
URU 
Altıncı tertib kitab kupon

larımızın nesri bitti .. 
Milli Şef in dünkü 

gezintisi 
n Al~ıncı tertib kitab kuponlarımızın sonuncusu
. ';l dun neırettik. Okuyucularımız pazartesinden 
itı~aren gelip yüzde elli tenz il1e Dünya Şaheser 
erınin üçüncü seriaini alabilMer. 

Yeclinci terlib ktıponlarınm neırini bekleyi· 
nız. 
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Reisicumhur ismet İnönü dün 
saat on yediye doğru otomobille 
Floryadan ayrılmışlar, Boğazda 
bir gezinti yaptıktan sonra tekrar 
Deni.: Köşküne dönmüşlerdir. 

1DARE EV!: Ankara Oad. lSTA1"-SrJL •Telg-rıı:: VAh.Tf'• Pcısta Kutu.,u: 411• TeJefl)n: 21413 (Yazll · '.M3i0 l(dıır?I 
................. ______________________________ _ 

iznıir fuarında 
hurnnıalı çalışnıa 
21 milyon liralık 1 9 devlet fuara 
fürk-~~!nm!Ünase- iştirak ediyor 

betlerinde normale 
giden ilk adımdır 

Y a zan: Asım Us 

Bir glYınde 

29 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

İngiliz kralı bir anda si
pere girmeye mecbur 

kaldı 
L<>ndra, 26 ( .\.A-) - Resmen 

bildirildir.ne göre, dlin nakliye ka.. 
filelnine karşı yapılmış olan akm. 
lar esna.sınd:ı 20 Alman tayyaresi 
düşürülr.ıü.5tür- Beş İngiliz avcıst 
di.'.;ı.ıü§tür. 

Hanı. nı::zure•.inin bir tebliği, 

clUn öğleden sonra ve akşaır. üstU 
rl:ğer 11 dfu:ıman ta:ryarcsınin de 

21 milyon liralık Türk • AJmnn imha edildiğini l:ıildiı mektedir· Dü. 
ticaret anlacmasmın imzalandıg"ı- ııürülen yirmi t~:ı·yare,'in birlsi ha-

y va müdafa topla11, o:ı tanesi de 
n! Ankara haberlerinden öğren· Spitfire ve Hurricancs tipindeki 
d~k;. bu m uvakkat anlalma emri- tayyareler tar~fından dü-,ürülınü.5· 
''akı olmaklll berab er yine içimiz- tür. Bu hart'kat esM<.ımda beı; :ıv. 
den bir t ürlü inanamıyoruz. Ade· cnnız düşmtiştür. Düşen tayyare. 
ta anla~ma imzasından sonra da !erimizin milrı~tlebal: kurtarıl.mı~. 
~~zip edilecek sanıyoruz. Niçin, trr. 

ıyeceksiniz? Şunun için ki mu· J,ondra, 26 (AA·) - UP.smen 
''.~kkat bir a nla§ma için bitmez bildirildiğine göre dün <iüşürül-
~llk~nnıı:z müzakerelerden sonra mü~ olan dütiman tayyarelerinin 
atı netıceye varıJdığı, hatta pa- miktarı 29 dur· Bu miktarın bir re· 

'tafe edildiği halde yenidrn yeni· kor teşkil etmekte o!duğu zanne. 
Ye lalirnatlar almağn ihtiyaç gös- / 7.tllir Fuıırmdo.n bir göriiniiş dilmck tedir. Geceleyin düşmanın 
theı·fnıeıinden, böylelikle İmzamn t 1 26 ( \ :\ ) B u k d dirmelcri beklenmektedir. l ngilterenin cenubu şarkisi ile ce-a t l 7.m r, • •• • - ug ne a ar 

Bulg-ar Ee~veldli Filo[ 

Hitler 
Romen nazırlarile iki 
buçuk saat görüştü 

Bulgar Başvekili 
ve Hariciye Nazırı 
Dün sabah tayyare ile 

Salzburga gittiler 
~ a ~rca tcehhüre uğTamış ol- onuncu İzmir Enternasyonal fuarına Açllı§ın yaklaşma.ın dolayısiyle ha· nubu garbisi ve Gal memleketi ü. 

durunu görınektcndir. · 1 ~ı d 1 · b' d' zırlıklar azami hızla devam etmek- zen'nde hafif faali,·eti görülmüc - Bercht<>sgaden, 26 (A·A·) 
t ıştır .. ' e ecek erlnı resmen ıl ıren J " Führer. bugün öğleden sonra sa-
. şin iç yüzünü yakından bile· ve men l\a.zırltğa baş.le.mı~ olan dev- tcdir. tür. at 16 da Romanya Başvekili Jigur-

tnıYeeeğimiz için bu teehhürlerin leUer §Unlard1r: Açılma töreni bu ~ene Lozan kapı· lngiltcrenin ~arkında bir şehrin tu ile harici"e na:mı Manoilesko. 
n ·b· Yunaniı;tan, Bllylik Britan,·a, Sov- smda. yapılacaktır. cı·varma bombalar atılm1c::trr Ha • J 

e gı ı mücb ir seb epler ile vukua ' k t .,, · yu kabul ctmı"ı:tı·r. 
1 yetlcr Birli!:'!, 1talya, İran, Yugoslav· İzmir ~ehri mısaflrlerini ·ar~ı a.· tel f t vuk d · 1 ·,. ., 

gc dig~ini bı" lmı"yoru7 ve bu ''"·-bep- . . h tU \U ter ~ar Ye e a uuna aır 11-ıc Berles,,.-·~en , 26 (A·A·) - D.N. • "" ya, nomanya, Ml\eariatan ve J''ilistin. mak ve ağrrlaınak ıçın er r • k ,., ..... 
lerden biri bizi m teklifimizden Bunların dı;ıında daha iki devletin tıbatı almaktadır. bir haber yo tur. B· bildiriyor: 
ınütevcllit ise on u m üdafaa etme· bugUnlcrde resmen iştirll.klerin1 bil· Lon<lra, 26 (A·A.) - Dün fecir. Führerlcı. Romen Başvekili ve 
ye, onu kar~ınm teklifinden ile- den geceye kadar İngiliz avcı tay. hariciye naztrt arasında Ye öğre-
ri gclmişıc cndan dolayı da ~rze A 1 o bı"n tonluk yareleri, nakliye kafilelerine hü - ni.ldiğine göre Almanya ile Roman_ 
ni§ vcsileııi saymaya lüzum gönnü m e r i k a cumlar yapmak teşebbüsünde bu - ya arasında mevcut dostane mü. 
" o S d 2ı ·ı ı· ı k (Dtw:ınu -2 a.cfd-J " ruz. a ece mı yon ıra ı nascbetler havası içinde cereyan 

Sovgetlerle 
Finler 

arasında 
Yeni bir anlaşma 

imzalandı 

Aaland adaları 
gayri askeri 
hale konuldu 

Sovyet kıtaları Finli.n· 
diyadan transit s.uretile 

geçebilecek. 
Moıııkova, 2G (A·A.) - D.N.B. 

bildiriyor: 
İyi haber alan mahfillerden 

Finlandiya ve Sovyetler hükı1met • 
leri arasında aktedilen son anlaş _ 
ma hakkında. aşağıdaki tafsilat 
öğrenilmiştir: 

Finlantiiyanm Moskova sefiri 
Pasikivi ile hariciye komiseri Mo. 
lotof arasmda son günlerde üç 
muhtelif mesele bak.km.da bir an -
la.,"JDa imza edilmiştir: 

1 - Aaland adalarmnı gayria.<1. 
keri bir halde kalmaları karar sl· 
trna a1mm1ştrr- Fin - Sovyet bar. 
bi esnasmda ~ma başlanan llı. 
tihkiınlar yıkılacaklardır· 
Finlandiya Aaland adalarmm 
üçüncü bir devlete terkedilmlyece
ğini taahhüt ctmC'ktedir· 

So,'Yetler, bundan başka munt.a. 
zam bir murahhas göndererek Aa· 
land ad.alarmdaki askeri vaziyet 
h:ıkktnda malumat almak hakkını 
muhafaza eder. 

Bu meseleyi halletmek ür..err. 
Sovyetlerin iki teklif yaptığı bil. 
dirilmektedir. 

• (Devamı 2 ncfde) .,İr anlnımanm geçirdiği müza- Petrol ve rlemı·r bı" r Alman eden 1llÜ?.akereler tahminen iki 
ke,-e çetinJiklcri kararımda dfr• t ü· U b k t ·· ·· t" 1 

~~::~ haynfi .;.ı~m•k ;,..;.,. ı j hrac mı konlro 1 korsan gemi si f"'"T~;;::·;~~:~:~i:~·-··ı .:~~:~~!]:::~R:~;:~: l°k:rika maliy:·::_zın 1 
Bununla beraber geç le ve güç 1 d Amerika sularında bir j göre : l mek üzere bu akşam Salzburgu söylüyor : 1 

!~~~,:.~~ d:""\::'ı.a:~~::~~ atına al 1 İngiliz gemisini naaıl 1 Ba ikan /ar terketmi<lordlı- ID•vam• 2 ncld•I . AMERı.KA 1 
Yız; anla~~nanın ehemmiyeti ra· batırdı • 8 1 • t 
tarnıannda değil<lir; daha ziyade Japonyadbu tedbiri Ne\·york, 26 (A·A·) - Röyter: i Meselesinde Hitleri i ' u garıs anın Munzam sipari§lerden 1 

!-1 'rakamların istinat ettiği pren- aleyhin e görüyor n · · ı ·ı· ·ı b. ür tt • du··sun·· d.. i ı 
sınl d . a,·ısıan ngı 17. !ile ı m e e. ı. ~ uren 1 Dobruca maada • .~r edir; bu anla§manın ımz....- batından ııag· kalan 25 denizciyi 

1 
s 

sı d . b k "k · d' (Ya.:ısc 2 ncidc) t y · i 
l e Yen ı ir t11 ım ı tısa ı an- kurtaran Norveç vapurunun mü- ovye ugos • ·ı• • 
d~~~a81ara y1oı açılmışT~~mak.sın~a1 - ı rettebatınm bugün bildirdiklerine t • - t u·· zerı·ndekl. lngl iZ lmpa- 1 

• u an aşmanın ur ıye ı e Et fı·yatl göre şilep Narvik isminde 10 bin i 1 B 1 ı 
J\_lınanya arasrnda kar~ıhklı iyi tonluk seri bir Alman korsan ge. i av - u gar I . torlug\J una J 
~ıye~lcrc müatenit bir münaııcbet 1 l misi tara.~ında~_batırıl~rm.ıtır-MUret i f ıstekler•ı ·:-. ra 
~rı."çılmak bakımındnn bir ne· 1 Ve kasaplık hayvan ar tebatm s~y.lcdigın_e. gore, bu. Al- : Yahınlaşmasının git- i : 

.. , ~aıd teşkil e_tm.cıi.nJedir. . - \ btanbulda et fiyatı bir ay içind.c man gemısı kendisıne İsveç tıca - 1 i t•k d 1 İngiltere tarafından mü- 'Ayda 3000 tayyaTe 
QUra ( t) k 1 e ret gemisi süsü veri~·ordu- Altı 1 f ı çe artması ırı · :. verecek 1 • • ya §U ıyı ruyc e ım . r 1, :!O • 25 nis~tinde düşmUştur. Bır saı•t b• t d • 

Ctını L c h / t pusluk istenildigı"· zaman gizlenen I · Londnı., :?6 ( A·A·) - Tavnıs • ır arz a .• • 1'0); iken cünkü um. un· RY evvel mezbahada tüccarın 22 ku- ., ... 
Yel arka<laşımmn başmakalcııin· ruşa. aldığl el §imdi 16 kuruştur. Bu toplarla mücehhezdi· Daviı:ıiandan I i gazete.si, "Bcrlin . \'e Balkanlar~ arşılandığı i Ya.şington, 26 (A·A.) _ MAli· ı 
de tesadüf ettiğimiz fıkrayı ha- hcsa.ba göre elin ltilOSU perakende O· sağ kalan bi~ deni?.cinin anlattı~. : : ba~lığı altında :junları yazmakta~ ı aı· plomatı"k yol la : ye nazırı B. Morgenta.v 7ap~Ş oI- ı 
tırladık. Bu fıkrada Tiirk _ Fı-an· larak kasaplarda 40 kuruşa satılmak na nazaran ~ilep 10 temmuzda Vı· i dır: J 1 duğu bir beyanatta, Bırleşik A-
a~;ı • in;ıil iz ittifakının akdi üze· ı&.zrm gelirlı:rn fiyat yine 50 kuruştan erges adalarmın tahminen 240 mil t Balkanlardaki karışıklık ve İ i merlka hükQmetinin, İngiltere. 
rıne Tüı·kiye il Almanya arasın- aııağ'ı düşmiyor. ı:;arkında Amerika bitaraf sularrn. ı zerginlik, ancak bir itilafla kati l Bulgarı"stana :. ,_·e, ,_·apm• .. olduğu muazzam 8i· 
da nor ~. . • Bunun .ı<ebcbl aradaki fiyat farkrnı da bulunduğu esnada hücuma uğ. : bir surette halledilebilecek olan • . 

1 
d-. m da a"da 

3 000 
ı 

•tıüd ınal munasebetlerı~ bır 1 te§kil eden 10 kuruşun 5 kuru;unu ramıştı;. j ihtilafları istiı:mar eden haris b • i pan:: :r en aa ~- J • • • ' 

cd'I ~et bozulmuş olmasına ışaret toptaneılarm. diğer 5 kuruşunu da t i<omşuların eseridir. 1- ıdı" rıJdı· : a::ıkcrı tayyare mubayaa edebil.

