~ha edibnit ve mühimmat 
~ dan geldiği zannolunan 
ı..: tll infllü1ar duyulnuıttur· Bir 
i;f1'41a ve bazı binalarda yangın-

., !llU§Uede edilmiftir· 
~tıada iki büyük hangar üze. 
~:tam isabetler kaydedilmiştir. 
b.:.·!bl depolan, atelyeler ve kı§la
""'Qa Yangınlar çıkmıştır. 
~~düşman tayyare mey_ 
~ arına. deniz kuvvetlerine men
h&._tayyareler tarafından yapılan 
':İ<>ıı~an müteakip Sydney ve 0-
dtığu ltruvazıörlerinin dahil bulun. 
l'an bir deniz kuvvetimiz, f taJ. 
Jıecı 12 adalannda muhtelif asken 

e!Ien bombardıman etmiştir. 
&ı ~i - Yalo ve Scarpanto ada. 
~ ~ia limarunda tayyare 
~t~rle müca\ir .binalar 
a\ı ~n edilmiştir. Marki -
ıneı lik >'Ylre meydanı 155 mıli. 
~Ü e . b~erle kaplanmı§tır 

cavır 1naıarc1an hiç birisi sağ 
lam kalmamı~. Pegadia limanı 
Scarpant? adasının ltalyan maka
tnatınm ı~al ettii.i mevkıdir. Li
IQandan çıkarak fngiliz kuvvetle. 
rıne hücum etmeğe tejebbus etmiş 
Ola ntorpilci beş kano otoıoobilden 
Üçii, İngiliz Jlex geJlli ı taraf mdan 
~ tutulrnuş ıki ı batmış, biri 
ha.sara utrnmıştır. Bıl!hara, 12 a
<la nımtakasında bulunan deniz 
l=uvvetıerimize dücman ta~ )"areleri 
'~rafından neticesiz hücumlar ya • 
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1 Amerika mümes- ı 
sıller macllsı 

( Ba~ tarafı 1 incide) 
nanmnsr., nnmmı ~ryncak donan· 
maya ait geı.ileıin teıgi.bla:ıma· 
mu ,.e 14-394 harp tayynrc.!inln 
mllbayaasınr da derpiş cylemclt
tedir. 

Maliyede ter fi ve tt yinler 
Ankara, 6 (Hususi) - Maliye. 

de yeniden terfi ve nakiller d. 
mU§tur. 

muhasip mesullüfilnc, muhase. 
bat umum müdürlüğü kontrolörü 
Halil Milli Emlak miidürlüğü 
muavinliğine tayin cdilmiJtir. 

' Maarif Vekilinin ga
zetemize beyanatı 

B- Ruzveltin im=aamı. iktiran et
meden e\"\"CI ecnatoyo. tevdi ool~ 
lecek olan bu kanun ll}iha~. hu 
devre zarfında milli mUdafaa için 
kabul cdilınil olan tahai.s:ıtı on 
mil}ar dolard3n fazlaya lbliğ ede· 
cekür 

Bir amiralin sözleri 

Nc\·york, 6 (A·A·) - P..öyter: 
Nevyork Herald Tribune gaze

tesinin muhabiri tarafmdan Çin 
suları filosunun sabık başkuman. 

danı Kont.ramiral Yarnel'c aorul· 
muş olan bir suale, Ya.rncl, ou ce. 
Yabı '\"emtjşUr: 

Birleşik Amerika ve İngiliz do· 
nanmalarmrn artık ktıvvctlcrini 
birleştirmelerini tavtiye ederim· 
Bu iki donanma Japoı}ları ve n:ı
z.lleri mnğllıp e:lebllir· Fak:'.t bir 
teehhllr \"ahinı neticeler \'erebilir· 

Kanadaya 100 tank nrllttek 

X e,·york, 6 ( A·A·) - Bir gue. 
teci toplantımıda, genelkurmay 
relııi general Corc llarşal, krtııatm 
talim \'e terbiyesini temin etmek 
Uz.ere yilı kadar eski model tnn. 
km K:ınadaya verilmesi me8Clr.i· 
nin Birleşik Amerika hllk\ım~ ta... 
rafmdan tetkik edilmekte oldul';u· 
nu beyan ctmiştlr· 

Kunılacak il•let 

Temyiz komisyonu azasından 

Nafi temyiz komisyonu bina da. 
ireai reisliğine ( l OÖ lira asli ma. ~ 
aşla), dahiliye vekaleti muhasebe 
müdilrü Edib 90 Ura asli maa~la 
temyiz komisyonu azalığına, na
kit i~Jcri umum müdürlüğünJe 
kontrolör Mu.taffcrin maatt 60 
liraya, Kadıköy tahsil şubesi tah. 
sil ~fi Muhiddinin maaşı SO li. 
raya, İstanbul levazım Amirliği 
muhasebe mümeyyizi Burhanct. 
tin 35 lira ile 39 uncu dağ livası 

muhasebcciliğine, Eiin muhaıe.. 
be katibi Kemal Ferik mal mü
dürlüğüne, maliye muhasebe mü. 
dürlüğü mUmeyyizi 1lyu latan. 
bul kumandanlığı muhaseıbcciliği 
emrine, Zile mal müdüril Rüstem 
Bandırmaya, Araç mal müdürü 
Mehmet Zile .. t. E"kişehir tahsil 
ı ıbesi şefi Hadi Vana. Manisa 
muhasebe müdürü Cemil Sinoba, 
Uluborlu mal müdürü İbrahim 
Muğla muhasebe müdürlüğüne, 

Diyarbakır • Cizre hattı bafmu. 
hasibi Turgud Elizığ • İran hattı 

ızm tr yolunda bir 
kamyon devrddı 
1mür, 6 (A·A·) - Kemalpaşa 

kaza.!lndan 30 çuval Uzüm ile J 2 
Y:t~ington. G (A·A·> - Nevy<>rk yolcu alarak tzmire gelmekte olan 

bel~~:? .ı:eı.sı Le Guardin R.ııu"tlt bir k:ımyon Germede kö~ii civarın. 
Ue gorug .. Ukten sonra, Amerikan - 1 da r:ıııtladrğı bir kovun aUrilıUnil 
Kanada müdafaa komitesinin Bir· 

1 
• • !Ola 

leşik Amerik:ının Kanada~·a vere. ezmemc.( ıçln - dirokslyon~nu 

Temizlik işleri 
etrafında bir toplanb 

Belediye reis muavini LOtfi 
Aksoy'un reisliğinde dün temiz
lik memurları ve mUrakipleri top. 
Janmı§lardır. 