1 
be~ dıkten . s~nra : "Bununl_a ~~·a· ltas::ıplarm kAr olaralt p~yıa..,mala· K h • d k • Şimdi, Avrupanın bıı kısmında 1 1 mesi için lazım. gelen suhuleti 
k"'h h;r. ıkı hükumet bırbırıne rıdır. Bu bir ihtikArdır ki önUne geç· Q l re e l b 1 • ·· l · ti ... • . ı·, u un_a_n . _en . k_üçük_ _mem. le_ke_t_, L_on_dra, 26 (A·A·) _ ~0r,·ada yapacagını soy emış r· • Y

1
, 1Yı nıyeller besliyoı· ve va· mck ıaumdır. - - J 

llYetı 1 h d 8 . F J .. ıcendı ıstıkbalımn bır •eya ikı bu. Salahıyettar Bul"'ar mahfillen·nde ,.,. .. 1 . e ş·o· ... ·ıe d"•·am . n Jg a ma çalışıyor u. u öte taraftan kasaplık hayvan tıca- ra n sız ar . •''k d 1 . • . . - .. w o J.~az1r soz cnn ,, '" 1 
arada T" N · .. _ d'.. 1 ·: ~ u ev etın akloetıne baglı ol- ı ogrenildig•ine "'Öre Bulgarlarm ~ t . t' . T ıcaret Vekilimiz azmı rellnden anlayanlardan oı;.en ıgım ze uu"' ,.. .. kt tl. B d . ., • • e mış ır. 
o~çuoğlunun ve sayın büyüt; göl'c bu yıl memlel{ette kasaplık_ hay- 1· "it 'l b' l"kt t ~unu .,ormc e ı r. u evlet. cenubı Dobruca üzerindeki talep- : 

el V ilıti ngı ere 1 e ır 1 e i. leıın ıse. me~klır bü»ük devletle- !erinin Bulgarı· .. taıı 1·ıe Romanya = Bu anla!"". alar .veni fabrika.la-p on Papcn'in yorulmak bil- van mevcudu bizim iç pazar ya.ç ,, ., • = .~.,. 
mıycn gayretlerini takdir ile an• ve ihtıyatmdan çok fazladır. ~unlar- harbe devam kararı ! nn venc;eı:I Altına ginncğe hiç le ! arasmda dostane J:ıir hal sureti. = rm inşasını icap ettirmektedir· İn. i 
tnak ltir va "f d' B .. T .. k • dan bir mlldarmm ihracına müsaade verdiler 1 i ııiy~tlerı ,\ o~tur . · ı ı n~ varmasını lngilterenin müsait 1 gilizler, bu fabrikaları~-· in~a.sı 
Alınan ik t zıd~ ır:. ugun ~r ~ - edilmesi doğru olacaldır; vakıa bu •• • 1 İ 1 R.} ms ı;ıızctesı. Hıtlerı Bal. bır · tarzda telakki edecf'ği hakkın- • için 18.zon gelen mebalıgı vere-
n<\s12 hi. ısa 1 munasebetlerı ma vaziyet mtistehlikler beııabına fiyatı Dun hır beyannanıe 1 ı~anlarda ! ı..kunu muhafaza etme· da Bulgari.c;tan diplomatjk yolla ! ceklerini vaadettikkri gibi, ima. 
hulunuvl aksaklıktan kurt~lmuş dti~Urmektc ise de bu dUşU.,, malım : ~e mecbur kıla;ı se~eplerı şöyle • haberdar edilmi ;;;tir· ~ ı·t k:a·r . . mübayaa etmeği 
"ık• - Orsa bu muvaffakiyette ,1 •• d n pı·,·a!!a"·a çıkarmak mecburiye· d" ld • •ı • d t t , t eli "ı n· • a In cu esını 

ı devi t d ı ır c • - ,, e e 1 ( .a a e ın c& e •r : ave olundu' una göre bu bil : . l d'r Haz'uıe ) • c a amının büyük hisse· tı'nde olan ha"." •an ınlistahsillerinln n şr .
1
. B · "' ' • - i de deruhte etmış er 1 • • 

crı d ~ .• , J•6arısta.tıı;ı Sovyetlere karşı 1 vasıta habeı ' İn;:;iHe re tarafından . . bahriye nezaret. 
var ır.,, deniliyordu. ı:ıleyhiM bir gayri tabiilik teşkil et· (l'a.:m 2 ııcidr) artmakta olıtn dostluğunu, pek herhan gi bir pren sip dcği.5mcs.iııi • mı~, harbıy~ .ve . ılması hu~m-

( Dcuwırr 2 ııci<lr J ınekledir. manidar bulunıı.n Rus - Yugos. teşkıl elmemek~ediı . pen bu teı::kılatm ) a.pt bık bul~ 
------------------------------------------- : ıny~l1~~ ~~ e~~·ı A~m~rn~egöre~~~h~ 3 ~~at~~~~a . · ı • . 1 d 1 J Hııtta bu üc; memleket a.."8..,mda tı harrketinin bu t e zahürü ancak } maktadırlar· Bu yeni fabrikalar, l 

1 Ç k ·, ı ·ı ye r 1 e r d e ve g az 1 n o ar a f bir ittifak dahi mevzuu ba.his ol- i Rom_anyn hükumetinin Ro:0a _ i Birleşik Amerikay~ srnede 50·~00 1 
ı : ınuştıır. B:ıilıtan dı>vletleri arasın. ı Berl~~ .. mihverine doğru ııarih te. ~ den fazla tayyare ~al etmek un-
1 ! da Yugoslavya. i~tiklal!ni müda- l 1 nıayulunden ve İngiliz gar ant.isin. i kanlarını verecektır· Esa.sen bu 1 
i fııa:va pek muktedir bulunmakta : 1 o~n vaıge:çilm csinden soıu-a müm. j rakam B. Ruzveltin 15 maymta 

B l d •• f t t A l , • i ise C:e. ı;imal hududunda ker:disL i ı kun olmu.ştur. 1 ; kketin müdafaası hakkmda i e e l
9 ye . mu e lŞ erının j t ni na7.i tazyiki ile teh<lit e-dUmiş i l .\~nı zamanda ö;;rcnildiğine gö- ! ~em. ld ğu mesajda zikrctmiıı t 

l '.'(Örmektcilir. Malum oldugu llu· f re. lıu b çiliz hattı hareketi, AL : •e;m;j 0 ku dır 

b l 
i re Dalmaçya sah111erine fta.lyan. ! l lllAnl.uın Rome:n ve Bulgar devlet ! 01 ugu ra am · 

aşlarln d;an geçen macera ar 1 lar tara!mdan gö:ı konulnıu11 bu. f ı adamlarma S:ıl ıbnrg'a gelmek için ! B. Morgentav şunları ilave et. 
ı lunmakta.dır. Bunun !çincHr ki b:ı i 1 Yapt1klan davetle hiç hir suretle 3 m.l.ştir: 

~ : devlet, So\'Yet.lerle diplomatik : • alakadar değildir. ·ı .. . · · 
~ ...-••""""'"'"• Beleaiyenin içklli yerleri ve gazinc,. \ İ "TlÜnaseb:ı.tmı yeniden 'ı>~s ~tmP. i . ~öyter'L'l diplomatik muharri · ln~~l-~nn ço~ paraıa:ı 1va.r guı· ı · t ............................. ............ ............. "...... 1 n n h''d. d • b bı gorunuyor zıra bu ~er nı • i p B 1 d" • • tarı sınıflara ayırıp her biri i~in ayrı • ~e mecbur kahr'ı'l~tır. Yngosl.RT\'ıı- : • il' '· ı:- iciine göre, iyi ha er • 
• ?rto şarabı yerine yerli şarap· e e ıye ~eıs ! l:ıir tarife tanzim etmesi, a.m !eneler· 1 hı mümkiln olriu~ı 1uvlıı!" mü~fc. ! ::ı!an Londra mahfilleri, İngiltere. ~ azz~ me~liğe ihtiyaç g<>:ı~eme:-
j lllua.vıninin huzurunda müşterilere ikram edıl~n j de yapılar, işll'r aruında hemen en '1 rit bir vaz\·P'tP htrıı.kmakta rnon· ~ n n cr.nul D~bruc;:ı h:ı~:kmdnld Bul. ı: tedır. Bunaan ma.s.da lngtlu: m : 
t tnez l S . · ı· · · "l mı? 1 mübimmldir dımse !Ayıktır. : r1atıcri ol~n mihv~ ilevletlerin11. i ı ızn~ taleplerini ııemo:::. ti ile karşıla. i kamatı , 1941 ve :!942 s~nele.."l 

1 
t: -Bire er • ade hıyarla bira ıçı ır mı, ıçı mez . ~ Ba.ııta belediye re~ muavini sayın i Yugoslavyıı p,. Ru~\"l\ ııra.ım:dııl{j il tlıgmı ve Balkanlarda müstakar bir t z:ırfmda. ayda 3.000 tayya~ t~ 
........ Patrona yollanan mektup •· i ~f.ıtiı Aksoy olduğu halde bele~y~ t~· l münasebııtın dahıı 7.h~dıo srkıl!I". ! sulha. doğru yolu a~acak olan bir j lim alabilmek için derhıU ::;.,: • 

......... , •• ,., .... ,. .. _ _.. ıaat mUdlirü ve ınUtetti;:ılerl ve a:y: 1 ı ~ ı. : .. , :, ~ _ 1 .. : ... ··.,.·· ~ sulhçu hal suı-,~tini i,-i tle§.kki e,._ • den tı>dbirleri de ala.cakla ................. ._ ... ~=~·:..,;:·~"t:;:grp Ônen makamlar olduğ·;Dhe~! ,t;';ct~:t 1J,;!:,::.~: ....... ;;~.: .:;~ .... · . .:~::C.::..! ~~ceğini tebarüz ~ttirmektealı.. ! -- 1 



1. - VAKlT 27 TEMMUZ 1940 

--Amerika 1 T orpillen~n Fdran- ! 
Pairol ve demir ihracım ı SIZ Q8ffilSJn en 

Gençlik klüpleri 
kuruluyor 

J Amerikanın 
ingiltereye yardımı kontrol altma aldı kurtulanlar 

l':>kyo, 2G (A·A·) - R3ytcr: 
Doın.ei ajanamm bildirdiğine gö

r~ Japon resmi ma.hfıUerl, Ruz.. 
veltiıı, petrol ve müştaka.tı ile de
m-1.r ·;e aynı cl.ıısten diğer petrol 
.:hracr için hususi bir mUsaa.de is
tihsali 1Azım. geldiği hakkında bir 
kn.ramame çıkartma.ya. neden lü
zum gördtığünU, Am.rika bu mad. 
delerle dolu olduğu cihetle izah e
dememektedirler. 

Hariciye nezaretin.in bir sözcüsü 
bu tedbiıiJl çok mühim bir mese. 
le teşkil ettiğini ve Japonya.da. bü
yUk akisler doğuracağını beyan 
etmiştir. 

Çung..Khıg, 26 (A.A,) - Aıne· 
rikada petrol ve miiştaltatı ile de .. 
mir ihracrnm kontrol altm::ı. alın
mam hakkmda neşredilen karar. 
name Çin nıa.hfillerindo Ja.ponla -
rın Çindeki ha.rekatına ağır bir 
da.rbe teşkil etm.ekf e ka.lnuyara.k 
aynı zamanda Amcrikanm Uzak 
Şarktaki vaziyete karşı daha mUs
bet bir hattı hareket ittihaz ettiği
nin delili olarak tefsir edilmekte. 
dir-

Alman· Ekonomi nazırı 
Funk 

Rayşmarkın . 
Avrupada hakim kıymet 

olacağını 3Öyletli 
.Berlln, 26 (A.A.) - D.N.B. bildi· 

J'i;yor: 
Re1ch .Marqall Garingdeıi, harpten 

sonra Alına11 ve Avrupa. ekonomisinin 
kalkmmMT proje51nl hazıl'lamak em· 
r1ni al.mı§ olan Alman ekonomi nazın 
Funk, .Almaıı ve yabancı basm mU
nıeaalllerl huzurunda. dlln ııöyledlği 
nutukta "Ray§IDJU'k., m Avnıpada 

llAkim kıymet olacağlm blldlrmi§ :ve 
rteını,tir ki: 

- Harbin dllnya ekoııom.W ilzerln
de çok mahsua tesl.rJer1 olacağı mu· 
lll\kka.ktir • .Almanya., ttaıya. ne en aila 
bir surette if blrlıgt yapacaktır. Av .. 
xupayı yeniden bina fç.tn !ki memleke
tin ekonomik kuvveUeri blrleıtirlle
cektir. Serbest rekabet rejlmlnl bir 
kere da.ha meydana koymak husuaun
tla. hiç blr ooy yoktur. 

Alınan ekonomi nazırı, l!!Allare 
müstakbel Avrupa ekonomik sahaam• 
dan balısetml§ ve demi§Ur ki: 

- Büyük Almanyayı, kendiaine ta· 
m.&mile klfi bir elatem ınlna.smda o
tarıılk bir hale koymak niyeti katiyen 
yoktur. Alman endllatri latlh.ııallerlnJn, 
bütUn dUnynda. satılmam gözönUnde 
tutulacaktır. 

Fena zamanlarda, bilyük Almanya 
ekonomik sa.hamım Almanya tan.· 
!ından tesir altında bulundurulamıylL" 
cak kuvveUere U.bl olmamasına dik· 
kat edilecektir. Bu, kendi kend!Bine 
ldtayet eden bir rejim ın&nasmda o
tarşi değil, fakat ihracata genl§ ln:ı· 
kAıılar veren, siyaal ve hayatı nokta! 
nazardan lUzumlu blr ekonomik dok
trindir. 

Ekonomi na.zırt bu 1.zahatI verdikten 
aıonra, yeni Avrupa, RMY&dan, Ame
rlkadan, Cenubi Amerlkadan ve Uzak 
Şarktan ne gibi mal bekliyecektir? 
ııuallnl 11ormu~ ve ~ sözleri HA.ve et· 
:ını,ur: 

Rusya, iptidai madde vericisi ve iıJ
lenml§ Alman qyaamm alıc:ıaı aifa
tile da.ha ziyade inki§af edecektir. 

Amerikalılar dUnya ekonomlalnin 
.kurulma.ama yardım etmek lııted.lkle
rt takdirde, Almanyamn Amerika 
l3irl0§1k devlellerl ile ne miktar IJ ya. 
pacağı Amerikalılara bağlıdır. 

Amerika blrle§ik devleUerl, Alman· 
yaya ve blnnettce Avrupaya kendi e· 
konomik şa.rtla.rmı zorla kabul ettir
mek :fikrinden vazgeı:melldirler. 

Cenubi Amerika ile ticaret yapmak 
J~ ıimall Amerikanm tava.seutuna 
muhtaç değiliz. Almanya ile cenubi 
Amerika arasında.ki ekonomik mUna· 
&ebetler, ya cenubi Amerlkanm hü· 
ktlmran devletleri ile serbestçe aktc. 
dilen anlqmalara dayanacak, veya
hut hJg yapılmıyacaktır. 

B. J'uıık., bundan sonra, harp ekono
misinin na.sıl BUlh ekonomlılne intikal 
edeceği lıakkmda ıunları söylemi,tır: 

- Bu intikal, hiç bir suretle bilyük 
h!r ekonomik buhran. tevlit ctmlye
cektlr. Muhasamattan sonra, bUyUk e· 
konoınlk projeler, ehemmlyet!no göre. 
ııırUile ele almmalıdır. Para ve kre
di kurları, lU:ıumuna göre idare cdi· 
lecektlr. 

Madagaskar adası 
Yahudi yurdu mu 

·olacak? 

İngilterenin cenup sahil· 
lerine çıkarıldılar 

Londra, 26 {A.A. - Almanlar ta
rııfmdan torplllenen "?.1eknes,, gemi· 
sinden kurtulan 950 ldşi dUn cenup 
sahilinde bir Umana. çıkarılmqıtır. 
Bunlardan ağır yaralı olan- 15 ki~i 
derhal hastahaneye yatırılmıştır. Dl· 
ğerleri otobtı.slerle istıraha.t merkez
lerine gllnderilmiştlr. 

TorpUlenmenln hlkAyesini yapan 
bir zabit şunları söylemektecllr: 

"Ba§tan nihayete kadar aydınlatıl· 
m.ııı olan gem.iyi, Alman hUcum bot
lan evvela mitralyöz ateşine tuttular. 
Bir torpil gemiye isabet ederek bir 
lnt11Ak husule getirdi. Derhal birkaç 
kişi öldU. 

Geml be~ on dakika zarfında battı. 
YU%lerce ki§i denize atlamağa mec
bur kaldı, fakat bilAhara lngili.z ge
mileri tarııfmdan kurtarıldı. 

Zanned.ildlğine göre, ".Meknes., va· 
purıma, yolda tehlikeye maruz kal· 
mıyacağınıı dair teminat verllm~ bu· 
lwımakta iill. 6217 ton gelen "Mek
nes,, gemi.si, Federal Transatlantik 
şirketine men~up bulunuyordu. 

Kahiredeki 
Fransızlar 

Kahire, 28 (A.A.) - Kahire .Fran
sız mllll koııliteal ıı.-atmdan, lngil· 
tere ne birlikte harbe devam etmeğe 
karar verildiğine dair bir beyanname 
neşredilmiştir. Mezkftr komite, gene
raı de Gaullea müttefiklerin zaterine 
iman etuğinl bildiren bir telgra.fn&me 
gönderml§tlr. 

Beyanname şunlarr thtiva etmekte
dir: 

Blze iltihak edecek olanlar, memnu
niyetle k&r§ılanacaktır. Fakat uzakta 
kalıp da Fransaya karşı muh&bbelle
rinl başka bir .1uretıe izhar edecek o
lanlara da. dalma hUrmet edeceğiz. 

Almanlar Fra.nsanın yarıııı:nr i§gal 
etmektedirler. Vaziyet sarihtir, 

Emrivakii kabul edemeyiz. Talisiz 
vatanımm kurtaracak olan büytlk 
Brft&nyanm zaterinl her Fran.sız fid
delle arzu eder. 

Bu a.rzumu.ıu, 1ngiliz ııilAhlarmm 
ınevaf!akJyetlne olan imntmızla llade 
etmek fıtiyoruz. 

BUyük Britanyanm davam, Frama
:ıım davaaıdır. Fransız kaldığığmuzı 
unutmamak.tayız. 

Manuus eiya.ııt mUnazaalardıuı uu.1< 
olara.k, bütün Fransızlarm mllşterek 
buluııduğu vatana kavuşmak arzusu 
ile, sakin kalalım. 

2 9 Alman tayya
resi düşürüldü 

( /Jaştarafı 1 tndde} 
lunan Alın.a.n bombardıman ve 
muharebe ta.yyarelerinden müte • 
eekkil hUyük ha.va. kuvvetlerile 
muharebo etmek üzere, bilA fa. ~ 
8lla havalarda. devriyeler yapmış
Ja.rdır. Dokuz Alman tayyaresi. dü. 
ıilriilmilş ve bir çoğu da. h&SaJ-a 
uğra.tılml§tır. Bir Spitfire avcuımı 
dUşüreeeğini fü.ait eden bir Alman 
muharebe tayyaresi, İngilterenin 
cenubu §ar!tl ::ahllleri açt1tla.rmda. 
denize dalm~b.:-. Be3 Alınan mu -
llarebe ta.yya.rt:'Si ta.ra.fmda.n takip 
edilmekte olan Spitiire, hasmın -
dan kurtulmak icin 1 ·500 metre ir. 
tifamdan denizin sathına kadar 
pike ile inmiştir- On beş metreye 
gelince pilot, Alman muharebe 
tayyare.sinin elan kendlni takip et. 
tiğ.ini görnıli,1tilr. Fa.kat dilşruan o 
kadar sUratle uçmakta im.iş ki tlc
nize düşerek derhal ba.tmışbr. 

Sahil boyunca bir teft~ gezin • 
tisi yapmakta olan kral Corc, bu 
akmlarm birisi <!snasında bir kaç 
dakika. ~ipere girmeğe 'mecbur ka.L 
mrştır. 

Hitler, Romen 
Nazırlarile görüştü 

flJtt' /t1rt1/I 1 İtlcİl(ı-J 
Bul;:!;sr Heyeti &ılzburga. gilti 
Sofyn, 26 (A·.\·) - D-N·B: 
Alm:ın hükılmctinin daveti üze 

rine Başvekil Pr. Filof ve harici: 
ye nazırı Porof, refakatlerinde AL 
~an elçi.~i B. Fon Ri~tofcn oldu
gu halde, hususi bir tayyare ile bu 
s~bah Viyannya hareket ctmi~lcr. 
dır· Bulgar devlet adamlatı Viya. 
nadan 8alzburga trc:ıle gidecek
lerdir· 

Bulgar nazırlarınııı refakatinde 
elçilerden Serafimof ve Şi.").lllanof 
ile lıadci-;e nezareti sekreterlerin. 
dn Dr. Kl'isto, B. Ş'ı:ımanof ve n. 
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yer yer Bir mecmuanın yaptıG1 
plebisitin neticesi 

Beden terbiyesi mükellefiyeti yakm bir zamanda 
çok hayırlı neticeler vereçek 

Ne\-york, 26 (A·A·) - Röyter· 
"Fortune" mecmuasının oku._vue•ı· 
larc arasmda. yaptığı bir plebi~itir 
neticelerine göre, Amerllı:a.n e.fk~· 
rı umuntiyesinin yüz.de 57,4 ü Jı
mı:.ırika. Birleşik devletlerinin tn. 
giltereye elinden gelen yardmıcla 
bulunduğu fikrindedir. YUzdc 3~,::' 
si ise Amerikanın İngiltercye daM 
ziyade yardnn etmesi laznn geleli· 
ği dil13Unces.indedir· Bunla.rm arıı~ 
smda htıflte bir ni.sbetinde Ameri
kalılar, İngiltereye Amerikan a."· 
kerleri gönderilmesi icap ettiği fik• 
rindedlr· 

Çonım, 26 (A.A.J - Şohrimizde 

bulwıltll beden terbiyesi genel direk
törü Tllmgeneral Cemil Taner, spor 
işleri Uzerinde utklklerine devam et
mlş ve öğleden evvel Halko•inde ya· 
pılan bilyilk blr toplantıda, Beden ter
biyesi kanun ve nizamnen:ıeslnin genç 
llğl vazlfelendiren esa.ela.n üzerinde 
bir konuşmada bulunmuştur. Genel 
direktörtı müteakip Valimiz Salih Kı· 
lmç bir hitabede bulunarak Çorum 
gençliglnln beden terbiyesi yolundaki 
çal'l§ınalarmın takdire değer olduğu
nu, yeni kurulan gençlik te~tl!tmm 
da. az znmnnda verimli neticeler vo· 
receğindon Unıidvar olduğunu kay
detmiştir. 

Saat 18,de ııpor meydanında Vali, 
miBa.!lrler, parti reisi, askert komutan 

la çok kalabaltk bir seyirci kitlesi ö
nUnGe askeri ı;por - Çorum ııpor ara· 
sında futbol maçt ve diğer sporcu 
genc;ler de muhtelif idman hareketleri 
yapmışlardır. 

Akş&m miııatlrler §erefine Park ga
zinosunda bir zlynfct verllmlştlr. 

Gediz, 2G (A.A.) - Ka.zrumzda be· 
den tcrhlycsı kanununa. göre ıs.rn. 

20 yaşındaki mlikelle!iyetc tabi 
gençler tarafından bir Gediz gençlik 
kulübü teş:ı.lıı edilm~tir. Bu mUnase
betle iklyllzden fazla gencin i~tıd.ldy
le b11gtın kulubün açılış töreni yapıl
mış Ye Atattırk bilstUnc bir çelenk 
konularak hep birden a.nd içilmi§tlr. 
Bunu takiben bir geçit resmi yapıl· 
mıştır. 

i~klli yerlerde 
ve gazinolarda 

( IJaştara/ ı 1 luelde) 
katmm geceli gllndüzIU kontrol edil· 
mest bu glbl eylence yerlerini tutan· 
lan §&§kına clöndUrmUf, devlet yasa
ğının tlç gUn ııürdUğU hakkında. eski• 
den kalına bir kanaaUn bu devirde 
artık hiç yeri kalmamı§ olduğıınu bir 
kere daha meydana. koymU§tur. 

Son on gtın zarfında yapılan teftiş· 
ter be.zı mUel!Beselerin - haklarmda. 
seJ cezası vertımeııinln her an muhak· 
k:ı.k olmasına rağmen J birçok kaça
mak yollar bulup yeni uauller tatbik 
ettikleri &örUlmUştUr. &lcdlyenln her 
eğlence yerinde her maııa ba§m& bir 
ı:nUfettiş veya bir zabıta memuru d.ik· 
meslne imkfin oımadığma göre eğlen
ce yerlerine gidenlerin belediyeye 
yardımcı mahiyette bir va.zlfe görme
lerl lcabetmektedlr. O da içkili bir 
yere veya. bir ,gazinoya gidildiği 2a· 
man belediyenin mutlak& taadikl1 ta. 
rlfe.sini istemektir. İçeceğiniz şey ve· 
levki bir kahve bile olsa ... 

Ben bugün bazı içkili yerlerde be· 
led.iye mllfettişleri taratmdnn yapilan 
kontrollerde tesadUf edilen bazı ori· 
Jinal vakalan §Urada tesbit edeceğim: 

Genç bir mtlfettiş Suadlye taratla· 
rmCıa b!r gıı.zinoya gidiyor. Listede 
Porto şarabı yazılı.. Fiyatı da 125 
kuruş... .Mtlfettiş garsonu çağırıyor: 

- Oğlum baruı. bir Bordo ga.ra.bı ge
tir ... Garson be~ daltika sonra. elinde 
blr bardak şıırapla geliyor. Mlifettl§ 
ııarapt.an şüpheleniyor: 

- Du §&rap Bordo mu diye soru-
yor. 

- Evet halis Bordo beyim. 
- Emin misin? 
- Emlnlm. 
- öyle ise bana vunun §işesini ge· 

ili baktı.llm ? 
Garson gidiyor, gidiş o gidi~ ... Bir 

ı:nüddet sonra başlta bi.r garson geli• 
yor. Eğilip bükUltip diyor ki: 

- E!endlm, §ey... Bordo bitmi§ .• 
Garson size yok diyerek mahcup ol· 
mamak iç1.ıı bani yerli §araptan ko
yuvermiıı? ... 

.Milfettl§ önUndeki maaa.ya ters ka
patıimıı olan fiyat pusuto.ııma bakı· 
yor. 125 kuru~ yazılı ... 
Zabıt tutuluyor. Sonu ceza .... 

* * * 
Belediye reta muavin.i Lütfi Ak:ıoy 

Tepeba§mda bir bahçeye gidiyor .• 
Masalarda bira §iııeleri ııralanmış ... 
Fakat mezelerden eser yok! MUesseııe 
sahibini çağırtıyor: 

- .Neden bira ile meze veuııediniz? 
- Etcndlm, mü~terller meze iste· 

miyor. 
- Yolladınız da geri mi çevirdiler. 
- Ona yakın bir 1'eY efendim. 
- Peki bir de benim önümde §U 

mezelerden gönderin b:ıkalıın. 
Peynir, havyar, ekme!\, balıktan 

müteşekkil dört tlirlü meıe l;irdeı::bire 
masalara dağıtılıyor. Halk ~pır §U" 
pur mezekri yemiye ba_şlıyor. Bu ara
da bir masadan §U sözler !§itiliyor: 

- Yahu mezelerin sım!t birdenbire 
yükııeldi, ne oldu, mU!eWo mi geldi 
acaba? 

Filhal•ika mezeler geri çevrilmı,ur. 