Muavin kendilerine' gördüğ.il 
noksanları bildirmiş, tefti! ve 
kontrol i§i etrafmda yeni direk
tifler vcrmiıtir. Amelenin çalış. 
ma tekilleri de tesbit olunr.ıuJ -
tur. 

Toplantıdan sonra. Galat.ada 
bir teftiş yapılmıı, sokağa çöp a• 
unlar cezalandırıtmııtır. 
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(Baş tarafı 4 üncüde) 
nll§ bulunacaktır. Hnzırlayanlar, An· 
kara, Dll 1akUltcsi döçcntl Tahıln 
Bankooğlu Jle btanbul ünlveraltesi 
Türk dlli proCesörU R&J;1p HulQsi öz· 
dendir. 

Türk Grameri ctratmda b!ldlğiınLz 
tradUııyondan çıkıp dil öğretmenleri. 
ınize tctkJk lmkAnı vermek Uzcre yar
dımcı ııqrlyat ta yapı)·oruz. 

Jan Dönl'nin gn&meri.ııi Ali Ulviye 
tercUmc ettirdik bu arada bıunlıyor. 
TUrk Dili ve Edebiyat hakkında yap
tığımız lşlerden illğerl de Antolojiler
dir. Divan Edebiyatına ve Tanzimat& 
ait olanı basılıyor. Aynca İiıllm devri 
hariclnde kalını§ ~balara ait anto. 
lojl yapılmaktadır. Bununla edebiye.· 
tıınız tedrlaatını meııkuıtttan menba
ıua çekmlf bulunuyoruz. 

Şark llmln1 Gö~ &ıerltt 
Jla&lrtaıu7or 

aŞrk Uınlnin bütün kaynaklarını 

'6stcrmck üzere IUtip Çelebinin Ker 
fl%z(1nunu ile bunun zey1llerlııl Jki sc. 
nedeııbcrl h&Zırlamaktayız. llir1nci cll· 
dlnin 15 torm:ııt buılmlftır, 

TUrkÇ41 L .. gat Türk Dill cemiyeti 
tarafmdan h:ızırlanıYor. Almanca için 
Falk Patanın lQcati eııaıs <>la.rak alı· 
ıup bugünün. JhU;yacma cevap verecek 
cekle koıımuotur. 

Frm9?%ea lçiıı iki cilUik LarUıUk 

)"apılmlf olan tercUmesl btr heyet ta· 
ra!mdan ıösdcn ~rllmektedlr. • 

Edebiyat FakWtcaı tarafından ter. 
cUme etUnliıtmiZ ta1Am Aulklopedi· 
elnln l 1DC1 clld1 bltmifUr. Buııım bf. 
J'lncl cijzfl ı:s Teıruuevvelde basıınu, 

bulunacaktır. Ooiı.-.r.ı.temn ho.zırtaw· 
ğ1 Tanzlmat .1erialnlrı blriDcl cildi soo 
eayfo.lık bir Cffr olarak vesikalar ve 
rutmlerle yalnnda olruytcul&ra tak. 
dlın edUccckUr. 

100 lavet Krona .se.ae 
ıoo Bable .... 

Taldlo Turda Hazırlıkları 

ccği askeri malwrne hakl:.mda kırarak gitın?ge b~§lad_ı~ı sr.ra~ 
müzakereler yaptığını beyruı et· arka tekerleğı hcndege gırmcsı yil· 

mi§Ur. Blrleşık Amcrikanm Ter. ıiln~en kamyon de~~~ş .,.e için· Talebe JUrdu için latanbulda mü· 
növde iki ukerl U8 tesi8 cdecei;rfni rl kı yolculardan lltlaı olmllıJ ve ae- #&it yer aranmakta Te bulma i§l 
ilave etmiştir- kizl de ağrr ııurette yaralanmıştır. T h ·ı kııV\-ei kırlbeye gelıruwtır. 

Amerl'kan _ 'l..·anada mUdafu. Yaralılar memleket hastaneslne ı- Esham •e a vı At j 
.n. Ta~bc tcıekl<Ullerl için vekllel lca-

komitcsl pazartesi \'eya salı günil kaldrnlnrak t('(}a\"i altmıı nlmmrş- Esham 0x1ırln~ muamele obnarmttır beden direkUnen ve mUaaade)'l ı.tan· 
Vaı;ingtona gelerek yeni bir kon. lar, flofö,r Hüse~in Çimen ya.kala • bul Untnr.sıtatne -nrmlşUr, hazırlan. 

femns nktcdl'lcektir· .;n~a·rıııl3 ııılk .ladmli;;y.;e.}İııe;..t.es•l•im_ed_ll_mLcı•ti•r•. -ıiııiiiiiiiiiiiiiiiiıiııııı---------------------... 
_K_u_· ç_o_k_H_ik_a_y_e_: 1 Taş ve gedik 

Merkezde topltınfica.k "tiraht kongresi için kendi c!ile?tl"rlni 
anlatmak ilzere Öbekll köylDrl llcmoyu intÜıap ettiler. 