Masa.da oturanlar 670 kuru:ıu verip 
gltmi§lerdlr. MUfetu~in not alı~ı mil.· 
essese ııah1blnl kuşkulandırıyor: 

- Kimsl.niz dlye gelip soruyor: 
Mutetttt hUviyetlni isbe.t edlyot'. Za· 
bıt tutuyor. Bu Bll'ada. eline geçen 
pusµlada bir tacliliı.t görüyor. tçkl pa
rası 610 kuruş gösterilmiş, aradaki 
60 kuruş da mtişterileri.n aynca ıs· 
tnarls.d.ıklıı.rr meze pı:Lras1 olarak gös· 
terllmiş, Halbuki giden mU,terller ay. 
rı meze ısmıırıamaınışlardır. MUesse
se sahibi diyor ki: 

- Gıırııon 60 kuruıun karııılığı olan 
mezeleri yazmayı unutmuş da ... 

- I'eki ne verdlnJz'f 
- Şey efendim ... şey'" garııon ona, 

o garsona bakıyor, blr tUrltl GO Jcu
ruş tutan birkaç tUrlü mezeyi uydu
nıp ıııralayamıyoı-lar. Tabii zabıt lu· 
tuluyor. . ... 

Belediye şe!lerlnde~ .birJ BU.} Ukde· 
rede bir gazinoya gidiyor. O gece de 
bilmem hangi sıı.natkA.r ( ? ) konser 
veriyor. Şefin mlsa!il'\eri var. Masra!
ları sekiz lirayı geçiyor. BirkaQ §i,e 
bira ve şöyle böyle ınezaler tBblt. Şe· 
tin kalkmak üzere lken cam bir kah· 
\'e istiyor. Ismarlayıp içiyor. Hesabı 
öderken bir de bakıyor son kahve öO 
kuruş yazılmış. Hesap pusulasının al
tına ~öylece nıe~ruhatta bulunuyor: 

"Azizim. Bİi" kaç şişe bira ile 
bıçak sırtı ile kesilmiş şeffaf pey
nire, bir bu<Juk <Jiroza, beş dilim 
ekmeğe, ufak bir tabak salat.aya 
sekiz lira.dan fazla par:ıyı ödcyo_ 
rum. Amma ve lak.in §U kırk p:ı.
ralık kahveye hem de koıuıomas. 
yon yaptrktan SÔnr:ı 50 kuru~ aı~ 
mak için biraz in.saf gcrekmf'z l""i? 
Bir daha müddeti ha.yatımda bu
ra.ya uğraroıyacağnna f)Uracıkta. 
yemin ediyorum. 

Bir mü~teri . .,, 
Aman efendim, aman ... Patron 

yerinden frrlayıp geliyor .. 
- Kimsiniz efendim, ilic söy!e

yin. Bu mektup bana dokundu ... 
Hi<J para vermeyin efendim. Biz blt 
kadar almazsak sr.naLkarm ptt'ra _ 
sını nereden <JYkaracağlz efendim·. 
Vesaire vesaire ... 

* * * 
Sany€rdc sular mcsircgahların-

da bir nıüfcttiı dola~ıyor. Kapıla. 
rında kahve fiyntı 30 kuruıı yazı
lı ... 

- Sizin sınıfınız üçü.neli ... Kah 
ve beş kuru~ olacak, bu ne? d iyo;, 

- 2;; kuruı, su parası beyim .... 
1!;cride bir hasır tistilndc oturan 

bir ailenin hesap puslasın:ı. lı:ıkı· 
yor· 

İzmir turistik 
yollarını yapan 
Şirketin fesih isteği 

reddedildi 
İzmir, 26 (.\ .. \.) - Vilayet tu. 

ristik yollariru inşa etmekte olan 
reji general eirkcU harp doluymL 
le f;İrketiu taahhüdatıru yap::ı.mıya
cak vaziyete girdiğini beyan ede_ 
rek, mukavelenin 16 ncr m:ıddesine 
istinaden fesih talebinde bulun
nıuştur· Vali Etem Aykutun baş.. 

kanlığmda toplanan '\-113.yet do.im! 
encümeni bu talelıi wkkatle tetkik 
etmiş ve şirket miidilnüıün de ver. 
diği i'za.ha.tı dinledik.Len sonra, 16 
ncı maddenin tarafeyr,in harp ha· 
linde bulunmala.rı derpiş e-diltrek 
ta.nıim edilin.iş bir mndde olduğu.. 
nu, halbuki bugün TUrkiyenin de 
Fra.nsanm da harp h:..linde olma
dıklarrnt tesbit ederek ~irketin fe. 
6ih talebini reddetmiştir· 

Mahkemeye verilecek 
Fransız mebuslan 

\'l§J, 26 (A-'1..) - Röyter: 
Orduya nlııbetıerln.i benllz kesmemı, 

dBtt mebuıı, Peten hUküınetlnin t.e§· 
kili anında. Masiglia vapUl'U ile Bor
<loyu terkederek §!malt Amerikaya 
giden parlAmento dzalan nıeyanmda· 

dn'lar. · 
Havas Ajansmm blldird:tğine gere 

firar suçundan tll\•a.uıharbe ııevkeülle
celt olao bu mebuslıır arwımda oald 
maarif nazm Jan Zay, eski barblye 
nıUstc~arı Vlyeno ve Kampiniden ma· 
ada bir A.y:ın aın.siyle diğer 19 mebus 
bulunmakta idi, 

---o-

ispanyaya petrol götü· 
ren· gemiler alıkonuldu 
Yaşin;ton, 2G (A·A·) - Hazi

ne na~m Morgcntav, İspanya.ya 
petrol nakletmekte olan petrol ge. 
milcri hamulelerinin Almanya. ve 
1talyaya mürettep oldukları göriil· 
düğünden tevkif edildiklerini bu _ 
gün beyan etmiştir. 

B. Morgentav bu petrol sevkiya.. 
tına kflt1it alman tedbirle İngilte • 
renin ff;patıya tariltile Almanyaya 
petrol gitmesine mani ota.cağı hak. 
kmdaki haber atasında hiç bir mil· 
na"chct olmadığını ilave etmiştir-

Va'.;iin,efon sa.LUıiyett.ar mahfille_ 
rind<'n öğrenilcliğine göre, Neva.da 
ve Aryan isminde iki petrol gemL 
si sr>ytisdcrc nezaret etmek Uzcre 
B· Ruzvelt tarafından tesis edile.. 
rck B· Mor;cnt.av'm idaresi a.ltma 
veril('n ticaret gemileri seyrise!er 
bürosu t.arn.lmd:ı.n, bir kaç gün ev
,·eı Tcksas eyaletinde Huston'da 
durdurulmuşlardrr· 

21 nıilyon lirahk 
anlaşma 

( Bıışl11rn/ ı 1 inrfdc) 

Yine bu plebisite göre. halk111 
yüzde 88,3 il Ameıiltruıın. aiiahlan • 
ması fohinde yalıuz yüzde 7,8 i a.· 
Ieyhindedir· 

Romanyadaki Ya~ 
hudiler çıkarı;ıyor 

BU:tı't'f, 26 (.1,ı\.) -· B~sara\.f9 \ 
Bukov1nıılı :y~hııdllere polhı nı-ırHcf • 
le yaptlan bir tebll~le, be} gUn :zAr 
fında. mcmlel<etl teı-k .;:tmnlerl eırır 
verilın.lştlr. Bükreş'te bu cın;r, )aln.l 
altıyoz J.:l§tye şamU olma:•taclır. E:JD 
dan mada, Romanyaya. kıılmıı, c1 
cenubi Bul<ovinalı oJJJp t:.'\n altuıd:ı bıJ 
lunan mUteaddid yahııdllrır R.oı:ııun 
maka.nıatı taraJından tevki! eı::tilerol• 
Transilvanya'da M!ıırı:.uren Ciacuta 
kampında tecrld edllml§lerdJr. Hı 
surette tevkif od.llenlerin adedi J ı.:: 
k!§lyi bulmuştur. 

Malatyada bir tesviyeci· 
nin hayırseverliği 

Malat.ya, 28 (A.A·) - Malatya
nnı hayırsever sanatkarlarmdan 
teavlyecl Yakup, bu sene lU!erniz 
de üstUn başarı gösteren talebeler' 
için Hat.ay'a tertip edilecek bir !'Si?~ 
Yaha.tin masra.fla.rıru vermeği ta
ablıüt etmiştir. 

.Maarif Vekıileti bu se>ahate 
muvafakat etmiş oldu~ dtln 
15 kişilik bir tıılE"be gnıpu Hatay'a 
hareket e~ ve talebeler vaü 
Fahri Özen, llife müdürU. mualliın. 
leri ve halk tarafnıda.n teşyi edil
miştir· 

T~vi:ı;eci Yakubun ına:ırife kar. 
a1 gösterdiği bu alaka, muhi!iıniz 
de bilyilk bir takdirle kruııtTann~
Ur· 

Sovyetlerle Finler 
arasında 

t IJa,•tarafı 1 tnc:ldt!) 
Aa.land adalan ya gania.skeı-i 

bir hale konularak mevcut iııtih _ 
k8mlar tahrip edilirler, yahut is
tilık8.mla.rm inşasına devam ediliı · 
Bu ta.kcirdc Sovyetler fillen bu a. 
meliyeye i:tlrak ederler. Finlanill 
ya hlikfınıeti bu şıkkr tercih etme. 
m:işfü. 

2 - Finlandiya - So\"'etı~r 
anla.<!masmm ikinci m~sele31, • yi~·l' 
cekleri ve asker1 tel)hizntkrilr 
mahdut Sovyet kıtaatmrn Han~ii 
Rus deniz üsüll':ı Finlandiya.dan ka · 
ra tarik.ile Ye transit euretlle ge<'·· 
meleri halkıdır· • 

Krsm Finlandiya körfezi dor.~ : 
ğu ve bu rnev~imde Hı'lngö ile &w
yetfor arasmda ıleniz mUnakalii.tı 
münkati olduğu cihetle kem tari. 
kile transit bir niz:ıına tabi ('lfarak 
ya.pılacaktn-. 

3 - Sulh muahedesi hükümle. 
.-:ne mugayir olarıı':. Rı.Jv,·et-Fi·ı 
harbi sonunda. so,·yctın taraJnı • 
dan. işgal edJten topraklardan Fin
lerin nalclettikled makine alet ve 
fabrika tesis:ıtlarmm Finl~ndiyalr. 
lar ta.rafından Sovyetlerc iadesi 
halı:kmda da nihayet bir anla~aya. 
varılmrşt.ır. 

Olüm 
Emekli Binba;;ı Ceııu ülıa'un eşi. 

d~rdlincU Umıım mütetti;ılik m~aviri 
Abdtillıak Sa:ıra§'m ablası !le Fatih 
B. Veterineri Turban Ulwı'un, z.:uı.n· 
dan Tantuğ'un Saffet Uluti'u:n ıınnele
ri bayan Zinet Ulus Çanakkslede ve 
19.7.940 da edebiyyde intikAl ct.m.lı;
Ur. M:evlı\ gani gant rahmet eylesin. 

ÇUnk'J bira ile yarmışar dilim hıyar 
gönderilmiştir. HıyaT ile de bira. içli· 
di~ ~imdiye kadar görUtmediğiae ı;ö· 
re mlişteriler hıyarları gerl çevir· 
mişlerdir. 

Obı.:ardan lıeş kah,·e 150, hasır 
parası l'iO, tabak catal kaşık kira~ 
sı 25 ... Yani bir lirslık hasır bir sc. 
zomla belki 10-15 lira kf\r gcti. 
riyor- Müfettiş zabıt tutmus .. 1m
zaTaltıracak ... Biaz evvel -karşı
sında çene yarr~tıran patron ka
yıplara karışmı§ ... Bir ga~ona so_ 
ruyor: 

- Patron nerede? Acaba sihir
lı hasıra mı bindi? 

• J(. • 

Dize kalırsa Tü'tk • İngiliz -
Fransı:ı; paktının imzası ile ıu 21 
milyon liralık Türk • Alman tica
:rct anbşınasmın im.za11 arasında 
iki memleket münasebetlerinin 
tanzimi · ba!amından aarfedilen 
gayretin muvazenesini tarihe br 
rakmak daha doğru obı.cakbr; ter 
menni ederi'.l: ki ıu muvakkat an• 
laşma Türk - Rus münasebetleri• 
nin bulandınlmasma matuf gı"bi 
ııoru~cn veaikalar meselesinin 
heni.iz zihinlerde pek canlı olarak 
yaşayıp duran habrasun silmek 
yo)un<la sarfedilmesine lüzum gö· 
rülecek alakanın da nisbetini art
tıran biı· baılangıç olsun. Millet
lerin münasebetlerinde mühim o• 
lan şey maziden ziyade bal ve is• 
tikhaldh-. Eğer bu defa imzala· 
nan 21 milyon liralık tica.ret an• 
lasmasc Türk - Alman nıünasc· 
b~tlerinin hal ve istikbalinde iyi 
niyetlere müıtenit yeni 'bir dev· 
rini açabilirse ve Türk - lngiliz 
ittifakının Türkiye ile Almanya 
arasında ikLııadi münasebetler 
idamcsine mani olmıyacak bir ge
niş sulh zihniyetinin mahsulü bu· 
lunduğu fiilen takdir olunabilirse 
b11 küı;iik ve muvakkat anlaşma· 
nın keneli hacmindeki chcmmiyc· 
ti her iki memleket hcs.abrna o 
zaman daha büyük bir m<\hiyet 
kc~bcdcccktir. 

) ( __ K_A_Y_IP_LA_R_ 
334. .senesi 3 ncU Tayyare bölıiğıln· 

den ald1gım csl;:erlik tezkeremi ve Se· 
limiye kr§lasmda 3 ncu alayın ı ncl 
1:ab. l net bö!Uğünden cle aldığım ıkin
cı tezkereml kaza.en blrinciııfüt bera
ber zayi ettiğimden yenlııl.ni alaca· 
ğımdan bunlaruı htikmU olınadığt Uan 
olunur. Ömer oğlu OsmllD. Soyıb.11 

••• 
Bir nıü!cttiş sabahleyin onda Kadı· 

köy ııemtinde bir gazinoya giJlyor. 
Kahve içiyor. Kendi::ılndt!n sn.ılı za
manki tarifeye göı·e pare. isteniyor. 