Memo, elli yafmdaydı· Dik boyu ve kırçıl sakalı ile. bütün 
köylüler, Memoyu tanır; hattiL nahiye müdUrUndcn §ikayetlcn 
varsa kaymakamdan dnha cvvol ona açarlnr; Mcmo l'a olur der 
yapar; yahut olmaz der, işi benimsemczi:Ji .. 

lJcmoyu Büyük Jlarp ylrıqi ya~ında yakalamı§tl· O r.aman 

~an bıyıkları tarladan kop:ırtlmı§ o.ltm bir baııak gibi dudakla
ı ınm iki ucunda aallanırdı· Sonra Konya iey:ınında vuru§tu; köy· 
de ilk 5apkn g!yen 1-Iemo oldu· Yeni hn.ı flcri bir gece i~inde öğ. 
rendi; ve Öbekli köyltilerini dola&an Halke\'İ milfetti§lerf latln 
harfleri köy eeferbcrliği komisyonuna .Mcmoyu yardımcı nıa 
flc>çtiler· Eir haftada ) etmiş 'elikanlıya lalin ıı.lfnbesinl ö~rctti. 
B!r sene sonra da Memoya bir lstikW madalyası \"erildi· 

Gö~süne hiç lfr §ey takmıyaıı Memo onu taktı. Billtl\SS:ı 

bayram günlerinde yeni rub3larmı giydiği zaman allın madal
ya gene bir b~ak gibi parlak bir göz alısla göğsünde :rıarılf'fnr. 

Öbckll Mc1210: 
- Elz, derdi; Curnhuriyc~ilcr··· 

"-. 
93S b3.har:nd:ı toplanan bü.}ük zlrnnt eüıasınd~ hlemonuıı 

h r ıeyl müdafaa edeceğin! bildikleri halde, ne olur ne olmaz 
bUUln kö.1 Uilcr, bir gUn ortası Mcmo} u köyün m oydanına ~rk. 

• lllcr: 
- Memo, dediler ... 

- Söylc~ln· dedi Memo: tltaat llongrcsinden neler lsti~or-
sunuz '! Öbek tiye trak t<Sr mU? 

- istiyoruz! Traktöı'Ümliz yok; karuabaua 

duk·· 
kul kl>le ol· 

- AnlcııJldı Bir de, Zirnat Bankası buidaylaı~mm yok 
pah:ısma alryor, diyccek8lniı? . 

- Yalnız bu kadar deiil Memo!. Ziraat D~nkasmıian :ıL 
dı~ız para!ann da vadesi g .Jdı ... Havnlar bozuk·· Yağmur o
kinl;rimi%1 mahvediyor. Taluıitlerl gelecek sen~ye bıraksınlar. 
diyoruz Meptcp Le istiyoruz, ltemo .. Ziraat mektebi·· Çocukları· 
mm niçin ıclıre göndermcğe ıneebur kalalım. 

Memo: 
_ Doğru, dedi· Burada nlelclep açamlar .. Büyük bir zirııat 

mektebf .. Öbekti hepimizi geç"ndiJir. Çocuktarımrz orada 1:.nJı!;. 

tıın .. Makine öğrcnmeği. traktör kullanmayı hepsini b!Jslnle.r-· 
Eğer iısterlenıc hepimiz payla:;arsk hayvanlarımızı tccrilbc için 
de verebiliriı .. Daha başka?· 

Birisi kalabahğm içinden dlrıek vurarak doğrudlu: 
- Tek bir l]ey daha Memo ? ..• BU tün_ bu eöyledllderini iyi 

86ylemek! 
Baı::kn biri: 

,. - Yıınt ta~ı gediğine koymak! 
,.,. Memo g\ildll: 
.,_. - Brra.km dedi Mpst."\J bana btrakm •iz .. ' . 

Yer ertesi rtınn, sabahle~in· Memo~-u kasabaya uğurl~dı· 
ta.r. Memo oradan da trenle m~rkP.ıe geçecekti· 

Jıılemo meJ>keade toplanan kongreye bir ziraat tuccarı er!a
t.Ue defiJ, toprak sabtbl bir JdSylll ol3rak iştirak ediyordu. Ytnl 
ruhab!rnıı giymiıstl· Yakasmdan tek bir dilğme ile ilikli, Ka~ ıc. 
rl bPzlnden yapılm115 santraçtr bir mintan: ~alın bir kuıak, ba-

yah bir p:ıntolon; ayaklarında ince ""e deri bir mest. onun altm. 
da köselelcrine cila sllrtllmemtı papuçlar. 

~remoya kongreye böyle gireceği söylenntiştı. Bunu &Ö)'li

YC'll nahiye mUdllrilydU: 

- Hiç sılıt?ma Mcmo, demi3li: koyde na isen orada osun ... 
Fakat Memo merker:e gelince ialerln birdenbire değiştiğini 

r;öri!ü: 

- Sen, dediler; Jırlemo .• Zlrı.at kon"resinde cumhuriyetçi 
ziraat ekibini temsil ediyorsun· 

Memo bir şey anlamadı. Fakat güluü: 

i - E\•ct. dedi, ben toprak sahibi riftçi!-'im zaten ... 

- Ala, dediler· Biz de bWlu istiyoruz i§te... ·ratnız, kon-
;;rcye daha baska bir elbiae ile çıkma.lıaın Memo... ~ 

- Nasr!, dedi; lılemo ... Ve yan gözle. bir dakika tereddüt • 
ederek kendi kıyafetine baktı. Acaba llemonun üstU ba ı temiz 
daği! mi diyorlar .. Bunu kendi .kendine sordu· Ve belki gözlerile 
etrafa da aormU§ olacak ki: 

- Hayır. Memo, dediler~ kongrede bir ~ok yabancılar da 
olacak. Evvela ııaknlmr tıra~ edeceksin; sonra belinden ım im. 
şağı söknıok 1&2ım! ı.lintanın üstilne yaka LakacakSJn ... Dahıı 
sonra baeka bir pantolon da ,·ereceğiz sana. Aynklarmdaki mest
leri çıkarıp iskarpin giyece:bın .. 

Momo: 

- Tulıaf, dedi; halbuki bütün bu üıtümdokilerı yeni ya1..
mt§lım. 

Memo, merkezde toplanan kl,ngTeyo böyle gırdi. üstünde 
sarlp bir fazlalık hi.!!sediyordu· BUtUn bu Yakalar. yeni gömlek, 
pantolon ... Sanki bu· derO)C dil§mUş tc hepsi ıslanm?ş gibi \'Ucu. 
dund:ı fi.data kaypak duruyor; \'e Memo iı;I kendisi olduğu hal
de dı§mda. bafka bir Memo varmış gibi ikide bir b:ıemı ilen 
geri oynatıyordu· Hele ayakları··· Mcıno ayaj;a kalkacak olursa 
sankl bir cam ü.stUnde yürüyecekmlı gibiydi .• Faknt sesin! çı· 
karmadı; ve aradan bir mUddet geçince de fuıtUne geçirilmiş ka
l;p içinde donmuş bir ceset kesildi· lekemlede k:ı.ııkatı kaldı· 

Bu, iki gUn böyle devam etti .. 

Memo, idcta yemekten !~ekten olmuştu. Çünkü >Jcmo) u 
kalabalık bir masaya götUrilyorlardı. Orada hlr leylek gibl. AC:e· 
ta kıçına batınlmrş bir kazık UııtUnde l'Cmek yiyordu. Halbuki 
bir ayı gibi kondi keyfine ,emek i3terdi ... ıı.lnız. Memo, merke~ 
zin yatalrlarmı pek beğendı 

Jkt gün sonra: 

- Memo, dediler; bui\ln kongnde aör. sırası ecnin .• 

- Pektua, dedi. MemoM• Vo derin bir nefes aldı. D~ek 
ki Öbekli köylerinin dertlerini birer birer EÖyliyeceği dnkikn 
gelmi§ti. Ôbekliler traktör istJyorlardı; Ziraat Baıık:ısmdıın ~ e. 
nı kredi; mektep ... Biri Memonun bileklerinden snnsıkr yaka· 
ladr; bir odaya soktu . 

Mcmo içeri glr:iiğı zam:ın. her nedense, yoJunmıı§ bir tavu. 
ğa benziyordu· ÜatUne hindi tU~ ll geçlıilnılt bir tavuk ... Bir tUr
ıu eu elbiselere alışnwtlll ıitnıi§ti· 

- Otur llemo hezqeıi .. 

Memo oturdu; ve artık bi5,rle yerlere alıştığı için arkasına 
da yaalandt: 

cın, anır ı-arın) 

mı~ olnn tallmatncme bu Mene tntbık 
mcvkUnc ltoruı.caktır. 

Yeni Teknik Okullan 
Yilksck teknUı: ok-ulu ve tckıılk kıs· 

mı için hazırlıklarımız bltml~· 
ıni§Ur. Müessis olarıı.k bir ln;lllz mu· 
alUm mühendis angaje edllmlıtir. Gel. 
dikten sonra Ank:ırada anııuu aynl· 
mı§ olan bu müessesenin inpat ııı ka. 
rarla§tınlacaktır. Er.z:urumda blr in· 
pat uata okuıu açılacaktır. latanbul
uıı. Nl§anta~da bir ak~am aanat 
mektebi Ue Küt&lıyada bJr kIZ ensti· 
tUsU açılacnlttır. Uıakta ve Hatayda 
iki kız aaııat okulu kurulacaktıh. 

Edirne ve Buranda tecrübe etUfimlz 
gezi köy demlrcillği ve ma.r&D&'OZl\Jlu 
kursları 10 na ı;ıkanlacakttr. Köy kı.· 
dmlan için de aynen gezi dikl~ blçkl 
kunıl&rı yapılıı.caktır. 

Bu ııeııe be§ aııuflı erkek .nal o. 
kullarmı iki devreye ayırdık. .tık llı; 

ııeneyl bir devre illi.. ikl yıl ıblr devre 
olnıak üzere bu IW'eUe üç aeııe oku
yazılan memleket.ın teknik illtiy&cma 
ce\'ap verecek aekilde yeU,Urip haya· 
ta çıkamıak mUmkUıı olacaktır. 

Sorduğwıu auallere kı.sae& \'trdifl. 
:mlz cevaplar memleket irfanmı yal
nı.z mektepten ibaret e&YJDl1arak re
ni§ ölçüde ve her cepheaine temu •· 
derek ldaro Jçiıı emek çekilmekte bu. 
lundutwıu gti9termlfUr MDll'Dll. Teı• 
kJl&ımuzm bUtUo meuuplan bu P· 
yenin tahakkuku için gayret aarfıt· 
mektedfrler.,, 

Dün38Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

İngiliz Kral ve Kraliçeıi 
bir tayyare muharebe.ini 

seyrettiler 
L<>ndra, 6 ( A.A.) - Ha\'a ne-

zaretinin tebliği: • 
Büyük dü~n ha\'a kun·etıerı 

bu ~abah Kent eyaleti sahillerin; 
aşmış \'~birkaç grupa a)nlan av:u 
zamanda mtihtelif hava meydan . .. 
rına hücumlar yapmaya teşeb:> ..... 
etmi.stir. Hava dafi bataryalarnnu 
ve avcılarımız, düşmana karsı ha 
rekete geçmis ve dti§man, şiddctıı 
birkaç ha \'a muharebesinden sonra 
geri püskürtülmüştur. Taymj ... 
nehıi vadisinde bir tabrika,·a bom
ba düşmüş ve hafif hasarı· mucib 
olmuttur. Birkaç kişi yaralarımı~. 
tır. Gelen raporlara nazaran, diğ~r 
yerlerde, sabah hücumları netıc~
sinde vukua gelen hasarlar pek az. 
dır. Yaralı ve ölü miktarı <la pel, 
nzdır. 

Bu sabalı vukua gelen lıa\·a mu. 
harebcsinde avcı tayyarelerimiz tc.. 
rafından 31 dtişman tayyaresı du
şOnilmü~tür. Dokuz mcı tayyare. 
miz kayıptır. Bunlardan altısını ı 
pilotlar ısa ğve alimdir. 

l..ondra, b ( A.A.) - Londra 
mmtakasmda günim beşincı alar
mr Grenvıç ::ıaatile saat rn.55 de 
Yerilmiştir. 