- Şimdi s:ız olmadı~nıı göre daha 
noksan para alacaksınız! diyor. 

- Bugün sazlı gilndUr beyim. Bek
leyin. Sa:ıt yedide saz gelecek. Din· 
lerl!iniz, cevabını :ılıyor. 

;:** 
'f',1r .r::ıtr.::t~ı'i :-,·l::ıe Ttpeb~:nda i-;ki· 

lı tı: ı;ı.ıjnc.~1l giı:!t:,·or. c!var m!..•alar
d.:tn cı~l'::Clı ııtr pusulanın yekOnunu 

Bu yazchkla.rımın hepsi doğru_ 
dur, bunlar da göstc!'iyor ki içki
li yf'rlcri işlotenler milıştP.

1

rilcre 
n:ısıl rnuame!c ediyor ve nasıl kan
<lınyorlar'! 

Belediye şeflerinin Yuk:mda 
süyl-::ıdiğim gibi tavsiyeleri ·şu: Reıı_ 
mi tasdikli listeye bakarak içeceği 
niz ~eyi rsnınrlayın. Yahut iı;tc • 
nen fazla pı:ı.rayr ödeyin. Ancak inı_ 
zalr ve mlifrC<l:ıtlı bir pusulR alı;ı. 
Bıı pusula verilmezse parayı i)dc -
meyın. BJkalm1 yine J~:ındı11l:.cak
ınısrnız. 

{32979) . ~. 
T.' C. Zira.al bankası İstanbul ı:ııbcsin
den 19838 numaralı tıuıarrut cUzdani· 
le- teYdi eylemi§ olduğum meblA.ğ için 
istimal eyledi~im mühilrümtı zayi et
tım. Yenisini yaptıracağımdan eskiai-
nin biikmU kalmadı r bildiririm. 



Poutıka: \Bir genç kıskançlık yüzünden 
Ba~ı müphem karısını tabanca ile vurdu 

ışaretler 
A 1tıı.anya lngUtenıye tUl'nu 

edecek ml'l 
Bu ta&rruı hangi aUihlarJa J'L 

pılacak, ;fani bildJtfmlz, maJOm o-
~ '·uırt.ala.rJa mı yoksa hcntiz ee. 

1 arnu klınseye ıa, etmeyen ,yeni 
catıar Alnıan da';a.smm birer ma-

ll\in lnıVVeU bıldlrt 
~lanJ 6alıUJertnden lnıtiltereye 

;rapıJa.cak akın hakkında. öyle ha.. 
l"lkuJi.de tnuall&r dinliyoruz ki, 
hunun bir ınuharebedeo ziyade bir 
r~nıao rnenau rnil!l&bak&! ı halJne 
f.'lrdlğine in:uıaca.ğmuz geliyor· 

. Doğru olan , eziyet ~udur: Si· 
ltirlert tahrip fçln her turJU n.sıt.a. 
kultan.ıJryor, 'c zafer henüz panik 
ıneyda.u muharebelerinden ba~ka. 
bir \·astı 1aşonıyor. 

989 harbinin k1\rakt~rl~tlk mıı
batebelerl dlyeblleceğiml:ı, harel•et. 
lert l'olonyada, Rclçlkada. ,.e Fran
ı>ilda cereyan etti· 

61.ittln bu mah3.Nlbelerdc hiklrn 
otau kun et ne silah ü~fünliiğü, ne 
de stratejik kabllifet farkıdır· A. 
!!ıl farkı yarata.n tılr ta.rafm harp 
Jı.i!(olojisi!ldcn azami Mı.rett.e l<ıti· 
fıtdeyi temin etmosldlr. ,.akıa. böy. 
fo hlr netice alındıktan ~nm. psi
l-iolojlk un.; uru bir lıunet 'e :ıa. 
fer membaı olarnk knbul driıemek 
mUmkün olamaz. XIMdm Fransa 
t!ll"yı1an nmh.:ırebclcrindc mntaa.r
nz orıJnnuo, , ... mUdafıı...-.da lıolu. 
ı>an Fra.ruı17. o\'dnsunun kı.~ıltklı 
harpler notlt'e<;iode n~rdikleri za
:. ıat ne~redllcn rakıunhra nazaran 
hrr hi~ mesabe ind<'dir-Yanl neşre.. 
dilen raluı.nılara göre lki ordunun 
'erıllfü 11iifu-ı Z.O.\' İ:ılı normal za.. 
rannuıt a.skeri blabalıklann v<'re. 
l ıitt~c-.ef;i zavlnttan dlllıa fazla de
@,11dir. Bu ~r~i lfııd~ eder? Do 
noıı ta lld tarafın cl:ı "ônun:ı kadar 
~ihii')ınek lmkint bulıuna.mı-, oldu. 
l.'11.nıı ı:;Ci<ıtcrir. iki tanı.r ta dö,·öş
llıed.iğfnl, 'c Alman ordustl ta 
I~rıuı.."ianm <'-tııuıı hudntluma kadar 
~Urüyüıı gl'lmlş holundulunıt göre 
Jıu ordu ylirilmfüıı, öU.kf mütema. 
clly<'n çc-kilmis demektir· 
Orılnlano ı.a~lat lı;tatistikl<"rin· 

den çıkan bu nefir<" hlı.c ~u nok.. 
b.p d& hahrlatmakfadır: • 

.\ lmanya zn.fnl ~imdiye kadar 
l~.nlkkrle elde edilmiştir. 

!}iındJyo ka.du elde edilen bu za
fer tarıı bun:la.n M>nra cereyan e.. 
llectk muJıa.rebele.rde de aynı su
rette hilkmUnU J:östereeek nıldJr? 
nlllıa tnUsbet lılr <'evap ,-ermek 
•nUtnkün değildir· l\IUmkündür ki, 
lı~dan sonra.ki harplerde ''panik., 
'uıt.eını Yerini Ç-Otln mücadelelere 
terketsin! 

ca ~lmanyanm tngiltcreye yapa -
1'.lf' ~rnız mP.nun bahsoldukça 

ı ~ide zihinleri iı;,...al eden meso-
~ L l ~" 

11,. uı ur. Fransız bozı;unu başl&.. 
"' Ulnıan tn~lltert'nin de Fran-

l"~nrn tuttuğu . yolu tnfa.rak ha.rbln 
>ır •• 4-A 

fltUı.lk" ile t.nma.men nlha.ye....., 
l.'~ec<'ji;l bir 1.anıanlar i~i.n tasan-ur 
{' ~ıtı~ını, değildir. 
h~d~t ~cı:tn her ;ün bir taknn 

t scıcrt ertaya attı· 
t tıgijtel'tl b~,·a. taa~l~nnı ar .. 
ltıh. "'d • . U e ... • ,., c.,a mula.,-rız nu.ıye n 

i:~;i· SöyleollC'n ::ünler ı;~t.iğl 
ı·c,~ e Alnıa.nya tarafından tngilte-it taanuzlar ,ııpılına.dl· 
11 unıa.r ne)i lf~de od<"r? Bende 
l~ ç ?,lr Stır lfndc etmez. Fak.at bun. 

1: " 
0
Y1" izlerdir kt dünya.om bir 

;~:1>romj~ ~ıılhona gitmeo;i iı;ln 
Phcrıı ı,rklnr ta~ımaı.tadır. 

Sadri ERTE-\! 
...______ _________________ __ 

lçkili Yerler sınıflarını 
Yilkaeltmek istiyor 

tı·ın · ~·ıı · cı ve üı;Uncıı :ımı! bazı çal· 
~o·n ~ crıcr Ycnı tarifenin ts.tbiltlD<len 
· ra ,..11 zarara durıır oldukJarmı ileri • ı-crck .. 
ıst ısınınannın yükscltilrneıtni 
ıru;ını§lcrdfr. Bu istekler Bcledlya da· 

~ncUnıenınc sevkcdilmlşt!r. 
d (>er taraftan Beledıye gazinolar
la~ ve lı;:kill Yerlerde verilecek tevka· 
1 e TnUJaın~reler ıc~ ın de bir tarife 

ıı.zıı·ıa • 
1 ~ ltıakt.adır. l:u '"lbi mU~amerc· 

r e ikl roısıı fiyat aİmncaktn. 
------u-

Çckirğenin tafsilat 
Pl~nı hazırlandı 

Suçlu mahkemede dedi ki: 

Başkasiyle seviştiğini öğrenince 
vurdun1 kendimi kaybettim, 

Galatada, l\fumh::ıne e::ıddeslnde, 

Rus manastınnda dün bir eile ra_ 
ciası olmuş, bir genç ~-~ni evlendi. 
ği k:ımıını kıskançlık :yilıünden a
lır surette ynralamıştır. 

Vaka şöyle cereyan etmiştir! 
.Mana!.tJn.la bir odada oturan R:ı

şit tsıam adında uir genç bir müd
det en-el Pa"lo adında birinin ı.a .. 
ın,.Jn eYlenmiş Ye kıı müslüınan o. 
la;..k adını Perihan kol muştur. 
Ancak Perihan çol> (.(Üıcl bir k.:ıdm 
olduğııııuan Ra5il t·ok kıskan.,; d:u·. 
ranmakta 'fe lıu yiiıden ar~larında 
sık sık k:ıY~nl:ır olınakladır. ~iha

:ret Raşıt hiı· k:ıc ay evvel ''i do~ 
layısile oyrılmı'.I YC k:ırı~ını lıuı a. 
da bırakmı~hr. 

r::ıkat (.(enç koca a~ rılığ:ı <lnha 
fazla tah:ımmiil edememiş ""·e nr. H•. 
pıp yapıp ııin olarak burl\~·a lltl. 
mişlir. füı~i rti huratla daha evine 
gitmeden b:ızı tlo\ll:ırı karşılıunış 

ve karısının Yusuf •dında biri~i ile 
sevi,til!ini haber vermişlerdir. Ra. 
şit çok fen:ı olnrn, \'e hemen \'u
sufu arayıp bulanık, kendisile kav. 
gu·a lutw5muş ve hafifçe ele yar.\. 
lamışlır. 

Nih;ıyet dün sabah e'·ine gıden 
Raşil. karı~ının ı;tl~mına bile mu. 
kabele · etmeden hemen kavga_ 
ya girjşmiş Ye kırın inknrı üzerine 
büsbütün hiddetlenerek tabııncasını 
~ekmiş, k;rıııınt karnından a~ır '>U. 

retle yar:ı:nmı~tır. 
Peı·ilıan Beyoğlu ha),tancsine kal· 

dırıımış, Raşit le ııdllyese teslim 
, olunmuştur, Sorgu hakimll#ı genç 
hakkında te,·kif k:ıran vermiştir. 

Raşil miiddeiunnımilikle ,·erdiği 
iradesinde: 

"- Ne yapayını, karımı çok sc~ 
viyorılum. Yusurıa ~cYiştijJini öltre. 
ninN kendimi J.:ı~·beWnı. 'ı'urdnm. 
Falıııt şimdi pi'!rnıını_mı •• demiştir. 

Almanyaya gönde-· 
rllecek mallar 
Dış ticaret muavini 
Ankaradan geldi 

Tiirk - Alman anla~ına~mın met. 
ni dün alakadarlara telgrafla bil. 
<lirilmişlir. İthalat ve ihracat bir _ 
liklerine de malumat Yerilmiştir. 
Almanyaya gönderilecek ,.e oradan 
getirilecek mallar için birlikler hu. 
günlerde toplantılar yapmaAa ha,. 
Jıyacaklardrr. İhraç edilecek mal
lar birlik azaları arasınd;ı müsavi 
~urette taksim olunacaktır. 

Diğer taraftan dış ticaret ıiaire. 
si reis muaYini Ce181 dün Ankara. 
dan r:;ehrimize gelmiştir. Alntanya 
ile başlı yaca :reni ı icart teınıı.~la. 
nn hazırhklarile meşgul ol:ıcak ve 
ithalAt, ihracatcı1arımıtla. temaslnr 
)'apa.rak görü:,ecektir. 

Stokholnı tlcaret ala~cmiı Natuk 
la dün A\'rupadan şchrimlıc gel _ 
mi~tir. Ankaraya ~idecektir. 

iç ticaret müdürü 24 saattan fazla ders geliyor 
alan öğretmenler 

Yabancı ,re azlık okullarında tedris edilen 
kitaplar nasıl tetkik edilecek 

Maarif müdürleri arasında 
değişmeler yapıllgor 

Husu'i okııl.larl:ı. yaLıım·ı ve :ız. 
lık okullarına tayin edilecek i.iğ
relnıenlcr hakkmd:ı :'ıln:ırir Yckilli
Ai, yeniden btıYJ esaslnr frshit l"l· 
miştir. Du csa~l:ıra göre; her i:ii{. 
retmenin rcsml ve husu'l okullar. 
daki haftalık -d<"rs s:ınli 24 Ü acnıı. 
yacaktır. llazı ol,tıll:ır huna al!.:ı
rı hıırek<"l ettikleri ve hl\ftııda bir 
öğretmene 28 ile 34 ııra'.\111da ders 
saati \"erildi~i yapılan tcll;i.klcrdcn 
anlaşılmıştır. Bu selıepten )eni iı1~ 
ha edilecek üArelmenler hakkında 
bazı kayıtlar fc'.'-bit edilmektedir. 
Bu kayıtlara E(öre, hususi Türk or
ta okul ve Jbclerine inha ed itecek 
öğretmenlerin menşeleri, inha 
edildikleri dersler için müsait o
lac:ık n yardımcı ö~retmen i.ıha 

edilmlyecektir. Bir öAretmene aza. 
mı 24 s:ıaltcn faıia d~rs verilmiye- · 
cek, fazla olanların uhdl'lerindel.:i 
saatler alınac:ıktır. 