Grcmiç saatıle "aat 16 ) a ka
dar, Almanlar. bugün lnguterE:~ e 
yapılan hucumlar e.:ı:ıa .. mda, J8 
tayyare kaybetmı~erdır. 

b :lngııız tayyaresı kayıptır. 
Bunıarııı mürettet>atmdan ,·edısı 
sag \ e salımdır. · 

Londra. ti ( A.A.) - Röyter: 
fi.mı 'e Kralıçe hugun Lor.dra 

rivanııda a\ cı hm a kuwetleıi J..:u. 
m:m<.ıanıı ı umumi karaı g:ihmı 
gezerken. Ingilız hava ku\"\ ctlen
m cıu~maıı na' a l,uv\.ctıeııne Ha· 
rcket ııaıındc ıken gonmı .. ıerdıı. 

.Lomıra, o ( A.A.) - Londı 
mıntaKa ında ) cdı Siat otuı IJI._:. 
ı..akıka devam eden alertlen ~onrn 
··t ... nııl\e geçtı,, ışaretı '~rıımıc: ı 

Hu aıert, ııaroın oa)angıeınaan. 
oen bu mrntaımda 'erıımış o aı 
tehlıke ışaretıcrının en fa;:.a ek 
vam edeni olmu~tur. 

8ununla bc.ab~r. te.ılıkcı ·ı 
geçtıgı i~an.:ti \cnldıktcn :!8 da'.• 
ka sonra saat 4,:n de caııa,ar du. 
auklcri tekrar tchlıke işareti \~r

mıı:!erdir. 
londıa, 6 A.A.) - ı\&"'usto• 

ayı ..<ırf mda Bu} ük Britan} a üze. 
rıne }apılmı. olan akınlarm ın. 
anca yaptıkıan za) ıat :.urılaıdır: 

ı .075 oıu. bunların 627 si erkek 
335 i kadın \C 113 ti çocuktur 
711 ı erkeı<. 4i8 zi kadın \C 10~ :ıı 
çocuk olma · üzere ceman 1261 a. 
ğır }aralı 'ardır. 

Şarki Karahisarda 
zelzele 

Ş:ırki Karalılsar. 6 <A·A-> -
DUn ııııbr.Iı 6,~ de burada olduk 
çn şidd tll bir wr rarsmtm CJlmu . 



Galatasaray yüzme 
· birinciliklerı 

14 ve 21 Eylulde Bebek ve Büyükdere Beyaz 
Park Yüzme Havuzlarında yapılacak 

Galatasaray klübü denizcilik 
ıubeıi yüzme kaptanlığı, Galata. 
saray yüzme birincilikleri namiy. 
le bir müsabaka yapmıya karar 
vermifrir. Bu müsabakalar 14 ve 
21 eyli.il cumartesi günleri yapı. 
Jacaktır. tik yarışlar Büyükdere. 
de Beyazpark yüzme havuzların
da icra edilecek ve bu müsabaka. 
]arı yüzme. ıu topu ve bayrak ya. 
rı91arı teşkil edecektir. 

21 eylül cumartesi günkü mü. 
aabakalar, Bebekte Galatasaray 
denizcilik lokalinde yapılacak ve 
bu yarışlarda kule ve tramplen 
atlamalarından ibaret bulunacak. 
tir. 

Yarl§lara İltanbul yüzme meçme. 
lerinde finale blaıı yimicüler it
tir.ık edecdıc ve bllyükler, ortalar, 
küçükler olmak üzere üç katago
ri üftriDdaı olacaktır. 

MU.abekalarda lisana aranmı
yacafmdan, bu sene vaktinde li. 
sanslannın gelmemesi yüzünden 
pmpiyıonaya giremiyen san
kırmınlr müsabı tlar bu yanılan 
gireceklerinden; miisabckalann 
zevki artacaktır. Aynı zamanda 
İstanbul küçükler pmpiyaaasm.. 
da bütiln birincilik ve eberiai 
yarışların da ikinci ve üçüncülü. 
ğünü kazanan küçfik Galatasaray 
lı yüzUcülerle büyüklerin de ye. 
ni rekorlar tesis edecekleri §Üpbe. 
sizdir. 

14 eyllll cumartesi günkil yüz. 
mclcrin programı 9udur: 

BUYOKLER: 
100 m:tre serbest; 100 metre 

kur::ıa;:.aıama: 400 metre ..ne.t; 
100 m~rc sırtüstü. 
ORTt\LAR: 

50 metre ıntilttü; 100 metre 
serbest: 100 metre~· 

KOÇOKLER: 
50 metre kur'::ı.ığalamı: 50 met. 

re sırtüstü: 50 metre serbest. 

P ı :ıl·urlan batka su topu, 
10 ~\ !':> b~yrak yan,,, üç tabın 
ar-ı "l ·a st:l kraul yllzme müsa.. 
br ':"'ları yapılacaktır ve mükifat
lar tevzi edilecektir. 

J\'I' ıi rabakaları tertip edenlere 
ve Yüzücülere ıimdiden muvaffa. 
kı ~tler dileıU. 

0 

l'1üaabakalann intiumnt te • 
mi n için tertip heyeti M'1ircile • 
rin sadece davetiye ile mflselıeh 

yerine girmelerini esas koymu~. 
tur. 

Maskespor 
Beşiktaş 

Onümüzdeki Pazar 
Şeref Stadında 
kal'§ılaşıyorlar 

Bu pazar Befiktat Şeref !ita. 
dmda Ankaranın enerjik Mam. 
ıpor takmıı ite Bepktaş takımı 

hususi bir müaabaka yapacaklar
dır. Maakeapor ıon defa Buruda 
y&pmıJ olduğu maçı kazandığı 
gibi Ankarada da Gençlerbirliği 
ile Deminporu matlup etmittir. 
Beşiktatlılann mevsim batlangı
cında Jbu enerjik ve nefesli takı. 
ma karıı ne netice alacakları ali. 
kaclarlarca merakla beklenmek. 
tedir. 

Marmara kürek 
• 

pmpıyonaıı 

Bu ayın 25 inde İzmit körfe. 
zinde Marmara kürek şampiyo. 
nuı namı altında müsa:bakalar 
yapılacaktır. Bu yarıılarda is. 
tanbulu ıesmi İstanbul kürek şam 
piyouaındiı birinci ve ikinci ge
len idilplerin tekneleri temsil 
edecdderdir. Şu halde iki çiftede 
Galatasaray, Beyko%, tek çiftede 
Güq, Beyko%, d8rt tekte Giin.!J, 
Galatasaray lıtanbWu temsif ede
ceklttdir. 

Gençlik klüpleri 
faaliyete· başladılar 
30 Afustoata açılımı olan 

cençlik klliplerine kaytth mükel. 
lefler idman ve talimlere batla. 
ınqlardır. Bu itibarla dün Şehza. 
de camii Hluaunda Silleymaniye 
klilbUne mensup Küçükpazar ve 
cibali mükellefleri ilk talim ve 
jimnutiklerini yapmıJlardır. 

Kongre Tehiri 
Dün yapılacafı ilin edilen Ga. 

ktauray aeqellk kongresi ekee
riyet oım.mimdan tehir edilmit
tir. ltoncrenin tarihi ilin edile. 
cektir. 

KAOI~., !~ 
4 
~' ( _K_A_v_ıP_!..A_R_ 

için bir ev kiraladıklan haberini 
veriyor. 

Yeni bir diltlnceyle '8erianm 
.kaştan çatıldı. 8qlmı g6lleırin1 ko
casına çevhdi: 

- Fakat Galip. benim dönece
ğimi nereden bmyordun? 

Erkek, .aaJdn. cevap verdi: 
-Bana~Yazı· 

haneme geldiiküa gtlıı eöyleditle. 
rinfzi hatırlaynuz. 

Beria göz kapaklannı indirdi. 
Soluk yüzü pembeletti, habrla
.mıştr. 

Galip hafif ve heyecanlı bir 
aeale: 

- Bana, dedi ''döndüğüm vakit 
karınız olacağım,, demiştiniz. 

Beria şahadet parmağmı bir 
mühür gibi Galibin dudakları üze. 
rine koydu· Fuııldadı: 

- Ölünceye kadar, yemin ede· 
rim· Sizden hiç bir ııey aaklamı
yacağ m. 

Ve birihirlerlne sarıldılar. Genç 
kadın inli) ordu: 

- Artık beni sendC'n nyıran 
hiç bir teY yok, ne bir hatıra. ne 
bir eaet. 

Beria gözlerini kocasından ayır· 
dı. uaaklara baktı. 

- Bir hayalin peşine takılarak 
f .. tanbuldan aynlıruştmı. Me) us 
geri döndüm ve orada hakikatle 
karşılastım· 

.Nutua teskerem ve ukeı1 vealkam 
a J:ylil 1940 seceal Şile açıklarmda 
batan Ballcaya vapurile k&yboJctutun· 
dan ,.mbıi çıkaracatmı. 

llMlml otta lleluBet Beeıll 111 B 
(33HS) 

• • • 
31/1442• sayılı ikamet takenm 

4.9.IKO tariblııde UDk&panmda bir ce
bUe beraber çalmdl. Keyfiyet poU. 
haber verildi. Ye.nlalni çıkaracatan· 

dan eakl.alnfn bOkmU JIQktar. y...,...., fıelıum aoı.en Luar 
(33H7) 

• • • 
latanbul FaUh 18 ncı ilk okulundan 

ını - 32 dera yılında almııı olduğum 
l&lıadetnamemi kaybettim. Ycnislnl 
alaca1tmdan eaklalnfıı hUkmll yoktur. 

Mebrure ısık 
(33868) 

Kongreye davet 

CemlyeUınlzin fevkalAde toplanbaı 
önUmllzdekl 8.9.940 Pazar gilnU saat 
14 de C&talotlu Yı>kutu halkeorl Alo· 
nunda yapılacaktır. Cemiyete kayrtlJ 
knyıtsız Azaların lefl'ltlerl rica olunur. 

Koc ıı ·n tatlı bir qk lfliılla .. 
parıld3 n f n biraz daha ya_ ÇoeUJI B•kllld r 
km olmak 'ı;in ayaklarmm ucuna Ahmet AkkoyUnf u 
butı: 1-..ratm. TaUmbaıı• Palııs No 4 

- Blllen ae kadar mesudum Puanlan muda berf!iın ,.,.., \:'o 

Oüip! Seni seviyorum. ı tetı tnnra ı ~ıt'lnn 111ı:r. 
Bf'M't • l:::S::BJCI& C:r.t"&t&W. 

r ................................. ! h 

1 t ,..tk!e Veni Kolej NK·z·" 
Dev1et benizyolları iş e me tLK. ORTA. LtSE 

Um Um m Ü d Ü r 1 Q ğ Ü İl l n 1 ar I Taksimde Sırcuervilerde: Yeni cıçılclı 
Mersin • lakenderun demiryolu şilep poıtaaı 

(Dumlupmar) vapuru 9 eylıil 940 pazartcııi gpnU saat 18 de 
Sirkeciden filep poat.1.11 olarak Menin - İskenderun yoluna kal. 
kacaktır. Gidi!J ve dönUşle yükü olan iske lelere uğrayac2ktrr. 8167 

MOdllrö: EAkl Şltll Terakki ·DtıekılrD iL AD llllflll8\ &~ 

Huauılyetıert: TABANCI DiLLER OCRETIWNE ırenlf mlk,..C
etıemmlyet vermek. 11nınannı az mevcutla tetkll edenle t&lebutnlD C
ll~ma ve lnklptı. sıhhat ve IJWblllı il• yakından al&kadar oımakut 
Mektebin denize nAzır kaıortferU tenettllabane ve jlmDuUkb&Dul vardJf 
Her gtın ıaat ı 9 ile ısı ara11nda talebe kayıt ve kabu.I olunur. TeJ: 4116' 

......................... ..., .. , ...................................... ~·ı 
latanbul Belediye Koruervatuvarınclan: 

• İstanbul Konaervatuarma talebe kabulil ve kaydı yenileme itle. 
rine cylıilün on ikinci perşembe gilnU başlanacak \'e eylül sonunda 
nihayet verilecektir· Pazartesi ve perşembe :;ün?erl saat 14 den ıs c 
kadar mezk'ür .müdUrlUfe müracaat edilmetıf· (8371) 

P. T· T. Umumi Müdürlüğünden: 

ı - 2/Eylül/MO tarihinde ihaleııi yapılacağı llln olunan 28000 
adet 3 m/m ve 2000 adet de 4 m/ m ki cem'an 30000 adet bakır ma
eon için mealdkr tarihte talip çıkmadığından açık eksiltmcıf 10 gün 
uzalıhnqtır. 