Maarif Müdürleri. ara
sında deği,me 

Mııarif Yckilliğiııcc \'ilıisct maarif 
müdürleri arası nda bıııı değişmeler 

yapılmışlır. .. .. , .. ~ .. 
Deniıli m:ıorir mııılur. u!(une Bur-

dur mnurif müdürük Klı5if Kolbaşı, 
Burdur ınaarir mlirlürlüiıünc :·lalııt
·a mn::ıri f müdürü Liıtrullnh Lr<lcn, 
~lalal:;a maarif mfüli.irlü~ilı~e ~rzu. 

maarif milr.lürü Arnı Clkuner: 
~~şehir maarif miidürlüğüne .~ı~r
din maarif nıiidiirii ~-!-3.~kı C~elın, 
M:ırdin maarif müdürlugune Kırş_c
hir ına:ırif mü<liirü Sıtkı ln:ıl ta)'lll 

ediJnıişlerdir. • l . 
Oğretmen tayın erı 

H • Tu·· ı·k az! 1 k ,.e :\'ıı.bancı o-nsll'l • • . 

11 1 ralı-nıı öğrctmenlerııı ku arını a " ·ı . 
·r .· ı~ · <lik edilmcılen okul kad-'·azı esı .... , . . 

rolarına alındıkları, \':ızıfel_erı ı~~-
arir \'ck:lleti11ce t:ı:ıdik ed.ılen og. 

1 1 IA lıerhansi bır sure1. retmeıı er n c" 
·r ı · n<leıı avrıldıklnrı Yeya le ,-azı r crı •. , 

1 . . ço«:ıltılıp a:ı:nllıldıgı ders cı-ının ., · 
el . • · c··rıc kıber vrrllmedl. haller c 'en. 1 ' •• 

~· ~('riilmektedir. Yerilen e:nre ~~
gı bCJunclun sonra vazifelerı l&~~ık 
re . 1 11 ·1r. lıir ü"rctnıen rnııfo-
edılnwı en ' " 

:C:ırara ııürt nazırlanar:ık raporla -
rın mahiyeti şu şekilde olacaktır: 

1 _ Kit:ıplarm ~urdumuz. milll·. 
timiz ,,.e milli ülkülrrimiı ıllc~·hin .. 
de Hlk veya k:ıpa!J, doğrudan .ıto;.. 
ruya veya clo!ayıslle herh:ııı.cıı b11· 
~·azı)·ı ihlinı etmemesi. 

01 - BUYükleriıııizi, mukaddcs:ılt
m;ıı tezyi·r ınaks::ulile J·ıtzılmı~ •ıı.

' zıh ,.C)'a imalı parça, clımle. hnlta 
keU.melerc bu ki lapta ) er ,-erilmc
mJş olması, 

3 - Kitabın ~urdumuııın coğı·n. 
H \'C larlht bütünlüjtünc a) kırı 
maksatlarla yazıJını, fikir \e mu. 
t:ılealard:ın :iri bulunma~ı. 

4 - Du kitaplarda bozı şehirleri. 
mizin (!stanbula Çarigrat deni!. 
mcsi kabilinden) y3bancı milletle
re aitmiş gibi yanlı:, intiba husule 
getirecek isimlerle :111ılmam15 ol-
m:ı<>ı, 

5 - Yurdumuula y3~1yaı' azın • 
hk un'>urlnrını biırlrn ayırnuığa ve 
ayrı göslJrnıejfo matuf )·rızıl:ırın hu 
kitapta yer alnıaını:ısı. 

6 - Tiirk çocu1'Jarının okuy:ı_ 
c:ıklnrı her ki!abrıı C.. JT:ılk Partisi 
umdcierine aykırı bir -:lra~? rl". 
jimin veya herhanf!İ bir din. meı
hep, akidenin prop:ıg;ınd:ısını mutı
teYi btıltınrunması. 

n - .\ maliı.le:.inde lcnıao; tdilen 
mı:ı.lızur!ardıuı salim bulunduğu tel. 
l.:ikler nelicc~indc ~abil olan kitap. 
lamı Yekilli~r J.!İİn Jerilınt .. ine Jü. 
zum :roktur. Bu kitapların tetkik 
rapo::-lann:ı müsteniden n• okul 
direklörleri?lin mesuliyr.li altında 

okutu~abilcceği doğrudan doğruya 

ilgililere tebli~ cdilereklir. 

C - Yckilli~e yolnız nınhznrlu 

oldukları göriilen veya tetkik rapo. 
ruııda nrnhzursıız olup olm1tıdığm
da şüphe edilen kitaplar gönrlerllc
ceı.: ve hur:ıdaıı Yerilecek cel':ıha 

göre hareket edilecr>klir. 
ç - Anı :.ıyrı okullnrı,iaıı ııelen 

-re birihiı"inin aynı olan kitapların 
yalnız biri tetkik e<lilcrck, diğer • 
Jeri hakkınrta tetkik ~dilen .kitap 
gibi muamele yapılacaktır. 

thtikirla mücad~le itile 
meşgul olacak 

İç lfoaral umum müdürü Cııhit ile 
bir müddetıenberi Ankarada hulu
na11 htnnbul mınt:rka ticaret müdü. 
rü Avni Sakınım bugün Ankııradnn 
~eh rimizc 1ıelcccklerdir. le ticaret 
umuın mildiirii bilhas'ia pek y:wa, 
giden ihlik~rta mücadl'le i~iyle 

meşgul olacak Tc reni kurul:ıeak 

tnkip biiro!annrn hazırlıklannı 

~·apaca.ktır. 

Bundan sonra fiyat murakabe ko
mi!>yonunun lıülün maddrler üreri. 
ne te-.bit ettiği ~alış fiy:ı.tlormın 

tatbiki işine ehemmiyet t-erilecek. 
tir. lç ticnrel miidürü şchrimitdo 
bir müddet k:ılacakhr. 

Kurşun çalan 
çocuklar 

Albşar ay hapialerine 
karar verildi 

lsa Ye Muammer :ıdın<la iki kii. 
çük çocuk. ·Tahto.kalede. Ahicelcbl 
camilnin kapısınıt çıkmışlar ve 
kurşun çalmışlardır. Fa'.caı aşağı 
inerken görülen kiiçük lunızlnr 
y:ı..kalanrİıışlar Ye dün rlc adliyeye 
teslim olunmuşlardır. 
Öğleden sonra birinci sulh ceza 

mahkemesinde gi7.li olarak mııha • 
kemeleri yapılan çocukların altışar 
ay hapis :-;atmalarına karar veril. 
miştir. 

Termos suçlusu 
beraet etti 

Bahçekapıda ıtriyatçılık ynp:: ıı 
Jak Kastro, lermos saklayarak ih. 
likar yapmak sm;unrltın a'llye aL 
lıncı ceYa mahkemesi tarnrııııtan iki 
sene ~ürgün 500 lirn para cezası. 
na mahkum edilmişti. 

Ancak temyiz m:ıhkcmesi hıı ka_ 
rarı bozdugundan dlin altıncı cc· 
ıada maznunun l'eniı.icn mulınke
ıncsi lıtPılmış ve beraelint l.:ar~r 
verilmiştir. 

Köprü ağzında 
bir kaza 

Dün akşam Şile liruaııın:ı hrı3h 
Mehmet Heisin idare'i nrleki 5 ton
luk Tiıınrlııç motöri'ı ki.lprii aj.lzm
dan lim:ınıı çıkarken l sınail ismin_ 
de birinin sandalile karşıl::t'i,p\1') \"C 

çarparak batınnıştır. Denize dü~en 

1 
sandalcı etraftan ~ elişenler tarafın . 
dan kurtarılmıştır. :\totör k:ıptanı 
yakalanarak tahkikla ha~lanm ı ştır. 

,.e l.>:ı Jo yıımıyacaktır. Aynı ı~.man. 
da ılcr~lrriıulc dejii~ıııe o.~ıı~ o~r~~
menlcriıı 'faıiyet.ıe_ri ~e. ~~nu ::unu. 
ne \'ekalelc bilılırılccektıı. l 
Başka dillerde yazı an 

kitaplar 
. b ·e aılık okullıırıncla o. \ a :rncı ' · .

11 1 

Sahillerimizde yeni 
tahlisiye istasyonları 

i Şehir rnU•ehll.s'llsı Prost. Burııanm 
l~:~ Nlı..ornı haznillnu~tı. Çekirge 
1 uıa. alt tar1111a.t pllnı da hUir· 
ınlll,., ·•u •. 

1 •. 1;, .... dcıı ırn~ka clı ere kutulan, ur ~· . • .,. 
. ~ kitaplar tet\.; ık ,.c ta~~ıı ... 

yazıl.nı. . r Yek1\'etme 
d·111ıek iizerc ;\{ıuırı ' . .. 

e ı ···t ı r ~·oll· .. d ·ımrktcılir. Uu ..:ı ap n " 
goıı erı ı kkın 

beş .senelik 
hazır 

inşaat için 
pıogram ... u n llurs:!yıı. ı;ünderUml~,ır, 

----c·---
Altın Fiyatı 

nı·Al~ın dün de duşmekte de,·am et. 
ıştır. Dünkü ınua.meleler ~ı :ıo ku

ı uş .. 
ıızerin<le olntuştur. 

s· --o---
.. tle elektrik fabrikası 

t . ?ıtedc Yeniden. in~ oluna::ı elek· 

1 tık fabrika~11 bugli n merıuimle aı;ı· 
ataktır. 

·ı 1·11·1 ,··ıkit le l.:itaphır ı:ı -
clerı ( il'- • • IJ' 
d ıA•ını "elen ınah"ıınnlm ı~ten en 

a "~ ,., ı·~ · ye hu 
k"ld" ı:ın:ıim ctlilnıe< ıı.ıı 

Şe ı .. · · · · ı uza 
l 'k ·r ıeıkık ı-.;ınıı -yüıdt>ıı t:ısc ı ' · .. 

d Ilı Maarif Yckfıletinc )apı1:ın_ ın.u. 
ıb • • , ı \ ekıl 
ac~tl:lrclaıı an!:ı5llına..;la< ır. • 

r " ' ·ı · kiJaplarııı lik Jımırları 'onrıı bu ,ıı ıı • •ön 
·ıfk edilmek uıcre An!.ııra~.ı" -

tdas ·ıı..ıi<•i 1:ınıan a~:ığııl:ı ~:ııılı ıuad· 
erı u ., 1 · or ek-

d l . hııkkıtııll\ ('~:ı~ıı )il" nıp 
e et - ·· k-ır;ır 

ltnıncslni ıınııın ııuı·mıı~ ve . . · 
.. ı. 11· rJ ·ı :ılakıvl ır ımı:ınf bütun ıı .. u ~ . . . . . . I' 

•· 1•• . l '"ıkJnı•illP. lıılılırılıJll~lll. )ti m111 uı ,, ' 

Münakale Vekili alakadarlardan malumat aldı 
Şehrim izıle bulunan '.\lünak:ılat 

Yelili ,&,Ji <;eı iııkara s.ıhi'l~rimiıde 
kurulacak ~ c>n i lahli~iye l ta~yon. 
]arı ile in<:aları irin lıuırhıııın fe
ner. sis tliiıliisü 'e rad) nfnl>'ll'' hak. 
kın1!a da ali'ıka•larlnn!.ın ınalıim:ı.t 
almı~lır. nıı in•a:ıt iı;iıı ht'! ı;enr. 
lik bir nro;ırnnı hımrlannııştır. 

Dilh :-o~ 'a .\kıf,'ııiz ':ıhillrrine r . 

heıuh"el ,·erilmektedir. BurahırJa 

bir çok noklalara ~eni' Cenerler ,.c 
sis düdük!eri konulacaktır. Bunla. 
rın urlerini te:-;bit için yakınrla 

hir heyet .~kdeniz sahillerinde tet
kik~er yapmasa .ııiıJecolotir. JO:ar;ı. 

,ırniz ~:ılıilcrinin yıık:ırı kı'lıınl:ırı_ 

na da ~cnideıı lahli~bc ista\~On_ 

fan YC' rcnerler yapı):t(':ıkhr. 
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Şimdi oraya elrafrn:ı bak • 
nıa!.tan korkan bir amele parçası 
gibi değil, bir akraba, bir miisavi 
insan gibi alnı yukarıda mağrur 
b:ıkı-slarile giriyor. 

Tahsin Efendinin saadetinde ek
sik bir ~ey Tar, karısını, se\·gili 
Ayşeciğini konağa beraber götür
mek için bir lfırlü razı edememi,_ 
tir. 

Al:ıe temiz ruhlu bir .\n:ıdolu kı. 
zıclır. Başmdan bir liir1ü yemenisi. 
ni ataınıyan, sırtından dört peşli 
entari)·i çıkaramıyan saf bir kadın . 

Ayşe kocasının bütün ısrarlarına 
(Jözleri yerde mahcup nınhcup ce. 
\"ap vermişi i: 

- lmki\nı yok. Ben Hanımefen
dinin karşı!'iında nasıl yemek ye_ 
rim. Onların yanındaki hiımetcilcr 
bite bizden şık giyiniyor. 
Doğrusunu söylemek Jfiıım gelir. 

se bu birdenbire haı1rlanan evlen
me, bu resmi sazetelerin sahireıe. 
rin-de sık sık ıörünen acık saçık 
gelin bu teınJz kadını bil" parca da 
ürkiltüyordu. 

Evet oAlu tahsil görmüş, incel. 
miş, kendilerinden bir parça ayrı. 
)arak ve tt:ıaklaşarak adam -yerine 
geçmişti, Galip şimdi herke~le ko. 
nuJruasını blJen bjr insan olınuıstıı. 
Fakat ne de olsa bn nişanlaıım~ 
sat kadına bir mucize gibi ıeli
yordu. 

Ayşr: yaşadığL muhiile vazilcsi. 
nin çocuk l'eliştirnıek \'e ev işleri. 
ne bakmaktan ibaret olduğunu hi
ll:vor. Kocasının erkek işlerine ken
disini karıştırmamasına alışmıştır. 
Koca5ınm verdifti her .kararı, iti _ 
raz etmeden, tnünaka~uız kabul e· 
der. Fakat bu işle yine bir kötülilk 
seziyor. Ona Tahsin Efepdi ile Ga. 
llp bu işte iyice uyu,mamışlardır 
gibi seli YGr. 

Ane şimtli üzerinden seneler 
geçmiş bir vakarı, İngiliz Adil Br. 
yin sağlığında geçen bir hAdiseyi 
hahrlıyor. Galip .. ,nupaya daba 
yeni silmişti. O vakit oAluna Adil 
Beyin lne~ühilnü l'Üreklen gelen 
samimi bir his farze.den To.luin E
fendi kimseye danı,maji:ı, batta 
oğlunun fikrini bile sormağ:ı lü
zum görmeden Adil Bel·in yanınıı 
gitmiş, Allahın emri, peygamberin 
k:ıvlile oğlu için kızını istemişti. 

Ayşe, Avrupadan dönen o~luna 
bu hikayeyi nnlattığı vakit Galibin 
ne kadar öfkelendiğini bir türlü 
unutamamışlı. O vakit cocukcaAıı; 

- Ne dire böyle münnscbetsi7. 
lil:ler ·yapar, clAJcmc karşı beni 
maskara edersiniz. 

Diye bar har bağırmıştı. 
Bab:ısı oğlıı.nun btt haklı öCkesi 

karşıstııda mahcup mahcup: 
- Ne bileyim ben, demekle ik

tifa etmişti, kJZda gözün var sanı. 
Yordum da ... Bn i5 olur.;:ı cok se. 
vineceğini sanmıştım.. Heın pat. 
ron seni Avrupaya okumaya gön
derirken belki kalbinden bövle bir 
şey ~crfrmi'.5tiı-. ıli~ c ılii5Unmii~. 
tüm. 

Bab::ı .. Sen ihtiyarlamışsrn a. 

B ilment haklkaLcn ,Japonlarda 
göriiJmli8 bh· iidt.t mlıUr; fa. 

kat ıılmdl konuşuluyormuş ~bl 
ktıla~<la: Lokantada. ,.anı basım
da oturan kalantor bir 'zat., ya.~ma 
yaklaşarak mu.sa.taba içl:n elini n
a.tan bir tanıdJğııuı: 

- Gel birader, dedi· Seninle .JA.. 
PONCA el sıkışalım .. 

Ve kendi iki elini biribirine ka
\"U.Şturarak, ka~ısmdaklno de ay. 
nen öyle Y&t>LDJlSmt taniye e<le. 
rek, her biri kendi clJcrini M\lJadı 
ve: "Şimdi bnrurıın . oturalım,, de-
di· • 

Cumarte ·ı Pazar 
27 Tem. 28 Tem. 

!J Ccma ~bu 12:! ı erııa llhır 
hızır I<!' 'llZll ~ 

\'akJttıeı \ ~tı l'.r.anı \ """-'' t.1.uıı 
l~ liıı tein 

'lotn.eu 
Öğlt' 
1klndl 
Ak,8.nı 

Yahr 
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ma daha insanları öğrenıuenıişsln. 
Biz ne kadar okusak, ne kadar a. 
dam olsak yine onların yanında i
tibnrımız artmaz. Beyhude yere uğ. 
rasına! .. O kıu bana Yermcz.ler. 

Babası bu sözleri söylerken o~
nun cok ince bir yerinden vunr1.
duğunu sezmiş, çok müteessir G)o 

muştu. . 
.\y~e gözlerini biraz daha ewy• 

çevir;ni~ti: Beria dah:ı minimi~i bir 
kızken dadısı ile sık sık fabrıkaya 
gelirdi. O ;-akitler Galip on iki yar 
şrnda hir çocuktu. Berlaya ba.~,
lan, onun bir dediğini iki yaP'!llı
yan bir çocuk, 

Derin daha o yaşla bile ağırbaJh 
bir in~an gibi emir ,·erir, sonra ell 
gözlerinin tatlı b:ı..kışile emirlerinin 
yapılmasını beklerdi. . 

Bu çocuk sesi mesela: "Bana blr 
bebek :rap" derken dayanılmu bh' 
eda alır Galip muti derhal ibir tah. 
ta parç~sı bulur, onu çakısı ile 
:-rontar otlardan, yapraklardan ~P· 
tıi(ı elbiselerle bu bebeği süsleme. 
~e çalışırken Beria kallkah~rl~ 
gillerdi. Berianın bu çocuk gilluşu 
Galibi mesut etmeğe kafi gelir. Onu 
lıiraz daha güldürmeı., bu çılgın 
neşeyi körüklemek için bin bir 
maskaralık yapma~a ~alışırdı. 

Bazan da Beı-iayl her yerde ara 
yıın, fakat hic bir yerde bulam..
van dadısı nefes nefese koşarak fit'" . 
İir, çocuğu arardı. Galibin bu ace 
le arayısa mukabil dadıya mutra,.,n 
.bir köş~sinde.eli yüzü şafi köpeği 
gibi bir halde oynay:ın yaramaz 
çocuğu gösterirdi. O vakit dadı 

milslerih olur, geniş bir nefes alır 
ve: 

- Aman, derdi. Başka yere (fit_ 
mesiıı de burada oyna.sın. Yarama. 
zın ele avuca sığdığı yok kf, nere~ .. 
:ve Bitse ortalıitı altüst ediyor.. F;ı • 
it.at buraya gelince kuzu gibi. \"111 
nız rica ederim, Hanımefendi lıı ı . 
raya geldiğini du)-nıasın. Sonra Jrn . 
na kıyametleri koparır. 

lşte Galiple Berianm ~ocuklul. 
ları böylece geçmişti, 

lier ikisi biraz bilyüdüler. Gali · 
liseye nrildi ve Beriadan &lTılcl 
:Artık biriblrlerini çok nadir görii 
yorlardı. Galip mekteple leyli iıl 
tatillerde Beria Adaya gitmi~ bul u. 
nuyordu. 

Ayşe, bugün hiç hatır n ha~ n 
linde yokken Beria ile Galibin bl .. , 
lefliğini görüyordu. Bu işi bir tetr 
lü kavrayamıyor. Kocasına bu )f< 

r&ıl crdiremediSini anlntmalta t"I 
lıfıyordu. Fa.kat Tah$in Efendi ı:. .. 
,.Jıncağızın her 1Rfın1 :ığıın:ı tıJt-.. 

-yordu: 
(Devamı var J 

Haluk Nihat belediye 
İ§lerine bakacak . 

Belediye reisi mua\.'i.nlerinden Ril~t 
Penal a~erl vazifeye davet edllro'F .. 
dün hareket etmiştir. Kend.i.si.ıiliı •;1,. 
lerine vali muavinlerinden H&lQk ~!,. 
bat Pepeyi bakaea.lıtrr. 

sıkışma 
Bu toxsfycdc bulu.nan :zat elleri· 

ni gıcır gtcır henüz Jlka.mış, ktı
rulaını~ \ 'O mis gibi sabun rayllı'l
ı.mr bir l<ere rlc kokl.8yara.k ftina 
ile ı;.Qfra.ya. otumını;fu... Bir insan 
bu l<a.dar temizlik yaptıktan sonra. 
elbette ki, dışandan ycnl ge~ı, 
, .e 0 7Al1la1l& kadar nefer tuttuJ."'ı 
belli olınıyan bir dlğerile _,ele,· 
kankardesl olsa.-- el AJkışmak v~ 
böyltce ellerini teknlr mikropla. 
mak t temcz değil mi'? 

İşte ''Japonca eJ sıkı~m.a,, ide. 
tinJ arkada~ma bn sebeple ta.niye 
etmiş ,.c bU' ı.tıretle ellerin1 tekrar 
kirletiıl yeniden musluklara ta.,m. 
mak zııhmetinden kurtulmu§tu. 

Bu. kUçfilc ve nazik va.kada bir 
~okJanml7. için bir ibret llersl \'a.r. 
dır· R:ı.stgele ta.nıdıklımmn.a, n.· 
ı.Jyet n yara.dıJ1~1 ne olllJ'Sa olsnn, 
derhal eUerimizi ~rak bilekle.rinc 
kelepçe rnraca.kmı~ gibi korkunç 
blı' muhabbet eseri göstennemlıe 
Jiizllm yok. Esasen kendimlzdtu 
ltlbarlılanna ııı.~tla.dtğnnız zaman, 
cn·eta onlann harekatın& dikkat 
et:m.enıl1., onwı bize el uzatma.tını 

beklememlL lazmh Bilha.sA 1°
kant:ı.larda bu "Japonca el l!iıkJ• .. 

lmh't'I ma,, ~'egiln~ fiJlygı ,.t' ıoam · 
1
,. 

temlıürii olarak umumi1etıse tı1r 
fena olrnQ·aeak! t ' ' 'I" 

HiK.llET ;U '~ 
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Yarınki at yarış-1 
ları programı 

İstanbul at yarı§!arımn üç.ün· 
cü kosulan yarın Veliefcndide 
yapıla~aktır. Her hafta daha zi
ya-le heyecanı arttıran koşuların 
yarın da sürprizli neticeler vere· 
ceği tahmln edilebilir. Yarın-ki 
koşuların programı şudur: 

Birinci koıu (Mikli aatıı ko
§Uıu : ) 

tlç yaşındaki halis kan arap 
erkek ve di§i taylara mahsu,tur. 
ikramiyesi 190 lira. Mesafesi 
l 400 metre. Siklet 60 kilo. 

ı - Ferhan (Şeref Ba ar) 
2 - Sava (tsmc:.il Hakkı Tc!' 

ce) 
33 - Tuna (İsmail Hakkı Tek 

çc) 
1 kinci ko§U: ( Conk ~yın ko

§Unu) 
Bu koşuya gelinceye kadar ka

zançlan 4500 lirayı doldurmıyan 
uç veya daha yukarı yaştaki yerli 
yarım kan !ngiliz atlarına mah· 
sus. ikramiye 620 lira. Me;;afe : 
l 600 metre. Siklet üç yaşındaki
ler 53. 4 ya~ındakiler 60. be~ ve 
daha yukarı yaştakiler 62 kilo. 

1 - Mavzika (N. Atahay) kilo 
60,5 

2 - Poyra :- (P. Halim) kilo 
60. 

3 - Berceste (P. Halim) kilo 
60. 

4 - Neriman (L. Karaosman) 
kilo 60. 

5 - Fru • Fru (Voganof) kilo 
58,5. 

6 - Şehnaz (P. Halim) kil-O 
51,S. 

7 - Mehlika (L. Karaosman) 
kilo 51,5. 

8 - Tasvir (J... Karaosman) 
kilo 51,S. 

9 - Neriman (H. Jeuru) kilo 
51,5. 

0ÇÜftü koıu: (Centilmen koıu· 
•u). 

üç ve daha yuka-ı yaşta ve bu 
koşuya gelinceye kadar kazanç
Jan yekünu 2500 lirayı geçmeyen 
halis kan İngiliz atlarına mahsus. 
ikramiyesi: 310 lira. Mesafesi 
2000 metre. Siklet üç yaşına ka· 
d:ır 65, dört ve daha yukarı 70 
dlo. 

1 - Pariıta (Dr. Sefcrof) kilo 
·s.s. 

2 - Sifkap (Ferruh Agan) ki
io 64. 

3 - Mart I (F. Atlı) kilo 59. 
4 - Gürayak ( A. Tatlrgül) 

kilo 57,5. 
5 -Thais (L. Karaoıman) ki· 

lo 57.5. 

Bayanları ıubeye davet 
Rt')lo.-ta, ,\!!ikcrlik • o~inden: 
1 - Okur yazarh3ma dair dip

loma~ıı bulunanlarla llııe, orta \'e 
ilk mektep mezunlarından 20 • 40 
ya§mdakl bayanlara mahsus askc· 
ri ha.9tanelerde açılacak olan ikin
ci devre "Yardrncı ve ha11tabakıcı,, 
hem§irP.lcr kunıuna iştirak etmek 
il!tiyenlerin kayıtları yapılmak ü· 
zere ı-ubemizc her giln \'e saatte !iL 
fa hen müracaat et.Mderi-

2 - · Bu kurslara ~tirak edecek 
bayanlara kurs sonunda ,·ckilctre 
diploma ,·crileccği gibi bi:-~k rUı;
hanlyct ve imtiyaz haklan da ka
zanm11 olacakları ilin olunur. 

Bakkal dükkanını 
soyanlar 

Mu tafo, Mehmet Ye lhrahım &· 

dında üc kişi muhtelif zamıınl'!lnJa, 
Ramiste bir bakkal fliı'l\kRnını 'OY
mu lar, dun a Iİ)'c \'edinci c:cı,ı 
mahkemesince hirer ene !içer ay 
lıapis cez:ı sına c;arpılıııışla,.clır. • 

BORSA 
- Ankara 26-7 -940 -
·--ÇEKLER--

1 IS&erlln 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Una 
100 b\1Çra Frc. 
100 Florin 
100 8.a319mark 
100 Belp 
100 Drahmi 
180 Le\ıt 
100 ~k Krona 
100 PeçoKa 
100 Zlo• 
100 Pen~I 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Ven 
100 l1Vet Kr. 
tOO ftu~ 

l\.2~ 

13j,-

0,99;;, 
ı.;~.'i 

13.30 

::tı.325 

0.62"ı 
3.ss;.; 

Altm 2180 

- Esham ve Tahvilat -
Sivaa • Erıorum 2 19·96 

6 - Mis (N. Atlı) kilo 57,5. 
Dördüncü ki~u : 
Ü~ ve .daha yukarı yaştaki ha· 

lis kan İngiliz atlarına mahsus. 
ikramiye: 390 lira. Mesafe: 18QO 
metre. Siklet üç yaşındakiler 51. 
dört ya!ındakiler 58, bes ve daha 
yukarı yaştakiler 60 kilo. 