2 - Muhammen bedel .. 3000'' muvakkat teminat 225 lira olup 
eksiltmesi 13/EylfU/940 tarihine mUsadif cuma gUnU saat "16'' da 
Ankarada evkaf apartımanmdakl p. T· T· umumi müdUrlUğ ıatm al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - !ataliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat 
mektubu ile kanuni veslkaiarını hamilen mezkür gUn ve saatte o ko_ 
milyona mllracaat edeceklerdir. . 

4 - Şartnameler Ankarada p, T. T. levazım fstanbulda Valdc 
hanmda levazım ayniyat ıube mU<lUrlilklerlnden parasız \'erilecek. 
Ur. (5316) (8285) 

İstanbul Belediyesinden~ 
Vekiller Heyetinin 26/3/940 tarih ve 1/l28Df H)'Jlı kararnameli mu

cibince Kok kömürlerinin tevzi ve aatıp lfi EUbank'a tevdi edllmlf olup 
tebrlmlzde mezk6r Bankanın açtJtı ana depolarla aaym balkımtza kolay
lık oJmak üzere Belediyece tesblt olunan tali ve amt baylleriııln laim ve 
adreslerlle bu depolardald ıatıf tlyaUan apğıya dercedilmlfUr, 

KOK K.OUCaC SATIŞ FIAn.ABI: 
Etl Bank'm Kuruçqme ve KadıköyUnde açtılJ ana dopalarl& Kuruçeı· 

me ve Gazhanedeki tall bayilerde alıcmuı vuıtuma telllm her clna kokun 
tonu (21) liradır. . 

Beyoğlu clbetlndekl semt bayilerinde. yerinde teslim edJJmek Uzere to. 
nu 21 ..:.. 1ıso (Naklfye Qcretl) = 22 lira ıso kurup. aatılacaktır. 

lstanbul, Anadolu yakası ve Adalar clhetlndekl ;semt bayilerinde yerin· 
de teallm edllmek ıızere tonu 21+ ıso (NakJlye ncretl) _ 22 Ura 80 kuru
p aatılacaktır. 

TALI DEPO BATtU:RtNtN ADRESLERi: 
Belediye KooperaWI 
Vehbi Koç 
Zon:ul~k Vapurculuk 
IUk Şirketi 

Kuruçeım• 

Kuraçepıe 

~e KömUrcU- 'Küruçepıe Altmç No. 119 

Hayri Arapotlu Kuraçepıı 

SEMT BA YILERtNlM ADRESl.ZRI: 
tbrahlm Yolal baklldar Balaban bkelell 
Suavt Alemdar Parmakkapı !manı 80kak No. 10/1 
ı...aı llaldcı Talrıll• .......... 
Belediye Kooperatırl Ş~ll 

Muıtila Ydnıaı \'t •eHıt Beyoflu 
bzet GQlten Kalyoncu • KuJlutu 
Rtlftü AJ&Dlll Beyoflu 
Belediye Kooperattfl Beyottu Galata 
Sadullah ve l}Oreklaı Fındıklı Odun !üeleal No. 2 
F'ahrl DGlen J'mdlklı DnlmabUı,;e C. No. 93/17 
Hllanti Tl1rkollu Beyotlu Kumıpqa 
Belediye Kooperatifi htanbul Fatih 

SICllT BAYtt.l:RlNbr ADB&SLZRI: 
AU ve Halit lltanbul FaUb 
Kıutaca ve Şeriki latan'bul Beyuıt 
Belediye KooperaWI UDk&panı 

All Rıza ve Ortaktan Beflktaf odun taketesı No. 18 
Tevfik Nlpntap 
Said Genç BO.yllkada Allunordu caddeal No. 9 
<>aman Gllrer Y91Uk6y hkele caddeıd No. 11. 

Bu tlattan yukarı aatıf yapanlar hakkında Kını Korunma kanunu bil· 
kUml~rl dahWn41e cezai takibat yapılmak üzere nıUtecutrleri CUmburtyet 
MOddelumumUlflne teYdl olunacaktır. 

Keyfiyet, allkadar bayUeıin ve aynı balkmuzm ıttnama arz ve UID 
olunur. (8370) 

Sümer Bank Gemlik Sunğipek 
Fabrikası '1üdürlüğünden : 

llamulAtımızm 1/9/lHO tarlblnden itibaren meriyet mnkUDe siren re
ni aatıı fiyat Ye ıarUan qatJda g&rterllmifUr. 

SUntipek lpllll aatm almak '8Uyenler d<>lnıdan d<>lf'uya fabrikaya yuı 
ile ''eya. bizzat mllrac:aat edeblleccklerl gibi alparlflerin tltanbulda Katırcı· 
oflu banmda SUmerb&Dk Btrlqik YUnlU Dokuma ve YUn lpllği Fabrtkalan 
mOeaesell merkezine kaydetUrlleblleceklerl bUdJrWr. 

K&lltıelen sıtre Kalitelere söre 
Delder Kalite ....... ,... ..... Denler KaUt.e •tıt fiyatı ..... 

60 1 ~ 2GO 1 610 
II 7Dll n G60 

m 78G 111 860 
75 1 743 1 N3 

n 73$ lI 6415 
UI 726 m MG 

100 I 680 1 50 
JI 870 D m 
m 880 m 623 

120 I uo 400 I 1534 
ıt 840 n 330 

ili 630 m ISJ:S 
ı~ I f15 430 I Ş2T 

n &05 n 822 
III S93 m 617 

ıso I 503 I G20 
II ô83 n ıms 

III &i5 m ısıo 

~00 I eD-:> 800 1 ısı o 
il ~o n GOO 

ru G70 111 490 

Yukardalti Clyatlar loptan ve pcra1tende aatv;lar için ay1ndır, n fabri-
l:amızcla teslim ~utile muteberdir. Top.an ırat.Jrlar Uzerinden aynca tenzillt 
yap lmıyacaktır. Bobin Uzeriııllekl ııabıılard& bobin daruı teıızll edfldfkten 
sonra bu f.yaUar btbl:ı edilecekt"r. 

Ambalaj nakliye ve sigorta mıuıratıan mllıterlye aJttır. (8!!26) 

Devlet Oemiryoltart ve Limanları · 
işletme Umum idaresi ilanları 

Birinci eks!ltmeslne talip zuhur etmlyen ve muhammen bedelleri Ol 
111nıJerl qağıda yazılı 3 gurup abpp tnl!OJıı 18/ 10/ 940 CUm& gllnU ,_ı 
llS,30 da kapııJı zarf uaullle Ankaracla idare blnaamda •tm almac&ktır. 

Bu ı~ ~ırmek istlyenlerin bcr tezglbm blzumda yazılı muvakkat ~ 
mlnaUarile kanunun tayin ettiği vealkalan ve tekllfiertnl ayni sün ..,,r 
14,30 a kadar komisyon relsJığlııe vermeleri lAzımdır. 

Ş&rtııanıeler parasız ola ralc Ankarada Malzeme dairufnclen. Haydaı?f 
p.da tesellüm ve sevk ıetıığlnden dafıtılacaktır. (8114 ı 

1'1ulaammen bedel Huftllqt &eosl.,a 
Teqüın tııml 

Elektrik molörlll ahpp için lepıl 
teatereJI kesme ve deJme tezgAhı 

Elektrik mouırın abDap için bir bı· 
çaklı plAnya teaırAbı 

Elektrik motörlU ahpp için kanal 
ve oluk ac;mağa maluua freze tugilıı 

LiRA URA 

2750.- 208.2:S 
', 

~.- 18i 50 

2000.- ırıo-

inhisarlar umum 
mOdOrlOOOnden: 

ı. - Şartname ve nDmu:ıcsl mucibince 1j CI. fl§eler için ı HiOO• 1' 
CL için 120001 60 CI. için UOOOı ve 100 CI. için 1300) ki cem'an 16()(11 
adet rakı ıttul kaaası kap:ılı zarf uaulile t\talltmcye konm~tur. 

• D. - Muhammen bedeli (10.l'W>OJ Ura, muvakkat temlnatı C18i.JO 
liradır. 

III. -;- Ekalltme 11/IX/IHO Çarıamba gUnil saat 16 de lal:ınbuld:ı Kabl 
tqta Levıızım ve Mllbayaat fUbeaindek.l Alım Komlayonwıda ya~:lacaktıt 

iV. - Şartname Levaztm fUbt'slnden \'c Anl~anı . l:ı:;nlr b:l ~mlldllrlUldl" 

rlnden parauz alın:ıl.>U:ccğl s;1hl. nllmune de- mc::!ctr -;u~d~ görtllcblllr. 
V. - :Kllnakuaya glrcceider mUlıUrlD teklif m Pk ıp·arını kanuni ,.e::J 

fkJe yüzde 7,:5 gilvenme param makbuzu veyn bankn teminat mektupıarıoı 
ihtiva edecek kapalı zarnarmı eksiltme gUnU l~ale saallndcn bir saat e\'\' 
llne kadar mezkür komlayon ba,kanJıtma nıakbuz mukablUnde '·ermele~ 
lbrmdır. 762~1 

••• 
ı. - İdaremiz ihtiyacı için 12 onsluk kana'i~'"<!"n rn:unul 100-0~ 

adet 100 Kg. Irk tuz ÇU\'alı pnz:ırlıkla satm alınacaktır. 
u. - Pazarlık 121 IX / 940 perıembe gün il saat 15 de lstruıbr.td• 

Kabala§la Levazım ve mUbayaat ~ubesindeki alrm komis)onunda )'• 
püacaktır. 

lll· - Taliplerin tayin olunan gün ve saatte teklif cdrcrld('rı 
n1Jmune ''e ftyat1arı l1zertndt-n % 7,~ gUycnrn T'~rnlarnc blrJi! 
m"k6r komfsyon:ı müracastlan i18,n olunur· (8166) 

~-----------------..... --... 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
KuruluA Tarihi: 1888 

Sermavesi: loo.t-~.ooo Türk 1..irası 
Sube ve A iane ,...ı~di; 265 

Zirai ve ticari her nevi banka mu:ımeleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 
ikram ive Veriyor 

l.ıraat Ba.Dkumda Jıumbarall ft lbllanıa tuanııı beaaplarmda .. u 
00 Uru& buJunaDJara 1enede t ~ ceklJecek lrur'a Ue aptıdald 

plba ıısre Ut1'8.19iye dalıt.U&c:aktır. 

• Adeı 1.100 Uralıll .... Ura • • ... • ı.tot • • • Sil • J.000 • •• • 100 • &.• • ... 60 LOOO • • • iti •• .... • • • t• • ti l.HO • • 
DiKKAT: Reaaplarmdakl paralar bir tene ~nete G" ıtradao qaıı 

dUpntyenlere ikramiye çıktığı lıtkdfnl• ~ 20 ruıuıyıe verUec:ekUr 
Kur'alar .enede t defa: ı Eytaı. ı Bh1nclk&aun, 1 l.!art .,. J Hutruı 
tarlhlerlnde çeJIUecektlr. 

Sahıb1. ASIM US 8asıırtıvı \'t'r . VA/\IT Matbaası 
Umum ntŞriyaıı idare eden: RtJılt Ahmtı Stvmıi' 