1 - Komisarj (A. Cırpan) ki· 
lo 68. 

2 - Dandi (S. Temel) kilo 63. 
3 - Yatağan (L. Karaosman) 

~ilo 60. 
4 - Tomru (Asım Çırpan) 

kilo 54. 
5 - Ta~pınar (K. Tezer) kilo 

48. 
6 - Abin Puro (P. Halim) ki· 

lo 45. 
Beıinci kotu (Hendikap) : 
Dört ve daha yukarı ya~taki 

halis kan arap atlarına mahsus. 
İkramiye: 300 lira. Mesafe: 2200 
metre. 

1 - Yüksel (A. Çırpan) kilo 62 
2 - Karaku~ (II. Mutcn) ki· 

lo: 61. 
lo: 56. 
lo: 556. 

4 - Can (S. Balkır) kilo: 54. 
5 - Onlu (A. Geliş) kilo: 51 
6 - Yaman (İ. Ater) kilo: 48. 
Çifte bahis: 3 • 4 üncükoşular 

arasında. 
İkili bahis: 5 inci ko uda. 
Üçlü bahis: 3 • 4 - 5 inci ko

şular arasında. 

t~:IJ ·li·l 
27. 7 .940 Cumartesi 

7.30 Program, 7,3.i müzik, 8 ajan s 
8,10 C\' kadını, 8,20-8,30 müzik. 
13,30 program, 13,3:> müzik, 13,50 
ajans, U,05 müzik, 14,!!0. 15-15,30 
müzik cazbant (Pi.), 18 program, 
18,05 müzik, 18,30 müzik, 19,t:> 
miizik ~eçilmiş e~crlerden ra~ıt prog 
r:ımı, 19,45 memleket aat ayarı, Ye 
ajan~. 20 müzik, oku\'an: ~liizentn 
Sen:ır, 20,30 konuşma (günün me. 
!elelcri). 20,50 mii:dk ol;uyan: ~111-

zcffcr llknr. ~t.H> miiıik: cazbant 
IPI.), !!1,30 konuşma (Rorl~o .ıa
-zettest). 21,4?> mtldk: Rart:ro alö'lt 
orke~ıcası :l2.30 meınlel,;et ı.aat a'l 
yarı, aJ .. ns, 22,50 miizik: Harlvo sa· 
lon orkc trası programının <le\ a • 
mı. 22,50 konuşma (ccnclıi diller. 
ele _ Yaln 11 kısa ıfalga ııostıı ·ile!. 
~3.10 miizik cazbant !PJ.), 23,:.!5-
23,30 pannki proımım, YC kaoıı -
nı~. 

Raşit Rıza Tiyatroıu 
Z7 Temmuz Cumartel!i gUnU ak§t'\mı 

Beylerbeyi İskele Tiyatrosu 
bahçesinde 

''.\~'LAK ER~ttı, Mt'lllADL't\A" 
Komedi (3) Perde 

E. Sadi Tek Tiyatroıu 
Bu gece (ÜııkUdar) Beyleroğlunda 

Yarm gece (Taklllm) Altmtepede 
AKTÖR KIN 

Susuz, 
Sabunıuz, 

Bıçaksız, 
Fırçaıız, 
Kremıiz 

.. e yunaı1&tıcı hiçbir müatahura 
IUmm olmadan, yUzllnlizü 

kAnatmadıln, clldlnlzl 
tahrl' etnlf'ıden 

Yalnız 

REMiNGTON 
Elektrik T ra§ 
Makinaıile 

ze,·kle tra, olabilir inl-ı 

Hehos Muessesatı 
Tt>lefon: 41616 P. K. ı.ıoo 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

1'a.hmin İlk 
IK'deU t.emlııa l 

~5~9.50 191 ,Zl Çocukları kurtarn1a yurdunun yıllık lbliyacr iı;in alınacak 
Sadeyağ, Tereyağ, Zeytin taneııi. sabun \'C aoda. 

li>3i,o0 115,31 Çocukları kurtarma yurdunun yıllık ihtiyacı için alınacak 
muhtelif cins kuru erzak. 

225 00 16,Si Çocukları kurta.nna yurdunun yıllık ihtiyacr lçın alınacak 
5<10 kllo beyaz peynir. 

H7,SO 35,81 Çocukları kurtarma yurdunun yıllık ihtiyacı ıçin alınacak 
muhtel!! cina yaıı aebze. 

1357,50 104,0i Yıldız birinci yatı okulunun yıllık ihtiyacı !çın alınacak 

36i,00 

3550,<iO 

305:!,50 
6i5,00 
H0,00 

1350,00 

'i0,00 

f'06,1Z 

muhtelit eio.s Yat aeb.te. 

27,30 Yıldız blnnci yatı okulunun yıllık ihtı:racı ıçin alınacak 

1000 kilo ııabun ve 300 kilo ııoda. 
:.!66,25 Yıldız blnnci yatı ol>ulunun yıllık ihtiyacı için alınacak 

2500 l:ılo ııadc \'e 1000 kilo zeytinyağı. 
22S,9t Yıldız birınci yatı okulunun muhtelit cıns lmru erzak. 

M,62 Yıldız birinci yatı ,, 45,000 kilo ke.!ilmi~ gUrgen odunu 
30,00 Yıldız birinci yatı ,. 2000 kilo Süt ve 1000 kilo yogurt 

101,25 Kon~ervatuar yatı okulunun yıllık ihtıyacı için alınacak 
3000 kilo Kızıl karaman eti. 

5 25 Konservatuar yatı okulunun yıllık ihtiyacı için alınacak 

li5 kilo Reçel. 
r;:::,96 Konscn·atU\·ar yatr okulunun yıllık ihtiyacı ic;ln aımacak 

mubteli! cins kuru erz:ık. 

• 619,.30 46,48 Ko:ıservatuvar yatı okulunun yıllık ihtiyacı için alınacak 

muhtelit cins Y&f sebze. 
::45,50 25,91 Kon.ııcrvatuar yatı okulunun yıllık iktıyacı !cin alınacak 

Zeytinyağı, sabun ve.soda. 

1369,00 102,67 Konservatuar yatı okulunun yıllık ihtiyacı için alınacak 
Tereyağı, sadeyağı, Beyaz ve kqar peyniri. 

H2,150 10,69 Koııscn·atuar yatı okulunun yıllık ihtiyacı için alınacak 
500 kilo çiy .sut ve 4.00 kilo yofurt. 

150,00 11,28 Ko:ıservatuar yatı okulunun yıllık ihtiyacı için alınacak 

Un, makarna, §thrlye, nl§aata, pirlnçuou ,-e irmik. 

:?105,00 20:?,SS Belediye matbaası için alınacak mticc!Ut bezi. keten §Crit, 
tutkal vesaire. 

49~0,00 371,25 Balat ve Kaııımp&§a halk hamamları için alınacak 300 ton 
Kriple maden kOmilrU. 

S00,00 60,00 Kariağa~ pay mahallinde bir acne zarfmda birikecek lza· 
mt 1000 ton gtlbrenin Bilyükdere meyva ıslah i!tuyonunn 
nakil ı:ı. 

3.;00,00 262,l'iO> 

- 1,5 ton - ) Karaağaç müeue.satı için almacak ı adet 1.5 tonluk ma-

5000,00 375,00) motör ıaıi veya Z,5 tonluk karoseri ve ma motör §&ııl. 
- 2,5 ton - ) 

Tahmın bedelleri le ilk teminat miktarları yukarda yazılı i§lcr ll)Tı ayrı 
aı;ık ekailtmt>ye konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve muamellt mtidtirlUS'ü 
kaleminde görtilecektir. İhale 13/8/940 Salı gılnü saat 14 de Daimi F.ncU
mende yapıl.acaktır. Taliplerin ilk te~inat makbm: veya mektupları ve 9~0 ı 
j,lına alt Tıcaret Odası velikalanle ıhale runU muayyen uatte Daimi ı-;n · 
~,buJnam•1erL CGelO) 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlar1 ı 
Muhammen bedeli 2200 lira olan 5000 .Kg. kulçe kur~un 8-8-l!J ıu 1 

perşembe ıünü saat (10,30) da Haydarpaşada Gar binası dahilindcl.ı 
komhyon tarafından açık e!.:sillme Ufülile saiın alınacaklır. 1 

Bu i~c ginuel.: isteyenlerin 16~ liralık munkkat teminat ve k:ınıı. 
nun tayin ettiği TCsaikle birlikte eksiltme günil saatine kadar kornh- 1 

j ona müracaatları lazımdır. 
Bu i'e ait ~artnanıeleı· lı:omis~ ondan parasız olarak ıJağıtılmnkıacl 11. 

(6-104) 
••• .. 

Çıra. ve ı;ıralı odun nakliyatma 1/8/l9f0 tarihinden itibaren odun tari· 1 
!eaıne ithal edilmek suretile teozlllt yaptlllll§tır. 

• 

Fazla tafail&t için iııtasyoolara müracaat edılm.elidir. ( 40i2) { 6604 l 

OSMANi!l\.~B~NKASI 
-- • ,TORK NfONtM.ŞIRKET1f 

· \!'Esıs}!~R•~ıl.1~4 St.tol'",...". T11rrn.,,, Caıdw i~il~ ,,.,~ltiı-:...k.rm,.,,•mt'.1• 
\2291 NHtd•ll 10/611933 tırilıfi kfunf• tHdilt rdifmıll).!ı 

.. , 1f/61ltJJJ•rmbli•2415' N11mM•lt'.Rtsm1 O•ttt~ ı ·--, . .. , " 

...... ,._. : " '-\, ıo.000.000 lnatna Ltra•• 
• t 

IMl;.t 91tC•l ı • t.2&0.000 lnstna UfUt - -._ ' . 

(,~~·athca:WirteriMeP 
PARts.• MARSIL YA\.e l'flS'dıe 

ltONDRA ""MANÇESTER"cte' ~ 
'MtSTR.,,.KIBRIS. VUNANISTArf. fRAN. IRAft flUSTtrt 

l.w MAVERAVI fRDOM"dt. -

_Mm.awŞdetertc.. 
VUOOSLAVVA" RUMA!CVA. YUNANiSTAN. SORrvt. lOGNArt . -=-:-- ~ ). 
f ilylllleri "Mth -Olnyala Acenfa " Mahbfrttrl •ardır ' . 

., Her noı Banka Muameleleri 9apu 
.... !'P ' .. 

f1eubt m. tt mMaat flesıpfın lıli$~dı 
Tıarl lıTediltr ~ vnaıJdı ltttdıl., lı~dı' 
Tiflnyr wr Ecncbı aıemleJcetln ezcnne llt$ide st'nedat •konros. 
Borsa f'IDll'lttL 

Esllam ~ ~lıvi.l.&ı, ılft& .. ~I• ~ anrıa\ / 
Snedıt tallsilitı fe uiıe. ) 

• t. 
En yülıR• ftlhıivft pf1!mm 1ıaiı kiralı"' 

- Kasmr ~ wıırdrr. . . -
Piyaumn ea mlsait prtlarfre ( lnnnb1ral• •eta 

bnabarnıı ) tMllt'rVf haspfan ~111'· 

\ 

Sahibi: ASllıl US 

Basıldıtı yer: \'AKIT Matbcunı 

Umum neşriyatı l<lare eden: 

Refik Ahmet Scuwgit 

-YENi 

, 

Satın olmazdan -evvel 
HAKiKİ RENGİNi it 

GOREBILIRSIN 
Kutuııu" orıasındakl delikten bılıı_.. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş 1 arihi: 188~ 

Sermayesi: loo,000,000 Türk lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ti<'arı her nPvi h'""r'·A n ı· ,,efeleri 

~ara liıriktırenlere .28,800 Lıra 

ikramiye Veri~or 
t.tru.at Hı&ııka!';ırııls kunıharaıı ,.e . ' "' lııl!mrruf besaı>lı'
rıııcla en az r.o lirası hııhıııanlara !leneıle 4 ılcfu tckllecell 

kur'a ile a-;ağıc.JalJ ıılfuıa göre il, r:ı.uıiyc dıığıtılacakt.ll', 
• ~det ı.noo Uralık ~.ooo Ura 

• • 600 • z.ooo • 
• • ı.;o • ı.ooo • 

1 
40 • 100 • ..ooo • 

100 • 1\0 • 6.000 • 
• ı!!O • 40 • t.HOO • 

1111' !O • S.200 • 

1 
DiKKAT: Ilesaplarınr1akl paralar bir sene lclade 60 

liradan aşağı dUşuılyeolert:ı ikramiye ı,:ıktığ1 takdirde % 20 
tazlaslyle verilecektir l\uralar senede 4 defa: ı EylOI. 

~Blrlnrtkanun. 1 M:ırt"" l Ha.ziran tarltı!Prlnde c:ckllerel<tlr 

jiiDiiiiiiiii~iiliiliiiiii9ı•iiiii11iiliiilİİİİİİllliii11m ___ __ 

Şirketi Hagıigeden: 
29 Temmuz HHO Pazartcııl gtınUndcn itibaren l'nuırdıın baıılta 

günlerde : 
l - Boğazdıın Mn pmıta: Saat 22.::0 Yeni Mahnllcden bir vapur ha· 

rckctle 22.24 Sarırcr, 22.30 BUytikdcrc, 22.40 Tarabya, 22.50 Ycnlkoy, 
23.02 Rumelihısarı, 23.10 ırnçUksu PIAjı, 23,30 da OskUdara uğrayarak 
23.45 tc Köprüye gelecektir. 

2 - Sabahları Vıınlköytlnden J<öprliyc !J.15 de yapılmakta bulunan 
ı numaralı sefer aynı tarihten ltıbarcn kalüınlacaktır. 

V.A K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

9enide_n 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. .............................. 


